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Tot ongeveer 15 jaar geleden bouwden amateurs
hun elektronische apparatuur nog algemeen met
een buizenbezetting. Aarzelend ging men vervol
gens over op de eerste germaniumdioden en -tran
sistoren.
Het snelst enthousiast werden de modelbesturingsamateurs, want iedere gewichts- of ruimtebespa
ring is voor vliegtuig- en bootmodellen van zeer
groot belang. De veel kleinere benodigde elektrische
vermogens vormden een prettige bijkomstigheid.
Tegenwoordig zijn er ook volop goedkope siliciumhalfgeleiders op de markt. Deze hebben verscheidene voordelen boven germaniumtypen, zoals: ge-

ringe temperatuurgevoeligheid, hogere doorslagspanning, meestal betere versterkingsfactor en
kleinere afmetingen ten opzichte van het schakelvermogen.
In deze uitgave werden daarom nagenoeg alleen
schakelingen met silicium-bouwelementen ver
werkt, waarbij de transistoren op de laatste plaats
kwamen. Het eerste gedeelte van dit boek behandelt
een in amateurkringen nog niet zo ingeburgerd on
derdeel, de thyristor. Dit is een stuurbare diode, die
ongeveer werkt als een thyratron en in structuur
zowel als in uiterlijk veel weg heeft van een tran
sistor. Uit de samentrekking van deze twee begrip
pen ontstond de naam.
De praktische werking van de thyristor is als volgt:
Bij schakeling in sperrichting (min aan anode, plus
aan kathode) loopt er geen stroom. Bij schakeling
in voorwaartse richting (plus aan anode, min aan
kathode) is de thyristor nog gesloten. Het is dan
echter mogelijk, de thyristor te openen door gedu
rende een moment de „gate" (= poort) aansluiting
van ca. +3 Volt stuurspanning te voorzien. De
thyristor blijft dan geleidend zolang er nog een be
paalde minimumstroom (Ih) loopt of totdat (bij
wisselspanning) de polariteit wordt omgekeerd.
Hieruit volgt, dat wanneer de thyristor in een wis-

selstroomcircuit als gelijkrichter wordt geschakeld,
er voor iedere door te laten halve of kortere fase ook
een (positieve) stuurimpuls aan de gate nodig is.

opleveren. Tenslotte moet gewezen worden op het
feit dat de meeste van de schakelingen zijn gepa
tenteerd en dus niet voor handelsdoeleinden mogen
worden nagebouwd.
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Uit de tekening blijkt, dat een thyristor bestaat uit
4 zones, die tezamen 3 sperlagen vormen. De elek
tronische schakeling wordt nader verklaard in
schakeling 2.
De in deze bundel opgenomen schakelingen wer
den grotendeels uitgewerkt door de auteur. Som
mige voorbeelden zijn algemeen bekende principeschakelingen of afleidingen daarvan; deze werden
opgenomen omwille van duidelijkheid en volledig
heid. Elk van deze montages heeft als proefmodel
gewerkt in de aangegeven onderdelenbezetting,
zodat het nabouwen weinig problemen meer kan
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Schakeling 1

Thyristorvervangingsschakeling met relais
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Deze schakeling is wel de eenvoudigste imitatie van
een thyristor. Het betreft hier een relais met eigen
vasthoudcontact. Wordt een spanning met de aan
gegeven polariteit aangesloten, dan blijft het relais
om te beginnen in rust. Drukt men toets TA in, dan
wordt het relais bekrachtigd en houdt zichzelf in
aangetrokken toestand. TA kan op de schakeling
nu geen invloed meer uitoefenen. Het relais valt pas
terug wanneer de stroomkring wordt verbroken of
de spanning wegvalt. Na het opnieuw aansluiten
van de spanning kan het Voorgaande zich herhalen.
Wordt de spanning andersom aangelegd, dan spert
diode D en het relais blijft onaangetrokken.
Alle eigenschappen van een thyristor zijn hier in
principe aanwezig. Het is echter in de praktijk niet
mogelijk een thyristor, die zeer snel kan schakelen
en slechts een gering stuursignaal nodig heeft, te
vervangen door een mechanisch werkend relais.
Schakeling 2 geeft een duidelijker voorbeeld.

O

+12 V

v°
Materialenlijst bij schakeling 1

Rl

<5

D
R1
Ta

Siliciumdiode
Relais 12 V.
Druktoets (b.v. beldrukker)

TA

O
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Schakeling 2

Thyristorvervangingsschakeling met complementaire
transistoren
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De eigenlijke schakeling werd beproefd met het
aangegeven stel transistoren. In principe moet dit
met ieder complementair paar lukken.
Door basis, collector en emitter van beide transisto
ren op de aangegeven manier te verbinden, worden
inderdaad anode, kathode en gate gevormd. Af
beeldingen 2a en 2b tonen hoe dit wordt gereali
seerd.
In schakeling 2 wordt, mits de spanning op de
juiste manier wordt aangelegd, bij het indrukken
van TA de basis van T2 (NPN) positief. T2 gaat
open en de basis van T1 (PNP) wordt negatief,
zodat ook T1 open gaat. De eenmaal geopende T1
brengt echter meteen ook weer een positieve span
ning op basis T2, zodat het duidelijk is dat de beide
transistoren elkander nu open houden. Na het

openen van TA blijft er stroom vloeien door RL.
Wordt de spanning omgekeerd dan gebeurt er
niets, want dan wordt door het sluiten van TA T2
alleen maar nog sterker gesperd. Blijft TA gesloten
en wordt een wisselspanning aangelegd, dan werkt
de schakeling als een normale diode, d.w.z. de
halve perioden worden doorgelaten.
Nu komen we tot de kern van de zaak. Men kan niet
slechts de halve periode doorlaten, maar door toe
voeging van een condensator, door het vertraagd
inschakeleffect, een kleiner gedeelte. Dat wordt
duidelijk gemaakt door schakeling 3.
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Materialenlijst bij schakeling 2

Gate

T1
T2
Ta
RL
R1
R2

2S302
BFY 67 A
Drukcontact
Relais of gloeilampje
1 k } W.
2k2 | W. ________

R1
Kathode

l
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Schakeling 3

Faseverkortingsschakeling
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In plaats van de beide transistoren uit schakeling 2
wordt bij deze schakeling een thyristor in gebruik
genomen. Afhankelijk van de stand van potentiometer P wordt een groter of kleiner deel van de
positieve halve fase doorgelaten. De schakeling
werkt dus volgens het principe van pulsduurverkorting. Voor de uitsturing van de thyristor is een
bepaalde stuurspanning vereist. Door het variëren
van de RC keten P-C1 bereikt de stuurspanning op
verschillende momenten de benodigde ontstekingswaarde voor de thyristor. Iedere stand van de potentiometer veroorzaakt een andere stroomhoek.
Dit wordt aanschouwelijk gemaakt in diagram 3.
Doordat met een kleinere ontstekingshoek ook een
geringer vermogen wordt doorgelaten, is het mo
gelijk d.m.v. de thyristor stuur- en regelschakelingen
te realiseren.

volledige wisselspanning

Spanning over belastingsweerstand of lamp met
P in kleinste stand

k___

Spanningsverloop met P in middenstand

i

o
La

t
R1

i

O 12 V~

Materialënlijst bij schakeling 3

Cl

Th
C1
P
R1
La

Thyristor C106F1
1 uF polyester
50 k lin
150 Ohm *W.
Gloeilamp 12 V 4 W.
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Schakeling 4

Lichtsterkteregelaar
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De werking van deze schakeling is identiek met die
van schakeling 3, met dien verstande dat er twee
dioden extra zijn aangebracht om te hoge negatieve
piekspanningen aan de gate te sperren. In deze
onderdelenbezetting is het mogelijk gloeilampen
van 40 tot 200 Watt in lichtsterkte te regelen. Het
regelbereik loopt van 0 tot halve effectieve stroom
waarde. Wil men van half tot vol vermogen kunnen
regelen, dan kan een siliciumdiode in tegengestelde
richting, dus anti-parallel, aan kathode en anode
van de thyristor worden geschakeld. Schakelingen
die eigenlijk zijn ontworpen voor regeling van het
toerental van elektromotoren, zoals schakeling 14,
zijn ook voor dit doel zeer bruikbaar» met als voor
deel een continu-regeling van 0 tot vol vermogen.
R4 in schakeling 14 mag dan worden overbrugd,
daar die slechts voor motoren van belang is.

Materialenlijst bij schakeling 4
Th
D 1, 2
C1
P
R1
La

BTY 79/400 R
BY 100 (sil. diode piV 800)
1 uF min. 630 V =
10 k 5 W.
220 Ohm 1 W.
Gloeilamp 220 V 40 è 200 W.

-o

O 220
R
R1

A
Th

P

H4->

O

D2
C1
MP
&

O
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Schakeling 5

Alarminstallatie

14

Het meest karakteristieke van deze schakeling is de
sturing van de thyristor via een ontstekingstransformator. Bij verbreking van de alarmdraad L valt de
gelijkstroom in de primaire van de ontstekingstrafo
Z.Tr. weg, waardoor in beide windingen een korte,
steile onderbrekingsimpuls optreedt. Via de secun
daire wikkeling signaleert deze de gate, zodat de
thyristor wordt geopend. De bel en de signaallamp
gaan werken en kunnen alleen worden uitgescha
keld door onderbreking van de stroom of kortslui
ting van de thyristor via maakcontactTA, dat tevens
dienst doet als testknop voor bel en lamp. In rust
loopt er een stroom van slechts 1 mA (door R3),
bij alarm wordt ca. 200 mA opgenomen. Door dit
betrekkelijk lage stroomverbruik kan de installatie
zonder meer uit batterijen worden gevoed. Voor het

testen kan worden volstaan met drie in serie gescha
kelde platte zaklantaarnbatterijen. Voor langdurig
gebruik zijn kleine nikkel-cadmiumaccu's aan te
bevelen, daar deze oplaadbaar zijn. Bij de gegeven
onderdelenbezetting mag de thyristor maximaal
12 Watt schakelen, dat is bij 12 Volt dus 1 Ampère.
Het type bel en lampje zijn dus niet kritisch. De
thyristor moet gekoeld worden op 5><5 cm alu
minium van 2 mm dik.

Materialen lijst bij schakeling 5
Th
B
L
La
Ta
C
R1
R2
R3
Z.Tr.

C 106 B 1
Normale huisbel
Alarmdraad
Gloeilamp 12 V. 0,1 A
Drukknop
0.068 uF polyester
150 Ohm j-W.
}W
1 k5
12 k
Ontstekingstrafo
prim. 60, sec. 40 wdg. 0.3 mm,
in schaalkern 18-14 o.L.

i
l

La

i

o +12V
R3

Ta

6
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R1

o

)L
B

c

)

o
R2
C

Ë

Z.Tr.
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Schakeling 6

Thyristor-tijdrelais
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Dit is een relais dat vertraagd wordt ingeschakeld
d.m.v. een thyristor. De schakeling werd uitgewerkt
voor een voeding van 42 Volt. Bij gebruik van
andere spanningen moet R1 worden gewijzigd.
Spanningen tussen 20 en 65 Volt zijn bruikbaar.
De werking: het relais is opgenomen in de anodeleiding van de thyristor. C1 wordt geladen over R1.
Na de door R1 bepaalde laadtijd wordt over C1 de
zenerspanning van D 2 bereikt. D 2 wordt geleidend
en start de thyristor, zodat het relais wordt aange
trokken. De weerstandswaarde van het relais mag
variëren tussen 200 en 1000 Ohm. Met R1 en C1
in de aangegeven waarden bedraagt de vertragingstijd ca. 5 seconden. Door wijziging van R1 en C1

is een zeer groot regelbereik mogelijk. Uiteraard kan
R1 ook als potentiometer worden uitgevoerd.
Weerstand R 4 dient ter beveiligihg van de thyristor,
die anders overstuurd zou kunnen worden. De
combinatie R3/C2 zorgt, dat bij snelle stijging van
de spanning de-thyristor niet vanzelf start door het
„stoot" effect. Dat is namelijk een bijkomstige
eigenschap van thyristoren, die extra in de hand
gewerkt wordt door relaisspoel en schakelaar in de
plusleiding. Overigens is het om deze reden altijd
belangrijk, het laden en ontladen van condensato
ren via een thyristor zonder serieweerstand zoveel
mogelijk te vermijden. Door het snelle schakeleffect
van deze halfgeleiders treden vaak onverwacht

grote stromen en hoge piekspanningen op, die
doorslag ten gevolge kunnen hebben. Als laatste
functie van R3/C2 is er nog het ondervangen van
de spanningsstoot die ontstaat door het stroomverloop bij gebruik van de thyristor in een wissel spanningscircuit. Bij inschakeling wordt de mid
delste sperlaag verzadigd met ladingdragers. Zijn
deze bij het keren van de fase, dus tegen het berei
ken van de spertoestand van de thyristor, niet vol
doende afgevoerd, dan blijft tengevolge van deze
,,opgeslagen lading" ook een stroom lopen gedu
rende een gedeelte van de puls die zou moeten
worden gesperd. Na dit korte moment komt de
thyristor sterk schoksgewijs in spertoestand, het
geen altijd een spanningspiek ten gevolge heeft.
Bij een juiste dimensionering van de RC-combinatie wordt ook dit verschijnsel binnen de perken ge
houden. In nagenoeg iedere thyristorschakeling zal
men dus een dergelijk deel aantreffen.
Ook diode D1 heeft een speciale taak. Gedurende
de vertragingstijd wordt C1 geladen. Deze lading
moet steeds worden afgevoerd om bij het herhaal
delijk uit- en weer inschakelen de volle vertragings
tijd te bereiken. Met de thyristor in geleidende toe
stand ligt de kathode van D1 praktisch aan massa.
De positieve lading van C1 kan afvloeien. Bij ge-
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sperde thyristor is ook D1 in sperrende toestand en
treedt er geen beïnvloeding van de laadstroom van
C1 op. De met D1 in serie geschakelde weerstand
R2 verhindert dat de ontlaadstroom te sterk wordt.
De sturing via een RC-filter is de eenvoudigste
manier om de thyristor als vertragend element te
schakelen. Voor stuur- en regelapparatuur zijn
echter meestal meer gecompliceerde schakelingen
noodzakelijk.

Materialenlijst bij schakeling 6
Th
D1
D2
R1
R2
R3
R4

C1
C2

18

C106B1
OA 91
Zenerdiode 12 V 1 W
47k }W
150 Ohm *W
100 Ohm }W
2k2
JW
250 uF 15 V elco
0.068 uF polyester

o

o
+ 42 V

Relais
R1

Dl

R2

M—

R3

D2

R4

C2

C1
O
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Schakeling 7

Thyristor-regelaar met
UJT-sturing

20

De hier als sturend element gebruikte Uni Junction
Transistor bezit twee bases en een emitter. De UJT
wordt daarom ook wel dubbelbasistransistor ge
noemd. De beide basisaansluitingen zijn enigszins
geleidend ten opzichte van het halfgeleidermateriaal. Er is slechts één sperlaag aanwezig. Deze ligt
tussen de emitter en het N-materiaal. De sturing
geschiedt via de emitter. De werkspanning wordt
gelegd aan de beide basisaansluitingen. Zonder
stuursignaal loopt tussen de beide bases alleen een
geringe lekstroom. Zodra aan de emitter een stuur
signaal aanwezig is ter grootte van ongeveer 50%
van de aan B1 en B 2 gelegde werkspanning, wor
den de geleidingen emitter-basis 1 zowel als B2B1 laagohmig. De transistor blijft in deze toestand

tot het emitter stuursignaal is gedaald tot nagenoeg
nul.
C1 wordt geladen via R3 en R4. Bij het bereiken
van de ontsteekspanning van de UJT vindt ontla
ding plaats via emitter, basis 1 en de primaire van
de transformator. Hierdoor wordt via de secundaire
van de trafo de thyristor gestuurd. Na de ontlaadtijd
van C1 valt de UJT terug in spertoestand en de
schakeling begint van voren af aan. De schakelfrequentie wordt ingesteld d.m.v. potmeter R4.

Materialenlijst bij schakeling 7
Th
T
D
R1
R2

R3
R4
C1
Z.Tr.

C 106 B1
UJT (SJ 1034)
Siliciumdiode (11 J 2)
330 Ohm }W
Belastingsweerstand
12 tot 100 Ohm, evt. gloeilamp
max. 10 W 12 V
10 k }W
Pot. meter 100 k
0.1 uF polyester
Ontstekingstrafo, zie schakeling 8

N

O
12

D

Th

Z.Tr.

R 2 (RL)

t

O
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De volgende 4 schetsen geven een indruk van het
spannings- en golfvormverloop in de totale scha
keling.

K

m/v
i
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Schakeling 8

Modelspoorsnelheidsregeling

De schakeling is bestemd voor gelijkstroom-modeltreinen, maar kan vanzelfsprekend ook voor andere
gelijkstroommotoren worden gebruikt. Zo werd met
de in modelbouwerskringen welbekende Monoperm Super motor een kleine wikkelmachine ge
bouwd. De stabiliserende terugkoppelschakeling
over R 3, R 4, C 2 naar basis 1 van de UJT houdt zo
wel het ingestelde toerental als de aanlooptijd van
de motor nagenoeg constant. Bij gebruik van de
Monoperm Super wordt de spanning betrokken uit
een normale 12 V transformator. Voor modeltreinen
is een 24 V type benodigd.
De gelijkspanning voor de impulsgenerator verkrijgt
men via diode D 2. Door deze niet-afgevlakte enkelfasige gelijkrichting werkt de gehele schakeling
slechts tijdens de positieve halve fasen, dus worden
ook geen nutteloze ontstekingsimpulsen aange
voerd. Zenerdiode D1 stabiliseert de pulsen van de
generatorvoedingsspanning, zodat de generatorfrequentie niet wordt beïnvloed door spannings
fluctuaties. Potentiometer P1 regelt de impulsfre
quentie over een zeer groot bereik. Het minimumtoerental wordt ingesteld met P2. Iedere stand van
P1 moet een constant toerental opleveren, dus
moet de schakeling zo weinig mogelijk afhankelijk
zijn van de belasting van de motor. Zoals reeds ge-
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zegd, is het mogelijk de impulsfrequentie van de
generator te beïnvloeden door variatie van de
spanning tussen de beide bases. Deze mogelijkheid
wordt benut door over de spanningsdeler R3-R4
de motorspanning als referentiewaarde terug te
koppelen naar basis 1. Bij stijgende belasting heeft
het motortoerental de neiging, terug te lopen. Daar
bij daalt ook de door de zelfinductie van de draaien
de motor opgewekte tegenspanning gedurende de
spertijd van de thyristor. De gemiddelde positieve
voorspanning van basis 1 wordt daardoor neerge
drukt, zodat de generatorfrequentie hoger wordt en
het ontstekingsmoment van de thyristor dienover
eenkomstig verschoven. Zodoende loopt de motor
zeer constant.

24

Materialenlijst bij schakeling 8
Th
T
D1
D2
P1
P2
R1
R2
R3
R4
C1
C2
Z.Tr.

C 106 F1
SJ 1034 (UJT)
Zenerdiode 8 V 1 W
Siliciumdiode
Potentiometer 2k5
5 k instel
6k8 }W
4k7
330 Ohm *W
330 Ohm }W
0.1 u F polyester
1 uF 15 V elco
Ontstekingstrafo,
Primair 60 wdg. 0.14 Cul
Sec.
60 wdg. 0.14 Cul
in schaalkern 7-11 o.L.

1

O 24
T

R2

D2

0

PI

R1

Dl

X"

Ir"

C 1

r

R4

P2

C2
]

R3

M
O

25

Schakeling 9

Acculaadstroombeveiliger

26

Ook acculaders künnen worden uitgevoerd met een
thyristorsturing. Deze schakeling is bedoeld voor
toepassing bij normale loodaccu's en verhindert
laden met verwisselde aansluitingen. Bovendien
volgt bij kortsluiting automatische uitschakeling.
Evenals in de schakelingen 7 en 8 wordt het stuur
signaal opgewekt door een UJT, die echter ditmaal
wordt gevoed vanuit de te laden accu. Daar een
accu nooit verder mag zijn ontladen dan tot ca.
1.85 V per cel, is door de geringe energieopname
van de UJT altijd een voldoende werkspanning
aanwezig voor de generator. Sluit men de accu
verkeerd aan, dan start de UJT niet, omdat de pola
riteit van de voedingsspanning niet klopt; bij kort-

sluiting krijgt de generator helemaal geen spanning,
dus ook dan worden geen fmpulsen opgewekt. In
beide gevallen krijgt de thyristor geen ontstekingsimpulsen toegevoerd aan de gate. Bij een juist aan
gesloten accu heeft alles een normaal verloop, de
thyristor wordt met pulsen gestuurd en er loopt een
laadstroom die afhankelijk is van de grootte van
R 5 en de aangelegde wisselspanning voor de voe
ding. Diode D1 zorgt dat tijdens de ongebruikte
negatieve halve fasen de UJT wordt geblokkeerd,
zodat geen nutteloze startsignalen aan de thyristor
worden toegevoerd. Verder is er nog de zenerdiode
D 2, die er voor zorgt dat het laden wordt stopgezet
zodra de accu vol is. Tijdens het laadproces stijgt de
accuspanning van ca. 11 Volt tot in geladen toestand
een maximum wordt bereikt van ca. 14 Volt. Deze
spanning dient steeds als voeding voor de UJT. De
pulsen aan de emitter van de UJT komen echter
nooit hoger dan de zenerspanning van D2, ruim
6 Volt. Op een gegeven moment is dus de spanning
tussen basis 1 en basis 2 van de UJT hoger dan
tweemaal de emitterspanningsimpuls, zodat de
UJT gesperd blijft. Ook de thyristor blijft dan, door
het wegvallen van de ontstekingsimpulsen, geslo
ten. Het uitschakelmoment kan verschoven worden
d.m.v. potentiometer P.

N

<r^o------j-

o

z
12-18

Th

R1

D1

i

R5
R2

T

Materialenlijst bij schakeling 9
Th
T
D1
D2
P
R1
R2
R3
R4
R5
C1
Z.Tr.

Z

C106 F1
UJT, SJ 1034
Siliciumdiode (11 J 2)
Zenerdiode 6.2 V 1 Watt
Potentiometer 1 k.Ohm
1 k
}W
6k8
}W
4k7
1 k
5 Ohm
5W
0.1 uF polyester
Ontstekingstrafo
2 x 60 wdg 0.14 Cul,
in schaalkern 7-11 o.L.
Zekering naar gelang
gebruikt thyristortype

D2

A
0

Cl

♦

O

A »

P

i
R3

R4

_L
i
I

i

Z.Tr.

I

12 V

i

T

Met de in de onderdelenlijst aangegeven thyristor
mag tot maximaal 1 Ampère worden geladen. Wil
men bv. tot 4 Ampère kunnen gaan, dan moet een
zwaardere thyristor, bv. type C20B, worden ge
bruikt. In dat geval moet het ontstekingscircuit wor
den aangepast door overbrugging van R4. R5
wordt dan ca. 2 Ohm.
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Schakeling 10

U JT-f requentiedeler

28

Dit is een minder bekende schakeling met Uni
Junction Transistoren. Zoals uit de schakeling
blijkt, bestaat de frequentiedeler uit 2 oscillatoren
van nagenoeg gelijke opbouw. Het enige verschil
bestaat uit de waarden van C2 en C4. Beide oscil
latoren kunnen zelfstandig werken.
De pulsduur wordt ingesteld met R1 en R 5. De
eerste trap wordt in vrijloop afgeregeld op ca. 200
Hz., de tweede geeft dan, bij iets te lage afstem
ming, 50 Hz. af synchroon (= in tijd of ritme over
eenkomend) met het van de eerste trap afkomstige
stuursignaal.
De werking van het systeem komt erop neer, dat de
impulsen van de eerste trap steeds worden toege
voerd aan basis 2 van de tweede, waardoor de
spanning wordt neergeslagen in het opgelegde
ritme. Zodra de tweede UJT op het punt staat open
te gaan, wordt hierdoor als het ware een iets te
vroege start afgedwongen. Op deze wijze zijn

meerdere delingen mogelijk, hoewel deling door
meer dan 4 per trap moeilijker te synchroniseren is.
Voeren wij bij de gegeven schakeling via C1 een
signaal van 400 Hz. in de eerste generatortrap, dan
kan deze op dezelfde manier worden gesynchro
niseerd als wij deden met generator 2. De totale
deling wordt dan 1:2:4, dus 1: 8. Vóór zowel als na
deze unit kunnen meer generatoren worden gescha
keld en op gelijke wijze gesynchroniseerd.
Materialenlijst bij schakeling 10
T1,2
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
C1
C2
C3
C4

UJT's (SJ 1034)
50 k instel
47 k
{W
470 Ohm i\N
100 Ohm *W
50 k instel
}W
47 k
470 Ohm *W
100 Ohm *W
0.015 uF polyester
0.1
uF polyester
0.015 uF polyester
0.33 uF polyester

1:2

/

R1

1:4

r—2
R3

C1

/

/

i
R5

400 Hz

O + 12V
R7

C3

Hf

O
R2

R6

Tl

50 Hz

T2

—o

*

C2
C4
R4

R8
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Schakeling 11

Zaagtandgenerator met
transistor en UJT

30

„Zaagtandgenerator" wil zeggen: een oscillatorschakeling waarvan de uitgangsfrequentie een
golfvorm heeft met een betrekkelijk trage spanningsstijging gevolgd door een steile afval. Con
densator C wordt via een transistor geladen. Hier
door wordt bereikt, dat de stijgflank van de puls
nagenoeg lineair verloopt. De transistor werkt na
melijk als* stroomstabilisator, zodat de laadstroom
van C zo goed als niet afhankelijk is van de laadtoestand. Bij lading rechtstreeks over een weerstand
zou een z.g. exponentiële functie gevolgd worden,
waarbij met het stijgen van de lading de stroom zou
afnemen. Transistor T1 is sterk tegengekoppeld
d.m.v. R 3. Daar bovendien nog een basisweerstand
in serie met de ingang is opgenomen, verkrijgt men
een afknijpstroom in de regelkring. Deze stroom,
vermenigvuldigd met de stroomversterkingsfactor
van de transistor, levert de laadstroom voor conden-

sator C. De generatorfrequentie is regelbaar tussen
400 en 8000 Hz. via potentiometer P. Dit bereik kan
worden verschoven door verandering van de waar
de van C, bv. door hiervoor meerdere condensa
toren en een stappenschakelaar te nemen.
Toepassing als afbuiggenerator in oscilloscopen is
een van de mogelijkheden van deze schakeling.
Synchronisatie kan plaats vinden door impulsen
toe te voeren aan basis 2. (Zie schakeling 10.)

!
Materialenlijst bij schakeling 11
T1
T2
P
R1
R2
R3
R4
R5
C

Silicium PNP transistor (2S302)
UJT SJ 1034
Potentiometer 50 k
10 k
22 k
}W
i\N
1 k
330 Ohm }W
39 Ohm
0.1 uF polyester

5

;

O

R1

R3

+12 V

R4

O
R2

P

R5
C
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Schakeling 12

Snelheidsregelaar voor
parallelmotoren tot 42 Volt

32

Het generatorgedeelte van deze regelaar werkt on
geveer volgens hetzelfde principe als in schakeling
11. Het is hiermee mogelijk, parallelmotoren te stu
ren met een stroomopname van max. 6 A. De proe
ven werden genomen met een wisselspanning van
42 Volt voor een motor met een ankerspanning van
31 V. Zonder enige wijziging van de schakeling kan
ook gewerkt worden met motoren voor 24 V. anker
spanning.
De voor de veldwikkeling benodigde gelijkspanning
wordt met een bruggelijkrichtcel betrokken vanuit
de voedingswisselspanning. De snelheid van de
motor wordt geregeld via de ankerspanning, welke
kan worden ingesteld tussen 2 en 32 Volt, onaf
hankelijk van de belasting van de motor. Buiten
deze grenzen is regeling weliswaar mogelijk, maar
dan krijgt de belasting wel degelijk invloed op het

toerental. Verhoging van de voedingsspanning ver
groot het regelbereik.
In schakeling 12 is de thyristor enigszins anders
aangesloten dan in de voorafgaande voorbeelden;
het voornaamste verschil is, dat de diode voor de
voeding van de generator in de min-leiding is opge
nomen. De anode van de thyristor is verbonden met
de ankerwikkeling, die aan de andere kant aan de
nulleiding ligt. Doordat D1 niet gevolgd wordt door
een condensator-afvlakking, worden op het mo
ment dat de thyristor gesloten is de ontstekingsimpulsen ook geblokkeerd. De faseverkorting ver
loopt weer volgens het programma van de schake
lingen 7 en 8.
Om de instelling zuiver te kunnen afregelen en de
werking van de generator stabiel te houden, zijn
zenerdiode D 3 en condensator C 2 opgenomen in

het circuit, begrensd door R1. Diode D2 verhin
dert het afvloeien van de lading van C2, die als
referentiespanning dient voor de instelling van T1
via P1. C 2 is met opzet vrij groot gekozen, om te
zorgen dat deze referentiespanning goed afgevlakt
is.
Het hoogste resp. laagste regelbereik worden inge
steld d.m.v. R8 en R 9. Potentiometer P1 verzorgt
de eigenlijke regeling. Evenals in schakeling 11
wordt de spanning aan de loper van P1 gevoerd
naar de basis van T1. De UJT komt op de gebrui
kelijke manier in actie en de ontstekingsimpulsen
worden via de ontstekingstrafo toegevoerd aan de
thyristor. Bij het ontsteken van de thyristor wordt
via R 3 en R 4 een negatieve impuls gevoerd naar de
emitter van T1, die hierdoor in spertoestand komt
zodat de ontstekingsimpulsen ophouden zodra de

doorstromingstoestand in de thyristor is bereikt.
Op soortgelijke wijze wordt de generatorspanning
van de motor teruggekoppeld. Doordat deze onge
veer evenredig is aan het toerental van de motor,
wordt bij het aanlopen automatisch de ontstekingsimpuls vervroegd en de motor komt snel op
toeren. Door het stijgen van het toerental wordt de
tegenkoppeling groter en de motor richt zich naar
de door P1 ingestelde waarde. Bij belasting van de
motor wordt de teruggevoerde generatorspanning
lager en het anker krijgt weer vervroegde impulsen
toegevoerd. Op deze wijze heeft het verschil tussen
referentie- en generatorspanning een sterk stabili
serende invloed op het motortoerental.
Ter verduidelijking wordt in schema 12a het prin
cipe van deze vergelijkingswerking weergegeven.
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Materialen lijst bij schakeling 12
Th
T1
T2
P1
D 1,2
D3
Z
R1
R2
R3
R4
34

Thyristor piV. 200, 6A
(BTY 91/200 R)
Silicium PNP transistor (2 S 302)
UJT (2 N 2646)
Potentiometer 10 k
Siliciumdioden (11 J 2)
Zenerdiode 24 V 1 W
Zekering, 10 A.
1 W
1 k
56 Ohm |W
5 k instel
|W
1 k5

R5
R6
R7
R 8,9
R10
C1
C2
C3
C4
Z.Tr.

820 Ohm |W
47 k
|W
68 k
-J-W
5k instel
22 Ohm -J-W
0.1 uF polyester
5 uF 35 V elco
0.1 u F polyester
0.068 uF polyester
Ontstekingstrafo, prim. 60, sec. 35
wdg. 0.3 Cul in schaalkern 14—
18 o.L.

z
o
R
42V~

♦

Ml

Z.Tr

R2
D3

R 10

C3
R3
M3
4►

2l

z

7

MP
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Zoals men ziet vormt de basis-emitterdoorgang de
diagonaal in de uit twee spanningsbronnen gevoe
de brugschakeling.

9
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I

I

De regelaar van schakeling 12, zonder voedingsgedeelte. De schakeling is uitgevoerd als insteekprint, zodat bij defecten de uitwisseling gemakke
lijk is.

Schakeling 13

Snelheidsregelaar voor
parallelmotoren tot 220 Volt

pi
D1
D2
D3
D4
Z

Dezelfde schakeling als in voorbeeld 12 is hier uit
gevoerd voor een werkspanning van 220 Volt. De
maximaal toelaatbare stroom wordt hier bepaald
door het type van de thyristor, die in dit voorbeeld
1 Ampère kan schakelen.
De meeste betaalbare en voor dit doel geschikte
typen hebben een sperspanningswaarde van 400
Volt, hetgeen met het oog op de door de motor op
gewekte piekspanningen aan de krappe kant is.
Dit is te ondervangen door een extra diode (D4)
Materialenlijst bij schakeling 13
Th
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T1
T2

BTY 79/400 R of vergelijkbare,
eventueel zwaardere thyristor
Silicium PNP transistor (2S302)
UJT (SJ 1034)

R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
C1
C2
C3
C4
C5
Z.Tr.

10 k potentiometer
Siliciumdiode, piV 800 (BY 100)
Siliciumdiode (11 J 2)
Zenerdiode 24 V 1 W
Siliciumdiode, piV 600,
gewenst amperage (b.v. BYZ12)
Zekering, amperage overeenkomstig
Th en D4
5 k 10 W
100 Ohm |W
50 k instel, 1 W
|W
1 k5
820 Ohm |W
-j-W
47 k
68 k
|W
5 k instel
5 k instel
22 Ohm -J-W
0.1 uF polyester
5 uF 70 V elco
0.01 uF 1000 V
0.068 uF polyester
2 uF 70 V elco
Ontstekingstrafo als in
schakeling 12

220
o

R1

Z

Dl

*4

♦

♦

i[D2

<►

C3
R2

ZTr

if

Cl

II

R 10

(►-

R7

Ï04

T2

-n

T1
R3

£

w

R4

T ürs
I

m 0 ft»
1

C2

R6

R5

C4

C5

MP

PI
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♦
B
J

A

K
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in serie te schakelen met de thyristor. Uiteraard
moet deze diode een voldoend amperage kunnen
verdragen. Een sperspanningswaarde van 600 Volt
is voldoende.
Diode D1 moet ca. 800 Volt kunnen sperren en
begrenzingsweerstand R3 (voor de generatorsectie) wordt 5k Ohm 10 W. Instel weerstand R 3
(50 k Ohm) moet draadgewonden zijn en minstens
1 Watt kunnen verduren. Met het oog op collectorstoringen in de motor werd nog C 5 opgenomen, die
de stabiliserende werking van het terugkoppelnetwerk constant houdt. Het regelbereik van schake
ling 13 bedraagt 1:30, wat ongeveer neerkomt op
een effectieve spanningswaarden-bereik van 6 tot
180 Volt.
Bij de schakelingen 12, 13 en 14 is het noodzake
lijk, de thyristor goed te koelen. Uitgaande van een
maximale omgevingstemperatuur van 50 gr. C.
wordt als veilig aangenomen, dat de bed rijfstem peratuur van de thyristor 30 graden boven de omge
vingstemperatuur mag liggen. Hoe groter koel
element of -plaat (bevestiging van de thyristor in
het midden) hoe beter. Wil men met een minimum
volstaan, dan is de volgende formule van toepassing,
uitgaande van een plaatdikte van 1.5 mm alu
minium:

A (cm2)

= P (mW)
AX(C)

waarbij
A = de oppervlakte van de plaat in cm2,
P = het door de thyristor zelf opgenomen vermo
gen in milliwatts,
A t = het verschil tussen de hoogste optredende
omgevingstemperatuur en de maximaal toe
laatbare bedrijfstemperatuur van de thyristor,
in graden Celsius.
Het meest doeltreffend, daarbij werk en tijd bespa
rend, is de proefondervindelijke methode:
Neem een vrij grote, ongeveer vierkante plaat alu
minium. Bevestig de thVristor in het midden, zet de
schakeling in maximale bedrijfstoestand en blijf
repen van de plaat knippen tot de bedrijfstempera
tuur is opgelopen tot 30 gr. C. boven die van de on
middellijke omgeving van de koelplaat. De schake
ling is dan betrouwbaar tot een omgevingstempe
ratuur van max. 50 gr. C.

Schakeling 14

Snelheidsregelaar voor
seriemotoren

Seriemotoren worden gewoonlijk gebruikt in boortollen, slijpmachines en de meeste kleine huishou
delijke elektrische apparaten. Deze regelaar wordt
opgenomen in één van de toevoerleidingen naar
het apparaat. Daartoe is de meest efficiënte mon
tage, het geheel onder te brengen in een kastje
waarop een stopcontact is gemonteerd op de plaats
waar in de tekening de motor is» geschakeld. De
aansluiting op het lichtnet komt dan op normale
wijze tot stand via een snoer en een steker.
Bij dit soort motoren heeft een halve-fase-regelaar

niet het gewenste resultaat, zodat de hele schake
ling werd opgenomen in een gelijkrichter-brugschakeling. Deze ligt met de wisselspanningsaansluitingen in serie met de motor, zodat door de
thyristor zowel de negatieve als de positieve halve
fasen als positief worden „gezien" en als zodanig
bewerkt. De oscillatorschakeling verschilt in prin
cipe niet van de typen uit de voorgaande schema's.
De U JT „ziet" op alle punten een gelijkspanning en
oscilleert dus constant, met een frequentie die af
hankelijk is van de stand van potentiometer P.
De generatorspanning van de motor is in deze scha
keling niet bereikbaar om te worden benut voor belastingscompensatie. Een eenvoudige vervanging
hiervoor vormt R4, die te berekenen is als: R4 =
2: J (Mot). Dit komt er op neer, dat bij een gemid
deld stroomverbruik van 1 Ampère een weerstand
van 2 Ohm nodig is, d.w.z. een richtwaarde van
2 Volt als stabilisatiespanning. Wanneer de volle
stroom door R 4 gaat, is C2 sneller geladen dan bij
onbelast lopende motor, zodat de oscillatorfrequentie zich op de gewenste manier regelt naar de
motorbelasting.
Men moet er rekening mee houden, dat deze regelapparaten op lichtnetspanning (schakelingen 13,
14 en 15) zo veilig mogelijk moeten worden ge-
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isoleerd, daar alle punten in de schakeling de volle
wisselspanning kunnen voeren ten opzichte van
aarde, hetgeen bij aanraking soms dodelijk, vaak
pijnlijk of toch minstens onprettig is. Wordt een
metalen behuizing gebruikt, dan moet deze over
eenkomstig installatievoorschriften worden geaard.
Wil men iets aan het apparaat veranderen of na
zien, trek dan eerst de steker uit de wandcontact
doos.
Meestal wordt gebruik gemaakt van een bakelieten
of plastic kastje, daar dit materiaal het makkelijkst
te bewerken is en bovendien zeer fraai kan worden
afgewerkt.

Materialenlijst bij schakeling 14
D1—4
Th
T
D5
D6
R1
R2
R3
R4
P
C1
C2
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Brugcel B250 C2200
Thyristor 400 V
(BTY 79/400 R)
UJT (SJ 1034)
Siliciumdiode (BY100)
Zenerdiode 6.2 V 1 W
18 k 5 W
330 Ohm }W
12 k }W
zie tekst
Potentiometer 100 k
10 uF 15 V elco
0.2 uF polyester

1

♦

P

D6

D5

R3

I

R2

C1

u

ji

}
R1

♦

Th

7

T

D1—4

n R4

C2
-é-

♦

4-

Ro
220
MP O
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Schakeling 15

Toerentalregelaar met
belastingscompensatie

44

In dit voorbeeld wordt weer een regelaar voor 220 V
parallelmotoren behandeld, met als bijzonderheid
een z.g. I.R. compensatie, d.w.z. een sterk geper
fectioneerde toerental-stabilisatie, die vooral bij
lage draaisnelheden van de motor zeer effectief de
belasting compenseert.
Bij lage toerentallen wordt een gedeelte van de aan
de motor toegevoerde spanning toegevoegd aan de
instellings-referentiespanning van de generator.
Door deze maatregel kunnen de verliezen in het
anker van de motor worden gecompenseerd.
Door variëren van de waarde van R14 kan het
werkpunt van de compensatieschakeling worden
ingesteld. Er treedt bij lage draaisnelheden en wis
selende belasting geen terugloop in toerental meer
op. Het is zelfs mogelijk R14 zo in te stellen dat
het toerental bij toenemende belasting hoger wordt.
Ook het totale regelbereik van deze schakeling
wordt hierdoor vergroot: er is een verhouding mo
gelijk van 1 op 60 tussen laagste en hoogste toeren
tal.
Om regelbereik en nauwkeurigheid volledig te kun
nen benutten moet de impulsgenerator thermosta-

Materialenlijst bij schakeling 15
Th
T1
T2
P1
D1
D2
D3
D4
GL
Z
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7

BTY 79/400 R
2S 302 (silicium PNP)
UJT (SJ 1034)
Potentiometer 2500 Ohm
Diode piV 800, (BY100)
Siliciumdiode (11 J 2)
Zenerdiode 20 V 1 W
Silicium hoogspanningsdiode
(BYZ 12) zie schakeling 13
Bruggelijkrichter B 250 C 2200
Zekering 4 Ampère
5k
10 W
100 Ohm |W
220 k
-J-W
330 k
|W
22 Ohm -J-W
47 k
1 W
220 k
-J-W

R8
R9
R 10
R 11
R 12
R 13
R 14
C1
C2
C3
C4
C5
S1
Z.Tr.

10 k instel
5 k instel
820 Ohm -J-W
68 k
|W
NTC 4k7
22 k
-J-W
1 k
-J-W
of 3 k instel
0,1 uF polyester
5 uF 70 V elco
0.01 uF 1000V polyester
0.068 uF polyester
5 uF 70 V elco
tumbler 2* om
Ontstekingstrafo primair 60,
sec. 35 wdg. 0.3 Cul in
schaalkern 18-14 o.L.
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biel werken. Er wordt reeds een zekere stabilisatie
bereikt in T1 f door de emitterweerstand en de daar
door veroorzaakte gelijkstroomtegenkoppeling. Een
extra NTC weerstand (R12) in de basisspanningsdeler verbetert dit effect. Een goede thermostabiliteit wordt alleen mogelijk door strikte handhaving
van de volledige onderdelenbezetting uit de materialenlijst. Bovendien is aan te bevelen, alle onder
delen van de ontstekingsunit in kunststof in te R
gieten, zodat deze met elkaar in goed warmtecontact
blijven en zodoende geen noemenswaardige onder 220 V~
linge temperatuurverschillen optreden.
Daar de algehele werking van regelaar nr. 15 in
principe niet afwijkt van de schakelingen 12 en 13,
wordt van verdere omschrijving van de diverse
functies afgezien. Opgemerkt zij nog, dat de rege
laar ook op afstand kan worden bediend of gepro
grammeerd, indien de aftakpunten van de referentiespanningen omschakelbaar worden aangesloten
op aansluitbussen. In het prototype werd hiervoor
gebruik gemaakt van een normaal in de handel ver
krijgbare 3-polige plug.
De afstandbediening is omlijnd aangegeven in het
schema. In feite worden, zoals duidelijk zal zijn, de
in de schakeling voorkomende bedieningspotentio- MP
meters a.h.w. naar buiten gehaald; dit is ook te zien
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aan de overeenkomstig gehouden nummering.
Bij programmering worden op de aansluitpunten op
gewenste tijdstippen verschillende stuurspanningen
aangelegd. Daarom wordt ook via S 1 de ingang
losgeschakeld van de glijder van potentiometer P 1.
Het toerental volgt dan het opgelegde programma.
Wil men van een geregelde of geprogrammeerde
motor het toerental afleesbaar maken, dan zijn hier
voor in de handel tachogeneratoren en mechanisch
werkende toerentalmeters. De laatste werken vol

gens het principe van middelpuntvliedende kracht.
Tachogeneratoren zijn miniatuurdynamo's, die
rechtstreeks aan de motor-as worden gekoppeld.
Daar deze instrumenten door amateurs meestal niet
makkelijk zijn te bemachtigen, werd als tachogenerator-een Distlermotor gebruikt. Dit is een dynamo
waarvan de afgegeven spanning stijgt of daalt met
het toerental. De aflezing geschiedt via een voltmeter, die voor dit doel van een andere schaal wordt
voorzien.

Schakeling 16

Toerentalmeter

50

Indien de nauwkeurigheid van een toerentalmeter
niet al te belangrijk is, kunnen met behulp van deze
schakeling regelaars als bv. in schakeling 15 op
eenvoudige wijze worden uitgebreid.
Wat hier in feite gemeten wordt, is de generatorspanning van de motor. Deze is nl. vrij sterk afhan
kelijk van het motortoerental. Om te voorkomen dat
de voedingsspanning de meteruitslag beïnvloedt,

zijn de dioden D1 en D 2 in de schakeling opgeno
men, zodat alleen de door de motor zelf opgewek
te (tegen)spannintjspieken worden gemeten. De
waarden voor R 1 en R 2 zijn aangepast aan het
gebruikte metertype. Bij het prototype was een
inbouwmeter met een volle uitslag van 1 mA ter
beschikking. Om het gehele meetbereik te kunnen
benutten, werd R 1 als instelpotentiometer uitge
voerd. Hiermee wordt de volle uitslag in overeen
stemming gebracht met het maximaal te meten
toerental. Er moet een andere schaal worden aan
gebracht, geijkt in toeren per minuut (gebruikelijke
afkorting: RPM).

Matferialenlijst bij schakeling 16
D 1,2
R1
R2
J

Siliciumdioden 800 piV
(BY 100, BY 250)
100 k instel
150 k 1 W
meetinstrument 1 mA

R O

ï-

220 V

4
M

Th

D1

J

R1

R2

MP
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Schakeling 17

Thyristor-thermostaat

52

Als laatste thyristorschakeling in deze bundel een
thermostaat.
De thyristor wordt op de bekende manier gestuurd
via een UJT. Het aangesloten verwarmingselement,
aangeduid als RL, krijgt de werkspanning toege
voerd en stijgt in temperatuur. Diodep 2 vormt een
verbinding tussen UJT en de potentiaal van de spanningsdeler R 4-R 5. Deze laatste werd zo berekend,
dat bij temperaturen beneden de met P1 ingestelde
geleidingswaarde van de UJT diode D 2 sperrend
staat. De spanningsdeler heeft tot de ingestelde
referentiewaarde geen invloed op de impulsgene
rator. Wanneer de waarde van NTC R 5 door de
stijgende temperatuur lager wordt, gaat D 2 op een
zeker moment geleiden. De impulsen van de ont-

stekingsgenerator worden onderdrukt en de thyristor komt in spertoestand. Om de meetplaats voor de
temperatuur vrijelijk te kunnen kiezen, wordt R 5 bij
voorkeur ondergebracht in een gesloten glazen
buisje en door middel van snoeren gekoppeld aan
de rest van de schakeling. Na uitschakeling van de
thyristor daalt de temperatuur in het te regelen
object en dus ook in de daar geplaatste NTC R 5.
Reeds bij geringe ondertemperatuur gaat de im
pulsgenerator weer werken en de schakeling her
haalt zich. De stabilisatie zweeft zeer dicht om de
ingestelde waarde, die d.m.v. P1 gevarieerd kan
worden tussen 50 en 95 gr. C.
Indien lagere temperatuurbereiken gewenst zijn,
moet R4 worden vergroot. Uiteraard moet de
gunstigste registratieplaats voor R 5 met zorg
worden gekozen om tot optimale resultaten te
komen.
Materialenlijst bij schakeling 17
Th
T1
D1
D2

BTY 79/400 R
UJT (SJ 1034)
BY 100,103 of 250
Siliciumdiode (BA 100)

220
o
R

►h
D1

3^

}

T

R1

♦
R3

P1

D3

m

R4
4 >

D2

-N

T1

il

R2

ZTr

/*

RL

R5
C1
MP

D3
R1
R2
R3
R4

Zenerdiode 24 V 1 W
5k
10 W
6k8
12 k
|W
1 k5
•j-W

R5
P1
C1
RL

NTC 4k7
pot. meter 5 k lin.
0.1 u F polyester
« 70 Ohm
(dompelaar 500 W)
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Schakeling 18

Eenvoudige toongenerator
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Met slechts 6 onderdelen maakt men deze miniatuur-toongenerator, die een nagenoeg sinusvor
mige spanning afgeeft en voor vele doeleinden
bruikbaar is, o.a. als modulatie-eenheid in modelbesturingsapparatuur. Doordat in dit ontwerp een
siliciumtransistor werd gebruikt, is de werking van
deze schakeling bevredigend tussen temperaturen
van —10 en + 40 gr. C., ondanks het ontbreken van
een basisspanningsdeler.
R 1 verzorgt zowel de basisvoorspanning als de
terugkoppeling. L1 en C1 vormen de afgestemde
kring. Bij de aangegeven waarden bedraagt de
oscillatorfrequentie ca. 1000 Hz.

Door vergroting van R 2 kan.de sinusvorm van het
uitgangssignaal worden verbeterd, hoewel het
starten van de oscillator daardoor kan worden be
moeilijkt. Hier wordt de versterkingsfactor van de
gekozen transistor van belang. R 3 zorgt dat de
oscillator niet door overbelasting wordt beïnvloed
en regelt tevens de sterkte van het afgegeven
signaal.

Materialenlijst bij schakeling 18
T
R1
R2
R3
C1
L1

Silicium NPN (2N2926 oranje)
220 k
iW
1 k
iW
50 k instel
0.068 uF Styroflex, polyester
of MKS/FKS
1200 wdg. 0.05 Cul met middentap
in schaalkern 7-11 AL 160
(voor 1 kHz)

O +12V

ffi

O

LF

LI

R1

R2

O
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Schakeling 19

Toongenerator met
Pi-kring
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De voornaamste voordelen van deze schakeling ten
opzichte van schakeling 18 zijn: betere temperatuurstabiliteit en zuiverder sinusvorm van het uitgangs
signaal. Dit wordt hoofdzakelijk bereikt door het
omleiden van de collectorstroom, die nu niet meer
door de spoel gaat. Zodoende wordt voormagnetisatie van de schaalkern vermeden en daarmee de
daardoor veroorzaakte frequentieschommelingen.
Deze voormagnetisatie is altijd een belangrijke
factor wanneer er gewerkt wordt met kleine transformatorkernen met zeer kleine of helemaal geen
luchtspleet.
De werking: het door L, C1 en C2 gevormde Pifilter bewerkstelligt aan de uiteinden van L een
fase-draaiïng van 180 gr. voor de resonantiefrequentie. Om de oscillator vlot te doen starten, werd
R1 overbrugd door C3. Instelpotentiometer P

maakt het uitgangssignaal regelbaar van 0 tot
1 Volt, bij een belastingswaarde van 5 k Ohm. R 3
dient als aanpassingsweerstand voor eventuele na
volgende versterkertrappen en C4 als gelijkstroomscheiding. De kwaliteit van de gebruikte condensa
toren is van grote invloed op de stabiliteit van de
oscillatorfrequentie. De voorkeur hebben typen als
styroflex, polyester en MKS of FKS.
Een frequentie-tolerantie van 0.5% tussen —10 en
+45 gr. C. is bereikbaar.
Materialenlijst bij schakeling 19
T
P
R1
R2
R3
C1
C2
C3
C4
L

sil. NPN (2N2926 or.)
potentiometer 5 k
100 k
*W
820 Ohm }W
15 k
*W
0.1 uF
0.1 uF
0.1 uF
1 uF 15 V elco
1300 wdg. 0.05 Cul
in schaalkern 14-8
AL 250

o +12V

:
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Schakeling 20

Uitwisoscillator
voor bandrecorders
Materialenlijst bij schakeling 20
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Deze betrekkelijk eenvoudige oscillatorschakeling
met terugkoppelwikkeling levert een uitwis- en
voormagnetisatiesignaal (resp. 70 en 100 V) van
60 kHz. Bij niet aangesloten koppen ligt de fre
quentie op 30 è 40 kHz. De werking kan worden
getest met een neonlampje over L3. Bij niet starten
moet L1 of L 2 worden omgepoold. De voormagnetisatie over de opnamekop is instelbaar d.m.v. trim
mer C 3. R 1 en R 2 verzorgen de instelling van het
werkpunt, R 3 en D 1 beschermen de basis van de
krachttransistor tegen overbelasting en R 4 dient als
stroombegrenzing (kan vaak worden weggelaten).
Voor de koeling kan het best een koelster worden
gebruikt, die op het huis van de transistor wordt
geschoven.

R1
R2
R3
R4
C1
C2
C3
D1
T
WK
L1
L2
L3

1 k8
}W
220 Ohm JW
39 Ohm j-W
1 Ohm draadgewonden
1 uF 35 V elco
2200 pF polyester
Trimmer 250 pF Cyldon
Kleine schakeldiode
b.v. OA 91 of 1 S 73
Silicium NPN power-transistor
(BFY 52)
Wiskop ca. 1 mH.
9 wdg. 0.18 Cul
14wdg. 0.3 Cul
300 wdg. 0.18 Cul
met tap op 260 wdg.
Alle spoelen in Siemens schaalkern
14x18 B 65561-AO100-AO 25
-AL 100

o +6-8V

♦

L3

LI L2

R1

‘4 -

naar opnamekop

R3
T

C2

R2

< ►

C1
R4

I
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Schakeling 21

Ontvanger voor
modelbesturing

De meest eenvoudige en toch doelmatige ontvan
ger voor modelbesturing is nog steeds de z.g. superregeneratieve ontvanger.
In dit voorbeeld wordt de oscillerende ingangsschakeling gevolgd door 3 galvanisch gekoppelde
LF trappen, waardoor een optimale gevoeligheid
wordt bereikt. De siliciumtransistoren alsmede de
stabilisatieschakelingen d.m.v. R 1,2, 3, 5, 6, 7 en
10 beperken thermische invloeden tot een minimum.
De (laagohmige) emittervolgeruitgang van T4
vormt een universele aanpassing voor nagenoeg
iedere gewenste schakelversterker met toonrelais
en/of servomotoren. Wil men het uitgangssignaal
regelbaar maken, bv. voor meeluisterdoeleinden,
dan kunnen R 11 en R 12 worden vervangen door
een instelpotentiometer van 1 k Ohm, waarbij C 9
aan de loper wordt gekoppeld.
In schakeling 22 wordt een ingangskring met siliciumtransistor behandeld, die ook in dit ontwerp
zou kunnen worden toegepast.
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Materialenlijst bij schakeling 21
T1
T 2,3,4
Sm 1
Sm 2
L

R1,2
R3
R4
R5
R6
R7
R 8,9,10
62

.

AF 125
2N2926 oranje (sil NPN)
Smoorspoel ca. 30 wdg. op
weerstand 1 M.
Smoorspoel 1 è 5 mH.
7-}-wdg. op spoelvorm 0 5 mm
voor 27.12 MHz. met ferritkern,
v. 40.68 MHz. met aluminiumkern
10 k
5k(2*10 k.par.) }\N
100 Ohm }W
}\N
18 k
820 Ohm *W
}W
10 k
}\N
6k

R 11,12
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
Ca
Ct

330 Ohm JW
5000 pF styroflex
50 pF ker.
2 uF 15 V elco
0.01 uF polyester
0.047 uF polyester
25 uF 15 V elco
10 uF 15 V elco
25 uF 15 V elco
25 uF 15 V elco
25 uF 15 V elco
10 pF ker.
20 pF ker.

/N

Tl

R4

T2

T3

T4
—6 V

L
R1

Ca

C2

R5

R6

R10
R7

R12

1 R11

'r©+f®

C1

C9

LF

Sm 1
R2

C3 C4 \

T

R9

+

63

Schakeling 22

Superregeneratieve
ingangsschakeling met
siliciumtransistor

De werking verloopt volgens het gebruikelijke
superreg-principe: in hoog tempo wordt het oscil
leren van de ingangskring onderbroken volgens de
tijdconstante die wordt bepaald door R 2-R 1-C 1.
Bij menging met een gemoduleerd antennesignaal
blijft na het filter R 3,4 C 5, 6,7, alleen het benodig
de LF signaal over, waarna verdere versterking kan
volgen.

Materialenlijst bij schakeling 22
T
L
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De voordelen van siliciumtransistoren wat betreft
temperatuur, versterking en afmetingen zijn aan
iedere amateur nu wel bekend. Deze schakeling
had ook zeer goed kunnen dienen als ingangs
kring in schakeling 21. De getekende kring met
germaniumtransistor zou kunnen worden wegge
nomen achter R 4 en Sm 2. De LF aansluiting van
schakeling 22 zou dan worden gekoppeld aan C 7
van schakeling 21 en C 5 in schakeling 21 worden
vervangen door C 7 van schakeling 22.

HF Sm
R1
R2
R 3,4
R5

C1
C2
C 3,4
C 5,6,7
C8

2N2926 oranje
10 wdg. 0.4 Cul op spoelvorm
5 mm. met ferrietkern (27.12 MHz)
ca. 30 wdg. op kleine ferrietstift
100 k
}W
}\N
3k3
5k (2xio k par.)
100 Ohm }W
120 pF ker.
5 pF ker.
20 pF ker.
0.01 uF metaalfilm
25 uF 15 Velco

♦

/N

♦

4—O + 6V

C5

V

R2
C6
♦

o

C7

< i

R3

R4
4

4—o LF

C8

C2
HF. Sm
R5
4
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Deze afbe

i schakeling 22.
elding hoort bij

Schakeling 23

Toongestuurd relais met
vertraging

Het voordeel van de relais-aantrek-vertraging in
deze schakeling voor model-ontvangers is de ge
ringe gevoeligheid voor storingsimpulsen. Het uit
de ontvanger komende LF signaal wordt via instelpotentiometer R 1 toegevoerd aan de basis van T1.
R 1 regelt de ingangsgevoeligheid van de schakeltrap. Frequenties die niet met de resonantiefrequentie overeenkomen, vloeien af over LT en CT.
Ter verhoging van de selectiviteit is C1 opgenomen,
die voor andere dan de resonantiefrequentie een
tegenkoppeling vormt. Wanneer het stuursignaal
binnenkomt, wordt het door T1 versterkt en vanaf
de collector via C1 enigszins meegekoppeld, zodat
het door diode D 1 gelijkgerichte signaal de transis
tor maximaal uitstuurt en zodoende de grootst
mogelijke stroom door het relais doet vloeien. Na
genoeg de hele gelijkspanning staat dan over de
spoel van het aangetrokken relais. Bij wegvallen
van het stuursignaal valt de schakeling, dus ook het
relais, terug in rusttoestand. Zolang het rustcontact
van relais 1 gesloten is, ligt de basis van T 2 aan
plus en is C2 kortgesloten. De emitter van T2
wordt enigzins negatief gehouden door de drempelspanning van D 2. Er loopt geen collectorstroom
en relais 2 blijft eveneens in rust. Bij het aantrekken
van relais 1 wordt C 2 geladen via R 5. De span-
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ning over de condensator stijgt. Bij het bereiken van
een hogere waarde dan de drempelspanning van
D 2 gaat een basisstroom vloeien die T 2 opent en
in de collectorleiding het relais doet aantrekken.
De door deze opeenvolging bereikte vertraging van
0.5 seconden is een voldoende waarborg tegen
valse impulsen. Valt gedurende de vertragingstijd
relais 1 een kort moment af, dan wordt over het
rustcontact onmiddellijk C2 ontladen. Hierdoor
wordt bereikt dat relais 2 alleen kan worden ge
stuurd met impulsreeksen die langer duren dan de
vertragingstijd. Door de prompte ontlading van
C 2 is ladingbehoud door een stoorimpuls en daar
mee foutief schakelen van relais 2 onmogelijk.
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Materialenlijst bij schakeling 23
T1
T2
D1
D2
Rel 1,2
R1
R2
R3
R4
R 5,6
C1
C2
LT, CT

2 N 2926 oranje
AC 128 of 126,124
OA 91
siliciumdiode (11 J2)
ca. 300 Ohm
25 k instel
180k
}\N
4k7
}W
NTC 4k7
10k
*W
0.1 uF
500 uF 15 Velco
toonkring, naar gelang frequentie

I

Rel 1
R2

\

5?

/

0 + 18V
D2

T1

R6
LT

Ö

R3

C1
R5

D1

i

X
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Schakeling 24

Omvormer 6-12-18 Volt
gelijkspanning
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Om kleine amateur- en modelbesturingszenders te
voeden vanuit een autoaccu, is deze schakeling
vaak een uitkomst. Voor de meeste in de handel
zijnde zendapparaten heeft men nl. een gelijk
spanning van 18 Volt nodig.
De schakeling is conventioneel: een inductief ge
koppelde balansoscillator. Het type van de ge
bruikte vermogenstransistoren is niet kritisch,
hoewel de stroomversterkingsfactor niet te laag
mag zijn. Een goede koeling is wel noodzakelijk.
De transformator wordt gewikkeld in een schaalkernset van 23x28 mm, zonder luchtspleet. W1

Materialenlijst bij schakeling 24
T1,T2
D 1, D 2
R1
R2
R3
R4
C1
C2
Tr

AD 149
Siliciumdioden 500 mA.
270 Ohm -J-W
150 Ohm *W
39 Ohm *W
82 Ohm *W
2 uF 25 V elco
1000 uF 25 V elco
Transformator, zie tekst
I

Tr
O
—12 V (6 V)

i

W2
1

W3
9

R1

f

2

A°

R2
3

10
i ►

O
— 18V

4

i

R4

C2

D2

5
R3

11

+
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wordt het eerst aangebracht en bestaat uit 2 x 1 o
wdg. bifilair, emaiiledraad 0.2 mm. W 2 bestaat uit
2 maal 2 bifilaire spoelen: aansl. 1-2 met 4—5
(14 wdg.) en 2-3 met 3-4 (13 wdg.). Voor W2 is
emaiiledraad van 0.3 mm voldoende. Uiteraard
kunnen voor 12 Volt niet-omschakelbare uitvoe
ring de aftakkingen worden weggelaten en 1-3
met 3-5 worden gewikkeld (2*27 wdg. bif.) of
voor 6 Volt alleen 2-3 met 3-4 (2x13). W3
bestaat uit 2 x 44 wdg. 0.2 mm bif.
Natuurlijk moet goed gelet worden op de juiste fase
bij het doorverbinden van de spoelsecties.
De van W3 afgenomen spanning (18V) wordt
door D1 en D 2 gelijkgericht en vervolgens afge
vlakt door C 2. Er is ruim voldoende vermogen aan
wezig om indien nodig continu 200 mA. te kunnen
afnemen.
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Schakeling 25

T ransistor-ontsteking
voor automotoren

Met opzet werd voor deze schakeling uitgegaan van
het emittervolgerprincipe, waarbij de collector van
de vermogenstransistor, die gewoonlijk met het
huis is verbonden, geaard wordt. Daardoor kan de
gehele carrosserie van de wagen zonder meer als
koeling worden gebruikt. Natuurlijk moet voor de
montage van de transistor niet uitgerekend een te
warme plaats worden uitgezocht.
De grote voordelen van de transistorontsteking
zijn: een grotere toelaatbare impulsstroom, die
gestuurd wordt door een kleine stroom door de onderbrekercontacten welke daardoor praktisch niet
meer aan slijtage onderhevig zijn. Aan de bougies
wordt een nagenoeg constante ontsteekspanning
toegevoerd van ca. 30.000 Volt, hetgeen gemiddeld
belangrijk hoger is dan het beste punt uit de
(overigens lang niet rechte) verhoudingsgrafiek
toerental/spanning van conventionele, mechanisch
geschakelde ontstekingssystemen.
De voor dit doel geschikte transistoren zijn vol
doende in de handel. Minimumeisen zijn: sperspanning 100 Volt, schakelstroom 15 Ampère. Voor
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automobielen met plus-geaarde accu wordt een
(silicium) NPN transistor gebruikt (Collector plus,
basissturing plus, emitter min), voor min-geaarde
systemen een (germanium) PNP type (Collector
min, basissturing min, emitter plus).
Bij defecten in de ontstekingsleidingen kunnen
tussen emitter en collector piekspanningen optre
den boven 100 Volt. Deze worden ondervangen
door een neon „glim" lamp (GL), die bij voorkeur
van een robuuste uitvoering moet zijn (enige centi
meters omvang) en geen ingebouwde weerstand
mag bevatten. De hoge spanningspieken worden
zodoende kortgesloten bij ca. 80 Volt, zodat de
lamp gaat knipperen zodra er iets mis is.
Er zijn verscheidene voor dit doel ontworpen bobines in de handel.
De zich op de onderbrekercontacten bevindende
vonk-onderdrukkingscondensator moet worden
verwijderd.

Materialenlijst bij schakeling 25
T

R
Rv
Gl
Bobine:
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in de schakeling AU 103, (PNP)
min aan massa, andere systemen
zie tekst
820 Ohm -J-W
6 V: 0.3 Ohm 12 Watt
12 V: 1 -J- Ohm 50 Watt
Neonlamp zonder voorschakelweerstand
speciaal voor transistor, bv. Bosch
TZ 6/12

massa

onderbreker
T

Gl

R

Rv

naar verdeler
en bougies

bobine

+ 6 of 12 Volt
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Schakeling 26

Gecorrigeerde
blokgolfgenerator

trigger proportioneel te sturen, d.w.z. het schakelmoment kan over de halve pulsduur van de driekantsgolf worden verschoven.
De gegeven onderdelenbezetting levert een fre
quentie van ca. 2500 Hz. Door C1 en C 2 in een
andere waarde te kiezen kan deze frequentie wor
den gewijzigd. Bij ongelijkheid van C 1 en C 2 ont
staan positieve en negatieve impulsen van onge
lijke duur.

Materialenlijst bij schakeling 26
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Als laatste schakeling namen wij een a-stabiele
multivibrator op. Zoals bij de meeste oscillatoren
zijn de mogelijkheden legio: toongenerator, pulsgever voor telapparatuur, stuur- of regeloscillator
enz.
Doordat in de schakeling door toevoeging van een
diode de blokvorm van het uitgangssignaal nage
noeg perfect is, bestaat hier de mogelijkheid om van
uitgang nr. 2 een driehoeksspanning af te nemen.
Hiermee is het bv. mogelijk, door middel van een
regelbare opgelegde gelijkspanning een Schmitt-

T1J2
D1
R1
R2
R3
R 4,5
R6
C1, 2
C3

NPN silicium (BC 175, BFY 52)
Siliciumdiode (BA 100)
3k3
100 Ohm
3k3
i\N
220 Ohm *W
3k3
}W
0.1 uF polyester
0.01 uF polyester

I—I
R1

R2

R3

R4

ll

I

*

C2

r
L_|/'

rN

O

Oj 1

o

A2

D1

R6

>
Tl

+12 V

R5

C1

H

O

T2

>

C3

±
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In de Serie Transistorschakelingen is ook verschenen:
Deel 1 - Richard Leger, 38 Transistorschakelingen

Uit de inhoud:
Automatische parkeerlichtschakelaar
Schemering-schakelaar
Lichtgevoelig relais (licht = actie)
Lichtgevoelig relais (donker = actie)
Lichtimpulsversterker
Zeer gevoelig lichtrelais
Foto-elektrische schakelversterker
Faseverschuivings-oscillator
RC-toongenerator met groot regelbereik
Sounderapparaat
Oscillator 50 kHz.
Omvormer met regelbare frequentie
Omvormer 12-220 V. 120 W. 50 Hz.
Omvormer voor TL-buis 8 W.
Zender voor afstandsbediening garagedeur
Ontvanger voor afstandsbediening garagedeur
Metaalinductierelais
Minimumtoerental bewaking
Neon knipperlicht

Andere deeltjes zijn in voorbereiding.

Transistor knipperlicht
Flitslamp-stroomvoorziening uit laagspanningscel
Signaalsterkte-indicatie voor batterij recorders
Signaallamp-zekerheidsschakelaar bij laagspanning
Signaallamp-zekerheidsschakelaar bij hoogspanning
Gestabiliseerd netvoedingsapparaat 2—17 V. 0,7 A.
Elektronische overspanningsbeveiliging 15-50 V.
Overspanningsbeveiliging voor accumulatoren
Overspanningsbeveiliging totl350 V.
Vetraagd relais
Tijdschakelaar 1 seconde-30 minuten
A-stabiele multivibrator
Elektronische miniatuurthermostaat
Gehoorapparaat
Telefoon-adaptor
Versterker 4 W.
Voorversterker met hoog-, laag- en volumeregeling
Versterker 10 W.
Transformatorloze Hi-Fi versterker 10 W.
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De thyristor - een stuurbare gelijkrichter - spert zonder startimpuls aan de stuurelektrode in beide richtingen. Daardoor
onderscheidt hij zich van de normale siliciumdiode. De thyris
tor schakelt terug in spertoestand, zodra de lopende stroom
beneden een bepaalde waarde (Ih) komt.
Ondanks de overeenkomst met een thyratron wordt de laatste
door de thyristor overtroffen op de volgende punten: geer
gloeistroom, dus geen opwarmtijd - verwaarloosbare span
ningsval in doorlaatrichting - uiterst korte schakeltijd - kleinere
afmetingen — groter schakelvermogen - geringe mechanische
kwetsbaarheid.
In de stuur- en regeltechniek is de thyristor tot op heden het
meest ideale schakelelement. Door voordelige aanbiedingen
van de laatste tijd (low-cost-types) wordt de thyristor ook
voor de amateur interessant.
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