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PHILIPS ONDERDELEN OM OP EN MEE TE BOUWEN
De kwaliteit van elektronische apparatuur
en die van de gebruikte onderdelen gaan
hand in hand. Dit geldt voor een zelfver
vaardigde grammofoon versterker evengoed
als voor professionele installaties.
Philips produceert daarom geen aparte
..onderdelen voor zelfbouw". Philips pro
duceert uitsluitend onderdelen voor elek-

tronica. Onderdelen van de hoogste per
fectie. Het gehele programma is met de
uiterste zorg samengesteld en wordt met
evenveel zorg ..up-to-dale” gehouden. Een
groot gedeelte van dit programma is ook
voor u beschikbaar. Maak er gebruik van
wanneer u prijs stelt op professionele
kwaliteit.
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Bij de constructie van elektronische apparaten, zoals TV-ontvangers, computers, e.d. gaat men uit van elektronische schakelin
gen. Weet men de functie en de werking van deze elektronische
schakelingen, dan kan men zonder veel moeite de werking van een
bepaald elektronisch apparaat begrijpen.
Om echter de werking van elektronische schakelingen te kunnen
begrijpen, dient een bepaalde basiskennis van onderdelen, principeschakelingen en elektriciteitsleer aanwezig te zijn.
Uitgegaan is nu van de in de Leerboeken Elektronica deel 1 t/m 4
gegeven stof, zodat dit boek betreffende schakelingen als een voort
zetting van deze Leerboeken gezien kan worden.
Zoals de lezer bij het doorbladeren zal bemerken, is de nadruk ge
legd op de meer moderne schakelingen. Dit uit zich in overwegend
van transistoren voorziene schema’s.
Teneinde de lezer de gelegenheid te geven zich nader in een bepaald
onderwerp te verdiepen, is een uitgebreide literatuurverwijzing
opgenomen, die zich echter beperkt tot enkele bekende vakbladen.
Het boek is zodanig opgezet, dat de hoofdstukken op zichzelf staan
de gedeelten vormen. Men kan dus het boek in willekeurige volgor
de doorwerken of/hetgeen ongetwijfeld meer voor zal komen, alleen
maar een bepaald onderwerp bestuderen.
Op-en aanmerkingen van lezerszijde zijn uiteraard welkom en zul
len, indien mogelijk, in eventuele herdrukken worden verwerkt.
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MULTIVIBRATORSCHAKELINGEN

1.1.

(1)

Inleiding

Een multivibratorschakeling levert een blokspanning.
Elke multivibratorschakeling bevat twee transistoren of buizen, in
het onderstaande aangeduid met linker en rechter. Daar buizen
vrijwel niet meer worden toegepast, zullen we ons hoofdzakelijk
richten op multivibratoren met transistoren.
De transistoren in een multivibrator gedragen zich als schakelaars.
Ze hebben tegengesteld gedrag. Gedraagt de linker transistor zich
als een gesloten schakelaar, dan gedraagt de rechter transistor
zich als een open schakelaar.
Elke multivibrator heeft dus twee mogelijke toestanden, n.1.:

Toestand A linker transistor geleidend rechter transistor gesperd
Toestand B linker transistor gesperd rechter transistor geleidend

TOESTAND-A
-9V

L

-9V

1 1”

TOESTAND- B

-9V

-9V

'i r

fig.1. De mogelijke toestanden bij een multivibrator.

In fig. 1 zijn deze mogelijke toestanden met behulp van schakelaars
aangeduid.
Indien een multivibrator in een bepaalde toestand is , zijn er twee
mogelijkheden wat betreft het karakter van deze toestand. Blijft de
schakeling in de.aangenomen toestand, dan noemen we deze toe
stand stabiel.
Gaat de schakeling echter uit zichzelf na een bepaalde tijd in de
andere toestand over, dan noemen we deze schakeling instabiel.
5

Mogelijke toestanden:

Afhankelijk van het karakter van de toestanden zijn er drie moge
lijkheden.
a. Beide toestanden zijn instabiel.
Is de schakeling in toestand A, dan gaat hij over naar toestand B.
Na een bepaalde tijd in toestand B te zijn geweest, keert hij terug
naar toestand A, enz.
De tijd, gedurende welke de schakeling in een bepaalde toestand
blijft, wordt bepaald door een RC-schakeling. Bij deze z.g.
astabiele multivibrator, waarbij beide toestanden instabiel zijn,
zullen we dus twee RC-schakelingen aan treffen.
De astabiele multivibrator duiden we in het vervolg aan met
AMV.
b. Eén toestand is stabiel, één toestand is instabiel.
Stel dat toestand A stabiel en toestand B instabiel is. De scha
keling zal zich dan in het algemeen in toestand A bevinden.
Wordt deze schakeling door een trigger-impuls vanuit de stabiele
in de instabiele toestand gebracht, dan bepaalt een RC-schakeling
hoelang de instabiele toestand duurt.
Bij deze z.g. mono-stabiele multivibrator, waarbij één toestand
stabiel is, komt dus één RC-schakeling voor.
De mono-stabiele multivibrator duiden we in het vervolg aan met
MMV.
c. Beide toestanden zijn stabiel.
Is zowel toestand A als toestand B stabiel, dan zal de schakeling
in de toestand blijven waarin hij op een bepaald ogenblik is.
Bij deze z.g. bi-stabiele multivibrator, in het vervolg aangeduid
met BMV, treffen we dus geen enkele RC-schakeling aan.

Trigger-impulsen:
Indien een multivibrator in een bepaalde toestand is, kan men door
middel van een trigger-impuls van de juiste polariteit en van vol
doende sterkte de schakeling naar de andere toestand brengen.
Daarbij is het onbelangrijk of de schakeling in een stabiele of in een
instabiele toestand verkeert.
Benamingen:

Tot slot van deze inleiding willen we nader ingaan op de verschil
lende benamingen die er voor de multivibratorschakelingenbestaan.
Daar de uitgangsspanning van een multivibrator blokvormig is, kan
de uitgangsspanning ontbonden worden in veel sinusvormige trillin
gen (multi = veel, vibreren = trillen); vandaar de naam multivibra
tor.
De AMV wordt ook wel vrij lopende (free-running) multivibrator
genoemd.
De MMV wordt in de Engelse literatuur vaak betiteld met one-shot
multivibrator. Daarmee wordt dus aangegeven, dat men aan deze
schakeling steeds een trigger-impuls moet toevoegen, teneinde
hem in de instabiele toestand te krijgen.
De BMV wordt in de Engelse literatuur wel aangeduid met flip-flop.
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1.2.

Principeschakelingen

In multivibratoren worden twee standaardschakelingen gebruikt,
waarvan de schema’s in fig. 2 zijn getekend. Deze schakelingen
willen we slechts kort bespreken, daar in de Leerboeken Elektro
nica reeds uitvoerig op de grondslagen is ingegaan.
1.2.1. Tijdbepalende schakeling. (2)
Laten we veronderstellen dat S (fig. 2a) geruimte tijd in stand 1
heeft gestaan. In dat geval zal de condensator praktisch geladen
zijn tot de batterij spanning. De basis van een geleidende transistor
heeft immers praktisch aardpotentiaal (ca.-0,2V).
R1 en R2 zijn zodanig gekozen, dat de transistor in de verzadigde
toestand is. @ De collectorspanning in fig. 2a is dus praktisch
nul. Daar zullen we dan ook verder mee rekenen.
-9V

-9V

- 9V

RL
R2

R3
S
OV

1

Al 9V

i

r

/s

1

R2

/

o2

*9V

fig. 2a. Tijdbepalende
schakeling.

fig. 2b. Weerstand-transistorschakeling.

Wordt S in stand 2 geplaatst, dan spert de transistor. Door het
omzetten van de schakelaar gaat immers de spanning aan de rech
terzijde van C van -9 V naar OV. Dit is een sprong van 9V in posi
tieve richting. Daar de spanning over een condensator niet plotse
ling van waarde kan veranderen, gaat de spanning aan de linker
zijde van C ook 9 V in positieve richting. Dit betekent, dat door het
omschakelen van S de basisspanning van de transistor +9 V wordt.
Hierdoor wordt de transistor gesperd en wordt de collectorspanning
-9V.
De transistor blijft echter niet afgeknepen. De linkerzijde van C is
immers via R2 verbonden met -9 V. C zal zich daarom via de bat
terij en R2 van +9 V naar -9 V ontladen. Na een tijd 0,7 R2 x C gaat
de basisspanning door 0 en gaat de transistor weer geleiden. (£)
De collectorspanning gaat dan weer naar 0 V.
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1.2.2.

Weerstand-transistor schakeling.

(4)

-

Indien S in stand 1 staat (fig. 2c), krijgt de basis via de spanningsdeler R2 + R3 een positieve spanning. De transistor is daardoor
gesperd en de collectorspanning is -9 V. Staat de schakelaar in
stand 2, dan is de basis van R3 + R4 met -9V verbonden. De weerstandswaarden zijn zodanig, dat de transistor nu in de verzadigde
toestand is.
De collectorspanning is dan praktisch nul.

0.7R ■ C

t

o —9V

-9V

1

OV

£

0.7R2-C

fig. 2c. De transistor os 0,7 R2 . C gesperd.

A-STABIELE MULTIVIBRATOREN

Functies en eigenschappen:
De AMV heeft de volgende toepassingen:
a. Het opwekken van een blokspanning voor het ijken van b.v. een
KSO.
b. Stam-oscillator.
In computers wordt de door een AMV opgewekte blokspanning
gebruikt om het ritme van het gehele systeem te regelen.
c. Signaalgenerator.
De AMV kan worden gebruikt om een blokspanning op te wekken
voor het testen van versterkers.
d. Knipperlichtinstallaties.

Het frequentiebereik van de AMV loopt van ca. 0, 01 Hz tot aan de
grensfrequentie van de gebruikte transistoren. De onderste grensfrequentie wordt bepaald door de maximale capaciteit en lek van de
beschikbare elco’s.
De open/dicht verhouding van de transistoren is maximaal 100.
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1.3.

De AMV met transistoren

1.3.1.

Schema en golfvormen.

Deze AMV bestaat, zoals uit fig. 3a blijkt, uit twee tijdbepalende
schakelingen volgens fig. 2a. Via de condensatoren van deze tijdbe
palende elementen zijn de collectoren en de bases kruiselings ge
koppeld.

R1

R2

A?4

R3

Dl

-9U

D

B

r' 0j*

OV

Cl

_T

_____ 1

1

_| i

IC

uB
* 9V

“l' ¥- ÓU
C2

“b
9V

fig. 3a.

AMV met transistoren.

Indien V2 zich als een open schakelaar gedraagt, is de rechterzijde
van Ci via R4 met -9V verbonden. Gedraagt V2 zich als een geslo
ten schakelaar, dan ligt de rechterzijde van Ci aan massa. R2 en
Ci bepalen de tijd dat VI is gesperd.
Afhankelijk van het gedrag van VI ligt de linkerzijde van C2 aan
-9V (VI gesperd) of aan massa (VI geleidend).
R3 en C2 bepalen de tijd, dat V2 gesperd is.
Op de collectoren van de transistoren staan tegengesteld verlopende
blokspanningen.
1.3.2.

Gelijkstroominstelling.

Indien de schakeling niet oscilleert (neem Cl los) moeten beide
transistoren in de verzadigde toestand zijn. (5) Men kan dit ge
makkelijk met de universeelmeter controleren.
Om de transistoren in de verzadigde toestand te krijgen moet vol
daan worden aan de voorwaarden:
R2 £ 0,8hFE x R1 (1)
1.3.3.

en

R3 £ 0,8hFE x R4

(2)

Werking.

Laten we veronderstellen, dat tussen de basis van VI en massa een
batterij is geplaatst, zoals in fig. 3a gestippeld is weergegeven.
In werkelijkheid is dit niet zo, maar op deze wijze kan de werking
van de AMV eenvoudig worden verklaard.
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Door deze batterij is de basis van VI + 9 V t.o.v. massa. Daardoor
is VI gesperd. De collectorspanning van VI is dus -9 V, daar de
sperstroom Icbo een te verwaarlozen spanningsval over Ri veroor
zaakt.
V2 is geleidend, daar de basis van V2 via R3 met -9 V is verbonden.
R4 en R3 zijn zodanig gekozen, dat V2 in de verzadigde toestand is.
V2 gedraagt zich als een kortsluiting en de collectorspanning van V2
is 0V.
Uit de in fig. 3a aangegeven spanningen blijkt, dat Cl en C2 beide
opgeladen zijn tot 9 V. Na dit te hebben vastgesteld, wordt de ge
stippeld getekende batterij op het moment t = 0 verwijderd. Ci gaat
zich via R2, de batterij en de zich als een kortsluiting gedragende
transistor V2 ontladen. De linkerzijde van Cl wil van +9V naar
-9V.
Na een tijd:
-------------------------------Tl = 0,7 R2 X Cl (3)
is de basisspanning van VI ten gevolge van deze ontlading 0 V ge
worden. Dit moment is aangegeven met t = 1. Voor een juist inzicht
in de werking is het van belang dat men zich realiseert, dat op dit
moment de spanning over Ci 0 V bedraagt.
o

Tt *07111 Cl

0JR1C1

UA (V>

O

0
Ug(V>

gil

I
Uc <v>

I
o
n»tr-9V

I

i©rw

I

Z11H Cl

T. Q7W GI*P3CU

fig.3b. De golfvormen.
Direct na het moment t = 1 gaat de basis van VI negatief, waardoor
VI stroom gaat trekken. Hierdoor wordt een schakelactie ingeleid,
waardoor de AMV overgaat in de andere toestand. Doordat VI nl.
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stroom gaat trekken, wordt de spanning op de collector van VI
minder negatief. De spanning op de collector van VI verandert dus
in positieve richting (a).
Daar de spanning over C2 echter niet plotseling van waarde kan
veranderen, wordt deze spanningsstijging doorgegeven aan de basis
van V2. Daar de basis van VI slechts weinig negatief is, zal deze
positieve spanningssprong tot gevolg hebben, dat de basisspanning
van V2 positief gaat (b). Daardoor wordt V2 gesperd en geldt het
schema volgens fig.4.
t=1
R4

Cl

--------

ov

---- 90*/,

r

— /o 7.

------------ su
2.2R4-C1

fig.4. Het spanningsverloop op het knooppunt van Ci en R4.

Daar Ci een spanning heeft van 0 V, gedraagt deze zich als een
kortsluiting. Op het moment dat V2 spert, is daarom de basis van
VI via de parallelschakeling R2/R4 met -9 V verbonden. Daar R4
aanzienlijk lager is dan R2 loopt er een veel grotere basisstroom,
dan in de normale verzadigingstoestand. Daardoor is de basis
spanning op het omschakelmoment sterk negatief. Daar de transis
tor extra in de verzadigende toestand is, is de collectorspanning
nog lager dan in de normale verzadigingstoestand.
DE STROOM DOOR DE SERIESCHAKELING.

Ci + R4 is na een tijd 5R4 x Ci praktisch nul geworden. Een con
densator laadt zich immers in 5RC-tijden op. (T)
Gedurende de tijd, dat Cl wordt geladen, vloeit er stroom via R4
en is de spanning op het knooppunt van R4 en Cl, dat is dus de
collector van V2, nog niet -9 V. De spanning op dit knooppunt
springt dus niet plotseling van 0 V naar -9V.
De daaltijd van de spanning op de collector van V2 bedraagt 2,2R4 x
Cl. De daaltijd is immers in het algemeen gedefinieerd als de tijd
waarin de spanning van 90% naar 10% van de maximum waarde gaat.
Resumerend kunnen we dus vaststellen, dat op het moment t = 1 de
piekjes in de basis- en collectorspanning van VI en de afronding
van de collectorspanning van V2 een gevolg zijn van het opladen van
Ci via R4.
Daar op het moment t = 1 de totale sprong in de collectorspanning
van VI 9 V in positieve richting bedraagt, gaat de spanning op de
11

basis Uc van V2 ook 9 V in positieve richting. Dit betekent, dat na
het moment t = 1 de basisspanning van V2 + 9V bedraagt. We heb
ben nu een soortgelijke situatie als op het moment t = 0. C2 ont
laadt zich via VI, de batterij en R3 van +9 V naar -9V.
Na een tijd:
-----------------------------------T2 = 0,7 R3 x C2 (4)

gaat de basis van V2 negatief en klapt de schakeling weer om.
We hebben dan weer dezelfde situatie als op het moment t = 0.
De periodetijd van de opgewekte blokspanning is dus:
T = 0,7 {(R2 x Cl) + (R3 x C2))
(5)
Indien de basisweerstanden en de koppelcondensatoren gelijk zijn,
geldt:
--------------------------T = 1,4 RbC (6)

De blokspanning is dan symmetrisch.

Opmerking:
De AMV wordt uiteraard niet met een batterij gestart. Na het in
schakelen loopt de schakeling uit zichzelf aan. Dit is te begrijpen
als men de AMV beschouwt als een sterk teruggekoppelde ver
sterker. Is de rondgaande versterking groter dan 1, dan gaat de
schakeling oscilleren. Door de toename van het signaal treedt er
©versturing en daardoor afkapping op. Daardoor komt men tot de
in het voorgaande beschreven situatie.
Indien de transistoren te ver in de verzadigde toestand zijn, wil de
schakeling niet starten. In dat geval is de rondgaande versterking
te klein. Men moet dan de collectorweerstanden verkleinen.
Voorbeeld 1:

Gegeven:

In fig. 3a geldt: Ub = 9 V; Ri = R4 = 1 kQ; R2 = R3 =
20 kfi; Cl = 0,01 pF; C2 = 0,025 gF.

Gevraagd:

a.
b.
c.
d.

Welke waarde dient hFE minimaal te hebben?
Wat is de topwaarde van de afgegeven blokspanning?
Bereken de frequentie.
Bereken de afvaltijden.

Oplossing: a. Uit Rb < 0,8 hFE x Rc volgt:
hFE > 1,25 x

= 1,25 x

> 25

b. De topwaarde van de opgewekte blokspanning is iets
lager dan 9 V.
c. De totale periodetijd bedraagt:
- = 0,7 {(R2 - J + (R3X C2)} = 0,7 {(2 x 10 -4) +
T
x Cl)
(5 x 10"4) } = 4,9 x 10"4 sec.
De frequentie bedraagt dus:
{=T = ' n3:. ia-4 = 2040 Hz.
4,9 x IQ"4
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d. De afvaltijd van de spanning op de collector van Vi
bedraagt:
2,2 x Ri x C2 = 2,2 x 103 x 25 x 10"9 = 55 gs.
De afvaltijd op de collector van V2 is 2,5 x kleiner,
omdat de via R4 op te laden condensator Cl een 2,5x
kleinere capaciteit heeft. Deze afvaltijd is dus 22 gs.
1.3.4. Flankverbetering.
Door, zoals in fig. 3a gestippeld is aangegeven, de diode Di en de
weerstand R5 op te nemen, kan de vorm van de blokspanning van V2
worden verbeterd.
ov

t=1

RC

RS

D

HF
Cl

J-44
V2

landstroom C1

Ic van V2

fig.5. De diode staat in sperrichting
voor de oplaadstroom van Cl.

Indien V2 geleidend is, staat Di in geleiderichting. Voor wat betreft
de collector stroom van V2 staan R5 en R4 dus parallel. R5 en R4
dienen daarom 2 x groter te zijn dan de waarde die R4 zonder flank
verbetering heeft. Voor wat betreft de oplaadstroom van Cl staat
de diode echter in sperrichting (fig.5). Dit betekent, dat de oplaad
stroom voor Ci via R5 vloeit. Zodra V2 spert, valt dus ook de
stroom door R4 weg. Dit betekent dat de collectorspanning van V2
snel van OV naar -9 V gaat. Met de spanning aan de linkerzijde van
de diode is dit uiteraard niet het geval.
Teneinde geen hinder te hebben van de traagheid van de diode zal
men geen lagendiode, maar een puntcontact- of gouddraaddiode
nemen.
1.3.5. De invloed van de temperatuur op de frequentie.
Ci ontlaadt zich, indien Vi gesperd is, niet alleen via R2, maar
ook via de collector-basis diode en de emissor-basis diode van Vi
(fig. 6). De totale ontlaadstroom via deze dioden bedraagt Icbo +
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lebo* Indien de invloed van deze sperstromen verwaarloosbaar klein
dient te zijn, moet de ontlaadstroom via de basisweerstand groot
zijn t.o.v. deze sperstromen. Bedraagt de maximale waarde van de
ontlaadstroom via de transistor b.v. 10 gA, dan zal men de basis
weerstand een zodanige waarde geven, dat de ontlaadstroom via de
basisweerstand b.v. 100 x hoger is. Men kiest de basisweerstand
dan zodanig dat de ontlaadstroom 1 mA is op het moment dat de
transistor omschakelt. Bij een voedingsspanning van 9V neemt men
in dat geval een basisweerstand van 9 kQ.

R2

IcbO
Cl

HF

V1

lebO
IcbO+IfbO

periode tijd

41

fig.6.
Ci ontlaadt zich ook via de
transistor.

AMV

c =
O

fig.7.
Synchronisatie
van de AMV.

periodetijd
sync impulsen

Bij Si-transistoren zijn de sperstromen aanmerkelijk lager dan bij
Ge-transistoren, zodat bij Si-transistoren de invloed van de tem
peratuur geringer is dan bij Ge-transistoren.

1. 3. 6.

Synchronisatie van de AMV.

We spreken van synchroniseren (in de pas brengen) als de frequen
tie van een vrij lopende oscillator wordt bepaald door het signaal
van een andere generator. Het vanaf de andere generator toege
voerde signaal heet synchronisatiesignaal.
Het synchronisatiesignaal kan afkomstig zijn van een in hetzelfde
apparaat aanwezige oscillator. Het kan echter ook worden geleverd
door b.v. een TV-zender, welke naast het video-signaal de z.g.
raster- en lijnimpulsen uitzendt. Met behulp van deze impulsen
worden de oscillatoren in de TV-ontvanger gesynchroniseerd. Men
kan synchroniseren met positieve of negatieve impulsen.
Bij synchronisatie met negatieve impulsen zal de schakeling om
slaan, indien de transistor gesperd is.
In de basisleiding moet men in dit geval een weerstand van enkele
honderden ohm schakelen (fig.7). Door deze weerstand.wordt

|

i
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voorkomen dat de synchronisatie-impulsen door Ci worden kort
gesloten. De rechterzijde van Ci is immers via de zich als kort
sluiting gedragende V2 met massa verbonden.
Door de aan de basis van Vi toegevoerde negatieve impuls wordt
Vi geleidend, waardoor de schakeling voortijdig omklapt. Opdat
deze situatie mogelijk is, moet de periodetijd van de AMV iets
hoger zijn dan de periodetijd van de synchronisatie-impulsen.

1.3.7. Frequentiedeling met de AMV.
Met de AMV kan men ook frequentiedeling verkrijgen. Dit blijkt uit
fig. 8.
De blokspanning Ui wordt gedifferentieerd. De positieve impulsen
in het gedifferentieerde signaal worden door middel van een diode
onderdrukt, zodat alleen de negatieve impulsen aan de AMV wor
den toegevoerd.
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fig. 8a. Stuurschakeling bij
frequentiedeling.

r
fig .8b t/m e. De golfvormen.

Stel, dat door de op het moment t = 0 toegevoerde negatieve impuls
Vi geleidend wordt en dat de schakeling weer terugklapt even na
het moment t = 3. In dat geval zal de negatieve impuls, die op het
moment t = 2 binnenkomt, geen invloed op de schakeling hebben.
Deze negatieve impuls wordt immers toegevoerd aan de basis van
de geleidende transistor, waardoor er niets verandert. De op het
moment t = 4 binnenkomende impuls heeft onvoldoende amplitude
om de basis negatief te maken. Ook deze impuls heeft dus geen in
vloed.
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De op het moment t = 5 binnenkomende impuls ligt op een lager ge
deelte van de spanningskromme en doet de basis even negatief gaan.
Hierdoor wordt een schakelactie ingeleid, welke tot gevolg heeft,
dat de schakeling omklapt.
Uit fig. 8e blijkt, dat de frequentie van de blokspanning op de col
lector van Vi 3x lager is dan de frequentie van het oorspronkelijke
signaal. De deelfactor is dus 3 x.
1.3. 8.

Frequentieregeling van de AMV.

Men kan de frequentie van een AMV regelen door de basisweerstand
aan een regelbare negatieve spanning te leggen (fig. 9a). Staat de
loper in de bovenste stand, dan is Vi gedurende de tijd Ti gesperd.
-9V

-9V

k.
i
i

R1

t
k

fig. 9a.

De frequentie wordt geregeld door middel van de spanning
waarnaar Ci zich ontlaadt.

Indien de spanning op de loper -5V is, loopt de ontlaadkromme van
de basisspanning meer horizontaal, waardoor het langer duurt,
voordat de schakeling omklapt.
Vi is nu gedurende een tijd Ti’ gesperd.
-9V
-o

ft,0

R2

i

P

n«4

C1
II

<</

fb

.

3

fig. 9b.
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De frequentie wordt geregeld door middel van koppelcapaciteiten en basisweerstanden.

L

De schakeling moet zo gedimensioneerd worden, dat onder alle
omstandigheden de transistoren in de verzadigde toestand zijn.
Men controleert dit door P in de laagste stand te plaatsen.
Een andere methode om de frequentie te regelen is weergegeven in
fig.9b. De frequentie wordt grof geregeld door de koppelcondensatoren om te schakelen. In een bepaald bereik vindt fijnregeling
plaats door middel van de potentiometers P.
Door middel van de vaste weerstanden Ri en R2 beperkt men de
basisstroom tot een veilige waarde. De totale basisweerstanden
moeten een zodanige waarde hebben, dat de transistoren onder alle
omstandigheden in de verzadigde toestand zijn.
1.3.9. Belasting van de AMV.

1.3.9.a. Ohmse belasting.
Indien tussen de collector van V2 en massa een weerstand Rl (fig.
10a) wordt aangesloten, zal dit invloed hebben op de amplitude en
de frequentie van de uitgangsspanning.
Indien V2 geleidt en zich als een kortsluiting gedraagt, beïnvloedt
RL de schakeling niet (fig. 10b). Rl staat nu immers parallel aan
een kortsluiting.
UB

UB

UB

RC

R4

Rt,

OV

V2
1
geleidt I

'1

b

a

t

O

uB

rc*Rl

\*l

_______

fig. 10a t/m c.
Door de ohmse belasting
neemt de amplitude van de
blokspanning af.

fig. lOd. Aansluiting van ohmse belasting
via een emissorvolger.

V2
spert

c

Indien V2 gesperd is, vormen R4 en Rl een spanningsdeler (fig.
10c). De collectorspanning heeft nu een waarde, die wordt bepaald
door de deling van Ub over R4 en Rl. Geldt b.v. Ub = -9 V, R4 =
1 kfi en Rl = 2 k2, dan zal de spanning op de collector van V2 -3V
bedragen, indien V2 gesperd is. De blokspanning op de collector
van V2 heeft dan een top-top waarde van 3V. Dit betekent, dat de
positieve spanningssprongen die aan de basis van Vi worden door
gegeven, in dit geval ook een amplitude van 3V hebben. Vi is
daarom korter gesperd, dan indien Rl niet aanwezig is. De door
R2 en Ci bepaalde toestand wordt dus des te korter naarmate Rl
lager is. De invloed van Rl is te verwaarlozen, indien Rl » R4
is. Is dit niet het geval, dan kan men dit door tussenschakeling van
een emissorvolger bereiken (fig. lOd). De belasting van V2 bedraagt
nu ca. (hpE + 1) ^L-

1. 3. 9.b. Zuiver capacitieve belasting.
Indien de belasting zuiver capacitief is, heeft dit invloed op de
stijgtijd en daaltijd. Dit blijkt uit fig. 11.
o -9V

UB(V)

o

R6

opladen
B

/

Cl

-9
=T= CL

0,7RL ■(Cl * Cl)

1
ontladen

fig. 11a. Capacitieve belasting.

fig. 11b.
Capacitieve belasting heeft
vooral invloed op de neer
gaande flank.

Cl is de totale, tussen collector en emissor aanwezige capaciteit.
Is er geen condensatorbelasting aanwezig, dan wordt Cl gevormd
door de som van de uitgangscapaciteit van de transistor en de bed radingscapac iteit.
Indien V2 van de geleidende naar de gesperde toestand gaat, loopt
de collectorspanning van OV naar -9V. C^ zal dus via R van OV
tot -9 V opgeladen moeten worden. Daar Cl parallel staat aan Cl
zal de daaltijd van de spanning op de collector van V2 bedragen 0,7
R4 x (Cl + Ci).
Indien een diodeschakeling voor flankverbetering is opgenomen
geldt voor de daaltijd 0,7 R4 x Cl.
Indien V2 gaat geleiden, moet de collectorspanning van -9 V naar
OV. De ontlading van Cl vindt plaats via V2. Daar de transistor op
het omschakelmoment een extra collectorstroom voert - er loopt
immers extra basisstroom ten gevolge van het opladen van C2 -
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zal de ontlading van Cl zeer snel verlopen. De opgaande flank van
de collectorspanning is daarom veel steiler dan de neergaande flank.

1. 3. 9.c. Via grote capaciteit aangesloten ohmse belasting (fig. 12).
In dit geval zal Cr zich opladen tot de gemiddelde waarde van de
collectorspanning. De collectorspanning varieert tussen OV en een
waarde die wordt bepaald door de deling van Ub over R4 en Rl.
UB

'1'

fig. 12. Via koppelcondensator aangesloten belasting.

Opdat de uitgangsspanning blokvormig verloopt, moet de RC-tijd
van Cfc en Rl groot zijn ten opzichte van de periodetijd van de bloksparming.
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1. 3.10.

Ontwerp van AMV met transistoren.

Uitgegaan wordt van:
a. Top-top waarde van de vereiste blokspanning Utf.
b. Ti en T2.

1.

Batterij spanning Ub

Kies de batterij spanning gelijk aan Utf.

2.

Vi en V2

Kies transistoren met een zo hoog mo
gelijke hFE en zo laag mogelijke sperstromen. De flanken van de opgewekte
blokspanning zijn nl. des te steiler,
naarmate hFE hoger is.
Verder dient te worden voldaan aan
Uebo > 2 UB
®______________________

3.

R2 en R3

De invloed van de temperatuur is mini
maal, als: jjg
R2.3 < 100 x Icbo

4.

R1 en R4

R1 en R4 volgen uit:
1,25 R3 - R4
R1 hFE

5.

Cl

Tl
Cl = 0,7 R2

6.

C2

T2
C2 = 0,7 R3____________________________

7.

Verbetering
flanksteilheid

Neem een diode en een weerstand R5 op
volgens fig. 5.
Kies R4 en Rg 2 x groter dan de hierbo
ven aangegeven waarde.

1.3.11.

Beproeven van de AMV.

a. Indien men een koppelcondensator onderbreekt, dienen beide
transistoren in de verzadigde toestand te zijn. Zijn de transistoren te ver in de verzadigde toestand, dan is het mogelijk, dat
de schakeling in het geheel niet of slechts af en toe start. In dit
geval verkleint men de collectorweerstanden.
De gunstigste waarden van de collectorweerstanden zijn die
waarbij de transistoren in de bodemtoestand zijn. (7)
b. De golfvormen op de basis en de collector worden met behulp
van de KSO zichtbaar gemaakt. Indien men de meting uitvoert
met een KSO met geijkte tijdbasis en geijkte verticale ver
zwakken kan men de top-top waarde en de periodetijd van de
gemeten spanning bepalen.
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1.3.12. Foutzoeken in de AMV.
1. Schakeling oscilleert niet.
Men begint met de instelspanning te meten en trekt daaruit de
conclusies.

eotfecw n

rl

rv
<’l

*2

Hl tt Mttn
P3 tt hltin
V2 d.ltcttl^t
C2 Ittt

'l

<*2

R2 tt tltm
V2 atlttt Hcb.>
Cl Ittt

<0

r2

O

»2 tt groot

>TI

*2

O

ftl I. groot

r,

>jg

fig. 13. De collectorspanning van V2 bij defecten.

Indien men vermoedt dat een transistor defect is, sluit men ba
sis en emissor van de betreffende transistor kort. De collectorspanning moet dan gelijk worden aan de batterij spanning.
2. Schakeling oscilleert, golfvormen verkeerd.
In fig. 13 is weergegeven welke invloed een verandering in de
componenten heeft op de collector-golfvorm van V2.
1.3.13. AMV met NPN-transistoren.

Indien men NPN-transistoren toepast, moet de batterij in fig. 3a
worden omgepoold. Hetzelfde geldt voor elco’s. De in dit geval
afgegeven spanningen hebben een polariteit die tegengesteld ver
loopt aan de in fig. 3b t/m e gegeven golfvormen.
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1.4.

De anode-gekoppelde AMV

In fig. 14 is een AMV met twee trioden getekend. De opbouw komt
overeen met die van de collector-gekoppelde AMV. Daar de verzadigingsspanning van een triode niet 0 V kan worden gesteld en
de schakeling niet omklapt bij een roosterspanning van 0 V, kan het
gedrag niet met formules worden beschreven, die zo eenvoudig zijn
als die bij de collector-gekoppelde AMV. Laten we, teneinde in
zicht in de werking te verkrijgen, veronderstellen, dat Vi gesperd
Uq -300 V

lR1
\(20k)
B

VI

ci

C2

F 1
HF

I—I

-7’

fig. 14a. AMV met buizen.
IS
7a (mA)

/"glk

/1

r l
i

I
i
I
l
I

J____
97 V

300 V
-------- - Uak

fig. 14b. Bepaling van het instelpunt.
is, doordat tussen rooster en massa de gestippeld getekende span
ningsbron is aangesloten. De anodespanning van Vi is dan gelijk
aan de batterij spanning. V2 geleidt volop, daar de roostervoorspanning 0 V bedraagt. De anodespanning van V2 is laag en kan
worden gevonden door in de la/Uak-karakteristiek de gelijkstroombelastingslijn te trekken. (§)
De anodespanning volgt uit het snijpunt van deze belastinglijn met
de lijn Ug^k = OV. In de betreffende schakeling is dit 97 V.
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Indien we op het moment t = 0 de batterij verwijderen (fig. 14c), zal
de roosterspanning naar 0 V gaan. Ci ontlaadt zich immers aan de
linkerzijde via R2 naar 0 V. Zolang de roosterspanning meer nega
tief blijft dan de afknijp spanning van Vi, gebeurt er niets.
MS
uA

I
KI

JOO

I

o
*S

4- <W

. I
KI

I

/

O

fig.l4ct/mf. Golfvormen.
De afknijpspanning van Vi bij een anodespanning van 300 V bedraagt
-18,5 V. Op het moment t = 1 wordt de afknijpspanning van Vi be
reikt en gaat Vi geleiden. Doordat Vi gaat geleiden, ontstaat er
een spanningsval over Ri. Dit heeft tot gevolg, dat de anodespan
ning van Vi daalt. Deze daling wordt via C2 doorgegeven aan het
rooster van V2. Daardoor gaat V2 minder stroom trekken. Dit
heeft tot gevolg, dat de anodespanning van V2 stijgt. Deze stijging
wordt via Ci doorgegeven aan het rooster van Vi, waardoor Vi
meer stroom gaat trekken, enz.
Er treedt dus, zodra Vi gaat geleiden, een z.g. accumulatieve
werking op. Deze heeft tot gevolg, dat Vi volop geleidt en dat V2
gesperd is.
Daar de sprong in de anodespanning van Vi 203 V in negatieve rich
ting bedraagt, gaat de spanning op het rooster van V2 van 0 naar
-203 V.
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C2 gaat zich nu via R3 ontladen naar OV. Zodra de rooster spanning
van V2 gedaald is tot -18,5 V, treedt er opnieuw een schakelactie
op, waardoor Vi wordt afgeknepen en V2 gaat geleiden.
Opmerking:

Doordat de koppelcondensatoren op het omschakelmoment via de
bijbehorende rooster-katode diode en de anodeweerstand worden
geladen, verlopen de spanningen in werkelijkheid zoals door de
stippellijnen is weergegeven.

MONO-STABIELE MULTIVIBRATOREN
De collector/basis-gekoppelde MMV

1.5.

Functie.

1.5.1.

De MMV heeft in het algemeen de volgende toepassingen:
a. Tijdbepaling.
Als zodanig wordt ze veel in de industriële elektronica toege
past om b.v. via een relais een klep voor een bepaalde tijd te
bedienen.
b. Opwekken van blokvormige spanning van een bepaalde tijdsduur
na een startimpuls te hebben ontvangen.
c. Impulsvertraging.
d. Frequentiedeler.
e. Verbeteren van de flanksteilheid van impulsspanningen.

R7
C3

C2

R1

P

H

A
^9V

C

D

V1
o-

135 V

I
R2

fig. 15a.
MMV met transistoren.

1.5.2.

RC

ov

R3

Dl

Ui

R5

HF
Cl

OV

_±_ 9V

V2

F

Schema en golfvormen.

De collector/basis-gekoppelde MMV bestaat, zoals uit fig. 15a
blijkt, uit een schakeling volgens fig. 2a en een schakeling volgens
fig. 2c. De collectoren en de bases zijn kruiselings gekoppeld.
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Nadat een trigger-impuls is toegevoerd, ontstaat op de collector
van V2 een impuls van negatieve polariteit en op de collector van
Vi een impuls van positieve polariteit. De lengte van deze impul
sen wordt bepaald door R5 en Ci.
De trigger-impulsen worden toegevoerd aan de basis van de gelei
dende transistor. Om de transistor te kunnen sperren, moeten de
trigger-impulsen een positieve polariteit hebben.
1.5.3.

Gelijkstroominstelling.

In rusttoestand geleidt V2, daar de basis van V2 enkel via R5 met
-9 V is verbonden. Er wordt voldaan aan de voorwaarde:
R5 < Q.8 ^FE x R4

(7)

V2 is daarom in de verzadigde toestand en gedraagt zich als een
kortsluiting. De basis van Vi is dus aangesloten op een spanningsdeler tussen +9V en massa.
De basis van Vi is daarom positief en Vi is derhalve gesperd.
Op de collector van Vi staat dus een spanning van -9 V. De spanningsval die de sper stroom Icbo over Ri veroorzaakt, is immers
verwaarloosbaar klein. Ci is opgeladen tot 9V.
1.5.4.

Stuur schakeling.

De MMV wordt gestuurd via de stuurschakeling (Eng. steering gate)
gevormd door C3, R7 en Di. De ingangsspanning van deze stuur
schakeling is blokvormig. Daar de tijdconstante van C3 en R7 laag
is, ontstaat op punt P een gedifferentieerde spanning.
Daar punt P via R7 met -9V is verbonden, verloopt Up zoals in
fig.4c is getekend.
Omdat de spanning op de collector van Vi -9 V bedraagt, geleidt Di
alleen indien de spanning op punt P hoger (minder negatief) dan -9V
wordt. D3 geeft daarom alleen de positieve trigger-impulsen door.

1.5.5.

Werking.

De op het moment t = 0 via Di toegevoerde positieve impuls komt
via Ci op de basis van V2. Daardoor gaat V2 minder geleiden en
gaat de collector spanning van V2 negatief. Deze negatief gerichte
spanningssprong komt via de z.g. speeding-up condensator C2 op
de basis van Vi. Daardoor gaat Vj geleiden, waardoor de collectorspanning van Vi minder negatief wordt. Deze negatief gerichte
spanningssprong komt via Ci op de basis van V2, enz. Na het toe
voeren van de trigger-impuls treedt er dus een accumulatieve
werking op. Deze heeft tot gevolg, dat Vi volop geleidt en dat V2
gesperd is. Op de collector van Vi ontstaat een spanningssprong
van 9 V in positieve richting. Daar de spanning over
niet plot
seling van waarde kan veranderen, gaat de spanning op de basis
van V2 ook 9 V in positieve richting. Dit betekent dat de basis op
het moment t = 0 +9 V wordt.
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Ci gaat zich nu via Vi, R5 en de batterij ontladen. De spanning op
de basis van V2 wordt negatief na een tijd:
T =0,7R5xCi
(8)
Na deze tijd gaat V2 weer geleiden. De collectorspanning van V2
wordt daardoor minder negatief. Deze positief gerichte spanningssprong wordt via C2 doorgegeven aan de basis van Vi, waardoor
Vi spert. Daar op het moment van omschakelen de spanning over
Ci 0 V bedraagt, wordt Ci nu via Ri en de basis-emissor diode van
V2 geladen. Gedurende de tijd, dat er stroom door Ri vloeit, is de
collectorspanning van Vi nog niet -9 V. Dit is eerst het geval na
een tijd van 5Ri xCi»
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fig. 15b t/m g. Golfvormen.
Opmerkingen:

1. Positieve impulsen, die tijdens de duur van de instabiele toe
stand binnenkomen, beïnvloeden de schakeling niet, daar de
schakeling reeds in de toestand is, waarin de positief gerichte
trigger-impulsen hem willen brengen.
2. De speeding-up condensator C2 heeft tot doel om de invloed van
de ingangscapaciteit van Vi op te heffen. Zou C2 niet aanwezig
zijn, dan kan de ingangsspanning van Vj niet plotseling veran
deren. Dit heeft een vertragende invloed op het omschakelpro
ces.
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Indien de RC-tijd van R3/C2 gelijk wordt gekozen aan de RC-tijd
van de ingangscapaciteit van Vi en de ingangsweerstand van Vi,
dan ontstaat een gecompenseerde verzwakker en heeft de span
ning op de basis van Vi dezelfde vorm als de spanning op de
collector van V2. Wordt C2, uitgaande van deze situatie, groter
gekozen, dan uit zich dit in pieken op de basisspanning van Vi«
Dit is in fig. 15g gestippeld weergegeven. Bij praktische scha
kelingen is dit het geval.
1.5. 6. Relaisbediening met MMV.
Uit het voorgaande is gebleken dat Vi een tijd 0,7 R5 x Ci gelei
dend is. V2 is dezelfde tijd gesperd.
Een in de plaats van Ri geschakeld relais zal dus na het toevoeren
van de trigger-impuls gedurende deze tijd aantrekken. Een in de
plaats van R4 geschakeld relais zal gedurende deze tijd afvallen.
Indien het gebruikte relais zo laagohmig is dat het niet in een van
de collectorleidingen kan worden opgenomen, schakelt men een
extra stuurtrap in.

1.5.7. Impulsvertraging met de MMV,
Indien op de collector van V2 in fig. 15a de schakeling volgens fig.
16a wordt aangesloten, ontstaat op punt R een impuls die een tijd
0,7 R5 x Ci vertraagd is ten opzichte van de via Di aan de MMV
B

a

UB

C

q

D

ff

UQ

R
b

“R

fig. 16a. Stuurschakeling bij
impulsvertraging.

fig. 16b t/m e. Golfvormen.
toegevoerde positieve trigger-impuls. De op punt B staande span
ning wordt immers door C en R gedifferentiëerd. De diode D laat
alleen de positieve impulsen door.
Door R5 regelbaar uit te voeren, kan de vertraging gevariëerd
worden.
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1.5. 8.

Frequentiedeling met de MMV.

Zoals reeds eerder is opgemerkt, hebben de via
toegevoerde
trigger-impulsen geen invloed gedurende de tijd dat de schakeling
nog in de instabiele toestand is. Hierop berust de werking als frequentiedeler. Dit blijkt uit fig. 17.

I prrioatn

b

o

. I
fig. 17a t/m d.

Golfvormen bij de MMV als frequentiedeler,

Laten we veronderstellen dat de op het moment t = 0 binnenkomen 
de impuls de MMV in de instabiele toestand brengt. De spanning op
de basis van V2 wordt dan +9 V. Na een tijd 0,7 R5 xCi klapt de
schakeling weer terug naar de stabiele toestand. De op het moment
t = 1 toegevoerde positieve impuls beïnvloedt de schakeling niet,
daar deze op dat moment nog in de instabiele toestand is.
De op het moment t = 2 binnenkomende impuls doet de schakeling
weer overgaan in de instabiele toestand. Indien we de blokspanning
op de collector van V2 vergelijken met de via C3 toegevoerde blok
spanning, blijkt, dat de frequentie 2 x lager is. De deelfactor van
de schakeling is dus 2.
Wensen we een deelfactor die hoger is, dan moeten we bij een gegegeven ingangsfrequentie de RC-tijd groter kiezen. Is de RC-tijd
zodanig dat de basisspanning van V2 volgens de stippellijn ver
loopt, dan hebben de positieve impulsen, die op de momenten 1 en
2 binnenkomen, geen invloed. De schakeling zal dan op het moment
t = 3 in de instabiele toestand komen. In dit geval bedraagt de deel
factor 3.
Naarmate men de deelfactor groter kiest, is de kans groter dat bij
een verandering in de eigenschappen van een van de onderdelen de
deelfactor verandert. In praktische schakelingen gaat men daarom
bij de deling zelden hoger dan 5.
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1. 5. 9. De invloed van stoorsignalen op de MMV.
Indien er gedurende de stabiele toestand negatief gerichte stoor
impulsen op de basis van Vi of positief gerichte stoorimpulsen op
de basis van V2 komen, kan de schakeling daardoor omschakelen
naar de instabiele toestand. Indien de betreffende MMV wordt toe
gepast in een industrieel apparaat, kan dit bijzonder kwalijke ge
volgen hebben. Het kan b.v. zijn dat de MMV na een startsignaal
een bepaalde tijd vloeistof aan een proces moet toevoeren. Door
de stoorimpuls komt nu de vloeistof op een ongelegen moment.

stoorimpuls
netleiding

fig. 18.
De invloed van een stoor
impuls op de MMV.

a. Stoorimpulsen uit de voedingsspanning.
De stoorimpulsen kunnen afkomstig zijn van de voedingsspanning.
Een verandering van de voedingsspanning in positieve zin (b.v. van
-9 V naar -8 V) komt via Ri op de basis van V2. Cikan immers
niet plotseling van spanning veranderen. Gaat nu de spanning op de
collector van Vi 1V in positieve richting, dan zal dit ook het geval
zijn met de basisspanning van V2. Daardoor spert V2 en de scha
keling komt in de instabiele toestand.
In dit geval zal men door toepassing van een gestabiliseerde voe
ding variaties in de voedingsspanning kunnen vermijden.
b. Stoorimpulsen van de netspanning.
Op de netspanning zijn tengevolge van het in- en uitschakelen van
motoren e.d. sterke stoorimpulsen aanwezig. Deze kunnen volgens
fig. 18, via de parasitaire capaciteit tussen de betreffende netlei
ding en de basisleiding van de transistor, de MMV triggeren. Men
zal hiervan vooral hinder hebben, indien de netleiding in de buurt
van de leidingen van de MMV is gelegen.
Men kan de stoorimpulsen onderdrukken door in de netleiding een
ontstoorfilter te schakelen.

1. 5.10. Het vastleggen van de uitgangs toe stand.
Indien men een MMV inschakelt, blijkt deze in de instabiele toe
stand te komen. Het oplopen van de voedingsspanning kan men dus
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beschouwen als een stoorimpuls. Indien deze situatie ongewenst is,
wordt de MMV ingeschakeld volgens fig. 19. Bij het inschakelen

2 voedingsspanning

5

p

3

o3

fig. 19.

Het vastleggen van de uitgangstoestand.

laat men de schakelaar even in stand 2, zodat de condensatoren
zich op kunnen laden tot spanningen die overeenkomen met de sta
biele toestand. Daarna plaatst men de schakelaar in stand 3.

1.5.11.

Trigger-mogelijkheden.

De sturing van de MMV bij hogere schakelfrequenties kan, behalve
volgens fig. 15a, ook plaats vinden door via een koppelcondensator
positieve trigger-impulsen toe te voeren aan de basis van de gelei
dende transistor, (fig.20). Eventueel aanwezige negatief gerichte
impulsen in het trigger-signaal kunnen de MMV nu echter terug
schakelen. Is dit ongewenst, dan moet men de trigger-schakeling
volgens fig. 15a toepassen.

c

k
fig.20.

Basistriggering.

fig. 21.
Het verkrijgen van de insta
biele toestand door het
kortsluiten van Vi.

Indien men de MMV wenst te triggeren na via een startknop een
startsignaal te hebben gegeven, kan men deze startknop op ver
schillende manieren in de schakeling opnemen. De schakelaar kan
b.v. worden aangebracht tussen de collector en de emissor van Vj
(fig. 21). Ook kan men R4 kortsluiten. Uiteraard moet de kortslui
ting opgeheven zijn voordat de MMV terugkeert naar de stabiele
toestand.
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1.6.

De collector/basis-gekoppelde MMV
met automatische voorspanning

Het bezwaar van de in fig. 15a gegeven MMV is, dat er twee span
ningsbronnen vereist zijn.
Men kan dit ondervangen door de schakeling volgens fig. 22 toe te
passen. In deze schakeling is V2 geleidend, daar de basis van V2
via R.3 met de min-klem van de batterij is verbonden. De emissorstroom van V2 veroorzaakt over Rg een bepaalde spanningsval.
Deze over Rg staande spanning is gelijk aan de spanning op de col
lector van V2, daar V2 in de verzadigde toestand is. De spanning
op de basis van Vi is vanwege de deling over R4 en R5 lager dan
deze spanning, dus lager dan de emissorspanning van Vi. De basis
van Vi is dus positief (meestal 0,5 V ... 1,5 V) ten opzichte van de
spanning op de emissor. Dit betekent dat Vi gesperd is.
De werking van de schakeling komt verder geheel overeen met de
MMV welke in het voorgaande is besproken. Wel is de top-top
waarde van de afgegeven blokspanning lager dan Ub.
Indien V2 geleidend is, is de collectorspanning van V2 immers
ongelijk aan 0V. Geldt b.v.UB = - 9V, R2 = 1 k2, Rg = 200 2, dan
staat er -1,5V op de collector van V2, indien deze geleidend is.
In dit geval zal de collectorspanning van V2 dus verspringen van
-1,5V naar -9V en omgekeerd.

JP

"ï -LI

fig. 22a.
MMV met automatische
voorspanning.

i

Cl

_k_

De sprong in de collectorspanning van Vi is ook minder dan Ub.
Daardoor gaat de basis van V2 bij de overgang naar de instabiele
toestand niet zoveel positief als bij de in fig. 15a gegeven schake
ling. De duur van de instabiele toestand zal daardoor korter zijn.
C3 heeft tot doel de emissorspanning van de transistoren tijdens
het omschakelen constant te houden.
De schakeling wordt getriggerd door via Ci aan de basis van Vi
een impuls van positieve polariteit toe te voeren.
Indien men de schakeling volgens fig. 22a toepast voor impulsver
traging, relaisbediening of iets dergelijks, kan men willekeurige
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transistoren toepassen, indien hpE >25, en indien men de compo
nenten onderstaande waarden geeft:
Ci =
0,1 gF
mf
C3 = 10
V
UB = -12

1,6 kfi
R1 = R2 =
R3 = R4 = 30
k2
10
kfi
R5
= 100
Q
R6

De amplitude van de startimpuls moet minimaal 0,5V bedragen.
De tijd van de instabiele toestand T wordt ingesteld met C2. Bij de
bepaling van C2 gaat men uit van T = 0,7R3xC2. Geringe afwij
kingen corrigeert men door R3 variabel uit te voeren, waarbij men
er wel op dient te letten dat V2 in de verzadigde toestand blijft. *
1.7.

De anode/rooster-gekoppelde MMV

De MMV in fig. 22b wordt getriggerd door middel van een triggerbuis. De triggerbuis is normaal afgeknepen en heeft geen invloed
op de MMV, uitgezonderd gedurende de trigger-impuls. De trig
gerbuis heeft tot doel de MMV te scheiden van het trigger-circuit.
In rusttoestand is V3 volop geleidend, daar het rooster via een
weerstand van 1 Mfi met +300 V is verbonden. De buis zal dus enige
roosterstroom trekken en het rooster zal enigszins positief zijn.
De anodespanning van V3 is dus laag.
0 +300V
R4

RJ
triggerbuis

V1

20 k

1M

ci

I

-o

In

trigger

V2

1M

o-

■o

o -50V

fig. 22b.

MMV met automatische voorspanning.

In de rusttoestand zijn Vi en V2 afgeknepen. De beide roosters zijn
immers met een spanning van -50 V verbonden, terwijl bij een batterijspanning van 300 V de afknijpspanning -18,5 V is. De anodespanning van V2 bedraagt dus 300 V (er is uitgegaan van dezelfde
gegevens als bij de anode-gekoppelde AMV).
Zodra aan het rooster van Vi een positieve trigger-impuls wordt
toegevoerd, gaat er stroom door Ri vloeien. De anodespanning van
V2 daalt. Deze daling wordt doorgegeven aan het rooster van V3.
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Daardoor daalt de anodestroom van V3. Dit heeft tot gevolg dat de
anodespanning van V3 gaat stijgen. Deze stijging wordt via C2 door
gegeven aan het rooster van V2, waardoor V2 meer stroom gaat
trekken, enz.
De trigger-impuls leidt dus een accumulatieve werking in, welke
tot gevolg heeft dat V2 volop geleidend en V3 gesperd is. De nega
tieve roosterspanning van V3 is gelijk aan de sprong van de anode
spanning van V2. Via R4 gaat Cl zich ontladen naar +300 V. Zodra
de roosterspanning van V3 de afknijplijn overschrijdt, gaat V3 ge
leiden. Er treedt nu een schakelwerking op, waardoor de schake
ling weer in de stabiele toestand komt.
Opmerking:

Opdat V2 volop blijft geleiden gedurende de tijd dat V3 gesperd is,
kiest men C2 groot ten opzichte van Cl. Daardoor zal gedurende de
tijd dat V2 geleidt, de roosterspanning maar weinig in negatieve
richting gaan, en de anodespanning van V2 slechts weinig verande
ren.

BI-STABIELE MULTIVIBRATOREN
Functies:

De bi-stabiele multivibrator heeft de volgende toepassingen:

a. Tweedeler.
Dit is de belangrijkste toepassing van de BMV. Om als tweedeler te
kunnen fungeren, moet de BMV met een diodestuurschakeling wor
den gecombineerd.
b. Beveiliging.
Gestabiliseerde voedingen moeten bij overbelasting worden bevei
ligd. Met behulp van een BMV kan een zeer snel reagerende bevei
liging worden verkregen.
Daar momenteel geen BMV’s met buizen worden ontwikkeld, en we
deze schakelingen daarom alleen in oudere apparaten tegenkomen,
zal de BMV met buizen slechts summier worden besproken. Van de
BMV met transistoren zijn er verschillende uitvoeringen wat be
treft de gelijkspanningsinstellingen en de trigger-methode.

1.8.
1.8.1.

BMV als tweedeler met collector-triggering
Instelling.

De BMV volgens fig. 23a bestaat uit twee schakelingen volgens fig.
2c. Voor de instelling is gebruik gemaakt van twee afzonderlijke
spanningsbronnen.
Indien men ervan uitgaat dat Vi geleidend is, ontstaat op de basis
van V2een positieve voorspanning, waardoor V2 gesperd is. Daar
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de schakeling volkomen symmetrisch is, geldt het omgekeerde
eveneens.
In fig. 23a bedraagt de voorspanning 1,35 V.

1.8.2. Werking.
De stuurschakeling volgens fig. 23a komt, wat de werking betreft,
geheel overeen met die bij de collector-gekoppelde MMV. De op de
ingang staande blokspanning wordt door C3 en R7 gedifferentieerd.
Daar punt P via R7 met -9 V is verbonden, ontstaat op punt P de in
fig. 23b getekende golfvorm.
Bij de verklaring van de werking wordt ervan uitgegaan dat de span
ningen de in het schema aangegeven waarden hebben.
De op het moment t = 0 op het punt P optredende positieve impuls
zal via D2 de BMV bereiken. De spanning op punt B is immers
meer negatief dan de spanning op punt A, zodat D2 het eerst zal
geleiden.
1

*zÓ
J

cj
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1

D1
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i
i

I
I

02 2#

up

I

a

1

i
i

I

+

-±- 9V

1

I

o—

i
i

,

V1

/?2

1

-±1 9V

stuurschakeling

impuls op t=0
impuls op t = 2

fig. 23a. BMV met stuurschakeling voor twee-deling.
Deze positieve impuls komt via de speeding-up condensator C2 op
de basis van de geleidende transistor Vi. Deze wordt daardoor ge
sperd en de collectorspanning van Vi gaat negatief. De negatief
gerichte spanningssprong wordt via Ci doorgegeven aan de basis
van V2. Deze transistor gaat daardoor geleiden, waardoor de col
lectorspanning van V2 minder negatief wordt, enz.
De trigger-impuls veroorzaakt dus een accumulatieve werking,
waarop de schakeling zichzelf in de andere stabiele toestand brengt.
Zodra de schakelactie op gang is gekomen, heeft de trigger-impuls
geen invloed meer. Wel kan gedurende de duur van de triggerimpuls de collectorspanning enigszins vervormd zijn.
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Resumerend kunnen we dus zeggen, dat de op het moment t = 0 op
tredende trigger-impuls de schakeling in de andere toestand brengt,
waardoor de spanningen op de collectoren verspringen.
De op het moment t = 1 optredende negatief gerichte trigger-impuls
beïnvloedt de schakeling niet, daar de dioden niet in geleiding ko
men.
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fig. 23b t/m e. De golfvormen.

De op het moment t = 2 optredende positief gerichte trigger-impuls
heeft dezelfde invloed als de op het moment t = 0 optredende trig
ger-impuls.
Daar van t = 0 tot t = 2 de collectorspanning van Vi negatief is, zal
de op t = 2 optredende trigger-impuls via Ci de basis van.V2 berei
ken, waardoor deze transistor gesperd wordt. De schakelactie heeft
tot gevolg dat de schakeling omklapt. De op het moment t = 4 optre
dende impuls doet de schakeling weer omklappen.
Daar de schakeling alleen reageert op de positieve trigger-impulsen, ontstaat frequentiedeling.
De volgens fig. 8a toegepaste trigger-methode wordt collectortriggering genoemd, daar de trigger-impuls via de collectoraansluiting
de basis bereikt.
1.9. BMV met automatische voorspanning
Is Vi geleidend, dan gedraagt deze zich als een kortsluiting (fig.
24a). De collector en emissor van Vi kunnen in dit geval als door
verbonden worden beschouwd. De emissor van V2 is via de zich als
een kortsluiting gedragende Vi met de collector van Vi verbonden.
De basis van V2 is aangesloten op een spanningsdeler tussen de
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collector van Vi en massa. Dit houdt in dat de spanning op de ba
sis van V2 minder negatief is dan de spanning op de emissor,
waardoor V2 gesperd is en gesperd blijft.
—o

-12V

fig. 24a.
BMV met automa
tische voorspanning.
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Over de delerweerstanden zijn speeding-up condensatoren gescha
keld. De schakeling wordt getriggerd op de basis van Vi. Indien Vi
gesperd is, doet een positieve trigger-impuls de schakeling om
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fig.24b/c. De golfvormen.

klappen. Bij deze stuurmethode heeft de schakeling geen delerwerking. De in fig. 24a toegepaste trigger-methode wordt basistriggering genoemd, daar het trigger-signaal direct aan de basis wordt
toegevoerd.

1.10. BMV als tweedeler met basistriggering
De schakeling volgens fig. 25 wordt in kleuren TV-ontvangers vol
gens het PAL-systeem toegepast.
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fig. 25. BMV met NPN-transistoren en basistriggering.
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fig. 26. Niet verzadigde BMV met basistriggering.
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De gelijkspanningen zijn gegeven voor de situatie waarin Vi gesperd
en V2 geleidend is. Het trigger-circuit is gestreept getekend.
Via de weerstanden van 5,6 kQ krijgen de trigger-dioden hun voor
spanning. Uit de spanningen blijkt, dat de bij de geleidende transis
tor behorende diode enigszins geleidt.
De diode, die verbonden is met de gesperde transistor, heeft een
sperspanning van ca. 27 V. De amplitude van de op punt P staande
trigger-impuls heeft in onbelaste toestand een amplitude van 25 V.
Deze trigger-impuls komt via D2 op de basis van V2. Daardoor
wordt deze NPN-transistor gesperd en wordt een schakelactie in
geleid welke tot gevolg heeft dat de schakeling omklapt.
1.11. Niet-verzadigde BMV

De transistoren in de voorgaande BMV’s zijn, indien ze geleiden,
in de verzadigde toestand. In schakelingen voor hoge frequenties is
de verzadigde toestand, vanwege de daarmee verbonden traagheid,
echter minder geschikt. Vandaar dat men dan maatregelen neemt
om de verzadigde toestand te voorkomen. © (16)
Bij de schakeling in fig. 26 is dit bereikt door de koppelweerstanden tussen collector en basis op te splitsen en het knooppunt via
een diode met de collector te verbinden. Het overschot aan collectorstroom vloeit dan via deze diode en veroorzaakt een extra spanningsval over 2,7 kQ. Dit heeft tot gevolg dat de transistor minder
geleidend wordt. In fig. 26 bedraagt de collectorspanning van de ge
leidende transistor b. v. -3,16 V bij een belasting van 620 2.
De schakeling heeft twee trigger-ingangen.
1.12. BMV als beveiliging tegen overbelasting

De regeltransistor in een gestabiliseerde voeding kan, ondanks de
toepassing van zeer snelle zekeringen, bij overbelasting worden
vernield. Dit is een gevolg van de betrekkelijk lage warmtecapaciteit van de transistor. Daarom past men elektronisch werkende
beveiligingsschakelingen toe. Zodra er een overbelasting is, treedt
deze schakeling in werking, waardoor de regeltransistor wordt ge
sperd.
In fig. 27 is een dergelijke beveiligingsschakeling getekend. In de
leiding van de gestabiliseerde voeding is een potentiometer P op
genomen. De spanning over deze potentiometer fungeert als stuurspanning voor V3. Zodra de spanning over P de voorspanning van
de diode D3 overschrijdt, gaat de basis-emissor spanning van V3
negatief.
Is de basis-emissor spanning groter dan ca. 0, IV, dan gaat V3 ge
leiden. Daardoor gaat de collectorspanning minder negatief. Dit
heeft tot gevolg dat de stroom door de regeltransistor wordt be
grensd.
Door de positief gerichte spanningssprong op de collector van V3
wordt bovendien de BMV, gevormd door Vi en V2, getriggerd. De
positieve impuls wordt immers via D2 toegevoerd aan de basis van
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Vi. Daardoor wordt Vi gesperd en V2 geleidend. Qoordat Vi spert
wordt het inrde collectorleiding geschakelde relais stroomloos en
wordt de verbruiker afgeschakeld.
Nadat de in de verbruiker optredende kortsluiting is opgeheven,
moet het relais weer bekrachtigd worden. Men moet de BMV dus
weer in de oorspronkelijke toestand brengen. In fig. 27 wordt dit
gedaan door de basis van V2 via een schakelaar even met de plus
te verbinden. Daardoor wordt V2 gesperd en Vi geleidend.
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fig.27. BMV als beveiliging voor gestabiliseerde voeding.

De belastingsstroom, waarbij de schakeling reageert, wordt inge
steld met behulp van P.
De condensator van 100 gF tussen de basis van V2 en de plusleiding
zorgt ervoor dat de BMV bij het inschakelen in de juiste uitgangstoestand komt. Deze condensator houdt de spanning op de basis van
V2 vast tot Vi volop geleidend is geworden.

1.13. Metingen aan de BMV met transistoren
Vermoedt men dat er een fout in de BMV is, dan wordt allereerst
onderzocht of de schakeling wel gestuurd wordt met trigger-impulsen van de juiste vorm en voldoende amplitude. Is dit het geval,
dan worden de trigger-impulsen kortgesloten en meet men de in
stel spanningen van de BMV. Daarbij moet men bedenken, dat een
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BMV getriggerd kan worden door het aansluiten van de meter. Meet
men dus eerst op de collector van de rechter transistor, dan meet
men daar b.v. een lage spanning. Verzet men nu de meetpen naar
de collector van de linker transistor, dan triggert men daardoor de
schakeling, waardoor nu op de collector van de linker transistor
een lage spanning wordt gemeten. Om misvattingen door dit effect
te voorkomen, kan men als volgt handelen: Men verbindt de meter
met een bepaalde collector en verbindt achtereenvolgens de basis
van de rechter en de linker transistor met massa. De collectorspanning moet dan bij het kortsluiten verspringen. Bij het verwij
deren van de kortsluiting mag de collectorspanning niet veranderen.
Is dit wel het geval, dan duidt dit op een fout in de gelijkspanningsinstelling. Men moet dan de componenten door gaan meten.

1.14. BMV met buizen

In fig. 28 is het schema getekend van een BMV met buizen en een
trigger-schakeling, waardoor het geheel als tweedeler fungeert.
trigger- ingang
+300 V

+300 V

R*i
47k

R*2

47k

R2

100 k

lOOk

VI
/?4

R5

470k

470 k

T
-isov

fig. 28. BMV met buizen.

Laten we veronderstellen, dat V2gesperd is. In dat geval krijgt
het rooster van Vi via R3 en Ra2 een positieve voorspanning. Vi
geleidt volop en de anodespanning is laag, ca. 10 V. Het rooster van
V2 is nu via 100 kfi met 10 V en via 470 kQ met -150 V verbonden.
Op het rooster van V2 ontstaat daardoor een negatieve spanning van
-18 V. V2 is daardoor gesperd.
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Een via de ingangsklem toegevoerde negatieve impuls komt via D2
en de speeding-up condensator C3 op het rooster van de geleidende
buis Vi. Dit heeft tot gevolg dat de anodestroom van Vi afneemt en
de anodespanning van Vi stijgt. Deze stijging wordt via C2 doorge
geven aan het rooster van V2, waardoor deze gesperd wordt. De
trigger-impuls leidt dus een accumulatieve werking in, welke tot
gevolg heeft, dat de schakeling omklapt.
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HOOFDSTUK II

LOGISCHE SCHAKELINGEN

2.1.

Inleiding

Voor de industriële automatisering en in digitale computors ge
bruikt men zogenaamde logische schakelingen. In plaats van logi
sche schakelingen spreekt men ook wel van poortschakelingen
(gates), daar deze schakelingen een signaal wel (poort open) of niet
(poort dicht) doorlaten.
In logische schakelingen doen transistoren dienst als schakelaar.
Men spreekt daarom ook wel van contactloze sturing. Men geeft
daarmee aan, dat er schakelfuncties worden verricht zonder bewe
gende delen. Enkele voordelen van dit contactloos schakelen ten
opzichte van de conventionele relaistechniek zijn:
a. Onbeperkt aantal malen schakelen, daar een transistor geen
slijtage vertoont.
b. Lange levensduur.
c. Hoge schakelsnelheden.
Een logische schakeling heeft ée'n uitgang en één of meer ingangen.
Men werkt met twee spanningsniveaus. Deze spanningsniveaus wor
den aangeduid met 0 en 1 (of L). Deze aanduiding is afkomstig uit
de z.g. Boolean-algebra, waarvan de grondslagen in 1847 door
George Boole zijn gelegd. Shannon heeft de Boolean-algebra het
eerst op schakelproblemen toegepast. De Boolean-algebra wordt
daarom ook wel schakel-algebra genoemd. Een fundamentele ei
genschap van de Boolean-algebra is, dat er slechts twee waarden
voorkomen, nl. ”0” en ”1”. ”0” en ”1” stellen geen hoeveelheden
voor maar ”fout” en "waar". Ter onderscheiding van de getallen
0 en 1 schrijft men meestal ”0” en ”1”. Men kan ”0” en ”1” ook de
betekenis ”wel signaal” en "geen signaal” of "schakelaar open" en
"schakelaar dicht" toekennen.
Er zijn nu twee mogelijkheden wat betreft het toekennen van "0" en
"1" aan de toestanden waarin een transistor zich in een logische
schakeling bevindt.

Positieve logica (fig. la).
Wordt de "1” toegekend aan de meest positieve waarde, dan spreekt
men van positieve logica. De positieve logica wordt het meest bij
logische schakelingen met NPN-transistoren gebruikt.
Negatieve logica (fig. 1b).
In de negatieve logica wordt de "1" toegekend aan de meest nega
tieve waarde. De negatieve logica wordt het meest toegepast bij
logische schakelingen met PNP-transistoren.
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Het onderstaande is gebaseerd op de positieve logica en de span
ningsniveaus 0 en 9 V. (In praktische schakelingen worden wille
keurige spanningsniveaus toegepast, b.v. -2V en +4V.)
- 9V

*9V

\*c

OV=T
-9V="0~

9V='1"

ov=~o~

1
fig. la.
Spanningsniveaus volgens
de positieve logica.

+ 9V='0'
0V='1'

ov = ‘o"
-9V = “f

1
fig. lb.
Spanningsniveaus volgens
de negatieve logica.

Bovendien wordt aangenomen dat een geleidende transistor zich als
een kortsluiting en een gesperde transistor zich als een onderbre
king gedraagt. Bij de voorbeelden wordt van het volgende uitgegaan:
ƒ schakelaar dicht = signaal ”1”
Ingang i schakelaar open = signaal ”0”
f lamp brandt
= signaal ”1”
Uitgang [lamp brandt niet = signaal ”0”
In de tekst worden voor de schakelingen de Engelse benamingen
gebruikt, daar dit algemeen gebruikelijk is. Bovendien zal, daar
dit ook algemeen gebruikelijk is, vrijwel uitsluitend van de aandui
dingen ”0” en ”1” gebruik worden gemaakt.

2.2.

AND-gate (en-poort)

2. 2.1.

Functie en algemene voorstelling.

Een AND-gate geeft alleen signaal ”1” af indien alle ingangen sig
naal ”1” voeren. In fig. 2a is een voorbeeld van een en-functie met
schakelaars gegeven. De lamp brandt indien A en B en C gesloten
zijn. Het uitgangssignaal is dus ”1” (lamp brandt) indien alle in
gangen signaal ”1” voeren (alle schakelaars gesloten). Volgens de
Boolean-algebra wordt de AND-functie volgens fig. 2a geschreven
als:
F = A.B.C. (. = en)
(la)
Dit moet men als volgt lezen: F is ”1” (lamp brandt) indien A en B
en C ”1” (schakelaars gesloten) zijn.
Door alle mogelijke combinaties van schakelaarstanden en door het
resultaat F weer te geven ontstaat de z.g. waarheidstabel (truthtable).
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TABEL I
AND-functie

OR-functie

NAND-functie

NOR-functie

A

B

C

F = A.B.C

F = A+B+C

F = A.B.C

F = A+B+C

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

1

1

0

o

1

1

o
o

1

o
o

1

1

o
o
o
o
o
o

o

1

1

o
o
o
o
o

1

1

1

1

1

o

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Het aantal mogelijke combinaties van schakelaarstanden volgt in
het algemeen uit 2n. Hierin is n het aantal schakelaars. In fig. 2a
zijn er dus 2% = 8 mogelijkheden. Daar we hier met een AND-functie te maken hebben, zal slechts bij één combinatie de uitgang ”1”
(lamp brandt) zijn. In fig. 2b zijn enkele schemasymbolen voor de
AND-gate in systemen weergegeven. Het schemasymbool is onaf
hankelijk van de wijze waarop de schakeling elektronisch werkt.
F=ABC

A
B

F

c

F=A-BC

A
B

c

fig. 2a.

AND-functie met
schakelaars.

fig. 2b.

Symbolen voor
de AND-gate.

Behalve op de in (la) aangegeven manier wordt de AND-functie ook
wel geschreven als:
F = A& B &C
(lb)
F = ABC
(lc)
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2. 2. 2. Diode AND-gate.
De diode AND-gate volgens fig. 3a geeft alleen signaal ”1” aan de
uitgang, indien er op alle ingangen signaal ”1” staat. (OV = signaal
”0”; 9 V = signaal ”1”). Zijn er nl. een of meer ingangen 0 V, dan
geleiden de met deze ingangen gekoppelde dioden, en is Up = OV.

Dl

A
9V o-

OV

+ LOGICA

D2

B_

OV

H -

f=abc
-o

I
we

I

D3

OV £

wc

I

R

<*■

I
+ 9V

fig. 3a. Diode AND-gate.

o

fig. 3b. Stuursignalen en uitgangs
signaal bij de AND-gate.

In fig. 3a staat er dus op de uitgang signaal "0", daar er alleen op
ingang A signaal "1" staat.
Indien op de ingangen blokspanningen worden aangesloten waarvan
de waarden OV of 9V bedragen, zal er alleen signaal "1" (9V) op
de uitgang staan, indien op alle ingangen tegelijkertijd signaal "1"
(9 V) staat (fig. 3b).
Opmerking:

Tussen de AND-gate volgens fig. 3a en de te sturen schakeling
wordt meestal een emissorvolger opgenomen.
2.3.

OR-gate (of-poort)

2. 3.1.

Functie en algemene voorstelling.

Onder een OR-gate verstaan we de schakeling die signaal ”1” af
geeft, indien er op een of meer ingangen signaal ”1” staat. Deze
schakeling wordt ook wel inclusive-OR genoemd, omdat "of’ hier
gelezen moet worden als: en/of. De OR-gate, welke signaal ”1”
afgeeft, indien er op één ingang en niet meer dan op één ingang
signaal ”1” staat, wordt exclusive-OR genoemd. Bij de exclusiveOR heeft "of’ dus de betekenis die we er ook in het dagelijks
spraakgebruik aan toekennen. Gebruiken we immers de uitdruk
king "of ... of", dan bedoelen we daarmee "een mogelijkheid met
uitsluiting van de anderen".
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In het onderstaande houden we ons alleen bezig met de inclusiveOR-gate, kortweg OR-gate genoemd.
De OR-functie kan volgens fig.4a door schakelaars worden voor
gesteld. De lamp brandt (signaal ”1”) indien er een of meer scha
kelaars gesloten zijn (signaal ”1”).
Volgens de Boolean-algebra wordt de OR-functie geschreven als:
F = A+B+C (+ = of)

(2a)

Dit moet men als volgt lezen: Er is signaal ”1” (lamp brandt), in
dien A en/of B en/of C gesloten is.
In tabel I is het uitgangssignaal bij de OR-functie bij alle combina
ties van de schakelstanden vermeld.
In fig.4b zijn enkele symbolen voor OR-gates weergegeven.
F=X1*8*C

4
B

A

C
B

A

B

F

F=A+B*C

F=A+B+C
F

B

C
F- A+B+C

fig.4a. OR-functie met
schakelaars.

A
B

F

C

fig.4b. Symbolen voor de
OR-gate.

Opmerking:
De of-functie wordt ook geschreven als:
F

A.VBVC

(2b)

(V is een afkorting van het Latijnse woord Vel, dat ”of’ betekent).
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2. 3. 2. Diode OR-gate.
We gaan weer uit van 0 V = signaal ”0”; 9 V = signaal ”1”.
In fig. 5a kan de uitgang niet negatief gaan ten opzichte van een van
de ingangen A, B en C. De katode van een diode kan immers niet
negatief gaan ten opzichte van de anode. Dit betekent dat F 9 V is.
A
9V o-

B
OV o-

Dl

D2

w

+9V

D3

C

F=A + B + C
-o
F

OV o-

1

R

i

-9V

fig.5a. Diode OR-gate.
De dioden welke zijn verbonden met de 0 V ingang(en), sperren dan.
In fig. 5a staat er signaal ”1” (9 V) op A. Daardoor is de uitgang ”1”.
Een diode OR-gate wordt meestal via een emissorvolger met de te
sturen schakeling verbonden. Komt er op een van de ingangen van
+ 9V

B

-o F

fig.5b. Transistor OR-gate.

de transistor OR-gate (fig. 5b) 9 V, dan volgt de betreffende emissor deze 9 V, en gaat de spanning op F dus positief. We hebben
hier dus duidelijk de of-werking.
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2.4.

NOT-gate (niet-poort)

2.4.1. Functie en algemene voorstelling.
Een NOT-gate heeft één ingang en een uitgang. Het signaal op de
uitgang is het tegengestelde van het signaal op de ingang.
Is het ingangssignaal ”1”, dan is het uitgangssignaal ”0” of omge
keerd. Deze functie kan volgens fig. 6a door een schakelaar worden
voorgesteld.

A o-

R

1

/ 4
A o-

fig. 6b. Symbolen voor de
NOT-gate.

fig. 6a. NOT-functie met
schakelaar.

Is A gesloten (signaal ”1”), dan brandt de lamp niet, signaal ”0”.
Is A open (signaal ”0”), dan brandt de lamp wel, signaal ”1”.
Deze functie wordt in de Boolean-algebra als volgt geschreven:

F = A (- = niet, invers)

(3)

Men leest dit als F is niet A of F is A invers.
De waarheidstabel is in dit geval eenvoudig van opzet, daar er
slechts twee mogelijkheden zijn:
A

F =A

2

£

0

1

In fig. 6b zijn enkele symbolen voor de NOT-gate weergegeven.
De stip (soms een cirkel) in het onderste schemateken wordt steeds
meer voor de niet-functie gebruikt.
Opmerking:

Daar bij de NOT-gate het uitgangssignaal tegengesteld is aan het
ingangssignaal, noemt men deze schakeling ook wel INVERTERgate of I-gate (to invert = omdraaien).
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2.4.2. Transistor NOT-gate.
Indien in fig. 7 de spanning op punt A = 0 V (signaal ”0”), is de tran
sistor gesperd. Er vloeit geen collectorstroom en U = 9V (sig
naal ”1”).

1
fig. 7. Transistor NOT-gate

I

NAND-gate (niet/en-poort)

2.5.

2.5.1.

Functie en schemasymbolen.

Onder de NAND-gate verstaat men de schakeling, waarbij signaal
”0” op de uitgang staat, indien er op alle ingangen signaal ”1” staat.
In de NAND-gate zijn de AND-functie en de NOT-functie gecombi
neerd. Een NAND-gate kan men daarom verkrijgen door een ANDgate en een NOT-gate achter elkaar te schakelen.
R

A

B

F:A-6-C

C

J

fig. 8a. NAND-functie met schakelaars.

Met behulp van schakelaars kan de NAND-functie volgens fig. 8a
worden gerealiseerd. De lamp brandt niet indien A en B en C ge
sloten zijn. Uit het voorgaande volgt, dat de NAND-functie geschre
ven kan worden als:
- .
F = A.B.C

Men moet dit als volgt lezen:
'
'***'*'**■
F = ”0” indien A en B en C "1” zijn of: Op de uitgang staat signaal
”0”, indien op alle ingangen signaal "1" staat. De streep boven
A.B.C geeft de niet-functie weer.
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I

i

Uit de waarheidstabel blijkt dat het uitgangssignaal bij de NANDfunctie tegengesteld is aan het uitgangssignaal bij de AND-functie.
De schemasymbolen van de NAND-gate zijn in fig. 8b getekend.
A
B
C

A
B
C

F = ABC
A

B

F

fig. 8b. Symbolen voor de NAND-gate.

C

2. 5. 2. Multi-transistor-schakeling.
Indien in fig. 9a op één van de ingangen signaal ”0” staat (0 V), kan
er door de serieschakeling geen stroom vloeien. Op de uitgang staat
dan signaal ”1” (9V).
Er kan alleen stroom vloeien indien alle transistoren geleiden,
d.w.z. indien alle transistoren met signaal ”1” (9V) worden ge
stuurd. Alleen dan staat er op de uitgang signaal ”0” (0V).
+9V

R1
A

B

o F

R2

F=A-B-C

R3
C

R<.

-SJ/

1

fig. 9b.
Single-transistor NAND-gate.

fig.9a. Multi-transistor NAND-gate.
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2.5.3. Single-transistor-schakeling.
De weerstanden in fig. 9b zijn zo gekozen, dat de basisspanning
alleen positief gaat, indien er op alle ingangen signaal ”1” (9V)
staat. In dat geval geleidt de transistor en staat er op de uitgang
signaal ”0” (0 V).
NOR-gate (niet/of-poort)

2.6.

2.6.1. Functie en algemene voorstelling.
De NOR-gate is een bijzonder belangrijke poortschakeling, daar in
de nieuwere systemen vrijwel uitsluitend van NOR-gates gebruik
wordt gemaakt.
Door NOR-gates te combineren, kunnen nl. alle schakelfuncties
worden verkregen.
4
R

B

I
i

C

T ï ï ï

F=A+B+C

A

F=A + B+C

B

fig. 10a.
NOR-functie met schakelaars.

C

A

F=A+B+C

B

C

F= A+B+C
A

fig. 10b.
Symbolen voor de NOR-gate.

B

C

De NOR-gate combineert de functie van de OR-gate en de NOT-gate.
Een NOR-gate geeft dus signaal ”0” af indien er op een of meer in
gangen signaal ”1” staat. Een NOR-gate kan men daarom opbouwen
door een OR-gate en een NOT-gate achter elkaar te schakelen.
Met behulp van schakelaars kan een NOR-gate volgens fig. 10a wor
den voor gesteld.
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De lamp brandt niet (signaal ”0”), indien een of meer schakelaars
gesloten zijn (signaal ”1”).
De NOR-functie kan men schrijven als:

F = A+B+C

(5)

Men moet dit als volgt lezen:
De uitgang heeft signaal ”0”, indien A en/of B en/of C signaal ”1”
voeren.
Uit de waarheidstabel blijkt, dat het uitgangssignaal van de NORgate tegengesteld is aan het uitgangssignaal van de OR-gate.
In fig. 10b zijn enkele gebruikelijke schemasymbolen gegeven.

2.6.2. Multi-transistor NOT-gate.
Indien in fig. 11a op een van de ingangen 9 V (signaal ”1") staat,
vloeit er stroom door de gezamenlijke collectorweerstand en is de
uitgangsspannïng 0V (signaal ”0”).
+ 9V

»c

F= A+B + C
F
-o

fig. 11a. Multi-transistor NOR-gate.

Indien er van de beschikbare ingangen slechts één wordt gebruikt,
gedraagt de schakeling zich als een NOT-gate.

A

B

R1

R2
R3

C
R4

b

F= A + B+C
-9V

fig. 11b. Single-transistor NOR-gate.
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I

2.6.3. Single-transistor NOR-gate.
De weerstanden in fig. 11b zijn zo gekozen, dat de basis van de
-6V

R3
Ik

R 6,8k

OA 85

-M-

R

R
■o

R

OC 44
R1 560

R

R2

fig. 11c.

33k

NOR-gate volgens Philips.

transistor negatief gaat, indien er op een ingang 9V (signaal ”1")
staat. De transistor geleidt dan en de uitgangs spanning is 0 V (sig
naal ”0”).
In fig. 11c is een NOR-gate volgens Philips getekend. De uitgang is
”0”, indien een van de ingangen signaal ”1" voert (5 ... 6 V).
De uitgang mag met vijf soortgelijke schakelingen worden belast.

2.7.

Geheugen-functies met NOR-gates

Stel dat we na een druk op de knop de informaties signaal ”1” of
signaal ”0’' willen opslaan in een elektronisch geheugen.
I
I
I
I
I
I
I
A'o

I
I
■o ♦

A
o-

R2

C

I
I
I
I

J?c
R1

B o-----1

R1

------!

R2

I

R3

R3

C
/?4

-9V

|

R4

1

fig. 12a.
Bi-stabiele multivi
brator gevormd door
2 NOR-gates.

-9V
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■

We kunnen daarbij gebruik maken van de BMV. Zoals nl. in hoofd
stuk 1 is besproken, blijft de BMV in de toestand, waarin hij na een
startsignaal is gebracht.

r
1

*c
R1

R1

£
fig. 12b.
Schakeling volgens
fig. 12a op gebruike
lijke wijze getekend.

-9V

R2

/?3

4

+9V

I
I

F

1 -L

1

RL\

O + 9V

R2

\R3

B

r
I

RL

-9V

4 9V

Zoals uit fig. 12a blijkt, kan een BMV worden samengesteld met be
hulp van twee NOR-gates. In fig. 12b is de BMV op de gebruikelijke
wijze getekend.
Beschouwen we de collector van de rechter transistor als uitgang,
dan geldt:
F = ”1” (9 V) indien we A met +9 V verbinden
F = ”0” (0V) indien we B met +9 V verbinden
Op deze wijze is het dus mogelijk informatie te bewaren.

2.8.

Belasting van een logische schakeling

Signaal ”0” en signaal ”1” van een bepaald systeem komen overeen
met bepaalde spanningsniveaus. Deze spanningsniveaus mogen een
bepaalde spreiding hebben (fig. 13a).
Ligt de spanning b.v, tussen +2 V en -0^2V, dan mag dit gelijk
worden gesteld aan signaal ”0”; ligt de spanning tussen 6V en 9V,
dan mag dit gelijk worden gesteld aan signaal ”1”.
Het gebied tussen 0,2 V en 6 V moet dus worden vermeden. Valt
een bepaalde stuurspanning in dit gebied, dan gaat de gestuurde
schakeling verkeerd reageren.
Daar de belasting invloed heeft op de uitgangsspanning van een
schakeling, is er een maximum gesteld aan de maximale belastingsstroom.
We willen dit verduidelijken aan de hand van fig. 13b.
Hier wopdt een logische schakeling belast met meerdere logische
schakelingen. Elke logische schakeling vormt een zekere belastingsweerstand , welke gelijk is aan 20 kfi.
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De totale belasting in fig. 13b is dus 62/3 k2.
Indien Vi geleidend is, bedraagt de stuurspanning 0V. De belasting
heeft nu geen invloed. Is Vi gesperd, dan verdeelt de batterij span
ning zich in een spanning over Rc en de gestuurde logische schake
lingen. De stuurspanning bedraagt nu 7,8 V. De spanningsval over
R1 20 k

'1
9

+9V

R1 20k

Ik

6

1
R1 20 k

0,2
O

J

2

1

fig. 13a. Spanningsniveaus en
logische ”0” en ”1”.

fig. 13b. De NOR-gates vor
men een belasting.

Rc is des te groter naarmate er meer schakelingen gestuurd wor
den. Daarom is er een maximum gesteld aan het aantal te sturen
schakelingen. Wil men meer schakelingen sturen dan toegestaan is,
dan wordt een emissorvolger ingeschakeld.
2.9.

Foutzoeken in logische schakelingen

Het foutzoeken in logische schakelingen is bijzonder eenvoudig,
daar de betreffende schakelingen slechts twee toestanden kennen.

2.9.1. AND-gate.

Maak alle ingangen ”1”, dan moet de uitgang ”1” zijn.
Maak een ingang ”0” en alle andere ingangen ”1”. Dan moet de in
gang ”0” worden.
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2.9.2. OR-gate.
Maak alle ingangen "0”, dan moet de uitgang ”0” zijn.
Maak één ingang ”1” en alle andere ingangen "O". Nu moet de uit
gang ”1” zijn.
2.9.3. NQT-gate,
Maak de ingang ”0”. De uitgang moet nu ”1” zijn.
Maak de ingang ”1”. De uitgang moet nu ”0” zijn.
2.9.4. NAND-gate.

Maak alle ingangen ”1”. Dan moet de uitgang ”0” zijn.
Maak een ingang ”0” en alle andere ingangen ”1”. Dan moet de uit
gang ”1” worden.
2.9.5. NOR-gate.
Maak alle ingangen ”0”, dan moet de uitgang ”1” zijn.
Maak ée'n ingang "1” en alle andere ingangen ”0”. Nu moet de uit
gang ”0” zijn.

2.10. Benamingen
Logische schakelingen kunnen op verschillende manieren worden
opgebouwd. In de fig. 14a t/m g is hiervan een overzicht gegeven.
De uitkomsten zijn gebaseerd op de positieve logica.
Literatuurverwijzing hoofdstuk 2.

1. Logical circuits in digital equipment (Philips-Elonco).
2. Ja en nee met transistors (Korthals Altes-Centrex-Eindhoven).
3. Digitale Steuerungstechnik(Bernhard Vogel-Verlag-Würzburg Duitsland).

56

R1

A
B

F=A+B+C
■° (NOR)

R2

fig. 14a.
De logische schakeling is
samengesteld met behulp
van weerstanden en tran
sistoren.

R3
C

A o

RTL
Resistor
Transistor
Logic

El'

RCTL
F=A+B+C
■o (NOR)

El

Resistor
Capacitor
Transistor
Logic

fig. 14b.
In deze schakeling zijn
speeding-up condensatoren
opgenomen. Daardoor
neemt de schakelsnelheid
toe.

RC

o
(NA ND)

DCTL
Direct
Coupled
Transistor
Logic
F= A+B
-o (NOR)

L

fig. 14c. De signalen worden via direct gekoppelde transistoren
met elkaar vergeleken.
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xl
F= A + B+C
o (OR)

B

C

DL
Diode
Logic

A
F=ABC
■o (AND)

B

fig. 14d.
De samenvoeging vindt plaats
door middel van dioden. Het
uitgangssignaal wordt niet om
gekeerd.

C

A

F= A+B *C (NOR)

D

B

■o

K

1

C

LLL

Low
Level
Logic

fig. 14e.
Indien één van de ingangen
9 V is, staat er aan de linker
zijde van D 9 V. Deze spert
en alle via R komende stroom
stuurt de transistor en Uf= 0 V.
Zijn alle ingangen 0 V, dan is de spanning aan de linkerzijde van D
0 V. Dit is dan ook het geval met de basis van de transistor. Deze
spert daardoor. Het aantal ingangen is praktisch onbeperkt.
\RB
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F= A + B + C(NOR)

F=A + B + C(OR)

R

fig. 14f.
De transistoren worden via R met een
constante stroom gestuurd. Daardoor
komen ze niet in de verzadiging en
kunnen hoge schakelsnelheden worden
bereikt.

CML
Current
Mode
Logic

F= A-B-C(NAND)

A

B

C

F=A + B + C(NOR)

DTL

Diode
Transistor
Logic

fig. 14g. Dit is een uitbreiding van de Diode Logic met een transis
tor waardoor omkering van het signaal wordt verkregen.
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HOOFDSTUK III

TELSCHAKELINGEN

3.1.

Inleiding

Telschakelingen worden in de elektronica veel toegepast. Deze telschakelingen dienen zo uitgevoerd te zijn, dat het getelde op over
zichtelijke wijze wordt weergegeven, uiteraard in het 10-tallig
stelsel.
Om de eenheden, tientallen, honderdtallen, enz. weer te kunnen
geven, dienen we de beschikking te hebben over z.g. 10-delers.
Een 10-deler is een schakeling, welke na elke 10e ingangsimpuls
een impuls afgeeft.
Als weergevers voor het aantal gestelde impulsen gebruikt men
hoofdzakelijk telbuizen of draaispoelmeters. Deze weergevers zijn
met de 10-delers gekoppeld en geven aan hoeveel impulsen de be
treffende 10-delers bevatten.

3.2.

Principiële opbouw van een teller

Een teller wordt gevormd door 10-delers, welke in serie zijn ge
schakeld. (fig. la) Een 10-deler geeft een impuls af, nadat de 10e
impuls is ontvangen (fig. lb).
eenheden

|
in o-

10 - deler

J

uit

0

1

3

tientallen

|
10 - deler

J
honderdtallen

|
10 - deler
reset o-

fig. la. Principiële opbouw van
een teller.

Na het afgeven van de impuls springt de 10-deler terug in de uitgangstoestand.

60

Met elke 10-deler is een uitleeselement gekoppeld, dat aangeeft,
hoeveel impulsen de 10-deler bevat.

in

uit

fig. 1b. De eerste 10-deler heeft één impuls afgegeven en bevat
zelf drie impulsen.

De eerste 10-deler geeft het aantal eenheden aan, de tweede het
aantal tientallen, de derde het aantal honderdtallen, enz.
Door de uitleeselementen naast elkaar te zetten, kan men daarom
direct het aantal binnengekomen impulsen bepalen.
Zijn er in fig. la b.v. 13 impulsen toegevoerd, dan is er na de 10e
ingangsimpuls één impuls aan de tweede 10-deler afgegeven.
Na ingangsimpuls 13 is dus e'én impuls in de tweede 10-deler aan
wezig.
De eerste 10-deler bevat drie impulsen, omdat een 10-deler na
elke tien impulsen weer opnieuw begint.
Teneinde de 10-delers in de uitgangstoestand te kunnen brengen is
een reset-knop aangebracht.
Bij een druk op deze knop worden de 10-delers in de nulstand ge
bracht.
3.3.

10-deler, gevormd door BMV’s

Momenteel worden vanwege de bedrijfszekerheid meestal 10-delers
gebruikt, welke worden gevormd door vier BMV’s. In fig. 2 is een
dergelijke schakeling getekend. De uitlezing van het aantal impulsen
heeft plaats door middel van een meter.
Om een overzichtelijke verklaring te kunnen geven van hetgeen zich
afspeelt, nemen we het volgende aan:
a. Is een transistor gesperd, dan geven we dit aan met ”1”. Bij ”1”
behoort een collectorspanning van - 5,5 V.
b. Is een transistor gefeidend, dan duiden we dit aan met ”0”. Bij
de toestand ”0” hoort een collectorspanning van - 0,5 V.
Daar de transistoren in een BMV zich tegengesteld gedragen, hebben
we de situatie ”1” ”0” of de situatie "0” ”1”.
In de uitgangstoestand zijn de rechter transistoren geleidend en de
linker transistoren gesperd.
Deze situatie wordt verkregen door aan de reset-schakelaar kort
stondig een spanning van - 6 V te voeren. Deze spanning komt via
weerstanden van 6,8 k2 op de basis van de rechter transistoren en
brengt deze, indien ze dat niet waren, tot geleiding.
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In de uitgangstoestand geldt dus voor alle BMV’s de situatie "1”
”0”. Dit is in tabel in weergegeven.
Bij deze verklaring wordt er eerst van uitgegaan, dat de dik gete
kende verbindingen niet aanwezig zijn.
Ingangsimpuls 1 doet de eerste BMV omslaan. Daardoor klapt deze
om in de situatie ”0” ”1”.
De collectorspanning van V2 gaat van -0,5V naar -5,5V.
De op deze collector optredende spanningssprong is dus negatief
gericht.
Aan de tweede BMV wordt dus geen impuls doorgegeven, daar de
dioden D3 en D4 alleen positief gerichte impulsen doorgeven.
Ingangsimpuls 2 doet de eerste BMV weer omslaan naar de situa
tie ”1” ”0”. Op de collector van V2 treedt nu een positief gerichte
spanningsimpuls op.

spanningsimpuls optreedt, wordt de derde BMV niet beïnvloed
Op deze wijze doorgaande kan men na elke ingangsimpuls bepalen,
wat de totale situatie is. Daarbij moet men bedenken dat een vol
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Uit de tabel blijkt, dat de schakeling na ingangsimpuls 16 weer in
de oorspronkelijke toestand terug is.
Op de collector van Vs kan een spanningsimpuls worden afgenomen
nadat ingangsimpuls 16 is gearriveerd.
Zonder de dik getekende leidingen gedraagt de schakeling zich dus
als een 16-deler.
Door enkele ingrepen kunnen we het deeltal terugbrengen tot 10.
Deze ingreep bestaat uit het aanbrengen van C16 en R23.
Komt nu ingangsimpuls 2 binnen, dan klapt de tweede BMV niet om.
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fig. 2. 10-deler, bestaande uit vier BMV’s met terugkoppeling.

Deze positief gerichte spanningsimpuls wordt doorgegeven^ aan e
tweede BMV, welke daardoor omklapt en in de toestand ”0”
komt. Daar op de collector van V4 hierdoor een negatief geric e
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De positieve impuls wordt wel toegevoerd aan de basis van V4,
maar deze is via R23 verbonden met een spanning van - 5,5 V. Deze
negatieve spanning houdt V4 in geleiding, zodat de tweede BMV niet
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In onder staande tabel IV is weergegeven in welke situatie de BMV’s
zich na de achtereenvolgende ingangs impuls en bevinden:

TABEL IV
BMV

INGANGSEMPULS

7
8
Komt overeen
met situatie na
impuls 14 zonder
terugkoppeling
9
10

3.5.
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Ringteller met BMV’s

De schakeling van fig.4 bestaat uit een keten van BMV’s. ©
De emissors van alle linker transistoren zijn met elkaar doorver
bonden en via een weerstand aan de plus van de voeding gelegd.
Hetzelfde is het geval met de emissors van de rechter transisto
ren. De emissorweerstand Rg van de rechter transistoren moet
een factor (n-1) kleiner zijn dan de emissorweerstand van de lin
ker transistoren. n is het aantal toegepaste BMV’s.
Hierdoor wordt bereikt, dat slechts één linker transistor kan ge
leiden. Deze toestand duiden we aan met ”1”.
De koppeling tussen de opeenvolgende BMV’s vindt plaats vanaf de
collector van de linker transistor naar de basis van de linker tran
sistor in de volgende BMV.
Na het inschakelen van de voedingsspanning wordt aan de basis van
de linker transistor in de eerste BMV een negatieve impuls toege
voerd. Daardoor wordt bereikt dat de eerste BMV in de toestand
”1” is en alle BMV’s in de toestand ”0”.
De te tellen impulsen dienen negatief gericht te zijn en worden toe
gevoerd aan de emissors van de rechter transistoren. Elke toege
voerde negatieve impuls doet de toestand ”1” een plaats verschui
ven. Dit is als volgt in te zien:
Stel dat in fig.4 Vj. geleidend is. V3 is dan gesperd. Wordt aan de
emissors een negatieve impuls toegevoerd, dan wordt daardoor Vi
gesperd en de eerste BMV klapt om.
Daardoor ontstaat op de collector van Vi een negatieve impuls.
Deze wordt doorgegeven aan de basis van V3. Deze gaat daardoor
geleiden, ondanks de ook op zijn emissor staande negatieve impuls.
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omklapt. De vierde BMV klapt wel om, daar de positieve impuls
aan Vg wordt toegevoerd. Nadat de vierde BMV is omgeklapt, valt
de via R23 komende voorspanning weg, zodat voor volgende impul
sen de tweede BMV normaal kan reageren.
Uit de tabel blijkt, dat men nu na ingangsimpuls 2 in de situatie is
gekomen, welke overeenkomt met de situatie welke bestaat indien
men zonder extra koppeling acht ingangsimpulsen heeft toegevoerd.
Er wordt dus een gedeelte overgeslagen. Verder reageert de scha
keling normaal.
Na tien ingangsimpulsen is de uitgangssituatie weer bereikt.
TABEL III

Meter-uitslag in gA

BMV

Ingangsimpuls

1
L R

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1
0
1
0
1
0
1

0
1

o
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1

o

0
1
0
1
0
1
0
1
0
1

1

o

1

o

o
o
1

o
1

1
1

o
1

o

2
L R
1 0
1 o
0 1
0 1
1 o
1 o
0 1
0 1
1 0
1 o
0 1
0 1
1 o
1 o
o 1
o 1
1 o

3
L R

4

L
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0

R

1
1
1
1
0

o
o
o
o

1
1
1
1

o
1
o
1
o
1
o o 1
1 o 1
1 o 1
1 o 1
1 o 1
o 1 o

o
o
o

o
o
o
o
1

1
1
1
1

o
o
o
o
o
o
o
o

BMV
1

o
5

o
5
0
5
0
5
0
5
0

BMV
2
0
0

0
0
10
10

o
o

10
10

o

BMV
3

BMV
Jtot
4

0

0
0

0
5

o
o
o
o

10
10
10
10
10
10
10
10
0

10
15
20
25
30
35
40
45
0

o

20
20
20
20
0

UITLEZING.

In fig.2 wordt uitgelezen door middel van een draaispoelmeter. Deze
meter is via weerstanden verbonden met de collectoren van de rech
ter transistoren. Bij elke binnenkomende impuls verspringt de aan
wijzing van de meter met 5 piA. In de uitgangstoestand moet de aan
wijzing 0 gA bedragen. Daar de spanning op de collectoren van de
rechter transistoren -0,5V bedraagt, is de linkerzijde van de me
ter met een spanning van -0,5V verbonden.
Komt nü een rechter transistor in de toestand ”1”, dan levert deze
transistor aan de meter een stroom welke door de verbindingsweerstand wordt bepaald. In de tabel zijn deze stromen alsmede de som
ervan aangegeven.
Uit de laatste kolom blijkt, dat na elke ingangsimpuls de aanwijzing
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met 5 pA is toegenomen. 5 gA komt dus overeen met één ingangs
impuls, 10 gA met twee ingangsimpulsen, enz.
Met de 10-deler van fig. 2 kan men tellen van 1 t/m 9.
Door de collector van Vg te verbinden met de ingang van een over
eenkomstige 10-deler ontstaat een teller van 0 . . . 99. Op deze
wijze voortgaande kan men tellers voor willekeurige aantallen ma
ken.

Set-9
Teneinde de 10-deler gemakkelijk te kunnen testen is een z.g. set-9
knop aangebracht.
Wordt op deze knop gedrukt, dan wordt aan de basis van elke linker
transistor een negatieve spanning toegevoerd. Alle linker transis
toren worden daardoor geleidend. Alle rechter transistoren worden
gesperd. Dit komt overeen met de situatie, dat er negen ingangs
impulsen zijn toegevoerd. De meter moet dan dus 9 aanwijzen en 9
aan blijven wijzen.
Is dit niet het geval, dan is er een 10-deler defect.

3.4.

Andere methode van koppeling

Met vier BMV’s kan men ook een 10-deler opbouwen door terug te
koppelen volgens fig. 3. Hier is de collector van de linker transis
tor in de vierde BMV via een differentiator en dioden verbonden met
de bases van de rechter transistoren in de tweede en derde BMV.
Andere methode van terugkoppeling.

fig. 3.

ï

in

1

2

3

Dit betekent dat bij het toevoeren van ingangsimpuls 8, achtereen
volgens de eerste, de tweede, de derde en de vierde BMV omklap
pen. Door het omklappen van de vierde BMV wordt echter een posi
tieve impuls toegevoerd aan de tweede en de derde BMV, waardoor
deze nog eens omklappen. Door de terugkoppeling bereiken we dus
na ingangsimpuls 8 een situatie, die overeenkomt met ingangsim
puls 14, indien er niet wordt teruggekoppeld. We zien dus dat door
de terugkoppeling weer een gedeelte wordt overgeslagen. Daardoor
bereiken we bij ingangsimpuls 10 de uitgangssituatie.
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fig.4. Ringteller.
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Dit heeft tot gevolg dat de tweede BMV omklapt en daardoor in de
toestand ”1” komt.
De volgende negatieve impuls spert V3, waardoor de tweede BMV
omklapt. Op de collector van V3 ontstaat een negatieve impuls,
welke wordt doorgegeven aan V5.
Deze komt daardoor in geleiding, waardoor de derde BMV omklapt
en in de toestand ”1” komt, enz.
Bij elke binnenkomende negatieve impuls schuift dus de toestand
”1” een plaats op.
Volgens dit principe kan men een 10-deler maken, door tien BMV’s
achter elkaar te schakelen en de uitgang van de tiende BMV te kop
pelen met de ingang van de eerste. Bij de tiende ingangsimpuls
wordt dan aan de uitgang een impuls afgegeven. Door de terugkop
peling wordt de gehele keten weer in de uitgangstoestand gebracht,
dat is dus die toestand waarbij de linker transistor van de eerste
BMV gesperd is.

Literatuurverwijzing hoofdstuk 3.
1. Schaltbeispiele 1961/4, Schaltung 47. Intermetall.
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HOOFDSTUK IV

GESTABILISEERDE VOEDINGEN

4.1.

Inleiding

Er zijn diverse soorten gestabiliseerde voedingen. Men kent:
a. Gestabiliseerde gelijkspanningsvoedingen.
Bij deze voedingen wordt de gelijkspanning over de belasting
gestabiliseerd.
b. Gestabiliseerde gelijkstroomvoedingen.
Bij deze voedingen wordt de gelijkstroom door de belasting ge
stabiliseerd. Deze voeding wordt b.v. gebruikt, indien men de
emissie van een buis onafhankelijk wil maken van netspanningsvariaties.
c. Gestabiliseerde wisselspanningsvoedingen.
Bij deze wordt de door de belasting veroorzaakte wisselspan
ning gestabiliseerd.
De stabilisatie van een bepaalde voeding is des te beter, naarmate
de te stabiliseren grootheid minder afhankelijk is van:
a. Variaties in de belasting.
b. Variaties in de ingangsspanning van de gestabiliseerde voeding.
Daar voor de elektronicus de gestabiliseerde gelijkspanningsvoe
dingen het belangrijkst zijn, willen we daaraan in het onderstaande
de meeste aandacht schenken.

GESTABILISEERDE GELIJKSPANNINGSVOEDINGEN

4.2.

Algemene opbouw

In fig. la is blokschematisch aangegeven op welke wijze een gesta
biliseerde gelijkspanningsvoeding wordt gestuurd en belast. Voor
de stabilisatorschakeling is een gelijkrichter geschakeld. Op de
stabilisator wordt de belasting aangesloten. In het algemeen zal
dit een elektronisch apparaat zijn, dat met een constante spanning
moet worden gevoed.

4.2.1. Referentie-element.
I

Het belangrijkste onderdeel in de stabilisator is een referentieelement. De uitgangsspanning van de stabilisator wordt afgeleid
van dit referentie-element. De spanning over het referentie-ele69

ment moet dus zo constant mogelijk zijn. © Bij stabilisatoren
met buizen is het referentie-element een gasgevulde diode met
koude katode, meestal stabilisatorbuis genoemd. ©

STABILISATOR

GE LIJKRICHTER

fig. la. Blokschematische opbouw van een gestabiliseerde gelijkspanningsvoeding.
o

fig. 1b.
Door R worden eerst
V2 en V3 ontstoken
en daarna Vi.
O-

ö

u

fig. lc.
Bij parallelschakeling
geeft een gering verschil
in karakteristiek een
groot stroomverschil.

F
■o

Bij stabilisatoren met transistoren is het referentie-element een
zenerdiode. (5) Indien mogelijk gebruikt men zenerdioden met
een zenerspanning van ca.7V, daar deze de gunstigste eigenschap
pen hebben wat betreft temperatuurgevoeligheid en wisselstroom,weerstand.
In plaats van stabilisatorbuizen of zenerdioden gebruikt men ook af
en toe Deac-cellen als referentie-element. Een Deac-cel is een
accu van kleine afmetingen en constante spanning.

Opmerkingen:
1. Stabilisatorelementen kunnen zonder bezwaar in serie worden
geschakeld. Indien bij stabilisatorbuizen in serie de kans bestaat
dat de totale spanning de som van de ontsteekspanningen niet te
boven gaat, schakelt men deze dioden volgens fig. 1b. De aange
legde spanning komt dan via R over V2 en V3, waardoor deze
ontsteken. De spanningen over deze buizen dalen dan tot de
brandspanning en de spanning over Vi loopt op tot boven de ontsteekspanning. Daardoor ontsteekt ook Vi.
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2. Stabilisatorelementen mogen niet parallel worden geschakeld.
Een gering verschil in de karakteristiek (fig. lc) kan al een
enorm stroomverschil geven. Staat over de parallelschakeling
de spanning U, dan is de stroom door element I de helft van de
stroom door element H.
4.2.2.

Serie- en parallelstabilisatie.

Bij seriestabilisatie schakelt men een buis of transistor in serie
met de belasting. De gelijkstroomweerstand van de z.g. ”serietransistor” of "seriebuis” wordt zo geregeld, dat de spanning over
de belasting constant blijft.
seriebuis

Rl

Ui

fig. 2a.
Spannings stabilisatie
met seriebuis.
-

SERIETRANSISTOR

O--------- ------------------ >

+ SERIETRANSISTOR
o-

-------

U,

Ul

O-

T

fig. 2b.
Spanningsstabilisatie met
PNP-serietransistor.

o-

fig. 2c.
Spanningsstabilisatie met
NPN-serietransistor.

Gaat dus in fig. 2a de ingangsspanning dalen, dan neemt tegelijker
tijd de weerstand van de buis af. Dit gaat de daling van de spanning
over de belasting tegen. De serietransistor of seriebuis kan men
beschouwen als een variabele weerstand, welke automatisch een
zodanige waarde aanneemt, dat de spanning over de belasting con
stant blijft.
In fig. 3a en 3b zijn voorbeelden gegeven van parallelstabilisatie.
Het element met variabele gelijkstroomweerstand staat parallel
aan de belasting.
Op deze stabilisatie is in Leerboek Elektronica deel 4, hoofdstuk 1,
uitgebreid ingegaan, zodat daaraan in het onderstaande geen aan
dacht zal worden geschonken.
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fig. 3a.
Parallelstabilisatie met
stabiliseerbuis.
4.2.3.

fig. 4a.
Principe van regelbare
voeding met buizen.

Regelbare en niet-regelbare gestabiliseerde voedingen.

Bij niet-regelbare voedingen wordt de referentiespanning direct
met het rooster van de seriebuis of de basis van dé serietransis
tor verbonden (fig. 2). Indien men de uitgangsspanning echter wil
regelen, schakelt men tussen het referentie-element en de serie
buis of serietransistor een regelschakeling (fig. 4). Deze regelschakeling wordt gestuurd door het referentie-element en door een

nr
111

Hl

r

REGELr
SCHAKELING

Ui

- o-

p

Lh

I
Ui

REGELSCHAKEUNG

P

Ul

Q’1

- o

fig. 3b.
Parallelstabilisatie met
zenerdiode.

fig. 4b.
Principe van regelbare voeding
met transistoren.

gedeelte van de uitgangsspanning. De mate waarin de regelschakeling vanaf de uitgang wordt gestuurd is instelbaar met een potentiometer. Met deze potentiometer wordt tevens de uitgangsspanning
ingesteld.

4.3.

Niet-regelbare gestabiliseerde voeding met
serietransistor

4.3.1.

Principeschakeling.

In fig. 5a is het algemeen geldende schema van een gestabiliseerde
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voeding met serietransistor getekend. R| + Rj en de zenerdiode
vormen een stabilisatorschakeling. Uz is constant en doet dienst
als referentiespanning. Ri en Cl vormen een afvlakfilter. Dit fil
ter vlakt de voedingsspanning extra af, waardoor over Z heel wei
nig bromspanning komt.
R3
-------- €”>VI

*

- o-

4

Ic

0”

Ir

C2
UL

*1

r

lZ*lb

'z

fig. 5a. Gestabiliseerde voeding met serietransistor.
De constante spanning tussen de basis van Vi en massa verdeelt
zich in een spanning Ube over de basis-emissor diode van Vi en de
spanning Ul over de belasting Rl. Daar Ube 0,2V bedraagt, zal
de spanning over de belasting 0,2V lager zijn dan de zener spanning.
We kunnen dus de conclusie trekken, dat er door Rl een zodanige
stroom gaat lopen dat er over Rl een spanning ontstaat, die prak
tisch gelijk is aan de zen er spanning.
De belastingsstroom II is de emissorstroom Ie van Vi. De emissorstroom van Vi splitst zich in een basisstroom en een collector
stroom. Indien de gelijkstroomversterking hFE ® bedraagt zijn
de basisstroom en de collectorstroom respectievelijk:

_ lL
*b ~ hFE+1

(1)

hFE
Tc ~ *L hFE+1

(2)

Geldt dus b.v. Il = 1A en hFE = 99» dan bedraagt de basisstroom
10 mA, terwijl de collectorstroom 990 mA bedraagt. De zenerdiode wordt dus met een veel lagere stroom belast dan bij directe
aansluiting van de belasting over de zenerdiode.

4.3.2. Functie van R2.
Indien het bereik van de belastingstroom vanaf nul gaat, wordt
soms de weerstand R2 opgenomen. Deze weerstand heeft tot doel
een zekere voorbelasting te vormen, zodat Vi, ook indien Rl = 00
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enige stroom trekt. Men bereikt daarmee dat de transistor altijd
in het steile deel van de Ic/Ube-karakteristiek is ingesteld, waar
door Ube slechts weinig zal veranderen, wanneer de belasting
stroom toeneemt (fig.5b). Met voorbelasting ligt het instelpunt

i

* Ub'1

fig. 5b.
De karakteristiek van serietransistor met het werkgebied.

tussen P en Q en is de maximaal optredende variatie AUbe2» Zon
der voorbelasting ligt het instelpunt tussen A en B en is de maxi
maal optredende variatie AUbel»
4.3.3.

Functie van R3.

R3 wordt opgenomen indien het bereik van de belastingstroom niet
vanaf nul loopt maar vanaf b.v. 200 mA. R3 wordt dan zo gekozen
dat er door R3 200 mA vloeit. Hiermee wordt de dissipatie in de
serietransistor verminderd.

Functie van C2.
C2 wordt opgenomen indien in de belastingstroom sterke pieken
voorkomen. C2 houdt de uitgangsspanning gedurende deze stroompieken vast.
4.3.4.

4. 3. 5. Cascadeschakeling van transistoren.
De stroom door de zenerdiode in fig. 5a is maximaal indien Ib mini
maal is. Dit is het geval indien II minimaal is. De instelstroom
van de zenerdiode onder deze omstandigheid is des te groter naar
mate Ri + Rj kleiner is. De weerstanden Ri worden nu zo gekozen,
dat bij II = 0, de dissipatie van de zenerdiode nog niet wordt over
schreden.
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Wordt nu vanuit deze toestand de belastingstroom II opgevoerd,
dan zal de fetroom door de zenerdiode des te meer afnemen, naar
mate II, en dus Ib, groter wordt. De stroom door de zenerdiode
mag echter niet beneden de waarde komen, waarbij de karakteris
tiek minder steil gaat lopen (fig. 5c).
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fig. 5c. Het werkgebied
van de zenerdiode.
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fig. 5d. De belastingsstroom wordt
2x omlaag getransformeerd.

% 0,5 V

J

fig. 5e.
Parallelschakeling van transistoren.

Dan gaat immers de stabiliserende werking afnemen. Dit betekent
dat er een maximum gesteld is aan de belastingstroom. Wil men
hogere belastingstromen stabiliseren, dan schakelt men transistoren in cascade volgens fig.5d. Door deze cascadeschakeling wordt
de belastingstroom verder ”omlaaggetransformeerd”. Geldt in fig.
5d b.v. voor beide transistoren hFE =99, en is II = 10 A, dan be
draagt de belastingstroom voor de zenerdiode 1 mA.
4. 3. 6.

Parallelschakeling van transistoren.

Indien in fig. 5a de dissipatie van de serietransistor is overschre
den, kan men een transistor van groter vermogen nemen. Ook kan
men transistoren parallel schakelen (fig. 5e). In de emissorleidingen worden dan weerstanden geschakeld. Hiermede verkrijgt men
een gelijkmatige stroomverdeling.
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4.3.7.

Keuze van Uj.

De dissipatie in de serietransistor volgens fig. 5a volgt uit:
P = Uce x Ic = (Uz - Ul) x II

(3)

Daaruit blijkt dat de dissipatie des te kleiner is naarmate men de
ingangsspanning lager kiest. Daarom wordt de gelijkrichter zo uit
gevoerd, dat onder de ongunstigste omstandigheden (minimale net
spanning en maximale belastingsstroom) de ingangsspanning van de
stabilisator ongeveer 2V hoger is dan de spanning over de belasting.
Een lage Ui is dus gunstig in verband met de dissipatie in de serie
transistor.
Een lage Ui is echter nadelig, wat betreft de werking van de stabilisatorschakeling, gevormd door Ri + Rj en de zenerdiode. De span
ning over de zenerdiode is nl. des te meer constant, naarmate de
weerstanden Ri met een hogere spanning zijn verbonden. (5)
Vandaar dat men in sommige gestabiliseerde voedingen de weer
standen Ri met een afzonderlijke spanning van hogere waarde ver
bindt.
4.3.8.

(

Maximale dissipatie in de serietransistor.

Teneinde vast te kunnen stellen wat de maximale dissipatie in de
transistor is, gaan we uit van fig. 6a. De gelijkrichter waarmee de
R,

l
E

fig. 6a.
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"Z

De serietransistor staat in serie met
belasting en gelijkrichter.
P2

P1
PV

I
I

I

R.

I

I
I
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I E-ÜZ
2Rj
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ktnax. j

fig. 6b.
Vervanging van fig. 6a.
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fig.6c.
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stabilisator wordt gevoed, is hier voorgesteld door een spannings
bron E met inwendige weerstand Ri. E is de spanning die de gelijkrichter in onbelaste toestand afgeeft. Rj is afhankelijk van de in de
gelijkrichter aanwezige dioden en de weerstand van de voedingstransformator. Op de gelijkrichter zijn in serie aangesloten de
serietransistor en de belastingsweerstand Rl. De spanning over
de belastingsweerstand wordt constant gehouden op een waarde Uz.
We kunnen daarom stellen, dat de spanning over Rj en de serie
transistor (E - Uz) bedraagt, zodat we de schakeling kunnen ver
eenvoudigen tot fig. 6b.
De dissipatie in de transistor is nu maximaal, indien de transistor
een gelijkstroomweerstand vertegenwoordigt, die gelijk is aan Rf.
E—Uz
© Dit is het geval indien er een stroom vloeit 1^ = gR. • Komt

de belastingsstroom boven deze waarde, dan neemt de dissipatie in
de transistor niet meer toe maar juist af.
Aan de hand van fig. 6c kunnen we daarom de volgende conclusies
trekken:
a. Is de hoogst voorkomende belastingsstroom II max. 1, dan is de
dissipatie in de serietransistor maximaal bij deze waarde van de
belastingsstroom.
b. Is de hoogst voorkomende waarde van de belastingsstroom II
max. 2, dan is de dissipatie in de transistor maximaal bij de
E-Uz
stroom "2RTDe kans dat dit voorkomt is des te groter, naarmate de inwendige
weerstand van de gelijkrichter hoger is.
4.3.9. Enkele schakelingen.
In fig. 7 is een schakeling volgens Telefunken gegeven. Deze scha
keling levert een spanning van 9 V. De uitgangsstroom is maximaal

“U
220V BlÈ

AC 117

12 V

■300^

151

——o
-9V
0...200mA

SOOy
SOQp^

2
OA126/9

-o +

fig. 7.
Gestabiliseerde voeding
volgens Telefunken.

200 mA. Deze schakeling is dus bijzonder geschikt om dienst te
doen voor de voeding van batterij-ontvangers met transistoren. De
bromspanning aan de uitgang is 4 mV bij een belastingsstroom van
100 mA.
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In fig.8 is een schakeling volgens Intermetall gegeven, met behulp
waarvan men een constante gloeispanning van ca. 6,3 V kan ver
krijgen. De weerstand R| dient als beveiliging voor de serietransistor. De weerstand R3 dient als voorbelasting. De maximaal af
te nemen stroom is 1,2 A.

126 V
220V

as 4 >v

■o

R2 120

U ioo
IQOOy

25V T

fig.8.

4.4.

Gestabiliseerde voeding volgens Intermetall.

Regelbare gestabiliseerde voeding met
transistoren

4.4.1.

Werking.

In fig. 9a is het principe van een regelbare gestabiliseerde voeding
met transistoren getekend. De werking daarvan is als volgt:
R2 en de zenerdiode D^ vormen een stabilisatorschakeling. Daar
door is de emissorspanning van V2 constant.
De basis van de regeltransistor V2 is aangesloten op een spanningsdeler, gevormd door R3, P en R4. Deze deler is over de be
lasting geschakeld. De deler is laagohmig. Dit betekent dat de
stroom door de deler groot is ten opzichte van de basisstroom van
V|, zodat de spanning op de loper van P onafhankelijk is van de
basisstroom.
De collectorstroom van V2 veroorzaakt samen met de basisstroom
van
een spanningsval over Rj_, waardoor de basisspanning van
Vi lager is dan de ingangsspanning. De emissorspanning van Vi is
praktisch gelijk aan de basisspanning van Vi. Het verschil bedraagt
ca.0,2 V.
Na aldus een globaal overzicht te hebben gegeven van het schema,
willen we ons nader verdiepen in de wijze waarop de schakeling een
bepaalde uitgangsspanning veroorzaakt en deze uitgangsspanning
praktisch constant houdt, ongeacht variaties in ingangsspanning en
belasting.
Daartoe nemen we aan dat de basis van V2 wordt onderbroken. Dit
betekent dat V2 enkel nog de stroom Iceo © levert, welke we in
dit geval willen verwaarlozen.
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We houden dus met onderbroken basis de schakeling volgens fig. 9b
over. De spanning op de loper van P moet nu onder alle omstandig
heden hoger zijn dan de spanning op de emissor van Vi. Dit is bij
het doormeten van deze schakeling een belangrijk gegeven.

VI

'"0

R1

Ib

V2

■0'

“L

Ir

Id»Ib
UP

Df ir,

fig. 9a.
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Principe van regelbare gestabiliseerde voeding.

R1 wordt zo gekozen, dat aan de gestelde voorwaarde nog juist
wordt voldaan, indien P in de onderste stand staat. Indien nu vanuit
de beschreven toestand de loper van P met de basis van Vi wordt
verbonden, zal Vi stroom gaan voeren. Dit veroorzaakt extra
stroom door Ri. Daardoor gaat de spanning op de basis van Vi dalen
en daarmee de uitgangsspanning. Daardoor gaat echter ook de span
ning op de loper van P dalen. Er ontstaat dus een regelwerking,
welke tot gevolg heeft dat de uitgangsspanning een zodanige waarde
aanneemt, dat na deling de spanning op de loper van P0,2V hoger
is dan de emissorspanning van V2. In berekeningen stelt men Up =
Uz.
Na dit te hebben vastgesteld, is het niet moeilijk om de grenzen te
bepalen waartussen de uitgangsspanning regelbaar is.
Indien P in de laagste stand staat, regelt de schakeling zich naar
de toestand waarbij de spanning aan de bovenzijde van P gelijk is
aan:

R3 + P + R4 ) Uz
R4

(4)
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Indien P in de hoogste stand staat, bedraagt de spanning aan de on
derzijde van P:
UL = ( R3 + P + R4 ) Uz
(5)

R4 + R3

De uitgangsspanning is dus minimaal met P in de bovenste stand.
De uitgangsspanning kan niet lager worden dan de zener spanning.
Het is nu ook gemakkelijk in te zien op welke wijze de schakeling
stabiliseert. Wil nl. op een gegeven moment de uitgangsspanning
gaan dalen, dan zal daardoor eveneens de spanning op de basis van
V2 dalen.
oR1

up>uz

fig. 9b.
De spanning op de loper van P
moet hoger worden dan Uz.

Dit heeft tot gevolg dat de negatieve voor spanning van V2 afneemt,
waardoor de collector stroom daalt. Daardoor neemt de spanningsval over Ri af, hetgeen tot gevolg heeft dat de basisspanning van
Vi meer negatief gaat. Daardoor gaat ook de emissorspanning van
Vi meer negatief. Hieruit blijkt dus dat de uitgangsspanning via de
regelwerking een spanningstoename bewerkstelligt. Dit betekent
dat de oorspronkelijke daling in de uitgangsspanning gedeeltelijk
wordt opgeheven.

4.4.2.

Foutzoeken.

Het foutzoeken in deze schakelingen moet met de nodige zorg plaats
vinden. Het is nl. mogelijk dat door een defect onderdeel a de on
derdelen b en c defect raken. Verwisselt men nu alleen de onder
delen b en c, dan zullen ze na vervanging nogmaals defect raken.
Daarom moet men bij de reparatie alle halfgeleideronderdelen con
troleren.
Bij het foutzoeken kan men b. v. als volgt te werk gaan (fig. 5a, 5d
en 9a):
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a. Onderbreek bij a. Schakel het apparaat in en meet de door de
gelijkrichter afgegeven spanning.
b. Is de ingangsspanning juist, onderbreek dan bij b, c, d en e.
Meet Vi, V2 en D door op sluiting en onderbreking van alle
elektroden. (8)
c. Meet op kortsluiting tussen de uitgangsklemmen. Zijn er geen
fouten ontdekt, dan de weerstanden en de elco’s doormeten.
d. Indien men vermoedt, dat een bepaald defect wordt veroor
zaakt door overbelasting ten gevolge van een kortstondig op
tredende sluiting, schakelt men in serie met de bedreigde on
derdelen beveiligingsweerstanden. Deze kiest men zodanig, dat
de invloed daarvan bij de normale belastingsstroom gering is.

Opmerking:
In de praktijk blijkt vaak Vi defect te zijn geraakt door een te grote
belastingsstroom. Iridien daardoor de collector en de basis van Vi
kortgesloten zijn, heeft dit tot gevolg dat in fig. 5a D defect raakt
en in fig. 9a V2 en D defect kunnen raken. Ontstaat er bij het defectraken van Vi een onderbreking tussen collector en basis van
Vi, dan zal in fig.5d V2 defect raken.
4.4.3. Enkele praktische schakelingen.

4.4. 3. a. Schakeling volgens Telefunken.
VI 0D603

fig. 10a.
Regelbare gestabiliseerde
voeding volgens Telefunken.
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In fig. 10a is een voeding getekend, welke in combinatie met een
krachtversterker kan worden gebruikt. De eigenschappen zijn als
volgt:

Uitgangsspanning: In te stellen op 30 V.
Belastingsstroom: Maximaal 1,2 A.
Bromspanning:
Maximaal 95 mV.
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V2 is de regeltransistor. De emissor van deze transistor krijgt
een constante spanning van 14 V. De emissor van Vi is immers
aangesloten op de stabilisatorschakeling, gevormd door Ri en Dl.
De regeltransistor is met de basis aangesloten op de loper van P.
U; (V)

PV1 (W)

uL
| 40
30

20

2

10

1
0

0,2

o/.

0,6

o.e

1

1.2

fig. 10b. De door de gelijkrichter afgegeven spanning Ui, de uit
gangsspanning Ul en het in de serietransistor gedissipeerde vermogen, als functie van de belastingsstroom.
De regeltransistor Vi stuurt de serietransistor Vi via de transis
tor V2. De belastingsstroom wordt dus 2x omlaag getransformeerd.
C2 voorkomt dat er via R2 bromspanning op de basis van V2 en
daarmee op de uitgang kan komen. De uitgangsspanning wordt inge
steld met P.
De in fig. 10a gegeven schakeling kan bij een uitgangsspanning van
30 V een stroom van maximaal 1,2 A leveren. Men kan de schake
ling ook voor lagere uitgangsspanningen gebruiken. Om de dissipatie in de serietransistor echter beneden de maximale waarde te
houden, dient men dan de door de voedingstransformator geleverde
spanning te verminderen. Men kiest de door de voedingstransfor
mator afgegeven spanning zodanig, dat de schakeling nog juist sta
biliseert bij minimale netspanning en maximale belastingsstroom.
In fig. 10b zijn de uitgangsspanning van de gelijkrichter Ui, de
spanning over de belasting Ul en de dissipatie PV1 in Vi uitgezet.
Daaruit blijkt dat de dissipatie in Vj maximaal is bij een belas
tingsstroom van ca. 0,9 A.

4.4.3b. Schakeling volgens Philips.
In fig. 11 is een regelbare gestabiliseerde voeding getekend met de
volgende eigenschappen:
Regelbaar van 6 ... 16 V.
Uitgangsspanning:
Belastingsstroom:
0,6 A.
0,1 2.
Inwendige weerstand:
Kleiner dan 0,5 mV.
Bromspanning:
Invloed netspanningsvariatie: Ul verandert minder dan 0,lV indien
de netspanning 10% verandert.
De werking van de schakeling is als volgt:
De emissorspanning van V2 wordt op een constante waarde gehou-
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den door een stabilisatorschakeling, gevormd door R4 en de zenerdiode Di. De ba^is van V2 is aangesloten op een spanningsdeler.
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fig. 11. Regelbare gestabiliseerde voeding volgens Philips.

De serietransistor Vi wordt geregeld via V3. De collectorweerstand van V2 is gesplitst in twee delen. Daardoor is het mogelijk
de basisspanning van V3 dubbel af te vlakken. R3 dient als voorbe
lasting van V3. Met Pi in de stand 0 wordt de maximale waarde
van de uitgangsspanning met P2 op 16 V ingesteld. Via C4 wordt de
brom in de uitgangsspanning verzwakt teruggevoerd naar de basis
van Vi, waardoor extra tegenkoppeling voor brom ontstaat.
4.4.3c. Schakeling met voorwaartsregeling.

De tot nu toe besproken voedingen werkten met achterwaartsregeling. D.w.z. dat de uitgangsspanning voor de regelwerking zorgt.
In fig. 12 is een schakeling met alleen maar voorwaartsregeling
getekend.
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fig. 12. Regelbare gestabiliseerde voeding met voorwaartsregeling.
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Bij deze schakeling kan de uitgangsspanning zichzelf niet beïnvloe
den. Door de combinatie van een PNP- en een NPN-transistor is
een bijzonder eenvoudige schakeling ontstaan. De belastingsstroom
wordt, gezien vanuit de stabilisatorschakeling, 2x omlaag getrans
formeerd. De collectorstroom van V2 vormt nl. de basisstroom
van Vi. De basisstroom van Vi is ongeveer hpg x kleiner dan de
emissorstroom van Vi. Il verdeelt zich dus zodanig in de stromen
1 en 2, dat 2 ongeveer hpE x kleiner is dan II.
De basisstroom van V2 is echter weer h^E x kleiner dan de emis
sorstroom van V2.
Hiermee wordt bereikt dat de over de zenerdioden geschakelde
deler praktisch niet belast wordt. Daardoor is de spanning op de
loper constant. Dit betekent dat de uitgangsspanning praktisch on
afhankelijk is van de belastingsstroom.
Indien P een lineaire potentiometer is, verandert de uitgangsspan
ning lineair met de draaiingshoek. De uitgangsspanning is regelbaar
van - 2 . . . -20V. R3 dient als voorbelasting.

4.5.

Regelbare gestabiliseerde voeding met buizen

De werking van de schakeling volgens fig. 13a komt in grote trekken
overeen met die volgens fig. 9a.
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fig. 13a. Principe van regelbare gestabiliseerde
voeding met buizen.

De katodespanning van de regelbuis V2 wordt op een constante
waarde gehouden door R2 en de stabilisatorbuis V3. Het stuurrooster van V2 is aangesloten op een deler, welke tussen de uitgangsklemmen is geschakeld. Indien de loper niet met het rooster

I
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is verbonden en indien de buis V2 stroomloos is (leg gi aan massa),
moet onder alle omstandigheden de spanning op de loper van P ho
ger zijn dan de katodespanning van V3. Wordt vanuit deze toestand
de loper doorverbonden met het rooster van V2, dan gaat V2 stroom
trekken. Over de anodeweerstand Ri van V2 ontstaat een spannings
val waardoor het rooster van Vi minder positief gaat. Daardoor
daalt eveneens de spanning op de katode van Vi en daarmee de span
ning op de loper van P.
Door de op deze wijze optredende regelwerking daalt de spanning op
de uitgang zover dat de spanning op het rooster van V2 enkele volt
negatief is ten opzichte van de katode.
We kunnen dus stellen dat de schakeling zich automatisch in die toe
stand regelt, waarbij de uitgangsspanning zo groot is, dat na deling
op het rooster van V2 een spanning ontstaat, die praktisch gelijk is
aan de katodespanning.
De uitgangsspanning bedraagt daarom met P in de onderste stand:

ul

=( R3

+ P + R4
R4

uk

(6)

Met P in de bovenste stand bedraagt de uitgangsspanning:

ul

=(

R3 + P + R4^
P + R4
/ Uk

(7)

Veranderingen in de uitgangsspanning ten gevolge van variaties in
de belasting of variaties in de ingangsspanning worden als volgt
tegengegaan:

1

fig. 13b.

Parallelschakeling van buizen.

Stel dat door een of andere oorzaak Ul daalt. Dit heeft tot gevolg
dat de spanning op de loper van P daalt. Daardoor neemt de stroom
door V2 af. Dot heeft tot gevolg dat de spanningsval over Ri af
neemt. Daardoor gaat het rooster van Vi meer positief. Daardoor
stijgt de stroom door de belasting, waardoor de spanning over de
belasting ook wil stijgen.
Het blijkt dus dat de oorspronkelijke spanningsdaling via de regelwerking van de schakeling een spanningsstijging veroorzaakt, welke
de spanningsdaling tegengaat.
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Indien de seriebuis in fig. 13a te zwaar wordt belast, schakelt men
soms buizen parallel. Om een gelijkmatige stroomverdeling te
waarborgen, worden in de katodeleidingen weerstanden opgenomen
(fig. 13b).
GESTABILISEERDE GELIJKSTROOMVOEDINGEN

4.6.

Principe en praktische schakeling

Een gelijkstroom kan men stabiliseren door de stroom door een
weerstand te voeren en de spanning over deze weerstand toe te
voeren aan een stabilisator schakeling. De stabilisatorschakeling
zal dan trachten de spanning over de weerstand en daarmee dus de
belastingsstroom constant te houden.
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35. 55 V

V1
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fig. 14. Gelijkstroomstabilisatie.
In fig. 14 is een dergelijke schakeling volgens Philips getekend. De
belastingsstroom vloeit door R4. De over R4 staande spanning
wordt toegevoerd aan een stabilisator schakeling. De werking van
deze schakeling is in het voorgaande uitvoerig beschreven.
De belastingsweerstand mag niet groter zijn dan 60 2. De uitgangsstroom is met P instelbaar van 450 ... 700 mA.

GESTABILISEERDE WISSELSPANNINGSVOEDINGEN
Principe

Een wisselspanningsstabilisator kan b.v. worden gebruikt om de
voedingsspanning van een meetinstrument, oven e.d. onafhankelijk
86

te maken van de netspanning. De netspanning vertoont nl. aanzien
lijke variaties en stoorpieken zoals uit fig. 15a blijkt. In het linker
deel van de figuur is de netspanning weergegeven. In het rechter
deel van de figuur is de spanning weergegeven welke wordt verkre
gen door een wisselspanningsstabilisator in te schakelen.
Het merendeel van de wisselspanningsstabilisatoren werkt met een
transductor. ®
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fig. 15a. De netspanning, ongestabiliseerd en gestabiliseerd.
In fig. 15b is het principe van een dergelijke schakeling getekend.
In serie met de primaire wikkeling van de voedingstransformator
is een transductor geschakeld. De wisselstroomweerstand van de
transductor is afhankelijk van de door de regelversterker gelever
de regelstroom. De regelversterker wordt gestuurd door de te
stabiliseren spanning. Neemt de spanning over de belasting toe,
voedings
transformator
o

220V
ca 707.

transductor

I

220 V
ca 0.05'/..

regelstroom

REGELVERST

fig. 15b.

Principe van wisselspanningstabilisatie door middel van
een transductor.
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dan zal de gelijkstroomversterker de transductor zodanig sturen,
dat z’n wisselstroomweerstand toeneemt. Daarmee daalt de span
ning over de primaire van de voedingstransformator en daarmee
de aan de belasting afgegeven wisselspanning. Een spanningsstij
ging aan de uitgang wil dus via de regelwerking een afname van de
uitgangsspanning bewerkstelligen. Dit betekent dat de spanningsstijging met de regelschakeling geringer is dan zonder regelschakeling.
Wisselspanningsstabilisatoren met transductoren kunnen zeer ef
fectief werken. De mate waarin een spanningsvariatie wordt uitge
regeld, is afhankelijk van de versterking van de regelversterker.
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HOOFDSTUK V

BLOKKEEROSCILLATOREN

5.1.

Inleiding

Een blokkeeroscillator bevat een zich als schakelaar gedragende
buis of transistor, een transformator en in de a-stabiele uitvoering
bovendien een RC-schakeling.
De blokkeeroscillator heeft als belangrijkste toepassing het opwek
ken van smalle, doch sterke triggerimpulsen. Daarnaast wordt de
blokkeeroscillator gebruikt voor het opwekken van zaagtandvormige
spanningen.
De blokkeeroscillator kan vrij lopend (a-stabiel) maar ook getriggerd (mono-stabiel) zijn.
A-stabiele blokkeeroscillator.
Bij deze blokkeeroscillator zijn beide toestanden instabiel.
Transistor /buis geleidend: Instabiele toestand van zeer korte duur,
b.v. 1 gs.
Instabiele toestand, waarvan de duur
Transistor/buis gesperd:
wordt bepaald door een RC-schakeling.
De a-stabiele blokkeeroscillator geeft, zonder dat hij wordt ge
stuurd, triggerimpulsen af met een herhalingsfunctie, welke door
een RC-schakeling wordt bepaald. Door de a-stabiele blokkeer
oscillator te synchroniseren, wordt de afstand tussen de afgegeven
impulsen bepaald door het synchronisatiesignaal.
Indien het synchronisatiesignaal een bepaalde amplitude wordt ge
geven, kan de a-stabiele blokkeeroscillator worden gebruikt als
frequentiedeler.
In TV-apparaten wordt de a-stabiele blokkeeroscillator als rasteroscillator of lijnoscillator gebruikt. In dit geval wordt een zaag
tandvormige spanning afgenomen, waarmee de raster- of lijneindtrap wordt gestuurd. Gesynchroniseerd wordt met de raster- of
lijnimpulsen van de zender.
In omvormers voor gelijkspanning naar wisselspanning wordt de astabiele blokkeeroscillator in gewijzigde vorm eveneens toegepast
(hoofdstuk 6). Door de opgewekte wisselspanning gelijk te richten,
kan dan een hoge spanning worden verkregen voor b.v. de ontste
king van een foto-flitser.
Mono-stabiele blokkeeroscillator.
Deze blokkeeroscillator kent twee verschillende toestanden.
Transistor/buis geleidend: Instabiele toestand van zeer korte duur,
b.v. 1 ms.
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Stabiele toestand, welke alleen door
een triggerimpuls kan worden onder
broken.
De mono-stabiele blokkeeroscillator wordt gebruikt voor impuls
verbetering. Daartoe wordt de blokkeeroscillator getriggerd met
de te verbeteren impulsvorm. De afgegeven impuls heeft zeer steile
flanken.
Transistor/buis gesperd:

5.2.

Het gedrag van een spoel

5. 2.1.

Gelijkspanning aangesloten op ideale spoel.

Bij een ideale spoel is de ohmse weerstand nul en treedt geen kernverzadiging op. Daarom is de zelfinductie onafhankelijk van de
grootte van de stroom.
4
s
rL

UB

L

o

fig. la.
De ideale spoel L wordt op het
moment t = 0 op de spanning
Ub aangesloten.

t
o
fig. 1b.
De stroom door de spoel neemt
lineair toe.

Sluiten we op deze ideale spoel een gelijkspanning aan door in fig. la
S op het moment t = 0 te sluiten, dan neemt de stroom door de spoel
lineair toe (fig. lb). De stroomverandering AI in een tijd At volgt
uit:

ai

= ub (41)

(1)

In deze formule komt de stroom II niet voor. Er bestaat nl. geen
direct verband tussen de stroom door een spoel en de spanning over
de spoel, maar enkel tussen de stroomverandering en de aangeleg
de spanning.
Bij een spoel bepaalt de aangelegde spanning niet de stroom maar
enkel de stroomverandering.

5. 2. 2.

Gelijkspanning aangesloten op spoel met ohmse weerstand.

Wordt in fig. 2a de schakelaar S op het moment t = 0 gesloten, dan
zal de stroom II vanaf 0 gaan toenemen. Naarmate de stroom gro
ter wordt, komt een groter deel van de aangelegde spanning over de
ohmse weerstand Rs te staan en een kleiner deel over het inductie
ve gedeelte. Dit betekent dat de stroomverandering, die immers
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wordt bepaald door de spanning over het inductieve deel, des te
kleiner wordt naarmate de stroom groter wordt (fig. 2b).
U.B

uLs

fig. 2b.
o------------------------------------------

K

--------- *• t

0

s

De stroomstijging is des te geringer
naarmate de stroom groter is.

L3

\

u<-s

^B

fig. 2c.

fig. 2a.
De spoel met ohmse
weerstand Rs wordt
op het moment t = 0
op de spanning Ub
aangesloten.

o

----------------------------------------------------------- — ■

------- *• t

o

I

Daar de veldverandering met toene
mende stroom geringer wordt daalt
de in Ls geïnduceerde spanning.

Koppelen we met de stroomspoel L een spoel Ls, dan is de inductiespanning in Ls dus des te kleiner, naarmate de stroom in L
groter is. «------- 1

h

fig. 3a.

K

s,
o-

4

*L

I"
fig. 3b.
0
"
—
Op het moment tv wordt de verzadigingsstroom bereikt en wordt de
zelfinductie van de spoel praktisch 0.

UB

De spoel met ohmse
weerstand Rs en verzadigingswaarde Iv
wordt op het moment
t = 0 aangesloten op
de spanning Ub.

1
fig. 3c.
De in Ls geïnduceerde spanning wordt
op het moment tv plotseling 0.
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5.2.3.

Gelijkspanning aangesloten op spoel met ohmse weerstand
en kernverzadiging.

Stel, dat in fig. 3a de kern bij de stroomwaarde Iv verzadigd is en
dat dan de zelfinductie plotseling nul wordt. Zolang de waarde Iv
niet is bereikt, ontstaat het in het voorgaande geschetste stroomverloop. Wordt de waarde Iv bereikt (fig. 3b), dan wordt de zelf
inductie nul en de stroom neemt de waarde Ub/Rs aan. De inductiespanning in de met de stroomspoel gekoppelde spoel Ls zal op
het moment tv dus plotseling nul worden, omdat er geen veldverandering meer optreedt.
5.2.4.

Gelijkspanning aangesloten op spoel met variabele weer
stand.

Indien een spoel in serie is geschakeld met een transistor (of een
buis), kan men een vervangschema opstellen volgens fig.4a. De
variabele weerstand P is de vervanging van de transistor. P is
minimaal, indien de transistor in volop geleidende toestand is. P
is maximaal indien de transistor gesperd is.
“8

/)/ye*vO/n

fig. 4a.
fig. 4b.
o

Naarmate de stroom stijgt neemt P
toe en komt de eindwaarde lager te
liggen.
transistor

I
fig. 4c.

Spoel met verliesweerstand
Rs en variabele weerstand P
aangesloten op spanning Ub.

o

De in Ls geïnduceerde spanning.

Stel nu, dat bij het sluiten van S de transistor in de verzadigde
toestand is en een te verwaarlozen weerstand heeft. De stroom
door de spoel wil dan de waarde Ub/Rs aan gaan nemen. Hiervoor
is een zekere tijd nodig vanwege de zelfinductie van de spoel. Laten
we verder veronderstellen, dat de weerstand van de transistor,
dus P, toeneemt, indien de stroom groter wordt. Dit betekent, dat
in fig. 4b de niveaulijn naar beneden schuift. Op het moment t’ is de
stroom zo ver gestegen, dat de niveaulijn dezelfde waarde heeft als
de stroom. Op dat moment is de stroomverandering nul en zal in
Ls geen spanning geïnduceerd worden.
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Indien de schakeling zo gedimensioneerd wordt, dat P snel toeneemt
indien de stroom een zekere waarde heeft overschreden, zal de inductiespanning in Ls na het passeren van deze waarde snel afnemen.
5.3.

,•

Mono-stabiele blokkeeroscillator met transistor

5.3.1. Werking.
In fig. 5a wordt de koppeling tussen uitgang en ingang tot stand ge
bracht door een transformator. De constructie van deze transfor
mator dient gericht te zijn op een zo klein mogelijke spreidingszelfinductie. De transformatieverhouding is gelegen tussen 1 en 3.

U<>2

I
I

C2

II---uitgang
•

4-%

C1
trigger- o-------- 1|-----ingang

<4>
• punten van gelijke polariteit

fig. 5a. Mono-stabiele blokkeeroscillator.

De wikkelingen van de transformator worden zo aangesloten, dat de
rondgaande fazedraaiing 360° bedraagt. Er treedt dus meekoppeling
op.
In niet-getriggerde toestand is de basis positief. Daardoor is
gesperd.
Een negatieve triggerimpuls, waarvan de amplitude groter is dan de
positieve voor spanning, doet
geleiden. De stroom door
gaat
dus vanaf nul toenemen en in L| en L2 ontstaan inductiespanningen.
L2 is zo gewikkeld, dat de inductiespanning in L2 de basis van Vi
meer negatief doet gaan, waardoor
verder in geleiding komt.
De polariteit van de inductiespanning is © © . Vi komt daarom
direct na het toevoeren van de triggerimpuls in de verzadigde toe
stand, en de stroom door
neemt toe volgens fig. 3b. Zodra de
stroom door
echter de verzadigingswaarde Iv heeft bereikt, valt
de inductiespanning in L2 weg en wordt Vi weer gesperd.
De stroom door L| kan echter niet plotseling nul worden. Deze
stroom veroorzaakt daarom een elektrische trilling in de kring
welke wordt gevormd door
en de parasitaire capaciteit over I4.
Deze trilling wordt in fig. 5a gedempt door de diode Dj. D^ gaat nl.
geleiden, zodra de collector meer negatief wil gaan dan de batterijspanning.
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Opmerking:

■

Behalve door kernverzadiging kan de schakeling ook door het in
5.2.4. beschreven effect terugkeren naar de stabiele toestand. Ten
gevolge van de ohmse weerstand van
neemt nl. de in L-2 geïndu
ceerde spanning af naarmate de stroom door
groter wordt.

w/

fig. 5b.

Triggerimpulsen.

I’

T

v»
■

1

fig. 5c.

1

De basisspanning.

V

:n r
W
C»

We

fig.öd.

De anodespanning.

\ƒ

Zodra de inductiespanning in L-2 zover is gedaald, dat Vi uit de
verzadigde toestand komt, gaat de weerstand van Vi snel toenemen.
Daardoor neemt de inductiespanning in L2 weer af, enz. In zeer
korte tijd is
dan eveneens gesperd.

Foutzoeken.

5.3.2.

Meet met de KSO in de stand DC de basisspanning van Vi en contro
leer of de triggerimpulsen de basis negatief doen gaan. Is dit niet
het geval en klopt de instelspanning, dan dient men het triggercircuit en Ci te onderzoeken. Doen de triggerimpulsen de basis wel
negatief gaan, maar is desondanks de afgegeven impuls niet in orde,
dan schakelt men de belasting af. Is nu de impulsvorm wel goed,
dan dient de fout in de belasting te worden gezocht.
Schuilt de fout niet in de belasting, dan verbreekt men de verbinding
met het triggercircuit en gaat men de instelspanningen en onderde
len doormeten.

5.4.

Mono-stabiele blokkeeroscillator met buis

5.4.1.

Werking

@

In fig. 6a is de buis gesperd door een spanning van -90V. Deze
wordt via Ri aan het stuurrooster toegevoerd.
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Een positieve triggerimpuls van voldoende amplitude brengt de buis
in geleiding. De stroom door Li gaat toenemen en in L2 ontstaat
een inductiespanning, die de functie van de triggerimpuls over
neemt.
+ 300V

^iii

LI
-O

trigger
impuls

Cl

<4*

o-

lOp

180p
R1
1M

-o

-90V

fig. 6a. Mono-stabiele blokkeeroscillator.

Zodra echter de stroom door Li de verzadigingswaarde bereikt,
valt de inductiespanning in L2 weg en spert de buis weer.
Op de anode ontstaat een negatieve impuls met steile flanken en van
zeer korte duur.
uttno

v9,*

I

I0

300
rocittrruimtt

90

fig. 6b. Rooster spanning.

jV-

fig. 6c. Anodespanning.

Na het sperren van de buis ontstaat een gedempte trilling, omdat de
in Li aanwezige energie niet plotseling kan verdwijnen.

5.4.2. Foutzoeken.
Meet de instelspanningen en controleer of de triggerimpulsen vol
doende amplitude hebben. Ga na of de belasting sterke invloed op de
afgegeven golfvorm heeft.

95

5.5.

De a-stabiele blokkeeroscillator met transistor

5.5.1. Werking.
Stel, dat C2 geladen is volgens de aangegeven polariteit en dat de
spanning over C2 groter is dan de batterij spanning (fig. 7a). In dat
geval is de basis van Vi positief en Vi is gesperd. C2 ontlaadt zich
via R naar - Ug. Op het moment t = 1 (fig. 7b) gaat de basis daar
door negatief en de transistor gaat geleiden. De stroom door Li

r uB

■° uB

Vb

I

C2 —

o
ru»r

fig.7b. Roosterspanning.
J E 07
o

1F
trigger- o----- 1
ingang

Ut

I

Uc

“b

1

uitgang

VI

1

UB

fig. 7a. A-stabiele blokkeeroscillator.

C2

(T + 1)Ub

T- Ug

fig. 7d.

fig. 7c. Anodespanning.

> L2

4- tfe

Laadcircuit voor C2.

gaat vanaf nul toenemen en in L2 ontstaat een inductiespanning,
waardoor Vi in de verzadigde toestand komt. De volledige batterijspanning staat nu over Lj.
Daar Li en L2 vast gekoppeld zijn, ontstaat in L2 een inductiespan
ning, die T x zo groot is als de batterij spanning. Zoals uit fig.7d
blijkt, is C2 nu via de geleidende basis-emissor diode aangesloten
op de serieschakeling van deze in L2 geïnduceerde spanning en de
batterij spanning Ug. C2 gaat zich daarom, zodra Vi geleidend is
geworden, opladen tot een spanning (T + 1) x Ug.
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Zodra C2 geladen is, komt de transistor uit de verzadigde toestand,
omdat na het laden van C2 de basisstroom van Vi af gaat nemen.
Zodra de transistor uit de verzadigde toestand komt, neemt de inductiespanning in L2 af en wordt de transistor gesperd. De inductiespanning in L2 valt dan geheel weg en op de basis blijft enkel een
positieve spanning T x Ub staan, welke wordt veroorzaakt door de
serieschakeling van Ub en de opgeladen condensator C2.
Zoals uit fig. 6b blijkt, verloopt de spanning op de basis van Vi
zaagtandvormig, zij het niet-lineair. De collectorspanning verloopt
impulsvormig.

5.5.2. Synchronisatie.
Via Ci (fig. 7a) kunnen synchronisatie-impulsen worden toegevoerd.
Ze moeten een negatieve polariteit hebben en een dusdanige ampli
tude, dat de basis voortijdig negatief gaat. In dat geval wordt de
frequentie van de blokkeeroscillator bepaald door de frequentie van
de synchronisatie-impulsen.
Om synchronisatie mogelijk te maken moet dus de eigenfrequentie
van de blokkeeroscillator lager zijn dan de gewenste frequentie.

Frequentiedeling.
Uit fig. 8 blijkt hoe de a-stabiele blokkeeroscillator volgens fig. 7a
als frequentiedeler kan werken. De via Ci toegevoerde gestippeld
getekende impulsen doen de basis niet negatief gaan. Deze impul
sen hebben daarom geen invloed.
5.5.3.

W';0

r

'i

r

7

Kf
f

V

I
fig.8.
Synchronisatie en frequentiedeling met de a-stabiele
blokkeeroscillator.

De deelfactor in fig.8 bedraagt 3. De deelfactor kan worden inge
steld met R (fig. 7a). Wordt R vergroot, dan zal de deelfactor ho
ger worden. Naarmate de deelfactor hoger is, wordt de kans op
instabiliteit in de deling groter. Bij hogere deelfactoren moet men
daarom de voedingsspanning stabiliseren en Si-transistoren gebrui
ken, daar deze minder temperatuurgevoelig zijn dan Ge-transistoren.
In fig. 9 is een frequentiedeler volgens Intermetall (2) getekend,
welke op het beschreven principe is gebaseerd. De basisweerstan
den zijn variabel en worden zo ingesteld, dat de deelfactor per trap
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10 bedraagt. De voedingsspanning is gestabiliseerd en er zijn Sitransistoren toegepast.
Ik
-12V
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[I47O*

X T" K

K

C70n

/tJQSM

Ajo,sm

AJ0.SM

"'pl

JÉ Z7
n2

180p

—II10 kHz

180 p
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>
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100Hz
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fig.9. Schakeling met deelfactor 1000x.
De synchronisatie-impulsen voor de volgende trap worden afgeno
men over de emissorweerstanden. Deze emissorweerstanden
beperken tevens de instelstroom, indien een bepaalde trap niet wil
oscilleren. De transistoren zijn van het type OC468.
De transformatorgegevens zijn als volgt:
M 20/5; dyn.blik IV, zonder luchtspleet.
ni = 600 wdg. CuL 0,12 mm.
n2 = 200 wdg. CuL 0,12 mm.

5.6.

De a-stabiele blokkeeroscillator met buis

Deze schakeling komt veel voor in TV-apparaten en heeft dan tot
doel een zaagtandvormige spanning af te geven (fig. 10a). Bij toe
passing als lijnoscillator wordt soms de kring L4//C in de roosterieiding geschakeld. Daardoor wordt de schakeling ongevoeliger voor
stoorsignalen. (3)
5.6.1. Werking.
Stel, dat Cg zodanig in de aangegeven polariteit is opgeladen, dat
de buis gesperd is. Cg zal zich via Rg gaan ontladen.
Zodra de spanning over Cg lager wordt dan de afknijpspanning (fig.
10b), gaat de buis stroom trekken. Dan ontstaat in L2 een inductiespanning van de aangegeven polariteit © © , waardoor de buis
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meer gaat geleiden en zich in korte tijd als een kortsluiting ge
draagt. Doordat het rooster vanwege de in L2 geïnduceerde span
ning positief gaat, vloeit er roosterstroom en wordt Cg opgeladen.
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fig. 10a.
A-stabiele blokkeeroscillator
met buis.
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fig. 10b.

fig .10c.

Rooster-katode spanning
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Anodestroom.
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fig. lOd.

Spanning over Cl.

fig. 10e.

Synchronisatie- en stoorimpulsen.
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fig. lOf.

De trillingskring in de
roosterleiding vermindert
de stoorgevoeligheid.
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Nadat Cg geladen is, spert de buis weer.
Gedurende de tijd, dat de buis geleidt, wordt Cl door Ia ontladen
(fig. lOd). Zodra de buis spert, wordt Cl via Ra weer opgeladen.
Wat betreft de schakeling Ra + Cl gedraagt de buis zich dus als een
schakelaar, die heel even sluit en dan een bepaalde tijd open blijft.
Deze tijd wordt bepaald door Rg en Cg.
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5.6.2. Synchronisatie.
Via de wikkeling L3 worden in L2 positieve impulsen geïnduceerd.
Deze positieve impulsen doen de schakeling omslaan, voordat de
schakeling dit uit zichzelf doet. Opdat dit mogelijk is moet de eigen
frequentie van de blokkeeroscillator lager zijn dan de gewenste
frequentie.
5.6.3. Opname van een trillingskring.
Indien er behalve de synchronisatie-impulsen ook stoorimpulsen
aanwezig zijn, kunnen deze de oscillator voortijdig doen omslaan.
De invloed van deze stoorimpulsen wordt verminderd door de ge
stippeld getekende kring op te nemen. Deze kring is afgestemd op
een frequentie die iets hoger is dan de lijnfrequentie. Doordat de
kring gedurende het opladen van Cg wordt aangestoten, verloopt de
roosterspanning van de buis volgens fig. lOf. Daaruit blijkt, dat de
invloed van de stoorimpuls wordt verminderd, omdat voor het arri
veren van de synchronisatie-impuls de roosterspanning negatief
gaat. Daardoor valt de stoorimpuls als het ware in een dal.
Indien de kring niet aanwezig is, zal de getekende stoorimpuls wel
invloed hebben. Om verzekerd te zijn van een goede werking, moet
de kring in de roosterleiding juist afgestemd zijn.

Literatuurverwijzing hoofdstuk 5.

1. Principals of Radar; blz.134 t/m 138.
2. Intermetall; Schaltungsbeispiele, Schaltung 50.
3. Goldammer/Spengler; Der Fernsehempfanger. Franzis-Verlag,
München. blz.112 t/m 114.
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HOOFDSTUK VI

OMVORMERS

6.1.

Inleiding

Voor de omzetting van een lage gelijkspanning in een hoge wissel
spanning werd vroeger hoofdzakelijk gebruik gemaakt van triller omvormers of roterende omvormers.
Deze apparaten hebben echter als nadeel dat ze aan slijtage onder
hevig zijn en door de vonkvorming aan de trillercontacten en de
borstels een breed stoor spectrum opwekken, dat alleen door uitge
breide ontstoringsmaatregelen ongedaan gemaakt kan worden. (1)
Het ligt daarom voor de hand de mechanische contacten door elek
tronische contacten in de vorm van transistoren te vervangen.
Zoals bekend, kan een transistor als een vrijwel ideale schakelaar
worden beschouwd. Dit moge blijken uit het feit, dat de spanning
over een vermogenstransistor in het algemeen IV niet overschrijdt,
indien de stroom 30 A bedraagt.
Transistoromvormers worden gebruikt, wanneer apparaten die
enkel geschikt zijn voor aansluiting op wisselspanning, gevoed
moeten worden uit accu's. Dit is b.v. het geval in auto’s en vlieg
tuigen.
Schakeltechnisch kan elke transistoromvormer worden beschouwd
als een oscillator, die gevormd wordt door een of twee transisto
ren en een transformator, die een vaste koppeling tussen collec
tor- en basiscircuit geeft. Door het periodiek geleiden en sperren
van de transistoren ontstaat een wisselspanning, die in het alge
meen blokvormig is. Deze blokspanning kan opgetransformeerd
worden.
Het is natuurlijk ook mogelijk de tot een willekeurige waarde opge
transformeerde wisselspanning weer gelijk te richten en voor
willekeurige doeleinden te gebruiken. Dit is b.v. het geval in fotoflitsers.
Er zijn twee soorten transistoromvormers:

Enkele omvormer.
In deze omvormer wordt één transistor toegepast, welke afwisse-*
lend geleidt en spert. Wordt de energie,afgegeven gedurende de tijd
dat de transistor spert, dan spreken we van de enkele speromvormer.
Wordt de energie daarentegen afgegeven gedurende de tijd, dat de
transistor geleidt, dan spreken we van de enkele geleidomyormer.
Daar de door een enkele omvormer afgegeven wisselspanning asym
metrisch is, wordt dit type omvormer alleen toegepast voor het
101

afgeven van een gelijkspanning. De omvormer wordt dan gecombi
neerd met een gelijkrichtschakeling. Enkele omvormers worden
veel gebruikt voor het opladen van de condensatoren voor fotoflitsers en Geiger-Müller buizen.
Balansomvormer.
In de balansomvormer worden twee transistoren toegepast, welke
afwisselend geleiden en sperren. De afgegeven blokspanning is sym
metrisch en praktisch onafhankelijk van de belasting. Met de balans
omvormer kunnen veel grotere vermogens worden omgezet dan met
de enkele omvormer.

Gegevens:
De belangrijkste gegevens van een omvormer zijn:
a. De frequentie van de afgegeven spanning.
b. Dt uitgangsspanning als functie van de belasting.
c. Het af te geven vermogen.
d. Het temperatuurbereik.

6.2.

Instelmethoden

Een omvormer is in principe een a-stabiele blokkeeroscillator (zie
hoofdstuk 5). Opdat de schakeling na het inschakelen begint te os
cilleren, moet de rondgaande versterking groter dan 1 zijn. Opdat
dit het geval is, dient de instelstroom in niet-oscillerende toestand
een bepaalde minimale waarde te hebben. Er zijn verschillende
methoden om deze stroom te verkrijgen.
£
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I

s
bij balans omvormer

-o

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

fig. la.
Door middel van Ri en R2 verkrijgt Vi een negatieve voorspanning,
waardoor Vi stroom gaat voeren. De stroom, die door de deler
vloeit, verlaagt het rendement van de schakeling. Daarom wordt in
balansomvormers Ri soms kortstondig door middel van S ingescha
keld. Bij een balansomvormer sturen de transistoren na het starten
nl. elkaar. Bij de enkele omvormer kan dit systeem niet worden
toegepast.
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c

/?2

fig.lb.

-o

Voor het inschakelen is C ongeladen. Na het inschakelen wordt C
via de transistor geladen. Daardoor vloeit er collector stroom.
Hierop start de schakeling. Deze methode is alleen bij balansom
vormers toe te passen.

fig. lc.

Hier ligt Ic tussen de waarde ~4I
cbo
Ge-vermo4 Icb
o en
en Iceoïceo- ®
genstransistoren is deze Ie zo hoog, dat de schakeling hierop start.
Komt de temperatuur onder een bepaalde waarde, dan wil de scha
keling niet starten.

fig. ld.
In deze schakeling zorgt de weerstand R3 ervoor, dat na het inscha
kelen door Li stroom gaat vloeien. Daardoor wordt er spanning in
L2 geïnduceerd en komt de transistor in de geleidende toestand.
Deze methode wordt alleen bij de balansomvormer toegepast.
De weerstand R2 zou men in principe nul kunnen maken. Men doet
dit echter niet, omdat de weerstand R2 de basisstroom, ten gevolge
van de in L2 geïnduceerde spanning, tot een gewenste waarde be
grenst. Over R2 wordt vaak, ter vermindering van de omschakeltijd, een condensator geschakeld.
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6.3.

De enkele sper-omvormer

6.3.1. Werking.
Zodra wordt ingeschakeld, gaat de stroom door Li toenemen (fig.
2a). Daardoor ontstaat in L2 een inductiespanning van de aangegeven
polariteit (+) O . Deze is er de oorzaak van, dat Vi in de verza
digde toestand komt en dat de collectorstroom toe wil nemen tot een
waarde, die wordt bepaald door de batterij spanning en de ohmse
weerstand van Li.

D1

4-

____ U_

®B 1
\^L

L3

00
R2

(■

= ®
— ci

0
Ub

O — mductiesp tijdens
geleiden VI

Q = mductiesp tijdens
sperren VI

fig. 2a. Enkele speromvormer.
Daar de condensator in het basiscircuit echter in de aangegeven
polariteit door Ifo wordt geladen, zal de in het basiscircuit werk
zame spanning des te meer afnemen, naarmate C meer geladen
wordt. Is de spanning over C zover gestegen, dat de basisstroom
beneden de waarde komt, die nodig is om de transistor in de ver
zadigde toestand te houden, dan zal de collectorstroomstijging af
nemen. De geleidende toestand wordt dan beëindigd. De duur van
de geleidende toestand wordt bepaald door de snelheid waarmee Ci
geladen wordt. In fig. 2a bepaalt R2 dus mede de duur van de gelei
dende toestand. Naarmate R2 groter is, zal de geleidende toestand
langer duren en de stroom in de collectorspoel een hogere waarde
bereiken. Dit is dus een kenmerkend verschil met de in hoofdstuks
beschreven blokkeeroscillator, waarbij de geleidende toestand zo
kort mogelijk moest zijn, ten einde zo smal mogelijke impulsen af
te kunnen geven.

De transistor zal dus sperren, zodra Ci zover is geladen, dat de
transistor uit de verzadigde toestand komt. De tijd gedurende welke
de transistor gesperd blijft, wordt bepaald door de ontlading van C|
over R2 + Ri. De tijd van sperren is instelbaar met Rp
Gedurende de tijd, dat de transistor gesperd is, wordt de gedurende
het geleiden in
opgezamelde energie afgegeven aan de belasting.
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Dit is als volgt in te zien:
Zodra Vi spert, wil de stroom door
af gaan nemen. Daardoor
ontstaat in L3 een inductiespanning van de polariteit © © . Voor
deze spanning staat de diode Dj_ in geleiderichting. Dit betekent,
dat de in L| verzamelde energie via de diode aan de condensator
VI gtlt.at

VI tptrt

tb

fig. 2b.

De basisstroom.

I
Ubt

fig. 2c.

De basis-emissorspanning.

Cl wtr r.4
ft2

Cl bntltrtt

o

r<

fig. 2d.

De collectorstroom.

I

o

C2 wordt afgegeven. Op het moment, dat II = 0, is alle energie
overgebracht naar C. De energie kan niet door middel van een elek
trische trilling aan
worden teruggegeven, daar de diode niet in
omgekeerde richting geleidt.

Opmerking:
Men mag de schakeling niet onbelast laten werken. De spanning op
de collector van de transistor kan dan nl. zo hoog oplopen, dat er
doorslag optreedt.

6.3.2.

Eigenschappen (fig. 3).

Een enkele speromvormer wordt zo gedimensioneerd, dat de trans
formator niet in het verzadigingsgebied wordt gestuurd. Daarom
heeft de kern bij deze, omvormer meestal een luchtspleet.
Het aan de belasting afgegeven vermogen is onafhankelijk van de
belasting. Dit komt omdat de belasting geen invloed heeft op de
energie, die de spoel tijdens het geleiden van de transistor ver
zamelt.
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Daar het afgegeven vermogen onafhankelijk is van Rp, zal de span
ning over de belasting toenemen als R groter wordt. Dit volgt uit

de betrekking: P

UL2
Rl ’

tlgtgtrrn

itrmogrn

ifgrgtttn spanning

trtqutnhr

ttgtg'vtn ttroorn
bitttnj tl room

----

fig.3.
De eigenschappen van de enkele
speromvormer als functie van
de belasting.

Er bestaat dus geen direct verband tussen de afgegeven spanning en
de batterij spanning.
Daarom wordt de enkele speromvormer gebruikt, indien zeer hoge
spanningen gewenst zijn. In de praktijk blijkt nl. dat het mogelijk is
een spanning te verkrijgen die ca. 10 x groter is dan T x Ug. Hierin
is T de transformatieverhouding van L^ naar L3.
De aan de belasting afgegeven stroom daalt, indien Rp stijgt. Dit
volgt uit P = Ip2 x Rp
De frequentie is tamelijk onafhankelijk van de belasting.

6.4.

De enkele geleide-omvormer

6.4.1.

Werking.

Na het inschakelen zal de stroom door L| vanaf nul toe gaan nemen,
waardoor in L2 en L3 inductiespanningen ontstaan van de aangege
ven polariteit (fig.4a). De inductiespanning in L2 heeft tot gevolg,
dat de transistor in de verzadigde toestand komt. De inductiespan
ning in L3 is zodanig, dat D^ gaat geleiden. Daardoor wordt de be
lasting naar het collectorcircuit getransformeerd. De collectorstroom bestaat daarom uit twee componenten.
a. Een gedeelte van de collectorstroom neemt lineair met de tijd
toe en wordt bepaald door de zelfinductie van Lp
b. Een gedeelte van de collectorstroom is constant en wordt bepaald
door de getransformeerde belasting.
Gedurende het geleiden van V wordt
door lp geladen in de aan
gegeven polariteit. Zodra de stroom door L| zover is gestegen, dat
de kern verzadigd is, valt de in L2 geïnduceerde spanning weg en
wordt de transistor gesperd door de spanning over Cp Om te voor
komen , dat na het sperren van V op de collector een hoge negatieve
spanning optreedt, welke doorslag kan veroorzaken, wordt R3 over
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L3 geschakeld. R3 absorbeert de energie, die in 1^ op het moment
van sperren aanwezig is.

R1

R.

© L2Q
"ib

I’

LI

K=1

34 IJ
VI

I

©0
L3

\R3

*L

100
0 inductiesp. tijdens
geleiden VI

I I inductiesp tijdens
sperren VI

fig.,4a. De enkele geleidomvormer.

lb

I

fig. 4b. De basisstroom.
Cl WW«f n.

C< oniinai
arrrtPl'IH)

ub'

I
fig.4c. De basisspanning.

k

I

fig.4d. De collectorstroom.

De tijd gedurende welke Vi gesperd is, wordt bepaald door de ont
lading van Ci over (Ri + R2).

6.4.2. Eigenschappen.
De aan de belasting afgegeven spanning wordt bepaald door de batte
rij spanning en de transformatieverhouding tussen L3 en I4. Dit
vloeit voort uit het feit, dat de belasting met de collectorspoel is
gekoppeld, gedurende de tijd, dat de batterij spanning over Li staat.
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Daar de omvormer over de belasting een constante spanning tracht
te veroorzaken, is het afgegeven vermogen des te groter, naarmate
de belastingsweerstand kleiner is.
ipjrriing over
britaling
bitftrij sfroo/n

frequentie
fteUifmqssrraam

• ^jfpeqeren

fig.5. De eigenschappen van de enkele geleidomvormer
als functie van het afgegeven vermogen.

Opdat bij een lagere belastingsweerstand een groter vermogen afge
geven kan worden, zal de door de batterij geleverde stroom toe
moeten nemen.
De frequentie is tamelijk onafhankelijk van de belasting.
In fig.5 zijn de afgegeven spanning, de batterij stroom, de belastingsstroom en de frequentie uitgezet als functie van het afgegeven
vermogen.
6.5. De balansomvormer
Een balansomvormer @ bestaat in principe uit twee transistoren
en een transformator (fig. 6a).
0

o

©

0

Q polariteit inductiesp tijdens
geleiden V2

L£vyyyyy\jL£
© 0® 0
S
S

0
O

=c
00
0 0 ©

fYY''YY\_

jr.

Li'
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polariteit inductiesp. tijdens
geleiden V1

V2

f LI

fig.6a. De balansomvormer.

De transistoren werken tegengesteld. Is Vi geleidend, dan is V2
gesperd; geleidt V2, dan is Vi gesperd.
Er wordt voortdurend energie aan de belasting afgegeven. Daarom
is de uit de batterij opgenomen stroom praktisch een gelijkstroom.

6.5.1.

Werking.

Indien in fig. 6a de batterij spanning wordt ingeschakeld, wordt C
geladen via de basis-emissor dioden van Vi en V2. Direct na het
inschakelen willen dus zowel Vi als V2 stroom trekken. Vanwege
de altijd aanwezige ongelijkheid in eigenschappen zal b.v. Vi iets
meer stroom trekken dan V2. Daardoor overheerst het veld, dat
door Vi wordt veroorzaakt en krijgen de inductiespanningen de
aangegeven polariteit 0. De inductiespanning in Li blijkt nu zodanig
te zijn, dat V2 spert.

fig. 6b.
De uitgangsspanning
van de balansomvormer.

De inductiespanning in L-^’ is zodanig, dat V-^ in de verzadigde toe
stand komt. Daardoor is de spoel L2’ aangesloten op de batterij spanning. De stroom door L2’ gaat daardoor toenemen. Er zijn nu
twee mogelijkheden wat betreft het beëindigen van de geleidende
toestand van Vp
a. Kernverzadiging. Stel dat de ohmse weerstand van L2’ zodanig
is dat de verzadigingsstroom van de kern lager is dan de door de
batterij spanning en deze ohmse weerstand bepaalde stroom.
Dan zal, zodra de verzadigingsstroom van de kern is bereikt, de
inductiespanning in Li’ wegvallen en de stroom door L2’ af gaan
nemen. Daardoor ontstaan echter inductiespanningen van tegen
gestelde polariteit. Daardoor komt V2 in geleiding en herhaalt
zich het hiervoor beschrevene voor V2.
b. Collectorstroombegrenzing. Stel dat de verzadigingsstroom ho
ger is dan de door de batterij spanning en de collectorgelijkstroomweerstand bepaalde stroom. In dat geval zal de transis
tor uit de verzadigde toestand komen, zodra de collectorstroom
de door de batterij spanning en de gelijkstroomweerstand bepaal
de waarde overschrijdt. Daardoor gaat V2 geleiden, enz.
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6.5.2.

Eigenschappen.

In fig. 7a is weergegeven op welke manier de frequentie afhankelijk
is van het afgegeven vermogen. Het blijkt, dat bij de balansomvor
mer met verzadigde kern de frequentie onafhankelijk is van het af
gegeven vermogen. Bij de omvormer met niet-verzadigde kern
neemt de frequentie daarentegen toe, indien het aan de belasting
afgegeven vermogen toeneemt.
f

niet verzadigde kern

verzadigde kern

Pdfgegeven

fig. 7a.

De frequentie van de balansomvormer als
functie van het afgegeven vermogen bij ver
zadigde en niet-verzadigde kern.
Vandaar dat men hoofdzakelijk balansomvormers met verzadigde
kern toepast.
De amplitude van de blokvormige uitgangsspanning wordt bepaald
door de batterij spanning en de transformatieverhouding tussen L3
en L2! en tussen L3 en L2.
f

\

verzadigde kern

•*-. ^niet verzadigde kern

fig. 7b.
----- ub
De frequentie van de balansomvormer als
functie van de batterij spanning bij verzadigde
en niet-verzadigde kern.

Op welke wijze de frequentie afhankelijk is van de batterij spanning,
blijkt uit fig. 7b. Bij de omvormer met verzadigde kern stijgt de
frequentie, indien de batterij spanning toeneemt. De omvormer met
niet-verzadigde kern gedraagt zich juist tegengesteld.
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6.6.

Foutzoeken in omvormers

Vanwege het geringe aantal onderdelen in een omvormer, zal het
opsporen van een defect onderdeel weinig tijd vergen. In de meeste
gevallen zal een transistor defect raken. Transistoren zijn immers
bijzonder gevoelig voor overbelasting. Door een onderbreking van
de belasting kan b.v. bij de enkele speromvormer de spanning der
mate oplopen, dat de transistor doorslaat.

fig.8a. Controle op windingsluiting met
blokgolfgenerator en KSO.

Daarom zal men na vervanging van een transistor of een ander de
fect onderdeel, alvorens in te schakelen, controleren of de andere
onderdelen in orde zijn.
Wil de schakeling niet oscilleren, dan kan dit een gevolg zijn van
een fout in de instelschakeling.

I
fig.8b. Transformator in orde.

r

V

fig.8c. Windingsluiting.

Wordt de transformator bijzonder warm, dan bestaat de kans op
windingsluiting in de transformator. Windingsluiting kan men op
sporen volgens fig.8. Men sluit de transformator aan op de uitgang
van een blokgolfgenerator. Bij windingsluiting zal de na de spanningssprongen optredende trilling sterk gedempt zijn.
Ten einde foutieve conclusies te voorkomen, verdient het aanbeve
ling eerst de golfvormen bij een goed exemplaar te beschouwen.
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6.7.

Enkele praktische schakelingen

6.7.1.

Knipperlichtschakeling.

(4)

De terugslagimpuls van deze blokkeeroscillator (fig. 9) ontsteekt
een neonbuis. De herhalingstijd is met behulp van Ri instelbaar
tussen 2 en 3 seconden.

-12 V
lOOk

Cl

nl

AD 132

nj

SOy

IOOju

HF

2
J

n2
R1
o-

fig.9.

Knipperlichtschakeling.

iöö

Ci voorkomt, dat de transistor bij het uitschakelen wordt vernield.
De gegevens van de transformator zijn als volgt:
M 55/20, Dynamoblik IV/0,35; zonder luchtspleet; om en om gelegd.
ni = 280 wdg. 0,4 CuL
n2 = 120 wdg. 0,4 CuL
n3 = 6000 wdg. 0,1 CuL
De stippen geven de punten van gelijke polariteit aan.

6.7.2.

Voeding voor elektronenflitser.

In fig. 10 is een schakeling met zeer gunstige eigenschappen gete
kend. De schakeling kan zowel uit een nikkel-cadmium accu als uit
het net worden gevoed. De schakeling volgens fig. 10 bestaat uit een
speromvormer (V4) en een automatische afslagschakeling (Vi + V2 +
V3). Deze automatische afslagschakeling zorgt ervoor dat de oscillator stopt, zodra Ci tot 500 V is geladen. Het opladen van Cl duurt
ca. 8 sec. Daalt de spanning over Ci, hetzij doordat er wordt ge
flitst, hetzij doordat Ci lekt, dan begint de oscillator weer te wer
ken, zodra de spanning over Ci lager dan 496 V wordt. De tempera
tuur heeft in het bereik van 25 . .. 45° C slechts een zeer geringe
invloed.

De werking van de automatische afslagschakeling is in het kort als
volgt:
Zodra de spanning over R4 boven de ontsteekspanning van de neon
buis komt, gaat Vi geleiden en zich als een kortsluiting gedragen.
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fig.10. Voeding voor elektronenflitser.
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Daardoor spert V2. Daardoor komt de basis van V3 aan de min-pool
van de batterij te liggen. V3 gaat zich als een kortsluiting gedragen
en sluit de basis en emissor van V4 kort. Deze spert daardoor.
Met R4 kan de spanning worden ingesteld, waarbij de oscillator
stopt. Met Ri wordt de spanning ingesteld, waarbij de oscillator
weer start.
Gedurende de tijd dat de oscillator werkt, bedraagt de uit de batte
rij opgenomen stroom ca.7A. Om deze reden kunnen geen droge
batterijen worden toegepast. In niet-oscillerende toestand is de uit
de batterij opgenomen stroom minimaal.
De automatische afslagschakeling werkt prima, indien de batterij spanning niet lager wordt dan 2,8 V. De schakeling is dus geschikt
voor een bereik van de batterij spanning tussen 2,8 en 4,5V.
Het grote voordeel van de hier gegeven schakeling is, dat de flits—
condensator altijd tot dezelfde spanning wordt opgeladen. Daardoor
is de hoeveelheid afgegeven licht constant.
De omschakeling van accu- naar netvoeding vindt plaats door mid
del van een dubbelpolige schakelaar. In de stand net wordt de accu
opgeladen met een stroom van 200 mA, indien R5 = 25 fi. Daar bij
netvoeding de automatische afslagschakeling niet in bedrijf is, duurt
het ca.45 sec. voordat Ci door de netspanning tot 500 V is opgela
den.
De gegevens van de transformatoren zijn als volgt:
Tl: M 42/15; Dynamoblik IV/0,35; 0,5 mm luchtspleet; gelijk gelegd.
ni = 32 wdg. 1,0 CuL
n2 - 16 wdg. 0,4 CuL
n3 = 900 wdg. 0,2 CuL

T2: M 42/15; Dynamoblik IV/0,35; 0,5 mm luchtspleet; om en om
gelegd.
ni = 4300 wdg. 0,08 CuL
n2 = 3200 wdg. 0,06 CuL
n3 = 300 wdg. 0,32 CuL
6.7.3.

Balansomvormers 220V/50 Hz.

(6)

Uit tabel V volgt, op welke wijze men deze balansomvormer moet
dimensioneren, ten einde het gewenste vermogen te bereiken. P
wordt zo ingesteld, dat de transistoren in geleidende toestand vol
doende worden uitgestuurd. C2 heeft tot doel de schakeling bij het
inschakelen te laten starten. Cl voorkomt het optreden van span
ningspieken tijdens het uitschakelen en daarmee doorslag van de
transistoren.
De beide helften van ni worden tegelijk (bifilair) gewikkeld. De
spreidingszelfinductie is dan minimaal. Hetzelfde geldt voor n2.
De transistoren moeten zoveel mogelijk gelijk zijn. Ze worden af
zonderlijk op koelplaten bevestigd.
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220 V'Xs
50Hz

n3

fYYYYY\L
n1

C2

n2

-iin100p l

5

r

V1

V2

fig. 11. Balansomvormer voor 220 V/50 Hz.
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HOOFDSTUK VII

INDUSTRIËLE ELEKTRONICA

7.1.

Inleiding

■

In dit hoofdstuk worden verschillende schakelingen besproken, welke
in de industriële elektronica worden toegepast. Het is uiteraard
onmogelijk in dit bestek een volledig overzicht te geven. Het hier
gegevene moet men slechts beschouwen als een greep uit de grote
hoeveelheid schakelingen, die er voor de oplossing van verschillen 
de problemen bestaan. Wel kan gesteld worden, dat een goed begrip
van de besproken schakelingen een uitgangspunt kan zijn voor het
doorzien van andere schakelingen.
7.2.

Principiële thyristorschakeling

In fig. 1 is het algemene principe van een thyristorschakeling gete
kend. Een thyristor kan zoals bekend (1) voor vermogensregeling
worden gebruikt. Een vermogensregelingsschakeling zal dus, afhan
kelijk van de omstandigheden, een aantal componenten van de scha
keling volgens fig. 1 bevatten.
7.2.1.

Stuurcircuit.

De stuurimpuls moet worden toegevoerd tussen poort en katode van
de thyristor. De stuurimpuls brengt de thyristor tot geleiding. Om
de dissipatie in de thyristor minimaal te doen zijn, moet de stuur
impuls steil zijn.
De stuurimpuls dient echter behalve steil, ook voldoende breed te
zijn.
De via de ferrietkern toegevoerde impuls geeft de totale impuls de
vereiste steilheid. De via de transformator met blik-kern toege
voerde impuls geeft de totale impuls voldoende breedte.;
De dioden D3 en D4 voorkomen, dat de secundaire wikkelingen van
Ti en T2 elkaar beïnvloeden.
Teneinde een steile impuls te verkrijgen, wordt Ti via een RCschakeling en Di gestuurd. Aan het begin van de impuls is Ci on
geladen en vloeit er een hoge stroom via Ri en de primaire van de
transformator. Daardoor wordt secundair een hoge spanning geïn
duceerd.
7.2.2.

Beveiligingscircuit.

De zekering Z beveiligt de schakeling bij overbelasting.
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7.2.3.

Alarmeringscircuit.

Indien de zekering is uitgevallen, wordt er geen vermogen meer
geleverd. Indien dit direct moet worden gemeld, schakelt men R3,
R4 en het relais in. Valt Z uit, dan komt er spanning over het relais en dit wordt bekrachtigd.
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7.2.4.

Parallelweerstand R5.

Indien er meer thyristoren in serie staan, moet de totale spanning
zich gedurende de spertijd gelijk verdelen. Dit bereikt men door
parallel aan elke thyristor een weerstand R5 te schakelen. De
waarde van deze weerstand is klein ten opzichte van de sperweerstand van de thyristor.

7.2.5.

Verkorting nageleiding.

Indien de anodespanning negatief gaat, spert de thyristor. Om de
dissipatie gering te houden, moet dit zo snel mogelijk plaats vin
den. Daartoe zijn Rg en C2 opgenomen.

7.3.

Acculader met thyristoren

In fig. 2 is een schakeling volgens General Electric getekend. De
schakeling is zodanig uitgevoerd, dat de accu’s niet overladen kun
nen worden en dat buffer-batterijen steeds in de maximale laadtoestand worden gehouden. (2)
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De netwisselspanning wordt omlaag getransformeerd en gelijkge
richt met behulp van twee dioden. Er is geen afvlakfilter opgeno
men. Vandaar dat de op punt A staande spanning de aangegeven
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fig. 2. Schakeling voor acculader volgens General Electric.

vorm heeft. Heeft de batterij een te lage spanning, dan wordt ge
durende elke halve periode de thyristor Gi via Ri en Di gestuurd
en tot geleiding gebracht. Via de ampèremeter en Gi wordt dan de
batterij geladen. De batterij wordt zolang geladen tot de spanning
haar eindwaarde heeft bereikt. De brugschakeling met de zenerdiode is zo uitgevoerd, dat dan de thyristor G2 ontsteekt. Dit heeft
een stroom door de spanningsdeler Ri + R2 tot gevolg. De spanning
over Ri neemt dus toe. Dit heeft weer tot gevolg, dat de thyristor
Gi gesperd blijft. Er vindt dus geen lading meer plaats.
Met behulp van P2 wordt de spanning, waarbij het laden van de accu
wordt beëindigd, ingesteld.
Via de weerstand R en de instelpotentiometer Pi vloeit een constan
te laadstroom. Deze wordt zo ingesteld, dat eigen ontlading van de
accu juist wordt gecompenseerd.
7.4.

Temperatuurregelschakeling met thyristor

Met behulp van de schakeling volgens fig. 3 wordt de temperatuur in
een industriële oven op een constante waarde gehouden (300° C ± 5°
C). (3) De stroom door het ovenelement wordt gestuurd met be
hulp van een thyristor, welke op zijn beurt wordt gestuurd via een
transistorschakeling. In deze transistorschakeling is de NT C-weer stand opgenomen, welke in de oven is gemonteerd.
De. werking berust daarop, dat de netwisselspanning alleen stroom
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door het ovenelement kan doen vloeien, indien de thyristor geleidend
is. Dit blijkt uit de in fig. 3 getekende stroomweg gedurende de posi
tieve halve perioden van de netwisselspanning.
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fig. 3. Temperatuurregelaar.

Het moment waarop de thyristor wordt ontstoken, wordt bepaald
door de laadtoestand van Cl. Deze is weer afhankelijk van de weer
stand van de NTC. Dit is als volgt in te zien:
De NTC maakt deel uit van een brugschakeling (NTC, Pi + R10» R?
en Rs). In de brug is de basis-emissor diode van Vi geschakeld.
Via Vi wordt Cl geladen in de aangegeven polariteit. Komt de span
ning over Ci boven een bepaalde waarde, dan gaat V2 geleiden.
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Daardoor gaat V3 geleiden en wordt Cl aangesloten op de thyristor,
waardoor deze ontsteekt. De spanning over de thyristor wordt nu
minimaal, waardoor ook de voedingsspanning voor de stuurschakeling wegvalt. De stuurschakeling krijgt eerst weer voedingsspan
ning, indien de thyristor spert. Deze voedingsspanning bestaat uit
gedeelten van positieve halve perioden.
Stijgt de temperatuur, dan daalt de weerstand van de NTC. Daar
door komt de basis van Vi meer aan plus te liggen en geleidt Vi
minder. Ci wordt minder snel geladen, waardoor de thyristor later
ontsteekt.
De temperatuur wordt ingesteld met Pi.
In verband met voldoende koeling dient de thyristor op een koelplaat
van minstens 5” te worden geplaatst. Dl en D4 worden samen op
een dergelijke koelplaat bevestigd. Hetzelfde geldt voor D2 en D3.

7.5.

Schmitt-trigger

7.5.1.

Algemeen.

De Schmitt-trigger is een schakeling met twee toestanden. De uitgangsspanning kent dus slechts twee waarden. Welke van deze twee
waarden aanwezig is, wordt bepaald door de ingangsspanning.
Belangrijke eigenschappen van een Schmitt-trigger zijn de niveaus,
waarbij de schakeling omklapt. Wordt de schakeling met een gelijk
spanning gestuurd, dan zal men de schakelniveaus zo dicht mogelijk
bij elkaar wensen.
In fig.4 is de principeschakeling van de Schmitt-trigger gegeven.
Daaruit blijkt, dat de transistoren een gemeenschappelijke emissorweerstand hebben. Daarom kan men de Schmitt-trigger beschou
wen als een 2-traps versterker met terugkoppeling, waardoor een
zeer hoge rondgaande versterking optreedt.
De werking is in principe als volgt:
Stel, dat de ingangsspanning het in fig.4 gegeven verloop heeft. Van
het moment 0 tot het moment 1 is Vi gesperd. De basis is geduren
de deze tijd immers positief. Daar Vi gesperd is, is V2 ingesteld
door middel van een laagohmige basisspanningsdeler (Ri + R3 en
R4) en een emissorweerstand (R5). De waarden zijn zodanig geko
zen, dat V2 in de verzadigde toestand is. Op de uitgang staat dus
een spanning, die bepaald wordt door de deling van Ub over R2 en
Re. De uitgangsspanning is dus laag. Vanaf het moment 1 gaat de
ingangsspanning in negatieve richting. Zodra de ingangsspanning
meer negatief gaat dan de waarde van de emissorspanning, begint
Vi te geleiden, waardoor er extra stroom door Ri vloeit en de collectorspanning van Vi gaat dalen. Nu wordt ook de basis van V2
minder negatief, waardoor deze transistor uit de verzadigde toe
stand komt. Tenslotte gaat V2 minder stroom trekken. Dit houdt in
dat de stroom door Re af wil gaan nemen, waardoor de emissorspannirig van Vi minder negatief gaat worden. Daardoor zal de
stroom door Vi verder toenemen, enz.
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We kunnen dus stellen, dat de schakeling omklapt, zodra de ingangsspanning het niveau 1 overschrijdt. Dit is dus op het moment
2 het geval.
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Schmitt-trigger met golfvormen.

Vi zal weer sperren, zodra de ingangsspanning het niveau 2 over
schrijdt.
De over R3 geschakelde speeding-up condensator versnelt het om
schakelproces, waardoor de flanken van de uitgangsspanning stei
ler zijn.

7.5.2.

Schakelversterker voor gelijkspanning.

In fig.5 is een schakelversterker (4) volgens het Schmitt-trigger
principe getekend. Indien de ingangsspanning OV is, zal Vi gesperd
zijn. V2 wordt dan via R2 tot geleiding gebracht en het relais zal
aantrekken. Opdat de transistor in de verzadigde toestand is, dient
absoluut te worden voldaan aan de voorwaarde: Rpel = 1>25 hpE x
R2.
De in geleiderichting staande Si-dioden (hiervoor kan men wille
keurige typen gebruiken) nemen elk ca. 0,6 V van de batterijspanning. De spanning over Di maakt de emissor van Vi positief, waar
door de±e ingesteld is bij ca. 0,6 V. Indien de ingangsspanning ne-
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gatief gaat, zal Vi bij ca.-0,7V gaan geleiden. Daardoor komt V2
minder in geleiding. De stroom door de dioden neemt af en daar
door gaat de emissorspanning van Vi iets minder negatief. Hier
door komt Vi meer in geleiding en klapt de schakeling om. Vi is
nu in de verzadigde toestand. Daar er via R3 stroom door D2 blijft
vloeien, zal V2 bij een positieve basis-emissor spanning worden
ingesteld.
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fig.5. Schakelversterker volgens Schmitt-trigger principe.
De schakeling klapt weer om naar de toestand waarin V2 geleidend
is, indien de ingangsspanning lager wordt dan ca.-0,6V.
De hier beschreven schakeling is bijzonder geschikt voor de sturing
van magneetventielen e.d. , welke geschakeld moeten worden, indien
een bepaald spanningsniveau overschreden wordt.

7.6.

Temperatuurregelaar

In fig. 6 is een schakeling volgens Siemens @ getekend, waarmee
men de temperatuur in een bepaalde ruimte, b.v. in een kamer, in
kan stellen op een waarde tussen 10 en 30° C. Via het relais wordt
de oven in- en uitgeschakeld.
Vi en V2 vormen de stuurschakeling, welke wordt gevoed met een
constante spanning van 10 V. Deze constante spanning wordt verkre
gen door middel van de zenerdiode Di. Vi en V2 vormen samen een
verschilversterker, welke is aangesloten op een brugschakeling.
Deze brugschakeling wordt gevormd door de NTC, Ri, R2, P en R3.
Is de basis van Vi negatiever dan de basis van V2, dan geleidt Vi.
De spanning op de collector van Vi is dan laag en V3 is gesperd.
Het relais is niet aangetrokken en de ovenverwarming is niet inge
schakeld. Dit betekent, dat de temperatuur zal gaan dalen en de
weerstandswaarde van de NTC stijgt. Daardoor zal bij het bereiken
van een bepaalde temperatuur Vi sperren en V2 gaan geleiden. Daar
Vi spert, wordt de collector negatief. Via de zenerdiode D2 wordt
deze negatieve spanning doorgegeven aan de basis van V3. Deze gaat
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geleiden en het relais trekt aan, waardoor de ovenverwarming wordt
ingeschakeld. Dit heeft tot gevolg, dat de temperatuur gaat stijgen,
waardoor de weerstandswaarde van de NTC daalt, enz.
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fig.6. Temperatuurregelaar.
Het temperatuurverschil tussen aantrekken en afvallen van het re
lais bedraagt ca. 0,3° C. De gewenste temperatuur wordt ingesteld
met behulp van P.
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Lichtgestuurde schakelversterker.

In de schakeling volgens fig. 7 wordt een foto-element toegepast.
® © Valt er geen licht op dit foto-element, dan wordt Vi niet
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gestuurd. De basis van V2 is dan via R2 met de minklem van de
batterij verbonden en V2 geleidt volop. De collector van V2 ligt dan
aan massa via de zich als een kortsluiting gedragende V2. De bases
van V3 en V4 krijgen dan geen negatief en V4 is gesperd. De magneetschakelaar is dan niet bekrachtigd.
Zodra er op het foto-element voldoende licht valt, zal V4 gaan ge
leiden. Dit is het geval bij een verlichtingssterkte van 2000 lux.
De schakeling werkt stabiel tot een temperatuur van 50° C. Ci voor
komt, dat de schakeling bij korte lichtflitsen reageert.

7.8.

Parkeerlichtschakelaar

In fig.8 is een schakeling getekend, waarmee het parkeerlicht auto
matisch in- en uitgeschakeld kan worden. De tussen haken vermelde
waarden gelden voor een spanning van 12 V. (8)
Indien het foto-element voldoende wordt belicht, spert Vi. Daardoor
is V2 geleidend en in de verzadigde toestand. De basis van V3 krijgt
daardoor geen negatief en deze transistor is gesperd. De lamp
brandt dan niet.
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Parkeerlichtschakelaar .

Wordt de belichting van het foto-element minder, dan daalt diens
afgegeven spanning en stijgt de inwendige weerstand. Daardoor zal
Vi bij een bepaalde verlichtingssterkte gaan geleiden. Dit heeft tot
gevolg, dat V2 minder gaat geleiden. De collectorspanning van V2
wordt daardoor meer negatief. Via Rfc treedt nu meekoppeling op,
waardoor Vi verder in geleiding komt, enz. We kunnen dus stellen
dat, zodra Vi gaat geleiden, V2 volledig gesperd wordt. Via R5 en
R4 komt de basis van V3 nu aan negatief te liggen, waardoor deze
gaat geleiden. De lamp gaat dus branden. Via R7 krijgt de lamp een
zekere voorstroom, waardoor de weerstand van de gloeidraad niet
minimaal is. Daarmee wordt voorkomen, dat de inschakelstroom
van V3 te hoog is.
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7.9.

Contactloze schakelaar

Soms is het noodzakelijk een schakelactie in te leiden, wanneer een
voorwerp op een transportband een bepaald punt passeert, zonder
dat er daarbij contact wordt gemaakt. (9)
Deze z.g. contactloze schakelaars worden meestal gevormd door
oscillatoren, die met oscilleren stoppen, zodra een metalen voor
werp binnen een bepaalde afstand komt.
Een dergelijke schakeling is getekend in fig.9. Vi is de oscillatortransistor. De gelijkstroominstelling wordt verkregen door de be
kende laagohmige basisspanningsdeler en een emissorweerstand.
In de collectorketen is een kring opgenomen. De transistor is aan
gesloten op de wikkeling n3. De totale collectorkringspoel wordt
gevormd door n3 + 114. De collectorspoel wordt aangebracht op een
ferriet-potkern. In het basiscircuit is eveneens een kring opgeno
men. Deze wordt op dezelfde frequentie afgestemd als de collectorkring. Teruggekoppeld wordt via 70 pF.
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Contactloze schakelaar.

Zodra men een metalen voorwerp in de buurt van de basisspoel
brengt, wordt de basiskring gedempt en verstemd. Het oscilleren
stopt dan.
Daar de door een transistoroscillator opgenomen stroom afneemt
als het oscilleren stopt, kan de stroomverandering worden gebruikt
voor signalering.
In de toevoerleiding naar de batterij kan men dus een weerstand
opnemen. De spanningsval over deze weerstand kan dienst doen als
stuur spanning voor een schakelver sterker.
In fig. 9 wordt de verandering in de opgenomen stroom vergroot
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door middel van de transistor V2. Oscilleert de versterker, dan
geleidt V2 gedurende de negatieve halve perioden. Oscilleert de
schakeling niet, dan trekt V2 geen stroom. In de schakeling vol
gens fig. 9 heeft men aan twee toevoerleidingen naar de contactloze
schakelaar voldoende. Dit is gemakkelijk indien de contactloze
schakelaar en de schakelversterker niet bij elkaar zijn geplaatst.
Het apparaat volgens fig. 9 is, behalve als vervanging voor een
mechanische schakelaar, ook geschikt om dienst te doen als gever
voor toerentalmeters en tellers.
7.10. Telschakeling voor lichtimpulsen

Met behulp van de schakeling volgens fig. 10 wordt een telrelais
geschakeld, indien een op een fotodiode (fÖ) @ gerichte licht
straal wordt onderbroken. De fotodiode is een onderdeel van een
spanningsdeler. De op het knooppunt van deze spanningsdeler
staande spanning wordt via de emissorvolger Vj. doorgegeven aan
de basis van V2. V2 en V3 vormen een Schmitt-trigger.
De uitgangsspanning van de Schmitt-trigger wordt via een zenerdiode doorgegeven aan de basis van V4.
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fig. 10. Telschakeling via lichtimpulsen.

Wanneer de op de fotodiode vallende lichtstraal wordt onderbroken,
stijgt de weerstand van de fotodiode en gaat de basis van V1 nega
tief. Daardoor gaat eveneens de basis van V2 negatief. V2 gaat
daardoor geleiden en V3 spert. Doordat V3 spert, komt de basis
van V4 aan de minklem van de batterij te liggen. Daardoor zal V4
gaan geleiden. Het telrelais schakelt dan een plaats verder.
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HOOFDSTUK VIII

DETECTIESCHAKELINGEN

8.1.

Inleiding

Bij de overdracht van spraak, muziek e.d. maakt men gebruik van
r.f. -draaggolven. Deze draaggolven worden gemoduleerd met de
over te brengen informatie. Men kan amplitude-modulatie, frequentie-modulatie of faze-modulatie van de r.f. -draaggolf toepassen.
Aan de ontvangerzijde moet men de in het r.f. -signaal verwerkte
informatie weer terugwinnen. Dit vindt plaats in een demodulator
of detector.
In het onderstaande willen we ingaan op de werking en de eigen
schappen van de praktisch toegepaste detectoren. Deze detectoren
kunnen worden onderverdeeld in:
a. AM-detectoren.
b. FM-detectoren.
Daar frequentie-modulatie en faze-modulatie praktisch overeenko
men zijn FM-detectoren ook geschikt voor het detecteren van fazegemoduleerde signalen.
De belangrijkste AM-detectoren zijn de serie-diode detector en de
parallel-diode detector.
De belangrijkste FM-detectoren zijn de Foster-Seely detector en de
ratiodetector. Deze FM-detectoren worden ook wel faze-discriminatoren genoemd, omdat hun werking in principe berust op het rea
geren van fazeverschillen.

8.2.

AM-detectoren

8.2.1. De serie-diode detector (fig. la).

8. 2. la. Algemene werking.
Zoals bekend, geleidt een diode alleen indien de anode positief wil
gaan ten opzichte van de katode. (J) Is op de katode een condensa
tor aangesloten, dan zal deze condensator zich opladen tot de topwaarde van het ingangssignaal. Hoe daarna de spanning over deze
condensator verloopt, wordt bepaald door de snelheid waarmee de
condensator zich ontlaadt.
In fig. la zal Cd zich opladen tot de positieve topwaarde van het in
gangssignaal en zich daarna via Rd gaan ontladen. Uit fig. lb blijkt
dat over Cd een variërende gelijkspanning ontstaat. Door deze va
riërende gelijkspanning aan te sluiten op een RC-schakeling, wordt
de gelijkspanningscomponent onderdrukt. Over R2 ontstaat nu de
wisselspanning, waarmee in de zender is gemoduleerd.
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8.2. lb. Door detector uitgeoefende belasting.

In Rd en R2 wordt vermogen ontwikkeld. Dit vermogen wordt gele
verd door de voorgaande kring. Dit betekent, dat de kring door de
detector wordt gedempt, hetgeen invloed zal hebben op de kwaliteit
en de bandbreedte van de kring.
De demping in ongemoduleerde toestand is kleiner dan in gemodu
leerde toestand. In ongemoduleerde toestand staat er immers geen
wisselspanning over R2 en wordt er ook geen vermogen in R2 ont
wikkeld.
In ongemoduleerde toestand staat er over Rd alleen een gelijkspan
ning, die gelijk is aan de amplitude van de r. f.-spanning aan de in
gang van de detector (fig. lc).
Deze gelijkspanning ontwikkelt in Rd een vermogen dat volgt uit:
Uc2
P =----Rd
Daar Uc = Umax levert de kring dus een vermogen dat volgt uit:
Umax2
p =
Rd
Zoals uit fig. ld blijkt, zal de kring dit vermogen ook leveren, in
dien hij, in plaats van met de detector, direct wordt belast met een
weerstand y2 R^.
C2

^IF-|
3V

p

fig. ld.

1/2 Umax
1/2Rd

R2
1M

Rd
SOOk

Umax.
*d

De door de detector uitgeoefende
demping is gelijk aan y/i R^.

fig.le.
Bij te grote modulatiediepten ontstaat ver
vorming.

De door een serie-diode detector in ongemoduleerde toestand uit
geoefende belasting is dus:

Rp = % Ra

(1)

Bedraagt de detectieweerstand dus 500 k2, dan komt dit, wat de
demping van de voorgaande kring betreft, overeen met 250 kS2.
De door de detector uitgeoefende demping kan men verminderen
door de kring aan te sluiten op een aftakking van Li. Dit is in fig. la
gestippeld getekend. Uiteraard neemt dan de spanning ook af.

8. 2.1c.

RC-tijd van het detectiefilter.

De RC-tijd van het detectiefilter kiest men liefst zo hoog mogelijk,
omdat dan de hoogfrequent rimpel op het gedetecteerde signaal
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kleiner wordt. De RC-tijd moet echter zo worden gekozen, dat de
amplitude-variaties van het hoogfrequent signaal gevolgd kunnen
worden. Dit zal in alle omstandigheden het geval zijn, indien men
de RC-tijd zo kiest dat Uc de amplitude-variaties kan volgen bij:
a. De hoogste modulatie-frequentie.
b. Maximale modulatie-diepte.
In omroepontvangers voor AM wordt aan de gestelde eis voldaan bij
een RC-tijd van ca. 10“4 sec.
Kiest men dus Rd = 1 MQ, dan zal Cd niet groter mogen zijn dan
100 pF. Kiest men Rd = 10 k2, dan mag Cd niet groter zijn dan
0,01 gF.

8. 2. ld.

Maximaal toegestane modulatiediepte.

De maximaal toegestane modulatiediepte in de schakeling volgens
fig. la bedraagt:
mmax -

R2
R1 + R2

y 100%

(2)

Wordt de modulatiediepte groter dan deze waarde, dan treedt er
detectievervorming op. Deze detectievervorming is een gevolg van
de opgeladen condensator C2. Dit is als volgt te begrijpen:
C2 wordt opgeladen tot de amplitude van de r. f. -spanning in onge
moduleerde toestand. Indien we uitgaan van een golfvorm volgens
fig. 1b bedraagt de gelijkspanning over C2 3 V. Indien we de diode
even als een onderbreking beschouwen, fungeert C als een batterij,
die over Rd een spanning wil veroorzaken. In fig. Ie bedraagt deze
spanning bij de gegeven waarden IV. Dit is zonder invloed indien
u n>
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glk
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fig. lf.

de modulatie van het ingangssignaal zodanig is, dat de ingangsspanning een hogere spanning over R^ wil veroorzaken dan IV.
Gaat echter de amplitude van de ingangsspanning lager dan IV, dan
zal de spanning over Rci dit niet volgen, maar 1 V blijven. In het
dal van de modulatie volgt de uitgangsspanning de ingangsspanning
dus niet meer (fig. lf).
Om modulatiediepten van b.v. 80% te kunnen verwerken zal Rtf
hoogstens 1/4 van R2 mogen bedragen. In transistorontvangers,
waarin de belasting van de detector laagohmig is, zal men daarom
lage detectieweerstanden moeten kiezen. In buisontvangers, waarin
de belasting hoogohmig is, kan men daarentegen detectieweerstan
den van hoge waarde toepassen.
Indien de belasting zo laagohmig is, dat bij de te verwerken modu
latiediepten directe aansluiting op de detector onnjogelijk is, scha
kelt men tussen belasting en detector een katodevolger of een emissorvolger. Ook neemt men wel een serieweerstand op.

8. 2.1. Praktische schakelingen.
In fig. 2 zijn enkele praktische schakelingen gegeven.
a. AM-detector uit buisontvanger (fig. 2a).
In deze detector is een buisdiode toegepast. Meestal is deze ge
combineerd met een pentode of triode. Uit schakeltechnische
overwegingen moet dan meestal de katode aan massa worden ge
legd. De spanning wordt afgenomen over het RC-filter, waarvan
de RC-tijd betrekkelijk laag is gekozen. Er zal dus een aanzien
lijke r.f. -rimpel ontstaan. Deze wordt onderdrukt door een RCfilter. De koppelcondensator van 10 nF onderdrukt de gelijkspanningscomponent.

5

-SU
-o A

5.6 k
OA 160

-H-

detectiefilter —

I:

Sn

SOp
lOOk

10n

-II-

9,1k

onderdrukking
rimpel
isOp

25^

0‘"

30 TT

1
fig. 2a.
Serie-diode detector met
buisdiode.

fig. 2b.
Serie-diode detector zonder
direct aangesloten koppelcondensator.
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b. AM-detector uit trans is tor ontvanger (fig. 2b).
Zoals bekend, is de ingangsweerstand van een transistorversterkertrap in de GES betrekkelijk laag. In fig. 2b wordt een hoge
ingangsweerstand verkregen door de emissorweerstand niet te
ontkoppelen. Indien de stroomversterking van de transistor 100
bedraagt, zal de ingangsweerstand ca. 120 kQ bedragen. De hier
door uitgeoefende belasting is te verwaarlozen.
De basis van de transistor is direct op de detectiediode aange
sloten. Doordat er geen koppelcondensator is opgenomen, kunnen
modulatiediepten tot 100% worden verwerkt. De scheiding van
gelijkspanning en wisselspanning vindt in de collectorleiding
plaats.
De versterking van deze transistortrap is praktisch gelijk aan
de verhouding tussen collectorweerstand en emissorweerstand.
Door de emissorvolgerwerking komt immers over de emissor
weerstand een wisselspanning, die vrijwel gelijk is aan de ingangsspanning. Daar de stroom door de collectorweerstand ge
lijk is aan de stroom door de emissorweerstand, zal over de
collectorweerstand een spanning ontstaan, die hier ca.5x groter
is dan de emissorspanning, dat wil zeggen ca. 5x groter dan de
ingangsspanning.
Uc

I.

H
Uc

I
fig. 2c.
Video-detector met ingangsen uitgangsspanning.
\

c. Videodetector uit TV-ontvanger (fig.2c).
Aan deze, vereenvoudigd weergegeven videodetector wordt het
m.f.-signaal van 38,9 MHz toegevoerd. Dit m. f.-signaal is ge
moduleerd met het videosignaal. Over de detectiecondensator
ontstaat een spanning van negatieve polariteit. Dit signaal wordt
in z’n geheel toegevoerd aan het rooster van de videoversterker.
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8.2.2. De parallel-diode detector.
De parallel-diode detector heeft, schakeltechnisch gezien, slechts
een verschil met de serie-diode detector. Zoals uit fig. 3a blijkt,
staat de detectieweerstand niet parallel aan de detectiecondensator, maar parallel aan de detectiediode. Wordt de detectieweer
stand geschakeld, zoals gestippeld is weergegeven, dan hebben we
de uitvoerig besproken serie-diode detector.
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fig. 3a. Parallel-diode detector.
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De werking van de parallel-diode detector komt geheel overeen met
die van de serie-diode detector.
wordt via de diode geladen en
ontlaadt zich via de detectieweerstand R<b Bij deze ontlading vloeit
de stroom ook door de kringspoel.

I °

fig. 3b.
De spanning over de diode
wordt onder de nullijn ge
drukt.

Over Cd ontstaat een variërende gelijkspanning, welke gelijk is aan
de variërende gelijkspanning bij de serie-diode detector.
De spanning over Rd kan worden beschouwd als de som van deze
variërende gelijkspanning en de r. f.-wisselspanning. Beide span
ningen staan immers in serie.
De uitgangsspanning van de parallel-diode detector bestaat dus uit:
a. Een variërende gelijkspanning. Deze kan worden ontbonden in
een wisselspanning en een gelijkspanning.
b. De gemoduleerde r. f.-spanning.
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De spanning over de diode heeft het verloop volgens fig. 3b. Daar
de anode van een diode niet positief kan worden, worden de toppen
van de r.f. -wisselspanning als het ware onder de nullijn gedrukt.
Om de gemoduleerde r. f.-spanning te onderdrukken, wordt het
filter Ri + Ci opgenomen. Het filter R2 + C2 onderdrukt de gelijk
spanning.
Indien de parallel-diode detector wordt gebruikt voor het opwekken
van een regelspanning wordt de a.f. -spanning onderdrukt door het
filter R3 + C3.
De demping, die door de parallel-diode detector wordt uitgeoefend,
is groter dan van de serie-diode detector. Over R<i staat nu immers
ook r.f. -spanning welke verlies veroorzaakt. De voorgaande kring
ondervindt een demping, die overeenkomt met:

RP

’/3 Rd

(3)

Daarom past men bij voorkeur de serie-diode detector toe. De pa
rallel-diode detector wordt gebruikt, indien de katode van de detectie-diode en de onderzijde van de kring beide aan massa moeten
liggen.
8.3. FM-detectoren
Het principe van de in de praktijk gebruikte FM-detectoren (2) is,
dat de frequentie-variaties worden omgezet in amplitude-variaties
van de r.f. -draaggolf. Daarna wordt gedetecteerd en de a.f.-span
ning verkregen.

8. 3.1. De flankdetector.

Deze detector heeft slechts historische waarde, maar wordt hier
desalniettemin behandeld, omdat men door middel van deze detec
tor gemakkelijk inzicht in de werking van de praktisch toegepaste
detectoren kan verkrijgen.
Bij de flankdetector wordt een kring toegepast, welke is afgestemd
op een frequentie welke afwijkt van de centrale frequentie van de
FM-draaggolf. In fig.4a is de kring afgestemd op 9 MHz, terwijl
de centrale frequentie van de draaggolf 9,2 MHz bedraagt. De over
de kring optredende spanning is afhankelijk van de frequentie (fig.
4b). Wordt de frequentie van het frequentie-gemoduleerde signaal

Ui
---------- ►—

9.1. 9.3 MHz
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£

Uu

9MHz

fig. 4a.

Flankdetector.

lager, dan neemt de spanning over de kring toe. Wordt de frequen
tie daarentegen hoger, dan neemt de amplitude van de r.f. -spanning
over de kring af.
Door de flankafstemming zetten we dus (fig. 4c) de FM-draaggolf om
in een AM-draaggolf (de frequentie-modulatie blijft uiteraard ook
aanjwezig).

2

1

9.1

fig. 4b.
De kring is verstemd ten op
zichte van de centrale frequentie.

9.2
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fig. 4c.
De ingangsspanning is
frequenti e -gemoduleerd.

min
*4
■

H

fig.4d.
De uitgangsspanning is
amplitude en frequentie gemoduleerd.

1
Door op de kring een detector aan te sluiten ontstaat de a.f. -span
ning.
Het nadeel van deze eenvoudige detectiemethode is, dat de flank van
de kring niet recht is. Daardoor ontstaat er bij grotere frequentiezwaaien vervorming.
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8.3.2. Principe van de fazediscriminator.
In fig. 5a is het principe van de in het navolgende te bespreken prak
tische FM-detectoren weergegeven.
In de anodeleiding van een buis wordt een kring Li^Ci opgenomen,
welke is afgestemd op de centrale frequentie van de FM-draaggolf.
De bovenzijde van deze kring is via een condensator met te verwaar
lozen wisselstroomweerstand verbonden met het midden van een
spoel, waarvan de helften met L2 en L3 zijn aangeduid. Deze spoel
is los gekoppeld met de spoel Li. De kring, gevormd door (L2 +
L3)//C2, is eveneens afgestemd op de centrale frequentie van de
FM-draaggolf. Het blijkt nu dat de spanningen over L2 en L3 bij de
afstemfrequentie 90° uit faze zijn met de spanning over de primai
re kring. Daar U2 en U3 ten opzichte van het midden in tegenfaze
zijn, moeten de spanningen vectorisch worden weergegeven volgens
fig. 5b. De spanning U" is de som van U2 en Ui. De spanning U’ is
de som van U3 en Ui. Uit het vectordiagram blijkt nu dat, indien
f = fb, de spanningen U" en U’ dezelfde amplitude hebben.
-o
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Xq — 0

—Ib

n

“ C2

f0

L3

U‘‘

“3
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czTo

T
fig. 5a.

U'

Principe van fazediscriminator.

Indien f ongelijk is aan fo is de fazeverschuiving niet meer 90°,
maar meer of minder. Welke invloed dit heeft op dè aan de uitgan
gen staande spanningen blijkt uit fig. 5c en fig. 5d.
Wordt f groter dan fo, dan neemt de fazeverschuiving tussen U2 en
Ui af. Daardoor zal U” toenemen. U3 komt echter meer uit faze
met Ui. Daardoor zal U’ afnemen.
Wordt f lager dan fo, dan ontstaat een tegengestelde situatie.
Door middel van deze schakeling zijn dus frequentievariaties via
fazevariaties omgezet in amplitudevariaties.
Behalve de in fig. 5a toegepaste schakeling gebruikt men ook die
volgens fig. 5e. Li en Li’ zijn vast gekoppeld. L2 en L3 zijn los
gekoppeld met Li. In deze schakeling vervalt de scheidingscondensator.
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fig. 5b.
De spanningen zijn voor de afstemfrequentie even groot.

U"yu‘ indien

f > fQ

U" < U' indien f < f0

fig. 5c/d.

Bij frequentie-afwijking ontstaat er verschil tussen U” en U’.
■o
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U2

KS1

U"
L3

u'ï
fig. 5e.

Een andere methode om de spanningen U” en U1
te verkrijgen.
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8.3.3.

De Foster-Seeley detector (fig. 6a).

De spanningen U" en U’ worden toegevoerd aan serie-diode detec
toren. De spanning Un wordt gelijkgericht door Di. Over Ci ont
staat een spanning, die gelijk is aan de amplitude van U". Opdat Ci
tot de amplitude van Un wordt opgeladen, moet de spanning U" in
z’n geheel tussen anode en katode komen. Daartoe dienen Ci en C2
een wisselstroomweerstand te hebben welke voor het r.f. -signaal
te verwaarlozen klein is. Opdat de condensator Ci kan worden ge
laden moet de anode van Di met de onderzijde van Ci worden ver
bonden. Dit gebeurt via de smoorspoel L4.
Over C2 ontstaat een gelijkspanning, welke gelijk is aan de ampli
tude van U’.
De spanning tussen de uitgangsklemmen is gelijk aan:
U = U" - U’

(4)

Is het aan de Foster-Seeley detector toegevoerde signaal frequentie-gemoduleerd en zijn de kringen afgestemd op de centrale fre
quentie, dan is de uitgangsspanning evenredig met de frequentieafwijking.
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fig. 6a.
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Forster-Seely detector.
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fig. 6b.
De uitgangsspanning als functie van de frequentie.
S-kromme.
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Uiteraard is dit, zoals uit fig. 6b blijkt, slechts binnen beperkte
grenzen het geval. Indien nl. de frequentie zoveel af gaat wijken,
dat de impedantie van de anodekring aanzienlijk af gaat nemen,
zullen Un en U’ sterk af gaan nemen, zodat dan ook hun verschil
afneemt.
De in fig. 6b weergegeven kromme wordt S-kromme genoemd. Door
middel van een wobbulator en een KSO kan men deze kromme op het
scherm van de KSO weergeven, en op deze wijze de schakeling af
regelen.
De Foster-Seeley detector heeft als nadeel, dat bij een door storing
amplitude-gemoduleerd ingangssignaal het a.f.-signaal ook gestoord
is. Men kan dit ongedaan maken door het r.f.-signaal te begrenzen
alvorens het aan de detector toe te voeren. Deze begrenzerschakelingen zijn meestal overstuurde versterkers. Door een lage schermroosterspanning wordt de roosterruimte kunstmatig klein gemaakt,
zodat de amplitude-modulatie wordt afgekapt. De storing kan men
nooit geheel ongedaan maken, omdat er naast amplitude-modulatie
ook frequentie-modulatie door het stoorsignaal wordt veroorzaakt.

8.3.4.
8.3.4a.

De ratio-detector.

Symmetrische ratio-detector (fig. 7).

De spanningen U" en U’ worden bij deze schakeling op dezelfde wij
ze opgewekt als bij de Foster-Seeley detector. Een opvallend ver
schil is echter, dat de beide dioden bij deze schakeling in serie
staan. De spanningen over Ci en C2 hebben dus gelijke polariteit.
Over de serieschakeling van Ci en C2 ontstaat een spanning, die
gelijk is aan de som van U" en U’.
Daar Ri - R2 ontstaan over Ri en R2 spanningen welke gelijk zijn
aan 72 (Un + U’). De spanning op het knooppunt van Ri en R2 ten
opzichte van massa is daarom gelijk aan:
U

72 (U” -U’)

(5)

De uitgangsspanning bij de ratio-detector is dus de helft van de uitgangsspanning bij de Foster-Seeley detector.
Door de aanwezigheid van C3 bereiken we dat de ratio-detector be
trekkelijk ongevoelig is voor amplitude-modulatie. Dit is als volgt
in te zien:
C3 heeft een grote capaciteit. Daardoor kan de spanning over de
schakeling Ci + C2 slechts langzaam van waarde veranderen. Indien
daarom door amplitude-modulatie op het ingangssignaal de spannin
gen toe willen nemen, zal C3 via Di en D2 een aanzienlijke demping
op de voorgaande kringen geven, hetgeen de spanningstoename te
genwerkt. Wil de ingangsspanning daarentegen afnemen, dan wor
den de kringen minder gedempt, hetgeen de spanningsafname tegen
gaat.
De storingsgevoeligheid van de ratio-detector is dus aanzienlijk
minder dan van de Foster-Seeley detector.
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Daarom is het in FM-ontvangers niet noodzakelijk voor de ratio
detector een begrenzertrap te schakelen. In het geluids-m. f.-ge
deelte van TV-ontvangers is dit wel gewenst, daar door de toepas
01
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u
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C2 =:

U'+U"

R2\

D2

fig.7. Symmetrische ratiodetector.

sing van de intercarriermethode bij de detectie van het video-signaal het geluids-m. f.-signaal sterk amplitude-gemoduleerd is met
het video-signaal.
8.3.4b. De asymmetrische ratio-detector.
Om schakeltechnische redenen wordt meestal de asymmetrische
ratio-detector volgens fig. 8 toegepast. Deze schakeling heeft als
verschil met de voorgaande dat R^ en R2 tot e'én weerstand Ri zijn
samengevoegd. Hetzelfde is het geval met de condensatoren Ci en
C2. Deze zijn tot C’ samengevoegd.
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fig.8. Asymmetrische ratiodetector.

De a. f.-spanning wordt afgenomen over de condensator C4. De
over deze condensator staande spanning wordt bepaald door het
verschil van de diodestromen. Zijn de stromen door Di en D2 ge
lijk, dan ontstaat over C4 geen spanning. Is de stroom door Dl
groter dan de stroom door D2, dan ontstaat een negatieve spanning.
Is de stroom door D2 daarentegen groter dan de stroom door Dj.,
dan ontstaat een positieve uitgangsspanning.
De in serie met de elco staande potentiometer
wordt zo inge
steld, dat de onderdrukking van amplitude-modulatie maximaal is.
Soms schakelt men ook in serie met een van de halfgeleiderdioden
een potentiometer P2, teneinde verschillen in eigenschappen op te
kunnen heffen.
Het filter R4 + C5 geeft verzwakking van de hoge tonen. Hiermee
wordt de bevoordeling van de hoge tonen in de zender weer ongedaan
gemaakt. Het doel van deze pre-emfasis in de zender is een betere
signaal/ruis-verhouding voor hoge tonen te verkrijgen.

Literatuurverwij z ing.
1 Leerboek Elektronica, deel 4, hoofdstuk 1.
2 Frequentie Modulatie. Muiderkring N. V. L. Foreman.
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HOOFDSTUK IX

GELIJKSPANNINGSVERSTERKERS

9.1.

Inleiding

Gelijkspanningversterkers, ook wel DC-versterkers genoemd,
versterken gelijkspanningsvariaties.
Indien in rust het signaalniveau 0 V bedraagt, is de versterkte ge
lij kspanningsvariatie gelijk aan de ingangsgelijkspanning.
Er zijn twee principieel verschillende methoden om een gelijkspan
ning te versterken. Men kan:
a. Direct gekoppelde versterkers toepassen.
b. De te versterken gelijkspanning omzetten in een blokspanning,
deze versterken en vervolgens gelijkrichten.

9.2.

Direct-gekoppelde gelijkspanningsversterkers

9.2.1.

Drift.

Een groot probleem bij direct gekoppelde versterkers is de drift.
Hieronder verstaan we een wijziging in de instelstromen en instel spanningen ten gevolge van veranderingen in de eigenschappen van
onderdelen door temperatuur invloed en veroudering.
Vooral de in de eerste trap optredende veranderingen zijn van in
vloed, daar deze de grootste versterking ondergaan.
Bij een direct gekoppelde versterker, vormt de drift een des te
groter probleem, naarmate de te versterken spanningen kleiner
zijn.
Past men het onder b. genoemde principe toe, dan dient men een
omvormer en een fazegevoelige gelijkrichter op te nemen.

9.2.1a. Drift bij transistor en.
Bij transistoren treedt drift op ten gevolge van de invloed, die de
temperatuur op de volgende grootheden van de transistor heeft:
a. Icbo. De sperstroom van de collector-basis diode verdubbelt
per ca. 8° C temperatuurstijging. CD
b. hpE.
®
c. Ufoe. Bij constante Ib daalt Ube met ca. 2 mV/°C.

9.2.1b. Drift bij buizen.
Bij buizen is de drift hoofdzakelijk een gevolg van de invloed die
variaties in de gloeistroom op de emissie hebben.
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Deze invloed kan men verregaand reduceren door de gloeistroom
te stabiliseren door middel van ijzer-waterstof weerstanden, of
door middel van een gestabiliseerde gloeistroomvoeding.

9. 2. lc. Drift bij weerstanden.
Daar de weerstandswaarde van een weerstand temperatuur afhanke
lijk is, kan een verandering in de temperatuur door middel hiervan
drift veroorzaken. Vandaar dat men vooral in de eerste trap van
een gelijkspanningsgekoppelde versterker weerstanden met een ge
ringe TC dient te gebruiken. @ In balansversterkers dient men
weerstanden van gelijke eigenschappen te nemen.
In het algemeen kan men stellen, dat de invloed van de drift kan
worden gereduceerd door het gebruik van NTC- of PTC-weerstan
den en in het bijzonder door de toepassing van balansschakelingen.
9. 2. 2. Cascadeschakeling met transistoren.
In de schakeling volgens fig. 1 moet de spanning op elke volgende
collector hoger zijn dan op de voorgaande. Dit vloeit voort uit de
directe koppeling en de voorwaarde dat de collector negatief moet
zijn ten opzichte van de basis.
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V1
'
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I
I
I
I
[
I
I
I
I
I

-1.2 V

-IV

R3

e-3.2V

£

fig.1. Direct gekoppelde cascade-versterker.
R3 en R5 geven tegenkoppeling.
AE stelt de stuurspanning voor. Is AE positief, dan gaat Vj min
der geleiden.
De spanning over R2 daalt, waardoor de collector van V2 meer ne
gatief wordt. Dit is dan ook het geval met de basis van V2. Daardoor
gaat deze transistor meer geleiden. De collectorspanning van V2
gaat dus minder negatief. De polariteit van de spanningsvariatie aan
de uitgang is dus dezelfde als die aan de ingang.
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De emissorweerstanden in fig. 1 veroorzaken tegenkoppeling. Is
deze tegenkoppeling ongewenst, dan worden de spanningen op de
emissors gestabiliseerd door middel van zenerdioden, zodat de
emissorspanningen niet mee kunnen lopen met de basisspanningen.
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fig. 2. Direct gekoppelde cascade-versterker
met Si-transistoren.
In fig. 2 is een dergelijke schakeling getekend. Deze schakeling kan
worden gebruikt als stroomversterker. De stroomversterkingsfactor bedraagt 100. Teneinde de invloed van de temperatuurafhankelijke sperstroom gering te houden, zijn Si-transistoren toegepast.
Via R - 330 kQ is tegengekoppeld, waardoor de drift tengevolge van
veranderingen in de stroomversterkingsfactor wordt gereduceerd.
De drift tengevolge van een verandering in Ufoe is te Yerwaar^ozen’
indien de inwendige weerstand van de stuurbron groter is dan 300 k2.

Opmerking:
Bij de schakelingen volgens fig. 1 en fig. 2 heeft de stuurbron invloed
op de instelling. Deze invloed is des te kleiner naarmate de Rj van
de stuurbron hoger is.

9. 2. 3. Cascadeschakeling met buizen.
Op dezelfde wijze als in fig. 1 en fig. 2 kan men ook buizen direct
koppelen. Dit wordt echter niet toegepast.
Bij direct gekoppelde buisversterkers past men hoofdzakelijk de
balansschakeling toe.
9.2.4. Balansschakeling met transistoren.
Stel, dat de stuurbron in fig. 3a een dusdanig lage inwendige gelijkstroomweerstand heeft, dat men de bases van Vi en V2 als door
verbonden kan beschouwen. Neem verder aan dat Vi en V2 identiek
zijn.
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In dat geval zal er over de belasting geen stuurspanning ten gevolge
van de drift door Vi en V2 optreden. Neemt immers de stroom door
Vi toe, dan zal de stroom door V2 evenveel toenemen.

R2

D

li
o----- ►

I

1

V1

fig. 3a.
Balansversterker met
transistoren.

r

V2

Met behulp van P wordt de uitgangsspanning op nul ingesteld, indien
er geen ingangssignaal is. Bij sturing zal, indien de stuurspanning
de aangegeven polariteit heeft, de stroom door Vi evenveel toene
men als door V2 afnemen.
Om Vi en V2 zoveel mogelijk dezelfde temperatuur te laten aanne
men worden ze wel samen in een blokje koper gemonteerd.
In fig. 3b is een schakeling gegeven, zoals deze in transistorvoltmeters wordt toegepast. De emissors zijn via weerstanden van ho
ge waarde aan - 9V gelegd. De transistoren krijgen dezelfde instel
ling. Kleine afwijkingen worden gecompenseerd met P. Daar Sitransistoren worden gebruikt, hebben de sperstromen weinig in
vloed. ®
i
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fig. 3b. Balansversterker met Si-transistoren voor gebruik in een
transistorvoltmeter.
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Het bezwaar van de schakelingen volgens fig. 3a en fig. 3b is, dat de
ingang en de uitgang geen gemeenschappelijke klem hebben. Is dit
gewenst, dan wordt de schakeling uitgevoerd volgens fig.4. Indien
R3 voldoende groot is, wordt de instelling bepaald door R3 en + Up.
Transistoren stellen zich immers zo in, dat Ufoe « 0,2V. Is nu
UB » Ufre dan is de stroom door R3: I = UB/R3.

R1

R2
/?4

o-

/»77e

V2 1

1

1

R3

-uB

fig. 4a.
Long-tailed pair schakeling.

■o

Uu

•■O 1
<

Ui

1
fig. 4b.
De wijze waarop Ui zich
over de basis-emissor
dioden verdeelt.

Is Ui = nul, dan verdeelt deze stroom zich in gelijke stromen door
Vi en V2. De hier beschreven schakeling, waarbij de instelstroom
onafhankelijk is van de eigenschappen van het actieve element,
wordt wel aangeduid met long-tailed pair (long tail = lange staart;
pair = paar).
R4 en R5 vormen een spanningsdeler. Deze is zodanig uitgevoerd,
dat Uu = nul indien Ui = nul. Door de spanningsdeler ontstaat ver
zwakking.
De verzwakking is des te geringer, naarmate R5 groter ten opzich
te van R4 is.
R5 kan des te hoger worden gekozen, naarmate deze weerstand met
een hogere positieve spanning is verbonden.
De uitgangsspanning in fig. 4a is in faze met de ingangsspanning.
Gaat nl. Ui positief, dan daalt de stroom door Vi. Daardoor daalt
de stroom door R3. Dit veroorzaakt een spanningsafname over R3,
waardoor de emissors positief gaan. Indien echter de emissor van
V2 positief gaat, heeft dit dezelfde invloed als het negatief gaan van
de basis.
De stroom door V2 zal dus toenemen en de stroomafname van Vi
compenseren.
Daar de stroom van V2 toeneemt, wordt de spanning op de collec
tor minder negatief.
Daardoor gaat de spanning op de uitgang positief.
Op welke wijze de ingangsspanning zich verdeelt, blijkt uit fig.4b.
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De batterij waarmee R3 verbonden is, is als een kortsluiting voor
spanningvariaties beschouwd.
Indien R3 groot is ten opzichte van hne zal Uj zich in gelijke span
ningen over de basis-emissor dioden van de beide transistoren ver
delen. De stuurspanning voor V2 is dus 2x kleiner dan bij directe
aansluiting van de ingangsspanning op de basis-emissor diode van
V2. Daar staat echter tegenover, dat door de balanswerking een
aanzienlijke verbetering van de temperatuurstabiliteit wordt ver
kregen.

9.2.5. Balansschakeling met buizen.
In fig.5 is een balansschakeling getekend, zoals deze veel in buisvoltmeters wordt toegepast. ® Is de ingangsspanning nul, dan is
de schakeling in balans. De katodespanningen zijn gelijk en door de
meter vloeit geen stroom. Indien de spanning, waarmee de katodeweerstanden verbonden zijn, groot is ten opzichte van de roosterkatode spanning, wordt de instelstroom bepaald door deze spanning
en de weerstanden Ri en R2. In fig.5 bedragen de instelstromen
0,73 mA.
+sov

R3

3.3k

P2

T 250U

1

OU

+ 7.5 U

R1

R2

A>4

270k

270k

33k

fig. 5.
Balansversterker met
buizen voor gebruik in
een buisvoltmeter.

-200U

Gaat de ingangsspanning positief, dan wil de stroom door Vi toene
men. Daardoor stijgt de katodespanning van deze buis en de katodespanning van de rechter triode. Dit heeft tot gevolg dat de stroom
door V2 afneemt.
Men kan het dus zo zien, dat de stroomtoename van de linker triode
gecompenseerd wordt door de stroomafname van de rechter triode.
Daardoor vloeit de extra ”stroomcomponent” van de linker triode
via de meter.
Bij deze schakeling is het van bijzonder belang, dat de katodeweerstanden van hetzelfde fabrikaat zijn, zodat ze dezelfde TC hebben.
In fig.6 is een balansschakeling in long-tailed pair uitvoering gete
kend. © Tussen A en B kan de versterker symmetrisch worden
gestuurd. Tussen A en massa wordt de versterker asymmetrisch
gestuurd.
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Via en v2a en vlb en V2b zijn via spanningsdelers gekoppeld. De
onderzijden van deze spanningsdelers zijn met een negatieve span
ning van -240V verbonden. Op deze wijze doet men dus een stap
omlaag.
■o +90V
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48V
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-110V
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fig. 6.
1----------------------------------1-------------- 0 *90v
Balansversterker met buizen met verlegging van het gelijk
spanningsniveau .

Men bereikt daarmee, dat voor de laatste triode geen hoge anodespanning vereist is. Over de koppelweerstanden zijn condensatoren
geschakeld. Hiermee wordt de invloed van de ingangscapaciteit van
de buizen op de frequentiekarakteristiek opgeheven. De verzwakker
R2 + R3 is dus gecompenseerd.
Het verleggen van het gelijkspanningsniveau met R2 en R3 geeft
verzwakking voor de te versterken gelijkspanningsvariaties.
Is dit een bezwaar dan past men de in fig. 7 weergegeven koppelmethoden toe.

lOOf

mstelstroom
stabilisator
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fig. 7a.
Zoals bekend, is de spanning over
een ontstoken gasgevulde buis met
koude katode constant. De spanningsvariaties op de anode van Vi
komen dan in hun geheel op het
rooster van V2.

instelstroom
zener diode

fig. 7b.
In plaats van een gasgevulde buis kan
men ook zenerdioden toepassen.

De methoden volgens fig. 7a en fig. 7b worden weinig toegepast.

freq compensatie

ug
R1

Ia ”
K

hoge wisselstr
weerstand

fig. 8.
De wisselstroomweerstand van de pentode is hoog. De spanningsvariaties
worden daarom niet verzwakt.

instelling
van Ug

-200V

fig. 8.
Deze schakeling wordt toegepast in gelijkspanningsversterkers in
KSO's. ®
De met min verbonden weerstand is hier vervangen door een pentode. Zoals bekend, heeft een pentode een hoge weerstand voor
spanningsvariaties. De gelijkstroomweerstand van een pentode kan
men echter een willekeurige waarde geven. In fig. 8 wordt de pen
tode zo ingesteld, dat de anodestroom.over Ri de vereiste span
ningsvol veroorzaakt. De aan de linker zijde van Ri optredende
spanningsvariatie komt echter onverzwakt op het rooster van de
volgende buis. De pentode vormt immers voor deze spanningsva
riatie een hoge weerstand.
Over Ri is een condensator geschakeld om de invloed van de para
sitaire ingangscapaciteit op te heffen.
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9.3.

Omvormers

Naarmate de te versterken gelijkspanning kleiner is, heeft de drift
in een gelijkspanningsgekoppelde versterker meer invloed. Daar in
een wisselspanningsversterker de drift niet wordt versterkt, ligt
het voor de hand de te versterken gelijkspanningsvariaties om te
zetten in wisselspanningen.
Wat dit betreft zijn er drie methoden:
a. Men kan de te meten gelijkspanning periodiek ompolen en op de
ze wijze omzetten in een blokspanning. Voor deze omzetting
maakt men meestal gebruik van triller-omvormers, ook wel ,
choppers genoemd. Ook kan men gebruik maken van lichtgevoe
lige weerstanden.
b. Men kan de te versterken gelijkspanning periodiek kortsluiten en
op deze wijze omzetten in een blokspanning. Bij deze omzetting
gebruikt men transistoren met lichtgevoelige weerstanden.
c. Men kan de te versterken gelijkspanning gebruiken om de wisselstroomweerstand van een varicapdiode te beïnvloeden. De capa
citeit van deze diode is immers spanningsafhankelijk.

9.3.1. Trilleromvormer (chopper).
De spoel van de triller (fig.9) wordt gevoed met 50 Hz wisselspan
ning. Hierdoor wordt bereikt dat de te meten spanning afwisselend
1/100 sec. op A en op B is aangesloten. Daardoor ontstaat aan de
secundaire zijde een blokspanning met een frequentie van 50 Hz.
De amplitude van de blokspanning is evenredig met de te meten
spanning.
De faze van de blokspanning is afhankelijk van de polariteit van de
te meten spanning.
Is de ingangsspanning positief (I), dan is de secundaire spanning in
faze met de stuurspanning voor de omvormer. Is de ingangsspanning negatief, dan is de uitgangsspanning in tegenfaze met de stuur
spanning voor de omvormer (I).
Door de fazen van deze spanningen te vergelijken kan men in een
fazegevoelige detector de polariteit van de ingangsspanning vinden.
In fig. 10a is het principe van een complete schakeling gegeven. ®
De ingangsspanning wordt via twee weerstanden van 1,2 kQ aan de
triller toegevoerd. Deze veroorzaakt over de secundaire van de
transformator een spanning, waarvan de amplitude evenredig is
met de ingangsspanning en waarvan de faze wordt bepaald door de
polariteit van de ingangsspanning. De opgewekte blokspanningwordt
versterkt en daarna toegevoerd aan een fazegevoelige gelijkrichter.
De werking van deze fazegevoelige gelijkrichter is als volgt:
Aan de primaire van T2 wordt een wisselspanning gelegd, die over
eenkomt met de wisselspanning welke de triller voedt. De secun
daire spanning van
brengt D^ en D2 of D3 en D4 in geleiding.
Welke dioden in geleiding worden gebracht is afhankelijk van de po
lariteit van de spanning aan de secundaire van T2.
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fig. 9b. Stuurspanning van de triller.
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De faze van de afgegeven blok
spanning is afhankelijk van de
polariteit van de ingangsspanning.
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Indien U2 positief gaat, komen Di en D2 in geleiding. Deze kunnen
dan als een kortsluiting worden beschouwd. Nu geldt het schema
volgens fig. 10b.
Daaruit blijkt dat alleen door de bovenste wikkeling van Ti een
stroom kan vloeien. De onderste wikkeling is immers verbonden
met twee gesperde dioden.
Heeft de spanning over Ti de aangegeven polariteit, dan ontstaat
over Ri gedurende de eerste halve periode een positieve spanning.
Is de spanning van Ui echter negatief, dan is de over Ri komende
spanning negatief van polariteit. Dit is gestippeld weergegeven.
Gedurende de tweede halve periode gaat U2 negatief. Nu komen D3
en D4 in geleiding en geldt het schema volgens fig. 10c. Daar Ui
tegelijk met U2 van polariteit wisselt, vloeit de stroom, die door
de onderste wikkeling van Ti wordt veroorzaakt, in dezelfde rich
ting door Ri als gedurende de eerste halve periode. Over Ri ont
staat dus praktisch een gelijkspanning. Alleen op de omschakelmomenten valt de spanning even tot nul terug (fig. lOf).
De pieken kunnen worden afgevlakt door over Ri een condensator
te schakelen.
Uit het spanningsverloop over Ri blijkt nu duidelijk, dat de polari
teit van de spanning afhankelijk is van de faze van de blokspanning.
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9.3.2. Omvormer met lichtgevoelige weerstand.
De weerstandswaarde van een LDR is sterk afhankelijk van de hoe
veelheid lichtopval.
Bij afwezigheid van lichtopval kan de weerstand 10® a 10® Q bedra
gen. In belichte toestand kan de weerstand dalen tot 100 a 150 2.
o-

o

Ui

LDR

fig. 11. Omvormer met lichtgevoelige weerstanden.

Van deze eigenschap kan men gebruik maken om een gelijkspanning
om te zetten in een wisselspanning.
In fig. 11 worden de fotoweerstanden afwisselend belicht. De lampen
voeren immers afwisselend een halve periode stroom. Daardoor
wordt als het ware de te meten spanning beurtelings op de bovenzij
de en de onderzijde van de transformator aangesloten. Aan de se
cundaire zijde ontstaat dus een blokspanning. De werking komt in
principe overeen met die van de triller-omvormer.

9.3.3. Transistoromvormers.
In fig. 12 zijn drie verschillende soorten transistoromvormers ge
tekend.
@
fig. 12a. Parallelschakeling.
De omvormer en de versterkeringang staan parallel. De ingang van
de versterker wordt gedurende de negatieve halve periode van de
stuurspanning kortgesloten. Dan is Uj = 0. Gedurende de negatieve
halve periode geleidt de transistor immers. De componenten en de
stuurspanning zijn zo gekozen, dat de transistor dan als een kort
sluiting beschouwd kan worden.
Gedurende de positieve halve periode van de stuurspanning is de
transistor gesperd. Dan komt een gedeelte van de te meten span
ning tussen de ingangsklemmen van de versterker.
Nu geldt:
__________________________
RL
(1)
Ui " E RL + Ri + R1
fig. 12b. Serieschakeling.
De transistor staat nu in serie met de ingang van de versterker.
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fig. 12a t/m c.
De transistor als schakelaar voor
het omzetten van een gelijkspanning
in een blokspanning.

fig. 12c.
stuurspanning

Gedurende de negatieve halve perioden heeft de ingangsspanning
van de versterker de in (1) gegeven waarde. Gedurende de positie
ve halve perioden gedraagt de transistor zich als een onderbreking
en is de ingangsspanning nul.
fig. 12c, Balansschakeling.
Dit is een combinatie van fig. 9a en fig. 9b.
en V2 worden in tegenfaze gestuurd. Geleidt Vi, dan spert V2. Spert Vi, dan is V2
open.
In fig. 13 is een schakeling getekend (11) welke, wat de omvormer
betreft, gebaseerd is op het in fig. 12a aangegeven principe. De zich
als een schakelaar gedragende Vj_ staat immers parallel aan de in
gang van de versterker. Vi wordt via 50 gF gestuurd met een uit
een astabiele multivibrator afkomstige blokspanning. Gedurende de
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positieve halve periode van de multivibratorspanning spert Vi.
Gedurende de negatieve halve periode geleidt V^. Tussen de col
lector en emissor van Vj ontstaat dus een blokvormig variërende
spanning. De gelijkspanningscomponent wordt geblokkeerd door
1 gF. De blokspanning wordt versterkt door de versterker.
De ”faze”, welke de aan de versterker afgegeven blokspanning heeft,
is afhankelijk van de polariteit van de ingangsspanning.
Is de ingangsspanning positief, dan is de ingangsspanning van de
versterker in faze met de multivibratorspanning.
Is de ingangsspanning negatief, dan is de ingangsspanning van de
versterker in tegenfaze met de multivibratorspanning.
De uitgangs spanning van de versterker wordt via een emissorvolger toegevoerd aan een fazegevoelige gelijkrichter, welke wordt
gevormd door V2, V3 en de condensator C. V2 en V3 worden op de
basis gestuurd met in tegenfaze zijnde blokspanningen. Deze blokspanningen worden geleverd door de astabiele multivibrator.
V2 en V3 gedragen zich tegengesteld. Geleidt V2, dan is V3 ge
sperd; spert V2 dan is V3 geleidend.
Dit betekent dat beurtelings de linker- en rechter zijde van C via
V2 en V3 aan massa wordt gelegd.
Is V2 geleidend, dan wordt C geladen via V2 en R2. Is V3 geleidend
dan wordt C ontladen via V3 en R4. De grootte van de ontlaad- en
oplaadstromen wordt bepaald door de spanning waarmee Ri en R2
verbonden zijn.
Is de spanning op de emissor van Vq constant, dan zijn de oplaaden ontlaad stro men voor C gelijk. Over C ontstaat dan resulterend
geen spanning.
Indien aan de omvormer een gelijkspanning is toegevoerd, is de
spanning op de emissor van Vg niet constant. Dan staat op de emis
sor van Vg een blokvormig variërende gelijkspanning, zoals in fig.
13 is aangegeven.
Is deze blokspanning in faze met de spanning op de collector van V4,
dan is de oplaadstroom voor C groter dan de ontlaadstroom. Gaat
de collectorspanning van V4 immers negatief, dan geleidt V2.
Daar de spanning aan de bovenzijde van R2 extra negatief gaat is de
laadstroom groot. Gedurende de tijd, dat V3 geleidt is de emissorspanning van Vg laag. Dit houdt in, dat de ontlaadstroom laag is.
C krijgt in dit geval een spanning van de in het schema aangegeven
polariteit. Deze spanning is des te groter, naarmate de amplitude
van de blokspanning groter is. Hoe groter immers de blokspanning
op de emissor van Vg, des te groter is het verschil tussen laad
stroom en ontlaadstroom en des te groter is de resulterende lading
die C verkrijgt.

9.3.4. Varicap-diode omvormer.
De capaciteit van een varicapdiode is afhankelijk van de over de
diode staande spanning. dj) Een varicapdiode is in geleiderichting te gebruiken tot spanningen van ca. 0,4 V, omdat tot deze
spanning een diode nog niet in geleiding komt. (13)
158

In fig. 14 is een brugschakeling samengesteld, welke bestaat uit de
varicapdioden
en D2 en de weerstanden R2 en R3. Deze brug
wordt gestuurd met een wisselspanning, welke b.v. een frequentie
van 550 kHz heeft. De sturing vindt plaats tussen de punten P en Q.
Zijn de capaciteiten van de dioden en de weerstanden gelijk, dan
treedt er tussen A en B geen wisselspanning op.
<= 550 kHz

VERSTERKER*
Ui

IN

FAZEGEVOEUGE

DETECTOR

B

fig. 14. Omvormer met varicapdioden.

Aan de versterker wordt in dit geval dus geen wisselspanning afge
geven.
De capaciteiten van de dioden zijn alleen gelijk, indien de instelspanningen over deze dioden gelijk zijn. In de schakeling volgens
fig. 14 is dit het geval, indien de te meten gelijkspanning 0 V be
draagt. Dan is er immers in het circuit geen gelijkspanning aan
wezig en zijn D^ en D2 beide bij 0V ingesteld.
Gaat de te meten spanning positief, dan komt D^ in sperrichting te
staan, waardoor z’n capaciteit afneemt. D2 komt in geleiderichting
te staan, waardoor z’n capaciteit toeneemt. Dit betekent, dat de
brug uit evenwicht geraakt.
Tussen A en B ontstaat dan h.f. -wisselspanning.
De faze welke deze wisselspanning heeft is afhankelijk van de pola
riteit van de ingangsspanning. De spanning op A heeft dezelfde faze
als de spanning op P, indien D^ de grootste capaciteit heeft. De
spanning op A is in tegenfaze met de spanning op P, indien D2 de
grootste capaciteit heeft. In dit geval ligt A immers "dichter” bij
Q dan bij P.
De amplitude van de tussen A en B optredende spanning is in een
bepaald bereik evenredig met de te meten spanning E.
Na versterking wordt de wisselspanning toegevoerd aan een fazegevoelige detector.
De versterker wordt uitgevoerd als smalle band versterker. Dit
heeft het voordeel, dat stoorsignalen worden onderdrukt.
In fig. 15 is een omvormer met varicapdioden volgens Intermetall
getekend. @
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Met behulp van de trimmers wordt de brug in evenwicht gebracht.
De weerstand van 47 k2 en de condensator van 1 nF voorkomen, dat
er h.f. -signaal tussen de ingangsklemmen komt.
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fig. 15. Omvormer met varicapdioden volgens Intermetall.
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HOOFDSTUK X

SINUS-OSCILLATOREN

10.1. Inleiding

Een oscillator kan men beschouwen als een versterker, waarvan de
uitgang gekoppeld is met de ingang. (T) Opdat de schakeling zelf
standig een trilling op kan wekken, moet aan de volgende voor
waarden worden voldaan:
a. Er moet een frequentie zijn, waarbij de terugkomende spanning
in faze is met de oorspronkelijke ingangsspanning.
b. De versterking voor deze frequentie moet groter zijn dan 1.
Uit deze voorwaarden volgt dat een oscillator, teneinde een wissel
spanning van de gewenste frequentie te kunnen wekken, moet bevat
ten:

a. Een versterkend element.
b. Een frequentiebepalend element.
Als versterkend element komen buizen, transistoren en tunneldioden in aanmerking.
Als frequentiebepalend element gebruikt men afgestemde kringen
(LC-oscillatoren), kristallen (kristaloscillatoren), RC-netwerken
(RC-oscillatoren) en stemvorken. Kristaloscillatoren en stemvorkoscillatoren zijn zeer frequentie-constant.
Daar de rondgaande versterking groter moet zijn dan 1, teneinde
de oscillator op een ruisspanning te laten starten, zal bovendien
een amplitude-stabiliserend element aanwezig moeten zijn. In RCoscillatoren zorgt een NTC- of PTC-weerstand (gloeilamp) ervoor,
dat de rondgaande versterking 1 is geworden voordat er door oversturing vervorming optreedt.

In LC-oscillatoren kan men de rondgaande versterking 1 laten wor
den door oversturing van het versterkerelement. Door de selecte
rende werking van de LC-kringen hebben de ten gevolge van deze
oversturing optredende harmonischen weinig invloed.
Bestrijkt de oscillator een bepaald frequentiegebied, dan zal men
in het algemeen maatregelen nemen, opdat de uitgangsspanning on
afhankelijk is van de frequentie.
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10.2. LC-oscillatoren

10. 2. 1.

Oscillator met afgestemde anodekring.

10. 2. la.

Gelijkstroominstelling.

In niet-oscillerende toestand is de buis ingesteld bij een roosterspanning van 0 V (fig. la). In de katodeleiding is immers geen weer2

C2

i3

A

fig. la.
Oscillator met afgestemde
anodekring.

stand opgenomen. De stroom door de buis is daarom in niet-oscillerende toestand betrekkelijk hoog.

10.2.1b.

Werking.

Stel, dat op het rooster een wisselspanning 1 aanwezig is, welke
overeenkomt met de afstemfrequentie van de anodekring. Op de
anode ontstaat dan een wisselspanning 2, welke met de roosterwisselspanning in tegenfaze is. Vanuit de spoel Li wordt in L2 een
spanning 3 geïnduceerd. Daar Li en L2 tegengesteld gewikkeld
zijn, is de terugkomende spanning in faze met de oorspronkelijke
spanning. Indien 3 groter is dan 1, zal de roosterwisselspanning
voortdurend groter worden.
10.2.1c.

Amplitudebegrenz ing.

Door de op het rooster komende wisselspanning vloeit er in de po
sitieve periodehelften roosterstroom. C2 wordt daardoor negatief
opgeladen. Volgens fig. lc kan het roostercircuit immers worden
beschouwd als een paralleldiode detector. (2) Over C2 ontstaat
dus een zodanige negatieve rooster spanning, dat de toppen van de
wisselspanning onder de 0 V-lijn worden gedrukt. De roosterkatode
spanning verloopt dus zoals dat in fig. 1b is getekend. Naarmate de
wisselspanning groter wordt, gaat de instelling meer negatief. De
buis wordt zelfs in klasse C ingesteld. De anodestroom bestaat dan
uit impulsen.
Dit betekent dat de effectieve steilheid van de buis voor de eerste
harmonische voortdurend minder wordt. De impulsvormige anode
stroom kunnen we immers ontbinden in harmonischen. Naarmate
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er meer vervorming optreedt is de eerste harmonische verhou
dingsgewijs kleiner. De instelling zal dus zolang verschuiven tot
de rondgaande versterking voor de eerste harmonische 1 geworden
is. Daarna blijven de amplituden van spanningen en stromen con
stant.
Het opmerkelijke bij deze LC-oscillator is, dat de anodespanning
praktisch sinusvormig is, ondanks dat de anodestroom impulsvor
mig verloopt. Dit komt door de slingerwerking van de anodekring.
Deze kring wordt door de anodestroomimpulsen aangestoten en
slingert daarna uit (3)

1
Mw* i

I

I
i
i_________________

t'.

fig.lb.
Rooster-katode spanning
en anodestroom na het
inschakelen.
rootttrttroom

npgatitvt roortp

10. 2. ld. Buisdissipatie.
Uit fig. lb blijkt, dat de gemiddelde anodestroom des te kleiner
wordt, naarmate de wisselspanningen groter zijn. In oscillerende
toestand is de dissipatie dus geringer dan in niet-oscillerende toe
stand.
10. 2. Ie. Bepalen van de roosterwisselspanning.
Uit fig. 1b blijkt, dat de amplitude van de roosterwisselspanning
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gelijk is aan de roostervoorspanning. De amplitude van de roosterwisselspanning kan daarom worden vastgesteld door de roos
tergelijkspanning te meten. Bij het meten van de roostergelijk
spanning moet men er echter wel voor zorgen, dat het meetinstru
ment geen demping uitoefent, waardoor de spanningen gaan veran
deren.

C2

HF

spanningsmeter

L2

\R1

*10R1
R1

fig. lc.
Het rooster-katode circuit ge
draagt zich als een paralleldiode detector.

±

fig. ld.
Het meten van de negatieve
rooster spanning.

C2
stroommeter

fig. Ie.
Het meten van de rooster stroom.

fig. If.

Overoscilleren.

De uitgeoefende belasting is te verwaarlozen klein, indien men in
serie met de DC-voltmeter een weerstand schakelt welke b.v. 10 x
groter is dan de roosterlekweerstand (fig. ld). Uiteraard geeft deze
voorschakelweerstand een zekere verzwakking, waardoor de meter
minder aanwijst, dan er op het meetpunt staat. Dit zal men in re
kening moeten brengen.
De roostergelijkspanning kan men ook bepalen door in serie met R1
een stroommeter te schakelen (fig. Ie) en de gemeten stroom met
R1 te vermenigvuldigen. De meter wordt aan de onderzijde van R1
geschakeld.
10. 2. lf.

Overoscilleren.

In principe zal men C2 en Ri zo groot mogelijk kiezen. Naarmate
nl. C2 groter wordt gekozen valt er minder wisselspanning over
C2 en komt er meer van de in L2 geinduceerde spanning tussen
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rooster en katode. Een vergroting van Ri betekent, dat de op de
kring uitgeoefende demping minder wordt. Daardoor neemt de
kringimpedantie toe en wordt de rondgaande versterking groter.
De RC-tijd van Ri en C2 mag echter een bepaalde waarde niet over
schrijden, daar er anders overoscilleren optreedt. Hieronder ver
staan we het verschijnsel, dat de oscillator start, waarna de wis
selspanning in amplitude toe gaat nemen om dan bij een bepaalde
waarde weer plotseling te stoppen (fig. If). Na enige tijd herhaalt
zich dit verschijnsel. De verklaring is als volgt:
Nadat de oscillator gestart is, moet C2 worden opgeladen. Totdat
de eindtoestand is bereikt steken de positieve toppen van de roosterwisselspanning betrekkelijk ver in het positieve roostergebied.
Is op een gegeven moment de rondgaande versterking 1 geworden,
dan zal C2 nog iets verder worden opgeladen en de instelling nog
iets naar links gaan verschuiven. De oscillator komt nu echter bij
een instelling, waarbij de rondgaande versterking iets kleiner dan
1 is. Indien nu de RC-tijd voldoende klein is, kan de spanning over
C2 zich hierbij voldoende snel aanpassen. Is de RC-tijd echter te
groot dan ontstaat een gedempte trilling. De oscillator zal nu pas
weer starten, wanneer C2 zich voldoende heeft ontladen.
Bij het foutzoeken is het dus van belang te weten, dat overoscille
ren op kan treden doordat Ri onderbroken is, of in waarde is opge
lopen.

L2

fig. 2.
Oscillator met afgestemde anodekring.

10.2.2. Oscillator met afgestemde roosterkring.
De werking van deze oscillator komt vrijwel overeen met de in het
voorgaande besprokene. De afstemming vindt plaats in de rooster
kring (fig. 2). Dit heeft het voordeel, dat de onderzijde van de afstemcondensator direct aan massa kan worden gelegd.
10. 2.3. Collpitts oscillator.
10.2.3a. Algemeen.
De frequentie-bepalende elementen bij deze oscillator zijn Ci, C2
en L (fig. 3a). C4 doet dienst als scheidingscondensator en heeft op
de wisselstroomwerking geen invloed. C3 en Ri dienen voor het
begrenzen van de oscillatie.
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fig.3a. Colpitts oscillator.

10.2.3b. Werking.

De schakeling oscilleert bij die frequentie, waarbij de anodewisselspanning in tegenfaze is met de roosterwisselspanning. Dit is het
geval bij die frequehtie, waarbij de anodebelasting ohms is. De
anodebelasting is ohms en gelijk aan Ra bij die frequentie, waarbij
de inductieve reactantie van L + C2 gelijk is aan de capacitieve
reactantie van Ci.
Deze frequentie volgt uit:

i = h V:

L(Ci n C2)

(1)

Bij de terugkoppeling van de anodewisselspanning naar het rooster
zal een fazedraaiing van 180° op moeten treden. Dat dit het geval
is blijkt uit het vectordiagram volgens fig. 3b.
lL3

fig. 3b. Vectordiagram.

------ *ugi

ua2

Uc2^

Uitgegaan is van een bepaalde roosterwisselspanning Ug. De anode
wisselspanning Ua is hiermee in tegenfaze. De amplitude van de
anodewisselspanning volgt uit:

Ua — S X Ry xUg

(2)

Hierin is Rv de parallelschakeling van Rj en Ra. ©
De anodewisselspanning Ua doet door de serieschakeling van L en
C2 een wisselstroom Ii vloeien, die vanwege het inductieve gedrag
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90° op de anodespanning naijlt. Deze stroom Ii veroorzaakt over
C2 een spanning, die weer 90° op deze stroom naijlt. De spanning
UC2 is dus in faze met Ug. De amplitude van de opgewekte wissel
spanning is constant zodra UC2 = Ug.
Deze toestand wordt bereikt, indien de effectieve steilheid voor de
eerste harmonische zover is afgenomen, dat de spanningsversterking volgt uit:

A

£2
£1

(3)

Dit is voor geïnteresseerden als volgt te begrijpen:
Bij de oscillatiefrequentie vloeien door Ci en C2 stromen van gelij
ke waarde. Over Cl staat Ua en we mogen dus schrijven:
Ua = Ik x Xci.
Indien de oscillatie-amplitude constant is geworden geldt:

Ug = UC2 = Ik x Xc2Ua
Door in de uitdrukking voor de spanningsversterking A = ~ de ge

vonden waarden te substitueren, vindt men na uitwerking formule (3).
Opmerking:

De hier beschreven schakeling wordt wel capacitieve driepuntsschakeling genoemd. De elektroden van het versterkerelement zijn
immers met drie punten van de kringschakeling verbonden.

10.2.3c.

Afstemming.

Men kan afstemmen door Ci en/of C2 te variëren. Dient de ampli
tude van de afgegeven spanning constant te zijn, dan zal men Ci en
C2 tegelijkertijd zo moeten variëren, dat de verhouding tussen deze
constant blijft.
Soms stemt men af door middel van een in serie met L geplaatste
afstemcondensator. Deze is in fig. 3a gestippeld getekend.
10.2.4.

Hartley oscillator.

De Hartley-oscillator vertoont, zoals uit fig. 4 blijkt, bijzonder veel
overeenkomst met de Colpitts-oscillator. Het enige verschil is, dat
nu de capacitieve tak gesplitst is in een inductief en een capacitief
gedeelte.
De spoelen Li en L2 worden meestal samen gewikkeld. De daardoor
ontstane koppeling heeft tot gevolg, dat het gedrag van deze oscilla
tor niet zo gemakkelijk in formules is onder te brengen. Om oscil
leren mogelijk te maken moet L2 groter zijn dan Li.
C2 doet dienst als scheidingscondensator. De automatische negatie
ve instelling wordt verkregen door middel van C3 en Ri. De voe
dingsspanning wordt via Ra toegevoerd.
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Afstemming kan b.v. plaats vinden met behulp van Cl. Het bezwaar
is dat Ci niet met een zijde aan massa kan worden gelegd.
xc = o

Hl
—rƒ
C2
7’

Cl

9'
L2

K

R1

LI
k

fig.4.

-------------------------------------- *■

I

Hartley oscillator.

De hier gegeven schakeling wordt ook wel inductieve driepuntsschakeling genoemd.

10.2.5. ECO-schakeling (fig. 5).

ECO is een afkorting van Electron Coupled Oscillator. Daarmee
wil men zeggen, dat bij dit type de koppeling tussen de belasting en
de oscillator enkel tot stand wordt gebracht door middel van de
elektronenstroom. De belasting heeft dan praktisch geen invloed op
het frequentie-bepalende gedeelte. Belastingvariaties zullen bij de
ze oscillator daarom geen frequentievariaties veroorzaken.
fig. 5.
Hartley-oscillator in
ECO-uitvoering.

Ir
C3

HF
R1

Cl ==

C2

Ir tr

LI

xc=o

-**L2
X

T

Bij de ECO-schakeling maakt men gebruik van een pentode. Voor
het oscillatordeel gebruikt men katode, stuurrooster en schermrooster. In de anodeleiding nqemt men een kring op, waarover de
belasting wordt geschakeld.
In fig.5 is een ECO-schakeling getekend. Het opvallende is, dat de
katode voor wisselspanning niet aan massa is gelegd, maar in dit
geval de "anode” in de vorm van het schermrooster. Bij vergelij
king met fig.4a blijkt, dat ”anode”, stuurrooster en katode met
dezelfde punten van de kring zijn verbonden.
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10. 2. 6. Oscillator met afgestemde collectorkring.
10.2.6a. Instelling.
De instelling vindt plaats door middel van een laagohmige spanningsdeler met emissorweerstand (fig. 6a). Dit betekent, dat de instelstroom van de oscillator in niet-oscillerende toestand op de gebrui
kelijke manier te bereiken is. © De instelweerstanden worden zo
gekozen, dat de instelstroom in niet-oscillerende toestand laag is.

\R]

7~

<3

■O

b

C2

I—II-

~L]

1t

fig. 6a.
Oscillator met afge
stemde collectorkring.

De transistor is dus ingesteld in de knik van de -Ic/-Ube-karakte
ristiek (fig. 6b).

10.2.6b. Werking.
De schakeling kan op dezelfde manier worden beschouwd als een af
gestemde versterkertrap. © Om maximale vermogensversterking te verkrijgen zal men dus de eigen ingangsweerstand aan die
nen te passen aan de uitgangsweerstand. Dit vindt plaats door mid
del van de wikkelverhouding tussen a en c. De invloed die de uitgangscapaciteit en de ingangscapaciteit van de transistor op de af
stemming en daarmee op de frequentie hebben, wordt bepaald door
de wikkelverhoudingen tussen a en b en c en b.
10. 2. 6c. Amplitudebegrenz ing.
De transistor is, zoals reeds opgemerkt, ingesteld bij een lage
stroom. Na het starten zal de wisselspanning tussen basis en emissor toe gaan nemen. Zodra het signaal zo groot is geworden, dat
het gebruikte deel van de karakteristiek niet meer als recht te be
schouwen is, verandert de gemiddelde emissorstroom. Zoals uit
fig. 6b blijkt, heeft de wisselspanning tot gevolg, dat de emissor
stroom meer toeneemt dan afneemt. Een toename van de emissor
stroom geeft echter een grotere spanning over Re, waardoor de
gemiddelde basis-emissor spanning af gaat nemen en zelfs positief
kan worden.
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Bij een transistor-oscillator geldt dus:
a. In oscillerende toestand is de opgenomen stroom het grootst.
b. In oscillerende toestand is Ube positief bij een PNP-transistor
en negatief bij een NPN-transistor.

fig. 6b.

fig.6d.
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fig. 6b. De -Ic/-Ube-karakteristiek.
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fig. 6c.

Het verloop van de basisemissor spanning.

fig. 6d.

Het verloop van de anodestroom.

— 4i

fig. 6c.
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10. 2. 6d. Vaststellen van al dan niet oscilleren.
Het veranderen van de instelling tengevolge van het oscilleren is
een belangrijk gegeven in verband met het foutzoeken aan transistor-oscillatoren.
De emissorspanning moet veranderen, indien men de collectorspoel
kortsluit.
Door het kortsluiten kan de oscillator immers niet meer werken en
neemt hij weer de oorspronkelijke instelling aan.
Indien de emissor moeilijk te bereiken is, kan men het al dan niet
oscilleren ook vaststellen door de totale stroomopname van de trap
te meten.
Bij het kortsluiten van de collectorspoel moet de stroom teruglopen.
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10. 2. 7. Oscillator in de GBS met capacitieve terugvoeding.
In VHF-kanaalkiezers voor TV-ontvangers wordt de schakeling vol
gens fig. 7 veel toegepast. Deze schakeling is op te vatten als een
afgestemde versterkertrap in de GBS © , waarbij de uitgang met
de ingang is gekoppeld.
C4

HF

L2

C£
II

R1

R2

£
I f

xc=o

fig.7. VHF-oscillator.

Daar bij de GBS de uitgangs spanning in faze is met de ingangsspanning kan de terugvoeding direct plaats vinden. Dit gebeurt via C4.
Soms treft men bij deze schakelingen een correctiespoeltje L2 aan.
Dit spoeltje introduceert een extra fazedraaiing, welke tegengesteld
is aan die, welke inwendig in de transistor optreedt. Daarmee be
reikt men dat de rondgaande fazedraaiing 0° is voor de afstemfrequentie van de collectorkring. De schakeling oscilleert dan op een
frequentie, die gelijk is aan de afstandfrequentie van de collector
kring. Dit heeft het voordeel, dat dan de versterking maximaal is,
omdat de impedantie van een kring maximaal is bij de afstemfrequentie. Neemt men het correctiespoeltje niet op, dan moet de
collectorkring de in de transistor optredende fazedraaiing ongedaan
maken. Dit vindt plaats doordat de oscillator dan op een frequentie
gaat werken, die ongelijk is aan de afstemfrequentie van de kring.
De kring vertoont dan een capacitief of inductief gedrag en compen
seert de inwendig optredende fazeverschuiving. Het bezwaar hier
van is, dat de collectorimpedantie niet maximaal is.
De gelijkstroominstelling vindt op de normale manier plaats door
middel van een laagohmige basis-spanningsdeler en een emissorweerstand. Door middel van C3 wordt de basis voor wisselspanning
aan massa gelegd.
10.3. Kristal-oscillatoren

(§)

Zoals bekend © , kan een kristal worden beschouwd als een bij
zondere kringschakeling, welke zich in een zeer klein frequentiegebied inductief gedraagt. Men maakt‘hiervan gebruik door in een
LC-oscillator een spoel of een kring te vervangen door een kristal.
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De schakeling zal dan oscilleren in een frequentie, die praktisch
vastligt. De frequentie-constantheid kan men verhogen door het
kristal in een kristaloven te plaatsen.
Het bezwaar van kristallen is, dat ze dunner moeten zijn, naarmate
de frequentie hoger is. Kristallen voor frequenties boven 10 MHz
zijn daarom moeilijk te fabriceren. Bovendien zijn ze zeer gevoelig
voor mechanische stoten en elektrische overbelasting.
Praktische gegevens betreffende de afmetingen zijn b.v. :
Kristal 500 kHz: 2,5 x 2,5 x 0,6 cm.
Kristal 25 MHz: dikte 0,1 mm.
Daarom is men in de praktijk gedwongen frequentievermenigvuldiging toe te passen indien men een zeer constante frequentie boven
ca. 10 MHz wil hebben. Het nadeel hiervan is dat men extra ver
sterkers in moet schakelen en bovendien maatregelen moet nemen
om de niet gewenste harmonischen te onderdrukken.
Deze bezwaren kan men ondervangen door z.g. overtoon-kristallen
te gebruiken. Een overtoon-kristal trilt niet in de grondgolf, maar
op een oneven harmonische. Welke harmonische dit is wordt be
paald door de afstemfrequentie van de opgenomen kringen.

10. 3.1. Pierce kristaloscillator met buis.
Dit is de meest toegepaste kristaloscillator (fig. 8a). De schakeling
kan worden opgevat als een Colpitts oscillator (fig. 3a), waarbij de
zelfinductie tussen anode en stuurrooster vervangen is door een
z
C4

-IIC7 Z±Z
/?/

fig. 8a.

:=«

Pierce oscillator.

= X
fig. 8b. Impedantiekromme
van het kristal.

kristal. De schakeling kan alleen oscilleren indien de totale fazedraaiing 360° bedraagt. Dit is slechts mogelijk indien tussen anode
en stuurrooster inductief gedrag aanwezig is. Dit is alleen het ge
val voor het zeer beperkte frequentiegebied tussen serie- en parallelresonantie (fig. 8b).
C4 voorkomt dat er gelijkspanning over het kristal komt. In plaats
van een weerstand kan ook een r.f. -smoorspoel in de anodeleiding
worden opgenomen. De frequentie is enigszins regelbaar door C2
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1

of Ci te veranderen. Dit wordt b. v. gedaan in KTV-ontvangers,
waarin C2 wordt gevormd door een reactantiebuis. (10)
In fig.9 is een praktische schakeling gegeven, waarin dit wordt toe
gepast. De zich als een variabele capaciteit gedragende reactantie
buis is aangesloten tussen stuurrooster en katode en vervangt C2.
Het schermrooster van de oscillatorbuis fungeert hier als anode.

1

3,58 MHz
reactartie—
*4 r»
buis

L7k

HF
xc=o

-o-r

_c/
~82k

I

fig.9. Pierce oscillator in ECO-uitvoering.

De belasting is in de anodeleiding opgenomen en dus enkel door
middel van de elektronenstroom met het oscillatorgedeelte gekop
peld (ECO-principe). Door middel van de negatieve roosterspanning of de roosterstroom wordt vastgesteld of de schakeling al dan
niet oscilleert.
Is er geen negatieve voor spanning, dan oscilleert de schakeling niet.

10. 3. 2. Pierce kristaloscillator met transistor.
R1, R.2 en Re dienen voor de gelijkstroominstelling van de transis
tor (fig. 10a). Uit het wisselstroomschema van fig. 10b blijkt, dat
ook deze schakeling opgevat kan worden als een Colpitts oscillator.
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fig. 10a.

X)n

Pierce oscillator.
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Re staat parallel aan C2. Soms schakelt men in serie met Re een
r.f. -smoorspoel, waardoor de schakeling gemakkelijker gaat os
cilleren.
■O-9V

3S0k
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7
200p 7 —
40k

-IIlOOp

AF 106
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>

uit

1

JSk

nop

fig. 10c. Kristaloscillator voor
1,5... 50 kHz.

fig. 10b. Vervangschema.

In fig. 10c is een kristaloscillator voor frequenties van 1,5 tot 50
kHz getekend. In deze schakeling is een drie-elektroden kristal
toegepast.

10.3.3. Overtoon-kristaloscillator met buizen.
In fig. 11 is een schakeling getekend met behulp waarvan men een
signaal opwekt van 144 MHz, uitgaande van een kristal voor 8 MHz.
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ca 1,4SpH

ECC81

ECC81
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SnT 2Sp
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20p

HH
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144 MHz
ca0.1pH

200V
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10 k.
20p

1

1F

lOk
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fig. 11. Overtoonoscillator met daarop aansluitend
fr equentiever menigvuldiging.
De eerste triode werkt als overtoon-oscillator. Daartoe is in de
anodeleiding een kring opgenomen, welke afgestemd is op de derde
harmonische van de grondfrequentie van het kristal. Er zal dus
alleen anodewiss el spanning voor de derde harmonische ontstaan.
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1
Het kristal gaat nu trillen in de derde harmonische. Het signaal
van 24 MHz wordt via 25 pF toegevoerd aan het rooster van de
tweede triode. In de anodeleiding van deze triode is een op 48 MHz
afgestemde kring geschakeld. De tweede triode geeft dus frequentievermenigvuldiging.
De tweede dubbeltriode geeft frequentieverdrievoudiging.
10.3.4. Overtoon-oscillator met transistor.

Bij de schakeling volgens fig. 12a is in de collectorleiding een kring
geschakeld, welke op 7 MHz en op 21 MHz (schakelaar open) kan
worden afgestemd. Teruggekoppeld wordt via een kristal met een
grondfrequentie van 7 MHz. Deze terugkoppeling is zodanig uitge
voerd, dat er alleen signaal terug kan komen via het inwendige van
het kristal. De spanning, die via de houdercapaciteit terugkeert,
wordt gecompenseerd door een via Cn komende spanning, welke
tegengestelde faze heeft. Het elimineren van de houdercapaciteit
is bijzonder belangrijk. Gebeurt dit nl. niet, dan bestaat de moge
lijkheid, dat de oscillator een wisselspanning op gaat wekken van
een frequentie, die niet door het kristal wordt bepaald.

4b
7of
21MHz

*

7MHz

!

sopjt
C/v

Ik

Sn

Sn

4F

-o -6V

fig. 12a. Overtoonoscillator met compensatie van houdercapaciteit.

Het voordeel van de schakeling volgens fig. 12a is, dat met een
kristal naar wens een frequentie van 7 MHz of 21 MHz kan worden
opgewekt.

10. 3. 5. Algemene opmerkingen betreffende overtoon-oscillatoren.
De frequenties van overtoon-oscillatoren liggen niet precies har
monisch lx, 3x of 5x ten opzichte van de grondfrequentie, maar
kunnen b. v. 20 kHz van het verwachte resultaat afwijken.
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Dit blijkt uit onderstaande tabel, waarin de ”elektrische” en "me
chanische” harmonischen zijn weergegeven voor een kristal van
8 MHz.

Elektrische
harmonische
1
3
5
7
9
11
13

f
f
f
f
f
f
f

=
8,478094
= 25,434282
= 42,390470
= 59,346658
= 76,302846
= 93,259034
= 110,215222

Afwijking

Mechanische
harmonische

25,430800
42,406854
59,295705
76,339060
93,284400
110,240200

kHz

+
+
+
+

3,482
16,384
50,953
36,214
25,366
24,978

%

1,37
3,86
8,6
4,75
2,72
2,27

x
x
x
x
x
x

i-4

10'
10'>-4
10'
10'r4
i-4
1010

Daarom gelden de in schema’s opgegeven frequenties van overtoonkristaloscillatoren alleen, indien men zich houdt aan de waarden
van spoelen en condensatoren.
Opdat de schakeling stabiel werkt, dient de anode- of collectorkring
juist te zijn afgestemd.

fig. 12b.

De overtoonoscillator moet in
P zijn ingesteld.

Juist betekent in dit verband niet het afstemmen op maximale uitgangs spanning, maar in dat punt, waar de frequentietoename over
gaat in een frequentie-afname (fig. 12b).
Dit is van bijzonder belang bij overtoon-oscillatoren met transistoren, daar de eigenschappen van transistoren met de temperatuur
en de voedingsspanning variëren. Bij juiste instelling van de uitgangskring is de afgegeven spanning volgens fig. 12b ongeveer de
helft van de maximaal te bereiken spanning.
De invloed van de houdercapaciteit wordt soms ongedaan gemaakt
door parallel aan het kristal een spoel te plaatsen.
10.4. RC-oscillatoren met de Brug van Wien
10.4.1.

Principeschema.

In fig. 13a vormen buizen het versterkend element van de oscillator.
Daar de stuurspanning Uj 2x wordt versterkt en daarbij 2 x 180° in
faze wordt gedraaid, is de uitgangsspanning Ua in faze met de stuur
spanning Ui.
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De uitgangsspanning is vanwege de versterkende werking A x groter
dan Ui.
p

HF

3

l

R1

a

l

1
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R1
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X?2

Uj=1/3Us
U2

I
fig. 13a.

Ir

Principe van Wienbrug oscillator.

De stuurspanning Ui wordt bepaald door de terugwerking van de uitgangsspanning via de frequentiebepalende brug van Wien en de terug
werking via de spanningsafhankelijke deler Ri + R2. Deze deler
vormt het amplitudestabiliserende gedeelte van de oscillator.
10.4.2.

Oscilleerfrequentie.

De schakeling oscilleert in die frequentie, waarbij de terugkomende
spanning in faze is met de ingangsspanning. Deze frequentie volgt
uit:
_____________

i=

VR1R2C1C2

(4)

Bij deze frequentie is tevens de verzwakking van de brugschakeling
minimaal, nl. V3 I
Meestal kiest men R^ = R2 = R en Ci = C2 = C. De frequentie volgt
dan uit:
f =

10.4.3.

1
2ttRC

(5)

Stabiliserende werking.

De stabiliserende werking berust op spanningsafhankelijke tegenkoppeling. De tegenkoppelspanning U2 neemt meer dan evenredig
met de uitgangsspanning toe, omdat Ri als NTC-weerstand of R2
als PTC-weerstand is uitgevoerd.
a. NTC-weerstand (fig. 13b).
Bij deze weerstand geeft een verhoging van de uitgangsspanning Ua

177

een verhoging van de stroom en daardoor temperatuurstijging van
de NTC. Daardoor daalt de weerstandswaarde en wordt er meer
tegengekoppeld.
b. PTC-weerstand (fig. 13c).
Hiervoor gebruikt men meestal een gloeilampje voor laag stroom
verbruik. Deze hebben een temperatuurcoëfficiënt van ca. 5 x 10 .
Stijgt de stroom door een dergelijke weerstand, dan wordt er meer
vermogen ontwikkeld. Daardoor stijgt de temperatuur en neemt de
weerstand toe.
ua

ua

fig. 13b.

Spannings afhankelijke tegen koppeling door middel van
NTC -weerstand.

fig. 13c.

Spanningsafhankelijke tegenkoppeling door middel van
PTC -weerstand.
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' jUfl/3 U/®

/

fig. 13b.

fig. 13c.
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fig.14. 0
Spanningen als functie van Uu’.

----- - K.'

De amplitude-stabilisatie zal nu zodanig moeten werken, dat de
amplitude van de uitgangsspanning een constante waarde heeft aan
genomen, voordat er vervorming door over sturing gaat optreden.
Hieraan wordt voldaan, indien men ervoor zorgt, dat de tegenkoppelspanning U2 gelijk is aan de spanning Ui bij een uitgangsspan
ning, waarbij nog geen vervorming optreedt.
Met behulp van fig. 14 willen we ons hier verder in verdiepen. Ten
einde een aannemelijke verklaring op te zetten, gaan we het terugkoppelcircuit bij P (fig. 13a) onderbreken. Op het punt P wordt een
generator (gestippeld getekend) aangesloten, die de anodewisselspanning van de laatste buis vervangt. De door deze generator ge
leverde spanning is aangeduid met Ua’. De generator wordt zo in
gesteld, dat de spanning Ua maximaal is. Dan is de frequentie van
de generator gelijk aan de afstemfrequentie van de Wienbrug. In
fig. 14 is de spanning Ua’ uitgezet langs de horizontale as. De span
ning Ui is 1/3 van Ua’. @ De tegenkoppelspanning U2 neemt niet
lineair met Ua’ maar meer dan evenredig met Ua’ toe. (5) De
stuurspanning Uj (4) vinden we alshet verschil van Ui en U2. De
uitgangsspanning Ua is A x groter @ dan de stuurspanning Uj.
Door in de karakteristiek ook Ua’ uit te zetten (bij gelijke spannings178

assen verloopt Ua’ onder een hoek van 45°) vinden we dat de oscillator zich in zal stellen in het punt Q. Voor dit punt is immers Ua even
groot als Ua’. Zouden we dus Ua’ een waarde geven die overeenkomt
met punt Q, dan zou na doorverbinding van P de oscillator precies
zo doorwerken.
In praktische schakelingen begint de oscillator uiteraard in het punt
0. Omdat tot het punt Q de rondgaande versterking groter is dan 1,
zal de spanning Ua toe gaan nemen tot de rondgaande versterking 1
is geworden.

Opmerking:
Indien men een gloeilampje als amplitude-stabiliserend element
gebruikt, blijkt dat bij frequentieverandering de uitgangsspanning
even in amplitude varieert. Dit wordt veroorzaakt door de traag
heid van het gloeilampje.
10.4.4. Invloed van in- en uitgangsweerstanden op de frequentie.
In het voorgaande is er stilzwijgend van uitgegaan dat de uitgangs weerstand van de laatste trap 0 2 bedraagt en dat de ingangsweerstand van de eerste trap co is. In praktische schakelingen is dit
echter niet het geval. In fig. 15 zijn de uitgangs- en ingangsweerstand in rekening gebracht. De generator stelt de vervanging van
de laatste trap voor. De EMK van deze generator is de spanning in
onbelaste toestand, dat wil zeggen met niet aangesloten Wienbrug.
i
\RUlt

R1

Cl ZZ

C “

EMK

T

T2

1

fig. 15. Vervangschema van Wienbrug oscillator.

Deze EMK is dan, koppelcondensatoren en parasitaire capaciteiten
buiten beschouwing gelaten, in faze met de stuurspanning van de
eerste buis.

a. Uitgangs weer stand bij een buistrap in de KBS.
De uitgangsweerstand bij een buistrap wordt gevormd door de
parallelschakeling van anodeweerstand en de inwendige weer
stand van de buis. Een lage uitgangsweerstand kan menkrijgen
door de spanning af te nemen van een katodevolger.
@
b. Uitgangsweerstand bij een transistortrap.
De uitgangsweerstand in de GES wordt gevormd door de paral
lelschakeling van collectorweerstand en het omgekeerde van het
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uitgangsgeleidingsvermogen. Bij toepassing van een emissorvolger verkrijgt men een lage uitgangsweerstand. (12)
c. Ingangsweerstand buistrap.
De ingangsweerstand kan als co worden beschouwd.
d. Ingangsweerstand transistortrap.
Indien de eerste trap normaal in de GES zou werken, zou dit een
lage ingangsweerstand tot gevolg hebben. Daar echter de tegenkoppelspanning aan de emissor wordt toegevoerd, neemt de in
gangsweerstand aanzienlijk toe. Indien men R2 klein ten opzichte
van rjn kiest, kan men de invloed van de ingangsweerstand ver
waarlozen.
Zoals uit fig. 15 blijkt, komt ruit in serie met de bovenste weer
stand van de Wienbrug te staan. rjn komt parallel aan de onder
ste weerstand te staan.

10.4.5.

I

Wienbrug-oscillator met transistoren.

13;

In fig. 16 is een praktische schakeling getekend.
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Wienbrug oscillator volgens Intermetall.

BUS 4

V3 is als emissorvolger geschakeld. De uitgangsweerstand op de
emissoraansluiting is dus laag. Vanaf de emissor van V3 wordt een
spanning via de Wienbrug teruggevoerd naar de basis van Vi. Even
eens vanaf deze emissor wordt een spanning afgenomen voor de
tegenkoppelspanning over het gloeilampje V5. De uitgangsspanning
wordt afgenomen in het collectorcircuit van V3. De belasting heeft
daardoor praktisch geen invloed op de werking van de oscillator.
Door de toepassing van directe koppeling vervallen de koppelcondensatoren. Dit heeft tot resultaat dat bij lage frequenties de uit
gangsspanning niet gaat afnemen. De uitgangsspanning wordt met
P2 ingesteld op IV. De vervorming is dan lager dan 1%. De voe
dingsspanning is gestabiliseerd. Het frequentiebereik van 20 Hz tot
20 kHz is onderverdeeld in drie bereiken.

10.5. Dippy-oscillatoren
10.5.1.

Algemeen.

Deze oscillator wordt gebruikt, indien men een sinusvormige span
ning van een bepaalde frequentie nodig heeft en er geen hoge eisen
aan de vervormingsvrijheid worden gesteld.
Men maakt hier gebruik van een versterkertrap. Zoals bekend is de
uitgangsspanning dan in tegenfaze met de ingangsspanning.

fig.17.

Dippy oscillator.

Om spanning in faze terug te kunnen voeren, moet men dus fazeverschuivende netwerken op gaan nemen. Hiervan heeft men er mins
tens drie nodig.
Indien men de condensatoren en weerstanden in het terugkoppelnetwerk gelijk kiest, volgt de frequentie uit:

1
f = 15,5 RC

I

(6)

Dit geldt alleen bij toepassing van drie RC-schakelingen. Bovendien
moet de uitgangsweerstand van de buis- of transistortrap klein zijn
ten opzichte van de ingangs weer stand van het terugkoppelnetwerk
en moet de ingangsweerstand van de buis- of transistortrap groot
zijn ten opzichte van de uitgangsweerstand van het terugkoppelnet
werk.
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Daar het terugkoppelnetwerk een verzwakking heeft van 29, zal de
versterking van de trap minstens 29 dienen te bedragen.

10.5.2.

Transistor dippy-oscillatoren.

In fig. 18a is een eenvoudige oscillator getekend. In het terugkoppel
netwerk zijn vier RC-schakelingen opgenomen. De frequentie van de
-------------------------------------------------C2j|70n,
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fig.l8a.

Dippy oscillator met transistor.

afgegeven spanning is ca. 1 kHz. Met P2 kan de uitgangsspanning
tussen 0 en 1 V worden ingesteld. Met behulp van Pi wordt het instelpunt van de transistor zo gekozen, dat de afgegeven spanning
minimaal vervormd is. In deze schakeling kan men willekeurige
transistoren toepassen.
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fig.L8b.

Uitbreiding met emissorvolger.

Het bezwaar van de schakeling volgens fig. 18a is, dat men niet
laagohmig kan belasten. In dat geval kan men de schakeling volgens
fig. 18b toepassen. Ook hier kan men willekeurige transistoren ge
bruiken.
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HOOFDSTUK XI

A.F. VERSTERKERTRAPPEN MET TRANSISTOREN

11.1. Inleiding
In de Leerboeken Elektronica deel 3 en 4 is uitgebreid ingegaan op
de eigenschappen van transistoren en buizen, instelmethoden voor
transistor- en buisversterkertrappen en de buis en transistor als
versterker voor kleine en grote signalen.
Vanuit deze theoretische basis kunnen we dus direct overgaan tot
de bespreking van praktische schakelingen en ingaan op het foutzoeken aan deze trappen.

RC GEKOPPELDE TRAPPEN
11.2. Transistortrap met gestabiliseerde instelling
11.2.1. Instelling.
De instelling wordt bepaald door Ug , Ri, R2 en Re (fig. 1).

/?4

Ir
Ri

ci

/c

Ib
-4—

"0

“b

C3

K
1'“

C2

Ue

Uc 4- IK
UB

Y

R3

Fig.1. Versterkertrap met gestabiliseerde instelling.
De gelijkspanning tussen basis en emissor bedraagt voor Ge-transistoren ca.0,2V en voor Si-transistoren ca.0,6V. In de praktijk
bedraagt de emissorspanning meestal 1 ... 1,5 V.
De emissor- en collectorstroom zijn praktisch onafhankelijk van de
transistoreigenschappen en de temperatuur.
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De basisstroom daarentegen is wel sterk temperatuurafhankelijk.
De emissorstroom meet men indirect door middel van de collectorstroom. Neemt men nl. een stroommeter op in de emissorleiding,
dan stijgt daardoor de totale emissorweerstand. Daardoor daalt Ie.
Men meet dan een lagere Ie dan er zonder meter vloeit.

TABEL VI

Uc

Ub<

Ue

a. R4 veel groter (Uc = Ue).
b. R3 veel kleiner.
c. C2 lekt.
a.
b.
c.
d.
e.

Collector onderbroken.
R} groter.
R2 kleiner.
Ci lekt naar spanning.
b.e.-diode kortgesloten (Ue = Ub).
(Uc =UB).

a. Basis onderbroken (Ue = 0, Uc = UB).
b. Emissor onderbroken (idem).

ub =

R4 groter.
b. C3 lekt.
c. R3 kleiner.
d. C2 lekt.

e -

Uc

Uc

ub>

ue>—uc

< kleiner dan

fa. R4 kleiner.
\b. R3 groter.

a. Kortsluiting tussen c en e.
'a.
b.
c.
d.

= gelijk aan

b. e. -diode kortgesloten.
Ri kleiner.
R2 groter.
Ci lekt naar - spanning.

groter dan

Neemt men een stroommeter op in de collectorleiding, dan heeft dit
geen invloed op Ie en dus Ie.

11.2.2.

Foutzoeken.

Alvorens componenten door te gaan meten, gaat men het signaal
volgen. Men meet dus de wisselspanning op ingang, basis, emis
sor, collector en uitgang. Vervorming of te weinig versterking
duidt meestal op een fout in de gelijkstroominstelling.
Meet men wisselspanning op de emissor, dan is C2 in capaciteit
verminderd of onderbroken.
Bij het meten van de gelijkstroominstelling met de universeelmeter
185

of buisvoltmeter meet men achtereenvolgens:
a. De batterij spanning Ub; b. Ub; c. Ue; d. Uc.
Door de gemeten waarden met de vereiste waarden te vergelijken
en gebruik te maken van tabel VI, kan men de fout lokaliseren.
Genoemde tabel kan men alleen direct gebruiken, indien de span
ningen gegeven zijn ten opzichte van de onderzijde van de emissor
weerstand. Bij de schakeling met een PNP-transistor is dit dus
ten opzichte van de pluspool en bij een schakeling met een NPNtransistor is dit ten opzichte van de minpool.

9^

onderzijde

fig. 2a.
Spanningen bij een PNPtransistor ten opzichte van
pluspool en minpool.

Re

fig. 2b.
Spanningen bij een NPNtransistor ten opzichte van
minpool en pluspool.

In schakelingen, waarin de instelspanningen ten opzichte van de
bovenzijde van de collectorweerstand zijn gegeven omdat de boven
zijde van de collectorweerstand aan massa is gelegd, moet men bij
de aangegeven spanningen de batterij spanning optellen (PNP-transistoren) of aftrekken (NPN-transistoren).
In fig. 2a en 2 b zijn hiervan voorbeelden gegeven. De inOaanSe~
geven spanningen zijn gegeven ten opzichte van de onderzijde van
de emissorweerstand.
De in
aangegeven spanningen zijn gegeven ten opzichte van de
bovenzijde van de collectorweerstand.

11.3. Transistortrap met ongestabiliseerde instelling
11.3.1.

Instelling.

In deze schakeling wordt de basisstroom bepaald door de batterijspanning en Rb. De eigenschappen van de transistor en de tempe
ratuur hebben praktisch geen invloed op de basisstroom. De emissor- en collectorstroom daarentegen zijn wel sterk temperatuurafhankelijk.
In deze schakeling mag men de basis niet met de minpool verbinden,
daar anders de basis-emissor diode defect raakt.
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11.3.2.

Werking als versterker.

Het signaal wordt toegevoerd tussen basis en emissor en afgenomen
tussen collector en emissor. De schakeling werkt dus in GES. Een
voordeel van deze schakeling ten opzichte van de schakeling met

fig.3.

Versterkertrap met on
gestabiliseerde instelling.
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gestabiliseerde instelling is, dat vrijwel alle stuurenergie wordt
afgegeven aan de transistor. Dit weegt echter niet op tegen de sta
biliteit van de schakeling met laagohmige deler. Vandaar dat deze
schakeling praktisch niet wordt toegepast.
11.4. Transistortrap met sliding bias

11.4.1. Instelling.
De collectorweerstand (fig.4a) geeft een zekere stabilisatie. @
Het voordeel van deze instelmethode is, dat Rb hoog is en daardoor
praktisch geen stuurenergie opneemt.
/?c
1/2 Rb

1/2 Rb

HF
C3

R,

C1

4F
C2ZZ.

!:#e
11

Ir

fig. 4a.
Versterkertrap met
glijdende instelling.

11.4.2. Werking.

Gestuurd wordt tussen basis en emissor. Afgenomen wordt tussen
collector en emissor. C2 voorkomt terugwerking via Rb vanaf de
uitgang naar de ingang.
Het ingangscircuit en het uitgangscircuit ondervinden dus elk een
belasting van ’/a R^.
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Indien de spanningsversterking een zeer bepaalde waarde dient te
hebben, neemt men Re op (fig. 4b).
Indien Re voldoende groot is kan men de over R e staande wisselspanning gelijk stellen aan Uj.

*c

UC=RCIC

fig. 4b.

1F
Ui

U^Ujzlc-R'

“u

De spanningsversterking wordt
bepaald door de verhouding
Rc/Re-

o

I
Daar de wisselspanningen over Rj en Re door praktisch dezelfde
stroom worden veroorzaakt kunnen we, indien R^»RC is, schrijven:
Uu iIq
Ic x Rc Rc
c x R<c Ic x Rc
ui "
Ue ~ Ie x R ” Ic x Re " Rp
X

W

C

Vz

Kiezen we dus Rc = 3 Re, dan is de spanningsversterking van de
trap 3.
Door het opnemen van de emissorweerstand neemt bovendien de
ingangsweerstand toe. Deze volgt bij benadering uit:
rin = hllee + (h21ee + 1) Re
11.5. Emissorvolger met sliding bias

De gelijkstroominstelling komt overeen met die van de voorgaande
schakeling. Voor wisselstroom is de werking echter totaal ver
schillend (fig. 5). De collector is voor wisselspanning zowel met
de uitgang als met de ingang verbonden, daar de batterij als een
kortsluiting voor wisselstroom kan worden beschouwd. Gestuurd
wordt dus tussen basis en collector. Afgenomen wordt tussen
emissor en collector. Dit is dus een emissorvolger of GCS. (5)

%
R,

fig.5.
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Emissorvolger met
glijdende instelling.

HF
C1

HF
Re

L_

-~uB

C2

RL

Kenmerkende eigenschappen van deze schakeling zijn de hoge in
gangsweerstand en de lage uitgangsweerstand. De schakeling wordt
daarom toegepast voor de koppeling tussen hoogohmige stuurbronnen, die niet laagohmig belast mogen worden, en laagohmige be
lastingen.
11.6. Emissorvolger met gestabiliseerde instelling

11.6.1.

Instelling.

Het nadeel van de emissorvolger met glijdende instelling is de
betrekkelijk grote temperatuurgevoeligheid. Indien dit een bezwaar
is, zal men daarom trachten de gestabiliseerde instelmethode te

fig.6a.

Emissorvolger met gestabiliseerde instelling.

gebruiken en liefst zodanig, dat de ingangsweerstand hoog blijft.
Dit is het geval met de schakeling volgens fig. 6a.
Rb is zo laag gekozen, dat de gelijkspanningsval ten gevolge van Ifr
over deze weerstand te verwaarlozen is. Het knooppunt van
en
R2 is dus voor gelijkstroom direct met de basis verbonden. In de
emissorleiding is Re geschakeld. We hebben hier dus duidelijk de
gestabiliseerde instelmethode.
11.6.2.

Werking.

Via
wordt het signaal aan de basis van de transistor toegevoerd.
Door de emissorvolgerwerking ontstaat op de emissor een wissel
spanning, die praktisch gelijk is aan de basiswisselspanning. Via
C2 wordt deze wisselspanning verbonden met het knooppunt van Ri
en R2. Daarmee wordt bereikt, dat er over R^ praktisch geen wis
selspanning staat. De stuurbron levert daarom aan Rb een veel ,
geringere stroom, dan indien Rb in z’n geheel op de stuurbron is
aangesloten.
Bedraagt de spanningsversterking 0,96, dan ”ziet” de stuurbron Rb
als een weerstand met een waarde 25 Rb.
4
Is Rb b.v. 10 k2, dan zal bij de aangenomen waarde de stuurbron
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belast worden met de ingangsweerstand van de transistor en 250 k2.
Dit blijkt duidelijk uit fig. 6b, waarin het wisselstroomschema is
getekend. Daarbij is ervan uitgegaan, dat de condensatoren zich als

R,

Rb

fig. 6b.

Wisselstroomschema.

een kortsluiting gedragen. De totale belasting tussen de uitgangsklemmen wordt gevormd door de parallelschakeling van Ri, R2, Re
en Rl. Indien Ri en R2 groot zijn ten opzichte van Re zullen ze
geen invloed hebben op de spanningsversterking.
Is Re groot t.o.v. hne, dan kan Re worden verwaarloosd.

TRANSFORMATOR-GEKOPPELDE EINDTRAPPEN
11.7. Klasse-A eindtrap

11. 7.1.

Gelijkstroominstelling.

De instelling vindt plaats door middel van een temperatuurafhankelijke deler en een emissorweerstand (fig. 7). Stijgt de omgevings
temperatuur, dan wil de emissorstroom toe gaan nemen. Tegelij
kertijd daalt echter de weerstandswaarde van de NTC en daarmee
de basisspanning, waardoor de emissorstroom af wil gaan nemen.
Door een juiste dimensionering lukt het, de instelstroom praktisch
onafhankelijk van de omgevingstemperatuur te maken.

p

\rl
R1

R2
Re

fig. 7.
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Enkele A-eindtrap.

o-

In sommige trappen laat men de emissorweerstand weg. Met be
hulp van de potentiometer P wordt de instelstroom de juiste waarde
gegeven. Bij het afregelen van de trap begint men met P in de
maximum stand te zetten.
11.7.2.

Werking.

Door middel van de transformator wordt de belasting, meestal een
luidspreker, getransformeerd in de collectorleiding. Rl wordt ge
transformeerd in een zodanige waarde, dat bij de maximaal moge
lijke collectorwisselstroom ook de wisselspanning maximaal is.
Daar de stroom door een transistor niet van richting om mag keren
en daar de spanning op de collector niet van polariteit mag veran
deren, geldt:
a. Amplitude collectorwisselstroom < collectorinstelstroom.
b. Amplitude collectorwisselspanning < collector-emissorspanning
« UB.
Opdat de trap maximaal onvervormd vermogen afgeeft, moet de
wisselstroombelasting gelijk worden genomen aan:

UB

ri = V

6

11.8. Klasse-AB balanseindtrap
Indien men de beschikking zou hebben over ideale transistoren, zou
men bij balanseindtrappen de klasse B-instelling kiezen (fig.8a). In
de praktijk is dit echter niet mogelijk vanwege de "knik” in de -Ic/
- Ube-karakteristiek. Bij klasse B-instelling verloopt de collectorstroom dan volgens fig. 8b. De spanning over Rl verloopt volgens
fig.8c. Om deze z.g. klasse B-vervorming te vermijden wordt de
AB-instelling gekozen.

p

Rl

fig.8a.

Balanseindtrap met AB-instelling.
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1

fig. 8b Uitgangstroom per transistot bij klasse B-instelling.

o

fig. 8c. Bij klasse Binstelling
treedt ver
vorming op.

I

clroonwnpuls VI

h

i

—* -«t>»

ƒ

7

trnxmmpu/i Vi

fig.8d. Door instelling in klasse AB verdwijnt de klasse-B
vervorming.
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Hierbij geleiden de transistoren elk langer dan ’/a T. Gedurende
enige tijd geleiden ze dus beide. Daar de stromen in de uitgangstransformator tegengesteld verlopen wordt het veld bepaald door
het verschil van deze stromen. Bij een juiste instelling verloopt de
het veld bepalende stroom It dan sinusvormig (fig.8d).
De juiste instelling van een klasse AB-versterker dient plaats te
vinden met de KSO. Deze wordt over Rl geschakeld. Men kiest de
instelling zodanig dat de klasse B-vervorming juist verdwenen is.

11. 8.1.

Gelijkstroominstelling.

Voor gelijkstroom staan de eindtransistoren parallel. De ruststromen zijn laag. Daarom is de dissipatie in ongestuurde toestand
gering.
11.8.2.

Werking.

De transistoren worden met in tegenfaze zijnde spanningen gestuurd.
Ze geleiden dus beurtelings. Een stroomimpuls in een der wikkelin
gen induceert een spanning in alle wikkelingen. De collectorspanningen verlopen daarom sinusvormig, ondanks het impulsvormige
karakter van de stroom.
KSO

fig.8e.

Controle op gelijkheid van de
transistoren.

Voor een vervormingsvrije uitgangsspanning dienen de transistoren
gelijk te zijn (paar-transistoren). Dit is het geval indien de door de
transistoren afgegeven stroomimpulsen dezelfde amplitude hebben.
Men kan dit gemakkelijk constateren door de spanning over de ge
zamenlijke emissorweerstand op de KSO weer te geven.
Zijn de amplituden van de opeenvolgende impulsen ongelijk, dan zijn
de transistoren ongelijk (fig.8e).
Indien de emissors niet via een gemeenschappelijke weerstand met
massa zijn verbonden kan men voor het uitvoeren van deze meting
in de batterij leiding een weerstand opnemen en daarover de span
ning meten. Deze weerstand dient zo laag te zijn, dat de spanningsval erover klein is ten opzichte van de batterij spanning.

TRANSFORMATORLOZE EINDTRAPPEN
11.9.

Complementaire eindtrap

Een complementaire eindtrap wordt gevormd door een PNP- en een
NPN-transistor, die in principe volgens fig. 9a zijn geschakeld.
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11.9. 1.

Gclijkstroominstelling.

Rc wordt zo gekozen, dat op het punt A de spanning V2 Ub bedraagt.
Na het inschakelen zal C via de basis-emissor diode van V2 tot V2

'Li

V2

◄—

A

4- “b
VI
1/2 UB

3

fig. 9a.
Complementaire eindtrap.

b

fig. 9b

B

=c

V1

X

De basis-emissor dioden van
de transistoren staan antiparallel.

Ub worden opgeladen. Gedurende dit opladen heeft de spanning Uab
de in fig. 9b aangegeven polariteit en spert Vi. Zodra de spanning
over C gestegen is tot V2 Ub, sperren beide transistoren, omdat
er dan tussen A en B geen spanningsverschil meer bestaat.

11.9.2. Werking.
Bij sturing zal de spanning op punt A gaan variëren. Daar C een zo
grote capaciteit heeft dat hij voor deze variaties als een kortslui
ting kan worden beschouwd, komen we tot de vervangschema’s vol
gens fig. 9c en d. Gedurende de positieve periode spert V2 en ge
leidt Vi. Daar Vi gestuurd wordt tussen collector en emissor en
daar het signaal wordt afgenomen tussen emissor en collector heb
ben we te maken met een emissorvolger. Dit betekent, dat de posi
tieve halve periode op punt A praktisch onverzwakt over de belas
ting komt. Gedurende de negatieve halve periode spert Vi en geleidt
V2. Ook V2 gedraagt zich als een emissorvolger, daar diens col
lector immers via de batterij met massa is verbonden. De negatie
ve halve periode zal dus ook praktisch onverzwakt over de belasting
komen. Daar bij instelling in klasse B weer de reeds genoemde
klasse B-vervorming optreedt, geeft men in praktische schakelin
gen de transistoren een zekere voorinstelling.
Men kan dit b.y. doen volgens fig. 9e, door Re op te splitsen. De
spanning over het onderste gedeelte doet dienst als instelspanning
voor de serieschakeling van de beide dioden.
Ook kan men een diode volgens fig. 9f gebruiken. @ Dit geeft
tevens temperatuurcompensatie.
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CZ± 1/2 Uq

o-

3

fig. 9c. Tijdens de posi
tieve periodehelft
geleidt Vj.

4
o-

fig.9d. Tijdens de nega
tieve periodehelft
geleidt V£.
■o

fig. 9e.

Door middel van de
spanningsyal over R
worden de transistoren ingesteld in klasse
AB.

fig. 9f. Instelling in klasse AB
door middel van een
diode.
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11.10. Serie-balanseindtrap met stuurtransformator

In fig. 10a zijn twee transistoren van hetzelfde type gebruikt. Opdat
de transistoren beurtelings een stroomimpuls leveren, dienen ze

V2

Ir
c

4-

'"'Q
1/2 UB

R2

*0

'?'0

fig. 10a.
Serie-balans schakeling.

V1

: \

fig. 10b.
Vi geleidt de le periodehelft. C fun
geert als batterij.

R’

Jr

met in tegenfaze zijnde spanningen te worden gestuurd. In fig. 10a
zijn deze spanningen verkregen door middel van een transformator.
11.10.1. Instelling.
Door middel van spanningsdelers en emissorweerstanden zijn de
transistoren in klasse AB ingesteld. De weerstanden zijn zó geko
zen, dat de spanning per transistor 7a Ub bedraagt. C is opgeladen

tot 7a Ub.
11.10.2. Werking.
Zodra bij sturing de basisspanning van Vi negatief gaat, zal deze
transistor meer geleiden. V2 wordt gesperd. Door Rl vloeit nu
een stroomimpuls in de aangegeven richting (fig. 10b).
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Zodra bij sturing de basisspanning van V2 negatief gaat, zal V2
geleiden en Vi sperren. Nu vloeit er volgens fig. 10c een stroomV2

fig. 10c.
V2 geleidt de 2e periodehelft.
Re

4- UB

c
O-

dhr
rl

V

impuls in tegengestelde richting. Door Rl vloeit dus een wissel
stroom en over Rl ontstaat wisselspanning.
11.11. Serie-balanseindtrap met faze-omkeertransistor

In de schakeling volgens fig. 11 worden de in tegenfaze zijnde span
ningen verkregen door middel van een transistor-fazedraaier. De

c

n
fig. 11.
Sturing door middel van een fazedraaiertransistor.

J

spanning op de collector is in tegenfaze met de spanning op de ba
sis. De spanning op de emissor daarentegen is in faze met de ingangsspanning. Dit systeem wordt weinig toegepast.
11.12. Praktische schakelingen

11.12.1. Mengschakeling voor drie kanalen.

®

Elk kanaal in fig. 12 bevat drie versterkertransistoren. Vi en V2
hebben een extra gestabiliseerde instelling. Bij deze transistoren
is nl. de gestabiliseerde instelling gecombineerd met de sliding
bias. De bovenzijden van Ri en R2 zijn immers niet met de min
pool, maar met de collector verbonden. Daar de middens van Ri
197
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fig. 12. Mengschakeling voor 3 kanalen.
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en R2 niet via condensatoren met massa zijn verbonden, ontstaat
er tegenkoppeling voor wisselstroom.
Elk kanaal heeft een ingang voor laagohmige en een ingang voor
hoogohmige stuurbronnen. Met Pi wordt de versterking ingesteld.
Via C5 en R7 wordt tegengekoppeld. De tegenkoppeling is in deze
schakeling ongeveer evenredig met de inwendige weerstand van de
stuurbron. Daarmee wordt bereikt, dat met de in de praktijk ge
bruikte stuurbronnen ongeveer dezelfde spanningsniveaus worden
verkregen. De elementen met de laagste inwendige weerstanden
geven nl. ook de laagste spanning, zoals uit onderstaande tabel
blijkt.

Inwendige
weerstand

Dynamische microfoon
Dynamisch pickup-element

Kristal pickup-element

10

... 100 2

0,5 .. .
500 k . . .

EMK

0,2 . ..

1 mV

10

15 mV

1 Mfi 100

. . . 5000 mV

20 k2

De eigenschappen van deze schakeling zijn als volgt:
Versterking per kanaal (inwendige weerstand van de stuurbron 102):
ca.3000.
1,5 V.
Maximale uitgangsspanning:
Ruisspanning aan de uitgang per kanaal bij
2 mV.
kortgesloten of open ingang:
5 mA.
batterij stroom voor drie kanalen:
11. 12.2.

10 Watt versterker Robijn (fig. 13a).

Daar in de literatuur reeds uitgebreid op deze versterker is inge
gaan (9) , willen we hier slechts drie punten naar voren brengen,
welke aansluiten op de eerder gegeven theorie.
11.12. 2a.

Gelijkstroominstellingen.

In fig. 13b is het gelijkstroomschema van de gehele versterker ge
tekend. Daaruit blijkt dat de instelling van Vi wordt bepaald door
V2. De spanning op de emissor van V2 doet immers dienst als instelspanning voor de basis van Vi. De instelling van V3 is zeer
belangrijk, daar deze de instellingen.van de volgende transistoren
bepaalt. De collector van V3 is direct verbonden met de basis van
V4. Daardoor ligt de emissorspanning van V4 vast en daarmee de
instelstroom van deze transistor. Dit houdt in, dat ook de basis
spanningen van Vq en V5 vastliggen. V5 en Vg zijn in klasse AB
ingesteld. De instelstroom wordt bepaald door de voorspanning
over R. Doordat in R een RTC-weerstand is opgenomen, is de
instelling gestabiliseerd tegen temperatuurvariaties.
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De instelstroom door de serieschakeling van V5 en Vg (NPN-transistoren) geeft over de weerstanden van 150 Q gelijke spanningen.
Deze spanningen doen dienst als instelspanningen van de eindtransistoren. De weerstanden van 0,7 2 geven daarbij een zekere tegenkoppeling.
9.5k

r

I

fig.l3b. Gelijkstroomschema.

11.12.2b. Sturing.
Aan de ingang van de versterker zijn correctienetwerken en een
toonregelschakeling opgenomen.
V5 en Vg worden praktisch met hetzelfde signaal gestuurd, daar de
weerstand tussen de basis van V5 en Vg gering is.
Daar V5 en Vg een complementaire schakeling vormen zullen ze
beurtelings een stroomimpuls aan de eindtransistoren afgeven. Door
middel van de eindtransistoren wordt de luidspreker gestuurd.
0.2A

0--- 1

I'

(TRAAG)

SORAL BPK 30 U- 500 mA

-31 v/-29V
220 V

24V
2000 y

’so V

fig.l3c. Voeding.
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11.12.2c.

Voeding.

In fig. 13c is het schema van de voeding getekend. Uiteraard kan
men ook een gestabiliseerde voeding opnemen.
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ANROH

transistoren
typen

toepassingen

AMROH

ATES

AM 18

AF 139

u.h.f. versterker,
860 MHz

AM 13

AF 164

AM 15

prijs

generator,

tot

mixer

equivalenten

/ 8,25

MM 139

h.f. versterker tot 108 MHz

/ 2,50

AF 114; SOI;
AF 124; OC44
GFT 44/30

AF 165

autodyne converter tot 108 MHz

/ 2,50

AF 115; OC 171
AF 125; 2N 1178

11

AF 166

m.f versterker 10,7 MHz en 450 kHz,
autodyne converter tot 1,5 MHz

/ 2,20

AF 116. OC45
AF 126; 2N 1180

AM 16

AF 168

autodyne converter tof 27 MHz

/ 2,25

AF 115; 0070
AF125; 2N 2083

AM 14

AF 170

autodyne converter tot 1,5 MHz

/ 175

AF 117;

AF 127

AM 12

AF 172

m.f. versterker 450 kHz

/

1,75

AF 117;

AF 127

AM 52

AC 134

p.n.p. voorversterker

/

1,40

OC3;
OC71
003; OC4

AM 53

AC 135

p.n.p. voorversterker en voor
balanstrappen

klasse

/

1,50

OC72;
2N217

AM 73

AC 136

p.n.p. voorversterker en voor
balanstrappen

klasse B

AM 51

AC 137

p.n.p. voorversterker met
hoge versterking

AM

lage ruis

B

en

/ 1,50
/

2N 408

OC74. AC 125
AC 132; 2N 109

1,50

AC 107
AC 126

AM 54

AC 138

p n.p. voorversterker

ƒ

1,50

OC75;

AM 71

AC 139

p.n.p. voor klasse B balanstrappen

/

2,20

AC 128; 40253

AM 72

AC 141

n.p.n. voorversterker en balans eindversterker complementair met AC 142

/ 2,75

2N 647
AC 127

AM 74

AC 142

p.n.p. ejndversterker

/ 2,25

AC 128; AC 153
AC132; 2N 217

AM 92

AD 142

audioversterker in klasse A of klasse B
bolanseindversterker
Ook voor DC-DC of DC-AC omvormers

/ 5,95

OC26; 2N 2870
AD 139; 2N 301 A
AD 140; AD 149

AM 91

AD 143

audioversterker in klasse A of klasse B
bolanseindversterker

/ 5,00

AD 150; 2N 2869
OC26; 2N301

AM 94

AD 145

klasse B „single-ended” balanseindversterker

/ 3,75

OC 16; 40254

AM 114

AL 102

groot vermogen Hi-Fi versterker, klasse B
„single-ended” bolanseindversterker, 25
W uitgangsvermogen bij 5% vervorming

/

AD 167
2N 2147

AM 111

AL 103

klasse A Hi-Fi krachtversterker als
„driver", klasse B bolanseindversterker

/ 6,50

Alle inlichtingen: AMROH-MUIDEN

9,25

TA 2063

AD 166; 2N 2148

Telefoon 0 2942 - 1341

Hoofdstuk IV - GESTABILISEERDE VOEDINGEN
4.1.
Inleiding
Gestabiliseerde gelijkspanningsvoedingen
Algemene opbouw
.....................
4.2.
Niet-regelbare gestabiliseerde voeding met
4.3.
serietransistor
Regelbare gestabiliseerde voeding met transistoren .
4.4.
Regelbare gestabiliseerde voeding met buizen
4.5.
Gestabiliseerde gelijkstroomvoedingen
Principe en praktische schakeling
4.6.
Gestabiliseerde wisselspanningsvoedingen
Principe
4.7.

69
69
69
72
78
84
86
86
86
86

Hoofdstuk V - BLOKKEEROSCILLATOREN
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.

Inleiding
Het gedrag van een spoel
Mono-stabiele blokkeeroscillator met transistor ...
Mono-stabiele blokkeeroscillator met buis
De a-stabiele blokkeeroscillator met transistor ...
De a-stabiele blokkeeroscillator met buis

89
90
93
94
96
98

Hoofdstuk VI - OMVORMERS

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.

Inleiding
Instelmethoden
De enkele sper-omvormer . ..
De enkele geleide-omvormer .
De balansomvormer
Foutzoeken in omvormers ....
Enkele praktische schakelingen

101
102
104
106
108
111
112

Hoofdstuk VII - INDUSTRIËLE ELEKTRONICA

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.
7.9.
7.10.

Inleiding
.
Principiële thyristorschakeling
Acculader met thyristoren
Temperatuurregelschakeling met thyristor
Schmitt-trigger
Temperatuurregelaar
Lichtgestuurde schakelversterker
Parkeerlichtschakelaar
Contactloze schakelaar
Telschakeling voor lichtimpulsen

117
117
118
119
121
123
124
125
126
127

Hoofdstuk VIII - DETECTIESCHAKELINGEN
=

8.1.
8.2.
8.3.

Inleiding ....
AM-detectoren
FM-detectoren

129
129
136
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SIEMENS

I

Volledig programma
Siemens bouwelementen
• condensatoren
• halfgeleiders
• buizen
• weerstanden
• ferriet-materiaal

• materiaal voor H.F.
afscherming
• zwakstroom relais

• geëtste schakelingen
en onderdelen hiervoor

8

NEDERLANDSCHE SIEMENS MAATSCHAPPIJ N.V.
z
POSTBUS 1068 - 's-GRAVENHAGE - TELEFOON 624041 - TELEX 31373

/

i

Hoofdstuk IX - GE LIJKSPANNINGSVERST ERKERS
Inleiding
9. 1.
Direct-gekoppelde gelijkspannings ver sterkers
9.2.
Omvormers
9.3.

144
144

152

Hoofdstuk X - SINUS-OSCILLATOREN
10.1.
10. 2.
10.3.
10.4.
10.5.

Inleiding
LC-oscillatoren
Kristal-oscillatoren
RC-oscillatoren met de Brug van Wien
Dippy-oscillatoren

161
162
171

17
181

Hoofdstuk XI -A.F. VERSTERKERTRAPPEN MET TRANSISTOREN
Inleiding
RC-gekoppelde trappen
11.2. Transistortrap met gestabiliseerde instelling
11.3. Transistortrap met ongestabiliseerde instelling ...
11.4. Transistortrap met sliding bias
11.5. Emissorvolger met sliding bias
11.6. Emissorvolger met gestabiliseerde instelling
Transformator-gekoppelde eindtrappen
11.7. Klasse-A eindtrap
11.8. Klasse-AB balanseindtrap
Transformatorloze eindtrappen
,
11.9. Complementaire eindtrap
11.10. Serie-balanseindtrap met stuurtransformator ....
11.12. Praktische schakelingen
11.1.

184
184
184
186
187
188
189
190
190
191
193
193
196
197
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INTERESSANTE ARTIKELEN
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