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Voorwoord

N.V.H.R,

De verliesvrije vermogensregeling met thyristoren en triac’s staat mo
menteel in het middelpunt van de belangstelling.
Het is een nieuw en interessant gebied van de elektronica, zowel voor
de vakman, die er steeds meer mee te maken krijgt in huishoudelijke ap
paraten, e.d., als voor de amateur, die z’n hobby toe kan gaan passen
op het gebied van de sterkstroom.
In deze uitgave is getracht een volledig overzicht te geven van de stand
van zaken op dit moment.
Met behulp van de eerste hoofdstukken kan men zich de basiskennis be
treffende de principiële werking van de toegepaste onderdelen eigen ma
ken. Dit eerste gedeelte werd samengesteld met behulp van geprogram
meerde lessen van ”Elektronica-Opleidingen Dirksen”.
In het laatste gedeelte zijn een groot aantal verschillende soorten schake
lingen opgenomen. Deze schakelingen zijn ontleend aan de publicaties
van de fabrikanten.
Op- en aanmerkingen stellen wij, zoals steeds, bijzonder op prijs.
Dieren, januari 1979

A.J. Dirksen

Voorwoord bij de 2e druk

De vermogenselektronica maakt de laatste jaren een stormachtige ont
wikkeling door.
Nieuwe componenten zijn beschikbaar gekomen en ook zijn er nieuwe
toepassingen gerealiseerd.
Voor de uitgever waren dit voldoende redenen het boekje ” Vermogens
regeling” dat zich vooral richt op de amateur, in een meer aangepaste
vorm, opnieuw uit te brengen.
In het hoofdstuk ”Schakelingen” zijn een aantal voorbeelden opgeno
men, die met toestemming van Kluwer Technische Tijdschriften, zijn
overgenomen uit de nederlandse editie van ELO.
Ook voor de herdruk van deze uitgave mocht ik weer veel waardevolle
adviezen ontvangen van drs. ing. C.F. Ruyter, beter bekend als Dr.
Blan. De heer J. J. Sijbrands van Texim Electronics te Haaksbergen was
behulpzaam, de in de voorbeeld schakelingen aangegeven halfgeleiders
te controleren op gangbaarheid.
Bathmen, oktober 1989

C.J.Bakker
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1. Halfgeleiderdioden
1.1. Inleiding
Wanneer u zich de eigenschappen van halfgeleider dioden eigen hebt ge
maakt, zal het niet moeilijk zijn om de werking van de transistor, de thyristor, de diac, de triac enz. te begrijpen.
Een transistor kunnen we b.v. beschouwen als een combinatie van twee
halfgeleiderdioden. Halfgeleiderdioden worden vervaardigd van germanium (Ge) of silicium (Si).
Daardoor kennen we Ge-dioden en Si-dioden.
Voor we het elektrische gedrag gaan bekijken, allereerst een en ander over
de opbouw. Op deze opbouw zullen we bij de bespreking van de hierna vol
gende, te behandelen halfgeleiders terug komen.
1.2. Opbouw van de PN-overgang
Een halfgeleider wordt ook wel PN-overgang genoemd (afb. I.I.).
Hier is de P de afkorting voor positief en N voor negatief.
In het N gedeelte van een halfgeleider bevinden zich veel vrije elektronen.
Daardoor is de weerstand van het N-gedeelte laag. In het P-gedeelte van een
halfgeleider zijn veel vrije, bewegelijke positieven ladingen aanwezig, waar
door ook in dit deel de weerstand laag is.
Bij de overgang van het P- en N-gebied neutraliseren de vrije negatieve en
a

++ +
+ ++

P
sperlaag
N

k
Afb. 1.1. Schematische opbouw van een halfgeleider diode.

7

vrije positieve ladingen elkaar. In dat gebied zijn daardoor geen vrije ladin
gen aanwezig. De weerstand is daar hoog en wordt sperlaag of junction
(verbinding) genoemd.
In afb. 1.2. is een spanning aangesloten op een PN-overgang.
De positieve ladingen in het P-gebied worden naar beneden gedrukt ten ge
volge van de positieve spanning aan de bovenzijde. De negatieve ladingen
in het N-gebied worden door de negatieve spanning naar boven gedrukt. De
totale weerstand van de diode is bij deze manier van aansluiten laag.
♦
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k
Afb. 1.2. De PN-overgang is
aangesloten in de doorlaatrichting.

p

♦

k

Afb. 1.3. De PN-overgang is
aangesloten in sperrichting.

In afb. 1.3. is de spanning omgepoold. De positieve ladingen in het
P-gebied worden door de negatieve spanning naar boven getrokken, terwijl
de negatieve ladingen in het N-gebied door de negatieve spanning naar be
neden worden getrokken.
De sperlaag wordt hierdoor dikker met het gevolg, dat de weerstand van de
sperlaag toeneemt. De totale weerstand van de PN-overgang is hoog.
Uit het hier voorgaande, kan nu de conclusie worden getrokken, dat een
PN-overgang kan worden beschouwd als een serieschakeling van drie
weerstanden n.1.:
a. de lage weerstand van het PN-gedeelte
b. de variabele weerstand van de sperlaag
c. de lage weerstand van het N-gedeelte
Na deze korte informatieve inleiding over de opbouw van de PN-overgang
laten we het inwendige van de halfgeleider verder buiten beschouwing.
1.3. Aansluitingen
Dioden worden ondergebracht in glazen-, plastic- of metalen behuizingen.
Een diode heeft twee aansluitingen, die kathode en anode worden genoemd.
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Afb. 1.4. Verschillende
uitvoeringsvormen
voor dioden.
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Bij dioden voor kleine vermogens wordt de kathode aangeduid door een
ring (afb. 1.4a) of een stip (afb. 1.4b), zoals ook bij weerstanden.
Ook het typenummer wordt soms door kleurcode op de diode aangegeven.
De kathode aanduiding krijgt dan de breedste band (afb. 4c).
Er bestaan echter ook nog z.g. ”reversed” typen (reserve = omgekeerd), het
omhulsel is dan de anode. Wil men daarover zekerheid hebben, dan zal de
documentatie moeten worden geraadpleegd. Het komt ook wel voor dat op
het omhulsel het schemasymbool is aangebracht.
1.4. Codering
Voor de codering van dioden zijn er drie belangrijke systemen:
a. Het amerikaanse systeem duidt dioden aan met IN. Het cijfer 1 bete
kent, dat het betreffende element een diode is. De N staat voor nonheating, hetgeen wil zeggen geen gloeidraad, d.w.z. een halfgeleider.
Daarna volgt het typenummer dat echter geen enkele technische beteke
nis heeft.
Voorbeeld: 1N3070, 1N618.
b. Het japanse systeem voor type aanduiding van dioden, is gelijk aan het
amerikaanse, maar i.p.v. IN schrijft men IS...
Deze S betekent semi-conductor = halfgeleider.
c. Bij het europese systeem is de codering van zowel van toepassing op dio
den als op transistoren. Deze codering gebruikt twee of drie letters die
worden gevolgd door een serienummer: b.v. AA 118, BA 110 en BY 133.
De eerste letter (A = germanium of B = silicium) geeft aan met welk soort
halfgeleiderdiode of transistor we te maken hebben. De tweede letter in het
typenummer geeft de functie aan, b.v.:
9

A = diode voor algemene toepassingen;
Y = vermogensdiode;
Z = spanningsreferentie diode.
Vermogensdioden worden vaak in gelijkrichters gebruikt, waar ze de wissel
spanning omzetten in gelijkspanning. Dit soort dioden wordt daarom
meestal gelijkrichtdioden genoemd.
De derde letter geeft aan dat het hier om een industrieel type gaat. Dat zijn
dioden die aan hoger eisen voldoen.
Het serienummer heeft geen technische betekenis.
Voor meer gegevens over codering wordt verwezen naar tabel 1 achter in dit
boek.
1.5. Schemasymbool
In afbeelding 1.5. ziet u het schemasymbool voor een diode. Het verticale
lijntje bij de pijlpunt, komt overeen met de kathodekant van de diode. Een
hulpmiddel om di te onthouden, is door te bedenken, dat men bij de katho
de een k of een omgekeerde k kan lezen.
anode

kathode

Afb. 1.5. Schemasymbool voor een diode. De pijl geeft de doorlaatrichting aan
voor de conventionele stroom.

Het schemasymbool van een diode is zo gekozen, dat in een schakeling, aan
de hand van de spanning, direct kan worden bepaald of de diode in sperof in geleiderrichting staat.
PROEF 1.1.
Halfgeleiderdiode doormeten (zie hiervoor: 1.10. Polariteit Ohmmeter).
Schakel een multimeter op het laagste ohmbereik.
Neem vervolgens een diode waarvan de tweede letter een A of een Y is.
Sluit de diode willekeurig aan op de aansluitklemmen van de meter.
Noteer de uitslag.
De uitslag is ca. ... ohm.
Sluit nu de diode aan in de omgekeerde richting.
Noteer ook nu weer de uitslag.
De uitslag is ca. ... ohm.
Bij weerstandmeting wordt een batterij in serie geschakeld met het meetin
strument. Er loopt dan een bepaalde stroom door het onderdeel dat wordt
gemeten.
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Het blijkt nu, dat als de stroom in de ene richting door de diode wil vloeien,
de diode een hoge weerstand heeft. Het gedrag komt dan overeen met dat
van een open schakelaar.
Keren we de diode om en wil de stroom in de andere richting vloeien, dan
heeft de diode een lage weerstand. Het gedrag komt dan overeen met dat
van een gesloten schakelaar.
We zeggen nu, dat de diode in doorlaatrichting staat, wanneer de diode een
lage weerstand heeft en dat de diode in sperrichting staat wanneer de diode
een hoge weerstand heeft. De diode gedraagt zich als een ventiel. In één
richting laat hij de stroom door.
Uit de proef is gebleken, dat het geleiden of sperren van de diode afhangt
van de manier waarop de diode is aangesloten.
1.6. doorlaatrichting

Een diode geleidt, indien wordt voldaan aan het woord KNAP (kathode ne
gatief, anode positief). Een diode in doorlaatrichting gedraagt zich niet he
lemaal als een kortsluiting. Er valt een zekere spanning over, die we doorlaatspanning of drempelspanning noemen.
Bij een Si (silicium)-diode is de drempelspanning ca. 0,6 volt.
Bij een Ge (germanium)-diode is de drempelspanning ca. 0,2 volt.
Bij een batterij vloeit de conventionele stroom uitwendig van de +pool
naar de -pool. De diode in afb. 1.6a staat in doorlaatrichting, omdat de pijl
in het schema aangeeft, dat de conventionele stroom van links naar rechts
kan vloeien.
1.7. Sperrichting

Wanneer de pijlrichting in het schemasymbool tegengesteld staat aan de
richting waarin de conventionele stroom wil vloeien, spert de diode (afb.
1.6b).
Een diode spert wanneer de anode negatief is t.o.v. de kathode. Een in sper
richting aangesloten diode spert niet volledig. Er vloeit nog een kleine
sperstroom of lekstroom, die sterk temperatuur-afhankelijk is. Bij oplopen
de temperatuur stijgt de sperstroom. Bij Si-dioden is de sperstroom 2 tot
100 nA en bij Ge-dioden 2 tot 100 fiA.
Afb. 1.6a.
De diode staat in doorlaatrichting.

Q

+

y

Afb. 1.6b.
De diode staat in sperrichting.

1.8. Karakteristiek
Uit de karakteristiek van een diode kan men aflezen hoeveel stroom er
vloeit, wanneer er een bepaalde spanning over de diode staat. Naar de in
wendige constructie bestaan er verschillende typen met daaraan verbonden
eigenschappen; de voornaamste typen zijn: puntcontactdioden (afb. 1.7a)
en lagendioden (afb. 1.7b). Voor elk diode type is de karakteristiek weer an
ders. De fabrikant geeft daarom voor elk type een karakteristiek.
Afb. 1.7a. Principe van een puntcontact diode.
^tonloctv*»Mj*
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Afb. 1.7b. Principe van de lagendiode.

In afb. 1.8. zijn de karakteristieken getekend voor de gemiddelde Ge-lagendiode (getrokken), de gemiddelde Ge-puntcontactdiode (streep-stip) en de
gemiddelde Si-diode (gestreept).
In sperrichting is er geen verschil tussen de karakteristieken van een Ge
lagendiode en een Ge-puntcontactdiode. Langs de horizontale as is de span
ning uitgezet en langs de verticale as de stroom. De doorlaatspanning is
naar rechts uitgezet en de bijbehorende stroom naar boven. De spanning in
sperrichting is naar links uitgezet en de bijbehorende stroom naar beneden.
a. Doorlaatrichting
Voeren we de spanning in geleiderrichting op van 0 volt af, dan blijkt dat
een Ge-diode eerder geleidt dan een Si-diode. Is een Si-diode echter eenmaal
in geleiding, dan is er minder spanningstoename nodig voor een bepaalde
stroomtoename.
Voor een stroomtoename van 10 tot 60 mA moet voor een Ge-lagendiode
de spanning toenemen van 0,2 volt tot 0,4 volt. Voor een Si-diode is die
spanningstoename van 0,6 volt tot 0,7 volt. De karakteristiek van de Sidiode loopt steiler.
b. Sperrichting
Voeren we in sperrichting de spanning op van 0 volt af, dan vloeit er een
kleine sperstroom. Bij een zekere spanning, de z.g. zenerspanning, gaat de
stroom sterk toenemen. De diode slaat als het ware door. Wanneer de
stroom nu door een voorschakelweerstand wordt beperkt, gaat de diode
niet kapot. Dioden, die worden gebruikt in het doorslaggebied, noemt men
zenerdioden. In het volgende hoofdstuk wordt op dit type dioden uitgebreid
ingegaan.
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Afb. 1.8. Karakteristieken van Ge- en Si-dioden.

De zenerspanningen in afb. 1.8. zijn respectievelijk 8 volt en 6 volt. Ook
in de sperrichting is de karakteristiek van de Si-diode steiler. Het gedeelte
van de karakteristiek dat steil loopt, noemt men het zenergebied. Dat zenergebied is aangegeven met A - B.
In het zenergebied is de spanning vrijwel onafhankelijk van de stroom. Dit
gebied wordt daarom gebruikt voor spanningsstabilisatie. Wanneer bij een
gelijkrichtdiode de zenerspanning wordt overschreden, brandt de diode
meestal door. Bij gelijkrichtdioden moeten we er dan ook opletten, dat de
sperspanning van de betreffende diode onder de zenerspanning blijft.
Opmerking 1
Een halfgeleiderdiode noemt men ook wel PN-overgang (afb. 1.9). Een dio
de bestaat n.1. uit twee gedeelten. Het P-gedeelte heeft een overschot aan
positieve lading. Het N-gedeelte heeft een overschot aan negatieve lading.
In verband met het lezen van de schemasymbolen met halfgeleiders dient u
dit te weten.
Verder is het van belang te zien, dat de pijl in het diodeschemasymbool wijst
van P naar N. Ook bij andere halfgeleider elementen is dat het geval.

Afb. 1.9. Halfgeleider diode of PN-overgang.
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Opmerking 2
De karakteristiek voor Ge-diode in afb. 1.8. is die van een z.g. lagendiode.
Deze term heeft betrekking op de constructievorm. Er zijn ook Ge-dioden
in de z.g. puntcontactuitvoering. Hun karakteristiek (afb. 1.10.) verloopt
vlakker.
10 in mA
lagendiode
puntcontactdiode

----- -Ud in V
Afb. 1.10. Karakteristieken van een lagendiode en een puntcontact diode.

PROEF 1.2.
Doel:
Benodigdheden:
Schakeling:

Opnemen van een diode-karakteristiek in geleide- en in
sperrichting.
Batterij 9 volt; weerstand (R) 100 ohm; potentiometer
5 k Q en een potentiometer 100 kQ;
Ge-diode en Si-diode (D): multimeter.
(afb. 1.1 la en 1.11b).

Neemt men in schakeling 1.11a gelijktijdig een stroom- en spanningsmeter
op, dan moet de voltmeter over de diode worden aangesloten, anders zou
de voltmeter de spanning aangeven over de diode plus die over de stroom
meter. In dit voorbeeld geeft de stroommeter de som aan van de dioR

B

b

1

ID
I

($>
I
I

zs°

destroom en voltmeterstroom. Omdat de voltmeterstroom klein is t.o.v. de
diodestroom in de doorlaatrichting is de fout te verwaarlozen. Zou men in
schakeling 1.11b tegelijk een stroom- en een spanningmeter willen opne
men, dan moet de voltmeter voor de stroommeter worden geschakeld.
Plaatst men de voltmeter over de diode, dan wijst de stroommeter de som
aan van de diodestroom en de meterstroom. Omdat de diodestroom in sperrichting klein is, maakt men dan een aanzienlijke meetfout.
Uitvoering:
a. Neem in schakeling 1.11-a een Ge-diode ld
op. Stel de stroom in de schakeling met (mA)
P achtereenvolgens in op 0,5 mA; 1
mA (voor deze waarden dient P= 100
0,5
kQ te zijn); 2 mA; 4 mA; 8 mA en 12
1
mA (neem nu P = 5 kfl).
2
Meet telkens de bijbehorende spanning
4
en zet de gevonden waarden uit in
8
nevenstaande tabel.
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b. Herhaal meting a voor een Si-diode.

Ge-diode
Ud (mV)

Si-diode
Ud (mV)

c. Neem in schakeling 1.11 -b een Ge-diode Ud
op. Stel met P achtereenvolgens de
(V)
spanning in over de diode in sperrichting op 1 V; 2 V; enz. tot 6 V.
1
Meet telkens de bijbehorende stroom op 2
het gevoeligste bereik. Vermeld de ge
3
4
vonden waarden in de tabel.

Ge-diode
I
0*A)

Si-diode
I

(iiA)

5

6
d. Herhaal meting c voor de Si-diode.

15

I in mA

geleiderichting

e. Zet de in a t/m d gevonden en
in de tabellen vermelde waarden
uit op het millimeterpapier.
Geef de karakteristiek van de
Ge-diode weer in blauw en die
van de Si-diode in rood.

U in V
6

3

4
6
8
10
I in pA
sperrichting

1.9. Doormeten halfgeleiderdioden
In deze paragraaf behandelen we het doormeten van halfgeleider dioden
m.b.v. een multimeter, maar een buisvoltmeter is daarvoor ook te gebrui
ken. Op het meetgebied voor weerstandmeting kan snel worden vastgesteld
of een germaniumdiode, maar ook een siliciumdiode nog bruikbaar is. De
multimeter wordt dan meestal zo geschakeld als afb. 1.12a ons dat laat zien.
De min klem van de batterij in een multimeter ligt meestal aan de plus klem
van de meter.
Wordt op het instrument een diode aangesloten volgens afb. 1.12b, dan is
die diode in de sperrichting geschakeld en bij een Ge-diode meet men dan
een hoge weerstand. Meet men een Si-diode, dan zal de wijzer van de meter
helemaal niet uitslaan, omdat de weerstand in sperrichting bij een Si-diode
zeer hoog is. Is een diode aangesloten zoals in afb. 1.12c, dan staat de diode
in de doorlaatrichting en men meet een lage weerstand voor de beide soor
ten dioden.
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Afb. 1.12a. In een multimeter ligt de minklem van een batterij meestal aan de
plusklem van het meetinstrument.
Afb. 1.12b. De diode is in sperrichting geschakeld. Men meet de sperweerstand.
Afb. 1.12c. De diode is geschakeld in doorlaatrichting, nu meet men de
doorlaatweerstand.

In het nu volgende gaan we nader in op de polariteit bij de klemmen van
de multimeter en op de polariteit van de batterij voor ohmmeting.
Kijkt men bij afb. 1.12d naar de polariteit van de aansluitklemmen van de

_n

0
+

d

V

0)
J

+

I

Afb. 1.12d. Voor het vaststellen van de polariteit van de ohmmeter, is op de meterklemmen een voltmeter aangesloten.
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meter, dan zou men kunnen veronderstellen, dat de diode in geleiderichting
is aangesloten. Dit is echter niet het geval. Een diode reageert immers op
de polariteit van de batterij en niet op de polariteit bij de meterklemmen.
De polariteit van de aansluitklemmen van een multimeter heeft alleen be
trekking op de wijze waarop men een spanning moet aansluiten of een
stroom moet toevoeren, wanneer men stromen of spanningen wil meten.
Bij sommige multimeters klopt de aanduiding bij de aansluitklemmen voor
de ohmmeting wel. Dat komt, omdat bij het overgaan op weerstandmeting,
draaispoelmeter en batterij worden omgepoold.
1.10. Polariteit Ohmmeter
In afb. 1.12d is weergegeven op welke manier kan worden bepaald of de po
lariteit bij de meterklemmen al dan niet overeenkomt met de polariteit van
de ingebouwde batterij. Men sluit daartoe een spanningsmeter aan op de
weerstandmeter en verbindt de plus- en minklemmen van de beide meters
met elkaar door.
Slaat de wijzer van de voltmeter nu uit naar rechts, dan komt bij de ohmme
ter de polariteit bij de meterklemmen overeen met de polariteit van de inge
bouwde batterij.
Slaat de wijzer van de voltmeter echter naar links uit, dan komt de polariteit
bij de meterklemmen niet overeen met de polariteit van de batterij. In het
algemeen zal de wijzer van de voltmeter in afb. 1.12d naar links uitslaan.
1.11. Bij doormeten afgegeven vermogen
Wordt met een ohmmeter een diode gemeten, dan geeft de ohmmeter ver
mogen af aan die diode. Door de batterij in de ohmmeter wordt immers een
bepaalde stroom geleverd.
Bij multimeters met lage ohmbereiken - dat zijn de betere instrumenten - zal
men moeten oppassen, dat de stroom door het te meten onderdeel niet te
groot wordt. Vooral bij het doormeten van zeer kleine dioden geldt dit,
maar ook voor de dioden in sommige typen transistoren.
Als algemene stelregel moet men daarom nemen, dat met een multimeter op
het ohmbereik niet aan halfgeleiders wordt gemeten, wanneer de middenschaalwaarde lager is dan 100 ohm.
De middenschaalwaarde van het ohmbereik wordt bepaald door ohmwaarde op het midden van de meterschaal te vermenigvuldigen met de vermenig
vuldigingsfactor bij de ohmknop.
1.12. Parallelschakelen van dioden
Wanneer in bepaalde gevallen een hogere stroom wordt verwacht dan een
voorhanden type, volgens de gegevens, kan verdragen, kunnen meerdere
exemplaren van hetzelfde type parallel worden geschakeld. Teneinde onder18

linge verschillen te compenseren dient elk der dioden in serie geschakeld te
worden met een weerstand van minstens 5 ohm terwijl deze voorts berekend
moet zijn op de te verwachten stroomsterkte.
R

&

R

R

Afb. 1.13. Het parallelschakelen van dioden.

PROEF 1.3
Doel:
Benodigdheden:

Doormeten van halfgeleiderdioden met de ohmmeter.
Multimeter; Ge-diode en Si-diode.

Uitvoering:
a. Meet de weerstand van een Ge- en Sidiode op alle ohmbereiken in geleideen in sperrichting, waarbij de middenschaalwaarde niet kleiner is dan 100 Q.
Vermeld de waarden in nevenstaande
tabel. Indien de uitslag van de ohmme
ter niet afleesbaar is, geef dit dan aan
door ”n.a.”

Ohmbereik
<u

73

.2

73

Doorlaat

<u

O

Sper

<u

Doorlaat

73
O
73

Sper
b. Bepaal aan de hand van de weerstan
den en de kathode-aanduiding van de
diode of de aangegeven polariteit bij
de klemmen van de meter al dan niet
overeenkomt met de polariteit van de
spanning bij de klemmen.

De polariteitsaanduiding bij
de klemmen komt wel/niet
overeen met de polariteit van
de spanning bij ohmmeting.

Beantwoord nu de volgende vragen:
Bij een stip of ring op het omhulsel van een diode behoort de ... .
1.
2. a. Een BY 127 is gemaakt van ... en is geschikt als ... .
b. Een AA 118 is vervaardigd van ... en geschikt voor ... .
c. De BYZ 30 is gemaakt van ... en geschikt als ... diode voor ...
toepassingen.
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3.
4.
5.

6.
7.

In afb. 1.6a wil de batterij de conventionele stroom linksom/rechts
om laten vloeien.
De diode staat voor deze stroom in sper-/geleiderichting.
In afb. 1.6b wil de batterij de stroom linksom/rechtsom laten
vloeien.
De diode staat voor deze stroom in sper-/geleiderichting.
Men heeft een weerstandmeter met de ohmbereiken 100 ft, x 10 en
x 1000. De waarde midden op de schaal is 30 ft. Op het bereik x
10 is de middenwaarde ... ohm. De middenschaalwaarde op het be
reik is x 1000 is ... ohm.
Om in afb. 1.8. de stroom te laten toenemen van 10 mA tot 60 mA
is voor een Ge-lagendiode een spanningstoename van ... volt.
Voor een Si-diode geldt een spanningstoename van ... volt.
De zenerspanning van de Si-diode in afb. 1.8. is ... volt.
Van de Ge-diode is de zenerspanning in afb. 1.8. ... volt.

Samenvatting hoofdstuk 1
1. Halfgeleiderdioden hebben een ”ventielwerking”, d.w.z. ze laten
de stroom slechts door in één richting.
2. Halfgeleiderdioden worden vervaardigd van germanium of sili
cium.
3. De diode heeft twee aansluitingen, een kathode en een anode.
4. De kathode wordt op het omhulsel van de diode aangegeven door
een ring of een stip.
Bij dioden met een kleurcode geeft de breedste band de kathode
aan.
5. Bij dioden met een metalen behuizing is de kathode meestal ver
bonden met het omhulsel.
6. Bij dioden met een bolle en platte kant, is de bolle kant de kathode.
7. Het type nummer van Si-dioden wordt aangegeven met een B als
eerste letter.
8. Bij Ge-dioden is A de eerste letter.
9. De tweede letter geeft de functie aan van de diode.
10. De derde letter geeft aan, dat het een industrieel type is.
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11. In het schemasymbool kan men bij de kathode een k of een omge
keerde k lezen.
12. De pijl in het schemasymbool geeft de geleiderichting aan voor de
conventionele stroom.
13. Een diode geleidt wanneer de anode positief is t.o.v. de kathode.
Men kan dit onthouden met het woord KNAP.
14. De drempelspanning bij Si-dioden is ca. 0,6 volt. Bij Ge-dioden ca.
0,2 volt.
15. Si-dioden hebben een lagere sperstroom dan Ge-dioden. Met een
multimeter is de sperstroom van Si-dioden niet te meten.
16. De plus klem van de batterij van een als ohmmeter geschakelde
multimeter, is meestal verbonden met de min klem van de ohm
meter.
17. Bij weerstandmeting geeft de ohmmeter vermogen af aan het ele
ment dat wordt gemeten.
18. Vernieling van een halfgeleider door de ohmmeter is mogelijk,
wanneer men meet bij een middenschaal-waarde lager dan 100
ohm.
19. Het verband tussen de stroom door een diode en de spanning
erover, kan worden getekend in een karakteristiek.
20. De karakteristiek van een Si-diode loopt steiler dan de karakte
ristiek van een Ge-diode.
21. In verband met de lage inwendige spanningsval (0,2 V, zie 14),
wordt in bepaalde schakelingen de voorkeur gegeven aan Gedioden.
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2. Bijzondere
halfgeleiderdioden
2.1. Inleiding
In dit hoofdstuk bespreken we de zenerdiode, de licht emitterende diode
(LED) en de fotodiode, als vervolg op het hoofdstuk ”Halfgeleiderdioden”.
De zenerdiode wordt gebruikt voor spanningsstabilisatie.
De licht emitterende diode voor indicatie.
De fotodiode doet dienst als lichtafhankelijke weerstand.
2.2. Zenerdiode
Zenerdioden worden aangesloten in sperrichting en gebruikt in het
doorslaggebied. Bij het overschrijden van de maximaal toelaatbare
sperspanning slaat het isolerende spergebied in het kristal door en de stroom
neemt dan ook in het spergebied zeer steil toe. Deze doorbraakspanning Uz
verandert ook bij sterk verschillende stroom Iz, slechts zeer weinig. Daar
om gebruikt men zenerdioden voor het stabiliseren van gelijkspanningen,
op de manier als met VDR-weerstanden.
Zenerdioden maakt men uit silicium; de eerste letter in de codering is daar
om een B. We bespraken dit reeds in het vorige hoofdstuk.
Het schemasymbool van een zenerdiode is gelijk aan dat van de diode, ech
ter met een haakje aan de kathode (afb. 2.1a). Soms gebruikt men ook nog
het verouderde symbool volgens afb. 2.1b.

k

a

ZSa

Afb. 2.1a. Schemasymbool
voor de zenerdiode.

I

b

Afb. 2.1b. Het verouderde symbool
dat ook nog wel wordt gebruikt.

Zenerdioden worden gemaakt voor spanningen van ca. 3 volt tot 100 volt
en vermogens van 400 mW tot 75 watt. Uit de zenerspanning en het maxi
male vermogen volgt de maximale stroom.
Deze wordt berekend met: I = P/U.
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Zenerdioden worden gecodeerd met een Z (2e letter). Na het twee- of driecijferige typenummer, volgt een codering waaruit de tolerantie en de zenerspanning volgt. C= ±5%; D = ± 10%.
Zo is een BZY 96/D 9V1 een zenerdiode met een tolerantie van 10% en een
zenerspanning van 9,1 volt. In deze codering wordt in plaats van de komma
het voltteken ”V” gebruikt.
2.3. Spanningstabilisatie met zenerdiode

In afb. 2.2a is een schakeling getekend met een zenerdiode, waarbij voor
deze diode de karakteristiek geldt als aangegeven in afb. 2.2b. Bij Uz van
7 volt behoort een stroom Iz van 1 mA en bij 7,1 volt een stroom van 25
mA (afb. 2.2b). De schakeling van afb. 2.2a wordt gebruikt om tussen de
klemmen een constante spanning af te nemen, ongeacht variaties in de span
ning UB. Varieert UB, dan varieert de stroom in het circuit ook. Als de
stroom echter blijft tussen 1 mA en 25 mA, dan varieert de spanning Uz
over de zenerdiode tussen 7 V en 7,1 V.
Rv
5k
Q

T UB

Uz

Afb. 2.2a. Spanningstabilisatie schakeling.

In vraag 3 gaan we uitrekenen bij welke waarde van UB de diode is in
gesteld op 7 V en bij welke waarde van UB op 7,1 V.
Staat er over de zenerdiode 7 V, dan vloeit er door de schakeling 1 mA.
Deze stroom Iz veroorzaakt over de voorschakelweerstand Rv van 5 kli een
spanningsval van 5 volt. UB zal 12 volt moeten bedragen, teneinde hier een
Uz in V -----7,1 7
•1

b

I

<

E
-25 £
N

Afb. 2.2b. Karakteristiek van een zenerdiode.
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stroom Ij, van 1 mA te kunnen laten vloeien en een spanning van Uz van 7
V over de zenerdiode te veroorzaken.
Staat er over de diode 7,1 V, dan vloeit er 25 mA. Bij een stroom Iz van
25 mA ontstaat over Rv (5 kQ) een spanningsverlies van 125 V. De bij deze
situatie behorende UB is: 7,1 + 125 = 132,1 volt.
Een verandering in de spanning van 12 volt naar 132,1 volt geeft over de
zenerdiode een spanningsverandering Uz van slechts 0,1 volt. Hieruit blijkt
duidelijk het stabiliserende vermogen van de zenerdiode. De hier gegeven
waarden kunnen in de praktijk voorkomen.
De stabilisatie met een zenerdiode is des te beter, naarmate de karakteristiek
steiler verloopt. Zenerdioden met een zenerspanning Uz van ca. 7 V heb
ben de gunstige eigenschappen. Bij deze zenerspanning is de karakteristiek
het steilst. Wil men een hogere zenerspanning, dan schakelt men soms een
aantal zenerdioden van 7 V in serie.
Schakelt men twee dioden van elk 7 V in serie, dan is de zenerspanning over
de serieschakeling 14 V.
Zenerdioden voor zenerspanningen lager dan 3 volt worden niet gemaakt.
Wil men een gestabiliseerde spanning lager dan 3 volt, dan schakelt men wel
Si-dioden in de geleiderichting in serie. Een Si-diode in geleiderichting heeft
immers een drempelspanning van ca. 0,6 volt.
Nu een belangrijke tip:
Sluit nooit een voorschakelweerstand kort die voor een zenerdiode staat!
Zou b.v. Rv in afb. 2.2a worden kortgesloten, dan komt de volle spanning
over de zenerdiode te staan. De stroom Iz door de zenerdiode neemt dan
enorm toe, waardoor de toegestane warmte-ontwikkeling wordt overschre
den. De diode brandt onherroepelijk door.
In het hoofdstuk ''Gestabiliseerde voedingen” van het boek "Versterker en
Impulstechniek” wordt dieper ingegaan op schakelingen met zenerdioden.
Wil men een zenerdiode instellen voor een bepaalde stroom (afb. 2.6), dan
gaat men als volgt te werk. De spanning over de zenerdiode volgt uit de
codering.
De spanning over Rv volgt uit UV = I x R. De aan te leggen spanning is de
som van de spanningen over Rv en de zenerdiode. Het vermogen in de ze
nerdiode volgt uit zenerspanning en zenerstroom.
Is de aangelegde spanning bekend, dan kan men de stroom als volgt bereke
nen. Over de zenerdiode staat de zenerspanning. De spanning over Rv is
het verschil tussen UB en de zenerspanning Uz. Is UB = 25 volt en Uz= 5
volt, dan staat er over Rv 20 volt (afb. 2.6b).
2.4. Fotodiode
Fotodioden zijn eveneens in sperrichting bedreven halfgeleiderdioden. De
PN-grenslaag wordt aangebracht op het oppervlak van het halfgeleiderplaatje en afgedekt met een glazen lens. In het donker en onder invloed van
een in sperrichting aangesloten spanning loopt er maar een kleine tegen24

stroom. Valt er licht op de PN-grenslaag, dan heeft dit dezelfde invloed als
warmtestraling, de sperstroom wordt groter en vormt een maat voor de
lichtintensiteit. Fotodioden reageren nog op zeer korte lichtflitsen. Men ge
bruikt ze daarom als lichtafhankelijke weerstand. Als zodanig kan hij
dienst doen voor het meten van lichtsterkten en in alarmeringsschakelingen.
Een fotodiode kan onbelicht een weerstand hebben van b.v. 10 Mfl en in
belichte toestand een weerstand van b.v. 250 kQ. Het gedrag van een foto
diode is te vergelijken met dat van de lichtafhankelijke weerstand (LDR).
Fotodioden gebruikt men bij voorkeur voor snelwerkende lichtrelais, b.v.
voor het aftasten van gaten in snel bewegende ponsbanden in elektronische
informatieverwerkingsinrichtingen. Een voordeel daarbij is, dat fotodioden
zeer klein kunnen worden uitgevoerd en vlak naast elkaar op een rij kunnen
worden aangebracht. Ook voor het elektronisch aftasten en herkennen van
schrifttekens worden rijen fotodioden toegepast.
Het schemasymbool is getekend in afb. 2.3a, de pijltjes geven daarbij de in
vloed van het licht aan.
Wanneer in afb. 2.3b de fotodiode in onbelichte toestand een weerstand
heeft van 900 kfi, deelt volgens de wet van Ohm, de totale spanning van 10
volt zich over de weerstand van 900 Q en de weerstand van 100 kfl, in 9 volt
en 1 volt.
Bij een weerstand van 100 k!2 deelt de 10 volt spanning zich in twee spannin
gen van 5 volt.
Afb. 2.3a. Schemasymbool van de fotodiode.

1\> 0

L\>
b

Rext
100k

Afb. 2.3b. Schakeling met een fotodiode.

2.5. Licht emitterende diode (LED)
Het tegengestelde van de fotodiode is de licht emitterende diode, kortweg
aangeduid met LED. Daarin komen de ladingdragers in de PN-overgang
onder invloed van een spanning in de doorlaatrichting zo sterk in beweging,
dat ze lichtflitsen uitzenden. Bij de meeste elektronische meetapparaten
wordt voor de cijferindicatie gebruik gemaakt van het principe van de licht
emitterende dioden. Het schemasymbool toont afb. 2.4a.
Een LED kan niet zonder meer op b.v. een 9 volt batterij worden aangeslo
ten, omdat de diode al bij ongeveer 1,6 volt doorlaatspanning oplicht. De
verschilspanning (afb. 2.4b) is hier 7,4 volt welke wordt opgevangen door
25

Afb. 2.4a. Schemasymbool voor de LED.

-J-UB

2\*

9V

5Z*

Rv
470

Afb. 2.4b. Schakeling met een LED.

de weerstand Rv. De stroom door de diode bij ingeschakelde toestand be
draagt 15 mA, voor Rv geldt dan:
9 V - 1,6 V
Rv = 15 mA = 490 fi.
De dichtst bijkomende standaard weerstandswaarde is 470 Q, er loopt dan
een stroom van:
U
9 V — 1,6 V
= 16 mA.
1= —
Rv

470

Dit is een toelaatbare afwijking van de vereiste waarde.
PROEF 2.1
Doel:
Benodigdheden:
Schakeling:

Meten aan een stabilisatorschakeling met zenerdiode.
Multimeter; batterij 9 volt, zenerdiode 5 V.
Zie hiervoor afb. 2.8.

De stabilisatorschakeling wordt gevormd door Rv en de zenerdiode. De ingangsspanning Uj kan men de gewenste waarde geven door middel van de
potentiometer P.
Uitvoering:
a. Bereken de maximale stroom
door de zenerdiode. De stroom
door de zenerdiode is maximaal
als Uj maximaal is. De stroom
door de zenerdiode is gelijk
aan IRv. IRv kan men bepalen
als men URv weet. URv is be
kend, als Uz bekend is. Uz is de
zenerspanning van de gebruikte
diode.
b. Bereken de maximale vermogensontwikkeling in de zener
diode.
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Uj is maximaal 9 V. UZ=...V.
Over Rv staat dus maximaal ...V.
De maximale stroom door R en
door de zenerdiode is:
I z max

Urv max

Rv

... V
= ... mA
... fi

Pmax=l z max xU,=...

•

c. Stel met P achtereenvolgens U;
in op 0 V, 1 V enz.
Meet steeds de bijbehorende
spanning over en de bijbeho
rende stroom door de zenerdiode. Vermeld de waarden in
nevenstaande tabel.

U| (V)

Uz (V)

Iz (mA)

0
1
2
3
4

5
6
7
8

d. Teken met behulp van de gemeten waarden de karakteristiek van de
zenerdiode in sperrichting. Doe dit op millimeterpapier.
Let er goed op, dat u in de karakteristiek Uz uitzet en niet U

Geef nu een antwoord op de vragen of kies het juiste antwoord:

1. Een zenerdiode voor 16 volt heeft een maximaal vermogen van 400
mW.
De maximale stroom is ... mA.
2. Een BZY 88/C 12 is een zenerdiode met een tolerantie van ... °7o en
een zenerspanning van ... volt.
De BZY/D 5V6 is een zenerdiode met een tolerantie van ... °/o en een
zenerspanning van ... volt.
3. Stel, dat UB zo is ingesteld, dat in afb. 2.2a over de zenerdiode 7 V
staat. Over Rv valt dan ... V.
Dan is UB= ... V.
Veronderstel, dat UB zo is ingesteld, dat over de zenerdiode 7,1 V
staat (afb. 2.2a). Over Rv valt dan ... V.
UB is dan ... V.
4. In afb. 2.5 is UA_B is ca. 0,6 volt / 9 volt / 1,8 volt.
■o

a'

\Zba
-- UB
9V
900

5Zba
SZBA

UA-B

oB

Afb. 2.5. Schakeling bij vraag 4.

5. Men wil een zenerdiode instellen bij 3 mA. (afb. 2.6).
Over de zenerdiode komt dan ... volt.
Over Rv valt ... volt.
UB moet zijn ... volt.
In de zenerdiode wordt een vermogen ontwikkeld van
P = UBx Iz= ... x ... = ... mW.
Iz
3mA
T UB

Rv
2k

2^BZY88/C7

Afb. 2.6. Schakeling bij vraag 5.

6. Over Rv staat ... volt. Iz = ... mA. (afb. 2.7).
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lz

Rv
5k

_L Ub

25V

Afb. 2.8. Schakeling voor proef 2.1.
BZY88/C5

Rv

P kUB t
Ui

Afb. 2.7. Schakeling bij vraag 6.

7. In onbelichte toestand is in afb. 2.3b de weerstand van de fotodiode
900 kft. Over Rcxl staat dan ... volt.
In belichte toestand is de weerstand van de fotodiode 100 kQ. Over
Rcx, staat dan ... volt.

Samenvatting hoofdstuk 2

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Bij de zenerspanning begint een in sperrichting aangesloten dio
de te geleiden.
De zenerspanning mag niet worden overschreden bij gelijkrichtdioden.
Zenerdioden zijn Si-dioden, die in sperrichting zijn aangesloten
en in het doorslaggebied worden ingesteld.
Zenerdioden worden gebruikt voor het stabiliseren van gelijk
spanningen.
De maximale stroom van een zenerdiode vindt men door het ver
mogen te delen door de zenerspanning.
In een schakeling mag de voorschakehveerstand van een zenerdi
ode nooit worden kortgesloten.
Zenerdioden met een zenerspanning van 7 V hebben de steilste
karakteristiek.
Zenerdioden kan men voor het verkrijgen van hogere gestabili
seerde spanningen in serie schakelen.
Voor de stabilisatie van spanningen lager dan 3 V gebruikt men
in geleiderichting staande Si-dioden.
Fotodioden zijn halfgeleiderdioden, die in sperrichting zijn aan
gesloten.
De sperweerstand van een fotodiode is afhankelijk van de lichtopval.
Fotodioden worden gebruikt voor het meten van de verlichtingssterkte, in alarmeringsschakelingen, in ponsbandlezers en
voor het aftasten en herkennen van schrifttekens.
Licht emitterende dioden (LED’s) zijn het tegengestelde van
fotodioden.
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3. Transistoren
3.1. Inleiding
In dit hoofdstuk richten wij ons op het bijbrengen van die transistor eigen
schappen, die voor het begrijpen van de werking van transistorschakeling
van belang zijn.
Bij de behandeling van de transistor gaan we er van uit, dat u de stof kent,
zoals we die hebben doorgenomen in de hoofdstukken: ”Halfgeleiderdioden” en ”Bijzondere halfgeleiderdioden”.
3.2. Praktische uitvoering
Een transistor heeft drie aansluitingen, die zijn: emitter, basis, collector.
Emitter of ook wel emissor wordt afgekort e.
Basis wordt afgekort tot b.
Collector wordt afgekort tot c.
In de afbeelding 3.1a zijn enkele belangrijke typen behuizingen gegeven met
de standaard aansluitingen. Daaruit zien we, dat bij de typen TO-18, TO-39
en TO-92, voor de standaard transistoren de aansluitvolgorde gelijk is.
Links zien we de emitteraansluiting (e), in het midden de basisaansluiting
(b) en rechts de collectoraansluiting (c).
Bij TO-18 en TO-39 typen bevindt zich bij de emitteraansluiting een meta
len uitsteeksel, waardoor deze zich gemakkelijk laat herkennen. Bekijken
we een transistor, dan houden we de tussenruimte, tussen emitter en collec
tor, aan de onderkant.
Een eventueel aanwezige vierde aansluiting dient voor afscherming en
wordt aan massa gelegd.
Op de plaatsing van e, b en c zijn enkele uitzonderingen.
Bij sommige transistoren zijn n.1. de basis en de emitter verwisseld. Het is
daarom altijd aan te raden, de documentatie te raadplegen, hoe de aanslui
tingen precies zijn geplaatst.
Fabrikanten van elektronica apparaten geven daarom in hun documentatie
van de betreffende apparaten, een onderaanzicht van de transistoren.
Meestal gebeurt dit op de plaats waar ook de tekeningen staan van de printplaat en de bedrading.
Bij vermogenstransistoren is de collector verbonden met het omhulsel (afb.
3.1b). Men doet dit, omdat de warmte zo gemakkelijk kan worden afge
voerd. Die warmte in de transistor wordt ontwikkeld door het elektrische
vermogen. (Er zijn meer uitzonderingen dus: meerdere ontwikkelde warmte
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P = I2xR). Voert de collector bij een vermogenstransistor gelijkspanning
t.o.v. massa, dan zal men de collector elektrisch van massa moeten isoleren.
Dit doet men d.m.v. een dun plaatje mica. Terwille van een goede warmte
overdracht, wordt het mica plaatje aan beide zijden ”ingevet” met
siliconen-pasta (compound).

Afb. 3.1a. Verschillende typen behuizingen voor transistoren.

Bij transistoren volgens afb. 3.1a kan het voorkomen, dat de collector is
verbonden met de behuizing. We moeten er dan voor zorgen, dat zo’n
transistor geen contact maakt met metalen delen, die een andere spanning
voeren.
Bij oudere typen transistoren is de collectoraansluiting gemerkt door een
stip op het omhulsel.

O

,c

b
e

O

b

Afb. 3.1b. De TO-3 behuizing is voor vermogenstransistoren.
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3.3. Opbouw en schemasymbool
Transistoren worden vervaardigd van P-materiaal en N-materiaal.
P-materiaal heeft een overschot aan vrije positieve ladingen. N-materiaal
heeft een overschot aan vrije negatieve ladingen.
Er zijn twee soorten transistoren, n.1. PNP- en NPN-transistoren (afb. 3.2).
De opbouw van een PNP-transistor en het schemasymbool zijn weergege
ven in afb. 3.2a. De opbouw van een NPN-transistor en het schemasymbool
ziet u in afb. 3.2b.
In de emitterleiding van een transistor wordt in het symbool een pijl ge
plaatst. Evenals dat bij dioden het geval is, wijst de pijl van P-materiaal
naar N-materiaal.

Afb. 3.2a. PNP-transistor
met het schemasymbool,
de pijl is naar binnen gericht.

Afb. 3.2b. NPN-transistor. De pijl
in het schemasymbool is hier
naar buiten gericht.

Een PNP-transistor heeft de pijl naar binnen gericht. Bij een NPN-transis
tor is de pijl naar buiten gericht.
De eigenschappen, de werking en aansluiting van PNP- en NPN-transisto
ren zijn gelijk aan elkaar. Het enige verschil is, dat de polariteit van de
spanningen en de stroomrichtingen tegengesteld zijn.
Bij een PNP-transistor wordt de emitter verbonden met de positieve pool
van de voedingsspanning, de collector en de basis zijn derhalve verbonden
met de negatieve pool.
Het omgekeerde geldt voor de NPN-transistor, die we in de praktijk vaker
zullen tegenkomen dan het type PNP.
We kunnen ons nu afvragen, waarom er eigenlijk NPN- en PNP-transistoren zijn. De reden daarvoor is, dat we te maken kunnen krijgen met een
schakeling waarbij het aardpunt is verbonden met de positieve pool van de
voedingsspanning, in zo’n geval passen we dan een PNP-transistor toe.
Een combinatie van een NPN- en een PNP-transistor wordt veel gebruikt
in zgn. complementaire versterkertrappen, waarop we in het volgende
hoofdstuk nog terugkomen.
32

3.4. Vervangschema’s van transistoren
In afb. 3.3 ziet u het vervangschema van de NPN-transistor.
Een NPN-transistor is te beschouwen als een dubbeldiode, waarvan de ano
den zijn doorverbonden. Dat wil uiteraard nog niet zeggen, dat u een tran
sistor kunt maken door twee dioden te combineren volgens afb. 3.3.
De diodencombinatie werkt alleen als transistor, indien de anoden samen
één zeer dun schijfje vormen. Dit is het geval in een transistor. De NPNtransistor wordt gestuurd met de spanning tussen basis en emitter. Is de
basis-emitter diode geleidend, dan geleidt de transistor. Als een transistor
geleidt, vloeit er stroom in het gedeelte tussen collector en emitter. Is de
basis-emitter diode gesperd, dan spert de transistor. Als een transistor spert,
vloeit er geen stroom in het gedeelte tussen de collector en de emitter.
Een transistor wordt gestuurd met de basis-emitter diode.
Als de basis negatief is t.o.v. de emitter, wil de stroom van emitter naar ba
sis vloeien. Voor deze stroom staat de basis-emitter diode in sperrichting.
Dit betekent, dat bij de genoemde polariteit van Ubc de basis-emitter diode
en daarmee de transistor, spert.
Een NPN-transistor geleidt, als de basis positief is t.o.v. de emitter. Dan
staat immers volgens afb. 3.3 de basis-emitter diode in geleiderichting. In
dien het een siliciumtransistor betreft, zal
ca. 0,6 V bedragen. Om im
mers de basis-emitter diode in geleiderichting te brengen zullen we de span
ning op moeten voeren tot ca. 0,6 V.
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Afb. 3.3. Vervangschema van de NPN-transistor.

Indien het een Ge-transistor betreft, zal Ubc ca. 0,2 V bedragen. In dit ver
band willen we echter opmerken, dat bij een germaniumtransistor, waarbij
de instelstroom enkele ampères is, Ubc een hogere waarde heeft dan 0,2 V.
Ubc kan dan b.v. 0,4 V of 0,5 V zijn. In het algemeen kan men stellen dat
Ge-transistoren daar worden toegepast, waar een lage voedingsspanning
(b.v. 1,5 V) aanwezig is.
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Het vervangschema van de PNP-transistor is in afb. 3.4 gegeven.
Ook een PNP-transistor wordt gestuurd met behulp van de spanning over
de basis-emitter diode.
Een PNP-transistor geleidt, als de basis negatief is t.o.v. de emitter.
Is Ubc positief, dan wil de stroom rechtsom vloeien. Voor deze stroomrich
ting staat de basis-emitter diode gesperd. Er vloeit dan geen stroom door
de basis-emitter diode, hoogstens een sperstroom van enkele ^A. Deze
sperstroom is echter van geen enkel belang.
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Afb. 3.4. Vervangschema van de PNP-transistor.

Nu we weten, dat zowel een PNP- als een NPN-transistor wordt gestuurd
door de basis-emitter diode, gaan we bekijken hoe de basis-collector diode
wordt aangesloten.
De basis-collector diode wordt altijd aangesloten in sperrichting.
Bij een PNP-transistor moet de collector aan de - pool liggen en bij een
NPN-transistor aan de +pool. Alleen dan zal de basis-collector diode
gesperd zijn.
Bij een NPN-transistor ligt de collector altijd aan de + pool.
Bij een PNP-transistor ligt de collector altijd aan de -pool.
3.5. Codering
Transistoren worden op dezelfde wijze gecodeerd als dioden.
De eerste letter geeft het uitgangsmateriaal aan. A = Ge. B = Si.
De tweede letter geeft de toepassing aan. Enkele belangrijke letters zijn:
C
D
F
S
U
L
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=
=
=
=
=
=

transistor voor laagfrequenttoepassingen.
vermogenstransistor voor laagfrequenttoepassingen.
hoogfrequenttransistor.
schakeltransistor.
vermogensschakelaar.
hoogfrequent vermogenstransistor.

Een eventuele derde letter geeft aan dat de transistor speciaal is bestemd
voor professionele toepassingen.
Voor verdere gegevens betreffende Pro-Electron codering verwijzen wij
naar tabel I, achter in het boek.
Behalve het Pro-Electron systeem voor de codering van transistoren zijn er
ook een Amerikaanse (JEDEC) en een Japans (JIS) systeem voor de code
ringen van transistoren.
Het Amerikaanse systeem is al heel eenvoudig, iedere transistor wordt aan
geduid met 2N, gevolgd door een meercijferig registratienummer. Deze me
thode betreft zowel de silicium- als germaniumtransistoren.
Bij transistoren van Japanse herkomst is het altijd 2S, gevolgd door een let
ter A, B, C of D en een getal, het zgn. serienummer.
PNP-transistoren worden aangeduid met de typering: 2SA resp. 2SB. NPNtransistoren met: 2SC resp. 2SD.
De tweede letter heeft hier de volgende betekenis:
A = bij PNP HF type.
B = bij PNP LF type.
C = bij NPN HF type.
D = bij NPN LF type.
Voorbeeld: 2SB 728 = PNP-transistor voor LF toepassing met het serienum
mer 728.
3.6. Doormeten van de transistor
Er wordt van uitgegaan, dat men een transistor kan beschouwen als een
combinatie van twee dioden. Wij houden ons alleen bezig met die metingen,
waaruit eventuele defecten aan het licht komen. Er wordt niet ingegaan op
de metingen, waaruit men de eigenschappen van de transistor kan bepalen.
Dit zijn laboratoriummetingen, die voor u van geen enkel belang zijn.
Bij de metingen aan transistoren is in het onderstaande uitgegaan van de
PNP-transistor. Het geldt echter ook allemaal voor de NPN-transistor.
Een foutloos gefabriceerde transistor heeft, indien hij niet wordt overbe
last, het eeuwige leven.
Een transistor kan echter defect raken door:
a. foutieve instelling in een schakeling, waardoor hij te warm wordt.
b. onjuiste behandeling bij het monteren;
c. ondeskundig doormeten;
In afb. 3.5 zijn de defecten, die in een transistor op kunnen treden, onder
verdeeld in drie groepen:
1. Onderbreking van een aansluiting a-b-c (afb. 3.5a).
2. Kortsluiting tussen de elektroden d-e-f (afb. 3.5b).
3. Lek tussen de elektroden g-h-i (afb. 3.5c).
4. Een ongewenste maar veel voorkomende spanningspiek in de
netspanning.
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Afb. 3.5a. Eén van de aansluitingen in de transistor is onderbroken.
Afb. 3.5b. Tussen de elektroden is een kortsluiting.
Afb. 3.5c. Tussen de elektroden is een lek ontstaan.
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In het hoofdstuk ’Halfgeleiderdioden’ is reeds besproken, op welke wijze
men dioden doormeet met een multimeter.
De fouten a, b, c, d en e zal men kunnen vinden door de beide dioden afzon
derlijk door te meten. De fout f vindt men door te meten tussen collector
en emitter. Dit betekent, dat men bij het doormeten van een transistor niet
alleen de beide dioden moeten doormeten, maar ook moet meten tussen col
lector en emitter. In totaal zal men zes metingen uitvoeren. Bij het solderen
aan halfgeleiders moet een warmte afleidende pincet worden gebruikt. In
dien men vaak transistoren van een bepaald type moet doormeten, kan men
aan goede exemplaren gemiddelde waarden vaststellen, Deze gemiddelde
waarden kan men in een tabel weergeven en in een kaartsysteem opbergen.
Het bereik van de multimeter wordt eveneens aangegeven, daar de gemeten
weerstanden afhankelijk zijn van het bereik waarop men meet.
De tabel op blz. 37 heeft b.v. betrekking op de transistoren ASY 12 en BC
108.
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richting

ASY 12

BC 108

bereik multimeter

oo

x1 k
x 10

c.b.-diode

sper
geleide

2,5 MQ
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sper
geleide
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oo

x 1 kfl

55 n

18 n

x io n

’c.e.-diode’

’sper’
’geleide’

200 kn
8 kn

5 MQ
4 Mn

x i kn
x i kn
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Uit de in de tabel weergegeven waarden blijkt, dat er een aanzienlijk ver
schil is tussen de weerstandswaarde voor de geleiderrichting en de
weerstandswaarde voor de sperrichting. In sperrichting is de weerstands
waarde bij Si-dioden zelfs oo. Meet men bij één van de beide dioden in sper
richting een lage weerstandswaarde, dan duidt dit op een lek.
Wanneer tussen collector en basis of tussen emitter en basis een lekweerstand optreedt dan zal dit in geleiderrichting niet te merken zijn. De
weerstand van de betreffende diode is dan n.1. 500 fi, dat is veel kleiner dan
de lekweerstand van 20 kfi. De lekweerstand heeft dan geen invloed. In de
sperrichting echter zullen we de lekweerstand meten van 20 kft, omdat de
diode dan zelf een veel hogere weerstand heeft, n.1. 1 Mft.
De weerstand welke men bij een goede transistor tussen collector en emitter
meet, is afhankelijk van de wijze van het aansluiten van de ohmmeter en
is lager dan de sperweerstand van b.c.-diode of b.e.-diode. Dit is het gevolg
van de transistorwerking, waar we niet nader op ingaan.
Die fouten, waarbij een onderbreking of een kortsluiting optreedt, zijn
uiteraard het gemakkelijkst te vinden. De lekweerstand zal men alleen kun
nen vaststellen, indien men weet, wat de weerstandswaarden tussen de aan
sluitingen van de transistor in goede toestand zijn.
Vervolgens enkele praktische opmerkingen:
A. Bij vermogenstransistoren ontstaat door overbelasting vaak sluiting tus
sen collector en emitter.
b. Indien men op de beschreven wijze aan een transistor wil meten, zal men
de transistor uit de schakeling moeten nemen. Sluitingen kan men echter
gemakkelijk vinden door direct in de schakeling te meten en wel tussen
de aansluitingen van de transistor.
3.7. Grenswaarden van een transistor
Maximaal vermogen.
De maximale temperatuur die een Ge-transistor kan verdragen, is ca. 75°C
en voor een Si-transistor is dat ca. 150°C. Deze waarden gelden natuurlijk
ook voor germanium- en siliciumdioden.
Het aan de transistor of diode toegevoerde vermogen moet zodanig zijn, dat
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de maximale temperatuur niet wordt overschreden. Wordt de maximale
temperatuur overschreden, dan smelt het kristal en is de transistor defect.
Ook een kortstondige overschrijding van de maximale temperatuur is fataal
voor de transistor of diode.
Hieruit volgt, dat we bij het meten aan halfgeleiderelementen voor
kortstondige sluitingen moeten waken tussen b.v. de voedingsspanning en
een aansluiting van de transistor. Het vermogen, dat we maximaal toe kun
nen voeren, is afhankelijk van de koeling en de omgevingstemperatuur.
Naarmate de koeling beter is, zullen we meer vermogen kunnen toevoeren,
voordat de maximale temperatuur wordt bereikt. Ook naarmate de omge
vingstemperatuur lager ligt, zullen we meer vermogen toe kunnen voeren.
Daar de maximum temperatuur van silicium-halfgeleiders 150°C is en van
germanium-halfgeleiders 75°C, kunnen we de conclusie trekken dat we bij
het solderen van germaniumhalfgeleiderelementen voorzichtiger moeten
zijn dan bij het solderen van silicium-halfgeleiderelementen.
We hoeven niet bang te zijn, dat een diode of transistor tijdens het solderen
defect raakt, mits we een normale soldeerbout gebruiken en tin toepassen
met een zo laag mogelijk smeltpunt.
De koelplaten voor vermogenstransistoren moeten zo worden opgesteld,
dat de warmte goed wordt afgevoerd. De warmte-afvoer wordt bevorderd
door de koelplaat dofzwart te verven.
Voor een goede warmte-overdracht van de transistor naar het koellichaam
wordt tussen transistor en koellichaam siliconencompound aangebracht.
Dit is van belang bij het verwisselen van vermogenstransistoren. Men mag
nooit vergeten dit weer opnieuw aan te brengen.
Soms wordt eenzelfde type transistor zowel in metalen- als in plastic uitvoe
ring gefabriceerd. Een plastic behuizing is goedkoper, maar geleidt de ont
wikkelde warmte minder goed. Daarom kan een transistor in plastic uitvoe
ring minder vermogen verwerken dan de metalen uitvoering.
Een defecte transistor in een apparaat moet dan ook altijd worden vervan
gen door eenzelfde type in dezelfde behuizing.
Belangrijke opmerkingen
a. Omdat een transistor niet bestand is tegen ook maar de geringste overbe
lasting, dient men bij het foutzoeken het willekeurig kortsluiten van
componenten vermijden.
b. Pas ook op voor uitglijdende meetpennen. Schakel in moeilijke situaties
het apparaat, waaraan de meting moet worden uitgevoerd, eerst uit.
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^*j vragen u de goede antwoorden:
* Hen NPN-transistor spert als de basis:
a. positief is t.o.v. de emitter.
b. negatief is t.o.v. de emitter.
2- Hen NPN-transistor geleidt als de basis:
a. positief is t.o.v. de emitter.
b. negatief is t.o.v. de emitter.
3. Een PNP-transistor spert als de basis:
a. positief is t.o.v. de emitter.
b. negatief is t.o.v. de emitter.
4. Een PNP-transistor geleidt als de basis:
a. positief is t.o.v. de emitter.
b. negatief is t.o.v. de emitter.
5. Bij een PNP-transistor is de collector verbonden met:
a. de -pool van de batterij.
b. de + pool van de batterij.
Bij een NPN-transistor os de collector verbonden met:
a. de -pool van de batterij.
b. de +pool van de batterij.
6. Een BF121 is een ... transistor. Een AD101 is een ... transistor.
7. Bij een goede transistor meet men de collector-basis diode door. In geleiderichting is de weerstand 500 ft en in sperrichting 1 mft.
Bij een ander exemplaar van dit type ontstaat tussen collector en basis
een lekweerstand van 20 kft.
Men meet nu in geleiderichting ... en in sperrichting ... .
PROEF 3.1
Doel:
Benodigdheden:
Uitvoering:

Transistor doormeten met de ohmmeter.
Ge-transistor, Si-transistor en multimeter.
1. Meet niet op een ohmbereik, waarbij de middenschaaluitslag lager is dan 100 ft. Doet men dit wel,
dan is het mogelijk, dat bij het doormeten van de
basis-emitter diode van sommige hoogfrequenttransistoren in geleiderichting, er te veel vermogen aan de
diode wordt afgegeven.
2. Als u een multimeter hebt met een hoge batterijspanning van b.v. 22,5 V, dan is het mogelijk, dat de batterijspanning hoger is dan de zenerspanning van de
dioden in de transistor.
Bij hel doormeten in sperrichting gaan ze dan ”zeneren” en u meet geen zeer hoge weerstand. Bij veel
multimeters is de hoge batterijspanning alleen werk
zaam op het hoogste ohmbereik.
Zie wat dit betreft de documentatie van uw multi
meter.
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Meet de transistoren door en vermeld de waarden in onderstaande tabel.
richting
c.b.-diode

sper
geleide

e.b.-diode

sper
geleide

’c.e.-diode’

’sper’
'geleide’

weerstand weerstand
Ge-transistor Si-transistor

bereik multimeter

Samenvatting hoofdstuk 3
1. Een transistor heeft drie elektroden: emitter, basis en collector.
2. Bij transistoren in een metalen behuizing geeft het lipje vrijwel
altijd de emitter aan. Er zijn echter enkele uitzonderingen.
3. Bij oudere typen staat bij de collector een stip op het omhulsel.
4. Bij transistoren in een metalen behuizing is de collector vaak ver
bonden met het omhulsel.
5. Bij vermogenstransistoren wordt als elektrische isolatie een dun
mica plaatje gebruikt.
6. Bij een PNP-transistor staat de pijl naar binnen gericht.
Bij een NPN-transistor staat de pijl naar buiten gericht.
7. Een transistor is te beschouwen als een dubbeldiode waarvan bij
een NPN-transistor de anoden zijn doorverbonden en bij de
PNP-transistor de kathoden zijn doorverbonden.
8. Een transistor geleidt als de basis-emitter diode geleidt.
9. Een transistor spert als de basis-emitter diode spert.
10. De basis-collector diode wordt altijd in sperrichting aangesloten.
11. De maximale temperatuur van germanium is ca. 75°C.
De maximale temperatuur van silicium is ca. 150°C.
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4. Toepassingen van
transistoren
4.1. Inleiding
In het vorige hoofdstuk heeft u kennis gemaakt met één van de belang
rijkste onderdelen in de elektronica, de transistor. Wij hebben u iets laten
zien van zijn uiterlijk en innerlijk.
Uitgaande van de verkregen basiskennis, gaan we in dit hoofdstuk de tran
sistor aansluiten op spanningen en zijn gedrag onderzoeken in een schake
ling. De transistor leert u dan kennen als versterkend en schakelend
element.
Met behulp van de proeven is het een ieder mogelijke enkele van de te be
handelen schakelingen ook zelf op hun werking te controleren.
4.2. Geleidende transistor
In afb. 4.1a is het vervangschema getekend van de NPN-transistor. Door
de dunne basis is de transistorwerking mogelijk, omdat de beide anoden als
het ware één gecombineerde anode vormen. Daarom moet men de anoden
beschouwen als zeer dicht bij elkaar zittend.
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Afb. 4.1a. Vervangschema voor een NPN-transistor.

De basis is 0,6 V t.o.v. de emitter. De collector is 9 V t.o.v. de emitter. Het
verschil tussen collector en basis is 8,4 V. De collector is positief t.o.v. de
basis. De conventionele stroom zal daarom van collector naar basis vloeien.
Voor deze stroomrichting staat de basis-collector diode gesperd.
Het bijzondere van de transistor is nu dat er, dankzij de dunne basis, toch
stroom door de in sperrichting staande basiscollector diode kan vloeien.
Deze collectorstroom wordt niet bepaald door de spanning over de collec
tor-basis diode, maar door de spanning over de basis-emitter diode.
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De basis-emitter diode in afb. 4.1a staat in geleiderrichting. De linker batte
rij wil immers de stroom rechtsom doen vloeien. Deze stroom is aangeduid
met Ic, dat is de emitterstroom. De emitterstroom beweegt zich naar
beneden.
Omdat de basis zo dun is, zuigt de emitter als het ware de stroom uit de col
lector.

Er komt slechts een gering gedeelte van de emitterstroom uit de basisleiding.
Het bijzondere van de transistor is, dat er in de collectorleiding een betrek
kelijk grote stroom kan lopen, ondanks het feit, dat de collector-basis diode
in sperrichting is aangesloten.

De collectorstroom Ic wordt door de basis-emitter spanning bepaald. Met
behulp van de basis-emitter spanning regelen we immers de emitterstroom
en daarmee de collectorstroom.
De collectorspanning zelf heeft betrekkelijk weinig invloed op de grootte
van de collectorstroom.
Omdat Ic wordt bepaald door Ubc, kunnen we dit in een grafiek
weergeven.
In afb. 4.1b ziet u deze z.g. I/U^karakteristiek. Naarmate U5c meer posi
tief wordt, stijgt Ic.
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De Ic/Ubc-karakteristiek komt praktisch overeen met de karakteristiek van
de basis-emitter diode. De transistor komt pas goed in geleiding indien
positiever wordt dan 0,6 V.
In praktijk schakelingen is in de collectorleiding vrijwel altijd een weerstand
geschakeld. Indien in afb. 4.2 geen spanning over Rc valt, staat de volle
batterijspanning tussen collector en emitter, d.w.z. dat dan Ucc = 9 V.
Wanneer we Ubc in afb. 4.2 van 0 V af positief gaan maken, zal de emitterstroom steeds groter worden. Dat is dan ook het geval met de collectorstroom. Dit betekent, dat de spanningsval over Rc toe zal nemen. Ten
gevolge daarvan neemt Ucc af. De spanning over Rcc en de transistor moe
ten samen immers gelijk zijn aan de batterijspanning. Neemt de spannings
val over Rc toe, dan neemt automatisch de spanningsval over de transistor
af.
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Afb. 4.2. Praktijk schakeling voor een NPN-transistor.

Het blijkt, dat naarmate bij een NPN-transistor de basis meer positief
wordt, de collector minder positief wordt. Daaruit kan met de conclusie
trekken, dat bij gebruik als spanningsversterker de collectorwisselspanning
in tegenfase zal zijn met de basiswisselspanning.
4.3. Transistor als versterker
In afb. 4.3a is het principe getekend van de spanningsversterker met een
NPN-transistor. De basisemitterdiode is in geleiderrichting aangesloten.
Deze aansluiting in geleiderrichting komt tot stand d.m.v. een spannings
bron van 0,6 V in de basis-emitterleiding.
Doordat de basis-emitter diode in geleiderichting staat, zal er een zekere
emittergelijkstroom vloeien. De collectorgelijkstroom is praktisch gelijk
aan deze emittergelijkstroom. Volgens de I/Ubckarakteristiek (afb. 4.3b)
vloeit er 2 mA bij een Ubc van 0,6 V.
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In serie met de basis-emitter instelspanning is een wisselspanning opgeno
men met een amplitude van 120 mV. Door deze wisselspanning zal de totale
basis-emitter spanning gaan variëren. Omdat de spanning over de basisemitter diode varieert, varieert daarmee tevens de emitterstroom en ook de
collectorstroom. De variërende collectorstroom geeft een variërende span
ning over Rc met als gevolg een variërende spanning over de transistor.
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Afb. 4.3a. Transistor geschakelde spanningsversterker.
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Afb. 4.3b. Ic/Ube karakteristiek van de als spanningsversterker geschakelde
transistor.
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Met behulp van een op de collector aangesloten koppelcondensator kan
men de wisselspanning toevoeren aan een volgende versterkertrap.
Onder de spanningsversterking van een schakeling verstaan we de verhou
ding tussen collectorwisselspanning en basiswisselspanning. We willen nu
aan de schakeling van afb. 4.3a gaan rekenen. Zorg dat u dit goed begrijpt.
Als u dit ’door hebt’, dan begint u thuis te raken in de transistortechniek.
Tussen basis en emitter staan in serie een gelijkspanning van 600 mV en een
wisselspanning met een amplitude van 120 mV (afb. 4.3b). Indien de wis
selspanning + 120 mV is, gezien van bovenzijde t.o.v. onderzijde, dan staat
deze spanning in serie met 600 mV (de 0,6 volt waarbij een Si-transistor ge
leidend wordt). De somspanning is 720 mV. Indien de wisselspanning - 120
mV is, dan staat de wisselspanning in oppositie met de gelijkspanning. De
somspanning is dan 480 mV.
De basis-emitter spanning varieert, zoals aangetoond, tussen 720 en 480
mV. Is er geen wisselspanning, dan bedraagt Ubc 600 mV. Volgens de
Ic/Ubckarakteristiek behoort daar een instelstroom bij van 2 mA. Deze
stroom van 2 mA veroorzaakt over Rc een spanningsval van 4 V. De batterijspanning van 9 V verdeelt zich in een spanning over Rc en een spanUbe 'n
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Afb. 4.3c. De basis-wisselspanning van de transistor spanningsversterker, varieert
tussen 720 mV en 480 mV.
Afb. 4.3d. De collector-wisselspanning varieert tussen 7 volt en 3 volt en is in
tegenfase.
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ning over de transistor. Over de transistor ontstaat, bij afwezigheid van stu
ring, 9V-4V = 5V. Als de basis-emitter wisselspanning + 120 mV is,
is Ubc = 720 mV. Volgens de karakteristiek is Ic dan 3 mA.
In dit geval is de spanningsval over Rc = 3 mA x 2 kfi= 6 volt. Over de
transistor ontstaat een spanning van 9 V - 6 V = 3 V.
Is de basis-emitterspanning - 120 mV, dan is Ubc = 480 mV en volgens de
karakteristiek is Ic = 1 mA. Over Rc valt 2 V en Ucc = 7 V.
In afb. 4.3c en afb. 4.3d zijn de basisspanning en de collectorspanning gete
kend. Door de sturing varieert de collectorspanning rondom 5 volt. De am
plitude van de collectorwisselspanning is 2 volt. De spanningsversterking
2000 : 120 = 16,33 x.
4.4. Transistor sperstromen
Zoals bekend, wordt een transistor gevormd door twee dioden (afb. 4.4).
Sluiten we één diode aan in sperrichting, dan vloeit er een kleine stroom die
we sperstroom of lekstroom noemen. In het hoofdstuk ’Halfgeleiderdioden’ kwam dit al aan de orde.
De sperstroom van de collector-basis noemen we Icb0 (spreek uit ICBnul).
De sperstroom van de emitter-basis noemen we Icb0.
c
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Afb. 4.4. Collector-basisstroom en emitter-basis sperstroom.

De sperstromen zijn sterk temperatuur-afhankelijk. Hoe hoger de tempera
tuur, des te groter is de sperstroom. Bij Si-transistoren kunnen we de in
vloed van sperstromen verwaarlozen, omdat die bijzonder klein zijn.
4.5. Transistor als open schakelaar
De transistor wordt in de elektronica veel gebruikt als elektronische schake
laar. Met een fotocel kan b.v. een transistor worden gestuurd, die bij een
zekere belichtingswaarde in- of uitschakelt. De transistor wordt gestuurd
aan de basis met de instructies ”in” of ”uit”. Deze instructies worden uit
gevoerd door de collectorstroom.
De linker batterij in afb. 4.5 wil de stroom door de basis-emitterdiode staat
de basis-emitterdiode gesperd.
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De spanning over de collector-basisdiode is 18 V. De basis is immers -9 V
t.o.v. de massa en de collector is +9 V t.o.v. massa. Over de diode staat
dus 18 V. De collector-basisdiode is gesperd. We komen nu tot de conclusie,
dat in afb. 4.5 beide dioden gesperd zijn. We zeggen nu, dat de transistor
gesperd staat en zich daarom als een open schakelaar gedraagt. Door beide
dioden vloeit echter een kleine sperstroom. De som van deze sperstromen
vloeit in de basisleiding.
c

b
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-=r 9 v

_i_9V
'e
Afb. 4.5. Transistor geschakeld als open schakelaar.

Opmerking
Om de transistor te sperren is het niet nodig een negatieve spanning op de
basis-emitterdiode aan te sluiten. Wanneer de basis-emitter spanning bene
den ca. 0,6 V komt (bij Si-transistoren) geleidt de diode immers al niet
meer. We kunnen derhalve stellen, dat een NPN-transistor zeker spert als
Ubc = 0 V. Een PNP-transistor is zeker gesperd als 1^ = 0 V of positief is.
4.6. Transistor als gesloten schakelaar
Over de collector-basisdiode in afb. 4.6 staat geen spanning, als de collector
dezelfde spanning heeft t.o.v. massa als de basis. Is de collector 0,6 V t.o.v.
massa, dan is de spanning over de collector-basisdiode 0 V. Omdat de col
lector 0,6 V is t.o.v. de emitter, moet er 8,4 V over Rc vallen. Daar Ic = 3
mA, dient Rc daartoe te bedragen 8,4 V : 3 mA = 2,8 k!2. De transistor ge
draagt zich nu praktisch als een kortsluiting, omdat er over de transistor,
dat wil zeggen tussen collector en emitter, praktisch geen spanning staat.
De transistor gedraagt zich nu als een gesloten schakelaar.
Uit de gelijkstroomtheorie is bekend, dat de spanningen zich verhouden als
de weerstanden. De spanning over Rc en die over de transistor verhouden
zich als 8,4 : 0,6 = 14 : 1. De gelijkstroom weerstand van de transistor is
14 x kleiner dan Rc.
De gelijkstroomweerstand van de transistor is 2,8 kfi : 14 = 200 12.
Een transistor gedraagt zich praktisch als een kortsluiting, indien we er
maar voor zorgen, dat de batterijspanning over Rc valt. In praktische
schakelingen bereikt men het kortsluitingsgedrag als volgt:
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Men maakt
zoveel hoger positief, dat er een collectorstroom wil gaan
vloeien, die groter is dan de collectorstroom, die kan vloeien. Is b.v. UB en
Rc = 2 kfi, dan kan er door Rc maximaal 4,5 mA vloeien. Ubc wordt nu zo
positief gemaakt, dat de emitterstroom Ic b.v. 6 mA. Van deze 6 mA emitterstroom kan de collector er slechts 4,5 mA leveren. De rest is afkomstig
van de basisaansluiting.
De transistorinstelling, waarbij de emitterstroom groter is dan de collector
kan leveren, noemt men de verzadigde toestand. In de verzadigde toestand
staat er over de transistor praktisch geen spanning en de basisstroom is
groot.

0*
Ic =3mA
Ucb

I
I

-±”9V

/

0.6 V

UCe

Afb. 4.6. Situatie waarbij de transistor zich gedraagt als openschakelaar.

De situatie waarbij de collector nog net de stroom kan leveren, die nodig
is om de transistor een weerstand van lage waarde te laten vormen, noemt
men de bodemtoestand. In de bodemtoestand staat er geen spanning over
de collector-basis diode. Dan geldt Ucb = 0.
In de bodemtoestand heeft de collector dezelfde spanning als de basis. Is de
basis 0,6 V, dan is in de bodemtoestand de collector ook 0,6 V.
4.7. Stroomversterking
De stroomversterking bij een gemeenschappelijke emitterschakeling is de
verhouding tussen de basisstroom en de collectorstroom, aangeduid met de
Griekse letter a.
In afb. 4.7 zijn de basisstroom en de collectorstroom naar de transistor toe
gericht. De emitterstroom is van de transistor af gericht. Daarom geldt
Ie = Ic + Ib.
De basisstroom is zo klein t.o.v. de collectorstroom, dat men kan stellen:
emitterstroom = collectorstroom
Afhankelijk van het type transistor is de collectorstroom 50x tot lOOOx gro
ter dan de basisstroom. De verhouding Ic/Ib noemt men de stroomverster
king, aangeduid met ote (spreek uit alfa e) of HFE (spreek uit h, f, e).
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De stroomversterking geeft aan hoeveel maal de collectorstroom groter is
dan de basisstroom. In formulevorm:
q;e=

lc
Ib

Als Ib bekend is, dan kan men Ic berekenen uit Ic = c*e x Ib.
De stroomversterking kan voor verschillende exemplaren van één type
transistor enorm verschillen. Voor de BC 108 b.v. geldt dat de oce kan lig
gen tussen de 90 en 900. Daarom selecteert een fabrikant vaak de exempla
ren op stroomversterking. Ze worden dan gecodeerd met a, b of c.
Zo geldt voor BC 108a een cxe van 110 tot 220.
Voor de BC 108b een cke van 200 tot 450.
Voor de BC 108c een cke van 420 tot 900.
Bij een transistor is de emitterstroom bijna gelijk aan de collectorstroom.

Rc

Ic
Ib

-^

ube

<

Ie

Afb. 4.7. Transistor in gemeenschappelijke emitter-schakeling.

Voor andere soorten en typen transistoren, resp. transistorschakelingen:
”Instelmethoden voor transistoren”; ”Wisselsstroom eigenschappen” en
"Karakteristieken van transistoren” enz. wordt verwezen naar "Dirksen Leerboek Elektronica” deel 3.
PROEF 4.1
Doel:
Benodigdheden:
Schakeling:

Meten van Icb0 en Icb0 bij verschillende temperatu
ren.
Weerstand van 10 kQ. Ge-transistor; batterij 9 V;
multimeter.
R=10 kft (beveiligingsweerstand); T = AC126
o.i.d. E = 9 V.
Als u een NPN-transistor gebruikt, moeten batte
rijen en meter worden omgepoold.
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Uitvoering
a. Meet de sperstroom Icb0 in de
getrokken, getekende meetopstelling.

Icbo _

b. Verwarm de transistor met de hand
en meet de sperstroom Icb0 opnieuw.

Icbo = • • • /*A (verwarmd)

c. Meet de sperstroom Icb0 in de
gestippeld, getekende opstelling.
d. Verwarm de transistor met de hand
en meet de sperstroom Icb0 opnieuw.
PROEF 4.2
Doel:
Benodigdheden:
Schakeling:

IcbO “ • • • /*A

Icbo=... /*A (verwarmd)

De transistor als schakeling.
NPN-Si-transistor; om-schakelaar; weerstanden 1 kfi en
47 kfi; batterij 9 V; multimeter.
R, =47 kfi
R2= 1 kfi
T = BC108 o.i.d.
E =9 V

Opmerking
In plaats van de om-schakelaar, kunt u de basis ook afwisselend m.b.v. een
draadje met 1 en 2 verbinden.
Uitvoering
a. Zet de schakelaar in stand 1.
De basis is dan via een begrenzingsweerstand R, aangesloten op +9 V.
Meet nu Ucc.

UCC=...V

b. Zet de schakelaar in stand 2 en
meet Ucc.

ucc=...v

Kies nu de juiste antwoorden:
1. De spanning over de collector-basis diode in afb. 4.1a is:
a. 8,4 V; b. 0,6 V; c. 9,6 V.
De collector-basis diode is: a. geleidend; b. gesperd.
2. Indien in afb. 4.2 Ubc = 0 V is Ic = 0 mA.
Dan is ook Ic = 0 mA.
Over Rc valt geen spanning en Ucc is:
a. 9 V;
b. 0 V.
3. In afb. 4.2 wordt U* positief gemaakt. Naarmate U^ meer positief
wordt zal Ic groter/kleiner worden.
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4.

5.

6.

7.

8.
9.

De spanning over Rc zal toenemen/afnemen. Naarmate Ubc meer posi
tief gaat, wordt Ucc meer/minder positief.
De basis-emitterspanning in afb. 4.3 varieert bij sturing tussen ... mV en
... mV.
Indien er geen wisselspanning tussen basis en emitter staat, geldt volgens
de karakteristiek lc= ... mA.
Over Rc valt dan Urc= ... V.
De spanning van collector t.o.v. emitter is dan Ucc= ...V.
Als op een bepaald moment de basis-emitter wisselspanning +120 mV
bedraagt, is Ubc 720 mV. Ic is dan ... mA.
Over Rc valt dan ... V. De spanning van collector t.o.v. emitter is dan
... V.
De amplitude van de wisselspanning tussen collector en emitter is ... V.
De spanning over de basis-emitter diode in afb. 4.5 is ... V.
De basis-emitterdiode is gesperd/geleidend.
De spanning over de collector-basisdiode is ... V.
De collector-basisdiode is geleidend/gesperd.
Opdat in afb. 4.6 tussen collector en basis geen spanningsverschil ont
staat, moet de collector t.o.v. massa ... V zijn.
Over Rc moet vallen ... V.
Daar Ic = 3 mA, zal om deze toestand te bereiken, Rc bedragen:
Rc = ... V/3 mA = ... kfi.
In afb. 4.6 staat over Rc = 2,8 kQ een spanning van 8,4 V. Over de
transistor (collector t.o.v. emitter) staat 0,6 V. De gelijkstroomweerstand tussen collector en emitter is dan ... maal kleiner dan Rc. De gelijkstroomweerstand van de transistor is ... fi.
In afb. 4.7 geeft men Ubc een zodanige waarde, dat Ic = 2 mA. De basisstroom is dan 10 /*A. De emitterstroom is dan ... mA.
De stroomversterking cke = 100. Ib= 10 /*A. Ic= ... mA.

Samenvatting hoofdstuk 4

1. De collectorstroom wordt bepaald door de spanning over de
basis-emitter diode.
2. Ondanks dat de basis-collector diode in sperrichting staat, vloeit

er een betrekkelijk grote collectorstroom.
3. Onder de spanningsversterking van een transistortrap verstaan

we de verhouding tussen de collectorwisselspanning en de basis
wisselspanning.
4. De collectorwisselspanning is in tegenfase met de basiswissel

spanning.
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5. Wanneer de basis-emitter diode of de collector-basis diode
gesperd staat, vloeit er een kleine sperstroom.
6. Bij Si-transistoren kunnen we de invloed van de sperstromen ver
waarlozen.
7. Wanneer de basis-emitter diode gesperd staat, vloeit er geen collectorstroom en gedraagt de transistor zich als een open schake
laar.
8. De situatie waarin Ucb = 0 V noemt men de bodemtoestand.
9. Wordt de transistor nog meer gestuurd, dan komt de transistor
in de verzadigde toestand. Deze is gekenmerkt door een collectorspanning die lager is dan de basisspanning en een hoge basisstroom.
10. Bij een transistor is de emitterstroom bijna gelijk aan de collectorstroom.
11. De stroomversterking geeft aan hoeveel maal de collectorstroom
groter is dan de basisstroom.
In formulevorm: orE = -r-.

h'
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5. Halfgeleider-schakelelementen
5.1. Inleiding

In tegenstelling tot gewonde dioden en transistoren zijn er bij halfgeleiderschakelelementen slechts twee toestanden mogelijk, n.1. volledig geleiden of
volledig sperren.
’Een beetje geleiden’ is niet mogelijk; zo’n toestand is instabiel. Geleidt een
schakelelement een beetje, dan zal hij dat niet blijven doen, maar öf gaan
sperren öf volop gaan geleiden. Wat dat betreft, lijkt een halfgeleiderschakelelement het meest op een gewone aan/uit-schakelaar.
Het door een halfgeleider-schakelelement opgenomen vermogen is, evenals
bij een schakelaar, zeer klein. In gesperde toestand loopt er geen stroom
door het element. In geleidende toestand staat er, door zijn lage Rj, vrijwel
geen spanning over het element. Kans om vermogen op te nemen is er eigen
lijk niet veel.
Het grote verschil met de schakelaar is, dat wanneer een halfgeleiderschakelelement eenmaal is ingeschakeld, d.w.z. geleidt, het niet meer kan wor
den uitgeschakeld. Het geleiden houdt pas op als de spanning wegvalt.
Er zijn twee soorten halfgeleider-schakelelementen, n.1. zonder- en met
stuurelektrode. Schakelelementen zonder stuurelektrode gaan geleiden zo
dra een bepaald spanningsniveau wordt overschreden (afb. 5.1).

h.s.
%

Rl

Afb. 5.1. Geleiding in één richting.

Het schakelelement heeft twee aansluitingen. Een voorbeeld hiervan is e
4-lagen of Shockley-diode, die maar in één richting geleidt. De spanning
over de belasting kan er dan uitzien zoals in afb. 5.2a is getekend.
Een ander voorbeeld is de diac, die in twee richtingen geleidt. De
over Rl (afb. 5.1), bij gebruik van een dergelijk symmetrisch schakeieiement, kan er uitzien zoals in afb. 5.2b is getekend.
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Afb. 5.2a. De spanning over de belasting bij geleiding
in één richting.

b
Afb. 5.2b. De spanning bij geleiding in twee richtingen.

Schakelelementen met een stuurelektrode gaan geleiden wanneer via deze
stuurelektrode een trigger-impuls wordt toegevoerd (afb. 5.3).
Deze schakelelementen hebben daarom drie aansluitingen. Tot deze groep
behoren de thyristor en de uni-junction transistor, die in één richting gelei
den. Een gestuurd schakelelement, dat in twee richtingen geleidt, is de triac.

V

h.s.

i

trigger

/LJU

Rl

Afb. 5.3. Aan de stuurelektrode wordt een triggerimpuls toegevoerd.

Met behulp van de in dit hoofdstuk te behandelen schakelelementen is het
o.a. mogelijk om grote vermogens te schakelen, verliesvrije vermogens te
regelen en zaagtand- en impulsvormige spanningen op te wekken.
5.2. Shockley- of 4-lagendiode
De Shockley-diode werd omstreeks 1960 ontwikkeld. In het begin werd veel
van dit element verwacht. Door haar ideaal schakelgedrag scheen deze dio
de uitstekend geschikt voor veel doeleinden, zoals o.a. voor zaagtand- en
impulsgeneratoren, voor frequentiedelers en telschakelingen.
Stormachtige ontwikkelingen hebben de 4-lagendiode echter achterhaald.
Dat we hem toch behandelen komt omdat de diac, triac en thyristor verdere
ontwikkelingen van deze diode zijn. In afb. 5.4a zijn de bewuste vier lagen
getekend.
De 4-lagendiode is een PNP-verbinding, welke kan worden beschouwd als
drie in serie geschakelde dioden zoals getekend in afb. 5.4b. Hoe de span
ning ook wordt aangesloten, altijd staat er minstens één diode in
sperrichting.
Afb. 5.4c geeft het schemasymbool.
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Afb. 5.4c. Schemasymbool
voor een
4-lagendiode.
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Afb. 5.4a. Opbouw
van een
4-lagendiode.

Afb. 5.4b. Vervangschema
voor een
4-lagendiode.

Wanneer de 4-lagendiode wordt aangesloten zoals in afb. 5.5, gebeurt er
niets als de spanning E laag is. De middelste diode (afb. 5.4b) staat in sperrichting, er vloeit dan geen stroom.
Bij het opvoeren van E slaat de gesperde diode echter door bij een bepaalde
spanning. Deze spanning heet UB0; BO is een afkorting van break-over.
Rs

;■

z_

Afb. 5.5. Een 4-lagendiode aangesloten op een spanning.

Dit betekent doorslaan. Door de serieweerstand Rs wordt de stroom be
grensd. Na de doorslag vormt de 4-lagendiode een lage weerstand. Ook
wanneer E weer wordt verkleind, blijft, door een bepaalde halfgeleiderwerking, de weerstand laag. Pas als E zo klein wordt, dat de stroom door de
4-lagendiode kleiner wordt dan de zogenaamde houdstroom Ih, gaat de in
de praktijk toegepaste diode weer sperren. Bij 4-lagendioden ligt UB0 tus
sen 20 V en 200 V, en Ih in de buurt van 1 mA.
5.3. Uni-junction transistor (UJT)
Een merkwaardig ding, dat we nog wel eens kunnen tegenkomen, is de unijunction ( = één sperlaag) transistor. Het is eigenlijk helemaal geen tran
sistor, want er kan alleen maar mee worden geschakeld. De UJT lijkt qua
werking eigenlijk het meest op een 4-lagendiode, waarvan de doorlaatspanning UBO regelbaar is. In afb. 5.6a is het schemasymbool weergegeven. De
aansluitingen zijn emitter, basis 1 en basis 2.
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Het vervangschema van de uni-junction transistor is getekend in afb.5.6b.
In werkelijkheid is een UJT niet zo opgebouwd, maar het gedrag ervan
komt wel overeen met dit vervangschema. Op dit vervangschema zullen we
ons bij de uitleg baseren. Het vervangschema wordt gevormd door een dio
de, de weerstand Rb2 en de variabele weerstand Rbl. Tussen b2 en b, is een
vaste gelijkspanning aangesloten, die zich deelt over Rb2 en Rbl. Indien de
anode meer positief is dan de kathode, komt de diode in geleiding. De span
ningsbron E stuurt dan een stroom via Rc, door de diode en Rbl.

r

b

■i b2

Rb2
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Q
E+-^

-r

e

U

Jp

Uebl
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Afb. 5.6a.
Schemasymbool voor de UJT.
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Afb. 5.6b. Vervangschema voor de UJT.

Uitgaande van de situatie in afb. 5.6b zullen we nu eens kijken wat er ge
beurt als we de spanning E gaan verhogen. Zodra E en daardoor ook de
emitterspanning boven ca. 8,5 V komt, zal de ingangsdiode gaan geleiden.
Het bijzondere van de UJT is nu, dat er een wisselwerking bestaat tussen
het geleiden van de ingangsdiode en de waarde van Rb1.
Door het geleiden van de diode neemt de waarde van Rbl af. Hierdoor
daalt de kathodespanning en gaat de diode sterker geleiden. Het gevolg is,
dat Rb, nog verder afneemt, enz. Er ontstaat een soort lawine-effect en de
eindwaarde van Rbl is zeer laag. De stroom door Rc is dan praktisch gelijk
aan: E : Re.
Omdat nu Rb, terug te laten komen op zijn oude waarde moet E zover da
len, dat de ingangsdiode in geleiding gaat. Dat is dan 0,5 a 1 V. Voor het
begrip mogen we wel stellen, dat het net is alsof er zich tussen emitter en
basis 1 een 4-lagendiode bevindt, met de anode aan de emitter. Door nu aan
basis 2 een variabele positieve spanning aan te sluiten kan de doorslagspanning tussen emitter en basis 1 worden ingesteld. Basis 2 heeft geen enkele
andere functie. Laten we er ter verduidelijking nog even afb. 5.7 bekijken.
De spanning wordt van 0 volt af opgevoerd en vervolgens weer terugge
draaid. In het begin spert de UJT, E is gestippeld. Op zeker moment wordt
niveau 1 bereikt. Niveau 1 hangt af, van de spanning op basis 2. Bij het be
reiken van niveau 1 gaat de UJT geleiden. E is van dit moment af een ge56

trokken lijn. Wanneer E bij het terugdraaien van niveau 1 weer passeert,
gebeurt er niets. De UJT blijft geleiden. Pas bij het passeren van niveau 2
gaat de UJT sperren. E is dan weer gestippeld. Niveau 2 is niet te regelen,
maar is een vast gegeven van de UJT.
E in V

t

geleiden

niveau 1

/
/

niveau2

/

/

/

/

/

/

/

v

sperren

/

Afb. 5.7. Bij het bereiken van "niveau 1” gaat een UJT geleiden.

5.4. Zaagtand/impulsgenerator met UJT
In afb. 5.8a is een generator getekend, die een zaagtandvormige en een im
pulsvormige spanning afgeeft.
Laten we aannemen, dat condensator C ongeladen is, d.w.z. Uc = 0 V. In
dat geval heerst er tussen e en b, een hoge weerstand. In het inwendige van
de unijunction transistor zal immers op de kathode van de diode een bepaal
de positieve spanning staan, die wordt bepaald door de verdeling van U
over P2, Rb2 en Rb, (die in de uni-junction transistor zitten) en R,.
De spanning over C gaat van 0 af oplopen met een snelheid, die wordt be
paald door de RC-tijd van het filter P,-C. De spanning op e wordt steeds
meer positief. Zodra de spanning op de emitter zo positief is geworden, dat
de diode in het vervangschema (afb. 5.6b) in geleiding komt, ontstaat tussen
e en b, een lage weerstand.
De condensator C gaat zich dan snel ontladen. De condensator ontlaadt
zich zover, tot niveau 2 is bereikt (afb. 5.6b). Dan spert de diode in het ver
vangschema weer en wordt C opnieuw geladen enz.
De amplitude van de opgewekte zaagtandspanning wordt ingesteld met P2.
Met P2 regelen we n.1. het niveau 1. Naarmate P2 hoger is, is de spanning
op de kathode van de diode in het vervangschema lager en hoeft de span
ning op e minder hoog te worden, zodat de diode gaat geleiden. R, dient
om de ontlaadstroom van C te beperken, zodat de diode tussen e en b, niet
wordt beschadigd.
De frequentie wordt geregeld met P,.
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Afb. 5.8a. Zaagtand/impuls
generator met UJT.

C
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Afb. 5.8b. De spanning over de
condensator is zaagtandvormig.

Afb. 5.8c. Tijdens het ontladen van C,
—
ontstaat een impulsvormige spanning.

Hoe hoger P,, des te langer duurt het voordat Uc niveau 1 heeft bereikt en
des te lager is de frequentie. De spanning over de condensator is zaagtand
vormig (afb. 5.8b) Deze schakeling kan worden gebruikt als zaagtandgenerator.
Over R, ontstaat tijdens het ontladen van C een impulsvormige spanning
(afb. 5.8c). Deze spanning kan worden gebruikt om een thyristor of triac
te triggeren. Deze impulsen moeten dan worden gesynchroniseerd met de
net frequentie.
5.5. Diac
De diac is een symmetrisch element met twee elektroden, die vanwege de
symmetrie niet worden benoemd.
De diac wordt vooral gebruikt als triggerelement voor triacs. Een triac
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Afb. 5.9a. Vervangschema
voor de diac.
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Afb. 5.9b. Schemasymbool
voor de diac.

wordt dan gestuurd via een diac. Soms wordt de diac ook gebruikt voor het
verliesvrij regelen van kleine vermogens. De diac kan men beschouwen als
twee anti-parallel staande 4 lagendioden (afb. 5.9a).
In afb. 5.9b is het schemasymbool gegeven. In dit schemasymbool staan
twee halfgeleiderdioden anti-parallel. Daar de diac symmetrisch is, worden
de aansluitingen niet benoemd. Het doet er dan ook niet toe, hoe de diac
in een schakeling wordt aangesloten.
5.6. Principe van vermogensregeling met diac.
In afb. 5.10a is het principe van de vermogensregeling met een diac weerge
geven. Rl is de belasting. Dit kan zijn een motor, een lamp o.i.d. In serie
met Rl is de diac geschakeld. Belasting en diac worden aangesloten op de
netwisselspanning U,, in serie waarmee een impulsvormige spanning U2 is
geschakeld. Deze impulsvormige spanning is afgeleid van de netwisselspan
ning. M.b.v. een faseverschuivend netwerk in de stuurschakeling kunnen de
impulsen worden verschoven.
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stuur schakeling
Afb. 5.10a. Vermogensregeling met een diac.

Over Rl en de diac komt de som van U, (afb. 5.10b) en U2 (afb. 5.10c). De
impulsen worden a.h.w. op de netwisselspanning geplaatst (afb. 5.10d).
In afb. 5.10d is d.m.v. een onderbroken lijn de spanning UBO aangegeven.
UB0 is de doorslagspanning van de diac. De amplitude van U, is kleiner
dan UB0. De netwisselspanning komt niet uit boven de doorslagspanning.
Als de impulsen U2 niet aanwezig zijn, zal de diac niet in geleiding komen
en wordt er geen vermogen aan RL geleverd.
Zijn de impulsen wel aanwezig dan ’prikken ze door’ UB0 en ontsteken de
diac. Zodra de diac is ontstoken gedraagt hij zich als een kortsluiting. Na
het ontsteken komt de spanning over RL en wordt er vermogen geleverd
aan RL. De diac dooft weer zodra de spanning door nul gaat. In afb. 5.10c
is de spanning over RL weergegeven. De spanning over de diac is getekend
in afb. 5.10f.
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Afb. 5.10b t/m f. Principe van vermogensregeling.
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Door de impulsen te verschuiven, kan het vermogen in RL worden gere
geld. Door de impulsen te verschuiven, komt immers een groter of kleiner
gedeelte van de netwisselspanning over RL.
Opdat de diac altijd ontsteekt, ongeacht het moment waarop de impulsen
optreden, dient de piekwaarde van de impulsen groter te zijn dan UBO,
Neemt, door een defect in de stuurschakeling, de piekwaarde van de stuurimpulsen af, dan zal de diac alleen ontsteken als de som van de wisselspan
ning en stuurimpulsen groter is dan Ubo.
5.7. Thyristor
De thyristor wordt gebruikt voor enkelfasige regeling van grote vermogens.
In Amerikaanse literatuur spreekt men van SCR. Dit is een afkorting van
Silicon Controlled Rectifier; vrij vertaald een gestuurde gelijkrichter.
Deze halfgeleiderschakelaar, heeft zich weten waar te maken als actief on
derdeel in tal van schakelingen. Of het nu gaat om kleine of om hele grote
stromen, de thyristor schakelt wel. Thyristoren bijv. sturen de elektromoto
ren van sterke sneltreinlocomotieven, maar ook de kleinste modelbaan locomotiefjes.
Of het nu gaat over kleine of over grote stroomsterkten, het principe is in
beide gevallen hetzelfde. Zwakke stuurstroompjes banen de weg voor sterke
bedrijfsstromen.
In tegenstelling tot de transistor wordt de uitgangsstroom niet analoog
gestuurd, maar digitaal geschakeld. Iedere stuurimpuls opent de thyristor
volledig en wel zolang, totdat de er doorheen vloeiende werkstroom tot be
neden een bepaalde waarde komt, die ”houdstroom” wordt genoemd, of
totdat de spanning tussen anode en kathode van de thyristor onder de waar
de daalt van de houdspanning, waarbij de stroom terugzakt op het
houdstroom niveau. Daarmee wordt de thyristor eigenlijk gedoodverfd tot
wisselstroombedrijf, waarbij de stroom aan het eind van iedere halvegolf
afvalt tot nul. De volgende halvegolf kan dan opnieuw worden ontstoken.
Het woord ontsteken van de thyristor stamt af van het thans uitgestorven
thyratron, een met kwikdamp gevulde tetrode of pentode. Voorganger van
de thyristor. Met deze term wordt het inschakelen betiteld.
Omdat het ontstekingsmoment kan worden vertraagd, kan men op ieder
willekeurig moment van de wisselstroom halvegolf de thyristor laten scha
kelen, waarbij de fase wordt ”aangesneden”.
Hoe korter de stroomduur gedurende iedere aangesneden halvegolf, des te
kleiner wordt in die tijd het gemiddelde van de stroom die door de thyristor
loopt. De grootte van de anodestroom kan op die wijze ook van nul tot, af
hankelijk van het toegepaste type, maximaal worden geregeld. De resulte
rende stroomsterkte neemt toe met de fasehoek. Deze is groter naarmate de
thyristor gedurende de halvegolf vroeger wordt ontstoken. De stroom loopt
op het moment van inschakelen steil op, omdat het ontsteek proces snel af
loopt. Dit heeft men bewerkstelligd vanwege de hoge stroomdichtheden die
zich voordoen in het thyristorkristal.
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De steile stroomstijging heeft sterke radio-ontvangststorende harmonischen
tot gevolg. Daarvoor moeten uiteraard beschermende maatregelen worden
getroffen. Thyristor geregelde huishoudelijke apparatuur is dan ook slechts
toegestaan tot een vermogen van 1 kilowatt.
In afb. 5.11a is het vervangschema voor de thyristor getekend. De aanslui
tingen zijn anode (a), kathode (k) en gate (g).
Gate betekent ook hier poort. In afb. 5.1 lb is het schemasymbool gegeven.
De gate-aansluiting zit aan de kathodeplaat.
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Afb. 5.11a. Vervangschema
van de thyristor.

Afb. 5.11b. Schemasymbool
van de thyristor.
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Afb. 5.11c. Vierlagenstructuur van de thyristor.
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keramisch huis
stuurelektrode

De thyristor is opgebouwd uit vier lagen (silicium)halfgeleidermateriaal zo
als voorgesteld in afb. 5.1 lc. Binnen de thyristor zien we drie PN-overgangen, twee daarvan hebben dezelfde richting en de middelste is tegengesteld
gericht.
Wanneer op de anode een negatieve spanning wordt aangesloten ten opzich
te van de kathode, zal de middelste PN-overgang willen geleiden, maar de
buitenste twee PN-overgangen verhinderen dat. In afb. 5.1 ld is dat te zien,
waarin ook de stroom-spanningskarakteristiek voor deze toestand is
getekend.
•

Afb. 5.1 ld. Bij negatieve spanning
— sperrende toestand.
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Afb. 5.11e. Sperrende toestand
bij positieve spanning.

k

Keren we de polariteit van de spanning om, dan zal de middelste PNovergang sperren waardoor er geen stroom kan gaan lopen.
In afb. 5.11e is deze situatie weergegeven met daarnaast weer de karakte
ristiek.
Willen we de thyristor in geleiding krijgen, dan moet van deze laatste situa
tie worden uitgegaan.
De oorzaak van het sperren van de middelste PN-overgang wordt veroor
zaakt doordat er tengevolge van de aangesloten spanning een tekort is aan
vrije ladingdragers. Er vloeit alleen maar een kleine lekstroom.
De stroom zal toenemen, door via de gate of stuurelektrode (g) vrije lading63

dragers te injecteren. Zijn er voldoende ladingdragers aanwezig, dan kan de
thyristor overgaan in de geleidende toestand. Toevoer van vrije ladingdra
gers is dan niet meer nodig omdat de stroom daar nu zelf voor zorgt. De
dan verkregen situatie is weergegeven in afb. 5.1 lf. Het injecteren van la
dingdragers, waardoor de thyristor ontsteekt, geschiedt door een kortston
dige stroom-impuls aan te sluiten op de stuurelektrode.
De doorlaat karakteristiek is ook getekend in afb. 5.1 lf evenals de negatie
ve en de positieve sperkarakteristieken.
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Afb. 5.11f. Na ontsteking geleidende toestand.
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Afb. 5.11 g. Doorsnede van
een vermogensthyristor.

5.8. GTO-thyristoren
Een bijzondere thyristor, die de laatste jaren zijn intrede heeft gemaakt is
de GTO-thyristor. GTO wil zeggen gate turn-off.
De Amerikanen noemen dit type thyristor GTCR hetgeen staat voor: gate
turn-off controlled rectifier.
Zoals bekend, wordt de gewone thyristor d.m.v. de stuurelektrode ontsto
ken (ingeschakeld), maar kan dan niet meer worden gedoofd (uitgescha
keld). Deze wordt pas sperrend als de stroom er doorheen, tot nul wordt
teruggebracht.
GTO’s worden net als thyristoren ingeschakeld met een positieve stuurimpuls en vereisen, tijdens de periode van stroom geleiding geen continue
ontsteek-signaal. Zij kunnen echter door een negatieve stuurstroom wel
worden afgeschakeld, zoals dat ook gebeurt bij transistoren door onderbre
king van de basisstroom. GTO-thyristoren hebben als voordeel, ten opzich
te van thyristoren, dat bij hen, op grond van hun uitschakel capaciteit via
de stuurstroom, zgn. doofcircuits niet nodig zijn. Ten opzichte van tran
sistoren vereisten GTO’s, wanneer ze eenmaal zijn ingeschakeld, geen
stuurstroom (afb. 5.12a).
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Bij het afschakelen kunnen hoge pieken van de afschakel verliezen optreden.
Om deze afschakelverliezen binnen toelaatbare grenzen te houden, worden
voor de spanningssteilheid grenswaarden aangegeven, waarmee de
sperspanning aan het GTO-element mag toenemen.
Afb. 5.12a. Schemasymbool voor de GTO.
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Afb. 5.12b. GTO met dempingscircuit.

Ter begrenzing van de spanningssteilheid, is een dempingscircuit noodzake
lijk, dat bestaat uit een diode, een condensator en een weerstand (afb.
5.12b). Hoe hoger de toelaatbare spanningssteilheid is, des te kleiner is de
condensator en daarmee de door het circuit te verwerken verliezen.
De structuur van de GTO-thyristor, in vergelijking met een transistor en een
thyristor is voorgesteld in afb. 5.12c.
Alle drie deze vermogenselementen hebben een laag gedoteerde N-basiszone
voor het opnemen van de sperspanning, een P-geleidende stuurzone voor
het in- en uitschakelen en een hoog gedoteerde N-emitter, die in doorlaatrichting ladingdragers (elektronen) in de basiszone injecteren (afb. 5.12c).
Thyristor
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Afb. 5.12c. Structuur van de GTO t.o.v. de transistor- en thyristor.
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5.9. Thyristor-tetrode
Een ander type is de thyristor-tetrode, die zowel aan de kathode- als aan de
anode kant een stuurelektrode heeft (5.12d en e).
Dergelijke thyristoren kunnen aan de kathode-stuurelektrode worden ont
stoken met een positieve impuls en gedoofd door een negatieve stuurimpuls
toe te voeren aan de anodestuurelektrode.
Afb. 5.12d. Vervangschema
voor een thyristor-tetrode.
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Afb. 5.12e. Schemasymbool
voor de thyristor-tetrode.

De thyristor-tetrode dooft echter ook wanneer de spanning wordt omge
keerd. Verder is de werking gelijk aan die van de gewone thyristor.
5.10. Principe van vermogensregeling van een motor met thyristor
We nemen nu de thyristor op in de schakeling volgens afb. 5.13a.
Tussen de gate en de kathode is een stuurschakeling werkzaam. De spannin
gen en stromen zijn getekend in de afbeeldingen 5.13b, c en d. Indien tij
dens de positieve periodehelft van de voedingsspanning Uj een stroomimpuls Ig aan de gate wordt toegevoerd, ’ontsteekt’ de thyristor. De thyristor
gedraagt zich na het toevoeren van de gate-impuls als een doorverbinding.
De rest van de positieve periodehelft komt dan over RL. Zodra de thyristor
geleidt, heeft de gate-spanning geen invloed meer. Een geleidende thyristor
kunnen we met behulp van de gate-spanning niet sperren. De thyristor ge
draagt zich weer als een onderbreking, zodra de anodespanning nul wordt
en daarna negatief gaat.
Door het moment te regelen, waarop de gatestroom wordt toegevoerd, re
gelt men het vermogen in RL. Het verschuiven van de impuls heeft plaats
in de stuurschakeling met behulp van een faseverschuivend netwerk. Ver
schuiven de impulsen naar rechts, dan daalt het vermogen in RL. Een thy
ristor kunnen we dan ook beschouwen als een 4-lagendiode, welke we ont
steken door aan de stuurelektrode een stroomimpuls toe te voeren.
Met nadruk wijzen we erop, dat de thyristor zich tijdens de negatieve perio
dehelft als een normale Si-diode gedraagt en niet kan geleiden.
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Afb. 5.13b t/m d. De bij de
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Opmerking
Met behulp van twee thyristoren kan men vermogen regelen gedurende bei
de periodehelften.
5.11. Thyristorsturing
In afb. 5.14a is een faseregeling getekend, die veel bij thyristorschakelingen
wordt toegepast. Op het moment 0 wordt een wisselspanning aangesloten.
De wisselspanning begint met een negatieve halve periode. De spanning
over C heeft nu b.v. het gestippelde verloop. Uc ijlt na op Uj. Met behulp
van P kan de faseverschuiving worden geregeld. Wordt P groter, dan ijlt
Uc meer na op Uj.
Nu kunnen we de vermogensregeling schakeling volgens afb. 5.14b bespre
ken. Met deze schakeling kan het vermogen in RL worden geregeld. RL is
b.v. de motor van een handboormachine. Wordt S gesloten, dan is RL vol
ledig aangesloten op de netspanning. Met S open, kan er alleen vermogen
in Rl worden ontwikkeld tijdens de positieve periodehelft. De thyristor
kan immers alleen geleiden tijdens de positieve periodehelft. De thyristor
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wordt ontstoken door middel van een neonbuis, die is geschakeld tussen het
knooppunt van een RC-schakeling en de gate-aansluiting.
Zodra de spanning aan de bovenzijde van C uitkomt boven de ontsteekspanning van de neonbuis, ontsteekt de neonbuis.
De ontsteekspanning van de neonbuis kan b.v. 70 volt zijn.
C ontlaadt zich via de neonbuis en de gate-aansluiting.

Afb. 5.14a. Faseregeling voor thyristoren.

Daardoor ontsteekt de thyristor. Gedurende de rest van de positieve periodehelft gedraagt de thyristor zich als een kortsluiting. U zult nu inzien,
waarom in afb. 5.14a werd begonnen met een negatieve periodehelft. Zodra
immers de ingangsspanning van de positieve periodehelft overgaat naar de
negatieve periodehelft, spert de thyristor. De spanning aan de bovenzijde
van de RC-schakeling begint dan met een negatieve periodehelft. Deze
spanning verloopt zoals in afb. 5.14a getrokken is weergegeven. Uc ver
loopt volgens de stippellijn. Komt Uc boven de ontsteekspanning van de
neonbuis uit, dan wordt de thyristor geschakeld.
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Afb. 5.14b. Schakeling voor vermogensregeling met een thyristor.
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5.12. Thyristorsturing via een Uni-junction transistor
De schakeling voor een thyristorsturing d.m.v. een UJT is weergegeven in
afb. 5.15a. De daarbij behorende golfvormen in de afbeeldingen 5.15b t/m
h. De UJT en de RC-schakeling zijn aangesloten op een gelijkspanning van
7 volt, die wordt opgewekt door een stabilisatorschakeling met een
zenerdiode.
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Afb. 5.15a. Sturing van een thyristor met een UJT.

Zoals al is besproken bij de UJT, ontstaat over C een zaagtandvormige
spanning. Zodra Uc de doorslagspanning bereikt, komt de UJT in gelei
ding. C ontlaadt zich dan via de UJT en de thyristor. De ontlaadweg is in
de schakeling gestippeld getekend. Door de ontlaadstroom ontsteekt de thy
ristor en wordt de spanning over de thyristor 0 volt. Voor het ontsteekmoment staat de ingangsspanning over de thyristor (gearceerde gedeelte in afb.
5.15g). Na het ontsteekmoment staat de ingangsspanning over de belasting
(zwart gedeelte in afb. 5.15h).
Door P te variëren zal Uc eerder of later de schakelspanning van de UJT
bereiken en het vermogen in de belasting groter of kleiner worden.
In deze schakeling worden de beide periodehelften van de netspanning ge
bruikt. Dit is bereikt door toepassing van een bruggelijkrichter, die een pul
serende positieve spanning afgeeft. De thyristor staat voor elke puls in geleiderichting en kan indien een gate-impuls worden toegevoerd, elke periodehelft in geleiding komen. Wanneer een triac wordt toegepast behoeft de
bruggelijkrichter niet te worden opgenomen. De triac kunnen we n.1. be
schouwen als een symmetrische thyristor.
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Afb. 5.15b t/m h. Golfvormen die ontstaan bij de sturing van een thyristor door een
UJT.

5.13. Thyristorregeling met stabilisatie

Een schakeling voor thyristorregeling met stabilisatie is getekend in afb.
5.16. In serie met de thyristor staat de ankerwikkeling van een elektromo70

tor, maar de veldspoelen zijn niet in het triggercircuit opgenomen. In een
dergelijke schakeling wordt stabilisatie verkregen van het toerental en dit is
minder afhankelijk van de belasting. Voor huishoudelijke apparaten zoals
o.a. mixers is dat bijzonder prettig. De schakeling verwerkt alleen de posi
tieve periodehelften van de netspanning. De motor is hiervoor aangepast.
Met P wordt het toerental ingesteld. De amplitude van de spanning op de
loper neemt af, wanneer die naar beneden wordt bewogen.
Bovendien gaat de spanning meer naijlen op de netspanning.
De thyristor wordt later ontstoken.
veldspoel
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Afb. 5.16. Thyristorregeling met stabilisatie van het toerental.
5.14. Stuurschakelingen voor thyristoren

Er zijn verschillende manieren om het vermogen te regelen met b.h.v. een
thyristor, de eenvoudigste is de enkelfasige regeling (afb. 5.17a). In deze
schakeling wordt één thyristor gebruikt om de grootte van de stroom in één
richting te regelen. Deze schakeling wordt gebruikt wanneer het vermogen
in de belastingen moet worden geregeld van 0 tot de helft van het maximum.
Door het inschakelen van een gelijkrichter (zie afb. 5.17b) wordt het vermo
gen ook geregeld van 0 tot de helft van het maximum. Na het sluiten van
de schakelaar wordt de tweede helft van het vermogen geregeld tot het volle
maximum.
Met twee thyristoren, zoals afb. 5.17c laat zien, kan het vermogen in de be
lasting van 0 tot maximum worden geregeld door de beide thyristoren ieder
afzonderlijk te regelen.
In afb. 5.17c zijn wel twee afzonderlijke stuurschakelingen nodig. Wanneer
die stuurschakelingen worden gestuurd uit dezelfde transformator, ontstaat
een symmetrische uitgangsspanning waarin geen gelijkstroomcomponent
aanwezig is.
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Afb. 5.17a t/m f. Stuurschakelingen voor thyristoren.

|
72
;
!

In afb. 5.17d zien we een andere manier om het vermogen van 0 tot vollast
continue te regelen. De thyristoren worden hier door één en dezelfde regelschakeling getriggerd.
Parallel aan de thyristoren zijn dioden geschakeld. Gedurende de positieve
periodehelft zijn Thl en Dl werkzaam.
Tijdens de negatieve periodehelft zijn dat Th2 en D2.
Voor dubbelfasige regeling is de schakeling volgens afb. 5.17e de meest een
voudige, hierin wordt slechts één thyristor gebruikt. Deze thyristor wordt
niet gestuurd door de netwisselspanning, maar door de gelijkrichte netspan
ning.
Tussen de netspanning en de thyristor is namelijk een bruggelijkrichter op
genomen. Vereist de belasting een gelijkstroom, dan wordt die op de gestip
peld getekende plaats in het schema opgenomen. Hebben we een belasting
die moet worden gevoed met wisselstroom, dan wordt die direct achter de
netklem geschakeld.
De meest eenvoudigste schakeling, die tevens efficiënt en vooral betrouw
baar is, is die met een triac (afb. 5.17f).
5.14.1. Regelbare systemen

Zoals hiervoor al werd opgemerkt, is de meest toegepaste, regelbare aan
drijving voor een gelijkstroommotor, die met thyristoren. Een regelbare ge
lijkstroom aandrijving bestaat in het algemeen uit de motor, die een be
paald instrument bedient, het corrigerende orgaan, dat de sturing voor de
motor kan beïnvloeden en een regelsysteem dat de mate van beïnvloeding
regelt.
In afb. 5.18a is een zgn. niet gesloten systeem getekend. Het instelorgaan
levert een spanning aan de stuureenheid, die voor netsynchrone stuurimpulsen zorgt voor de thyristoreenheid.
Het gevolg is, dat de motor gaat draaien. Verhogen van de instelspanning
veroorzaakt een sneller draaiende motor, het verlagen van de instelspan
ning, een langzamer draaiende motor.
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Afb. 5.18a. Blokschema van een niet gesloten gelijkstroomaandrijving.

Wanneer het toerental zeer nauwkeurig dient te worden ingesteld of er moet
worden gewerkt met sterk wisselde belasting condities, dan is het gewenst
over te gaan op een gesloten regelsysteem (afb. 5.18b). Bij dit systeem wordt
het werkelijke toerental teruggekoppeld naar het ingestelde toerental. Door
middel van een tacho generator wordt het toerental van de motor gemeten
en de verkregen uitgangsspanning wordt vervolgens toegevoerd aan een ver73
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Afb. 5.18b. Blokschema van een regelbare, gesloten gelijkstroomaandrijving.

gelijkingsschakeling, die veelal een onderdeel is van een elektronische rege
laar. De uitgangsspanning noemt men de regelspanning die wordt toege
voerd aan de stuureenheid. Iedere afwijking van het toerental wordt hier ge
signaleerd door de tachogenerator, met als gevolg, dat de regelspanning ver
andert en het toerental wordt bijgeregeld.
Het zal duidelijk zijn, dat er dan hoge eisen worden gesteld aan de nauw
keurigheid van de opnemer, het instelorgaan en de regelaar. Tevens zal er
rekening mee moeten worden gehouden, met de mechanische traagheid van
de generator en de motor, die dan moeten worden gecompenseerd door het
tijdsafhankelijke karakter van de regelaar.
In regelbare gelijkstroom aandrijvingen worden in het algemeen elektroni
sche regelversterkers toegepast, meestal genoemd operationele versterkers
of ook OpAmps1. Door de speciale eigenschappen van deze OpAmps is het
mogelijk het gedrag van een schakeling te bepalen uitsluitend met passieve
componenten.
Een regelsysteem kan daardoor heel nauwkeurig worden berekend.
Deze versterkers kunnen zijn opgebouwd uit zgn. discrete componenten of
zijn uitgevoerd met een IC (afb. 5.19a en b).
5.15. Triac
De thyristor heeft als nadeel dat hij slechts in één richting kan geleiden. De
thyristor functioneert dan ook maar gedurende één periodehelft van de wis
selspanning. Om de beide periodehelften te kunnen gebruiken, moet dan
een bruggelijkrichter worden opgenomen in de schakeling. Een andere mo
gelijkheid is door het antiparallel schakelen van twee thyristoren. Een be
zwaar hiervan is, dan men voor de gate-aansluitingen stuurimpulsen nodig
heeft die in tegenfase zijn.
Dit probleem werd opgelost door de symmetrische diac een stuurelektrode
te geven, waardoor de triac ontstaat. Triac is de afkorting van triode-ACswitch, hetgeen betekent: triodewisselstroom schakelaar. De triac kan men
1) In het boek ''Versterkers en Impulstechniek” van A.J. Dirksen, blz. 137
is de OpAmp uitvoerig behandeld.
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beschouwen als een gestuurde diac die bestaat uit twee anti-parallel gescha
kelde thyristoren, die in twee richtingen kan geleiden. In afb. 5.20a is het
vervangschema getekend.
De triac is, wat de werking betreft, symmetrisch. Elektrisch gezien en wat
de warmte-ontwikkeling betreft, is dit echter niet het geval. Daarom worden
de hoofdaansluitingen van de triac benoemd. Soms spreekt men van aan
sluiting 1 en aansluiting 2. Sommige fabrikanten noemen de aansluitingen
anode en kathode, of a2 en a,. In afb. 5.20b is het schemasymbool
gegeven.
a I Afb. 5.20a. Vervangschema van de triac.
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Afb. 5.20b. Schemasymbool van de triac.

Bij het aansluiten van een triac moet men er wel aan denken, dat de triac
niet mag worden beschouwd als zijnde symmetrisch. De triggering (op g)
kan namelijk slechts ten opzichte van een bepaalde aansluiting (de kathode)
geschieden.
5.16. Principe vermogensregeling met triac

De triac kan nu worden opgenomen in de schakeling van afb. 5.21a. Tussen
gate en kathode is een stuurschakeling werkzaam, die ergens, tijdens de po-
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Afb. 5.21a. Vermogensregeling d.m.v. een triac.
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sitieve halve periode, een positieve stroomimpuls geeft. Dit is net zoals bij
de thyristor. Bovendien wordt tijdens de negatieve halve periode een nega
tieve stroomimpuls gegeven (afb. 5.21c).
De spanning over de belastingsweerstand komt er dan uit te zien als gete
kend in afb. 5.21d.
Door de stroomimpulsen te verschuiven kan een verliesvrije dubbelfasige
vermogensregeling worden verkregen.
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Afb. 5.21b. De golfvormen, die ontstaan aan de schakeling van afb. 5.21a.

5.17. Stuurschakelingen
Bij stuurschakelingen voor thyristoren en triacs wordt meestal gebruik ge
maakt van faseverschuiving door middel van een RC-schakeling. In afb.
5.22a bijvoorbeeld weten we, dat de spanning over de condensator Uc
naijlt t.o.v. de ingangsspanning Uj, zie afb. 5.22b.
De faseverschuiving is met de potentiometer P in te stellen en is regelbaar
van 0 ... 90°.
77

Afb. 5.22a. Fase verschuiving d.m.v. een RC-schakeling.
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Afb. 5.22b. Uc ijlt na t.o.v. Uj.

Een fraaie en dan ook veel gebruikte stuurschakeling voor een triac zien we
in afb. 5.23a.
Het faseverdraaiend netwerk bestaat uit P en C„ waarmee we de spanning
over C, van 0 ... 90° kunnen laten naijlen t.o.v. Uj. Met behulp van R en
C2 wordt een extra faseverschuiving van ca. 45° gegeven, zodat de
stuurspanning voor de diac 45° ... 135° naijlt t.o.v. de netwisselspanning.
De hier opgenomen diac gaat geleiden zodra de spanning over C2 een be
paalde waarde bereikt. Komt de diac in geleiding, dan ontstaat een
stroomstoot waardoor de triac doorslaat. Uit afb. 5.23b blijkt, dat we
slechts over 90° kunnen regelen.
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Afb. 5.23a. Sturing d.m.v. een diac en een triac.

In afb. 5.23b is aangenomen, dat de triac ontsteekt als Uc2 iets groter
wordt dan 0 V. De gebieden in de buurt van de nuldoorgangen van de sinus
dragen echter weinig bij tot het vermogen (lage spanning, lage stroom!).
Het vermogen kan hier dubbelfasig worden geregeld vrijwel van 0 ... 100%.
Soms treffen we diac en triac in één omhulsel aan, als geïntegreerde schake
ling. Dat is het omstippelde gedeelte in afb. 5.23a.
5.18. Triac in regelschakelingen
Bij de hier beschreven stuurschakelingen wordt het vermogen geregeld door
aan een potentiometer te draaien. We kunnen echter ook gebruik maken
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Afb. 5.23b. Het regelgebied van de triac is 90°.

van licht, temperatuur of andere signalen, om de thyristor of triac via een
stuurschakeling te sturen. In afb. 5.24 is een voorbeeld gegeven van een
automatische lichtsterkteregeling.
De lichtsterkte van de lamp bepaalt de weerstand van de LDR. De LDR
beïnvloedt, via het faseverschuivende netwerk in de stuurschakeling, de fase
van de stuurspanning. De stuurspanning bepaalt het ontsteekmoment van
de triac en daarmee het vermogen in de lamp. In dit geval moet de fase van
de uitgangsspanning afhankelijk zijn van de lichtsterkte. De opnemer moet
dan deel uitmaken van het faseverschuivende netwerk. Via de LDR ontstaat
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Afb. 5.24. Lichtsterkteregeling met een triac.

5.19. Metingen aan de triacschakelingen
We gaan uit van de schakeling van afb. 5.25a en halen er een oscilloscoop
bij.
De schakelingen moeten we wel voeden via een scheidingstransformator,
want anders kan de oscilloscoop onder netspanning komen te staan.
De behuizing van de oscilloscoop wordt bovendien geaard.
De ingangsspanning ziet er sinusvormig uit (afb. 5.25b).

Q

220V'v

Afb. 5.25a. Metingen aan een triacschakeling.

Door het filter P, R, C,, C2 wordt de ingangsspanning in fase verschoven.
De spanning over C2 ijlt ongeveer 90° na op Uin, afhankelijk van de stand
van P. Bovendien is door de verzwakking van het filter de amplitude kleiner
geworden. Over C2 zien we echter geen sinus. Op een zeker moment slaat
de diac door en ontlaadt C2 zich over de diac en de gate van de triac. De
diac gaat pas weer sperren bij de volgende nuldoorgang, zodat gedurende
het resterende deel van de halve periode over C2 geen spanning wordt ge
meten. Over C2 zien we alleen de afgebeelde impulsen (afb. 5.25c).
engevolge van het doorslaan van de diac gaat ook de triac geleiden. Over
Kl komt nu een spanning te staan zoals afgebeeld (afb. 5.25d).
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Afb. 5.25b t/m e Oscilloscoopbeelden van deze metingen.

Vanzelfsprekend staat over de triac dan het ontbrekende gedeelte van de
sinus (afb. 5.25e).
We zien, dat de triac gaat sperren bij elke eerstvolgende nuldoorgang.
Bij de thyristor kunnen we soorgelijke metingen doen. Het resultaat is het
zelfde, alleen enkelfasig.
5.20. Ontstoren van triacschakelingen
In paragraaf 5.16 hebben we gezien, dat een blokgolf, d.w.z. een golfvorm
met steile flanken, vele hoger harmonischen bevat. Omdat bij het aansnij
den van de sinusvormige wisselspanning door triacs en thyristoren ook zeer
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steile flanken ontstaan, bevatten deze spanningen ook vele hogere
harmonischen.
Deze harmonischen geven een zeer hinderlijke radiostoring. Daarom moet
bij vermogensregelaars altijd een filter in de netleiding worden opgenomen,
die deze stoorspanningen onderdrukt (filter 1 in afb. 5.26).
Wanneer de belasting inductief is, b.v. een motor, ontstaan bij het in- en
uitschakelen hoge inductiespanningen. Deze stoorimpulsen kunnen de triac
of thyristor vernielen. Daarom wordt bij inductieve belasting een RC-filter
parallel aan het schakelelement geschakeld (filter II in afb. 5.26). Door deze
filters worden de stoorpieken verzwakt.
5.21. Toepassingen van thyristoren en dioden bij hoge spanningen.

Evenals bij alle andere onderdelen in de elektronica zijn we bij de toepas
sing gebonden aan de max. bedrijfsspanningen.
5.21.1. Dioden bij hoge spanningen

Willen we spanningen gelijkrichten, die hoger zijn dan de max. toegelaten
bedrijfsspanning voor een bepaald type, dan zou het voor de hand liggen
om dan maar een aantal dioden in serie te schakelen. We lopen dan echter

ï

A
A

2\

21 =>
A

A

21

A

Afb. 5.27. Hoe dioden zijn te schakelen bij hoge spanningen.
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de kans, om na slechts een korte tijd, alle dioden te moeten vernieuwen. Het
overgaan van de geleidende in sperrende toestand kost enige tijd, uit te
drukken in nanoseconden. Op zichzelf zou dat geen bezwaar zijn, maar he
laas zijn deze overgangstijden bij niet alle dioden van één type gelijk. Bij
in serie geschakelde dioden kan men dan een toestand krijgen als in afb.
5.27 is te zien.
In feite krijgen hier twee dioden de gehele spanning te verwerken en daar
aan zullen ze bezwijken.
Men spreekt hier van het ”hole storage effect”. In het duits ’TragerStaueffekt”. De remedie daartegen is een RC-filtertje over elke diode, als
een capacitieve spanningsdeler. De diode ziet zo nooit meer dan de voor
hem passende spanning.
Gelukkig vertonen niet alle typen c.q. merken dit bezwaar; men kan de dio
den op eenvoudige wijze testen. De diode sluit men daartoe in sperrende
toestand aan op een passende (hoge) gelijkspanning en meet de steeds aan
wezige lekstroom die zeer gering is. Neemt deze lekstroom tijdens de meting
van enkele seconden af, dan is de diode vrij van deze kwaal.
Neemt de lekstroom daarentegen ook maar iets toe, dan deugt die diode niet
voor toepassing in serieschakeling.
5.21.2. Thyristoren bij hoge spanningen

Ook hier kan de serieschakeling van meerdere thyristoren de oplossing
brengen maar dan doet zich het probleem voor, dat de triggerspanningen
op verschillende potentiaal moeten worden toegediend. In het verleden
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Afb. 5.28. Ook thyristoren kunnen in serie worden geschakeld.
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paste men daarvoor transformatoren toe met verschillende, van elkaar geï
soleerde secundaire wikkelingen, die op een verschillend niveau hun impuls
toedienden aan de thyristoren (afb. 5.28).
Een mooie oplossing voor dit probleem kwam van een thyristor van Sie
mens, die met een lichtimpuls kan worden getriggerd.
En deze impuls wordt uit een centrale unit via glasvezel kabeltjes tegelijker
tijd toegevoerd aan alle in serie staande thyristoren, die zodoende tegelijk
ontsteken. Daarnaast blijft natuurlijk de mogelijkheid van het ’TragerStaueffekt” aanwezig, maar bij de huidige fabricage schijnt dat te zijn over
wonnen.
Opmerking
Er zijn ook toepassingen van de thyristor en de triac, waarbij deze elemen
ten als aan-uit schakelaar dienst doen. De stuurschakeling is dan heel een
voudig. Zet men een lage gelijkspanning op de gate, dan spert de thyristor
of de triac. Komt de gelijkspanning boven een bepaald niveau, dan blijft
hij gedurende de volle periodehelft in geleiding. In deze gevallen is er geen
regeling.
De fase van de door de stuurschakeling geleverde spanning moet dan zoda
nig zijn dat de triac ontsteekt.

Beantwoord deze vragen:
1. In afb. 5.5 is UBO = 20 V, Ih=l mA en Rs = 2 kft. Wanneer de span
ning E van 0 af wordt opgevoerd, slaat de diode door bij E = ... V.
Na het doorslaan van de diode, daalt de spanning over de diode tot IV.
Na het doorslaan is de stroom ... V: ... kft=... mA.
Om de diode te laten doven moet de stroom in het circuit kleiner wor
den dan de houdstroom. De spanning over Rs is dan ... mA x ...
kfi= ... V. Om dit te bereiken moet E worden verminderd tot ... V.
2. Als in afb. 5.10e de impulsen naar rechts verschuiven, zal het vermo
gen in Rl afnemen/toenemen.
3. In afb. 5.10d moet UBO 20% hoger zijn dan de amplitude van de
netspanning. De amplitude van de netspanning is:
a. 220 volt
b. 220^2 = 310 volt
UBO moet dus bedragen ... V.
4. Wanneer men in afb. 5.1 la de gate-aansluiting wegdenkt heeft men het
vervangschema van de diac/4-agendiode.
5. De thyristor wordt gestuurd op de anode/kathode/gate (afb. 5.13a)
De thyristor geleidt alleen tijdens de positieve/negatieve periodehelft.
Met één thyristor kan het vermogen enkel/dubbelfasig worden
geregeld.
Hiervoor moet UL/Ig/Uak in fase worden verschoven t.o.v. Uj.
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6. Bij een weerstand is ae stroom (afb. 5.29a)
a. in fase met de spanning.
b. uit fase met de spanning.
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Afb. 5.29a

Bij een condensator is de stroom (afb. 5.29b)
a. in fase met de spanning.
b. 90° naijlend op de spanning.
c. 90° voorijlend op de spanning.
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Afb. 5.29b

7. Bij een serieschakeling van R en C (afb. 5.30), waarbij R = XC zal de
stroom:
a. in fase zijn met Uj.
b. 90° voorijlen op U i*
c. 90° naijlen op Uj.
d. 45° voorijlen op Uj.
e. 45° naijlen op Uj.

O Ui

0’

=f=xc
Afb. 5.30

De spanning over C ijlt 90° na op de stroom. De spanning over C ijlt:
a. 45° voor op Uj.
b. 45° na op Uj.
8. De thyristor in afb. 5.14b is onderbroken. S staat open. In de belasting
komt:
a. wel vermogen.
b. geen vermogen.
9. In afb. 5.14b is de neonbuis onderbroken. S staat open. In de belasting
komt:
a. wel vermogen.
b. geen vermogen.
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lO.Teken in afb. 5.31 de spanning over R gedurende twee perioden van
de ingangsspanning.
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Afb. 5.31

De zenerdiode in afb. 5.32 staat:
a. in sperrichting.
b. in geleiderichting.
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Afb. 5.32

Als de amplitude van de ingangsspanning 300 V is en de zenerspanning
is 7 volt, teken dan de spanning over de zenerdiode naast de
zenerdiode.
11.Wanneer b.v. de netspanning stijgt, wil de lichtsterkte toenemen. De
weerstand van de LDR zal dan .... (afb. 5.24).

Samenvatting hoofdstuk 5
1.

2.
3.
4.
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Een Shockley- of 4-lagendiode is een schakelelement dat wordt
gebruikt bij positieve Uak. Het gaat geleiden zodra Uak hoger
wordt dan Ubo. Geleidt het, dan gaat het sperren zodra de
stroom lager wordt dan de houdstroom Ih.
De uni-junction transistor is een gestuurde halfgeleider schake
laar waarbij de doorslagspanning instelbaar is.
Met een uni-junction transistor kunnen zaagtand- en impulsvor
mige spanningen worden opgewekt.
De diac kan worden beschouwd als twee parallel geschakelde
4-lagendioden.

5.

6.
7.

8.
9.
10.

12.
13.
14.
15.

Een diac kan in geleiding worden gebracht door een impulsvor
mige spanning op de toegevoerde spanning te zetten waardoor de
UBO wordt overschreden.
Door de impulsen te verschuiven, kan het vermogen in RL wor
den geregeld. De diac kan in twee richtingen geleiden.
De thyristor is een 4-lagendiode met een stuurelektrode. De thyristor kan slechts in één richting geleiden.
De thyristor kan alleen geleiden tijdens de positieve periodehelft.
Tijdens de positieve periodehelft kan de thyristor in geleiding
worden gebracht door een stroomstoot te geven tussen stuurelek
trode en kathode. De thyristor spert zodra Uak door 0 V gaat.
Tijdens de negatieve periodehelft is de thyristor altijd gesperd.
Een GTO-thyristor kan net als een gewone thyristor in geleiding
worden gebracht d.m.v. een positieve stuurimpuls, zij kunnen
echter ook door een negatieve stuurstroom worden gedoofd.
De thyristor-tetrode heeft twee stuurelektroden, één aan de ka
thode en één aan de anode kant.
De triac kan zowel tijdens de positieve als de negatieve periode
helft geleiden. Verder komt ze wat gedrag betreft overeen met de
thyristor.
Thyristoren en triacs worden via een diac of ander schakelelement met impulsen getriggerd. De fase van de stuurspanning
wordt ingesteld met een RC-netwerk.
Door terugkoppeling kunnen automatische regelingen worden
gemaakt.
Triacs en thyristoren kunnen ook als aan-uit schakelaar dienst
doen. Ze worden dan met een gelijkspanning gestuurd.
Bij metingen aan triac-schakelingen, die op de netspanning zijn
aangesloten, moeten we altijd gebruik maken van een
scheidingstransfomator.
Om te voorkomen dat er storende spanningen op de netleiding
ontstaan, moet bij vermogensregelaars een filter in de netleiding
worden geschakeld.
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6. Karakteristieken halfgeleiderschakelelementen
6.1. Inleiding
In dit hoofdstuk behandelen we de karakteristieken van de halfgeleiderschakelelementen zoals: Shockley- of 4-lagendiode, diac, triac, thyristor en
UJT. Tevens bespreken we een methode om de karakteristiek van een schakelelement te bepalen.
We baseren ons op de stof, die in het hier voorgaande hoofdstuk
”Halfgeleider-schakelelementen” werd behandeld.
6.2. Karakteristiek van de Shockley- of 4-lagendiode

In afb. 6.1 is de karakteristiek getekend van de 4-lagendiode. Er is een dui
delijk verschil tussen voorwaarts- en sperrichting. Teneinde een inzicht te
krijgen in de schakelaktie, gaan we er van uit dat de 4-lagendiode in serie
met de belasting RL is aangesloten op een variabele spanning E.
Voeren we deze spanning op van 0 V af, dan komt de 4-lagendiode niet di
rect in geleiding. Het moment waarop de 4-lagendiode in geleiding komt,
i +
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Afb. 6.1. Karakteristiek van de Shockley- of 4-lagendiode, met rechts in het beeld,
de diode aangesloten op een variabele spanning.
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kan worden bepaald door een belastinglijn te trekken. De helling van de belastinglijn wordt bepaald door de weerstand RL.
Indien de aangelegde spanning van 0 V af wordt opgevoerd tot de waarde
E, dan komen we in het instelpunt a. Tijdens dit opvoeren verschuift het
instelpunt langs de karakteristiek van de oorsprong naar a.
Voeren we de spanning op tot de waarde E2, dan komen we terecht in het
instelpunt b. De 4-lagendiode geleidt dan nog niet. Voeren we de spanning
vervolgens op tot de waarde E3, dan komt het instelpunt in c terecht en ge
leidt de 4-lagendiode volop. De stroom is hoog en de spanning is laag.
Opdat een 4-lagendiode, die in voorwaartsrichting is geschakeld, in gelei
ding kan komen, moet de spanning over de 4-lagendiode boven de z.g.
break-over spanning komen, die wordt aangeduid met Ubo. De stroom be
horende bij de break-over spanning wordt aangegeven met Ip. Wanneer we
de spanning hebben opgevoerd tot E3 en de spanning vervolgens gaan ver
lagen, schuift het instelpunt van c af langs de geleidingskarakteristiek naar
beneden. Indien we de spanning E verlagen tot de waarde E4, wordt d het
instelpunt.
Zodra de belastinglijn de steile karakteristiek niet meer snijdt, zal de
4-lagendiode weer een hoge weerstand gaan vormen. Komt de stroom in het
circuit onder de z.g. houdstroom Ih, dan wordt de weerstand van de
4-lagendiode weer hoog. Willen we, dat de 4-lagendiode in geleiding blijft,
wanneer hij in geleiding is gebracht, dan zullen we er voor moeten zorgen,
dat de EMK in het circuit zo groot is, dat de stroom groter wil zijn dan de
houdstroom Ih. Uh is de bij de houdstroom behorende spanning.
De karakteristiek in sperrichting komt overeen met de karakteristiek van
een normale siliciumdiode in sperrichting. Als E zodanig is dat de belasting
lijn twee snijpunten met de karakteristiek heeft, dan is het instelpunt afhan
kelijk van de voorgeschiedenis. Brengen we b.v. in afb. 6.1 E van de waarde
E3 naar E2, dan is e het instelpunt. Brengen we E van de waarde E, naar
E2, dan is b het instelpunt.
Voeren we de spanning op van 0 tot E3 en daarna terug van E3 naar 0, dan
wordt in de karakteristiek het traject III steeds overgeslagen. Zodra Uak
groter wordt dan UB0 verspringt het instelpunt van I naar II. De weerstand
wordt dan laag. Zodra de stroom I kleiner wordt dan Ih, verspringt het in
stelpunt van traject II naar I. De weerstand wordt dan hoog.
6.3. Karakteristiek van de diac
De diac is, zoals reeds besproken, een combinatie van twee anti-parallel ge
schakelde 4-lagendioden. Daarom verloopt de karakteristiek van de diac
symmetrisch (afb. 6.2).
Het instelpunt kan op dezelfde wijze worden bepaald zoals bij de
4-lagendiode. AU is de minimale spanningssprong, die optreedt bij overgang van het gebied van hoge naar dat van lage weerstand.
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Afb. 6.2. Karakteristiek van een diac, met rechts in het beeld het diac symbool.

6.4. Karakteristiek van de thyristor
De thyristor is ook een 4-lagendiode echter met een gate-aansluiting (afb.
6.3). Laten we deze gate-aansluiting open dan kan er in de gate-leiding geen
stroom vloeien en is de karakteristiek van de thyristor identiek met de
4-lagendiode (Ig = 0).
Voeren we een bepaalde gate-stroom toe, dan verandert de karakteristiek
Q

I

•---- V |uak
I

ig

k

Ig =0

Iq2____ Igl_

I
1

Ueo
*■ UQk

Afb. 6.3. Het schemasymboo! voor een thyristor en zijn karakteristiek.
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zowel in geleiderichting als in sperrichting. Indien we een bepaalde gatestroom toevoeren, neemt de breakover spanning UBOaf. Naarmate de toe
gevoerde gate-stroom groter is, is het gemakkelijker om de thyristor in ge
leiding te brengen.
Uit de karakteristiek in sperrichting blijkt, dat de sperstroom des te groter
is naarmate de gate-stroom groter is. Daarom zal men in schakelingen er
naar streven, om indien de thyristor in sperrichting is aangesloten, de gatestroom 0 te maken. Men voorkomt daarmee overmatige warmte-ontwikkeling tijdens het gesperd zijn. In afb. 6.4 is de karakteristiek van de gatekathode diode getekend. Deze karakteristiek wordt opgenomen met ‘los
hangende’ anode.
Er is geen groot verschil tussen de voorwaarts- en sperrichting. Sluiten we
b.v. een spanning van 1 V aan in geleiderrichting, dan vloeit er een stroom
van 0,5 A. De weerstand van de diode is dan 2 Q. Sluiten we in sperrichting
een spanning aan van 3 V, dan is de stroom 0,5 A. De weerstand in sperrich
ting is dan 6 fi.
Q

*9 in A
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Afb. 6.4. Karakteristiek en schemasymbool van het stuurcircuit van een thyristor.

In afb. 6.4 zijn twee karakteristieken getekend, n.1. 1 en 2. Beide gelden
voor dezelfde thyristor. Uit deze karakteristieken blijkt, dat er een grote
spreiding kan zijn in de karakteristieken voor de gate-kathode diode.
6.5. Karakteristiek van de triac
De triac kan worden beschouwd als een symmetrische thyristor. Daarom is
de karakteristiek van de triac symmetrisch. Er is geen verschil tussen de
voorwaarts- en de sperrichting (afb. 6.5).
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Afb. 6.5. Symbool en karakteristiek van de triac.

6.6. Karakteristiek van de UJT

In afb. 6.6 is de ingangskarakteristiek gegeven van UJT. Uitgezet is het ver
band tussen de emitterstroom Ic en de spanning UBE1 voor twee verschillen
de spanningen tussen B, en B2. De karakteristiek vertoont veel overeen
komst met die van de 4-lagendiode.
Ic inmA

!

Si-diode

16
Ubi =10V

12

8

Ü02 = 30V
6

0

6

8

10

12

14

Afb. 6.6. Karakteristiek en schemasymbool van een UJT.
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16

18

------ - uBEi in V

Beantwoord nu de volgende vragen:
1. Een 4-lagen- of Shockley-diode vormt een lage weerstand als Uak
groter wordt dan de ... spanning ....
Een 4-lagendiode vormt een hoge weerstand als I lager wordt dan
de ... stroom ....
2. UB0 van een thyristor neemt af, als de gate-stroom Ig ... neemt.
3. In sperrichting is de warmte-ontwikkeling kleiner als Ig ... wordt.

Samenvatting hoofdstuk 6
1. Een 4-lagen- of Shockley-diode kent in voorwaartsrichting twee
toestanden:
a. één waarbij de diode een hoge weerstand heeft.
b. één waarbij de diode een lage weerstand heeft.
2. De overgang van de toestand met hoge naar die met lage weer
stand, vindt plaats zodra de spanning over de diode groter is dan
de break-over spanning U BO3. De overgang van de toestand met lage naar die met hoge weer
stand, vindt plaats zodra de stroom door de 4-lagendiode kleiner
wordt dan de houdstroom Ih.
4. De karakteristieken van triac, thyristor, diac en UJT worden afge
leid van de doorlaatkarakteristiek van de 4-lagendiode.
5. Belangrijke begrippen in de karakteristieken zijn:
UB0 = break-over spanning.
Dit is de waarde van de anode-kathode spanning waarbij
het schakelelement naar de geleidende toestand overgaat.
■p = de stroom behorende bij de break-over spanning.
= houdstroom.
Dit is de waarde van de doorlaatstroom, beneden welke het
schakelelement overgaat naar de geblokkeerde toestand.
Uh =de spanning behorende bij de houdstroom.
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7. Keuze van thyristor of triac
7.1. Inleiding
Voor het kiezen van het juiste type thyristor of triac dient men de gegevens
uit de technische handboeken te raadplegen. Veelal vindt men daarin ook
wel toepassingsvoorbeelden.
De volgende punten zijn echter van belang bij de keuzebepaling van een thy
ristor of triac voor vermogensregeling.
1. De te gebruiken voedingsspanning.
2. De maximale stroom door de belasting.
a. De netspanning als voedingsspanning.
In de meeste gevallen zal de netspanning ook de voedingsspanning zijn.
Deze spanning is 220 Vcff. De topwaarde van de netspanning bedraagt
V2 x 220 = 310 volt.
Op de netspanning kunnen stoorimpulsen aanwezig zijn, die worden ver
oorzaakt door o.a. motoren, in het in- en uitschakelen van inductieve be
lastingen e.d. Deze stoorimpulsen kunnen de thyristor of triac ontsteken.
Bij stoorimpulsen met een grote amplitude kan de thyristor of triac zelfs
worden vernield.
In het algemeen kan men voor de netspanning thy ristoren en triac’s toepas
sen met een UDRM of URRM die 400 volt is.
Stoorimpulsen met een amplitude tot 90 volt kunnen dan geen schade aan
richten. Door een eenvoudig RC-filtertje (afb. 7.1) parallel aan de thyristor
te schakelen kunnen op de netspanning aanwezige stoorimpulsen worden
verzwakt.

180
== %100n

Afb. 7.1. RC-filter voor het verzwakken van stoorimpulsen.

b. Gelijkspanning als voedingsspanning.
In het geval gelijkspanning wordt toegepast, moet die spanning kleiner zijn
dan de UDRM of U RRM'
94

c. Maximale stroom door de belasting.
Bij de technische gegevens van alle thyristoren wordt de maximale, effectie
ve waarde van de stroom vermeld. Deze waarde wordt aangeduid met
I T(RMS)- Daarom zal men bij een bepaalde belasting moeten weten, wat de
effectieve stroomwaarde is. Is deze effectieve waarde niet gegeven, dan zal
die moeten worden berekend.
Is de ohmse waarde van de belasting RL gegeven en de netspanning be
kend, dan geldt:
Icff = 220 V : Rl.
Is het vermogen bekend, dat de belasting opneemt bij directe aansluiting op
de netspanning, dan volgt de effectieve stroomwaarde uit:
Icfr = P : 220 V.
Een thyristor of triac moet men kiezen met een IT(RMs) die groter is dan de
berekende Icfr.
Er treedt een bijzonder probleem op als RL niet constant is.
Dit is b.v. het geval bij gloeilampen. De weerstand van een gloeilamp is in
koude toestand laag, waardoor er een hoge inschakelstroom vloeit. Die inschakelstroom mag echter de Isurge niet overtreffen. Door echter de gloei
lamp voor te verwarmen kan de inschakelstroom worden verminderd. De
schakeling wordt dan zodanig uitgevoerd, dat er gedurende enige tijd
stroom vloeit door de gloeilamp, daarna wordt pas het stuurcircuit
ingeschakeld.
7.2. Uitvoeringsvormen van thyristoren en triacs
Thyristoren en triacs worden gefabriceerd in velerlei vormen. Voor toepas
sing met lage spanningen en stromen zijn er kleine uitvoeringen in plastic
behuizingen.
In afb. 7.2 zien we enkele voorbeelden van dit soort plastic behuizingen en
een opengewerkte TO-220. De maxima voor spanning en stroom liggen
rond ca. 600 volt en 5 ampère. Andere kleine triacs en thyristoren hebben
een metalen omhulling met een glasisolatie voor het doorvoeren van de
elektroden.
De metalen behuizingen kunnen worden verdeeld in typen met schroef
draad; ”press fit” behuizingen of T03, TO-48, TO-64 en andere
uitvoeringen.
Thyristoren en triacs met een metalen behuizing zijn geschikt voor grotere
stromen omdat die de mogelijkheid hebben tot een betere warmte afvoer.
In afb. 7.3 zien we hiervan enkele modellen. Thyristoren die geschikt zijn
voor grote stromen, de zgn. vermogensthyristoren, zien we in de afb. 7.4.
Deze typen moeten met grote kracht op het koellichaam worden vastge
schroefd. Dit is noodzakelijk om de warmteweerstand tussen de behuizing
en het koellichaam zo laag mogelijk te houden.
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Afb. 7.2. Thyristoren in plastic behuizingen,
w.o, een opengewerkte in TO-220 omhulling.

TO-220AB
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TO-83
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Afb. 7.3. Enkele typen metalen thyristor behuizingen.
o

cr

J
V

TO-93
Afb. 7.4. Vermogens thyristoren in metalen uitvoering.
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TO-94

7.3. Technische gegevens

Maximum sperspanning
De maximum sperspanning U DRM is de hoogst toelaatbare, momentele
waarde van de spanning in positieve of negatieve richting. Omdat een thyristor kan doorslaan, mag de V DRM waarde niet worden overschreden zelfs
niet kortstondig.
7.3.1. Grensgelijkstroom

Onder grensgelijkstroom wordt verstaan de gemiddelde waarde van de
stroom door de thyristor, bij onderbroken bedrijf (IT(AV) ). De in afb. 7.5a
getekende enkelfasige- of ook eenpulsige schakeling met één thyristor, heeft
een stroomverloop die gelijk is met dat van een gewone diode.
u

---- -ut
Afb. 7.5a. Enkel fasige schakeling
met één thyristor.
I

Afb. 7.5b. De thyristor spert
bij negatieve spanning.

Bij de nuldoorgang van positieve naar negatieve spanning krijgt de thyristor
één ontsteekpuls. Bij een ohmse belasting RL ontstaat in het positieve
spanningsbereik een met het verloop van de spanning overeenkomend
stroomverloop. De thyristor spert bij negatieve spanning, dit is voorgesteld
in afb. 7.5b. In deze afbeelding is ook het rekenkundige gemiddelde Id ge
tekend. Dit is de stroom die een draaispoelmeter zal aangeven. De gemid
delde waarde van de stroom door de thyristor IT(AV) en de belastingsstroom
Id stemmen met elkaar overeen.
7.3.2. Niet-periodieke overbelastingsstromen

De temperatuur van het silicium in een thyristor wordt tijdens zeer korte,
grote overbelastingen alleen bepaald door de thermische tijdconstante van
het siliciumkristal.
Er wordt n.1. gedurende deze korte periode aan de behuizing en aan de om
geving geen warmte afgestaan. Dit wordt in thyristor specificaties aangege
ven door de I2t-waarde.
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Willen we een thyristor tegen kortsluiting goed beveiligen, dan zal de I2twaarde van de toe te passen zekeringen onder de I2t-waarde van de thy
ristor moeten liggen.
Bij kleinere stromen kan een thyristor toch defect raken, omdat de zekering
niet aanspreekt in de voor de thyristor toelaatbare tijd. De zekering is dan
alleen als kortsluitbeveiliging werkzaam. Tegen overbelasting moeten ande
re maatregelen worden getroffen.
7.3.3. Hersteltijd
De hersteltijd tq is de tijd, die verstrijkt van de nuldoorgang van de stroom
af tot de thyristor weer in staat is een bepaalde spanning te blokkeren. Deze
tijd bedraagt voor kleine en snelle thyristoren 5 ... 20 /as en voor grotere ty
pen 50 ... 200 [is. Bij hogere temperaturen en grotere stromen zal de herstel
tijd ook toenemen.
7.3.4. Kritische stroomsteilheid
De kritische stroomsteilheid d,/dt is de maximale snelheid, waarmee de
stroom mag toenemen, onmiddellijk nadat de thyristor in voorwaartsrichting in geleiding is gebracht.
De toelaatbare waarden liggen in het algemeen tussen 50 en 150 A//is.
7.3.5. Kritische spanningssteilheid
De kritische spanningssteilheid dv/dt is de hoogst toelaatbare waarde van
de spanningstoename per tijdseenheid, waarbij de thyristor nog juist niet
van de sperrende toestand overgaat in de geleidende. Bij te grote steilheid
kan de thyristor, zonder ontsteekimpuls, spontaan in geleiding komen. De
spanningssteilheid ligt in het algemeen tussen 50 en 1000 V/[is.
7.3.6. Overbelastingskarakteristieken
De overbelasting, die gedurende een zekere tijd toelaatbaar is, kan men af
lezen uit de overbelastingkarakteristieken.
Bij het raadplegen van dergelijke karakteristieken moet men er op letten,
de juiste grafiek te gebruiken in verband met het toe te passen koellichaam.
Voor schakelingen met natuurlijke koeling, mag de overbelasting pas na één
a twee uur worden herhaald, in geval van geforceerde koeling is dat al na
10 tot 20 minuten toegestaan.
De aan een grafiek ontleende waarde voor de overbelasting en de daarbij
behorende tijdsduur zijn alleen toe te passen gedurende omstandigheden die
slechts éénmaal voorkomen, bijv. tijdens het aanlopen van een
elektromotor.
De definities van de andere bij thyristoren en triacs toe te passen lettersymbolen zijn opgenomen in de bijlagen, achter in dit boek.
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7.4. Koellichamen
Om de in een thyristor of triac ontwikkelde warmte af te voeren, zal men
bij grotere vermogens koellichamen moeten toepassen. Berekeningen voor
koellichamen vallen echter buiten het bestek van dit boek. Daarvoor dient
te worden verwezen naar de gegevens, die de fabrikant van de betreffende
halfgeleider(s) verstrekt.
Als richtlijn kan men echter de navolgende waarden aanhouden:
Uitgaan van de effectieve stroom, die wordt opgenomen bij een directe aan
sluiting op het lichtnet.
Per 5 ampère stroom wordt een koelplaatoppervlak genomen van 10 x 10
cm2 bij een materiaaldikte van 2 mm.
Voor dubbelfasige regeling worden de beide thyristoren op hetzelfde koellichaam geplaatst. Denk hierbij aan de elektrische isolatie. Ook kan men el
ke thyristor op een half koellichaam plaatsen.
Bij enkelfasige regeling met één thyristor wordt ook het halve plaatoppervlak genomen.
Wanneer een triac wordt gebruikt, gaat men uit van de gegeven waarde.
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8. Schakelingen met diacs,
triacs en thyristoren
8.1. Inleiding
In dit hoofdstuk worden een aantal voorbeeld schakelingen behandeld met
triacs en thyristoren, die zijn ontleend aan de publicaties van de halfgeleider
fabrikanten. Daarnaast zijn er een aantal, die met toestemming zijn overge
nomen uit enkele hobby elektronica tijdschriften.
8.2. Ontsteekschakelingen voor triacs
Het gebruik van de triac als statische schakelaar in wisselstroomcircuits
heeft vele voordelen boven het gebruik van mechanische schakelaars.
Bij de toepassing van een triac kan men betrekkelijk hoge stromen inscha
kelen door middel van lage vermogens. Omdat een triac open gaat bij een
lage stroom, ontstaat er geen lichtboog of doorslag ten gevolge van energie,
die is opgehoopt in inductieve belastingen. Een voorbeeld zien we hiervan
in afb. 8.1. Er wordt een reedrelais gebruikt om de triac in geleiding te bren
gen. Het reedrelais wordt bekrachtigd door een elektro- of permanentemagneet. In de plaats van het reedrelais kunnen er ook andere schakelelementen
worden gebruikt, zoals relais, thermostaten, schakelaars enz. In afb. 8.2.
is in serie met de weerstand R1 een diode en een driestanden schakelaar op
genomen. Het vermogen dat terecht komt in de belasting, is afhankelijk van
de stand van de schakelaar. Zo wordt in stand 1 de triac niet getriggerd en
het vermogen in de belasting zal nul zijn.
In stand 2 geleidt de triac alleen gedurende de positieve periodehelft van de
netspanning. In stand 3 hebben we het volle vermogen, want de triac geleidt
dan gedurende de beide periodehelften. Met dit voorbeeld hebben we te ma
ken met een vorm van een eenvoudige vermogensregeling.
Afb. 8.2.

Afb. 8.1.
belasting

220V

belasting

reed
relais

=>-525
100

220 V

5Z

^fa

I

In de afb. 8.3 is de schakelaar uit afb. 8.2 vervangen door een primaire wik
keling van een voedingstransformator. De zelfinductie tussen de triggerelektrode van de triac en de belasting is afhankelijk van de stand van de
schakelaar, die is aangesloten op de secundaire wikkeling. Is die wikkeling
open, dan is de zelfinductie van de primaire wikkeling hoog. Wordt de scha
kelaar gesloten, dan wordt de kortsluiting over de secundaire wikkeling ge
transformeerd naar de primaire wikkeling, die dan eveneens wordt kort
gesloten. Als gevolg hiervan wordt de triac ontstoken.
R1 is hier opgenomen om bij het uitschakelen, het ontstaan van hoge inductiespanningen te voorkomen.
belasting

Afb. 8.3.
8.3. Ontsteekschakelingen en andere componenten

In de afb. 8.4 a t/m c zijn enkele voorbeelden getekend voor ontsteekscha
kelingen met thyristoren. Hierin zijn de aansluitingen aangegeven d.m.v. de
cijfers 1 t/m 5.
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feH-W-1
Afb. 8.4a t/m c. Ontsteekschakelingen
voor thyristoren.
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De afb. 8.5 a en b zijn een tweetal voorbeelden van ontsteekschakelingen
met RC-componenten. In de afb. 8.6 a t/m d zien we die met een triggerbuis
en neonbuizen. Een drietal ontsteekschakelingen met diacs zijn getekend in
de afb. 8.7 a t/m c en tenslotte een tweetal schakelingen met transistoren
in de afb. 8.7 c en d.
3
R2

R3

Afb. 8.5a.
R1 =680 fi-1/4 W
R2,R3 = 27 fï-1/4 W
D1,D2= BAX16 (BAY98)

Afb. 8.5b.
Rv = 3,3 kfi-1/4 W
Rp = 20 kJ2-3 W
R1 ,R2 = 100 fi-1/4 W
R3,R4 = 10 fi-1/4 W
C1,C2 = 50 /xF-25 V elco
C3,C4 = 6,4 /zF-16 V elco
D1 ,D2 = BAX16 (BAY98)
Afb. 8.5a en b. Ontsteekschakelingen voor RC-componenten.

Wat de eigenschappen betreft van deze ontsteekschakelingen geldt het
volgende:
a. Voor eenvoudige schakelingen kan men RC-schakelingen toepassen. Het
triggermoment is o.a. afhankelijk van de temperatuur en van de eigen
schappen van de te gebruiken thyristoren. Het ontsteekmoment is te re
gelen van ca. 5° tot 100°. De asymmetrie tussen de ontsteekmomenten
kan aanzienlijk zijn, als de thyristoren verschillende ontsteekeigenschappen hebben.
b. Bij de schakelingen met neonbuizen is het ontsteekmoment regelbaar
van ca. 40° tot 130°. Bij deze schakelingen is het ontsteekmoment min
der afhankelijk van de ontsteekeigenschappen dan bij thyristoren. Het
nadeel van schakelingen met neonbuizen is het betrekkelijk geringe re102

gelbereik. Voor een schakeling met een triggerbuis is het ontsteekmoment te regelen van ca. 5° tot 140°.
c. De diac-schakeling geeft goede resultaten met weinig componenten. De
symmetrie is goed en het ontsteekmoment is regelbaar van ca. 30° tot
150°.
d. De ontsteekschakelingen met transistoren geven de beste resultaten wat
betreft de symmetrie. Het ontsteekmoment is regelbaar van ca. 15° tot
175°.
Rv = 150 kfl-1/4 W
Rp = 5 MO-1/4 W
R1 =56 kQ-1/4 W
R2 = 270 kO-1/4 W
R3= 10 Mfl-0,1 W
C1 = 22 nF-400 V
C2= 10 nF-400 V
l C3= 10 nP-400 V
D1 = BY 123 (BY 179)
D2 = BAX 16 (BAY 98)
V = Z 70 U
T = P - 36 kern
1800 W/2 x 90 W
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Afb. 8.6a t/m d. Ontsteekschakelingen voor triggerbuizen en neonlampen.
C1

1

2

Afb. 8.7a
Rv = 3,3 kO-1/4 W
Rp = 50 kO-1/4 W
C1 =330 nF-125 V
Diac = BR 100
T = H-20 kern 150 W/2 x 75 W

r
i

Afb. 8.7b
Rv = 3,3 kO-1/4 W
Rp = 200 kQ-1/4 W
R1 ,R2 = 27 0-1/4 W
i C1,C2 = 560 nF-125 V
D1 ,D2= BAX 16
(BAY 98)
Diacl = BR 100
Diac2 = BR 100

7\v7DIAC2C2
\\
1
C1
02

ZSZD|AC1
R3
R1

L

DIAC

4

3

R1
R2

C1

ld

5

Rp
Afb. 8.7c
Rv = 3,9 kO-1/4 W
Rp = 500 kO-1/4 W
R1 =39 0-1/4 W

R2,R3 = 27 0-1/4 W
C1 =560 nF-125 V
D1,D2 = BY 100 (BY 127)
Diac = BR 100

Rv

02

10-

Afb. 8.7a t/m c. Ontsteekschakelingen voor diacs.

104

V

m T

03

ki

2

Afb. 8.7d
Rv = 3,3 kiï-1/4 W
Rp = 50 kfi-1/4 W
R1 = 2x2,7 kJi-5,5 W
R2 = 22 kft-1/4 W
R3 = 82 kfi-1/4 W
R4 = 1 kfi-1/4 W
C1 =1 ^F-125 V
Dz = BZY 95/C13
D1 = BY 123/BY 179
D2 = BAX 16/BAY 98
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Rv

FRp

0m
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01
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2 oT1 = ASY 27/ASY 58
T2 = ASY 28/AC 127
T = H-20 kern
150 W/2 x 75 W
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Afb. 8.7e
Rv = 3,3 kn-1/4 W
Rp= 100 kfi-1/4 W
R1 = 2x2,7 kl2-5,5 W
R2 = 22 kfi-1/4 W
R3 = 8,2 k!2-1/4 W
R4= 1 k!2-1/4 W
R5,R6 = 27 12-1/4 W
C1 = 1 /tF
D2 = BZY 95/C12
D1,D2 = BY 100 (BY127)
T1 = ASY 27
T2 = ASY 28
D3 = BAX 16 (BAY 98)
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Afb. 8.7d en e. Ontsteekschakelingen met transistoren.
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8.4. Metronoom met thyristor
Metronomen geven de snelheid aan waarmee een muziekstuk moet worden
gespeeld. De metronoomsnelheid ligt bij het begin van een compositie vast.
Als bijvoorbeeld aangegeven is, dat een kwart noot = 80, dan komt iedere
tik van de metronoom overeen met een kwart noot in het muziekstuk.
Wordt er gekozen voor een halve noot = 80, dan wordt bij iedere tik een
halve noot gespeeld.
Een thyristor, een condensator en een luidspreker zijn de centrale onderde
len van de schakeling (afb. 8.8). Zij moeten n.1. het akoestische signaal
leveren.
Door de spanningsdeler R1 en R2 ontstaat aan de gate van de thyristor een
spanning van circa 5 volt ten opzichte van de anode. De in doorlaatrichting
geschakelde siliciumdiode Dl en D2 stabiliseren de gate spanning, waar
door een gelijkmatige, weerkerende tik door de luidspreker wordt gegeven.
Via de potmeter P en de weerstand R3 wordt, na het aansluiten van de batterijspanning, de condensator C negatief opgeladen. Na enige tijd bereikt
de spanning op C en op de kathode een dusdanige waarde dat, samen met
de gate-voorspanning het ontstekingspunt van de thyristor is bereikt. Het
kathode-anode traject wordt dan sprongsgewijze laagohmig en C ontlaadt
zich via de spreekspoel van de luidspreker met de bekende metronoom tik.
Na de ontlading van C ontstaat een positieve spanning aan de kathode,
daardoor blokkeert de thyristor. C kan nu opnieuw worden geladen tot de
thyristor weer in geleiding komt.
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Afb. 8.8. Komt de thyristor in geleiding, dan tikt de luidspreker.

De luidspreker blijft dan ook tikken. Het tempo daarvan wordt bepaald
door de oplaadtijd van C en kan worden beinvloed door de potmeter.
De frequentie van deze metronoom ligt tussen 35 en 250 tikken per minuut.
Bij een standaard metronoom zijn dat er tussen de 40 en 208. Handig voor
het aflezen van het aantal tikken is voor de potmeter een schaaltje te maken.
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Door het aantal tikken te tellen met behulp van een klok met grote seconde
wijzer. Na het aantal tikken per minuut op een schaaltje te hebben uitgezet
is onze metronoom klaar voor gebruik.
Richtwaarden (tikken per minuut)
Largo
40 ... 60
Adagio
66 ... 76
Moderato
108
...120
Alegro
120
...168
Presto
168
...200
Deze schakeling kan worden gebouwd op gaatjesprint. De condensator
moet een wikkelcondensator zijn, maar een tantalium type doet het ook
heel goed. Het miniatuur luidsprekertje moet een impedantie hebben van 4
ohm tot 8 ohm.
De onderdelen:
thyristor BRX 44 of 45
siliciumdioden BA 170 (2 stuks)
weerstanden lx 18 kilohm, lx 39 kilohm en lx 56 kilohm (1/10W)
potmeter 100 kilohm met schakelaar
wikkelcondensatoren 6,8 ^F...15 fiF of 2x 6,8 fiF.
miniatuurluidspreker 4 ... 8 ohm
batterij 9 volt.
8.5. Langzaam rijden op modelspoorbanen
Het langzaam rijden met modeltreinen is mogelijk, wanneer de locomotie
ven met impulsvormige stromen worden gevoed. Dergelijke stromen kun
nen heel gemakkelijk worden verkregen met faseregelingsschakelingen,
waarbij gebruik wordt gemaakt van een thyristor of een triac. Met minithyristoren zijn ook schakelingen te bouwen, waarmee de rijsnelheden van
verschillende locomotieven onderling kunnen worden toegepast. Gebruik
wordt hierbij gemaakt van de normale in de handel verkrijgbare rijschakel
panelen.
Het is bekend, dat goede langzaam-rij resultaten worden verkregen met
blokvormige spanningsimpulsen van korte duur.
Omdat het draaimoment op een bepaald tijdstip recht evenredig is met de
stroom, wordt bij de grootste stroom ook de grootste trekkracht bereikt.
Het opwekken van de daartoe benodigde rechthoekige impuls, is niet zo
moeilijk, maar met een faseregelingsschakeling gaat dat wel wat
gemakkelijker.
Door de motor vloeit een stroom, echter niet de hele golf van de wissel
stroom, of pulserende gelijkgerichte wisselstroom, maar telkens slechts een
deel daarvan. Hoe groter die delen zijn, gedurende welke een stroom vloeit
en hoe korter de tussen passages, hoe groter de aan de motor toegevoerde
energie.
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Omdat de motor een bepaalde minimum energie nodig heeft om op gang
te komen, bereikt de topwaarde van de fasegeregelde stroom al bij kleine
hoeken een hoge waarde, waarvan een groot moment aan draaimoment het
resultaat is.
Sturing bij faseregeling
Een korte impuls aan de stuurelektrode, de gate, van de thyristor is al vol
doende om hem te ”openen”. Er vloeit zolang stroom door de thyristor,
totdat de stroom beneden een bepaalde lage waarde daalt, de zgn. houdstroom. De thyristor spert dan weer tot de volgende openingsimpuls. De
thyristor is daarom ideaal voor schakelingen, die met wisselstroom en pulse
rende gelijkgerichte wisselstroom worden gevoed. Die stromen vallen nl. te
rug op nul aan het einde van iedere halve periode. De stuurimpuls moet niet
al te kort zijn en er moet ook voor worden gezorgd, dat de stuurimpulsduur
is beëindigd, wanneer de door de thyristor vloeiende stroom door nul loopt.
De vertraging in de tijd, de RC-tijd wordt bereikt met een weerstand en een
condensator.
De van te voren bepaalde waarde van de condensator komt hier overeen met
de ontsteekspanning van de thyristor. Zodra de thyristor ontsteekt, vloeit
er een ontsteekstroom, die de condensator snel ontlaadt. Bij de voorliggen
de periodische stuurspanningen hoeft alleen de waarde van de laadweerstand, dit is b.v. een instelweerstand, te veranderen om de ont
steekspanning in te stellen. De vertraging is des te kleiner naarmate een gro
tere stroom door de laadweerstand vloeit, des te hoger is dan ook de aange
legde spanning.
Snelheids aanpassing voor gelijk- en wisselstroom locomotieven
Het blijft vervelend, dat verschillende locomotieven bij gelijke rijspanning
niet even snel rijden. Met ingebouwde voorschakelweerstanden is slechts
een beperkte snelheidsaanpassing mogelijk. Bovendien produceren voor
schakelweerstanden een massa warmte, die moet worden afgevoerd. Iets
gunstiger gedragen zich in doorlaatrichting geschakelde dioden, die de motorspanning tot hun doorlaatspanning terugbrengen.
Omdat de doorlaatspanning rond 1 V ligt zijn betrekkelijk grote stappen het
resultaat en bovendien is de opbouw nogal omvangrijk, omdat de stroom
in beide richtingen moet kunnen vloeien. Het meest geschikt is de speciaal
ontwikkelde, in afb. 8.9 geschetste schakeling met minithyristoren. Het ge
heel kan op een printje van slechts 24 mm x 17 mm grootte worden
gebouwd.
Omdat hij als faseregeling werkt, wordt de aangelegde voedingspanning
niet gereduceerd, maar kan men de fase met de rijspanning veranderen. Met
de beide instelweerstanden R2 en R3 wordt de aanspreekgolf van het geheel
bepaald en daarmee praktisch het oprijbegin van de locomotieven. Omdat
dit voor iedere stroomrichting apart mogelijk is kan bij gelijkstroomlocomotieven het verschil in rijgedrag voor beide richtingen worden bijgesteld.
Voor wisselstroomlocomotieven hoeft men slechts beide instelweerstanden
op nagenoeg gelijke waarde af te regelen.
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Met de aangegeven onderdelen kunnen locomotieven tot maximaal 0,4 A
stroomopname worden bestuurd. Om de mini-thyristor niet te overbelasten,
moet bij wisselstroombanen de rijrichtingsimpuls zo kort mogelijk worden
gehouden.
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Afb. 8.9. Het schema voor de snelheidsbouwsteen.

Bij inbouw van de bouwsteen in de locomotief moet men er op letten, dat
de thyristoren en de dioden hun warmte zo ongehinderd mogelijk moeten
kunnen afgeven. De bouwsteen mag omgekeerd niet door de motor extra
worden opgewarmd. C3 is een ontstoringscondensator, die de hoogfrequent
straling vermindert.
Faseregeling en halvegolf voor gelijkstroombanen
Duurdere gelijkstroomschakelpanelen hebben nog twee klemmen meer.
Daarvan kan men de ”halve”-rijspanning voor langzaam rangeren afne
men. Ondanks de gehalveerde totaalenergie halen de locomotieven het volle
momentele draaimoment. Een nadeel blijft echter, dat de locomotieven nog
steeds via de rijspanning worden gestuurd. Daarmee zakt ook het draaimo
ment. Dat kan niet groter worden dan de dubbele waarde van het bij vollegolfvoeding bereikte draaimoment.
Anders is het daarentegen, wanneer de spanning verdubbelt en bovendien
de fase wordt geregeld. Dan liggen de werkamplituden dubbel zo hoog en
daarmee het draaimoment. De zo gewenste uitzonderlijk lage langzaamrijeigenschappen worden bereikt. Hiertoe wordt de rijspanning bij de verlichtingsspanning gevoegd. De verlichtingsspanning heeft geen invloed op de
triacstuurspanning, die weer door de rijspanning van het aansluitapparaat
wordt gevormd. Bij ompoling aan het voedingsapparaat geleidt de triac in
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de andere richting, zodat zowel de rijsnelheid als de rijrichting aan hetzelfde
schakelkastje kunnen worden geregeld.
De in afb. 8.10 weergegeven schakeling is vanwege de zeer ruim gedimensio
neerde triac kortsluitvast, wanneer de triac op een koelplaat wordt gemon
teerd. Zonder koelplaat mag de bouwsteen met ten hoogste 1,5 A worden
belast. Hij kan op een printje van 20 x 20 mm grootte worden gemonteerd.
Omdat de schakeling voor beide stroomrichtingen wordt benut moet Cla
en b uit twee tegengesteld geschakelde elektrolytische condensatoren wor
den samengesteld. Samen vormen zij één bipolaire elektrolytische conden
sator met de halve capaciteit. R1 moet met 0,5 W kunnen worden belast.
De schakeling werkt geheel onafhankelijk van de stroom door de triac. Een
kleine belastingsweerstand, b.v. één of twee locomotieflampjes, kan soms
de rij-eigenschappen - het rijden bij de allerlaagste snelheid - rustiger doen
verlopen. Hoe groot de afstand tussen de verschillende stappen zal zijn,
hangt van de schakelkast af. Ideaal zou een trappenloze regeling zijn. Vaak
brengt een weerstand van 100 fl, 0,25 W parallel aan Cl een verbetering in
de laagste rijstand. C2 is weer een ontstoringscondensator.
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Afb. 8.10. Schakeling voor de faseregeling en halve golf voor gelijkstroombanen.

Faseregeling en halvegolf voor wisselstroom
Een onder gelijke omstandigheden praktisch even kortsluitvaste schakeling
voor wisselstroombanen is in afb. 8.11 weergegeven. De uitgangsstroom
bestaat uit gelijkgerichte impulsen. Dit is te begrijpen, wanneer men voor
ogen houdt, dat halvegolf-impulsen nodig zijn om de gewenste rijeigenschappen te verkrijgen. Iedere tweede stroom-impuls heeft echter dezelfde
richting. Daarom is ook één dienovereenkomstig belastbare triac als stuur
element toereikend. Een krachtige diode richt ook de stuurrijwisselstroom
gelijk. Omdat de fase van de verlichtingsspanning aan de aansluitklemmen
C en D tegengesteld kan zijn aan die van de rijspanning, moeten soms de
verlichtingsaansluitingen worden omgewisseld om de stroomdoorgang door
de bouwsteen mogelijk te maken (afb. 8.12 a, b en c).
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De wisselstroombouwsteen is maar 20 mm x 15 mm groot. Ook hier moet
R1 belastbaar zijn met 0,5 W. Cl is een unipolaire elektrolytische condensa
tor en C2 de gebruikelijke ontstoringscondensator.
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Afb. 8.11. Faseregeling en halvegolf voor wisselstroombanen.
Montage

Het bouwelement is zo eenvoudig, dat het helemaal niet nodig is printjes te
maken. De afzonderlijke onderdelen zijn op onverkoperd gaatjesprint ge
monteerd en conventioneel bedraad. Gezien de hoge stromen heeft dit al
leen maar voordelen. De faseregelingsbouwstenen kunnen ook meer profes
sioneel in kleine doosjes worden gemonteerd en vol gegoten. Naar buiten
gevoerde draden worden dan met de aansluitpunten verbonden.
B |0

B

C
T1

(b)
Afb. 8.12. Montage voorbeelden voor de schakelingen afb. 8.9(a), afb. 8.10(b) en
afb. 8.11 (c).

Onderdelenlijst:
Snelheidsaanpassingsbouwsteen volgens afb. 8.9.
elektrolytische condensator
Cl, C2
2,2/xF, 40V
C3
0,1 /iF, 63 V
Dl, D2
1N4001
Rl, R4
4,7 kQ, 0,1 W
instelpotentiometer
R2, R3
1 kG, 0,1 W
Tl, T2
BRY 55/100 (CSF) (BRX49)
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Faseregeling en halvegolf voor gelijkstroombanen volgens afb. 8.10.
Cl a en b 2 x 220 /xF, 10 V elektrolytische condensatoren
C2
0,1 mF, 63 V
R1
220
0,5 W
Tl
Q 4006 L 4 (ECC) event. TIC216D
Faseregeling en halvegolf voor wisselstroombanen volgens afb. 8.11.
100 nF, 16 V
Cl
elektrolytische condensator
C2

Dl
R1
Tl

0,1 fiF, 63 V
BY 226 (Philips)
220 Q, 0,5 W
BT 100 A (Philips)

8.6. Elektronische toerental regelaar

Onafhankelijk van de belasting van een boormachine is het met de hier te
beschrijven schakeling mogelijk het toerental redelijk constant te houden.
Deze schakeling kan ook worden gebruikt voor dimmers en ventilatoren.
Voor die toepassingen kan dan wel een gedeelte van de schakeling vervallen.
In afb. 8.13 is het principe schema getekend van een traploze elektronische
toerenregeling met een triac (Tl). In de voorgestelde schakeling is de be
lasting een motor. Motoren reageren inductief en vereisen daardoor een an
dere aanpak dan b.v. lampen, die een ohms karakter hebben. Behalve de
triac wordt er ook een diac (Dl) toegepast in de schakeling van afb. 8.13.

220 V %

Afb. 8.13. Klassieke schakeling voor een toerental regeling rondom een triac en een
diac.

Deze diac is hier nodig om van elke fase van de wisselspanning een nauw
keurig aansnijmoment te krijgen. Met PI wordt het toerental geregeld,
waardoor een fase verschuiving optreedt in het netwerk P1/C2. Het gevolg
hiervan is, dat de spanning op de gate en de anode van de triac sterk in fase
zijn te verschuiven. Door de aanwezigheid van de diac, kan er nu voor wor
den gezorgd, dat de triac steeds op een ander punt ergens in fase van de
netspanning kan doorslaan.
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Een nadeel van deze schakeling is, dat de regeling van het toerental sterk,
belasting afhankelijk is. Wordt de boorweerstand n.1. groter, dan neemt de
boormachine stroom toe en neemt het toerental af. De toenemende stroom
kan echter ook worden gebruikt om het toerental weer op te voeren.
In de schakeling (afb. 8.14) voor de complete regeling is in de kathodeleiding van de triac de weerstand R4 geplaatst, met daarachter diode D2, R5
en C5.
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Afb. 8.14. De boormachinestroom is te gebruiken voor maat voor de belasting. De
stroom kan eenvoudig d.m.v. R4 worden omgezet in spanning.

Bij toename van de belasting zal de stroom door R4 sterk toenemen. Hier
door komt over deze weerstand een grotere wisselspanning te staan, die
door D2 wordt gelijkgericht en via R5 de condensator C5 oplaadt. De ge
lijkspanning over C5 is vrijwel evenredig met de belasting van de
boormachine.
Wat we nodig hebben is een koppeling van deze spanning met de eigenlijke
toerental regeling (afb. 8.15). De stroom door R4 kan worden benut om de
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Afb. 8.15. Een goede terugkoppeling wordt verkregen door de afgeleide gelijkspan
ning van R4 te koppelen met de LED. Op zijn beurt stuurt de LED de LDR.
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LED (D3) te laten branden. Deze LED stuurt op zijn beurt de lichtgevoelige
weerstand R1 (LDR), die parallel is geschakeld met de toerental regelaar
PI. Als nu de belasting bij een bepaald toerental toeneemt, zal ook de
stroom door R4 sterk toenemen, waardoor de LED gaat branden. De
weerstand van de LDR neemt af en het toerental wordt automatisch
bijgeregeld.
Afb. 8.16 laat de gehele boormachine schakeling zien. M is de boormachinemotor. Condensator Cl is bedoeld als extra ontstoring. Ook weerstand
R6 en condensator C4 zijn nodig voor ontstoring en bescherming van de
triac tegen te sterke inductiespanningen.
Met PI kan het toerental over een zeer groot bereik worden geregeld. Om
altijd een bepaalde begingeleiding van de triac te hebben is potmeter P2
aangebracht.
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Afb. 8.16. De complete boormachineregeling, die ook voor andere toepassingen kan
worden gebruikt. In dat geval blijft de terugkoppeling achterwege en kan R4 worden
vervangen door een galvanische verbinding.

Hiermee is het mogelijk bij een minimum toerental te kunnen beginnen zo
dat van PI de volle slag als regelbereik kan worden benut. Eén en ander is
sterk afhankelijk van het toegepaste type triac en diac.
C2 en C3 zorgen samen met P1/P2/R3 voor de faseverschuiving. R4 is in
de kathodeleiding van Tl opgenomen om een stroomafgeleide te krijgen
voor de stabiele regeling. Afhankelijk van het boormachinevermogen moet
deze weerstand worden gekozen tussen ca. 1 ft en 3,9 ft.
Hoe zwaarder de boormachine, des te kleiner wordt de weerstandswaarde.
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Bij twijfel kan eventueel worden geëxperimenteerd, uitgaande van 2,2 J2.De
van de belasting afgeleide stroom veroorzaakt over R4 een spanning die
door D2 wordt gelijkgericht. Via R5 wordt C5 snel geladen en ontladen via
P3 en D3.
Met P3 wordt de mate van terugkoppeling (stabiliteit) ingesteld.
De optische koppeling D3/R1 kan eventueel zelf worden vervaardigd door
een kunststof DIN-stekerhuls te nemen en daarin de LED en LDR direct te
genover elkaar te plaatsen en van buitenlicht af te schermen. Bij het proto
type is een bestaande koppeling genomen van Moririca die in Nederland
wordt vertegenwoordigd door MXE Engineering te Harderwijk. Erg nauw
keurig hoeft de koppeling niet te zijn en het gebruikte type 7213 is dan ook
geen ’must’.
Print
Afb. 8.17a geeft de lay-out voor de print. De schaal is 1:1. De bijbehorende
componentenopstelling geeft afb. 8.17b. Ter verduidelijking van de triacaansluitpunten geeft afb. 8.18 hiervan een schets. Hoewel er ook andere
triac-aansluitcoderingen worden toegepast hebben we hier gemakshalve de
thyristor-codeermethode gehandhaafd. Voor de triac kunnen verschillende
typen worden genomen, mits in een TO-220 behuizing en geschikt voor
lichtnetspanning bij stromen tot ca. 4 A continu. Voor de condensatoren Cl
en C4 moeten typen worden genomen die minstens voor 600 V gelijkspan
ning geschikt zijn. R4 moet 5 watt kunnen verwerken. Voor de instelpotmeters worden liggende modellen genomen met een steek van 10x5 mm. De
eigenlijke toerentalregelaar PI komt van de externe aansluitpunten 1, 2 en
3. Op de punten 4 en 5 komt de lichtnetspanning, terwijl de boormachine
aan de punten 6 en 7 komt. De triac hoeft meestal niet van een extra koellichaam te worden voorzien. Is dat wel zo dan kan de triac verticaal of extern
worden geplaatst.
Onderdelenlijst bij afb. 8.16 en 8.17b
weerstanden
R1 =LDR (zie tekst)
R2 = 27 k!2
R3 = 4,7 k!2
R4= 1...3.9 12/5 watt (zie tekst)
R5 = 470 12
R6 = 47 12
PI =220 ... 250 k!2, potmeter, lineair
P2 = 22 ... 25 k!2, instelpotmeter, liggend model
P3 = 100 k!2, instelpotmeter, liggend model
Condensatoren
Cl= 47 nF ... 100 nF/600 V ...1000 V
C2, C3 = 0,1 *iF/150 V
C4 = 47 nF/600 V ...1000 V
C5 = 4,7 ... 10 nF/25 V, axiaal
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Afb. 8.17a. Lay-out van de print waarop de schakeling komt van afb. 8.16.
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Afb. 8.17b. Componentenopstelling van de schakeling van afb. 8.16. Extern zijn er
slechts zes aansluitpunten.

Halfgeleiders
Dl =diac, ER900/BR100, D83
D2 = 1N4001 /BY127
D3 = LED (zie tekst: D3 + Rl=bijv. optische koppeling van Moririca).
Tl = triac, TO-220 behuizing, geschikt voor 220 V lichtnetspanning (bijv.
BT136/600).
116

Afb. 8.18. Bij een triac in een TO-220 behuizing zit de kathode links
en de anode in het midden.
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Rest nog een waarschuwing. Als de schakeling op het lichtnet is aangesloten
kan overal 220 V op staan. Deze spanning is levensgevaarlijk. Raak daarom
de print nooit aan als de lichtnetspanning aanwezig is en controleer zorgvul
dig elke handeling. Het afregelen van de instelpotmeters kan alleen met een
goed geïsoleerde schroevedraaier. Doe nooit twee dingen tegelijk; test de
boormachine werking óf de print maar houdt nooit de boormachine vast
terwijl aan de print wordt geregeld.
Er zijn boormachines die kunnen worden beschadigd door een snelheidsregelaar, omdat de borstels kunnen inbranden op de commutatorlamellen.
8.7. Dimmer voor het regelen van grote vermogens

Deze schakeling (afb. 8.19) kan worden gebruikt voor het regelen van elek
trische verwarmingsapparatuur of b.v. toneelverlichting.
De toegepaste uni-junction transistor werkt als oscillator en wekt pulsjes
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Afb. 8.19. Schakeling voor dimmer van grote vermogens.
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op. Met de beide potentiometers is de frequentie van deze oscillator te rege
len. Op de basisaansluiting b2 van Tl staan de opgewekte pulsjes, die via
de transformatoren Tr2 en Tr3 terecht komen op de gates van de thyristoren. Deze thyristoren zijn opgenomen in het 220 volt circuit en werken als
schakelaar. Afhankelijk van het type van de thyristoren en de toegepaste
koeling kan een vermogen tot ca. 5 kW worden geregeld. Is het toe te passen
vermogen niet groter dan 1,5 kW, dan kan de schakeling gewoon op een
printje worden gemonteerd. In het geval van grote vermogens moeten de
aansluitingen, die de grote stroom voeren dikke draden zijn. Tot 10 ampère
2,5 mm <t> en tot 35 ampère zelfs 4 mm <t>.
Denk er aan de dioden in de goede richting te monteren. De thyristoren zul
len een koelelement nodig hebben; deze thyristoren moeten geisoleerd van
elkaar worden gemonteerd.
De minimum vermogensafgifte wordt ingesteld met de potmeter P2 en met
potmeter PI kan dan van minimum tot maximum worden geregeld. Wan
neer na het inschakelen, één of beide thyristoren niet willen ontsteken, is het
nodig de aansluitingen van één of van de beide transformatoren om te
wisselen.
Denk er ook bij deze schakeling aan, dat die direct met het lichtnet is ver
bonden, ook de koelelementen voeren spanning. Controleer daarom alles
nog eens goed, voordat de steker in het stopcontact gaat.
De onderdelen
(Alle weerstanden 1/4 W tenzij anders vermeld)
Rl = l kfi 1 W
R2 = 3,9 kfi
R3 = 4,7 kfi
R4= 1 Mfi
R5 =100 fl
R6,7 = 10 fi - 1/3 W
PI = 100 kfl mono lin potmeter 6 mm as
P2= 100 kft instelpotmeter groot liggend
Condensatoren:
Cl =220 nF steek 22,5 mm
C2= 100 nF steek 22,5 mm, 400 volt
Halfgeleiders:
Dl,2,3,4= 1N4001/BY127
D5= 10 volt 1 watt zenerdiode
Tl =2N2646
T1,2 = TIC126 (zie tekst)
Diversen:
Tl =printtrafo 2 x 18 volt 2 x 40 mA
T2,3 = scheidingstrafo 1:6 met ferrietkern
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8.8. Ventilator-automaat
Een tekortkoming van veel toiletventilatoren is, dat ze gelijk met de verlich
ting worden in- en uitgeschakeld. De hierna volgende schakeling wordt wel
gelijk met de verlichting ingeschakeld, hoewel die daar niet mee hoeft te zijn
verbonden.
Een LDR reageert dan op het inschakelen van de verlichting en wanneer die
wordt uitgeschakeld, zal de ventilator nog een ingestelde tijd blijven draaien
en daarna automatisch uitschakelen.
In afb. 8.20 is de M de motor van de ventilator. Voor het in en uitschakelen
van de motor wordt een thyristor gebruikt. Omdat een thyristor alleen enkelfasig de netspanning doorlaat, wordt hier een bruggelijkrichter toege
past, waardoor de motor de volledige wisselspanning krijgt en de thyristor
een pulserende gelijkspanning.
De eigenlijke lichtafhankelijke schakeling is een CMOS-poort (NI t/m N7),
waarvan de ingangen zijn doorverbonden, waardoor eigenlijk een inverter
ontstaat. Zo’n CMOS-poort heeft geen lineair verband tussen in- en uit
gang, maar schakelt vrij abrupt bij ongeveer het halve voedingsspannings
niveau.
Wanneer de LDR onvoldoende omgevingslicht heeft, zal de weerstand
daarvan hoog zijn. In verhouding met R3 ligt punt 4 van NI op nul. Wordt
nu de verlichting ingeschakeld, dan zal 4 van NI wel spanning voeren. Deze
spanning gaat naar 1 en 2 van de poort N2, deze poort inverteert de aange
boden spanning, waardoor op de uitgang daarvan nul staat. Via poort N3
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Afb. 8.20. Schakelschema van de ventilator automaat.

119

wordt deze ”0” weer omgezet in een spannings-niveau waarmee via D6 en
R5, de condensator C2 wordt geladen. Deze lading wordt gebruikt om een
looptijd te krijgen voor de ventilator. De poorten N2 en N3 zijn alleen no
dig om een precies schakelpunt te krijgen voor de LDR. Deze lichtgevoelige
weerstand zal immers niet alleen op donker moeten reageren, maar ook op
een lichtverschil wanneer de verlichting wordt ingeschakeld.
Diode D7 is de enkelfasige gelijkrichter voor de netspanning.
De serieweerstanden R1 en R2 zorgen voor het benodigde spanningsverlies,
waardoor over D5 een spanning komt te staan van 6,8 volt. De pulserende
wisselspanning wordt afgevlakt door Cl. Met de instelpotmeter PI kan het
licht/donker schakelpunt van de LDR wordt ingesteld.
In de donkerstand van de schakeling is R4 hoog ohmig, zodat punt 4 van
NI ”0” is. Via N2 en N3 krijgt C2 geen voeding en blijft daardoor ontla
den. Bij het inschakelen van de verlichting wordt R4 tamelijk laagohmig,
daardoor zal de uitgang van N4 spanning voeren.
De spanning die via N2/N3 op diode D6 wordt gezet, belandt via R5 op de
condensator C2, waardoor deze zich oplaadt. Nadat de spanning enkele
malen is geïnverteerd komt die in dezelfde fase, via R6 op de thyristor Tl.
De thyristor slaat door en de ventilator begint te draaien. Wordt nu de ver
lichting uit gedaan, dan is er geen sturing meer. Punt 11 van N3 ligt dan
op ”0”.
C2 kan zich alleen ontladen over de potmeter P2. Dit ontladen kan gebeu
ren in enkele seconden of in een aantal minuten. Dit is afhankelijk van de
instelling van P2. Is C2 ontladen, dan ziet de ingang van N4 dit als ”0”.
De thyristor sturing wordt via N4 t/m N7 nu ook gestopt, waardoor Tl gaat
sperren en de ventilator uitschakelt. Door vergroten van P2 kan de nadraaitijd worden vergroot. Maximaal mag P2 een waarde van ca. 10 Mft hebben
zodat dit een nadraaitijd geeft van ca. 600 seconden. Voor nog langere tij
den kan C2 groter worden gekozen. I.p.v. het automatisch schakelen via het
licht kan de schakeling ook worden uitgerust met een gewone schakelaar.
Deze komt dan op de plaats van de LDR. Bij een gesloten schakelaar zal
de ventilator draaien. Op die manier is de schakeling ook goed te gebruiken
als lichtautomaat in een gang of trappenhuis. M wordt dan eenvoudig ver
vangen door een lamp en voor de schakelaar wordt een drukknop genomen
op de plaats van R4.
De afbeeldingen 8.21 a en b tonen de componenten opstelling en dat van
de Iay-out van de print. Voor de thyristor kan wel een ander type worden
genomen, mits deze geschikt is voor 300 volt gelijkspanning en stromen van
ca. 1 ampère continu. De stuurstroom mag niet groter zijn dan ongeveer 150
micro ampère. De diode D6 is het type 1N4148 of BAY61, voor de dioden
1N4007 kunnen ook BY127 dienst doen. De thyristor TIC 106D is van
Texas Instruments of een equivalent. De zenerdiode is het type 6,8 V/400
mW.
Het aansluiten van de schakeling is heel eenvoudig. Tussen de punten 1 en
3 komt de ventilatormotor en op de punten 2 en 4 wordt de lichtspanning
aangesloten.
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Afb. 8.21a. Componentenopstelling voor de schakeling van afb.8.20.

Afb. 8.21b. Lay-out voor de print van de ventilatorautomaat.

Afb. 8.22 geeft nog een schemadetail van de schakeling volgens afb. 8.20
ingeval de schakeling wordt gebruikt als lichtautomaat voor een gang of
trappenhuis. D5 stelt de besproken drukknop voor. Uiteraard moet deze ge
schikt zijn voor 220 V gebruik.
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De onderdelen
Weerstanden:
R1,R2 = 56 kfi
R3 =4,7 kfi
R4 = LDR (Philips)
R5,R6 = 8,2 kfl
PI =220 kft, instelpotmeter, liggend model
P2= 1 Mfi, instelpotmeter, liggend model (zie tekst)
Condensatoren:
C1,C2= 100 /xF/16 V, axiaal
Halfgeleiders:
D1,D2,D3,D4,D7 = 1N4007
D5 = 6,8 V/400 mW, zenerdiode
D6= 1N4148/BAY61
IC1,IC2 = 4011
Tl =TIC106D, TIC106M
(Texas Instruments) of equivalent
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Afb. 8.22. Wanneer R4 wordt vervangen door een vaste weerstand van 470 kO, met
daar overheen een drukknop, is de schakeling omgebouwd als lichtautomaat voor
trappenhuis of gang.

Waarschuwing
Ook voor deze schakeling geldt, dat aanraken tijdens bedrijf levensgevaar
lijk is.
8.9. Motor regelaar
De elektrische boormachine is voor de doe-het-zelver een heel belangrijk
stuk gereedschap, die voor talloze toepassingen wordt gebruikt. Daarbij is
een bijna onmisbare hulp een traploze regeling.
Met de hier gegeven schakeling (afb. 8.23) kan zo’n regelaar worden ge
bouwd, die niet alleen bruikbaar is voor een boormachine, zaagmachine of
mixer maar ook voor allerlei andere motoren.
Het moeten dan wel motoren zijn met collector en koolborstels.
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Bovendien is de regelaar alleen werkzaam in het gebied van 0 tot 50% van
het totale toerental, maar ook bij lage toerentallen blijft de motor kracht
leveren.
Moet de machine ook dienst doen bij 220 volt bedrijf, dan zal men ook een
aan/uit-schakelaar moeten toevoegen om de regelaar te kunnen
uitschakelen.
Het bouwen van deze regelaar is heel eenvoudig, er kan een printje voor
worden gemaakt, maar met een stukje gaatjesprint valt ook goed te werken.
Tijdens het monteren opletten dat de dioden in de goede positie komen.
Is het apparaatje gebouwd, dan de instelpotmeter zodanig instellen, dat de
aangesloten motor rustig loopt bij een heel laag toerental. Tijdens dit afre
gelen moet de motor wel worden belast, b.v. door te boren tijdens het
afregelen.
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Afb. 8.23. Motorregelaar voor
verschillende toepassingen.

Waarschuwing
De gehele regelaar staat min of meer onder lichtnetspanning. Aanraken is
levensgevaarlijk bij ingeschakelde netspanning. Gebruik daarom bij het in
stellen van de potmeter een geïsoleerde schroevedraaier. Raak vooral niets
aan van de schakeling wanneer die onder spanning staat, ook de boorma
chine niet!
Dat deze motorregelaar na gereed komen in een veilig geisoleerde behuizing
moet komen, is wel vanzelfsprekend.
Onderdelen
Weerstanden:
R1 = 10 kft 10 watt
PI =500 ft mono lin met 6 mm as
P2 = 250 ft instelpotmeter groot staand
Halfgeleiders:
D1,D2= 1N4004
Tyl =Thyristor TIC126M of andere
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9. Voorbeeld schakelingen
met halfgeleiders
In aansluiting met de in het vorige hoofdstuk behandelde schema’s, zult u
in dit hoofdstuk een groot aantal schakelingen aantreffen, die kunnen die
nen als voorbeeld voor velerlei toepassingen.
9.1. Knipperlicht

De lamp in afb. 9.1 licht gedurende 1 periode (1/50 van de netspanning) op.
Het aantal flitsen is regelbaar van 2 tot 10 per seconde.
P2 wordt zo ingesteld, dat de flits juist één periode duurt. Bij goede instel
ling is de HF-storing heel gering.
C (= 200 nF) kan eventueel worden vergroot indien een lager tempo gewenst
is.

V1N2°7°
68 k
0.5 W
220V%

Afb. 9.1.
triac-ER900 (1N5411)
triac-GBS (466E), BTW 11-400
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9.2. Knipperlichtschakeling

Deze schakeling (afb. 9.2) is zo gedimensioneerd, dat de lamp afwisselend
0,5 s aan en uit gaat. Wanneer de lamp brandt, wordt een stroom opgeno
men van ca. 4,5 A. Deze installatie kan worden gebruikt langs autowegen.
De transistoren Tl en T2 vormen een a-stabiele multivibrator. De frequen
tie van de blokspanning is 1 Hz. Elke transistor is dus afwisselend 0,5 s
gesperd en geleidend.
De frequentie wordt ingesteld met P. Cl is een bipolaire elco.
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Afb. 9.2.
Th1-GRS 3/05/TIC 108D
T2-GRS 1/05/TIC 106D
T1.T2-BSY54 (BSY71/BSX45-16/2N1711)

9.3. Knipperlichtschakeling van 1 kW
De triacs 1 en 2 in afb. 9.3 worden gestuurd vanuit een bi-stabiele multivibrator, meestal flip-flop genoemd.
De transistoren in deze flip-flop gedragen zich tegengesteld. Is T2 gelei
dend, dan is T3 gesperd en omgekeerd. De triggerimpulsen over de
weerstand R4 veranderen de flip-flop van toestand.
De frequentie van de trigger-impulsen over R4 wordt bepaald door de RCschakeling (P + R3) en C2. De condensator C2 wordt via P en R3
opgeladen.
Zodra de spanning aan de bovenzijde van C2 de ontsteekspanning van de
uni-junction transistor Tl te boven gaat, ontstaat er een spanningsimpuls
over R4 en wordt de flip-flop getriggerd. De flip-flop verspringt dan naar
de andere toestand en dit is eveneens het geval met de lampen. De knipperfrequentie kan worden ingesteld van 0,1 Hz tot 10 Hz.
9.4. Tandemregeling met triacs
In deze schakeling (afb. 9.4) zijn Lal en La2 projectielampen. De som van
de lichtopbrengsten is constant. Regelt men P zodanig dat lal meer oplicht,
dan licht la2 minder op.
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9.5. Repeteerschakeling

Bij deze schakeling (afb. 9.5) komt er bij het starten niet direct vermogen
in de belasting. De tijd na welke er vermogen aan de belasting wordt afgege
ven, wordt bepaald door P, R2 en Cl. De vertragingstijd is regelbaar met P.
Zodra SI van de stand re-set in de stand start wordt geplaatst, wordt Cl op
geladen. Op het moment dat de spanning over Cl de ontsteekspanning van
de diac overschrijdt, wordt de triac getriggerd en wordt er vermogen aan de
belasting afgegeven.
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Nadat Cl zich heeft ontladen, wordt de triac niet meer via de diac gestuurd
en duurt het weer een bepaalde tijd tot er vermogen aan de belasting wordt
afgegeven.
Indien de schakelaar SI in de stand re-set wordt geplaatst, ontlaadt Cl zich
via R3 en R4 en zal de triac niet ontsteken.
9.6. Sturing via een fotocel

i

Een niet-belichte fotocel (afb. 9.6) heeft een hoge weerstand. Wordt een fo
tocel belicht dan is de weerstand laag.
Indien de fotocel niet wordt belicht zal de diac via Cl met de wisselspanning
zijn verbonden. Daardoor wordt de triac ontstoken. In niet belichte
toestand wordt er veel vermogen aan de belasting afgegeven. Wanneer de
fotocel wordt belicht komt de spanning over de diac niet boven de ont
steekspanning uit. De triac kan niet ontsteken. In dat geval is de belasting
vermogensloos.
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Afb. 9.6a
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Afb. 9.6b. Op afstand in te stellen fotocel

In deze schakeling kan de diac niet ontsteken, als de weerstand van de foto
cel lager is dan 2000 ft.
Een door Elesta ontwikkelde fotocel type IP65, bezit de eigenschap, dat de
detectie-afstand kan worden ingesteld. Met een stuurspanning op de aansluitdraden, is die afstand te regelen tussen 0 en 150 mm (afb. 9.6b).
9.7. Waterniveauregeling
Deze schakeling (afb. 9.7) is een uitbreiding op de in afb. 8.3 weergegeven
methode voor de ontsteking van een triac. De secundaire wikkeling van een
gloeistroomtransformator is aangesloten op een thyristor.
De gate- en kathode-aansluiting van de thyristor zijn verbonden met een
waterreservoir. Wanneer het water in het reservoir zo hoog is, dat de gate
en de kathode via het geleidende water zijn doorverbonden, kan de thyristor
niet ontsteken. In dat geval is de secundaire van de gloeistroomtransforma
tor onbelast en de zelfinductie van de primaire dus ook. Dit betekent, dat
de triac niet ontsteekt en dat de belasting in dit geval de waterpomp, niet
wordt ingeschakeld.
Zodra het waterniveau zover is gedaald dat het contact met 1 wordt verbro
ken zal de thyristor gaan ontsteken, omdat via de potentiometer van 1 Mft,
wisselspanning aan de gate-elektrode wordt toegevoerd.
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Door het ontsteken van de thyristor, wordt de secundaire wikkeling kort
gesloten. Deze kortsluiting wordt naar de primaire zijde getransformeerd
waarop de triac kan ontsteken. Daardoor wordt de waterpomp in werking
gezet en stijgt het waterniveau tot er weer contact met 1 wordt gemaakt.
9.8. Ontsteekschakelingen voor thyristoren
De schakelingen in de afb. 9.8.1 en 9.8.2 zijn geschikt om verschillende
typen thyristoren te sturen.
De diode D2 is opgenomen, opdat de maximaal toelaatbare emitterspanning van Tl niet wordt overschreden. De transformator T2 bestaat uit (pri
maire zijde) 75 windingen en (secundaire zijde) 35 windingen; 0 0,35 mm
op ferroxcube potkern K 300060.
De schakeling in afb. 9.8.1 is geschikt voor enkelfasige regeling. Die volgens
afb. 9.8.2 wordt gebruikt bij dubbelfasige regeling.
Bij deze uitvoering heeft de secundaire van de transformator 2 x 35 win
dingen.
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Het ontsteekmoment is bij beide schakelingen regelbaar van ca. 20° tot ca.
175°.
Dl beperkt de dissipatie in Rl.
De ontsteekhoek is regelbaar van ca. 10° tot ca. 175°.
9.9. Enkelfasige motorregeling; geen stabilisatie
Een schakeling die geschikt is voor toepassingen bij lage snelheden met een
constante belasting.
Met deze schakeling kunnen zeer lage snelheden worden verkregen.
voedings
spanning

Afb. 9.9.
D1-1N3755
Th-2N3529
P-20 kfl
C1-8 /xF/10 V

spanning over motor

Tijdens de positieve periodehelft van de aangelegde spanning wordt de con
densator via het netwerk P, R2 en Dl geladen. Wanneer de spanning van
Cl uitkomt boven de ontsteekspanning van de thyristor, zal de thyristor
ontsteken. De rest van de positieve periode komt dan over de belasting te
staan.
Tijdens de negatieve periode ontlaadt Cl zich tot 0 V via P, R2 en R3. Het
moment waarop de thyristor zich ontsteekt wordt bepaald door de tijd
constante van het netwerk P, R2 en Cl. Men kan het zo beschouwen dat
over Cl een wisselspanning ontstaat, die naijlt op de aangelegde spanning.
De mate van naijlen wordt bepaald door de grootte van de genoemde
componenten.
Vergroten we P, dan zal de spanning over Cl meer naijlen op de aangegeven
spanning en de thyristor zal later ontsteken. Indien de weerstand minimaal
is, is de faseverschuiving over Cl klein en ontsteekt de thyristor snel.
9.10. Eén-fase motorregeling
De diode laat de negatieve periodehelft door. De positieve periodehelft
wordt geregeld met P (afb. 9.10).
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D-6FR40
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9.11. Motorregeling met diode-brug
Met behulp van de brugschakeling in afb. 9.11 wordt de netspanning gelijkAfb. 9.11.
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gericht. De stuurschakeling is aangesloten
gelijkspanning.
Het vermogen wordt geregeld met P.

op

een

pulserende

9.12. Motorregeling met halfgestuurde brug
Tijdens de positieve periodehelft kan de stroom via thyristor Thl en diode
D2 vloeien.
Tijdens de negatieve periodehelft kan de stroom via thyristor Th2 en diode
D2 vloeien.
Het ontsteekmoment van de thyristoren wordt geregeld met P.
De schakeling is weergegeven in afb. 9.12.
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9.13. Thyristor regeling voor elektrische boormachine
De componenten worden gemonteerd in de greep van de boormachine. De
thyristor moet worden gemonteerd op een koelplaatje van ca. 50 x 50 x
1,5 mm aluminium.
Tijdens de positieve periodehelften van de netspanning kan de thyristor
worden gestuurd. Wil men de boormachine ook op volle snelheid laten lo
pen dan kan men parallel aan de thyristor een schakelaar plaatsen.
De schakeling is ongevoelig voor belastingvariaties, waardoor de snelheid
tamelijk constant zal blijven.
Met behulp van P wordt het regelbereik vastgelegd. Hoe groter P, des te
kleiner is het verschil tussen minimale en maximale snelheid (afb. 9.13).
132

Th

Afb.9.13.
Th-CRS3/40AF/TIC108D
D-RS240BF

I------E*
] R1
15k
5W
D
220V

500
0.25 W

J

80 .300
0.25 W

R3

*—Of

1k
0,125 W

voorinstellmg
minimale snelheid

serie motor
max. 1.5A

9.14. Thyristor regeling voor een ventilator
De stuurschakeling en de motor in het schema worden gevoed uit een bruggelijkrichter. Het ontsteekmoment van de thyristor wordt geregeld met P.
De thyristor moet een houdstroom hebben, die groter is dan 10 mA. Dan
is men er zeker van, dat aan het einde van elke halve periode de thyristor
gaat sperren, ondanks de inductieve belasting.
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9.15. Motorsturing
Aan de ingang is een ontstoringsfilter opgenomen waardoor HF-storing
wordt gereduceerd. Met P wordt het vermogen geregeld (afb. 9.15).
9.16. Universele schakeling voor het regelen van vermogen
Deze schakeling zoals getekend in afb. 9.16 kan worden gebruikt voor de
vermogensregeling in lampen, verwarmingen en universele motoren. Met de
aangegeven triacs kan men gaan tot belastingen van max. 10 kW.
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Indien de belasting inductief is, wordt er tussen de punten A en B een RCfilter geschakeld. Het vermogen wordt geregeld met P.
Wil men dat het aan de belasting aangegeven vermogen afhankelijk is van
lichtopval, dan kan men tussen de punten C en D een serieschakeling opne
men van een weerstand en een fotocel. Naarmate de fotocel minder wordt
belicht, zal er meer vermogen aan de belasting worden afgegeven. Op deze
wijze heeft men de mogelijkheid om een bepaalde verlichting aan te passen
aan de omgevingsverlichting.
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9.17. Enkelfasige vermogensregeling met neonlamp, zonder stabili
satie
In deze schakeling wordt een neonlamp gebruikt om de thyristor te ontste
ken, als de spanning over Cl een bepaalde waarde heeft overschreden (afb.
9.17).
De RCA neonlamp is speciaal ontwikkeld om de hoge stromen, die nodig
zijn voor het ontsteken van de thyristor, te kunnen regelen. Wanneer de
spanning over Cl de spanning van de neonbuis overschrijdt, ontsteekt de
lamp en Cl ontlaadt zich via de lamp en de thyristor. Hierop ontsteekt de
thyristor. Door de plotselinge ontlading van Cl via de neonbuis en de thy
ristor daalt de spanning over Cl plotseling.
Zodra de thyristor is ontstoken en Cl zich tot een bepaalde waarde heeft
ontladen, dooft de neonlamp weer. Dan gaat Cl zich via R3 ontladen. Het
regelbereik van de schakeling loopt van ongeveer 30° tot 150°.
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9.18. Enkelfasige vermogensregeling zonder stabilisatie en met
transistoren
Het nadeel van de schakeling volgens afb. 9.9a is dat er een bepaalde sprei
ding in de ontsteking op kan treden. Deze spreiding vermindert indien men
in de stuurschakeling transistoren toepast (afb. 9.18).
De grootte van het aan de belasting afgegeven vermogen wordt bepaald
door P, R2 en Cl, Het vermogen wordt geregeld met P.
De werking is als volgt. Tijdens de positieve periodehelft wordt de conden
sator Cl opgeladen via Dl, P en R2. De spanning over Cl is aangesloten
op de serieschakeling van R3, R4 en R6.
Wanneer de spanning over Cl zodanig is opgelopen dat de spanning over
R4 de transistor Tl in geleiding kan brengen, gaat er collectorstroom vloei
en. Er ontstaat dan een spanningsval over de weerstand R5, waarop de
transistor T2 in geleiding komt.
De collectorstroom van T2 fungeert als basisstroom van Tl. Daardoor
treedt een accumulatieve werking op. Deze heeft tot gevolg dat zodra Tl in
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geleiding komt Tl en T2 zich als een kortsluiting gedragen. De volledige
spanning over Cl komt dan over R6 te staan.
R4 wordt dan immers kortgesloten door Tl en R3 wordt kortgesloten door
T2.
De spanning over Cl komt tussen de gate en de kathode van de thyristor.
Hierop ontsteekt de thyristor en wordt de belasting aangesloten op de wis
selspanning. Door de schakelweerstand van Tl en T2 loopt de spanning
over R6 niet continu op, maar ontstaan er spanningsimpulsen over R6.
9.19. Enkelfasige vermogensregeling met stabilisatie
Dit is een variatie gegeven op de hiervoor beschreven schakeling. Het princi
piële verschil is, dat er in dit geval terugvoeding is, waardoor variaties in
de belasting aanzienlijk minder invloed op de snelheid hebben. De terugvoe
ding in afb. 9.19 wordt verkregen door midden van R7, die in serie met de
motor is geschakeld. Over deze weerstand wordt een spanning ontwikkeld,
die evenredig is met de piekstroom door de motor.
De spanning over R7 wordt opgeslagen in de condensator C2. Deze span
ning heeft een zodanige polariteit, dat de instelling van het weerstandennet136

werk R3 en R4 in overeenstemming met de motorbelasting wordt veran
derd. Neemt de motorbelasting toe, dan wil het toerental afnemen. Dit
heeft tot gevolg, dat er meer stroom door de motorwikkeling en de veldwikkeling gaat vloeien.
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Een grotere stroom door R7 heeft echter tot gevolg, dat de spanning over
C2 toeneemt in positieve richting. Dit heeft tot gevolg, dat de transistoren
eerder in geleiding komen, waardoor de thyristor eerder wordt ontstoken en
er meer vermogen aan de motor wordt toegevoerd. Indien de belasting van
de motor afneemt, ontstaat een tegengestelde werking. Deze heeft tot ge
volg, dat ook dan het toerental wordt gestabiliseerd.
Omdat de motorstroom afhankelijk is van de motor zelf, moet de
weerstand R7 worden aangepast aan de motor. R7 heeft een waarde van
0,1 ft voor de grotere motoren tot 1 ft voor kleinere motoren.
9.20. Dubbelfasige vermogensregeling met stabilisatie
De werking van schakeling in afb. 9.20 komt volledig overeen met de wer
king van de zojuist besproken schakeling. De enige uitzondering is, dat hier
beide periodehelften van de netspanning worden gebruikt.
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In deze schakeling moet R7 worden aangepast aan de eigenschappen van de
motor.
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Bijlage 1
Antwoorden op de vragen
Hoofdstuk 1.
1. kathode
2. a. silicium, vermogensdiode
b. germanium, algemeen gebruik
c. silicium, vermogens (gelijkgericht);industriële
3. rechtsom, geleiderichting
4. linksom, sperrichting
5. 300 ohm; 30 kfi
6. 0,2 volt; 0,1 volt
7. 8 volt; 6 volt
Hoofdstuk 2.
1. 25 mA
2. 5%; 12 volt; 10<7o; 5,6 volt
3. 5 volt; 12 volt; 125 volt; 132,1 volt
4. 1,8 volt
5. 7 volt; 6 volt; 13 volt; 7x3 = 21 mV
6. 20 volt; 4 mA
7. 1 volt; 5 volt
Hoofdstuk 3.
1. negatief
2. positief
3. positief
4. negatief
5. min-pool; plus-pool
6. Si-hoogfrequent transistor; Ge-laagfrequent vermogenstransistor
7. 500 ohm; 20 kfl
Hoofdstuk 4.
1. 8,4 volt; gesperd
2. 9 volt
3. groter; toenemen; afnemen; minder
4. 720 mV en 480 mV; 2 mA; 4 mA; 5 volt; 3 mA; 6 volt; 3 volt; 2
volt
5. volt, gesperd; 18 volt, gesperd
6. 0,6 volt; 8,4 volt; 2,8 kfi
7. 14 maal; 200 ohm
8. 2,01 mA
9. 1 mA
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Hoofdstuk 5.
1. 20 volt; 19 V:2 kfl = 9,5 mA; 1 mA x 2 kft = 2 volt; 3 volt
2. afnemen
3. 310 volt; 370 volt
4. 4-lagendiode
5. gate; positieve; enkelfasig; Ig
6. in fase met de spanning; 90° voorijlend op de spanning
7. 45° voorijlend op Ujj 45° naijlend op U,
8. geen vermogen
9. geen vermogen
10. De spanning over R heeft hetzelfde verloop als de ingangsspanning
van de schakeling in afb. 5.30. Door de bruggelijkrichter worden de
negatieve, halve perioden naar boven geklapt. Over R ontstaat een
pulserende gelijkspanning met een topwaarde van 300 volt. De
zenerdiode staat in sperrichting.
11. afnemen
Hoofdstuk 7.
1. break-voorspanning UB0; houdstroom Ih
2. toeneemt
3. kleiner
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Bijlage 2: Tabellen
Tabel 1
Type-aanduiding voor dioden (Pro-electron-codering)

le letter

2e letter

materiaalsoort
A = germanium
B = silicium
C =gallium arsenide
diode o.a. voor
LED’s
R = halfgeleidermaterialen, gebruikt
in fotoweerstanden
en Hall-generatoren.

A = Diode in het algemeen, uitgezonderd
zener-, tunnel-, vermogens- en lichtge
voelige dioden.
B = Capaciteitsdiode
E =Tunneldiode
H = Veldsonde (diode gevoelig voor magne
tische velden)
P = Stralingsgevoelig onderdeel, b.v. fotodiode.
R = Regel- en schakelelement met doorslagkarakteristiek. Gestuurde gelijkrichter,
b.v. thyristor.
T = Gestuurde vermogens gelijkrichter.
Y = Diode voor gelijkrichters (grote
vermogens).
Z = Spanningsfrequentie of spanning regule
rende diode (zenerdiode).

1. Typen, die hoofdzakelijk in radio, TV en bandrecorders worden toege
past, codeert men met twee letters, gevolgd door een serienummer van
drie cijfers. De cijfers hebben geen technische betekenis.
2. Typen voor professionele en industriële toepassingen codeert men met
drie letters en twee cijfers. De cijfers hebben geen technische betekenis.
Voorbeelden:
AA 119
GE detectie serienummer
Detectiedioden met lage voorwaartse spanningsval Ud. Geschikt voor detectie van
radiosignalen.
BY 127

/
Si gelijkrichter serienummer
Si-diode voor het gelijkrichten van wisselstromen, o.a. voor voedingen.
Oudere GE-typen hebben de letters OA voor het serienummer.
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Tabel 2 Lettersymbolen en de definities voor dioden

Cd = Capacitance of the
Diodejunction:

Capaciteit, gevormd door de Pen N-gebieden van de diodejunctie.

I D(on) = On-State drain current:

Stroom van de anode naar de
kathode thyristor.

F(AV) = Current, Forward Average
value:

Voorwaartse stroom door de dio
de waarbij de gemiddelde waar
de gedurende een volledige
spanningscyclus wordt
beschouwd.

IFM = Current forward biased,
Maximum value:

Maximale stroom die de diode
continu in doorlaat kan
verdragen.

Ifrm = Current forward biased, Repetitive Maximum:

Maximale stroom die de diode in
de vorm van herhalende pieken
kan verwerken.

lGT = Gate trigger current:

Stroom naar de
ontstekingselektrode.

IR = Current, Reverse value:

Lekstroom die optreedt als de
diode invers is gepolariseerd.

Ih = Holding current:

Waarde van de doorlaatstroom
beneden welke de thyristor terug
keert naar de in doorlaatrichting
geblokkeerde toestand (houdstroom).

Ip = pick-up current

Stroom behorende bij break-over
spanning.

ISM = Current, Surge Maximum
value:

Maximale aanzetstroom, d.i. de
eenmalige piekwaarde die op
treedt als de schakeling vanuit
rust wordt aangezet.

I T(AV) = Average on state current:

Max. stroom, bepaald als de gemidd. stroom gedurende een hal
ve per. met ohmse belasting.
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■tcrm = Controllable anode
current:

Regelbare anode stroom.

lZM = Current during Zener
working, Maximum value:

Maximale stroom die de zenerdiode kan verwerken.

IZrM = Current during Zener wor
king Repetitive maximum value:

Maximale stroom in de vorm van
herhalende pieken die de zenerdiode kan verdragen.

Ptot = Power dissipation, Total
value:

Totale vermogen dat in de dio
den kan worden gedissipeerd.

pZRM = Power dissipation during
Zener working, Repetitive
Maximum:

Maximale vermogensdissipatie
gedurende herhalende pieken.

PZSM = Power dissipation during
Zener working, Surge Maximum:

Vermogenspiek bij zenerdioden
die optreedt als de schakeling
wordt aangezet en die door de
diode kan worden verwerkt.

Rd = Resistance of the
Diodejunction:

Junctieweerstand die wordt ge
vormd in doorlaatrichting, a.h.w.
de serieweerstand van de diode.

RDs(ON) = Crain-source on state
resistance:

Drain-source doorlaat weerstand.

Rth j.a = Thermal Resistance between Junction and Ambiant:

Thermische weerstand tussen de
inwendige junction en de omge
ving die wordt gevormd door de
behuizing van de diode. Deze
waarde is bepalend voor de mate
waarin de diode haar dissipatiewarmte aan de omgeving kan af
staan en dus zal afkoelen.

td = Delay time:

Tijdsinterval tussen het ogenblik
waarop de stuurstroom aanvangt
en het moment waarop de doorlaatspanning is gedaald tot 90%
van de totale spanningsverande
ring bij overschakelen naar de
geleidende toestand onder aan te
geven omstandigheden.
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T, = Temperature of the junction:

^on

Maximale temperatuur die de
junctie in het inwendige van de
diode mag bereiken voor ze ther
misch wordt beschadigd.

d -*■ V

tr= Rise time:

Tijdsinterval dat nodig is om de
doorlaatspanning te laten dalen
van 90% naar 10% van de totale
spanningsverandering bij het
overschakelen naar de geleiden
de toestand, onder aan te geven
omstandigheden.

Trr = Time for Reverse Recovery:

Is de tijd die verloopt om inverse
stroom, veroorzaakt door de la
ding opgeslagen in Cd, tot de
opgegeven waarde te laten
terugvallen.

t? = Circuit commutated turn-off
time:

Tijdsinterval die de stuurelektrode nodig heeft na een geleiden
de periode van de thyristor.

UF = Voltage Forward biased:

Voorwaartse spanningsval over
de junctie als de diode in door
laat is gepolariseerd.

UDWM = Crest working off-state
voltage:

De maximaal toelaatbare amplitu
de van de sinusvormige span
ning in doorlaatrichting, waarbij
de thyristor met open gate niet
ontsteekt.

UGT = Gate trigger voltage:

Minimaal benodigde gate span
ning om de thyristor te
ontsteken.

Ur = Voltage Reverse biased:

Spanning die over de junctie
mag staan als de diode invers is
gepolariseerd.

URRM = Voltage Repetitive Rever
se Maximum:

Maximale invere piekspanning
(dus niet continu) die de diode
kan ondergaan.
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Ursm = Non Repetitive peak reverse voltage:

De maximale toelaatbare mo
mentele waarde van een negatie
ve inpulsspanning op de anode,
duur ten hoogste 5 ms en niet
repeterend.

URWM = Crest working reverse
voltage:

De maximaal toelaatbare amplitu
de van de sinusvormige span
ning in sperrichting.

UT = Continuous (forward) on
state voltage:

Spanning over de thyristor in ge
leidende toestand.

Uz = Voltage of Zener working:

Zenerspanning is de inverse
spanning over de diode waarbij
de diode 'doorslaat’ en geleidend
wordt.
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