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Woord vooraf

Sinds de ontwikkeling van de eerste puntcontacttransistor (Bardeen 8- Brattain, U.S.A., 1948) heeft een
schier onafzienbare rij van halfgeleidertypen toepassing
gevonden op velerlei gebied.
Ook amateurs wierpen zich enthousiast op dit nieuwe
materiaal, dat vele voordelen biedt ten opzichte van de
nu reeds grotendeels verdrongen elektronenbuis. Door
de vele mogelijkheden in ongevaarlijke laagspanningsschakelingen kunnen ook zeer jonge knutselaars naar
hartelust experimenteren en, naar de ervaring leert, vaak
met bepaald niet kinderachtige resultaten.
Behalve de reeds volkomen ingeburgerde germaniumtransistors zijn gedurende de laatste tijd door de intrede
van de „planar"-techniek vele goedkope silicium-typen
verkrijgbaar, met als voornaamste voordelen: geringe
temperatuurgevoeligheid, lage lekstromen, relatief hoge
elektrische belastbaarheid, verkrijgbaarheid van meerdere
versterkingsklassen binnen één type (met aanvullende

letter- of kleurcodering), verder een zeer lage collectoremitter verzadigingsspanning (gewoonlijk beneden de
basis-stuurspanning), hetgeen vooral voor eind- en
schakeltransistors van belang is, en ten laatste nog de
voor de meeste typen opvallend lage ruisfactor.
Deze gunstige eigenschappen maken in vele gevallen
een zeer eenvoudige opzet van schakelingen mogelijk,
doordat vele onderdelen die in germanium-schakelingen
een stabiliserende functie hadden nu achterwege kunnen
blijven.
Verscheidene schakelingen in dit boekje zijn dan ook
geheel met silicium-transistoren uitgevoerd.
Het nabouwen moet uiteraard niet ontaarden in een
kansspel. Met dit doel voor ogen werd iedere schakeling
vóór het opnemen in dit boekje gebouwd en grondig
uitgeprobeerd. Verder werd zoveel mogelijk gebruik
gemaakt van gangbare en goedkope onderdelen; bij
zeer speciale typen is de fabrikant of de dealer bij de
onderdelenlijst vermeld, zodat uw handelaar eventueel
tot speciale bestelling kan besluiten.
Voor de montage van schakelingen gebruikt men tegen
woordig bij voorkeur de gedrukte bedrading („print"):
op een met koperfolie bedekte plaat van isolerend ma
teriaal blijft na behandeling in een etsbad (ferrichloride
of ammoniumpersulfaat) alleen het van te voren met een
afdeklak getekende bedradingspatroon over, waarin na
reiniging van de print de benodigde gaten worden ge
boord voor de montage van de onderdelen.
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Sinds enige tijd zijn er ook chemicaliënsets verkrijgbaar
voor de vervaardiging van prints langs grotendeels foto
grafische weg, waarmede van één printtekening op
transparantpapier desnoods een hele serie onderling
gelijke prints kan worden vervaardigd. Wat de gebruiks
aanwijzingen van deze gewoonlijk uit het buitenland
geïmporteerde materialen betreft, de bekendste Neder
landse onderdelenhandelaars zorgden inmiddels voor
gratis verkrijgbare vertalingen.
De voordelen van het werken met gedrukte bedrading
zijn groot: doordat een chassis meestal geheel of ge
deeltelijk kan vervallen, wordt veel bespaard aan ruimte
en gewicht. Daarbij zijn, door het strak tegen de plaat
monteren van het merendeel der onderdelen, minder
hulpstukken zoals draadsteunen en montagebalken
vereist. Ook worden de verbindingen op een print meestal
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korter dan bij chassisbouw, zodat het geheel meer
compact wordt en met een kleinere behuizing van het
apparaat kan worden volstaan.
Op één ding moet echter gelet worden: de te gebruiken
chemicaliën zijn giftig en meestal gevaarlijk voor kleding
en ogen. Laat er dus geen te jonge personen mee werken.
Gedrukte bedradingen voor experimentele doeleinden,
bestaand uit een vast lijnen-eilanden-gatenpatroon,
zijn in verscheidene uitvoeringen verkrijgbaar en bieden
vele mogelijkheden. Extra onderbrekingen kunnen een
voudig worden aangebracht met behulp van een scherp
mesje of de punt van een dikke metaalboor.
De schakelingen in dit boekje zijn voor het merendeel in
verscheidene landen aan octrooirechten onderworpen
en mogen dus niet voor handelsdoeleinden in produktie
worden gebracht.
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Schakeling 1

Eenvoudige tijdschakelaar

Voor dit soort schakelingen heeft iedere amateur wel
ergens een toepassing. Een zeer eenvoudig, doch veel
gebruikt voorbeeld is schakeling 1a: een relais met over
de spoel een condensator parallelgeschakeld. Na het
uitschakelen van de spanning houdt de ontlaadstroom
van de condensator het relais nog enige tijd in aange
trokken toestand. Voor betrekkelijk lange vertragingstijden wordt de parallel te schakelen condensator van
zeer hoge waarde echter onhandelbaar groot en erg duur.
Schakeling 1 geeft een oplossing voor vertragingstijden
tot ca. een minuut, met gebruikmaking van relatief kleine
condensatoren.
Bij gesloten drukcontact Dt is de transistor volledig gelei
dend en dus het relais in aangetrokken toestand. Hierbij
is tussen collector en emitter alsmede over C slechts een
geringe spanning meetbaar. Bij het verbreken van Dt
moet eerst C door de relaisspoel en de basis-emitterbaan
van T heen worden geladen, zodat het relais pas afvalt
wanneer deze kleine laadstroom te veel afneemt om de
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collectorstroom van de transistor boven de vasthoud waarde van het relais te houden.
De schakeling is uiterst economisch opgezet. De condensatorlaadstroom regelt zichzelf en wordt dus nooit
groter dan voor de doorsturing van de basis van T nodig
is. Weerstand R1 begrenst de maximale basisstroom bij
het indrukken van Dt. Vervolgens bepaalt na het loslaten
van Dt de waarde van C vermenigvuldigd met de stroom versterkingsfactor (H fe ) van T de totale vertragingstijd
tot het afvallen van het relais. Weerstand R 2 zorgt dat
de lekstroom door de transistor in rust verwaarloosbaar
klein blijft. Diode D sluit de bij het afvallen van het relais
ontstaande inductieve spanningspiek kort en beveiligt
zodoende de transistor; dit is een wijze van beveiligen
die tegenwoordig veel wordt toegepast in gelijkstroom schakelingen met relais, daar zij effectiever en goedkoper
is gebleken dan een RC-schakeling.
De betrouwbaarheid van de schakeling wat betreft
thermische stabiliteit en herhalingsgelijkheid is voor de
meeste doeleinden voldoende. De kwaliteit van C is een
zeer belangrijke factor. De nauwkeurigheid van de
schakeling, doch ook de prijs, wordt belangrijk hoger in
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dien voor C een gewone condensator i.p.v. een elektrolyt
wordt gebruikt. Indien een dergelijke precisie vereist
wordt, kan men beter overgaan op meer gecompliceerde
schakelingen, zoals bv. nr.3 in dit boekje of schakeling 30
uit deel 1 van deze serie. De vertragingstijd komt daarin,
door toepassing van meerdere transistors, tot stand met
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Schakeling 1a

Onderdelenlijst schakeling 1
• T
D
Rel.
C
Dt
R1
R2

Si-transistor, NPN, Pc min. 0,3 W, Hfe
boven 100 (BC 108)
Si-diode (BA 100)
Kaco 1931/9 of vergelijkbaar type, min.
280 Ohm
Elco 100 //F/15V voor ca. 15 sec. in
schakeling 1
druktoets (bv. beldrukker)
2k2 1/4W
150k V4W
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behulp van gewone condensatoren van betrekkelijk lage
waarden.
Een gedrukte bedrading voor schakeling 1 als getoond
in fig. 1 b werd ontwikkeld met behulp van de volgende,
door vele technici en amateurs voor allerlei schakelingen
toegepaste methode:
1. De grootte van de te gebruiken plaat wordt geschat
aan de hand van de totale hoeveelheid onderdelen.
2. Van glad karton (schoenendoos!) wordt een proef plaat op deze maat gesneden.
3. Hierop worden de onderdelen zo gerangschikt, dat
met inachtneming van de voedings- en aardingsvolgorde
uit het schema (deze is met het oog op terugwerkingseffecten vooral bij ontvanger- en versterkerschakelingen
van groot belang) en zonder gekruiste verbindingen een
zo economisch mogelijke indeling wordt gerealiseerd.
4. De verbindingen worden met potlood op het karton
getekend.
5. De onderdelen kunnen worden verwijderd en de teke
ning verder uitgewerkt. Voor schakeltoestellen, voedingsunits etc. kan het geen kwaad, een maximum aan koperfolie aanwezig te laten en dus de isolatiebreedte klein te
houden. Hierbij bespaart men dan op het etsmiddel en de
arbeidstijd.
Voor zeer gevoelige (ontvanger, voorversterker e.d. -)
schakelingen daarentegen is het beter, met het oog op
parasitaire capaciteiten en daardoor eventueel in de hand
gewerkte verliezen en/of terugwerkingsverschijnselen.

juist met korte en smalle verbindingen, dus met een
minimum aan koperfolie te werken. Uiteraard moet bij
het bepalen van de breedte van geleider- en isolatiebanen wel rekening worden gehouden met de ter plaatse
te verwachten spanningen en stromen.
Wanneer de tekening geheel klaar is, volgt de verdere
afwerking van de print op de in het woord vooraf aange
geven wijze en aan de hand van de gebruiksaanwijzing
bij de chemicaliën. Voor het vervaardigen van meerdere
gelijksoortige prints neemt men meestal de tekening over
op transparantpapier, met een zeer goed dekkende inkt
of verfstof. Er ontstaat dan een dia, die gebruikt kan wor
den voor een foto-print procédé, terwijl het ook mogelijk
is, het patroon d.m.v. carbonpapier en „droog” overtrek
ken provisorisch uit te zetten op een koperfolieplaat,
waarna de afc(eklak wordt aangebracht.
Het geduld en de tijd die u aan de print besteedt, vergro
ten uiteindelijk de voldoening over het resultaat.

Schakeling 1b

contacten

Schakeling 2

Tijdschakelaar 10-65 seconden

Bij deze schakeling is de vertragingstijd tot het afvallen
van het relais met een redelijke graad van nauwkeurig
heid instelbaar tussen 10 en 65 seconden. In feite is het
een uitgebreide uitvoering van schakeling 1, waarin de
stroomversterkingsfactor door het toepassen van 2
transistoren in de zg. Darlingtonschakeling wordt ver
groot.
Vergroting van de lekstroom door R 2-3 vèrsnelt het
laadproces van C1, zodat regeling van de schakeltijd
d.m.v. R 3 mogelijk wordt. Indien R 2 kleiner wordt ge
kozen of geheel overbrugd, zijn ook kortere tijden tot
praktisch nul instelbaar.
Kleine variaties in de voedingsspanning kunnen de
werking van deze zeer gevoelige schakeling sterk beïn
vloeden, zodat stabilisatie d.m.v. R 7 en zenerdiode D 1
noodzakelijk bleek. Gelijkspanningen tussen 12 en 14
Volt zijn nu zonder meer voor de voeding bruikbaar. C2
dient als extra afvlakking tegen eventuele bromresten in
een gelijkgerichte wisselspanning en kan bij voeding
vanuit akku of batterij worden weggelaten.

Diode D 2, parallel aan C1, heeft tot taak de verkeerd-om
gepoolde spanning die bij gesloten Dt in deze schakeling
over C1 zou komen te staan, af te voeren via de open
gestuurde T2 naar massa, zodat over C1 een verkeerd
gerichte restspanning van slechts 0,6 Volt blijft staan, die
voor een elco niet schadelijk is. In schakeling 1 was deze
voorziening overbodig, doordat bij gebruik van slechts
één transistor deze taak automatisch werd overgenomen
door de diode die gevormd wordt door een basisemitterdoorgang.

Schakeling 2 werd als proefmodel getest op thermostabiliteit, met de volgende resultaten:
Totale afwijking tussen +10 en + 60 °C minder dan 5%,
bij —10°C 8% en bij-20°C meer'dan 10%.
Deze relatief grote afwijkingen bij zeer lage temperaturen
waren met een elco als tijdbepalend element uiteraard te
verwachten. Bij normale kamertemperaturen werkt de
schakeling echter uitstekend.
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Onderdeleniijst schakeling 2
• T 1, 2
D 1
. D2,3
Rel
R 1
R 2
R 3
R4
R5
R 6
R7
C 1, 2
Dt

Si-NPN (BC 108)
Zenerdiode 10 V 1 W (ZD 10)
Si-dioden (BA 100)
230 Ohm, 1 x om, (Siemens Trls 151)
820 Ohm
8k2
100k lin. potm.
2k2
1k5
22k
39 Ohm
elco's 100 jzF/15 V
micro-switch met rustcontact

Weerstanden V4W voldoende

Tijdschakelaar met
impulssturing

Een vertragingsschakelaar met impulssturing maakt een
hoogohmige uitvoering van het tijdbepalende RC-lid
mogelijk. Hierdoor worden met behulp van vrij kleine
condensatoren betrekkelijk lange tijden bereikbaar.
Een vrijlopende oscillator voert via een condensator
impulsen toe aan een complementair uitgevoerde bistabiele multivibrator, die met zijn twee toestanden (bei
de transistors open of gesloten) fungeert als schakelversterker.
In rust houden de beide transistors T 2 en T 3 elkaar open
en het relais is dus in de aangetrokken toestand. Bij het
maken van contact Dt slaat de schakeling om in de ge
sloten toestand, daar de basisstuurspanning voor T3
verdwijnt. T3 gaat dicht en sluit daardoor ook T2,
zodat het relais afvalt. Dadelijk na het loslaten van Dt
begint condensator C3, die via het relaiscontact kort
gesloten lag naar „min", zich te laden via R 4. Tussen de
beide deelpunten R4-C3 en R 6-7(8) bevindt zich
diode D1, die in spertoestand blijft totdat de spanning
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Onderdelenlijst schakeling 3
T1
. T2
. T3
D 1
• D2. 3
Rel
Dt
R 1
R 2
R3
R4
R5
R6
R 7, 8
R9
R 10
C1
C2
C3
C4
Weerstanden

12

UJT (Dubbelbasistransistor) (2N2646)
met P-emitter
Si-PNP (BC 262, 178)
Si-NPN (BC 108)
Si (schakel-) diode (BAY 17)
Si-dioden (BA 100)
230 Ohm, 2x om (Siemens Trls 151)
Micro-switch met werkcontact
56k

100 Ohm
22 Ohm
10 M
100 Ohm
10 k potm. lin.
4k7
12k
1k
0,22 nF polyester
0,1 /iF polyester
10 jiF (Bosch) „MP”
0,1 n? polyester
W voldoende

over C3 de door R 6(7,8) ingestelde spanning zó dicht
benadert dat de over R 5 staande door T1 opgewekte
generator-impulsen via C3 diode D1 kunnen openen
en vervolgens via C 4 transistor T 2 bereiken en de laatste
enigszins in geleidingstoestand brengen. Onmiddellijk
reageert nu ook T3 en de beide transistors slaan door
naar de geopende toestand, waardoor het relais weer
wordt aangetrokken. Het proces is beëindigd, C3 ligt
weer kortgesloten via het relaiscontact en de schakeling
is weer bedrijfsklaar.
Het juiste schakeltijdstip wordt gekozen d.m.v. potmeter
R6. Met C3 en R 4 in de aangegeven waarden was de
langst instelbare tijd 100 seconden. Door vergroting
van C 3 kan men tot enige minuten gaan. C 3 mag echter
niet vervangen worden door een elco, daar deze met zijn
te grote en niet constante lekstroom deze kritische scha
keling totaal in de war zou sturen.
Indien R 6 en Dt van afgeschermde kabels worden voor
zien (tegen beïnvloeding door stoorimpulsen uit de om
geving; afschermingsmantel aan „min" verbinden), kan
de schakeling op afstand worden bediend. Het apparaat
kan, eveneens met het oog op afscherming, het beste
worden ondergebracht in een met de „min" verbonden
metalen behuizing.

o+12V
R2
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Ret

Rï

nloo in

T2

C4
T1
C3

D1

R8
R9

C2

II

C1
R3

R5
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1
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Schakeling 4

Tijdschakelaar met
signaalopslag
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Deze schakeling bestaat eigenlijk uit een vertraagd in
schakelend relais met vasthoud-contact, waarbij de
vertragingstijd met behulp van de transistors en zenerdiode D 4 verlengd wordt t.o.v. wat C 2 zonder deze zou
kunnen presteren. Het vasthoud-contact wordt ver
vangen door diode D1, omdat een elektronische schake
ling bedrijfszekerder is dan een mechanische en er boven
dien hierdoor weer een relaiscontact voor andere doel
einden kan overblijven.
Bij geopende Dt1 is T1 volledig geleidend. Diode 2 is
open en sluit de ingang van de tweede trap kort, via de
C-E doorgang van TJ naar min, zodat de zenerspanning
van D 4 niet wordt bereikt en T 2 sperrend blijft. Het relais
is dus niet bekrachtigd en doordat praktisch de volle
spanning van 12 Volt op de collector van T2 staat, is
diode D1 in spertoestand, ofwel het „vasthoudcontact"
verbroken.
Bij het indrukken van Dt 1 komt T1 door kortsluiting van
de basis-instelspanning in spertoestand, waarbij dus

ook diode 2 gaat sperren. Vervolgens begint C 2 zich via
R5 te laden, totdat de zenerspanning van D4 wordt
overschreden en T2 in geleiding komt. Het relais wordt
aangetrokken en de collectorspanning van T2 daalt tot
de verzadigingswaarde. Hierdoor wordt D 1 geleidend,
waarbij de basisstuurspanning van T1 praktisch geheel
verdwijnt en diens spertoestand dus gehandhaafd blijft,
totdat breekcontact Dt2 lang genoeg wordt ingedrukt
gehouden om de schakeling in de rusttoestand te doen
terugvallen.
Weerstand R 5 en condensator C 2 bepalen de vertragings-

Onderdelenlijst schakeling 4
• T1/2
• D 1.2.3
D4
Dt 1
Dt 2
Rel
R1
R2
R3
R4
R5
C1
C2
Weerstanden

Si-NPN (BC 108)
Si-dioden (BA 100)
Si-zenerdiode 4 è 5 V (ZF 4,3)
Druktoets (bouton) „maak"
Druktoets (bouton) „breek"
280 Ohm (Trls 151, Siemens)
5k1 (2x10kpar.)
8k2
1k5
4k7
6k8 è12k
1 /zF/15 V elco
100-500 /iF/15 Velco
V4 W voldoende
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♦
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♦
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tijd tussen het sluiten van Dt 1 en het aanspreken van het
relais.
Binnen de in de onderdelenlijst aangegeven waarden
van deze twee componenten kunnen tijden tussen 0,3 en
3 seconden worden ingesteld. Veel langere tijden zijn bij
deze schakeling niet efficiënt en bedrijfszeker te bereiken.
De opzet is in eerste instantie, dat de uitschakeltoets Dt
betrekkelijk traag gaat werken en dat de gehele schake
ling ongevoelig is voor korte stoorimpulsen en voedingsspanningsfluctuaties. De schakeling voldeed uitstekend
aan deze eisen bij inbouw in een serie bijzetapparaten
voor telefoniezenders met selectief oproepsysteem.
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Schakeling 5

Tijdschakelaar met
mono-stabiele multivibrator

Een mono-stabiele multivibrator wordt gewoonlijk slechts
voor schakeltijden tussen één en duizend milliseconden
toegepast. De meest verbreide functie is die van impuls(ver)vormer en/of -verlenger: het resultaat is altijd een
zuivere blokgolf (rechthoekspanning, square wave, kanteelspanning). Er zijn echter wel degelijk langere schakel
tijden mee mogelijk, zoals we in schakeling 5 en 6 zullen
zien.
De eigenlijke multivibrator wordt gevormd door de
transistors T1 en T 2. Om de voor T 2 vereiste basisstroom
klein te kunnen houden, is het relais niet direct in de
collectorleiding opgenomen, doch gekoppeld via de als
emittervolger geschakelde T3, welke met zijn hoge
ingangsimpedantie de schakeling niet noemenswaardig
belast. Zodoende kunnen voor T2 relatief hoge collec
tor- en basisweerstanden worden toegepast, waardoor
de door R5(6) en C2 gevormde tijdbasis reeds bij een
vrij lage waarde van C 2 relatief lange schakeltijden kan
opleveren. De hoogste bruikbare totaalweerstand van de
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Schakeling 5

Onderdelenlijst schakeling 5
Si-NPN (BC 108)
•T1.2.3
D 1
Si-zener ca. 8 V (Z8)
' D 2
Si-diode (BA 100)
RA 1931/9 Kaco 185 Ohm
Rel
micro-switch met werkcontact
Dt

o—

R
R
R
R
R
R

1
2
3
4
5
6

10k
2k2
390 Ohm
33k
500k lin.
22k

R7
R8
C1
C2
Weerstanden

10k
22 Ohm
0,1 /zF polyester
100 /zF/15 V elco
V4 W voldoende
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keten R5-6 is te berekenen als R7 wordt vermenigvul
digd met de stroomversterkingsfactor van T2 (RC * Hfe).
Met de in de onderdelenlijst aangegeven waarden zijn
tijden instelbaar tussen 1,5 en 35 seconden.
In de rusttoestand is T1 gesperd en T 2 geleidend. Daar
de basis van transistor T3 geen spanning toegevoerd
krijgt, loopt er ook geen emitterstroom en blijft dus het
relais onaangetrokken. Bij het sluiten van Dt slaat de
schakeling om, d.w.z. T1 en T2 wisselen van schakel toestand doordat T1 nu via R 4 een stuursignaal op de
basis ontvangt.
C 2 gaat zich nu ontladen over T1 en R 5,6. Zolang deze
ontlaadstroom loopt, krijgt T2 geen stuursignaal op de
basis, blijft dus gesperd en deelt daardoor zijn volle
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collectorspanning mee aan T3, welke het relais bekrach
tigt.
Dt heeft tijdens het eenmaal gestarte proces geen in
vloed meer op de schakeling, doch kan het best meteen
worden losgelaten, zodat na de volledige ontlading van
C2, die overgaat in een „verkeerd-om" lading van enige
tienden Volts, waardoor opengaan van T2 en dus terug
vallen van de schakeling in de rustpositie bewerkt wordt,
de lading van C 2 zich meteen via R 2 en de basis-emitterweg van T2 kan herstellen en de schakeling weer ge
bruiksklaar is.
Ten laatste zijn er nog D 1, R 3 en C 1, welke ter onder
drukking van stoorsignalen zowel als voedingsspanningsfluctuaties aan de schakeling werden toegevoegd.

Schakeling 6

Praktische theorie van de
mono-stabiele multivibrator

De monostabiele multivibrator vindt velerlei toepassingen
op elektronisch gebied. Enige voorbeelden: tijdschakelaars, impulsverlenging en -vertraging, blokgolfvorming.
Zoals uit de benaming reeds blijkt, kent deze schakeling
één stabiele en één labiele bedrijfstoestand. Door een
stuurimpuls kan de schakeling omslaan in een quasistabiele situatie waaruit ze na een bepaalde tijd vanzelf
terugvalt. Hierbij wordt de tijdsduur bepaald door de
waarden van een weerstand en een condensator, in het
voorbeeld aangeduid als R 2 en C.
Om te bepalen hoe men zo economisch mogelijk, dus
met een zo klein mogelijke condensatorwaarde, de ge
wenste vertragingstijd kan bereiken, is het nuttig de
schakeling eens in enige getallen samen te vatten. Na
tuurlijk komt de amateur, met zijn begrijpelijke afkeer
tegen een overmatig gebruik van formules en berekenin
gen, ook met het schatten van waarden wel tot een aan
vaardbaar eindresultaat. In dit geval echter spaart enig
rekenwerk meestal tijd en geld uit. Wij zullen in ieder ge-

val de rekenwijze zo eenvoudig mogelijk houden.
Eerst de voornaamste gegevens:
Gekozen voedingsspanning
= Ub
= 12 V
Minimale stroomversterking van een
bruikbaar transistortype,
b.v. BC 108
= B (Hfe ) = 100
Gewenste vertragingstijd
= 80 ms
=t
Met het oog op de belasting van
de uitgang max. toelaatbare
= R3
= 2k2
collectorweerstand
Max. toelaatbare hersteltijd van
de schakeling (het geaccepteerde
tijdsverlies tussen beëindiging
van het schakelproces en het aan
voeren van een nieuwe stuur^ 5 ms
impuls)
trep
Weerstanden worden uitgedrukt in kilo-ohms (k).
condensatoren in microfarads (/iF) en tijden in milli
seconden (ms).
De waarde van R 3 mag niet hoger zijn dan 20% van de
gewenste uitgangsimpedantie of -belastingsweerstand.
Gemakshalve berekenen we eerst de maximumwaarde
voor R2, daar bij overschrijding hiervan de schakeling
niet meer werkt. Wordt R 2 daarentegen te klein gekozen,
dan wordt vergroting van C noodzakelijk om tot de
gewenste vertragingstijd te kunnen komen en dus de
schakeling onnodig duur.
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Formule 1:

R 2max — 0,8 x R 3 x B
R 2m« = 0,8 X 2k2 x 100 = 176k

De factor 0,8 is een zekerheidswaarde met het oog op de
toleranties in waarden van handelstypen onderdelen. De
berekende weerstand van 176k is de bovenste grens
waarde waarbij de schakeling met zekerheid nog zal
werken. Voor nog grotere zekerheid kiezen wij dan de
direct daarónder liggende handelswaarde, dus 150k en
rekenen met deze waarde verder in formule 2:
Formule 2:

C =

t
0,7 x R2m«*

C =

80 ms
= 0,761 n?
0,7 x 150k

In de schakeling nemen wij dus voor C twee condensato
ren parallel, nl. 0,68 en 0,082 /*F.
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Vervolgens moet R1 worden berekend. Deze moet om te
beginnen zo hoog zijn, dat de max. verzadigingsstroom
van T1 niet kan worden overschreden. Indien wij aanne
men, dat I Cm* van T1 door de fabrikant is opgegeven als
0,1 A (100 mA), dan moet R 1 in ieder geval groter worden
dan (12 V:0,1 A) = 120 0hm.
R1 moet met het oog op de later te berekenen R4,
welke geen noemenswaardige invloed mag uitoefenen

Extra-onderdelen bij schakeling 6

R 1*. 2'
C 1'
D'
Dt

elk 5k1
0.01 ut
germaniumdiode (OA 91)
druktoets, bouton o.i.d. („maak")

op de uitgangs-impedantie en bovendien de ingangsimpedantie niet nodeloos dient te verlagen, met behulp
van formule 3, uitgaande van de verlangde hersteltijd
en de waarde van C, op maximale grootte worden be
rekend. Hierbij is het belangrijk te weten, dat de volledige
laadtijd van een condensator via een weerstand 3x de
tijdconstante bedraagt: een RC-tijdconstante geeft na
melijk aan, na hoeveel tijd de volgens een e-functie tot
stand komende lading van C, 63% van de aangelegde
spanning bedraagt. Dit moment ligt op 1/3 van de totale
laadtijd.

I
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R11

R1

C
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n
uitgang
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C17
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w
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R21

♦

T1

T2
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Formule 3:

R1 =

R1 =

!

trep

3 x c

5 ms

3 x 0,76 nF

= 2,1 kOhm

Nu behoeft nog slechts R4 te worden berekend uit
formule 4:
Formule 4:

R 4 = 0,6 x R 1 x b
R 4 = 0.6 x 2k x 100 = 120 kOhm

Alle waarden van de te gebruiken onderdelen zijn nu
bekend en door de toegepaste marges in de formules zul
len de werkelijke tijden binnen toelaatbare toleranties
overeenkomen met de berekende.
De ingang wordt nu voorzien van een hulpschakeling
om stuurimpulsen met voldoende flanksteilheid te kun
nen vormen, bestaande uit R 1', R 2', C1', Dt en D'.
Diode D' verhindert dat een positieve spanning uit de
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eigenlijke schakeling in de hulpschakeling terechtkomt
en zorgt tevens dat onze met zoveel moeite berekende
waardenreeks niet door de hulpschakeling wordt ver
stoord.
C' en R 2' zijn in waarde zo gekozen dat bij manipuleren
met Dt de ingang, die slechts op de positieve flanken
van een stuursignaal reageert, naaldimpulsen „ziet",
m.a.w. impulsen die nooit langer zijn dan die welke wij
terugverlangen aan de uitgang. Door de scheiding voor
gelijkstroom is de vertragingstijd niet afhankelijk van de
stand van Dt en herstelt de schakeling zich ook bij ge
sloten Dt.
Om bij zeer korte en snel opeenvolgende schakeltijden
geen hinder te ondervinden van valse impulsen die kun
nen ontstaan door „kraken" van het mechanisch contact
Dt, geeft men meestal de voorkeur aan een andere hulp
schakeling: de Schmitt-trigger. Deze zet nl. iedere ingangsimpuls, ongeacht de golfvorm, om in een blok
vormige, dus zeer steile impuls van een vooraf nauwkeurig
te bepalen tijdsduur. De ook voor het omzetten van elek
tronisch opgewekte impulsen veelvuldig toegepaste
Schmitt-trigger wordt behandeld in schakeling 16.

Schakeling 7

T ransistor-knipperlicht

Een blokgolf-oscillator („flip-flop", a-stabiele multivibrator) stuurt via beveiligingsweerstand R 7, welke nood
zakelijk is met het oog op de lage „koudweerstand" van
een gloeilamp en de mogelijkheid van kortsluiting bij
defectraken van de lamp, de eindtransistor T3, die de
lamp in het opgelegde ritme aan- en uitschakelt.
In multivibratorschakelingen treden bij het sperren van
de transistors aan de basissen piekspanningen in sperrichting op tot de hoogte van de voedingsspanning. De
meeste Si-transistors verdragen echter geen hogere
sperspanning dan 3 tot 5 Volt aan de basis, zodat d.m.v.
de dioden D1 en D2 hiertegen een beveiliging moest
worden aangebracht.
Met de basisweerstanden R 1 en R 4 en condensatoren
C1 - 2 in de aangegeven waarden, bedraagt de impuls
frequentie ca. 1,5 Hertz, ofwel 90 knipperingen per
minuut. Het aan te sluiten lampje mag maximaal 0,2
Ampère opnemen, voor zwaardere lampen kan een relais
in plaats van het lampje worden aangesloten, zodat dan
nog slechts de belastbaarheid van de zich daarop be-

vindende contacten bepalend is voor de maximaal toe
laatbare stroomsterkte.
Toepassing van de schakeling is o.a. mogelijk als clignoteur in auto's, optische alarmsystemen, etalageverlichtingen etc. Door vergroting van C 1 en C 2 wordt het
knippertempo verlaagd, terwijl door het kiezen van onge
lijke waarden onderling verschillende aan/uittijden tot
stand komen.
Indien C1 en C 2 gelijke waarden krijgen, dus een aan/uit
verhouding van 1:1, kan voor de waardeberekening de
formule worden gehanteerd:
C1 = C 2 =

1000
1,4 x R1 x f

waarin C in microfarads, R in kilo-ohms en f (de gewenste
frequentie) in Hz. (perioden per seconde, ofwel het aan
tal knipperingen per minuut gedeeld door 60).
Voor 90 impulsen per minuut wordt dan f (90:60) =
1,5 Hz en dus de berekening van C1 (2) 1000: (1,4 x
47 x 1,5)= ca. 10/iF.
Wil men aan- en uitimpulsen van verschillende duur
toepassen, dan kan men, afgezien van een verwaarloos
bare kleine fout tengevolge van enige bijkomstige facto
ren die het rekenen te veel zouden bemoeilijken, tot
een verhouding van 1:10 redelijk ervan uitgaan dat de
verhouding tussen de waarden van C1—2 ook de puls-
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duurverhouding aangeeft en dat (hoewel de nu volgende
formule wegens de zoéven vermelde geaccepteerde fout
niet zonder meer kan worden toegepast bij zeer hoge
frequenties of zeer korte schakeltijden) uitgaande van
Onderdelenlijst schakeling 7
C

C1 + C2
2

gesteld kan worden:

f =

1000
1.4 x R1 x C

Voorbeelden:
C1 =10 //F, C 2 = 10 nV, gemiddeld 10 nF, f = ca. 1,5 Hz,
verh. 1 :1
C1 = 4 //F, C 2 = 16 /xF, gemiddeld 10 /iF, f = ca. 1,5 Hz,
verh. 1 :4
enz.
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Si-NPN (BC 108)
Ge-PNP (AC 153, 128)
Si-dioden (BA 100, 11 J2)
Relais 6 è 12 Volt, minimaal 100 Ohm
gloeilamp 6 è 12 volt, max. 200 mA
elco's 10 /iF/15 V voor 1.5 Hz. 1:1
(zie tekst)
R 1, 4
47k
R 2. 5
1k
R 3, 6
33k
R 7
5k1
Weerstanden 1/4 W voldoende

• T1. 2
•T3
.D 1. 2, 3
Rel
La
C 1, 2
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♦
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Schakeling 8

Elektronische tachometer
Sport- en racewagens worden van fabriekswege ge
woonlijk met een meetinstrument voor de aflezing van
het motortoerental uitgevoerd. Een toerental-indicator
of tachometer is belangrijk met het oog op het voorkomen
van overbelasting en daardoor toenemende slijtage van
de motor. Vele automobilisten stellen dan ook prijs op
de aanwezigheid van een dergelijk instrument in hun
wagen.

I
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Schakeling 8 geeft een voorbeeld van een betrouwbare
en niet te dure schakeling voor dit doel. Het meetinstru
ment moet bij voorkeur met een schaal van 270 graden
of, indien verkrijgbaar, horizontaal met staande wijzer
zijn uitgevoerd, met een indicatie in toeren per minuut
(RPM). Behalve de speciaal voor dit doel vervaardigde
meters is uiteraard ook een gewone draaispoelmeter van
1 mA met een inwendige weerstand van ca. 100 Ohm
bruikbaar. De uitvoering daarvan is echter rfieestal minder
robuust en op de lange duur onvoldoende trillingsbestendig, terwijl ook de montage vaak lastiger is.
De schakeling bestaat in wezen uit een mono-stabiele
multivibrator. De triggerimpulsen worden gevormd door
de aan de laagspanningskant van de bobine ontstaande
onderbrekings-inductie-pieken. De ingang moet dus

worden verbonden met het onderbrekercontact van de
ontsteking. De voedingsspanning wordt bij voorkeur
direct achter het contactslot afgenomen. Indien blijkt dat
er valse impulsen via de voedingsspanning worden ge
registreerd, kan afvlakschakeling 8a in de voeding worden
opgenomen, welke tevens kan dienen om het apparaat
geschikt te maken voor 12 V accuspanning.
In rust is T1 gesloten en T2 open. Door de meter loopt
geen stroom, dus blijft deze in de nulstand. Zodra de
motor loopt krijgt de basis van T1 impulsen aangevoerd,
welke de multivibrator doen omslaan en weer terugvallen
met „vasthoudtijden" van ca. 3 milliseconden per imOnderdelenlijst schakeling 8
Si-NPN (BC 108)
Si-dioden (BA 100)
Si-zenerdiode 4 a 5 V (ZF 4,3)
Draaispoelmeter 1 mA, Ri 100 Ohm
met RPM-schaal
0,1 /*F Polyester
C
R 1
10k
R 2, 3, 5
1k
R4
1 k instel
R 6
180 Ohm
R7
47k
R 8
390 Ohm
R 9
2k7
R 10
1k5
Weerstanden V4 W voldoende
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puls, d.w.z. zoveel impulsen er per seconde worden aan
gevoerd, zoveel maal 3 milliseconden is de meter „aan"
geschakeld. Deze aan/uit volgorde is door zijn traagheid
voor de meter niet te volgen en dus staat de wijzer stil
bij de gemiddelde stroomwaarde, die met de frequentie
of het toerental toe- en afneemt.
Ter voorkoming van miswijzingen ten gevolge van
schommelingen in de voedingsspanning, is zenerdiode
D 3 als stabilisator bij T1 opgenomen. De restfo.ut wordt
weggewerkt door R 7 niet rechtstreeks op de gestabili
seerde spanning, doch op het verbindingspunt van R 6
en R 8 aan te sluiten. Bij stijgende spanning blijkt deze
van Intermetall afkomstige compensatieschakeling door

Onderdelenlijst schakeling 8a
UB
C
R
UB
C
R

12 V:
elco 100 n F/15 V
1 k 1/2 W
6 V:
elco 250 nFH 5 V
100 Ohm 1/2 W

verkorting van de „vasthoudtijd" de toerentalmeting
binnen enge grenzen constant te houden, zodat ook
schakeling 8a zonder bezwaren kan worden toegepast.
Het ijken van het instrument met behulp van instelpotmeter R4 kan het beste plaatsvinden in een garage,
waar men vergelijkingsapparatuur ter beschikking heeft.
Een grove voorafregeling en beproeving van het appa
raat is mogelijk door voeding uit een batterij en het aan
voeren van ca. 20 V wisselspanning op de ingang.
In de gegeven onderdelenbezetting is de schakeling ge
schikt voor een maximumuitslag bij ca. 12000 impulsen
per minuut of een frequentie van 200 Hz, overeenkomend
met 6000 RPM bij een viertact vier-in-lijn of een tweetact „twin" motor.
Door verkleining, resp. vergroting van C in schakeling
8 kan de tachometer aangepast worden voor hogere of
lagere impulsfrequenties. Verder is het mogelijk, door
hantering van de formules bij schakeling 6 het apparaat
ook voor tal van andere frequentiemetingsdoeleinden te
gebruiken.

Schakeling 9

Simultaan-signaalgever
voor modelbesturing

Bij modelbesturing kan de mogelijkheid tot het tegelijk
overbrengen van meerdere commando's belangrijk zijn.
Bij toongemoduleerde systemen, waarbij de in de zender
op de draaggolf gemoduleerde toonfrequenties in de
ontvanger na detectie en versterking verschillende krin
gen in trilling brengen, wordt bij het moduleren met
meerdere tonen tegelijk de afregeling van de toonkringen
in de ontvanger uiterst kritisch en moeten allerlei voor
zieningen worden getroffen om reageren op door inter
ferentie ontstaande tussentonen te voorkomen.
De voorzieningen zijn belangrijk te vereenvoudigen door
de tonen niet continu, doch elkaar in een relatief hoog
tempo afwisselend aan te voeren. Voor een 2-kanalige
simultaansturing voldoet hiertoe uitstekend schakeling
9: de z.g. tijdmultiplex schakeling. De toonfrequenties
uit twee signaalbronnen (toongeneratorgroepen 1 en 2)
kunnen op deze wijze naar wens gecombineerd worden
doorgegeven naar het modulatiegedeelte van de zender.
T2 en T3 vormen samen een a-stabiele multivibrator, die

vrijlopend oscilleert en aldus een symmetrisch ritme
vormt van 30 Hz, dat in tegenfase wordt toegevoerd aan
resp. T1 en T 4. T1 en T 4 functioneren slechts als ge
stuurde weerstanden en hebben geen collectorspanning
nodig. Ze vormen, met de collector als loper, in combinatie
met resp. R 1 (+C1) en R 12 (+C4) een soort potentiometer voor de signalen LF1 en LF 2 en sluiten deze vóór
de weerstanden R 2 en R 11 beurtelings kort in het opge
legde ritme, zodat elk van de beide signalen slechts de
uitgang bereikt indien de betreffende transistor in spertoestand is. Zodoende komen de beide signalen als pak
ketten of „golftreinen" uit de schakeling te voorschijn
en kunnen ze aan het modulatiegedeelte van de zender
worden toegevoerd.
Het ritme van 30 Hz bleek in de praktijk het best te vol
doen: enerzijds is het snel genoeg om de toonkringen in
de ontvanger constant in trilling en dus de relais zonder
klapperen in aangetrokken toestand te houden, ander
zijds is het ook voldoende traag en is een inschakeltijd
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van V30 seconde genoeg om een relais zonder haperen
tot aanspreken te brengen. De terugkoppel-C's in de
toonkanalen van de ontvanger dienen echter in de meeste
gevallen vergroot te worden, in schakeling 12 bv. zou
C13 ca. 1 fiF moeten worden.
Indien men om de een of andere reden de wisselfrequentie wenst te wijzigen, kan dit het beste plaatsvinden door
verandering van de waarden van C2 en C3. De basis
weerstanden R5 en R7 zijn nl. om de condensatoren
klein te kunnen houden reeds vrij groot gekozen, zodat
verdere verhoging van hun waarde al gauw leidt tot
afslaan van de multivibrator.
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Onderdelenlijst schakeling 9
» T 1-4
C 1-5
R 1. 12
R 2.4,10,11
R 3.9
R 5, 7
R 6, 8
Weerstanden

Si-NPN (BC 108)
0,1 //F polyester
10Ok instel
12k
22k
220k
3k9
Vs W voldoende
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Schakeling 10

Transistor bootsfluit
voor modelbouw

32

Een multivibrator met emitter-volger eindtrap vormt een
eenvoudig en goedkoop te bouwen, aanvaardbare imita
tie van een scheepsfluit. De schakeling is zo universeel
van opzet, dat praktisch iedere Si-NPN transistor erin
bruikbaar is. T3 moet wel op minimaal 300 mW schakel vermogen berekend zijn en kan desnoods vervangen wor
den door een iets zwaarder type, indien men de schake
ling met een iets groter uitgangsvermogen en soms lang
durig aan één stuk zou willen gebruiken.
De toonhoogte wordt hoofdzakelijk bepaald door de
grootte van C1 en C 2 en bedroeg in het prototype met
de aangegeven onderdelen ca. 300 Hz.
Het drukcontact Dt, dat natuurlijk kan worden vervangen
door een relaiscontact voor afstandbediening, werd ter
voorkoming van toonafwijkingen ten gevolge van het inen uitschakelen met opzet niet in de stroomketen opge
nomen. Het geringe rustverbruik van de schakeling vormt
voor het boordnet geen noemenswaardige belasting.
Het uitgangsvermogen bedraagt bij een aanpassing van

Onderdelenlijst schakeling 10
• T1.2.3
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Si-NPN (BC 108)
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(150: 8 Ohm)
(evt. kern El 19k met primair 300 en
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ca. 100 Ohm ongeveer 100 mW, hetgeen, geconcen
treerd op één toon, vrij hard kan klinken. Bij gebruik
van een kleine hoogohmige luidspreker (Philips „CZ"typen, 100 è 150 Ohm) kan de uitgangstrafo achterwege
blijven. De emittervolger-schakeling van de eindtrap
zorgt dat de multivibratorschakeling slechts in geringe
mate belast wordt en dat de transformator of luidspreker
geen noemenswaardige invloed op het oscilleren kan uit
oefenen.
Indien men een groter uitgangsvermogen wenst en de
stroomvoorziening is toereikend, dan kan de eindtrap
met T3 worden weggelaten en het signaal vanaf de col
lector van T 2 via een condensator van 1 fiF en een weer
stand van minstens 10k met elkaar in serie rechtstreeks
aan een willekeurige LF versterker worden toegevoerd.
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Vertaler bereikte overigens reeds een aardig succes met
het opvoeren van een identieke schakeling tot ca. 0,5
Watt door T 3 te vervangen door een BD 106B en de aan
passing te verlagen tot ca. 25 Ohm (deze aanpassing
kan eventueel bereikt worden door de trafo-kern iets
groter te kiezen en het windingental van de primaire te
verlagen tot 150).
Mocht bij gebruik van sterk afwijkende transistortypen
voor T1 en T 2 de ruststroom door de eindtrap te groot
worden, dan kunnen R 1 en R 3 iets kleiner worden geko
zen, waarna zo nodig de toon kan worden gecorrigeerd
door vergroting van C1 en C2.
De schakeling kan, evenals de „sireneschakeling" nr. 11,
ook uitstekend gebruikt worden als signaalbron in alarm
installaties e.d.

Schakeling 11

Elektronische sirene

Deze uit 2 multivibrators opgebouwde schakeling levert
een zeer dichte benadering van het huilende geluid van
een sirene en kan op dezelfde wijze als schakeling 10
worden toegepast en uitgebreid.
Indien C3, eventueel door middel van een omschakelaar,
wordt vervangen door een weerstand van 22k, resulteert
een „wa-hoe" effect, ongeveer zoals dat op ambulancewagens e.d. gebruikt wordt.
Multivibrator 1 is zeer traag ingesteld, ca. V3 Hz, en
stuurt met zijn signaal via diode D en weerstand R 5 door
verandering van de basisinstelling van T3 en T4 multivib 2 in frequentie op en neer. De gemiddelde oscillatorfrequentie van multivib 2 is 1500 Hz. Door het invoegen
van C 3 wordt bereikt, dat het oorspronkelijk blokvormige
signaal van multivib 1 wordt omgezet in een driekantsgolf, welke voldoende op een sinus lijkt om een voor het
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Onderdelenlijst schakeling 11
Si-NPN (BC 108)
80 è 150: 3 è 8 Ohm,
zie ook schak. 10
Ge-diode (OA 91)
D
100 /iF/15 V elco's
C 1-3
0,022 //F
C 4, 5
22k
R 1, 3
1k
R 2.4,7,9
15k
R5
68k
R 6. 8
Weerstanden V4 W voldoende

• T 1-5
Tr
gehoor natuurgetrouwe weergave van het frequentieverloop in een echte sirene op te leveren.
Als in multivib 1 T2 gesperd is, gaat C3 zich ontladen
over R4, 5 en de diode, waarbij de positieve spanning
aan R 6 en R 8 stijgt en de frequentie van multivib 2 ho
ger wordt. Bij geopende T 2 staat de diode sperrend en
laadt C 3 zich langzaam via R 6, R 8 en de basissen van
T 3 en T 4, zodat de basisspanning en de frequentie lager
worden. Dit proces herhaalt zich steeds, in hët ritme
van multivib 1.

36

Het toepassen van een toon met variërende frequentie
valt tussen allerlei omgevingsgeluiden meer op en is dus
alarmerender dan een constante oscillatortoon, zodat in
de meeste gevallen met een relatief klein uitgangsvermogen kan worden volstaan.
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Schakeling 12

Ontvanger voor modelbesturing

Onderdelenlijst schakeling 12
T1
• T 2, 3. 4
Rel
LT/CT
D
L1
L2
Sm
R
R
R
R
R
R
R
R
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1
2
3
4
5
6
7
8

Si-NPN 2N2926 oranje
Si-NPN (BC 108)
RA 1931/9 Kaco 185 Ohm
Toonkring H31. fabr. Reuter & Co.
Ge-diode OA 91
2 wdg. montagesnoer gewikkeld over L1
11 wdg. 0,4 mm op spoelvorm 0 5 mm
met kern FC-FU 11
H F smoorspoel op ferrietstift, fabr.
Reuter & Co.
10Ok
3k3
5k1
220k
560 Ohm
10k
220k
330 Ohm

R 9
R 10
R 11
R 12
C 1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C 10
C 11
C 12
C 13
Weerstanden

5k1
15k
68k
NTC 4k7
10 /iF/15 V elco
20 pF ker.
100 pF ker.
20 pF ker.
1 //F/15 V elco
0,01 //F ker. schijf
1000 pF ker. schijf
470 pF ker.
2 /iF/15V elco
10 /iF/15 V elco
470 pF ker.
1 /iF/15 V elco
0,25 /iF/35 V elco, evt. tantaal
V4 W voldoende
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Hoewel er de laatste tijd op het gebied van draadloze
besturing steeds meer gewerkt wordt met geperfectio
neerde systemen als proportioneel-digitaaltechniek, heeft
de eenvoudige éénkanaal-ontvanger nog steeds be
staansrecht. De bouw is goedkoop en amateurs kunnen
er zich mee bekwamen in de constructie en de bediening
van dit soort apparatuur.
De hier behandelde schakeling kan later door het bij
bouwen van één of twee toonkanalen worden uitgebreid.
Deze worden op gelijke wijze als het reeds gegeven eerste
kanaal achter C12 aangesloten. R10 en de daarmee
overeenkomende weerstanden in de andere kanalen wor
den dan bij voorkeur vervangen door instelpotmeters van
25k. De signaalgevoeligheid en daarmee de kanaalscheiding kan dan per kanaal worden afgeregeld.
Vanzelfsprekend kan deze „superregeneratieve" rechtuitschakeling zich wat betreft afregelscherpte niet meten
met een moderne superheterodyne-schakeling. De ge
voeligheid en dus het ontvangstbereik is echter over het
geheel genomen wel vergelijkbaar.
Transistor 1 werkt in superregeneratieve schakeling.
Deze schakeling en het werkingsprincipe zijn als volgt
te omschrijven: de transistor staat voor het inkomend
signaal in geaarde-basis-schakeling, d.w.z. het signaal
wordt aan de emitter gelegd. Daarbij is smoorspoel Sm
in de emitterleiding opgenomen, waardoor het HF-signaal niet naar massa kan afvloeien. De basis-instelstroom
komt binnen via R1 en in de collectorleiding is een reso-

nantiekring voor de gewenste ontvangstfrequentie opge
nomen. Collector en emitter zijn met elkaar verbonden
door condensator C4, welke een terugkoppeling vormt
die de transistor constant zou doen oscilleren, indien niet,
door de zorgvuldig gekozen dimensionering van R1, 2
en C 3, de schakeling, zoals nu plaats vindt, steeds direct
na het inzetten van de eerste trillingen werd „afgeknepen"
om weer opnieuw te starten.
Men zal geneigd zijn zich het nut hiervan af te vragen.
De schijnbare kwaliteit van een kring neemt toe, indien
de kring wordt „ontdempt" d.w.z. steeds enigszins in
trilling wordt gehouden, waardoor de resonantiespanning en daarmede de gevoeligheid van de teruggekop
pelde ingangsschakeling hoger wordt. De beste werking
zou worden bereikt indien de schakeling op de rand van
oscilleren zou worden gebracht, zonder werkelijk te kun
nen starten. Dit zou echter een te kritische instelling
vergen en bovendien zouden er dan te veel onbereken
bare factoren in het spel komen. Bij de superreg past men
dus eigenlijk een kunstje toe om dit effect op een bedrijfszekere wijze te benaderen: de kring wordt herhaalde
lijk aangestoten in een hoog tempo en schommelt
daardoor steeds rondom het gevoeligste punt. Hieruit
blijkt duidelijk hoe de gevoeligheid van de schakeling
tot stand komt.
Door het gestadig afknijpen van T1 wordt de collectorstroom zodanig afhankelijk van alle veranderingen in het
inkomend signaal, dat de toon waarmede het zender-

signaal gemoduleerd is, zonder verdere detectie aan R 12
afneembaar wordt. HF-restanten en de betrekkelijk hoge
pendelfrequentie worden uitgezeefd door het filter
C6-R3-C7. Het nog vrij zwakke LF-signaal wordt na
C 5 door T 2 en T 3 voldoende versterkt om de toonkring
LT/CT sterk te doen resoneren en daarmede T 4 uit te
sturen en het relais te bekrachtigen.
C 8 en C 11 vormen een sterke tegenkoppeling voor alle
tonen die hoger zijn dan voor de modelbesturing ge
bruikelijk en elimineren aldus eventuele door het reeds
genoemde filter C6-R3-C7 onvoldoende onderdrukte
ongewenste trillingen.
Het gebruik van siliciumtransistoren bewijst hier weer
zijn duidelijke voordelen: T 2 en T3 zijn voldoende stabiel
ingesteld door R 6 en R 4, resp. R 9 en R 7, zodat basisspanningsdelers, emitterweerstanden en ontkoppelingselco's achterwege blijven en dus een voor de miniatuurbouw belangrijke besparing aan gewicht en ruimte wordt
bereikt.
Ter controle van de werking kan men het beste eerst

T2 en T3 inclusief alle onderdelen tussen C5 en C12
monteren. De voedingsspanning wordt aangesloten
en door aanraking met de vinger van de basis van T2
kan achter C12 een duidelijk gebrom in een hoogohmige
hoofdtelefoon hoorbaar gemaakt worden. Een pick-upsignaal op C5 moet ook luid en duidelijk doorkomen.
Blijkt eenmaal dat deze versterkersectie goed werkt, dan
wordt de ingangsschakeling aangebracht. Nu moet een
duidelijk geruis waargenomen worden in iedere stand
van de kern van L1-2. Met behulp van een meetzender
of modelbesturingszender wordt de ontvangstkring zo
zuiver mogelijk afgeregeld: de ruis moet verdwijnen bij
het inschakelen van de zender en een eventuele modulatietoon moet zo luid mogelijk hoorbaar worden.
Ten laatste wordt de eindtrap met T 4, de toonkring en het
relais aangebracht. Door het testen van de apparatuur
op deze wijze zijn fouten praktisch uitgesloten. Alleen
de toonkring moet nog op de gewenste frequentie wor
den ingesteld.

i
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Schakeling 13

Zender voor modelbesturing

42

Voor het gebruik van een zender voor modelbesturing
dient bij de PTT een machtiging te worden aangevraagd.
Deze twee-traps schakeling bestaat uit een kristalgestuurde oscillator met inductief gekoppelde eindtrap
en wordt gemoduleerd door een galvanisch (d.i. zonder
condensatoren) gekoppelde laagfrequentversterker.
De voor de modulatie te gebruiken frequenties kunnen
worden betrokken uit LF-oscillatoren van willekeurig
type, met een voor een volledige modulatie vereiste
minimum-signaalafgifte van 1 Volt, relatief laagohmig
(ca. 1 k Ohm) voor een gunstige aanpassing op de versterkeringang.
De oscillator werkt in de geaarde-basisschakeling. De
basis van T1 is daarom via condensator C 2 voor HF-sig
naal kortgesloten naar „aarde". De benodigde terug
koppeling komt tot stand via het kristal vanuit de collectorwikkeling L1 naar de emitter van transistor T1. Het
kiezen van een aftakking op de spoel is nodig voor een
goede aanpassing op de lage weerstandswaarde die het

kristal vormt voor de resonantiefrequentie. Door de
laagohmige uitvoering van de „geaarde basis" geschakel
de oscillator is deze betrekkelijk ongevoelig voor stoorsignalen van buitenaf en terugwerking vanuit de antenne.
Het opgewekte HF-signaal wordt via L2 aan de eindtrap toegevoerd, waar verdere versterking en modulatie
plaats vinden. T2 kan maximaal 0,3 Watt vanaf de col
lector afgeven. Ook hier is een aftakking op de collectorspoel gebruikt, waardoor de kwaliteit van de kring hoger
wordt en een minimum aan harmonischen ontstaat.
Vervolgens wordt een optimale aanpassing van de
uitgangsschakeling tot stand gebracht d.m.v. een seriekring bestaande uit C6, L4 en C7. Om een aanpassingsmogelijkheid te verkrijgen voor een sprietantenne van
ca. 1,2 m, wordt een antenneverlengspoel L5 opgeno
men tussen de zenderuitgang en de antenne. Ook de
beide laatste schakelingen zijn weer gunstig met het oog
op de onderdrukking van harmonischen, die storing
zouden kunnen veroorzaken op hoger gelegen frequentiebanden. Om te voorkomen dat al deze moeite, door het
uitstralen van het HF-signaal via de bedrading en de
voedingsleidingen buiten het filter om, tevergeefs zou
blijken, zijn de smoorspoeltjes Sm 1 en Sm 2 in de schake
ling opgenomen. Verder worden voor C7 en C8 bij
voorkeur doorvoercondensatoren gebruikt welke worden
vastgezet in een metalen afscherming rondom het HFgedeelte van de zender. Ook de invoer van de voedingslijn naar de zich binnen de afscherming bevindende

Sm 2 wordt liefst via een dergelijke condensator geleid
(waarde 1.000 pF, niet in schema aangegeven).
De LF-eindtrap van de modulatieversterker (T3) is als
emittervolger met galvanisch gekoppelde voortrap ge
schakeld en fungeert dus eigenlijk als een gestuurde
weerstand in de spanningsleiding van de zendereindtrap. Zonder LF-signaal aan de ingang moet de spanning

!

aan de emitter van T3 ca. de helft van de voedingsspan
ning bedragen. Correctie is eventueel mogelijk door wij
ziging van de waarde van R 5. Wanneer een LF-signaal
wordt aangevoerd, varieert de spanning op de eindtrap
nagenoeg tussen 0 en 12 Volt, waarbij ook de sterkte
van het afgegeven signaal aan de antenne wisselt. Men
noemt dit amplitude-modulatie (AM).
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T1
T2
« T3
* T4
Xtal

Si-NPN 2N 708 (HFosc.)
2N 708 of BFY 67A
Ge-NPN AC 175 of AC 127
Si-NPN (BC 108)
zendkristal 27. 125 MHz
(zie PTT-verordeningen)
Sm 1,2
breedbandsmoorspoeltjes, Valvo
L1
18 wdg. 0,4 mm emailledraad op
spoelvorm0 5 mm met kern FC-FU 11,
aftakken op 2 windingen vanaf „koude"
zijde
L2
2 wdg. montagedraad over L 1
L3
als L 1, doch aftakking op 6 wdg.
L4
35 wdg. 0,4 op spoelvorm 0 6 mm
zonder kern
L5
23 wdg. 0,4 op spoelvorm 0 6 mm
met kern FC-FU 11
R 1
10k
R 2
2k2
R3
100 Ohm
R 4
510 Ohm
R5
68k
R 6
27k
C 1, 2
4700 pF, ker. schijf
C3
27 pF. ker. schijf
C4
4700 pF, ker. schijf
C5
20 pF, ker. schijf
C6
schijftrimmer 3-10 pF
47 pF doorvoer of ker. schijf
C7
1000 pF doorvoer of ker. schijf
C8
0,1 n? polyester
C9
Weerstanden 1/4 W voldoende
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Schakeling 14

Auto-TL 12 V

46

Vanzelfsprekend niet alleen in auto's, doch ook in woon
wagens, caravans of boten etc., waar geen lichtnet aan
wezig is, kan een uit een accu gevoede TL-buis zijn nut
hebben. Ook is het een ideale noodverlichting bij het
uitvallen van de lichtnetspanning.
Het rendement van een TL-buis ligt, door de geringe
warmteontwikkeling, gemiddeld ruim 3x zo hoog als
dat van een gloeilamp. Een buis van 8 Watt levert dus
een lichtsterkte als van een gloeilamp van 25 Watt.
Door het eigenverbruik van een omvormerschakeling is
een uit de accu te betrekken vermogen van ca. 10 Watt
benodigd; de uiteindelijke stroombesparing blijft dus nog
interessant, terwijl bovendien door het toepassen van een
vrij hoge oscillatorfrequentie (boven 17 kHz) een aange
naam, rustig en helder licht wordt geproduceerd en bijge
luiden door het in mechanische trilling geraken van de
transformator worden vermeden. Het grote stralingsoppervlak van de buis zorgt er verder voor, dat slechts
zwakke, vage -schaduwen kunnen ontstaan.

Om de vorming van harmonischen en daardoor veroor
zaakte radiostoringen te vermijden, werd een oscillatorschakeling met een sinus-golfvorm gekozen. De fre
quentie wordt bepaald door de uitgangswikkeling met
daaraan parallel C2. Op een afstand van 1/2 meter van
het proefapparaat was geen radiostoring meer waar
neembaar.
De schakeling is eenvoudig en klassiek van opzet: een
vermogenstransistor in „electron-coupled" oscillatorschakeling. De terugkoppeling vindt plaats tussen basis
en emitter, de transistor is vervangbaar door ieder enigs
zins nabijkomend type. Doordat de collectoraansluiting.

Onderdelenlijst schakeling 14
T
Tr
L
R1
R2
C1
C2
C3
C4

Vermogenstransistor (AD 130)
zie tekst
TLW 8 trafo, fabr. Reuter & Co.
zie tekst
TL-buis 8 Watt
470 Ohm 1/2 W
120 Ohm 1/2 W
1000 pF/1000 V polyester
2200 pF/1000 V polyester
0,47 fiF polyester
100 //F/15 V elco
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die aan het huis van de transistor ligt, aan „min" van de
accu komt, kunnen isolatie-maatregelen achterwege
blijven en kan de transistor voor de koeling direct aan
het metaal van de TL-balk worden gemonteerd bij een
„min geaarde" accu. Is de accu „plus geaard" zoals
in sommige wagens wel voorkomt, dan kan de transistor
beter worden vervangen door een Si-NPN type, bv.
2N3055 of BD 142. De elco C 4 moet dan worden omge
keerd en de accuspanning andersom worden aangelegd,
terwijl het in de meeste gevallen voor een goede werking
en start van de schakeling noodzakelijk zal blijken R 2
iets te verhogen en/of R1 iets te verlagen in waarde.
Natuurlijk is het ook mogelijk, bij gebruik van een isole
rend micaplaatje en kunststof isolatiebusjes „plus of min
aarde" willekeurig te kiezen. Van het hoogspanningsgedeelte van de schakeling moet in ieder geval punt 6 aan
„aarde" komen. Er is dan echter altijd, doordat de transis
tor het gemakkelijkst buiten op de balk wordt gemonteerd,
een groter risico voor het veroorzaken van kortsluiting
van de accu door toevallige aanraking met een metalen
voorwerp of van het autochassis bij eventuele verplaat
sing van de TL-balk.
Voor het geval dat men geen fabrieksklare transformator
kan bemachtigen of wenst toe te passen, volgen hier de
gegevens voor de doe-het-zelver:
48

Gewoon trafoblik is voor deze zeer hoge frequentie be
zwaarlijk toe te passen. Voor de kern is dus een ferroxcube
E-set van minstens 30 mm noodzakelijk, of een forse
potkern. Door de enkelzijdige insturing moet een kleine
luchtspleet worden aangehouden ter compensatie van
de voormagnetisering. Wikkelen: W1 =7wdg. emailledraad 0,5 mm, W2 = 6wdg. 0,5 mm, W3 = W5 =
7wdg. 0,2 mm, W4 = 230wdg. 0,2 mm.
Tot slot de functie van condensator C 1:
Zoals alle gasontladingslampen hebben TL-buizen de
eigenschap, zich niet zoals gewone gloeilampen te ge
dragen als een weerstand, doch een soort „spanningsdrempel" te vormen en dus boven hun karakteristieke,
door de afmetingen van de buis en het type van het ge
bruikte gas bepaalde brandspanning als een kortsluiting
te moeten worden beschouwd. C 1 dient dus als stroombegrenzing, welke functie bij stijgende frequentie ge
deeltelijk wordt overgenomen door de zelfinductie in
de trafo-wikkeling. De stroom- en frequentiebegrenzing
zijn echter ook enigszins afhankelijk van de versterkingsfactor van de gebruikte transistor, zodat het soms nood
zakelijk kan zijn, de waarden van C 1 en C 2 enigszins
te corrigeren. Men dient echter wel in het oog te houden,
dat oversturing van de buis door een te grote stroom
(gemeten in de acculeiding: boven 1 A) tot snellere slij
tage (zwart worden van de buis) leidt.

Schakeling 15

Flip-flop sterschakeling
met 2 relais

Deze schakeling is bedoeld als vervanging voor een
mechanische schakelwals of een stappenrelais. De
sturing vindt plaats door impulsen aan de ingang. Na
vier impulsen is een schakelcyclus voltooid en de beginstand opnieuw bereikt; de schakelvolgorde is: 1. relais
1 aan, 2. beide relais aan, 3. relais 2 aan, 4. beide relais
uit. Vooral bij modelbesturing, zowel met één als meer
kanalen, zijn zeer interessante toepassingen mogelijk.
Men kan bv. servomotoren beurtelings inschakelen, zon
der daarvoor gedurig een knop ingedrukt te houden.
Schakeling 15 is in de gegeven uitvoering bestemd voor
toepassing in één kanaal. Daarbij maakt het geen ver
schil of er een langdurige of korte impuls voor de sturing
wordt gegeven. De omschakeling vindt steeds plaats
na het loslaten van de toets. Wel is het mogelijk door
zeer snel achter elkaar te pulseren een bepaalde stand
over te slaan, doordat het betrekkelijk trage relais de
tijd niet krijgt om „in" te komen.
Twee bi-stabiele multivibs vormen het hoofdbestanddeel
van de schakeling. Het is eigenlijk een „stukje computer"

Een bi-stabiele multivib of „flip-flop" met NPN-transis
tors reageert alleen op negatieve ingangsimpulsen. Er
staat altijd één transistor open en één dicht Schakelen
we er meerdere achter elkaar, dan is het logisch dat,
waar één impuls aan de ingang de toestanden van T1 en
T 2 verwisselt en er dus twee impulsen nodig zijn om aan
de collector van T2 weer een negatieve impuls te kunnen
vormen die de volgende flip-flop instuurt, er voor elke
volgende flip-flop steeds weer 2x zoveel impulsen aan de
ingang van de reeks nodig zijn. In feite deelt dus elke
flop de frequentie van het ingangssignaal door 2; men
past dit principe o.a. gaarne toe in elektronische orgels,
waar een deling door 2 steeds een lager octaaf oplevert.
In deze schakeling wordt echter gewerkt met het uitleesprincipe via diode-poorten, dat ook wordt toegepast in
rekenmachines en waarbij elke volgende flop het aantal
combinatiemogelijkheden verdubbelt. Een gemakkelijke
manier om de schakelvolgorde van een reeks flops in het
oog te houden: telkens als de transistor aan de uitgang
van een flip-flop de „0" stand bereikt, wordt de volgende
flip-flop aangestuurd en slaat om. (Zie fig. 15a.) Eén
flip-flop = 2, 2 flip-flops = 4, 3 flip-flops = 8, 4 flip-flops
= 16 mogelijkheden enz.
In fig. 15a zijn de transistors in schakelstand 4: in beide
„poorten" loopt nog door minstens één diode stroom,
T5 en T6 zijn daardoor beide door het „wegzuigen" van
de basisstuurstroom in spertoestand, de relaisstand is
„geen".
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overeenkomende systemen (selectie op onderling ge
lijke versterkingsfactor, lage c-e verzadigingsspanning,
hoge schakelsnelheid etc.), dan mag men wel aannemen,
dat schakeling 15 als regel goedkoper zal uitvallen dan
een extra toonkanaal voor modelbesturing.
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Onderdelenlijst schakeling 15
- T 1-6
D 1-10
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Foutieve schakelingen zouden slechts veroorzaakt kunnen
worden door onzuiver contact makende, „krakende"
toetscontacten. Wil men dit risico niet nemen, dan kan
voor de ingang van schakeling 15 een Schmitt-trigger
volgens schakeling 16 worden geplaatst.
Door het relatief grote aantal halfgeleiders lijkt schakeling
15 misschien op het eerste gezicht nogal duur. Als men
zich echter realiseert, dat de meeste momenteel goedkoop
verkrijgbare halfgeleiderpakketten in de geest van bv.
30 transistors voor ca. fl. 5,— afkomstig zijn uit door
computerfabrikanten afgestoten produktie-overschotten
of overcomplete voorraden en dus oorspronkelijk reeds
bedoeld waren voor min of meer met deze schakeling

Si-NPN (BC 108)
Ge-dioden (bv. OA 91, of gouddraaddioden)
1000 pF ker.
Kaco RA 1931 /9

C 1-4
Rel 1. 2
R1.5. 9.
10, 14, 18 5k1
R 2, 4. 6,
8, 11, 13.
15, 17
1 k8
R 3, 7,12,
10k
16

UB

6V

Weerstanden '/A W voldoende
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w
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Schakeling 16

Schmitt-trigger
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De Schmitt-trigger kent als belangrijkste toepassing die
van stuurschakeling voor flip-flops, monostabiele multivibs, shift-registers en dergelijke, voor welke een impuls
met grote flanksteilheid wenselijk is. De overgang van
mechanische contacten op een elektronische schakelsectie levert vaak problemen op, doordat een contact
kraakverschijnselen kan vertonen en dan per toetsdruk
niet één, doch meerdere impulsen afgeeft. Door het aan
brengen van een Schmitt-trigger tussen een toetscontact
en de te signaleren schakeling kunnen de moeilijkheden
worden omzeild. Het mechanisch contact wordt over
brugd door een condensator. Gedurende de korte onderbrekingstijden bij het „kraken" treedt nu een laadstroom
op, welke geen noemenswaardige verandering in het
stuursignaal voor de trigger oplevert.
Schakeling 16 kon door toepassing van planar-epitaxiaal
transistors worden gerealiseerd met een minimum aan
onderdelen. Behalve de beide transistors zijn nog slechts
vier weerstanden nodig; R 1 en C werden slechts inge-

voegd met het oog op toepassing in combinatie met een
mechanisch stuurcontact en blijven bij elektronisch
opgewekte stuurimpulsen dus achterwege.
In rust is T1 gesperd en T 2 in geieidingstoestand. De
spanning aan de collector van T2 bedraagt dan minder
dan 1 Volt. Bij het aanleggen van een voldoende stuurspanning aan de basis van T1 slaat de schakeling om,
waarbij de volle stuurspanning op de collector van T2
komt te staan. Deze spanningspiek wordt benut als
stuursignaal voor de navoigende schakeling.

Onderdelenlijst schakeling 16
• T1. 2
Dt
C
R 1
R2
R 3
R4
R 5
Weerstanden

Si-NPN (BC 108)
micro-switcn of reiaiscontact
0,1 n? polyester
27k
1k2
27k
1 k2
68 Ohm
V4 W voldoende

1
R1

1
Dt

o

1
R2

+6V
R*

T
o

c

uitgang

R3

T1

T2

R5
i

l
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Voor een goede schakelwerking van de Schmitt-trigger
is een relatief laagohmig ingangssignaal vereist. Hoogohmige spanningsbronnen kunnen worden aangepast
door middel van voorschakeling van een emittervolger.
De triggerschakeling heeft ten opzichte van het ingangs
signaal een belangrijk verschil in aanspreek- en afvalwaarde: tengevolge van een effect dat men „schakelhysterese" noemt, kunnen kleine variaties in de ingangsstuurspanning de eenmaal doorstuurde schakeling niet
terug doen omslaan. De effectieve waarde van het in
gangssignaal mag dus na een voldoend sterke startimpuls vrij ver beneden het aanspreekpunt dalen, voordat
de schakeling „afvalt".
Legt men een wisselspanningssignaal aan op de ingang,
dan komt deze, met gelijke frequentie doch ongeacht de
oorspronkelijke vorm altijd als een blokgolf, aan de uit
gang weer te voorschijn. Deze impulsvorm is voor tal
van schakelingen als stuursignaal geschikt.
Een andere toepassing van de Schmitt-trigger vinden
wij in schakeling 17, waarin door benutting van de in- en
uitschakelwaarden voor het ingangssignaal een toerental-regelaar voor een gelijkstroommotor wordt gereali
seerd.

54

Schakeling 17

Toerentalregelaar met
Schmitt-trigger

Met behulp van de in schakeling 16 reeds besproken
Schmitt-trigger is ook een vrij nauwkeurige regel- en
stabilisatie-schakeling voor het toerental van gelijkstroommotoren te verwezenlijken. De schakeling bestaat
uit drie secties: links in het schema (R 1,2, 3, C, D 1) zien
wij de ingangsschakeling met de instelling van het refe
rentiepunt voor het gekozen toerental. Middenin (T1, 2,
R4, 7) bevindt zich de triggerschakeling als elektro
nische aan-uitschakelaar en rechts het eindgedeelte
met T 3 in serie met de te sturen motor.
Bij het inschakelen begint, doordat T2 en daarmee ook
T3 geleidend staat, de motor normaal te draaien. Af
hankelijk van de voedingsspanning, het motortoerental
en de mate waarin de motor mechanisch wordt belast,
kan de spanning op punt Ua zover stijgen dat het d.m.v.
R3 ingestelde kantelpunt wordt bereikt. De trigger
schakeling slaat dan om, T1 gaat open en dus T2-3
dicht, de spanning voor de motor wordt in feite uitge
schakeld. Daarbij valt echter de spanning op Ua geheel

!
weg en slaat de trigger direct weer terug in de oude toe
stand voordat het motortoerental kan teruglopen. Dit
wil dus zoveel zeggen als „tot hiertoe en niet verder",
het motortoerental zweeft steeds zeer dicht om de door
R 3 ingestelde referentiewaarde.
De voornaamste factor waardoor het stijgen van de
motorspanning wordt bepaald, is de generatorspanning
die in iedere gelijkstroomparallelmotor ontstaat. Deze
wordt opgewekt door de beweging van het anker, die
het eenmaal opgewekte magnetische veld in stand houdt.
Het is hierbij om het even, of de motor mechanisch of
elektrisch draaiende wordt gehouden. Men noemt deze
spanning ook wel de tegen-EMK. Deze tegen-EMK,
die van de motor dus min of meer een dynamo maakt,
varieert evenredig met het motortoerental en kan als referentiespanning worden benut. Dit geldt niet alleen
voor echte parallelmotoren met een veldwikkeling, doch
ook in ruimere zin voor motoren met een permanente
magneet.
In principe reageert de schakeling gelijkblijvend op
spanningsvariaties bij Ua, of deze nu worden veroor-

zaakt door een wisselende mechanische belasting van de
motor dan wel door schommelingen in de voedings
spanning. Dit laatste bleek echter in de praktijk slechts
ten dele juist: variaties in de voedingsspanning van ca.
15% veroorzaakten bij de proeven veranderingen tot ca.
2% op punt Ua. Zie de tabel bij het schema.
Op enige kleinigheden na komt de triggerschakeling
overeen met die van schakeling 16. Over de eindtrap
valt niets bijzonders te zeggen. De ingangsschakeling
verdient nog wel enige aandacht: over de spanningsdeler gevormd door R1, 2 en 3 staat de uitgangsspanning Ua. R1 en R 2 begrenzen het maximaal en minimaal
te bewaken spanningsgebied. Tussen deze grenswaarden
(5 en 9 Volt) kan iedere spanning en dus ook ieder toeren
tal ingesteld worden. Condensator C wordt in waarde
proefondervindelijk gekozen en dient voldoende groot
te zijn om de regeling en de stabilisatie soepel te doen
verlopen. Indien de motor een verbruik heeft ongeveer
als aangegeven in de onderdelenlijst, kan ook de waarde
van C wel gehandhaafd worden.

i
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Onderdelenlijst schakeling 17
• T 1, 2
-T3
D 1
D2
C
R1
R2
R 3
R4
R5
R 6
R7
R 8
M

Si-NPN (BC 108)
Ge-PNP AC 124 (AC 128), gekoeld
opstellen
Si-zener 4 è 5 Volt (ZF 4.3)
Si-diode (11 J 2)
25 /iF/15 V elco
100 Ohm
5k1
5k lin.
1k
27k
68 Ohm
1k
1k2
Gelijkstroommotor 6-9 V, max. 300 mA

In het prototype werden de volgende uitgangsspanningen gemeten, in relatie tot de voedingsspanning:
Ub
Ua
10 V
4,9 V
12 V
5,0 V
14 V
5,1 V
waarbij de afregeling was: Ua = 5 bij Ub = 12.
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Schakeling 18

Kristal-oscillator voor 72 MHz

Voor amateurzenders in de 2-meterband is een grote
stabiliteit van de uitgangsfrequentie vereist. Indien op een
vaste frequentie gewerkt wordt, is daarom een kristalgestuurde oscillator het meest betrouwbaar. Kristallen
voor ca. 144 MHz zijn echter zeer duur, zodat men meestal
gebruik maakt van een oscillator voor een lagere fre
quentie, waarna tussen oscillator en zendereindtrap
een speciale schakeling wordt aangebracht die de fre
quentie vermenigvuldigt met een heel veelvoud. Vaak
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wordt uitgegaan van een 48 MHz-oscillator, waarna door
verdrievoudiging de gewenste frequentie wordt bereikt.
In schakeling 18 werkt de oscillator echter op 72 MHz,
hetgeen verscheidene voordelen heeft. Ten eerste is het
rendement van de schakeling bij verdubbeling hoger dan
bij verdrievoudiging. Daarbij echter valt bij een 48 MHzoscillator de eerste harmonische (96 MHz) precies in de
FM-band, waardoor bij onvoldoende speciale voorzie
ningen storing van omroepzenders het gevolg kan zijn.
Bovendien is een 72 MHz-kristal nauwelijks duurder
dan een 48 MHz-type.

De oscillator staat in geaarde-basisschakeling. De terug
koppeling moet derhalve tussen collector en emitter
tot stand komen. Om een zo constant mogelijke frequen
tie te verkrijgen, mag slechts meekoppeling via de serieresonantie van het kristal optreden. Dit vereist de nodige
maatregelen met het oog op de parasitaire capaciteiten

Onderdelenlijst schakeling 18
T
Sm
Xt

2N 708
breedbandsmoorspoel Valvo
oscillatorkristal 72 MHz met houder
HC 6 U
L1
oscillatorwikkeling 5 wdg. 0,4 em. draad
op spoelvorm0 5 mm met kern FC-FU V
L2
koppelwikkeling 2 wdg. 0,4 em. dr. op
de spoelvorm van L 1
L3
zie tekst
C 1, 2
1000 pF ker.
C3
12 pF ker. schijf
C4
5 pF ker. schijf
C5
47 pF ker. schijf
R 1
10k
R 2
1k8
R3
100*Ohm
Weerstanden V* W voldoende
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eSeï
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o
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van de constructie en de bedrading van het kristal, waar
toe L3, welke samen met deze capaciteiten een resonantiekring moet vormen voor de oscillatorfrequentie, aan
het kristal wordt parallelgeschakeld. In het prototype
voldeed hiervoor een spoel van 9 wdg. 0,4 mm op kunst stofkern 0 3 mm. Op deze wijze wordt een sperkring in de
meekoppelingsleiding gebracht, die het de oscillator
onmogelijk maakt, buiten het kristal om te oscilleren. Al
leen bij de serie-resonantie van het kristal valt deze sperfunctie weg; de oscillator werkt nu uiterst stabiel en
nauwkeurig.
De constructie kan weinig moeilijkheden opleveren.
Natuurlijk moeten bij deze hoge frequentie alle verbin
dingen, vooral die welke naar massa voeren, zo kort
mogelijk worden gehouden. Er wordt zo veel mogelijk
gebruik gemaakt van éénzelfde aardingspunt. Dit is
vooral belangrijk bij C1, 2, 5 en R 3.
Met verscheidene transistors van hetzelfde type werd
de proef genomen, welke invloed kleine onderlinge af
wijkingen op de oscillatorfrequentie zouden hebben.
Bij het testen van 10 exemplaren deden zich geen grotere
afwijkingen voor dan 800 Hz ten opzichte van de beoog
de frequentie, waarbij draaien aan de kern van L1 vol
doende correctie opleverde. Mochten bij het nabouwen
zich grotere afwijkingen voordoen, dan is het raadzaam
spoel L3 proefondervindelijk iets te wijzigen. Zonder
deze compensatie-spoel was het mogelijk de frequentie
d.m.v. de kern van spoel L1 bijna 100 kHz te variëren.

Schakeling 19

Impulsgestuurde HF-oscillator

Schakeling 19 geeft een hoogfrequent-impuls af, wan
neer inductiespoel L1 wordt aangestoten. Dit kan ge
beuren door een kleine staafmagneet snel langs de spoel
te bewegen. De oscillator werkt zonder basisspanningsdeler, zodat zonder de impulsspanning de transistor
gesperd blijft. Bij iedere impuls vanuit spoel 1 krijgt de
transistor even een basisvoorspanning en slaat de oscil
lator voor een korte tijd aan. Strikt genomen is dit na
tuurlijk geen hoogfrequentimpuls, doch een „pakket"
van enige trillingen. Daar bij de toepassing elk pakket
echter de functie van een impuls krijgt, laten wij het ge
makshalve bij de uitdrukking „HF-impuls”.
De schakeling werd uitgewerkt voor het in schakeling
20 beschreven echolood. Daarin wordt het signaal van de
ultrasonische oscillator toegevoerd om de zendimpulsen
voor dieptemeting op te wekken. Deze ultrasonische
oscillator heeft een resonantiefrequentie van 150 kHz,
zodat ook de oscillator op deze frequentie dient te zijn
afgestemd. Voor andere toepassingen is wijziging moge-
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R3 + 9V

C2
C5
C1
T
S N

1

JC4
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Schakeling 19

R1

R2

L-L

lijk door verandering van het windingental van spoel L2
en/of aanpassing van de waarden van C2 en C3. De
oscillator werkt in een ariepuntsschakeiing tussen collec
tor en basis en lijkt het meest op een Hartley-schakeling.
Met het aangegeven transistortype werd bij alle geteste
exemplaren een uitgangsspanning van minstens 50 Volt
bereikt. Dit is voor eventuele vervangingstypen de enige
van belang zijnde factor, indien althans de toepassing in
een echolood bedoeld wordt.
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Onderdeleniijst schakeling 19
T
R1
R2
R3
C1
C2
C3
C4
C5
L1

L2

Si-PNP (2N 1309)
4k7
220 Ohm
2k2
0,022
polyester
500 pF ker.
500 pF ker.
0,047 /iF polyester
elco 50 ;iF/15 V
2500 wdg. 0,06 mm op spoelvorm
Siemens B 65 652 A 0000 001 voor
potkern 18 * 11
350 wdg. 0,25 mm op spoelvorm0 8 mm
met omstaande-randen en ferrietkern. Af
takking op 50 wdg. vanaf de collectorzijde
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Schakeling 20

Echolood
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Aan het zelfbouwen van een echolood komt voor het
mechanisch gedeelte enig handwerk te pas, waartoe
men wel over een zekere bedrevenheid dient te beschik
ken. Het werkingsprincipe van het elektronisch gedeelte
is echter zeker interessant genoeg om opname in dit
boekje te rechtvaardigen.
Het uitgangspunt van iedere elektronische dieptemeting
is altijd het registreren van een looptijd. Het apparaat
zendt een impuls uit, waarvan de tijd tot het waarnemen •
van de terugkomende echo wordt gemeten. Schakeling
20a geeft het benodigde, mechanisch werkende registratieapparaat weer: een kleine elektromotor met een
mechanische of elektronische toerental-stabilisator drijft
een rondgaande wijzer met aan het ene eind een neon
lampje aan. Aan het andere uiteinde van de wijzer be
vindt zich een kleine staafmagneet. Deze staafmagneet
stelt bij iedere omwenteling van de wijzer een impuls
generator als beschreven in schakeling 19 in werking.
De impuls wordt door de ultrasonische oscillator uitge-

straald en bovendien toegevoerd aan de in sch. 20 aange
geven 6-traps versterker, zodat het omhooggetransfor
meerde uitgangssignaal het neonlampje even doet aan
flitsen. Deze eerste flits geeft de nul-instelling van de
schaal aan. De de oscillator treffende echo's doen even
later op dezelfde wijze een tweede lichtflits ontstaan. De
afstand tussen de twee als vaste punten waargenomen
lichtflitsen kan worden afgelezen op een rondom de
wijzerbaan uitgezette lineaire schaal van 360°. Het
meetbereik is afhankelijk van het motortoérental en be
draagt met de in de onderdelenlijst voorkomende motor
maximaal 20 meter, dus 18 graden per meter (in water).
De wijzer wordt vervaardigd van een reepje dubbelzijdig
koperfolieplaat, zodat via twee sleepringen contact
kan worden gemaakt met het lampje. Op een draaibank
worden van koper de sleepcontactbanen en wordt van
teflon het isolatiestuk gemaakt. Vervolgens worden twee
koolborstels gemonteerd in met de hand uit blad- en
buismessing samen te stellen houders.
De ontstoring van de motor d.m.v. smoorspoel L3 en
condensator C15 is, daar iedere valse impuls anders het
lampje zou doen oplichten, uiterst belangrijk.
De versterker bestaat uit twee groepen. Het HF-gedeelte
met T1,2 en 3 is haarscherp afgestemd op de mechanisch
en elektrisch vastliggende resonantiefrequentie van de
ultrasonische oscillator. Deze grote selectiviteit sluit
het optreden van valse echo's praktisch uit. Potentiometer
R 4 dient om de ontvangstgevoeligheid van de apparatuur

isolatiestuk zwart s/eepringen
neonbuisje

magneet

R

motor
Schakeling 20a
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print

aan de omstandigheden aan te passen. De detectietrap
met D1 en T4 levert een aangepaste impuls aan de eindversterker met T 5 en T 6, welke vervolgens via transfor
mator Tr2 voldoende wordt opgetransformeerd om het
lampje te doen flitsen.
C13 zeeft de laatste HF-resten uit de stuurimpuls en de
beide dioden D2 en D3 onderdrukken uitslingeringsverschijnselen in de transformatoren ter voorkoming van
valse echo's.
Vanzelfsprekend dienen spoelen en transformatoren
voldoende „uit eikaars zicht" te worden opgesteld om de
schakeling te beletten door „rondzingen" het lampje
min of meer constant te doen branden.
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Onderdelenlijst schakeling 20
• T 1-3
Ge-HF transistors (AF 125) PNP
• T4
Si-PNP transistor (BC 178)
» T5
Ge-PNP transistor, Pc = ca. ’/2W (AC
124,. 128)
T6
Ge-PNP powertransistor (AD 136,
AL 103), koeling niet noodzakelijk
D1
Ge-diode (OA 91)
, D2
Si-schakeldiode (BA 100)
D3
Ge-diode (OA 85, 86) of Si-hoogspanningsdiode
T7
Si-PNP transistor, voorkeurstype:
2 N 1309
GL
Neon „glim” lampje, zonder inge
bouwde voorschakelweerstand
M
Motor met gestabiliseerd toerental, bv.
Reuter G 23043
F 1-3
Filterset voor 150 kHz (Reuter)
Koppeltrafo „Hauffe ST 1537”, evt.
Tr1
vervangbaar door minjatuurtrafo ca.
150:5 Ohm
Tr 2
Opjaagtrafo „Hauffe ST 1973” evt. ver
vangbaar door enkvoudige buis-uitgangstrafo ca 5:800 d 3000 Ohm
2500 wdg. em. dr. 0,06 mm op spoelL1
vorm Siemens B 65652 A 0000 M 001
350 wdg. em. dr. 0,25 mm op spoelL2
vorm 5 mm met wikkelkamer en ferrietkern. Aftakking: 50 wdg. vanaf de
collectorzijde
200 wdg. em. dr. 0.15 mm in potkern
L3
7x11 „AL 160"

R
R
R
R
R
R
R
R
R

11
12
13
14
15
16
17
18
19

R 1
R 2
R 3
R4
R 5
R 6
R 7
R8
R 9
R 10

56k
10k
2,2k
5k lin.
1k
100k
8k2
1k
5k1
1k

C 1

1000 pF ker.
2000 pF Styroflex
0,01 //F polyester
0,01 //F polyester
100 //F/15 V elco
0,01 //F polyester
2000 pF styroflex
100 //F/15 V elco
0,01 //F polyester
270 pF styroflex
0,01 //F polyester
0,05 //F ker. schijf
0,01 //F ker. schijf
1000 //F/15 V elco
0,22 //F polyester
0,022 //F polyester
0,047 //F polyester
1000 pF polyester 400 V
50 //F/15 V elco
Oscillator

C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C 10
C 11
C 12
C 13
C 14
C 15
C 16
C 17
C 18
C 19
0

39k
470 Ohm
15k
6k8
6k8
1k
2k2
5k1
220 Ohm

R5

CZD

C5

n
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Schakeling 20
Enige fabrieken welke een bruikbare oscillator op de
markt brengen: Reuter-Echonaut, Marine-Electronics,
Seafarer.
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Schakeling 21

Calibrator voor echolood
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Het hier beschreven apparaat kan goede diensten bewij
zen bij het controleren van de werking en het ijken van de
schaal van echolood-apparaten, zowel nieuwgebouwd
als bij eventuele reparaties. Met de calibrator kunnen
willekeurige diepten worden gesimuleerd, hetgeen in
de meeste gevallen doelmatiger is dan bv. vergelijking
door dieptepeilingen met een vishengel (hoewel deze
methode ook tot de gewenste resultaten zou leiden en
voor eenmalige toepassing met het oog op de goedkoopte
zeker aan te bevelen is).
De calibrator wordt op het echolood aangesloten in plaats
van de oscillator, zodat de startimpuls wordt toegevoerd
aan T1, welke hierdoor sterk wordt overstuurd en dien
tengevolge vanuit zijn collector via D 2 een triggerimpuls
van voldoende flanksteilheid doorgeeft naar de door
T2 en T3 gevormde monostabiele multivib om deze te
doen omslaan. Na de door de waarden van R 6-7 be
paalde afvaltijd slaat deze eerste multivib terug in rustpositie en triggert daarbij via D3 de tweede multivib

Onderdelenlijst schakeling 21
* T 1-6
Si-NPN (BC 108)
Si-dioden (BA 100)
• D 1-3
D4
zenerdiode 8,2 V 1 W
C 1
1000 pF ker.
C2
0,33 //F polyester
C3
0,022 //F polyester
C4
1000 pF ker. schijf
C 5, 6
3000 pF styroflex
C7
100 //F/15 V elco
R 1
4k7
R 2
330k
1k5
R 3
R4
27k
R 5
330 Ohm
R 6
5k1
R 7
10Ok lin.
R8
1k5
R 9
39k
R 10
1k5
R 11
1 k5
R 12
12k
R 13
2k7
R 14
39k
R 15
6k8
R 16
100k lin.
1k5
R 17
R 18
820 Ohm
82 Ohm
R 19
300/60 wdg. em. dr. 0.1 in potkern
L 1-2
met regelstift of 150 kHz filterbouwset
„Reuter-Neosid”
Weerstanden 1/4 W voldoende
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R2
R3

R5
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bestaande uit T4 en T5, die daardoor met een vast
ingestelde tijdsduur, welke ongeveer overeenkomt met
de duur van de oorspronkelijke impuls, de evenals het
echolood op 150 kHz afgestemde oscillator met T 6
in werking stelt. Deze „echo" komt via R 2 weer terug,
zodanig verzwakt dat geen triggerimpuls meer gevormd
wordt door T1 welke anders tot „rondzingen" zou leiden,
doch nog altijd op voldoende sterkte om via de 6-traps
echoversterker het neonlampje te doen aanflitsen.
Afhankelijk van de stand van R7 kunnen waterdiepten
tot ca. 17 meter worden gesimuleerd. De calibrator kan
het beste nauwkeurig worden afgeregeld met behulp
van een buiten verdenking staand fabrieks-echolood. Is
dit niet beschikbaar, dan moet er voor deze ene keer toch
maar de werphengel aan te pas komen en moeten enige
verschillende diepten simpelweg met een meetlat aan de
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hand van de lengte van het uitgerolde snoer worden be
paald, zodat ook rond R 7 een schaal kan worden gete
kend.
De vertragingstijd in de calibrator is lineair afhankelijk van
de totaalwaarde van R 6 en R 7. Maken we deze waarde
2x zo groot, dan kunnen we dus ook, indien gewenst, tot
de dubbele diepte meten.
Terwille van de stabiliteit van de vertragingsschakeling
bleek het noodzakelijk de voedingsspanning van de cali
brator door middel van zenerdiode D 4, R19 en C14
constant te houden op ca. 8 Volt. Spanningen tussen 11
en 15 Volt zijn nu zonder meer voor de voeding bruik
baar, zodat in de werkplaats in plaats van batterijen ook
een eenvoudig netvoedingsapparaat bestaande uit 12Vtrafo, bruggelijkrichtcel en elco van 1000 ^F/15 V kan
worden benut.

Schakeling 22

Roerstandindicator

Een eenvoudige doch zeer nuttige schakeling, welke
ervaren schippers zeker naar waarde zullen weten te
schatten, is de elektrische roerstandindicator, die zowel
tijdens de vaart als bij stilliggen van het schip precies de
positie van het roer weergeeft. Het is reeds vaak voorge
komen, dat een boot bij de afvaart kade of steiger raakte
doordat men te laat bemerkte dat het roer toevallig in
een van de uiterste standen was.
De enige halfgeleider in de schakeling is de voor de
stabilisatie van de voedingsspanning aanwezige zenerdiode, die er in combinatie met R4 (bij 12 V accu 47,
24 V 180 en 48 V 390 Ohm, 5 Watt) voor zorgt dat fluc
tuaties in de boordnetspanning geen invloed op de meteruitslag kunnen uitoefenen.
Uit oogpunten van stabiliteit en bedrijfszekerheid is het
aan te raden, voor de weerstanden metaalfilm- of draadgewonden typen te kiezen met een tolerantie niet groter
dan 5%. De zener moet van een zeer goed type zijn, liefst
een zg. avalanche-diode en voor alle zekerheid voorzien

worden van een kleine koelvin. Alle opgegeven wattages
zijn minimumwaarden en mogen dus naar boven worden
overschreden.
De meter vormt de diagonaal in de door enerzijds R 1-2
en anderzijds R6 gevormde brugschakeling. Met opzet
werd een meetinstrument van ca. 1 mA gekozen, dat door
de demping van shunt R 5 bij een verwaarloosbare verliesstroom reeds betrekkelijk ongevoelig is voor mecha
nische trillingen. (Een draaispoelmeter bevat een perma
nente magneet; een kortgesloten „dynamo" is moeilijk
in beweging te krijgen.)
De as van potentiometer R6 is rechtstreeks verbonden
(zo nodig via een flexibele as) met de roerstang. Wan
neer de brug in evenwicht is, zijn de spanningen aan
weerszijden van de meter aan elkaar gelijk en blijft de
meter in de nulstand. Al naar gelang men meer bak- of
stuurboord geeft, slaat de meter in gelijke verhouding
naar links of naar rechts uit.
Met instelweerstand R 3 wordt de maximumuitslag juist
ingesteld, terwijl naderhand door voorzichtig de stelschroef midden op de meter iets te verdraaien tijdens de
vaart proefondervindelijk de nulstand zo wordt gekozen,
dat „nul" niet de loodrechte stand van het roer, doch de,
door de schroefbewegingen beïnvloede, lijnrechte koers
van het schip zo zuiver mogelijk aangeeft.
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Onderdelenlijst
schakeling 22

R 1, 2 Onderling gelijk, elk zo dicht mogelijk
bij 240 Ohm (evt. elk 2 x 120 Ohm in
serie) 1/2 Watt
R 3
Instelweerstand 500 Ohm
R4
47 Ohm 1 Watt, zie tekst
R 5
270 Ohm V2 Watt
R6
Draadgewonden potentiometer 500
Ohm 2V2 Watt
D
Zenerdiode, ca. 8 V minimaal 1 Watt
(ZD 8,2)
M
Meetinstrument met nul in midden
(1-0-1) 1 mA

o

+ 11-1Wolt
/?4

ï
R1

R6

R2
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Schakeling 22
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Schakeling 23

Complementaire
2,7 W versterker

Om reden van het geringe ruststroomverbruik geeft men
bij transistorversterkers voor luidsprekers de voorkeur aan
de zg. klasse B-balanseindtrapschakeling, d.w.z. de
beide eindtransistoren zijn in rust nagenoeg in spertoestand en worden door het inkomend signaal beurtelings
geopend.
Een belangrijke materiaalbesparing is sinds de komst van
de complementaire transistorparen (uitgezóchte „spiegel
beeld" transistors, een NPN en een PNP) gelegen in het
overbodig worden van stuur- en uitgangstransformatoren. Bovendien wordt het hierdoor gemakkelijker, de
versterker uiterst klein en compact te bouwen. Verder
wordt de hele eindversterker gewoonlijk galvanisch, dat
wil zeggen zonder scheidingscondensatoren tussen de
transistors, gekoppeld. Dit laatste verkleint samen met
het wegvallen van de transformatoren factoren als
faseverschuiving en beperking van het frequentiebereik
en draagt dus bij tot een verbetering van de klankweer-

gave en verhoging van het rendement, ook al omdat er
geen ijzer- en koperverliezen meer optreden.
Om de halfgeleiderbezetting goedkoop te kunnen hou
den, werd de eindtrap met germaniumtransistors uit
gevoerd, terwijl de thermische stabiliteit voldoende
wordt gewaarborgd door de toepassing van siliciumtransistors in de voortrappen. Voedingsspanningen tus
sen 9 en 12 Volt zijn bruikbaar, doch alleen bij 12 Volt
wordt het volle eindvermogen bereikt. Het is belangrijk,
bij de keuze van de spanningsbron (batterijen, accu of
netvoedingsapparaat) de instelweerstand R5 welke
deel uitmaakt van het tegenkoppelingscircuit zó af te re
gelen dat op het knooppunt van de beide emitters en
C5 de halve voedingsspanning wordt gemeten.
De ingangsimpedantie van de versterker is vrij laag en
levert door zijn grote signaalgevoeligheid (ca. 5 mV)
een uitstekende aanpassing voor bv. een dynamische
microfoon. Een kristalpickup bv. is echter hoogohmig
(ca. 500k) en zou, indien rechtstreeks aangesloten, een
zeer slecht geluid en weinig lage tonen produceren. De
veel te grote signaalafgifte (ca. 150 mV) laat echter vol
doende ruimte tot correctie in de vorm van een serieweerstand voor de versterkeringang van 150 è 330k.
Het proefapparaat was gebouwd op een printje van
52 x 70 mm. De beide eindtransistoren waren voorzien
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van koelvinnen, die met het oog op een compacte bouw
uit een aluminium U-balkje waren gezaagd (elk 20 * 20 *
20 mm) met een dikte van minimaal 2 mm. Natuurlijk
kan bij een minder geminiaturiseerde opbouw een groter
koelingsoppervlak nooit kwaad. Ook bestrijkt men vaak
voor een zo gunstig mogelijke warmteafleiding de koelplaat met een zwarte matlak.

Onderdelenlijst schakeling 23
Si-NPN (BC 108)
Complementair paar (Ge) NPN-PNP
AC 187-188/01 (kp) (geklemd in
montage „koel" blokjes 1
C 1
10 //F/15 Velco
25 /iF/15 V elco
C 2. 3
C4
220 pF
1000 //F/15 V elco
C5
470k
R 1
68k
R 2
R3
3k3
R 4
1k5
R 5
100k instej
R6
15k
R7
330 Ohm
10 Ohm
R 8
Weerstanden 1/4 W voldoende

- T1, 2
• T4. 3
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Schakeling 24

T ransistortester

een van de beide meetbereiken, is de transistor met zeker
heid als defect te beschouwen.
De beide meetbereiken overlappen elkaar: bereik 1,
Hfe = 50-500 en bereik 2, 10-100 kunnen proefonder
vindelijk rondom potmeter R5 worden uitgezet.

Een transistortester is voor iedere elektronica-amateur
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een uiterst nuttig instrument, waarmee het mogelijk is
de kwaliteit en de gelijkstroom-versterkingsfactor van
een transistor te bepalen. De hier uitgewerkte schakeling
werkt volgens het brug-principe. Weerstanden R1 of
R2 in serie met de basis-emitterbaan van de transistor
vormen de ene, de collector-emittergeleiding in serie
met R 4 en potmeter R 5 de andere helft van de brug.
R5 staat geschakeld als regelweerstand, waartoe de lo
per met een van de eindaansluitingen dient te worden
doorverbonden. De brug komt in evenwicht zodra de
spanningsval over de basisweerstand gelijk is met die
over de collectorweerstand. Dan bevindt het meetinstru
ment zich in de midden-„nur'-stand. De gelijkstroomversterkingsfactor (B, Hfe ) kan worden afgeleid door
deling van de waarde van de basisweerstand door die
van de som van R 4 en R 5, bv. R 2 = 10Ok, R 4+ R 5 = 2k,
B = 50. Indien de brug niet in evenwicht te krijgen is op

Onderdelenlijst schakeling 24
te testen transistor, NPN, aangesloten
op bussen of klemmen
D
germaniumdiode, OA 91
druktoetsschakelaar, 2 x om, terugDt
verend
R 1
500k
R 2
100k
R 3
10k
R4
1k
draadgewonden potmeter 10k
R 5
meetinstrument 50-0-50 /rA
M
Weerstanden ’/4 W voldoende

T

bereik I

bereik II
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Schakeling 25

T ransistor-Voltmeter
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In de meettechniek worden transistorvoltmeters gewaar
deerd om hun hoge ingangsweerstand. In tegenstelling
tot buisvoltmeters is batterijvoeding gemakkelijk te
verwezenlijken en is men dus niet afhankelijk van de net
spanning. Er kan dus mee gewerkt worden als met een
normale universeelmeter. Het voordeel van de hoge
inwendige weerstand is, dat de meetfout welke door
het eigenverbruik van een meetinstrument kan ontstaan,
verwaarloosbaar klein wordt.
Schakeling 25 dient voor het meten van gelijkspanningen
tussen 0 en 30 Volt en is dus in het bijzonder geschikt
voor het testen van de meeste soorten getransistoriseerde
apparatuur. De schakeling bestaat uit twee transistors
in een differentie-versterker schakeling. Perfectionisten
kunnen, terwille van een zo groot mogelijke gelijkheid
van de beide transistors, ook gebruik maken van een
dubbel-transistor als bv. BCY87 of een geïntegreerde
schakeling waarin zich twee onderling gelijke transistors
bevinden. In ieder geval is het belangrijk, de beide tran-

sistors ter ondervanging van de zg. nulpunt-drift op een
gemeenschappelijk koelplaatje te monteren.
In de schakeling zijn drie afregelpunten aanwezig. Om
te beginnen wordt gezorgd dat een batterij van minstens
4 Volt, een draadgewonden potentiometer van 100 Ohm
of hoger (aan te sluiten in 3-puntsschakeling, dus als
spanningsdeler) en een hieraan te koppelen universeelmeter aanwezig zijn.
Onderdelenlijst schakeling 25
• T 1. 2
D
Dt
M
R 1, 1'
R 2. 2'
R 3, 3'
R4
R 5
R 6
R7
R 8
R9
R 10
R
R
R
R
R

11
12
13
14
15

Si-NPN BC 108
Zener-diode ca. 7 V (ZD 6,8)
drukcontact (micro-switch)
Meetinstrument 50 /*A
1 M, V2 W. 5% of beter
3.3 M, V2 W, 5% of beter
10 M, V2 W. 5% of beter
100k instel
220k 1/4 W
68k 1/4 W
3k3 ’/4 W
10k instel
3k3 1/4 W
10k potmeter, bij voorkeur draadge
wonden
510 Ohm
100k instel
150k V4W
68k ’/4 W
470 Ohm V4 W
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Vervolgens worden, met als uitgangspunt de middelste
stand, R 8, 10 en 12 afgeregeld door in wisselende volg
orde de volgende drie handelingen enige malen te her
halen:
R10, zonder aanleggen van een meetspanning, Dt ge
sloten, meter afregelen op nulstand.
R 12, zonder meetspanning, Dt open, meter op nul.
R 8, met meetspanning 3 Volt op de daarvoor bestemde
aansluiting, volle meteruitslag.
Nadat een constante instelling van deze drie functies is
bereikt, kunnen instelpotentiometers R8 en R12 verder
worden vergeten en blijft slechts potentiometer R10
op het front van het instrumentkastje bereikbaar voor
het compenseren van eventueel later optredende kleine
afwijkingen, welke zich hoofdzakelijk kunnen voordoen
tengevolge van temperatuurverschillen.
Omdat de voorschakelweerstanden voor het 10-Volt
bereik moeilijk te verkrijgen of samen te stellen zijn, werd
hierbij een extra instelpotmeter R4 aangebracht, welke
proefondervindelijk wordt afgeregeld.
Door het aanleggen van enige bekende spanningen wor
den nu de schalen geijkt.
Het verdient aanbeveling de instelpotentiometers tegen
verschuiving t.g.v. trillingen of schokken te verzegelen
met een druppel warmgemaakte bijenwas of waxine
(gewoon even vlak langs de punt van de soldeerbout
laten druipen).

.
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Schakeling 26

LF-meetversterker
Onderdelenlijst schakeling 26
» T1
'T2
D
C 1. 2
C 3. 4
C5
R 1
R 2
R3
R 4
R 5
R 6
R7
R 8
Weerstanden

BC 108 (Si-NPN)
AF 125 (Ge-PNP)
zenerdiode 7,5 V (ZF 7,5)
0.1 /iF polyester
100 /iF/15 V elco
0,22 /iF polyester
220k
470k
220k
22k
100 Ohm
2k2
1k5
100 Ohm
W voldoende

Technische gegevens schakeling 26
spanningsversterking
frequentiebereik
ingangsimpedantie
bij 1 kHz
max. uitgangsspanning
min. toelaatbare
afsluitweerstand
uitgangsimpedantie

10x (20 dB)
30 Hz- 30 kHz (1 dB)
15 Hz-150 kHz (3 dB)
> 1 MOhm
2,8 V top-top
2k
100 Ohm
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Met een universeelmeter zijn als regel wisselspanningen
lager dan 1 Volt niet behoorlijk meer te meten. Om lager
te kunnen komen is een voorversterker noodzakelijk met
een bekende versterkingsfactor en een zo recht mogelijke
frequentiekarakteristiek. De spanningsversterking van
het hier behandelde apparaat bedraagt een factor 10,
zodat met behulp hiervan bv. een wisselspanningsmeetbereik tot 1 Volt kan worden aangepast op een volle
meteruitslag bij 100 mV. Vooral bij het meten van toonsignalen of de spanningsafgifte van een pickup element
en het controleren van voorversterkertrappen is deze
schakeling, zeer bruikbaar. Op de universeelmeter zijn
spanningen vanaf 20 mV dan goed afleesbaar en ook
de gevoeligheid van een oscilloscoop kan aldus worden
opgevoerd van bv. 50 tot 5 mV per indicatie.
De eerste versterkertrap met T1 staat in de zg. bootstrapschakeling. De basis-spanningsdeler is voor wisselspan
ningen d.m.v. C 2 verbonden met de emitter, terwijl voor
de basis nog de zg. isolatieweerstand R2 ligt. Het uit
de emitter afkomstige signaal is in fase nagenoeg gelijk
met het ingangssignaal en nauwelijks minder in spanning,
doch er heeft reeds stroomversterking plaatsgevonden,
zodat de basisspanningsdeler geen noemenswaardige
belasting hiervoor vormt. Het resultaat is dat de spanning
aan beide zijden van R 2 nu met het inkomend signaal
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in gelijke mate varieert, waardoor R 2 schijnbaar in
waarde toeneemt voor wisselspanning en de ingangsimpedantie zeer hoog wordt.
Vervolgens wordt door de zware tegenkoppeling via de
collectorweerstand van T2 welke rechtstreeks aan de
emitter van T1 ligt de ingangsweerstand van de schake
ling nog iets verhoogd en het werkpunt van de schakeling
uitermate stabiel gehouden, terwijl de totale versterkingsfactor van de schakeling zodanig wordt begrensd, dat
binnen de gangbare toleranties van transistoren zich nog
slechts verwaarloosbare afwijkingen van de streef
waarde (10x) kunnen voordoen. Natuurlijk is in deze
zeer precieze schakeling ook voorzien in een stabilisatie
van de voedingsspanning.
De uitgangsimpedantie van de schakeling is zeer laag,
zodat met vrij grote condensatoren moet worden uit
gekoppeld. C4 is een elco van 100 /zF, waardoor ook
voor zeer lage frequenties de vrije signaaldoorgang ge
waarborgd is. Door zijn mechanische opbouw vertoont
een elco echter ook parasitaire zelfinductieverschijnselen,
die bij hogere frequenties een merkbare verzwakking
van het uitgangssignaal kunnen opleveren. Hiertoe
werd de extra polyestercondensator C5 aangebracht,
die waar het hier alleen de hogere frequenties betreft
slechts een waarde van 0,22 piF hoeft te bezitten.

1

Tijdschakelaar
Monóstabiele multivibrator
Toerentalregelaar
Impulsgestuurde HF-oscillator
Sirene
Zender voor modelbesturing
Echolood
Voltmeter
LF-meetversterker

Door amateurs worden in toenemende mate silicium- i.p.v. germaniumtransistoren toegepast. Deze ontwikkeling, waarbij de ama
teur zowaar op de industrie blijkt voor te lopen, werd in dit boekje
duidelijk onderkend, om welke reden voornamelijk schakelingen
rond silicium-transistoren werden opgenomen. Silicium-transisto ren bezitten enkele voordelen, welke ruimschoots tegen het nadeel
van een iets hogere prijs opwegen. De lekstroom van een silicium transistor is op zijn minst tien maal kleiner dan bij vergelijkbare
germanium-typen, waardoor deze lekstroom nauwelijks nog pro
blemen biedt. De moderne planartechniek draagt bij tot een hoge
mate van stabiliteit, terwijl een grotere levensduurte verwachten is.
De siliciumtransistor produceert minder ruis en bezit ook bij kleine
collectorstromen reeds een aanzienlijke stroomversterking. Bij de
planar-epitaxiale typen kan een lage verzadigingsspanning bereikt
worden, waardoor dergelijke transistoren in het bijzonder voor
schakeldoeleinden toepassing kunnen vinden. In vele gevallen
kunnen bovengenoemde factoren tot eenvoudiger en dus ook
goedkopere schakelingen leiden, zonder dat de functie of de
betrouwbaarheid van het apparaat daarbij in het geding komt.
prndat het' namaken van een schakeling geen kansspel mag zijn,
^.werden alle schakelingen aan de hand van de praktijk beproefd.
Fabrikanten van bijzondere onderdelen worden in de onderdelenlijst genoemd.
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