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De snelle ontwikkeling van de elektronica heeft het
noodzakelijk gemaakt dit boekje geheel opnieuw te
bewerken. Naast vele eigen ontwerpen van de schrijver
zijn er nog maar vrij weinig schakelingen uit de vorige
druk overgenomen; deze werden bovendien aangepast
aan moderne onderdelen. Enkele schakelingen zijn
geïnspireerd op gegevens, afkomstig van de industrie;
de betrokken schema's zijn echter alle zodanig gewij
zigd, dat ze binnen de gestelde opzet passen. Zo wer
den bijna alle ontwerpen voor een nominale spanning
van 9 V gedimensioneerd, terwijl, met bepaalde beper
kingen (die steeds zijn aangegeven), ook met een
andere spanning tussen 6 en 12 V kan worden gewerkt.
Dit is gedaan om de meest uiteenlopende schakelingen
uit dezelfde stroombron te kunnen voeden en - waar
gewenst — combinaties mogelijk te maken. Een 9 Vbatterij is immers als zgn. „transistorbatterij" praktisch
overal verkrijgbaar. Slechts op enkele punten is — om
technische redenen - afgeweken van deze „standaard
spanning". Dit geldt vooral voor de schakelingen uit de
vermogenselektronica die op de netspanning (220 V)
werken.

Als transistoren zijn doorgaans de alom verkrijgbare,
goedkope Si-npn-typen gekozen uit de series BC 107...
109, BC 147 ... 149 en BC 167 ... 169. Door de nietkritische dimensionering van de diverse ontwerpen zijn
echter ook equivalenten of tweede-keus exemplaren te
gebruiken. Halfgeleiders, afkomstig uit dumppartijen of
sorteringspakketten van postorderbedrijven vallen
daarentegen vaak zo ver buiten de fabriekstoleranties,
dat een schakeling niet naar behoren, of zelfs helemaal
niet functioneert.
Alle schakelingen in dit boekje zijn door de schrijver
gebouwd en doorgemeten en wel over het gehele
aangegeven voedingsspanningsbereik. De in de sche
ma's vermelde spanningen en stromen gelden echter
alleen bij de nominale voedingsspanning, dus in het
algemeen bij 9 V. Wil men de aangegeven spanningen
controleren, dan dient men te beschikken over een
hoogohmige voltmeter met een inwendige weerstand
van minstens 10 MO; de meter volgens schakeling 5
leent zich bijv. uitstekend voor dit doel.
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Schakeling 1

Zakradio met teruggekoppelde
VET-detector

8

In de eerste trap van de schakeling is een veldeffecttransistor (VET) T1 opgenomen als teruggekoppelde
detector. Dankzij de zeer hoge ingangsimpedantie van
dit type transistor wordt de afstemkring praktisch niet
gedempt. De VET kan daardoor, in tegenstelling tot
andere transistoren, direct aan de top van de kring
worden gekoppeld om maximale gevoeligheid te krij
gen. Voor de antenne kan men volstaan met een draad
van V4 a V2m lang, aan te sluiten op één van de
ingangen A1 t/m A3. In de nabijheid van een zender is
de ferrietantenne zelfs al voldoende. Overdag-zijn de
sterkste stations vrijwel overal goed te ontvangen;
's avonds komt daar nog een groot aantal bij.
Na de demodulatie en versterking in de eerste trap (Tl),
wordt het LF-signaal nogmaals versterkt in de tweede
trap (T2). Het werkpunt van T2 dient men met R5 zoda
nig in te stellen, dat de collector op ca. de halve voe
dingsspanning ligt. Beschikt men niet over een meter,
dan wordt R5 bij maximale geluidssterkte op minimale
vervorming afgeregeld. Voor T1 is elke n-kanaal-VET
met een maximale drainstroom I DSS van 10 mA te
gebruiken. Bij kleinere waarden voor loss dient men
R2 evenredig groter te nemen. Typen met een grotere

:
waarde dan 10 mA zijn af te raden met het oog op een .
te hoog stroomverbruik.

Onderdelenlijst schakeling 1
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
L1
L2
R1
R2
R3
R4
R5
R6
S1
T1
T2
H

draaib. cond. 500 pF (miniat. uitv.)
draaib. cond. ca. 180 pF (miniat. uitv.)
keramische cond. 30 pF
keramische cond. 6 pF
styroflexcond. 220 pF
elco (tantalium) 1,5 /jF/10 V
elco 50 pF/6 V
keramische cond. 10 nF/30 V
elco 250 j/F/15 V
ferrietantennestaaf 9 x 20 x 120 mm
antennewikk. 41 wdg. 0.6 mm 0 CuL, zelfind.: 0,2 mH
terugkoppelwikk., naast L1 aanbrengen 6 wdg. 0,2 mm
CuL
koolweerstand 3,3 MO/V4 W
koolweerstand 1,0 küj'U W
koolweerstand 500 O/1/* W
koolweerstand 1 MClI'U W
trimpotm. 1,5 MClI'U W
koolweerstand 680 ClI'U W
enkelpolige aan/uit-schakelaar
n-kanaal-veldeffecttransistor BF 245
npn-Si-planartransistor BC 109C of BC 108C
hoofd(oor)telefoon met Ri = 2 ... 4 kfl
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Schakeling 2

• /

Kwaliteitsvoorversterker
met regelbare versterking

10

Bij ingangssignalen tussen 6,5 mV en 120 mV levert de
voorversterker volgens nevenstaand schema een uitgangsspanning van max. 0,5 V (uitgang 2) resp. 1 V (uit
gang 1). Met potentiometer R10 is de mate van tegenkoppeling, en daarmee de versterking, regelbaar. Voor
uitgang 2 werkt R10 bovendien als spanningsdeler. Het
signaal aan deze uitgang kan volledig worden „weg
gedraaid" en hangt qua grootte af van de aangesloten
belasting. De signaalsterkte op uitgang 2 daarentegen,
is niet regelbaar vanaf nul, maar slechts weinig belasting-afhankelijk.
De collectorstroom van transistor T1 is met het oog op
minimale ruis ingesteld op ca. 0,1 mA, terwijl T2 voor
het verwerken van het versterkte signaal een.collectorstroom van ca. 2,4 mA nodig heeft. Er wordt tegengekoppeld, zowel in de eerste trap via R3, alsook van de
uitgang van de tweede trap terug naar de eerste via R6.
Daar de basisvoorspanning van T1 - en door de directe
koppeling van beide transistoren, daarmee ook die van
T2 - wordt ontleend aan de emitterweerstand in de
tweede trap, is de schakeling bijzonder ongevoelig voor
schommelingen in temperatuur en voedingsspanning.
Deze laatste mag dan ook tussen 6 en 12 V worden
gekozen; het enige merkbare verschil is een lichte

toename van de vervorming bij 6 V. De in het schema
aangegeven spanningswaarden gelden voor een voe
dingsspanning van 9 V.

Onderdelenlijst schakeling 2
T1

T2
C1
C2
C3
C4
R1
R2
R3
R4
R5
B6
R7
R8
R9
R10

npn-Si-transistor BC 149C (BC 109C, BC 169 C)
npn-Si-transistor BC 148B (BC 107... 169,BofC)
cond. (keram. of styroflex) 0,1 /iF/30 V
elco 220 pF/10 V
elco 250 pF/10 V
elco 10 a*F/12 V
koolweerstand 47 kClj'U W
kool weerstand 1,6 MO/V4 W
koolweerstand 10 kCU'U W
koolweerstand 62 kfi/1/4 W
koolweerstand 620 fl/1/4 W
koolweerstand 100 kClPU W
koolweerstand 1 kül'U W
koolweerstand 1,5 k0/1/4 W
koolweerstand 15 kQl'U W
potentiometer log. 25 kfl/’/4 W
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Gegevens van de schakeling:
Ingangsspanning: instelbaar tussen 6,5 en 120mVvoor
max. uitgangsspanning
Ingangsimpedantie: 50 kfl
Uitgangsspanning: max. 0,5 V aan uitgang 2 en max.
1 V aan uitgang 1
Uitgangsimpedantie:
uitgang 1: ca. 1,5 kfl
uitgang 2: ca. 10 kfl, afhankelijk van de instelling
van R10
Belasting van de uitgangen:
uitgang 1: minimaal 5 kfl; max. ca. 100 pF
uitgang 2: groter dan 50 kfl; max. 50 pF '
Frequentiebereik: 30 Hz ... 100 kHz, afval <5 %
40 Hz ... 20 kHz, afval <2 %
Vervorming bij max. uitgangsspanning*: ^ 0,2 %
Ruis bij Uin = 6,5 mV: =§ -60 dB;
U,n = 100 mV: £' -80 dB
Voedingsspanning: 9 V (6 ... 12 V)
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Schakeling 3

Transformatorloze hoofdversterker met kortsluitbeveiliging
Vermogenstransistoren bieden door hun lage uitgangs
impedantie de mogelijkheid om in een hoofdverster
ker de luidspreker rechtstreeks te koppelen met de
eindtrap, zodat de logge (en dure!) uitgangstransformator kan vervallen. Een complementair paar heeft bo
vendien geen fasedraaier nodig, omdat daarvan altijd
maar één transistor tegelijk in bedrijf kan zijn.
Schemabeschrijving
'• r Ö

Het ingangssignaal wordt via R1 en C1 aan de eerste
transistor T1 aangeboden. Deze RC-combinatie aan de
ingang voorkomt mogelijke oscillaties van de eerste
trap ingeval de toevoerleidingen lang zijn. T1 werkt als
emittervolger en levert derhalve geen spanningsversterking. Daar staat tegenover, dat de ingangsimpe
dantie hoog is (500 kfl) zodat de signaalbron (bijv.
microfoon, voorversterker e.d.) weinig wordt belast.
Via C5 komt de LF-spanning terecht op de geluidssterkteregelaar R6. Potentiometer R5 dient in combina
tie met C4 voor begrenzing van de hoge frequenties.
Spanningsversterker T2 wordt met R12 tegengekoppeld. Tussen zijn emitter en de versterkeruitgang is bo
vendien het tegenkoppelnetwerk met R11, R13 en C9
opgenomen óm de vervorming klein te houden.

T3 levert het benodigde vermogen om de eindtrap uit
te sturen. Doordat stuur- en eindtrap rechtstreeks zijn
gekoppeld, beïnvloedt het werkpunt van T3 tevens de
instelling van de eindtransistoren T6 en T7. Met de
instelpotentiometer R14 wordt de spanning aan het
knooppunt van R21 en R23 bij kortgesloten ingang op
de halve voedingsspanning (hier 4,5 V) ingesteld. Deze
instelling is vrijwel onafhankelijk van de voedingsspan
ning. Het LF-signaal wordt door de beide eindtransisto
ren op luidsprekersterkte gebracht, waarbij T6 alleen de
positieve en T7 uitsluitend de negatieve gedeelten
versterkt. Via een grote koppelcondensator (Cl2) be
reikt het uitgangssignaal tenslotte de luidspreker L.
Daar de eindtrap in gemeenschappelijke collectorschakeling werkt, is zijn inwendige weerstand zeer klein,
waardoor luidsprekerresonanties sterk worden ge
dempt. De ruststroom van de in klasse B geschakelde
eindtrap wordt met R19 - zonder ingangssignaal! ingesteld op ca. 8 mA (gemeten in de collectorleiding
van T6). Diode D1 stabiliseert dit werkpunt bij voedingsspanningsvariaties, NTC-weerstand R18 bij ver
anderingen in de omgevingstemperatuur. Via C11 en
R16 is de eindtrap zelf nogmaals tegengekoppeld.
T4 en T5 dienen ter bescherming van de eindtransisto
ren tegen vernieling door overbelasting in geval van
kortsluiting aan de uitgang. Is die mogelijkheid abso
luut uitgesloten, dan kan men deze transistoren (even
als de weerstanden R20 en R23) ook wel weglaten. De
beveiliging werkt als volgt: wanneer door een uitwen
dige kortsluiting bij gelijktijdig ver uitsturen van de
eindtrap, de stroom door T6 en T7 te groot wordt, dan

bereikt de spanningsval over R21 resp. R22 de drempel
waarde van een Si-transistor: ca. 0,55... 0,6 V. T4 en T5
komen nu in geleiding en sluiten de stuurspanning van
de beide eindtransistoren kort. Hierdoor wordt de
maximale kortsluitstroom tot een ongevaarlijke waarde
begrensd. De weerstanden R21 en R22 zijn zo gedimen
sioneerd, dat bij maximale uitsturing de kortsluitbeveiliging nog juist niet in werking treedt.
Bij verandering van de voedingsspanning binnen de
aangegeven waarden blijft het uitgangsvermogen
praktisch gelijk. Men dient er alleen rekening mee te
houden, dat het maximum-uitgangsvermogen afneemt
naarmate men de voedingsspanning lager kiest.
Overigens mag men ook bij de hoogste voedingsspan
ning de volumeregelaar gerust „opendraaien"; er is
geen enkele schade te duchten, hoogstens enige ver
vorming.
Gegevens van de schakeling:
Voedingsspanning:
6V 9V
12 V 18 V
Uitgangsvermogen:
0,5 1,2
1,8 2,4 W
(vervorming 2%)
Ingangsspanning voor vol vermogen bij opengedraai
de geluidssterkteregelaar: 140 190 230 250 mV
Ingangsspanning voor
50 mW uitgangsvermogen: 35
35 35
35 mV
400 450 500 600 mA
Max. kortsluitstroom:
Belastingsweerstand: 3,5 ... 5 Cl
Frequentiekarakteristiek binnen 10 % recht van 30 Hz
... 15 kHz

13
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Onderdelenlijst schakeling 3

R6
R7
R8
R9
R10
Ril
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R19
R20

C1

R21
R22

C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
CIO
C11
C12
Dl
R1
R2
R3
R4

14

keramische cond. 100 pF/30 V
keramische cond. 100 nF/30 V
elco 100 pF/25 V
keramische cond. 10 nF/30 V
elco 1 *iF/25 V
elco 1 pF/25 V
elco 50 *iF/25 V
elco 100 /iF/25 V
keramische cond. 10 nF/30 V
keramische cond. 470 pF/30 V
elco 250 pF/25 V
elco 2500 pF/12 V
Si-zenerdiode 0,7 V
BZY 87. BZX 55/COV 8,Z1, ZG1
koolweerstand 1 kfi/V4 W
koolweerstand 2,2 MSVyU W
koolweerstand 10 kQI'U W
koolweerstand 22 kdl'U W

R23
R24
L
Tl
T2
T3
T4
T5
T6
T7

potentiometer 50 kO/V4 W lin.
potentiometer 50 kfl/Va W log.
koolweerstand 470 kft/J/4 W
koolweerstand 4,7 kfi/Vz W
koolweerstand 1 kfl/Vu W
koolweerstand 2,2 kD/’Aj W
koolweerstand 1 kli/’Aj W
koolweerstand 47 O/V4 W
koolweerstand 470 fl/Va W
potentiometer 100 kft/V4 W lin.
koolweerstand 156 n/’/2 W
koolweerstand 68 ÜPI2 W
koolweerstand 220 (l/’A: W
NTC-weerstand 50 li/K 15
potentiometer 100 Q/V4 W lin.
koolweerstand 82 O/V4 W
koolweerstand 0,68 fl/’A» W
koolweerstand 0,68 CU\h W
koolweerstand 82 fi/Vï W
koolweerstand 470 (V'U W
dyn. luidspreker 3 W 3,5 ... 5 li
npn-Si-transistor BC 109, 149, 169
npn-Si-transistor BC 107 ... 169
npn-transistor BSY 71. BSY 44, BSX 75, BSX 45 met
koelster
npn-Si-transistor BC 107 ... 169
npn-Si-transistor BC 177, BC 178 e.a.
npn-Ge-vermogenstransistor AC 187K tot 9 V, AD 161
vanaf 12 V batt.sp.
pnp-Ge-vermogenstransistor
AC 188K tot 9 V, AD 162 vanaf 12 V batt.sp.

T6 en T7 dienen te zijn gepaard (AC 187K/AC 188K, AD 161/
AD 162) en op een koellichaam te worden gemonteerd (therm.
weerst. R,h g 10 W/°C)
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Schakeling 4

Transistortester
De elektronica-amateur heeft bij zijn experimenten
dikwijls behoefte aan een instrument, waarmee hij aan
de hand van een paar simpele metingen kan vaststel
len, of de transistor die hij wil gebruiken nog in orde
is. In het algemeen kan hiertoe worden volstaan met het
meten van de gelijkstroomversterking, het controleren
op eventuele kortsluitingen en het bepalen van de
lekstroom. Om in geval van een per abuis verkeerd om
aangesloten batterij de te meten transistor te behoeden
voor vernieling is de batterijspanning laag gekozen (4,5
V). Het is handig om verschillende transistorvoetjes te
monteren teneinde de meest uiteenlopende uitvoerin
gen te kunnen beproeven.
Nadat de transistor in het juiste voetje is gezet, mag er
in eerste instantie geen of slechts een zeer kleine (^1
mA) stroom lopen. Deze zgn. lekstroom is trouwens al
leen bij vermogens-Ge-transistoren toegestaan: Sitransistoren mogen geen waarneembare lekstroom
hebben. Vertoont de meter een grote uitslag, dan is of
wel de transistor defect („doorgeslagen", dan wel in
wendig kortgesloten), of polariteitsschakelaar S2 staat
verkeerd. Loopt de wijzer bij het indrukken van druk
knop Ta naar nul terug, dan stond S2 in de verkeerde
stand. Door deze eenvoudige test kan men dus bij on
bekende exemplaren vaststellen, of het een pnp- dan
16
wei een npn-type betreft. Nadat S2 in de juiste stand

is gezet, moet er, wanneer men op de knop drukt, een
duidelijke uitslag te zien zijn op de meter; zo niet, dan
is de betrokken transistor inwendig onderbroken. Voor
het meten van de gelijkstroomversterking wordt eerst
S1 in de stand ,,10 /jA" geplaatst. Wijst de meter nu
minder dan 0,5 mA aan, dan kan men S1 overzetten op
het 100 /^A-bereik. Door de afgelezen waarden voor de
collectorstroom te delen door de met S1 ingestelde
basisstroom, vindt men meteen de stroomversterkingsfactor.
De derde stand van S1 dient voor het meten van de collector-emitter-lekstroom I CEO' aangezien de basis nu.
ook wanneer men Ta indrukt, niet is aangesloten.
Uitslagen groter dan 4,5 mA leveren geen betrouwbare
uitkomst meer op voor de stroomversterkingsfactor,
daar de maximum-kortsluitstroom door R3 tot 5 mA
wordt begrensd. Weerstand R5 voorkomt parasitair
oscilleren van HF-transistoren.
Dioden zijn op dezelfde wijze te toetsen op hun door
laat- en spereigenschappen. Men kan hiervoor het
beste een stel extra contactbussen op de tester aan
brengen.

:
Onderdelenlijst schakeling 4
B
M

batterij 4,5 V
draaispoelmeter 5 mA volle
uitslag
R1
koolweerstand 390 kfl 1/s W
R2
koolweerstand 39 kCl Vs W
R3
koolweerstand 820 Cl1U W
R4
koolweerstand 7.5 kfl Vs W
R5 koolweerstand 100 ft 1/s W
51
draaischakelaar met 3 stan
den
52
draaischakelaar 2-polig
Ta
drukknopschakelaar enkelpolig
diverse voetjes

PNP

I
R4

NPN

E
B
R5

/

«' \

L*Transistor\
I
\ voetje

\

/

/

Diode
11

M

C
52
R2

R,1

0*

*

♦

T-

B

**100»A

10jJA

o

5;
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Schakeling 5

Hoogohmige transistorvoltmeter

18

Wil men bij spanningsmetingen aan hoogohmige
schakelingen een juiste meetuitkomst krijgen, dan
moet de ingangsweerstand van de voltmeter zeer veel
groter zijn dan de inwendige weerstand van de schake
ling waaraan wordt gemeten. Door toepassing van een
veldeffecttransistor- in de ingangstrap is hier aan deze
eis voldaan. Om storende invloeden tengevolge van de
eindige isolatieweerstanden te voorkomen, mag de
schakeling ook weer niet al te hoogohmig zijn. De
minimum-ingangsweerstand aan aansluitbus Bu3 be
draagt 22 MD. Voor nog hoogohmiger metingen be
schikt men over de bussen Bu2 en Bu1, waarbij de
meteraanwijzing met 2 of met 10 moet worden verme
nigvuldigd; de ingangsweerstanden zijn dan 44 Mfi
resp. 220 MO. Vrijwel alle spanningen, waarmee men
normaal te maken krijgt bij halfgeleiderschakelingen,
vallen binnen de drie meetbereiken van 0,2 V, 2 V en
20 V. Het schaalverloop is lineair. Nadat de meter met
R9 is geijkt, hoeft men vóór en tijdens het meten alleen '
nog de nulpuntsinstelling te controleren en zo nodig te
corrigeren met R13. De hoogohmige schakeling is ge
voelig voor storingen vanuit het net en dient daarom
absoluut in een metalen kast te worden gebouwd. C1
en C2 werken dan de laatste storingresten weg.
Om de meteraanwijzing onafhankelijk te maken van de
batterijspanning wordt de voedingsspanning door

zenerdiode Z1 gestabiliseerd.

Onderdelenlijst schakeling 5
Cl
C2
D1
M
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13
R14
R15
51
52
Tl
T2
T3

polystyreencondensator 0,47 /pF/100 V
polystyreencondensator 0,1 /pF/100 V
zenerdiode, zenerspanning 5...6 V
100 pA-meter; Rj = 3 kfï
koolweerstand 200 MQ/’/a W/1%
koolweerstand 22 MP/1/-» W/1%
koolweerstand 20 MO/V4 W/1%
koolweerstand 2 Mfl/V4 W/1%
koolweerstand 220 kfl/1/4 W/1%
koolweerstand 1 MP/V4 W
koolweerstand 6,8 kfl/1/4 W
koolweerstand 2,2 kQJ'U W
potentiometer 5 kfl/1/4 W lin.
koolweerstand 2,2 kCU'l* W
koolweerstand 15 kfl/1/4 W
koolweerstand 8,2 kClPU W
potentiometer 5 kfl/’A» W lin.
koolweerstand 8,2 kSV^U W
koolweerstand 500 OJ'U W
draaischakelaar 3 standen
schakelaar enkelpolig AAN/UIT
n-kanaal-veldeffecttransistor BF 245
npn-Si-planartransistor BC 107...169
npn-Si-planartransistor BC 107...169

Schakeling 6

Transistorvoltmeter voor hoge
spanningen en met grote ingangsweerstand
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Vaak staat men voor de opgave een vrij grote spanning
(bijv. aan de buffercondensator in een elektronenflitser)
te meten bij zo gering mogelijke stroombelasting door
de meter zelf. Ook de gevoeligste draaispoelmeter
neemt echter altijd nog ca. 10 jiA op, in vele gevallen
genoeg om onjuiste meetuitkomsten te geven. Door
tussenschakeling van een transistor als stroomversterker kan men deze waarde terugbrengen tot 1 fuA. De
transistor moet beslist een Si-type zijn met grote
stroomversterking en zo min mogelijk lekstroom; dit
laatste geldt ook voor diode D1. Als meter voldoet dan
een, overal verkrijgbaar, 50 ^A-exemplaar. De schake
ling is ontworpen voor een ingangsstroom van 1 pA.
Potentiometer R6, parallel aan de meter, compenseert
verschillen in stroomversterking tussen uiteenlopende
typen transistoren. In geval van kortsluiting in de transis
tor beveiligt R7 de meter. De meetweerstanden
R1-R4 moeten liefst een tolerantie van 1% hebben; ze
kunnen - met voordeel - worden samengesteld uit
kleinere weerstanden. D1 voorkomt „opblazen" van de
transistor wanneer men de meetpennen per ongeluk
heeft verwisseld; netstoringen worden door C1 naar
massa afgeleid. De aanwijzing is niet geheel lineair.

Onderdelenlijst schakeling 6
Dl
D2
Cl
M
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
T1
51
52

Si-diode BY T27
zenerdiode BZY 85/C5V6 of BYZ 88/C5V6
polystyreencondensator 0,1 pF/100 V
draaispoelmeter 50 pA volle uitslag
koolweerstand 10 Mfl/’Aj W/1%
koolweerstand 100 MO/’Aj W/1%, speciaal type
koolweerstand 500 MQJ'U W/1%, speciaal type
koolweerstand 1000 MCU'U W/1%. speciaal type
koolweerstand 6 Mfl/’/a W
instelpotentiometer 5 kfl/V4 W lin.
koolweerstand 4,7 kCi/'U W
koolweerstand 560 fl/1/4 W
Si-planartransistor BC 108C of BC 109C
schakelaar enkelpolig AAN/UIT
drukknopschakelaar met 2 maakcontacten

men moet de meter dus zelf van een geijkte schaal
voorzien. Het ijken kan gebeuren door vergelijken met
een nauwkeurig bekende, regelbare spanning. Omdat
de stroomversterking van T1, en daarmee de meteraanwijzing, temperatuurafhankelijk is, heeft men zenerdio
de D2 in de schakeling opgenomen om de voltmeterte
kunnen ijken. Door S2 in te drukken, komt de zenerdio
de via R8 aan de voedingsspanning te liggen en wordt
de ingang van de transistor tegelijkertijd via R5 met de
gestabiliseerde spanning verbonden. Bij de inge
bruikname wordt de meter met R6 bij exact 10 V op vol
le uitslag ingesteld. In de stand „ijken" (S2 ingedrukt)

—•+9V
5t

R<
& 1000 V

O-

t 500 V

O-

* 100 v

O-

♦ 70 V

o-

(+6-12V)

f

5l

*8

«5U
D1
O V

c,

o-

zal de meter dan een waarde aan het bovenste einde
van de schaal aanwijzen. Deze ijkwaarde wordt ge
makshalve op de schaal gemerkt. Men hoeft nu alleen

1

D2

* OV

maar af en toe vóór de meting S2 in te drukken en te
controleren of de wijzer op de ijkstreep staat. Eventuele
afwijkingen met R6 bijstellen.
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Schakeling 7

Impedantie-transformator met
zeer hoge ingangsimpedantie
en groot frequentiebereik
(Meetkop voor videomillivoltmeter)
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Wil men de spanning aan een hoogohmig meetobject
zonder aanzienlijke meetfout kunnen bepalen, dan
moet men over een meetinstrument beschikken waar
van de ingangsweerstand vele malen groter is dan de
inwendige weerstand van het meetobject. Tussenscha
keling van een zgn. impedantietrafo levert niet alleen
de gewenste hoge ingangsweerstand, maar ook een
geringe ingangscapaciteit, voorwaarde voor een breed
frequentiebereik.
Voor. de eerste trap is, vanwege zijn bijzonder grote
ingangsweerstand, een veldeffecttransistor gekozen.
T1 werkt als emittervolger in „bootstrap"-schakeling.
R1 ligt via „bootstrap"-condensator C2 voor wissel
spanning parallel aan de ingang van T1. Over deze
relatief kleine weerstand (4,7 Mfl) staat dus slechts de
zeer geringe verschilspanning tussen de aansluitingen
G en S. De waarde van R1 wordt daardoor ongeveer een
factor 20 „omhooggetransformeerd", zodat er aan de
ingang een weerstand van 100 MO verschijnt. Om de
schakeling zo min mogelijk te belasten, heeft men tus
sen Tl en de uitgang nog een tweede emittervolger (T2)

opgenomen. Hiervoor moet een exemplaar met zeer
kleine collector/basis-capaciteit (Ccb) worden uitge
zócht met het oog op een breed frequentiebereik. Legt
men de max. frequentie daarentegen bij 1 MHz, dan
voldoet op deze plaats ook een npn-transistor uit de
reeks BC 107...169.

Gegevens van de schakeling:
Ingangsimpedantie: 100 Mfi
Ingangscapaciteit: ca. 2 pF
Uitgangsimpedantie: 100 fl
Belasting van de uitgang: min. 5 kfi, max. 50 pF
Spannlngsversterking: 0,95 x
Frequentiebereik: 30 Hz...5 MHz binnen 2%
Vervorming:
tot uitgangsspanningen van 1 V: ^ 0,1%
tot uitgangsspanningen van 1,5 V: < 0,2%
Voedingsspanning:
9 V (6...12 V)(bij 6 V slechts 1 V uitgangsspanning)

ca. 4mA
++ 9 V
(+6-12 V)
R3

c,
ing.

O-

D
G

I

T,
S

1+2.5 V
spanningen gemeten
met BVM
(R, = 100 MJ1)

+ 5,1 V

*
♦ A,A 5 V

c2
R2

RA

&

Onderdelenlijst schakeling 7
T1
T2
R1
R2
R3

T.2

R5

uitgang

O 0V

X
veldeffecttransistor BF 245
npn-Si-transistor BF 115
koolweerstand 4,7 Mft/Vs W
koolweerstand 2 MCU'U W
koolweerstand 4,7 MO/’/a W

§
c3

R4
R5
C1
C2
C3

koolweerstand 33 kClJ'U W
koolweerstand 1.2 kOJ'U W
keramische condensator 1 nF/30 V
laagsp. elco (tantaal) 10 pF/15 V
laagsp. elco 10 pF/15 V
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Schakeling 8

RC-faseverschuivingsoscillator

Wanneer er geen al te hoge eisen aan frequentienauwkeurigheid en vervormingsvrijheid worden gesteld
(bijv. voor gebruik als seinoefenapparaatje of iets
dergelijks) voldoet een RC-oscillator uitstekend als
simpele toongenerator. Het fasedraaiend netwerk be
staat hier uit 4 identieke RC-leden. Met de aangegeven
waarden bedraagt de opgewekte frequentie ca. 600 Hz.
Deze is te berekenen uit de formule:
f=

24

1
7,5 • C • R

(Hz) (R in Mfl; C in /iF)

Daarbij moet men natuurlijk rekening houden met de
toleranties van de gebruikte weerstanden en condensa
toren. Aangezien de schakeling 8 frequentiebepalende
onderdelen bevat, is een toongenerator die continu
afstembaar moet zijn over een breed frequentiegebied
op basis van nevenstaand schema moeilijk te verwe
zenlijken. Met R5 stelt men de basisspanning van T1
zodanig in, dat de oscillator ook bij verminderde voe
dingsspanning betrouwbaar start; deze instelling is
niet kritisch. Het signaal wordt af genomen via de direct-

gekoppelde emittervolger T2, waardoor de belasting
niet terugwerkt op de oscillator.

Onderdelenlijst schakeling 8
C1
C2
C3
CA
C5
C6
R1

R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
Tl
T2

keramische of styroflexcondensator
keramische of styroflexcondensator
keramische of styroflexcondensator
keramische of styroflexcondensator
elco 50 /jF/6 V
elco 10 //F/15 V
koolweerstand 2,2 kfl/1,8 W
koolweerstand 2,2 kfl/Vs W
koolweerstand 2,2 kfl/Vs W
koolweerstand 2,2 kfl/’/s W
potentiometer 10 kfl/Vs W lin.
koolweerstand 1 kfl/’At W
koolweerstand 1,2 kfl/’A» W
koolweerstand 1 kfl/V* W
koolweerstand 1 kfl/1/4 W
npn-Si-transistor BC 107...169
npn-Si-transistor BC 107...169

0,1 ,//F/30 V
0,1 ,//F/30 V
0,1 ,//F/30 V
0,1 pF/30 V

«. 3 >*A

—0 t9V
&6--12V)
RS

f 6,jV

r2

+2,fv

C,

C2

c3

C,

i/

*6

Ml

o uitg.

+ *i<V

R

1

R2

R3

R<

R,

O

Cs

X

r9

* OV
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Schakeling 9

Transistorschakelaars in verschillende uitvoeringen
ca8mA

ca. 30 -45mU

+9V
( 6-12 V)

i

Rel.

R2
+Q,2V
I

•>

R1
R2
T1
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U

+ o,zrv

koolweerstand 100 kOJyU W
koolweerstand 1 kOJyh W
npn-Si-transistor BC 107...169

*0,6 V

I

T,

Onderdelenlijst schakeling 9A

D.1

LZJ

+OJSV

X

+9V
(*6 — 12V)

ov

s

X
Onderdelenlijst schakeling 9B
R1
Tl
D1
Rel. 1

koolweerstand 10 kfl/1/4 W
npn-Si-transistor BC 107...169
Si-diode max. stroom ca. 50 mA
relais 200...300 Cl

ov

Een schakelaar kent slechts twee stabiele toestanden:
AAN en UIT, overeenkomend met de gelijknamige
situaties, waarbij het geschakelde object zijn normale
bedrijfsstroom krijgt toegevoerd, dan wel stroomloos
is.
In de elektronica - vooral in de digitale - wordt veel
vuldig gebruik gemaakt van transistorschakelaars. De
transistoren worden dan uitsluitend in twee duidelijk
onderscheiden spanningsgebieden gestuurd, de rest
van het ingangsspanningsbereik, tussen deze gebie
den, is de „verboden zone". Desgewenst kan men voor
deze zone een Schmitt-trigger (schakeling 14, 15, 16)
opnemen vóór de transistorschakelaar.
AAN- en UIT-toestand van de schakelaar corresponde
ren resp. met verzadigings- en spertoestand van de
transistor(en). De bijbehorende ingangsspanningsniveaus hangen dus af van de schakelaar in kwestie. De
stuurspanning moet in het algemeen zo min mogelijk
worden belast; aan de ingang is daartoe in bijgaande
schakelingen een serieweerstand, eventueel gevolgd
door één of meer in cascade geschakelde emittervolgers opgenomen. Dit resulteert in een hoge ingangsimpedantie en een geringe benodigde stuur
stroom.
De overgang naar de AAN-toestand treedt steeds op bij
ingangsspanningen boven de 6 V.

Schakeling A:
Hier is een omkeertrap getekend, die, zo nodig, vóór de
overige schakelingen kan worden geplaatst. Een AAN-

spanning aan de ingang levert een UIT-niveau (hier: 0,2
V) aan de uitgang en omgekeerd (ingangsstroom ca.
100 pA).
Schakeling B:
Het relais in deze schakeling komt op, wanneer er aan
de ingang een AAN-spanning verschijnt. Diode D1 be
veiligt de transistor tegen te hoge tegenspanningen bij
het afvallen van het relais. De ingangsstroom bedraagt
hier rond 1 mA.
Schakeling C:
Door een emittervolger toe te voegen aan de vorige
schakeling krijgt men schakeling C. De stroomversterking is met een factor 200 toegenomen, de stuurstroom
derhalve gedaald tot ca. 5 pA.
Schakeling D:
In schakeling D zijn in totaal 3 transistoren in cascade
geschakeld om enerzijds de vereiste stuurstroom zo
klein mogelijk te maken (hier minder dan 20 pA) en
anderzijds een grote belasting (max. 2 A) te kunnen
schakelen. Wil men i.p.v. R4 een elektromagneet of een
gloeilanmp als belasting opnemen, dan moet die tus
sen de punten x-x worden aangesloten.
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ca 30 - 45 mA

i

+ 9V
06-12V)
R2
Rel.

+opv
I

1+1,2 SV

72 21 0

1

l1

+ 0,25 V

+ 0,7 V

l2

o 0v
Onderdelenlijst schakeling 9C
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R1
koolweerstand 1,8 MCV'U W
R2
koolweerstand 10 kSU'U W
D1
Si-diode max. stroom ca. 50 mA
Tl npn-Si-transistor BC 107...169
T2
npn-Si-transistor BC 107...169
Rel.1 relais 200...300 Cï
v*

max. 2A

I

(+6

R3

+2JS V.

T,
R.1

-12 V)

X

R2

I

-----® + 9 V

R4

Rel. F71

1,5 V

♦ 1,65 V

l2

T

X
*Ol15V"’O^S V

T.3

f osy

OV

T
Onderdelenlijst schakeling 9D
R1
R2
R3
R4

koolweerstand 560 kfl/V4 W
koolweerstand 4,7 kCU'U W
koolweerstand 100 fi/2 W
belastingsweerstand min. 5 fi

D1
T1
T2
T3

Si-vermogensdiode max. stroom ca. 2 A
npn-Si-transistor BC 107...169
npn-Si-transistor bijv. BSY 71. BSX 44. BSX 45
npn-Si-vermogenstransistor BD 109
op koel plaat met Rth = 50°/W
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Schakeling 10

A-stabiele multivibrator met Sitransistoren
In deze symmetrische astabiele multivibrator is steeds
één van beide transistoren volledig in geleiding, terwijl
de andere gesperd staat; ze wisselen telkens aan het
eind van elke periodehelft van functie. Aan de collector
van één van de transistoren (hier T2) kan men een
blokspanning afnemen, waarvan de frequentie wordt
bepaald door de basisweerstanden R2 en R3 en de
condensatoren C1 en C2, en wel volgens de formule:
f =

1
1,4-Rb C
Rb = R2 resp. R3
C = C1 resp. C2

30

Met de aangegeven waarden bedraagt de frequentie 10
Hz. Deze is-echter over een ruim gebied naar keuze te
wijzigen door de betrokken weerstanden en/of conden
satoren overeenkomstig de formule in waarde aan te
passen. Het bloksignaal is daarbij ook nog zeer rijk aan
harmonischen. Voor een goede werking moeten de
basisweerstarïden R2 on R3 binnen de volgende gren
zen liggen:
Rb < 0,5 Bml„ * Rc
Rb ^ 5 * Rc

*

Onderdelenlijst schakeling 10
C1
C2
D1
02
R1
R2
R3
R4
R5
R6
Tl
T2

elco tantaal 3,3 *<F/15 V
elco tantaal 3,3 pF/15 V
Si-diode bijv. BA 145
Si-diode bijv. BA 145
koolweerstand 1 kO/Va W
koolweerstand 22 kQPU W
koolweerstand 22 kCU'U W
koolweerstand 1 kfi/’A» W
koolweerstand 300 kQJ'U W
koolweerstand 300 kQJyU W
npn-Si-transistor BC 107...169
npn-Si-transistor BC 107... 169

B min = min. gelijkstroomversterking (zie gegevensbladen)
Voor de dimensionering van de collectorweerstanden
geldt:
Rc >
Rc = R1 resp. R4
UB= batterijspanning
I C max = max. toelaatbare collectorstroom
De dioden in serie met de basisaansluitingen blokkeren
de negatieve spanningspieken ter grootte van de bat
terijspanning die bij het „omklappen" optreden.
Deze zouden anders tot beschadiging van de basis-

-O

♦ 9 V

(*6-12 V)
R,

R,

D

R3

R<
o uitg.

C,
+4JV*

92

IF*0J9//
«

_

*4,3 V *
1

_n_TL
kH

T2

T,

D

1

Rs

i
emitterovergang van de siliciumtransistoren kunnen
leiden, die in het algemeen slechts een tegenspanning
van max. ca. 5 V verdraagt.
De blokgolf heeft een iets afgeronde voorflank, daar de
collector bij het sperren van de transistor niet meteen
de volle batterijspanning voert tengevolge van het
opladen van de condensator via de collectorweerstand.
De bijgeschreven spanningswaarden zijn gemeten bij

D2

Re

I

OV

oscillerende multivibrator en vormen het gemiddelde
van de spanningen in sper- en in geleidetoestand. Aan
de hand daarvan kan men zonder meer vaststellen of
de schakeling werkt.
De opgewekte frequentie is enigszins afhankelijk van de
batterijspanning. Bij variëren van de batterijspanning
tussen 6 V en 12 V werd slechts een frequentieverande
ring van ±1% (t.o.v. de waarde bij 9 V) gemeten.
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Schakeling 11

A-stabiele multivibrator met ver
beterde impulsvorm

Wil men het rondlopen van de voorflank in het bloksignaal opheffen, dan moeten de functies van collectorweerstand en laadweerstand voor C2, die R4 in
de vorige schakeling in zich verenigde, worden ge
scheiden. Dit is bijv. te verwezenlijken door C2 niet
rechtstreeks door R4 maar via een emittervolger te
laden.
Emitterweerstand R8 neemt daarbij de taak van de
oorspronkelijke laadweerstand R4 over en heeft dan
ook dezelfde waarde als deze. De schakeling bleef
verder ongewijzigd, met uitzondering van de conden
satoren die hier een factor 10 kleiner zijn genomen. De
opgewekte frequentie bedraagt nu dus 100 Hz.
De in het schema aangegeven spanningen zijn weer
gemeten bij oscillerende multivibrator.
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Onderdelenlijst schakeling 11

C1
C2
D1
02
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
T1
T2
T3

elco (tantaal) of polystyreencondensator 0,33 .p F/15 V
elco (tantaal) of polystyreencondensator 0,33;pF/15 V
Si-diode bijv. BA 145
Si-diode bijv. BA 145
koolweerstand 1 kClJ'U W
koolweerstand 22 kSV'U W
koolweerstand 22 kCl/'U W
koolweerstand 1 kCl/'U W
koolweerstand 300 kfl/1/4 W
koolweerstand 300 kfi/’A» W
koolweerstand 22 kCU'U W
koolweerstand 1 k(V'U W
Si-transistor BC 107...169
Si-transistor BC 107... 169
Si-transistor BC 107... 169

*

*2

R,

*3

°+9 V
(6-12V)

R<

c1

R7

+
C2
+ ^.3V*

+ f,3 V

dP

O
uitg.
■O

j~m_

+o,*y

+o&y*

T2

T,
0;
Rs

l-H

d2
Rs

R.

■O ov

alle spanningen gemeten met BVM (Ri = 10 Mifl)
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Schakeling 12

Bistabiele multivibrator (flip-flop)

34

Deze schakeling kan slechts twee stabiele toestanden
aannemen. De overgang van de ene toestand naar de
andere verloopt sprongsgewijs en wordt ingeleid door
een negatieve impuls aan de gemeenschappelijke
ingang I. Er is steeds één transistor in geleiding, terwijl
de andere spert. Welke transistor bij het inschakelen
van de voedingsspanning zal gaan geleiden, hangt bij
een symmetrische schakeling als deze en indien de
gebruikte onderdelen volkomen gelijk aan elkaar zijn,
van het toeval af. Wil men echter een bepaalde tran
sistor als eerste in geleiding laten komen, dan kan men
daartoe bijv. de andere met een kortstondig aangeleg
de gelijkspanning - hier een negatieve die via R9 op
de basis van T1 wordt gezet - dichtdrukken.
Voor de bespreking van de schakeling gaan we uit van
de zojuist geschetste begintoestand (dusT1 gesperd en
T2 in geleiding). Uitgang U2 ligt dan vrijwel op aardpotentiaal (ca. 0,4 V), terwijl uitgang U1 bijna de volle
voedingsspanning voert (8,5 V). Een negatieve impuls
op de gemeenschappelijke ingang I wordt via C1 en C4
doorgegeven aan de dioden D1 en D2. Deze laatste ligt
met zijn kathode via R7 aan de lage collectorspanning

Onderdelenlijst schakeling 12
Cl
C2
C3
C4
C5
D1
D2
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
T1
T2

keramische condensator 330 pF/30 V
keramische condensator 56 pF/30 V
keramische condensator 56 pF/30 V
keramische condensator 330 pF/30 V
elco 50 /jF/3 V
Si-diode bijv. BA 100 (onkritisch)
Si-diode bijv. BA 100 (onkritisch)
koolweerstand 270 kfi/’A» W
koolweerstand 27 kOI'U W
koolweerstand 68 kSV'U W
koolweerstand 2,7 kfl/1/4 W
koolweerstand 2,7 kfl/1/* W
koolweerstand 27 kfl/’A» W
koolweerstand 270 kfl/Vo W
koolweerstand 68 kfl/’/4 W
koolweerstand 68 kfi/’A» W
koolweerstand 27 kCU^U W
koolweerstand 27 kfl/1/4 W
koolweerstand 100 IÏ/V4 W
npn-Si-transistor BC 107...169
npn-Si-transistor BC 107...169
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(ca. 0,4 V) van T2 en met zijn anode aan de basisspanningsdeler (ca. 3,8 V). D2 staat dus open en geleidt de
impuls verder naar de basis van T2. De spanning aan
de kathode van D1 die via R1 met de collector van de
gesperde transistor T1 in verbinding staat, is praktisch
gelijk aan de volle voedingsspanning (8,5 V). Aangezien
de kathode sterk positief is t.o.v. de anode (0,25 V) staat
deze diode dicht en blokkeert dus de impuls. De beide
impulspoorten geven de „trigger"-impuls dus alleen
door aan de transistor die op dat moment moet worden
dichtgezet.De geleidende transistor (in dit geval T2)
veroorzaakt over de gemeenschappelijke emitterweerstand R12, die met C5 is ontkoppeld, een spanningsval van enige tienden volt, zodat de net niet
geleidende transistor (Tl) een kleine basis-emittertegenspanning krijgt om gegarandeerd te sperren. De
negatieve impuls die via D2 de basis van T2 bereikt, zet
deze transistor dicht; zijn collectorstroom daalt en dus
stijgt de collectorspanning. T1 krijgt nu via R2/C2 een
positieve voorspanning op zijn basis en komt in gelei
ding. Daarbij zakt zijn collectorspanning door de spanningsval over R4 en wordt T2 via R6/C3 nog verder
dichtgezet, zodat hij ook na verdwijnen van de impuls
gesperd blift.
De condensatoren C2 en C3 dienen om het omklappen
te'versnellen. R10 en R11 zijn stopweerstandjes die
eventuele genereerneigingen moeten onderdrukken.
Nu staat transistor T1 in geleiding, terwijl T2 spert,
precies de omgekeerde situatie dus, als waarvan we
zijn uitgegaan. De volgende negatieve impuls op de
ingang zet T1 dicht en T2 open. Steeds na twee trig-

gerimpulsen verkeert de uitgag (U1 of U2) weer in de
zelfde toestand. M.a.w. een flip-flop geeft voor elke
twee opeenvolgende triggerimpulsen één impuls van
een bepaalde polariteit af. Deze schakeling leent zich
dan ook uitstekend voor frequentiedeling (deelverhouding 2 : 1) evenals voor het tellen van impulsen.
Flip-flops kunnen zonder meer in serie worden gescha
keld om het gewenste antal deeltrappen of teltrappen
te krijgen.
De tussen haakjes geplaatste potentialen hebben be
trekking op de toestand waarbij Tl geleidt en T2
spert, de overige waarden gelden voor de omgekeerde
„stand" van de flip-flop.

Schakeling 13

Monostabiele multivibrator (univibrator)

Bij de monostabiele multivibrator komt slechts één
stabiele toestand voor; daarbij staat transistor Tl (in
bijgaande schakeling) in geleiding en is T2 gesperd.
Wordt T1 nu dichtgezet door een negatieve ingangsimpuls via C1 en D1, dan krijgt T2 via R3 en R5 een positie
ve spanning aan zijn basis, waarop hij opengaat. C2
ontlaadt zich over het dan laagohmige collector-emitter-traject van T2, zodat deze snel in verzadiging wordt
gestuurd. Doordat C2 bovendien de bovenkant van D2
tijdelijk negatief maakt, blijft T1, die nu geen basisstroom meer krijgt, ook na het verdwijnen van de
ingangsimpuls enige tijd gesperd; en wel totdat C2 zich
via R2 zover in omgekeerde richting heeft opgeladen,
dat de anodespanning van D2 weer ongeveer 1 V
bedraagt, zodat deze opengaat. Diode D2 zorgt er
daarnaast voor, dat de negatieve spanningspiek ter
grootte van de batterijspanning die bij het ontladen van
C2 optreedt de basis-emitter-diode van T1 niet kan
bereiken. Anders zou nl. de max. toelaatbare sperspanning daarvan, die voor siliciumtransistoren rond de 5
V Ijgt, worden overschreden. C3 versnelt het omklap
pen van T2 naarde geleidingstoestand; R6dientuitsluitend-om de lekstroom van T2 af te leiden. Zolang T1
dichtstaat, voert zijn collector vrijwel de volle batterij-

spanning. Via R1 wordt deze spanning aan de kathode
van D1 gelegd, zodat de diode volkomen is gesperd. Dit
betekent, dat impulsen die gedurende deze periode aan
de ingang verschijnen geen toegang hebben tot de
multivib. Pas wanneer T1 in de stabiele toestand is
teruggekeerd, staat D1 open voor „triggerimpulsen",
waardoor die de basis van T1 kunnen bereiken en
daarmee een nieuwe cyclus starten.
De toestand waarbij T1 gesperd is en T2 geleidt, noemt
men „metastabiel". De duur van deze toestand ligt vast
door de tijdconstante van R2 en C2, die tevens de
breedte van de opgewekte impulsen bepaalt en wel
volgens de benaderingsformule:

i

tm ~ 0,7 • R2 ■ C2
De waarde van C2 kan men over een ruim gebied wij
zigen. Het is handig voor R2 een potentiometer te
nemen om de gewenste impulsbreedte nauwkeurig te
kunnen instellen (op een oscilloscoopl). Men moet R2
echter niet te groot kiezen, omdat T1 anders niet vol
doende basisstroom krijgt om volledig in geleiding te
komen. Als grenswaarde voor RB = R2 kan men aan
houden;
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RB ^ Rc • B min
Rc = collectorweerstand (R3, R4)
B min = min. stroomversterking
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De minimumwaarde voor R2 ligt voor de hier gebruikte
transistortypen op ca. 100... 150 kfi.
De impulsvormige signalen aan de beide uitgangen U1
en U2 zijn in tegenfase. De voorflank van de impulsen
aan uitgang U1 loopt overigens vrij geleidelijk op, daar
C2 immers, nadat T1 is opengegaan, eerst nog via R4
verder wordt geladen tot zijn eindwaarde. R3 en R4
dient men zó te kiezen, dat de max. collectorstroom
voor de betrokken transistoren niet wordt overschre
den. R4 bepaalt daarbij bovendien nog de laadstroom
van C2 na het terugklappen van de multivib; deze moet
onder de max. toelaatbare basisstroom van T1 blijven.
In de praktijk komt men meestal niet eens in de buurt
van bedoelde grenswaarden; de collectorweerstanden
worden dan bij voorkeur zó gedimensioneerd, dat de
collectorstroom groot is t.o.v. de stroom door de be
lasting aan de uitgang.
De in het schema vermelde spanningen gelden voor de
stabiele toestand, d.w.z.TI open en T2 dicht. R'wordt
alleen opgenomen, wanneer de op de ingang aange
sloten schakeling niet met een weerstand is afgesloten.
R' voorkomt dan, dat C1 zich gaat laden.
Een monostabiele multivib of univibrator geeft voor
iedere triggerimpuls een zgn. standaardimpuls af,
waarvan verloop, amplitude en breedte vrijwel onaf
hankelijk zijn van de al dan niet constante waarden die
voor de triggerimpulsen gelden. Nadat de negatieve

flank van een triggerimpuls de multivib heeft gestart,
worden nl. het omklappen van stabiele naar metastabiele toestand, de duur van de metastabiele toe
stand en het terugklappen vrijwel uitsluitend bepaald
door de multivib zelf. Bovendien beïnvloeden triggerimpulsen die gedurende de metastabiele toestand
binnenkomen de standaardimpuls hoegenaamd niet;
ze worden geblokkeerd door de poort bestaande uit R1
en D1.

Onderdelenlijst schakeling 13
C1

C2
C3
Dl
D2
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R'
Tl
T2

keramische condensator 330 pF/30 V
elco 15/pF/15 V
keramische condensator 100 pF/30 V
Si-diode bijv. BA 100, BA 145
Si-diode bijv. BA 100. BA 145
koolweerstand 100 kn/’/4 W
koolweerstand 270 kfl/V4 W
koolweerstand 2,7 kSV'U W
koolweerstand 2,7 kCV'U W
koolweerstand 68 kfl/V4 W
koolweerstand 39 kCU'U W
koolweerstand 100 kfl/1/4 W
npn-Si-transistor BC 107...169
npn-Si-transistor BC 107...169
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Schakeling 14

Schmitt-trigger met Si-transistoren
/

40

s

i

Een Schmitt-trigger is een emittergekoppelde tweetrapsversterker, waarvan de uitgang slechts twee gede
finieerde spanningsniveaus kan aannemen. Zolang de
spanning aan de basis van T1 kleiner is dan de zgn.
drempelspanning (emitterspanning + basis-emitterspanning van T1: hier 0,95 V + 0,65 V = 1,6 V), blijft T2
in geleiding. De spanning aan de uitgang bedraagt dan
1,1 V (emitterspanning 0,95 V + verzadigingsspanning
0,15 V). Komt de ingangsspanning echter boven de
drempelwaarde, dan begint T1 te geleiden. Zijn collectorstroom veroorzaakt een spanningsval over R4,
waardoor de basisspanrting van T2 afneemt. De collectorstroom van deze transistor daalt en daarmee ook
zijn emitterstroom. Dat heeft weer een vermindering
van de spanning over R6 tot gevolg, oftewel een
toename van de basis-emitterspanning van Tl, zodat
die verder in geleiding wordt gestuurd. Door de ge
schetste terugkoppeling is een overschrijden van de
drempelspanning met enige tienden van een volt reeds
voldoende om de Schmitt-trigger te doen omklappen,
d.w.z. T1 open en T2 dicht te sturen. De uitgang neemt

Onderdelenlijst schakeling 14
C1
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
T1
T2

keramische condensator 1 nF/15 V
potentiometer 10 kSV'U W lin.
koolweerstand 1 kQ/'U W
koolweerstand 1 kClI'U W
koolweerstand 6,8 kiV'U W
koolweerstand 1 kfl/1/4 W
koolweerstand 120 P/V4 W
koolweerstand 3,9 kCl/'U W
npn-Si-transistor BC 107...169
npn-Si-transistor BC 107...169

daarbij de batterijspanning aan. Daalt de ingangsspan
ning weer, dan klapt de Schmitt-trigger, nu bij een iets
lagere drempelspanning, terug. Het verschil tussen
beide schakelniveaus noemt men de hysteresis. Door
vergroten van R2, die de basisstroom voorTI begrenst,
kan men de hysteresis verkleinen; boven een bepaalde
waarde wordt het omklappen echter onzeker. C1 zorgt
ervoor, dat het omklappen snel gebeurt. De transisto-
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oOV
ren werken daardoor als schakelaars en worden weinig
belast. De Schmitt-trigger vindt overal toepassing waar
een langzaam veranderende grootheid bij het bereiken
van een bepaalde waarde een schakelactie moet in
leiden. De volgende schakelingen geven daarvan enige

voorbeelden. Een wisselspanning aan de ingang levert
een blokspanning aan de uitgang op.
De tussen haakjes geplaatste spanningen betreffen de
toestand na het omklappen, de overige zijn gemeten in
„rusttoestand".
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Schakeling 15

Schmitt-trigger met relaisschakeltrap

42

De Schmitt-trigger uit de vorige schakeling is hier
gecompleteerd met een schakeleindtrap. Deze schakelt
een relais, waarmee allerlei verdere schakelfuncties zijn
te verwezenlijken.
Bij het bereiken van de drempelspanning klapt de
Schmitt-trigger om: T1 gaat geleiden en T2 spert. De
collectorspanning van laatstgenoemde transistor
springt daarbij van 1,1 V op 6,8 V en stuurt T3 in ver
zadiging. De spanningsval (t.o.v. de in schakeling 14
aangegeven collectorspanning) over R5 wordt veroor
zaakt door de basisstroom van T3. De schakeleindtrap
wordt overstuurd, d.w.z. de basisstroom van T3 is
groter dan strikt noodzakelijk is voor het bereiken van
de gewenste collectorstroom; men zegt ook wel: de
transistor is in verzadiging gestuurd. De resterende collector-emitterspanning, de zgn. verzadigingsspanning,
is nu zeer klein en daarmee ook het vermogen dat in
deze transistor in warmte wordt omgezet.
Ligt de ingangsspanning onder de drempelwaarde, dan
verkeert T1 in sper- en T2 in geleidingstoestand. De col
lectorspanning van T2 bedraagt dan 1,1 V. Zou de emitter van T3 rechtstreeks aan massa liggen, dan bleef de
ze Si-transistor (basis-emitterspanning 0,6...0,7 V)

Onderdelenlijst schakeling 15
Cl

keramische condensator 1 nF/15 V
potentiometer 10 kQI'U W lin.
koolweerstand 1 kQJ'U W
koolweerstand 1 kn/Vn W
koolweerstand 6,8 kCl/'U W
koolweerstand 1 kfll'U W
koolweerstand 120 fi/1/4 W
koolweerstand 3,9 kSV'U W
koolweerstand 3,3 k(U'U W
koolweerstand 3,9 WI/V4 W
Rel. 1 relais 200...300
npn-Si-transistor BC 107...169
T1
T2 npn-Si-transistor BC 107...169
T3 npn-Si-transistor BSY 71, BSY 44, BSX 45
D1 Si-diode voor stroom ë 100 mA, bijv. BAY 21, BAY 41
D2 Si-diode voor stroom S 100 mA, bijv. BAY 21, BAY 41
D3 Si-diode voor stroom ^100 mA, bijv. BAY 21, BAY 41
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R4
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R8
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Voor variant 15b:
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voortdurend in geleiding. De dioden D1 en D2 geven
T3 echter een vaste minimum-emitterspanning van 1,3
V, zodat deze, wanneer T2 geleidt, gegarandeerd dichtstaat. R9 levert dan de stroom, nodig om de dioden
open te houden. Men kan ook een zenerdiode opnemen
tussen Schmitt-trigger en schakeltrap. Fig. 15b toont
deze variant. Hiermee wordt eveneens een potentiaalverschuiving van enige volts bereikt. D3 voorkomt het
optreden van ontoelaatbaar hoge inductiespanningen
bij het afvallen van het relais.
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Schakeling 16

Schmitt-trigger met vermogensschakelversterker

Is het vermogen dat met schakeling 15 kan worden
geschakeld onvoldoende, dan biedt het schema op de
volgende bladzijde wellicht uitkomst. De belastingsweerstand R10 kan een gloeilamp (max. 2 A), bekrachtigingsspoel of iets dergelijks zijn tot een vermogen van
ten hoogste ca. 20 W. Bij inductieve (d.i. spoel-)belasting dient men, evenals in schakeling 15, een
diode over de belasting te plaatsen.
Voor de werking verwijzen we naar de beschrijving bij
de vorige schakeling. R9 is in de plaats gekomen van
de relaisspoel en begrenst de stroom doorT3 die hier
als emittervolger (stroomversterker) is geschakeld. Inen uitgangsspanrring van T3 zijn dus in fase, zodat
vermogenstransistor T4 tegelijk met T3 open en dicht
wordt gestuurd. Belastingsweerstand R10 mag niet
kleiner zijn dan 5 fi. T4 moet op een koellichaam wor
den gemonteerd met een warmteweerstand van ten
hoogste 50 °C/W.

Onderdelenlijst schakeling 16
Cl
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
T1
T2
T3
T4
D1

keramische condensator 1 nF/15 V
potentiometer 10 kO/VaW/lin.
koolweerstand 1kfl/V4 W
koolweerstand IMI/V4W
koolweerstand 6,8 kCïl'U W
koolweerstand 1 kfl/1/4 W
koolweerstand 120 ill'U W
koolweerstand 3,9 kClPU W
koolweerstand 1 kilPU W
koolweerstand 100 n/2 W
belastingsweerstand, minimaal 5 O
npn-Si-transistor BC 107 ... 169
npn-Si-transistor BC 107 ... 169
npn-Si-transistor, bijv. BSY 71, BSY 44, BSX 45
npn-Si-transistor BD109 op koelptaat met Rth max = 50°/W,
of Al-plaat 40 x 40 mm, 2 mm dik
Si-diode, willekeurig type met doorlaatstroom s 100 mA
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Schakeling 17

Elektronische flitser met spanningsregelautomaat

Een elektronenflitser heeft voor het opwekken van een
felle lichtflits een spanning van 300...500 V nodig die
kortstondig een stroom van enige honderden ampères
kan leveren. De daarvoor vereiste energie wordt eerst
in een flitscondensator opgeslagen en later in zeer korte
tijd (ca. 1/ 1000 s) afgegeven. Een enkelvoudige spanningsomvormer met de transistoren T2 en T3 zet de
lage accuspanning om in de voor het laden benodigde
hoogspanning. R6 wordt zó ingesteld, dat de inschakelstroom niet boven de 1 A komt. Bij gebruik van een 6
V-accu kan R6 vervallen. Een hogere accuspanning
maakt een grotere primaire stroom door Tr2 mogelijk
en daarmee een kortere laadtijd; verder blijft de wer
king van de flitser hetzelfde. Door de vrij kleine waarde
van C4 start de omvormer ook betrouwbaar als de
flitscondensator C3 geheel is ontladen. De spanningsverdubbelende gelijkrichter met D2 en D3 belast de om
vormer in beide fasen, waardoor het rendement gun
stig ligt. Heeft de flitscondensator de gewenste en met

R2 instelbare spanning bereikt, dan ontsteekt het neonlampje N1 en krijgt T1 via R5 basisstroom. Deze gaat
volledig open en legt de basis van de stuurtransistorT2
aan massa: de omvormer slaat af. C1 levert via R3 bij
het ontsteken van het neonlampje een stroomimpuls
- overeenkomend met het verschil tussen ontsteek- en
brandspanning van N1 - om het opengaan van T1 te
verzekeren.
Bij sterk oscilleren zou, door gelijkrichterwerking van
de basis-emitterdioden van T2 en T3 de collector van
Tl negatief kunnen worden. D1 zorgt er echter voor, dat
T1 steeds openstuurbaar blijft.
Pas wanneer C3 door een flits ontladen wordt, of de
spanning daarover door de stroom via N1 en de weer
standen R1 + R2 + R4, R10 + R11 iets is gezakt, geeft
de omvormer weer korte ladingsstoten en houdt daar
mee de spanning over C3 ongeacht de voedingsspan
ning op de ingestelde waarde. Door deze automatische
spanningsregeling blijft de flitsenergie constant, zodat
een juiste belichting steeds is gewaarborgd. Het flik
keren van het neonlampje geeft aan, dat de flitser
gereed is voor gebruik. Door de zeer korte ladings
stoten is de gemiddelde stroomopname gedurende de
klaar-voor-gebruik periode zeer gering, wat de levens
duur van de accu's, resp. het aantal flitsen per lading
ten goede komt.
De flits wordt opgewekt door sluiten van het contact K
dat zich in werkelijkheid in de camera bevindt. C2 ont
laadt zich daardoor over de primaire van deontstekingstrafo Tr1, zodat er aan de secundaire een
spanningsstoot van enkele duizenden volts ontstaat.
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Deze leidt ogenblikkelijk de ontlading in de flitsbuis in,
waardoor de flitscondensator C3 zich over de flitsbuis
kan ontladen. De draden van C3 naar de flitsbuis moe
ten minstens een diameter van 2 mm hebben om de
korte maar zeer krachtige stroomstoot te kunnen ver
werken. Voor de verbindingen van de secundaire van
Tr1 met de ontsteekelektrode moet men voor een
hoogspanning van ca. 10 kV bemeten kabel gebruiken,
die minstens 4 mm (in lucht) vrijloopt van andere
onderdelen en massa. De gemeten laadtijd tussen 2
flitsen bedroeg bij 6 V voedingsspanning ca. 45 s en 10
a 15 s bij 9 of 12 V.

Onderdelenlijst schakeling 17
Fl
C1
C2
C3
C4
D1
D2
D3
NI
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
Ril
Tr1
Tr2

Tl
T2
T3
Z
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flitsbuis type NG 201
keramische condensator 0,1 ,pF/250 V
keramische condensator 0,1 jvF/250 V
flitselco 100 ^F/360 V
MP-condensator 0,25 /iF/500 V
Ge-diode OA 81 of ander type
Si-diode 500 V-type, bijv. BYY 35, BYY 36, BY 127
Si-diode 500 V-type, bijv. BYY 35. BYY 36. BY 127
neonlampje, brandspanning 110 V (miniatuurtype)
koolweerstand 220 kfi/1/* W
potentiometer 1 Mfl/1/* W lin.
koolweerstand 22 kft/1/* W
koolweerstand 3,6 Mfi/1/* W
koolweerstand 100 kfl/1/* W
potentiometer 5 kfl/1/* W lin.
koolweerstand 4,7 kO/1/* W
koolweerstand 120 fi/1/2 W
koolweerstand 2,2 kfl/1/* W
koolweerstand 2,2 MP/1/* W
koolweerstand 1,5 Mfi/1/* W
ontstekingstransformator
Siferrit-E-kern 30 mm B 66231-AO 200-K 026 (Siemens)
w1 44 wdg. CuL 0,6 mm
w2 20 wdg. CuL 0,18 mm
w3 1350 wdg. CuL 0,18 mm
npn-Si-transistor BC 107...169
npn-Si-transistor, bijv. BC 140, BSY 71/72, BSX 45
npn-Si-transistor, bijv. BD 106, BD 107, BD 109
op koelplaat van ca. 10 cm2
zekering 2 A snel
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Schakeling 18

Triggerschakeling voor dochterflitser

50

Vaak bestaat bij fotograferen de noodzaak het object
van meer kanten met flitslicht te belichten. Het simpel
weg parallel schakelen van enige flitsers op hetzelfde
cameracontact is dikwijls om vele redenen niet moge
lijk. Als alternatief kan men de eerste flits een tweede
laten inleiden enz. Voorwaarde is echter, dat de tweede
en volgende flits(en) zo snel op de eerste volgen, dat
ze alle binnen de ingestelde sluitertijd (bijv. 1/100 s =
10 ms) vallen; verder mag de eigen verlichting van de
ruimte waarin de opnamen worden gemaakt de dochterflitser(s) niet in werking stellen. Deze moeten dus al
leen reageren op lichtsterkteveranderingen, niet op een
constant lichtniveau. Om een optimale gevoeligheid te
Verkrijgen, is hier een zgn. fotodarlington toegepast,
een geïntegreerde schakeling, bestaande uit een lichtgestuurde transistor, gevolgd door een tweede daar
mee direct gekoppelde transistor. De schakeling werkt
als volgt:
Bij toenemen van de lichtsterkte stijgt de collectorstroom en daalt de collectorspanning. Dit resulteert via
C1 en R4 in een negatieve spanningssprong aan de
basis van T1. De transistor gaat open en laadt via R6

Onderdelenlijst schakeling 18
Cl
C2
C3
D1
Ph1
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
Rel.1
T1
T2
Si

elco (tantaal) 1,5 jjF/15 V
elco 200 a^F/15 V
elco 500 pF/15 V
Si-diode (max. stroom ca. 100 mA), bijv. BA 145
geïntegreerde fotodarlington L 14 B (G.E.)
koolweerstand 1 kfl/Vn W
koolweerstand 39 kïiPU W
potentiometer 1 Mfi/Vs W
koolweerstand 2,2 kfi/1/4 W
koolweerstand 100 küPU W
koolweerstand 56 ;fl/V2 W
koolweerstand 2.7 kfl/’A» W
koolweerstand 470 O/V4 W
koolweerstand 470 CIPI2 W
herkonrelais type P 501/1.3
npn-Si-transistor, bijv. BC 178, BC 177
npn-Si-transistor, bijv. BSX 45, BSV 51
schakelaar enkelpolig AAN/UIT

c\..idensat°r C2 op. Zodra de spanning over C2 boven
ca.
omt, begint T2 te geleiden. De daarbij optredenG; negatieve spanningssprong aan zijn collector berei t via R1 de basis van T1. Door deze terugkoppeling
wor en beide transistoren sneller opengestuurd. Rea,s.
een *n minder dan 1 ms schakelend herkonmiais, komt op en ontlaadt C3. Daar C2 in enkele ms
geladen is, maar het ontladen via R7 en R8 aanzienlijk
enger duurt, blijft T2 net zolang open totdat C3 prak-
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tisch ontladen is. Dat duurt enkele tienden van een
seconde, voldoende om hetflitscontact van een tweede
elektronenflitser te sluiten. Is de spanning over C2 tot
ca. 1 V gezakt, dan spert T2 en valt het relais af. Het is
onmogelijk, dat C2 via T1 wordt bijgeladen, want die
staat maar heel even open. C3 laadt zich nu via R9 bin
nen 1 s weer op, waarna de schakeling opnieuw klaar

is voor gebruik. R3 wordt zó ingesteld, dat er over R7
nog geen spanning optreedt; T1 werkt dus in klasse B,
zodat de schakeling in de klaar-voor-gebruik periode
vrijwel geen stroom opneemt en de batterij zeer lang
meegaat.
De basis van de fotodarlington wordt niet aangesloten;
de voor de collectorstroom nodige ladingdragers wor-
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den hier niet door een basisstroom, maar door een
lichtflits vrijgemaakt. R4 en R8 begrenzen de basis
stroom van resp. T1 en T2; R6 heeft dezelfde functie
met betrekking tot de max. toelaatbare collectorstroom
voor Tl. Relais RI1 is een 6 V-type dat echter al bij 4 V
aanspreekt. Ook bij 12 V voedingsspanning behoeft
men overigens niet bang te zijn voor overbelasting,
omdat het relais telkens immers maar zeer kortstondig
in bedrijf is. De in C3 opgeslagen energie is bovendien
veel kleiner dan de toelaatbare continue energie-opname van het relais. Daar de schakeling ook door plotse
linge, sterke lichtniveauveranderingen (inschakelen
van lampen, bewegen van lichte voorwerpen enz.) in
actie kan komen, is het raadzaam de dochterflitser van
een AAN/UIT-schakelaar te voorzien.
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Schakeling 19

Hoogspanningstester met spanningsomvormer
Onderdelen als transformatoren, condensatoren, ka
bels e.d. die moeten werken bij hoge bedrijfsspanningen worden in het algemeen getest met een span
ning die driemaal zo hoog ligt als de topwaarde van de
werkspanning. Voor onderdelen die zijn bemeten voor
de netspanning (topwaarde 310 V) betekent dit een
testspanning van zo'n 900 V. Wat betreft de werking van
omvormer en spanningsregeling verwijzen we naarde
beschrijving bij schakeling 17, waarvan deze gedeelten
zijn overgenomen. In verband met de veel hogere span
ning moeten D2 en D3 1000 V-typen zijn en is R5 toege
voegd. C2 kan hier klein zijn, de benodigde stroom is
immers miniem. Het apparaat is dan ook enkele secon
den na het inschakelen reeds klaar voor gebruik en de
batterij gaat zeer lang mee. Bij een waarde van 2 MO
voor R4 + R5 kan de spanning over C2 met R2 worden
ingesteld tussen 200 en 450 V; verhoogt men de totale
waarde van beide weerstanden tot 5,7 Mfl, dan loopt
het instel bereik van 450 tot 900 V. Detesthoogspanning
kan bijv. met de hoogohmige voltmeter volgens scha
keling 6 worden gemeten. Het te testen onderdeel
wordt tussen de klemmen X-X aangesloten. Bij het
beproeven van condensatoren licht het neonlarhpje
eerst op om bij een goede isolatie na enige tijd weer
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Onderdelenlijst schakeling 19
Cl
C2
C3
Dl
D2
D3
NI
N2
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
Tri

keramische condensator 0.1 yF/250 V
metaal/papier-condensator 10...50 nF/1000 V
metaal/papier-condensator 0.25 pF/500 V
Ge-diode. bijv. OA 81
Si-diode 1000 V-type BAY 23...26, BY 127
Si-diode 1000 V-type BAY 23...26, BY 127
neonlampje, brandspanning 110 V (miniatuurtype)
neon lampje, brandspanning 110 V (miniatuurtype)
koolweerstand 220 kOPU W
potentiometer 1 MH/Va W lin.
koolweerstand 22 kfi/V« W
koolweerstand 3,5
W
koolweerstand 2,2
W
koolweerstand 1 Mfi/Vz W
koolweerstand 100 kCU'U W
potentiometer 5 kCil'U W lin
koolweerstand 4,7 kSV'U W
koolweerstand 120 O/Vz W
koolweerstand 2,2 kOJ'U W
Siferrit-E-kern 30 mm B 66231-AO 200-K026 (Siemens)
w,
44 wdg. CuL 0,6 mm
w2 20 wdg. CuL 0,18 mm
w3 1350 wdg. CuL 0,18 mm
T1
npn-Si-transistor BC 107...169
T2
npn-Si-transistor. bijv. BC 140, BSY 71/72, BSX 45
T3
npn-Si-transistor, bijv. BD 106, BD 107, BD 109 op kleine
koelplaat van ca. 5 cm2 monteren
Z
zekering 2 A snel
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te doven. Men dient, vooral bij elco's, de nodige voor
zichtigheid in acht te nemen: de in de condensator op
geslagen energie kan levensgevaarlijk zijn! Na het
testen ontladen met een 100 kfl-weerstand is de beste
voorzorg; zonder meer kortsluiten kan gevaar ople
veren voor degene die dat doet en de levensduur van
de condensator bekorten. Bij het beproeven van transformatorwikkelingen en kabels gloeit het neonlampje tengevolge van strooi- resp. kabelcapaciteiten
even op en gaat dan uit. De testspanning levert op zich
geen gevaar op, omdat de maximumstroom door R6
op 1 mA wordt begrensd.
De inschakelstroom van het apparaat wordt met R8op
0,5 A ingesteld om de batterij te sparen.

Schakeling 20

Controleschakeling voor autolampen

Een defecte koplamp, achterlicht of remlicht kan zeer
misleidend en dus gevaarlijk zijn. De automobilist
merkt het echter vaak niet en het ligt dus voorde hand
een schakeling te ontwerpen die hem erop attent
maakt, dat er ergens een lamp is uitgevallen.
De hier gegeven schakeling is gebaseerd op hetfeit, dat
alle lampen op een auto twee-aan-twee voorkomen.
Leidt men nu de stromen voorde beide lampen vaneen
Jampenpaar ieder door een wikkeling van een transfor
mator (zie detail b) en sluit men deze twee (identieke)
wikkelingen in tegengestelde zin aan, dan is de resulte
rende magnetische flux steeds gelijk aan nul.
Een in de luchtspleet van de kern geplaatste magne
tisch stuurbare weerstand, een zgn. veldplaat, vertoont
dan zijn nulweerstand R0. Valt nu één van beide lampen
uit, dan heffen de twee velden elkaar niet meer op en
neemt de weerstand van de veldplaat toe. Wordt de
veldplaat opgenomen in een spanningsdeler, dan geeft
deze weerstandsverandering een vrijwel evenredige
spanningsvariatie, waarmee men een transistorschakelaar kan sturen. In de experimentele schakeling van
fig. 20a werd een Siferrit-E-kern gebruikt die bij een

magnetomotorische kracht (MMK) van 70 AW (ampèrewindingen) een spanningsvariatie aan de veldplaat le
verde van ca. 1:2. Om met deze relatief geringe span
ningsvariatie betrouwbaar te kunnen schakelen en ook
alle te verwachten toleranties (spanningsveranderin
gen van ± 10%, ongelijkheid van de lampen e.d.) op te
vangen, werd een Schmitt-triggertoegepast. Opvoeren
van de MMK was met deze kern niet mogelijk, daar
reeds bij ca. 50 AW verzadiging optrad. Door andere
magnetische materialen (bijv. dynamoblik), die een
hogere inductie mogelijk maken dan de ferrietkern, in
de luchtspleet te plaatsen, zijn zeker grotere weerstandsvariaties te bereiken. Dan kan men ook met een
eenvoudiger transistorschakelaar, bijv. volgens scha
keling 9, volstaan.
De besproken schakeling werkt even goed op 6 V als
op 12 V. Bij 6 V moet de spanning aan de veldplaat (UQ)
met R2 op 1,0 V worden ingesteld; bij 12 V op 1,6 V. In
plaats van een relais kan men natuurlijk ook direct een
indicatielampje aansluiten tussen de punten X-X (detail
c). Vanzelfsprekend moet men voor ieder te controleren
stel lampen twee wikkelingen op de kern aanbrengen.
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1

!
waarbij het aantal ampèrewindingen (lampstroom x
aantal windingen) steeds even groot dient te zijn. De
draaddoorsnede kiest men zo groot mogelijk, rekening
houdend met de betrokken lampstroom.
Onderdelenlijst schakeling 20
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C1
keramische condensator 1 nF/30 V
Dl
Si-diode voor stroom van 100 mA, bijv. BAY 21, BAY 41
Vp . veldpiaat FP 37 P 50 of FP 20 P 47 (Siemens), naargelang
de luchtspleet in de trafokern
R1 koolweerstand 100 W'U W
R2 potentiometer 250 fl/V4 W lin.
R3 koolweerstand 1 kSUyU W
R4 koolweerstand 1 kSV'U W
R5 koolweerstand 6,8 kfi/V4 W
R6 koolweerstand 120 fl/l/4 W
R7 koolweerstand 1 kfl/1/4 W
R8 koolweerstand 3,9 kCV'U W
R9 koolweerstand 1 kS)JyU W
Tr1 transformator, Siferrit-E-kern 30 mm type B 66231A0200-K026 (Siemens)
ni = n2: aantal windingen = 70/lampstroom (A)
Z1
zenerdiode, doorslagspanning ca. 4 V, bijv. 1104, BZY 83/
C4V7
La
lampje, brandspanning = batterijspanning, stroom:
max. ca. 0,1 A
T1
npn-Si-transistor BC 107...169
T2 npn-Si-transistor BC 107...169
T3
npn-Si-transistor. bijv. BSY 71/72, BSX 44/45
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Schakeling 21

Lichtgestuurd waarschuwingsknipperlicht

i$
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Er worden dagelijks voetgangers en wielrijders aange
reden doordat automobilisten hen te laat opmerken.
Nevenstaande schakeling biedt een doeltreffende be
scherming voor deze groep weggebruikers. Het zwakke
lichtschijnsel van autokoplampen op 80...100 m afstand
is al voldoende om het lampje La1 fel te doen knip
peren. Ook bij pech kan deze schakeling zijn nut bewij
zen als waarschuwingsknipperlicht. Omdat het knip
perlicht alleen werkt wanneer er een voertuig nadert,
kan het zeer langdurig in bedrijf blijven. Het is overi,
gens raadzaam voor laatstgenoemde toepassing een
sterkere lamp te gebruiken. Het gedeelte van de schake
ling rechts van de streeplijn komt dan te vervallen en
wordt vervangen door schakeling 9D, en wel vanaf de
basis van T2. De lamp (max. 1,5 A) wordt aangesloten
tussen de punten X-X op de plaats van belastingsweerstand R4.
De hiernaast getekende schakeling werkt als volgt: De
transistoren T2 en T3 vormen een astabiele multivibrator. Door de verschillende waarden voor C1 en C2
werkt de multivib asymmetrisch. Dit betekent, dat de
korte lichtflitsen worden afgewisseld door langere pau
zes. De opgenomen stroom bedraagt gemiddeld dan
ook slechts 1/3 a 1/4 van de stroom door de lamp.

Onderdelenlijst schakeling 21
C1
C2
D1
D2
03
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
Tl
T2
T3
T4

elco 5 pF/15 V
elco 33 pF/15 V
Si-diode. bijv. BA 100, BA 145
Si-diode, bijv. BA 100, BA 145
Si-diode, bijv. BA 100, BA 145
koolweerstand 270 kfl/V« W
koolweerstand 22 k(VyU W
koolweerstand 1 kfl/V4 W
koolweerstand 22 kfl/V4 W
koolweerstand 1 kfl/V4 W
koolweerstand 120 fl/1/4 W
koolweerstand 2,7 kfi/1/4 W
npn-Si-transistor BC 107...169
npn-Si-transistor BC 107...169
npn-Si-transistor BC 107...169
npn-Ge-transistor AC 187k op kleine koelplaat 30 x 30
mm monteren
LDR lichtafh. weerstand
La1 mignon-lampje 3.5 V/0,3 A met lens

Telkens wanneer transistor T3 overgaat in de spertoestand, krijgt T4 via R5 + R6 spanning aan zijn basis en
gaat volledig open. Diode D3 brengt de spanning, nodig
om T4 in geleiding te sturen, op ca. 0,8 V. Daardoor blijft
T4, ook onder ongunstige omstandigheden, gegaran
deerd gesperd, wanneer T3 open staat. Wil men in
plaats van de in de onderdelenlijst genoemde germa-
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nium-transistor voor T4 een silicium-type toepassen
dat daarmee overeenkomt, dan kan men D3 weglaten.
R7 leidt de lekstroom naar massa af; deze weerstand
kan eveneens vervallen bij gebruik van een siliciumtransistor voor T4.
De multivibrator werkt alleen wanneer T1 gesperd is.
Dit is het geval zolang er (voldoende) licht valt op de
lichtafhankelijke weerstand (LDR), zodat deze laagohmig is. In het donker vertegenwoordigt de LDR

O V
een zeer grote weerstand. Doordat hij deel uitmaakt van
de basisspanningsdeler van T1f neemt daarbij de basis
spanning toe en gaat deze transistor open. Zijn col
lector komt praktisch op aardpotentiaal te liggen even
als de anode van D1. De multivib klapt tengevolge
daarvan om: T2 wordt dichtgezet en brengtT3 in gelei
ding die op zijn beurt T4 spert. De aangegeven span
ningen hebben betrekking op de UIT-toestand van het
knipperlicht.
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Schakeling 22

Lichtsluis/schemerschakelaar in
licht- of donkerschakeling

60

Lichtafhankelijke weerstanden (LDR's) bezitten de ei
genschap, dat hun weerstandswaarde varieert met de
lichtsterkte. Het verschil tussen de weerstand bij volko
men duisternis en die bij heldere verlichting kan wel
een factor 1000 bedragen. Omdat de lichtsterkte soms
langzaam verandert (bijv. bij schemering), is hier een
Schmitt-trigger toegepast voor het inleiden van de
gewenste schakelfunctie. Bij toenemende lichtsterkte
wordt de weerstand van de LDR kleiner. In schema a
betekent dat een spanningsstijging op punt B. Is de
drempelwaarde van de Schmitt-trigger bereikt, dan
klapt deze om en komt het relais op. Met R1 wordt de
gevoeligheid van de schakeling ingesteld. (Spanningen
bij onverlichte LDR.)
Verwisselt men LDR en potentiometer van plaats (schemadetail b), dan spreekt het relais aan, als het lichtniveau onder een bepaalde waarde komt, zodat punt B
tengevolge van de weerstandstoename van de LDR
voldoende positief wordt om de trigger te laten om
klappen. Met het oog op een gunstige dimensionering
werd voor de licht-schakeling (schema a) een hoogohmige LDR gekozen en voor de donker-schakeling
.(schemadetail b) een laagohmig type.

Onderdelenlijst schakeling 22
C1
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
Rel.1
T1
T2
T3
Dl
LDR
Z1

keramische condensator 1 nF/15 V
potentiometer 10 k(U}U W lin.
koolweerstand 1 kQJ'U W
koolweerstand 1 kO/V<t W
koolweerstand 6,8 kSVyU W
koolweerstand 1 kfl/’A» W
koolweerstand 120 Of'U W
koolweerstand 3,9 kQj'U W
koolweerstand 1 kCl/V4 W
relais 200...300 fl
npn-Si-transistor BC 107...169
npn-Si-transistor BC 107...169
npn-Si-transistor, bijv. BSY 71, BSY 44, BSX 45
Si-diode, willekeurig type voor stroom s 100 mA
lichtafh. weerstand
zenerdiode doorslagspanning ca. 4 V

Voor „donkerschakeling" (detail b):
LDR lichtafh. weerstand
R1
potentiometer 25 kOJ'U W lin.

i

Met de besproken schakelingen kan men tevens voor
werpen tellen door deze te laten passeren tussen de
(voor ander licht goed afgeschermde) LDR en een
lampje; RI1 dient dan eeri telrelais te zijn.
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Schakeling 23

Elektronische temperatuurschakelaar/thermostaat

62

De hiernaast afgebeelde schakeling is in principe gelijk
aan de vorige, alleen wordt in dit schema als stuurele
ment een weerstand met positieve temperatuurcoëfficiënt (PTC) toegepast. De waarde van een dergelijke
zgn. PTC-weerstand neemt toe met de temperatuur. De
aangegeven typen vertonen dit effect in versterkte
mate. Met de potentiometer kan de schakeltemperatuur ± 10 °C worden veranderd t.o.v. de nominale
waarde van het gebruikte type (zie onderdelenlijst).
Welk van beide configuraties men kiest voor de ingangsspanningsdeler wordt bepaald door het gebruiksdoel van de schakeling. In schema a valt het relais
af bij het bereiken van de ingestelde temperatuur. Deze
kan binnen zeer nauwe grenzen constant worden ge
houden, waarbij de relaiscontacten bijv. een verwar
mingselement schakelen. De trigger klapt nl., door de
grote temperatuurcoëfficiënt van de PTC-weerstand al
om bij temperatuurvariaties van minder dan 1 °C. Met
de spanningsdeler volgens detailschema b spreekt het
relais aan (of gaat er in plaats daarvan een waarschuwingslampje branden) wanneer de temperatuur boven
een gegeven waarde komt. Daarmee beschikt men over

Onderdelenlijst schakeling 23
keramische condensator 1 nF/15 V
C1
R1
potentiometer 1 kfl/V4 W lin.
R2. R3 koolweerstand 1 kdl'U W
R4
koolweerstand 6,8 kfl/V4 W
R5, R8 koolweerstand 1 kH/1/^ W
R6
koolweerstand 120 (V'U W
R7
koolweerstand 3,9 kft/’A» W
Rel.1 relais 200...300 O
T1,12 npn-Si-transistor BC 107 ... 169
T3
npn-Si-transistor, bijv. BSY 71, BSY 44, BSX 45
Dl
Si-diode, willekeurig type voor stroom ^ 100 mA
Z1
zenerdiode doorslagspanning ca. 4 V
Rlh
PTC-weerstand (Siemens)
type P 310-C 11 voor nom. temp. van 60 °C
type P 330-C 11 voor nom. temp. van 75 °C
type P 350-C 11 voor nom. temp. van 80 °Ctype P 390-C 11 voor nom. temp. van 120 °C
type P 361-C 521 voor nom. temp. van 90 °C
type P 430-C 521 voor nom. temp. van 170 °C
potentiometer 25 kO/V4 W lin. (detail b)
R1

een schakel- c.q. signaleringsmogelijkheid bij het over
schrijden van een maximumtemperatuur. Men kan de
PTC-weerstand als temperatuurvoeler aanbrengen op
plaatsen waar de temperatuur voortdurend moet wor
den gecontroleerd, bijv. in het koelsysteem en in de
krukkast (olie) van automotoren, op wikkelingen van
elektromotoren enz.
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Schakeling 24

Laadschakeling voor NiCd-accu's
op zonnebatterij

64

De energievoorziening van halfgeleiderschakelingen
die weinig vermogen opnemen en bovendien slechts
af en toe in bedrijf zijn, kan volledig onafhankelijk van
het net en continu worden gemaakt door accu's toe te
passen in combinatie met een laadschakeling die op
zonnecellen werkt. In onbelaste toestand geeft een zon
necel, naargelang de lichtsterkte, een spanning van 200
a 500 mV af. Zou men daarmee bijv. een 6 V-accu
rechtstreeks willen laden, dan zou men vrij veel cellen
nodig hebben, of sterk afhankelijk zijn van de lichtcondities. Veel gunstiger resultaten geeft tussenscha
keling van een blokkeeromvormer. Deze bezit de hier
zeer gewenste eigenschap, dat er geen vaste verhou
ding tussen in-en uitgangsspanning bestaat. Geduren
de de tijd dat er stroom vloeit door de transistor wordt
er nl. energie opgeslagen in de blokkeertrafo, die tij
dens de blokkeerperiode wordt afgegeven aan de
laadschakeling. Ondanks het rendement van ca. 60%
komt er toch aanzienlijk meer ladingsenergie beschik
baar dan bij rechtstreeks laden uit de zonnebatterij.
De spanning bedraagt onbelast - afhankelijk van de
lichtsterkte - 10 tot 30 V. Er kunnen accu's van 1,2...12
V worden geladen, waarbij het laadvermogen (1,2...2

OnderdelenJijst schakeling 24
Z1
Z2
Z3
R1
C1
C2
C3
T1
D1
Tri

zonnecel BPY 45
zonnecel BPY 45
zonnecel BPY 45
koolweerstand 4,7 kCV'U W
elco (tantaal) 100 pF/6 V
elco (tantaal) 10 pF/6 V
elco (tantaal) 10 pF/35 V
pnp-Ge-schakeltransistor, bijv. ACY 23, ACY 24
Ge-diode, bijv. OA 85 (sperspanning minstens 75 V)
Siferrit-schalenkern B 65561-A0250-A028 (Siemens)
(AL-waarde = 250, kerndiam. 28 mm)
ni = 270 wdg. 0,1 CuL
n2 = 1000 wdg. 0,05 CuL
n3 = 60 wdg. 0,08 CuL

mW) toeneemt met de nominale accuspanning. Het is
raadzaam de zonnecellen i.v.m. hun breekbaarheid in
een plexiglas-huisje onder te brengen; het afgegevert
vermogen gaat daardoor niet achteruit.
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Schakeling 25

Elektronisch schrikdraad

66

Waar vee in het land staat, treft men vrijwel overal
schrikdraad aan. De spanning die op de draad komt te
staan, mag natuurlijk in geen geval gevaar opleveren
voor mens of dier. Verder moet een schrikdraadinstallatie enige dagen achtereen onafgebroken in bedrijf
kunnen blijven.
Het principe dat bij onderbreken van de stroom door
een spoel een inductiespanning ontstaat, die kan wor
den opgetransformeerd tot de vereiste waarde, heeft
hier tot uitgangspunt gediend.
De schakeling bestaat uit twee gedeelten: de impulsoscillator, een astabiele multivibrator (schakeling 10) en
een schakelversterker volgens schakeling 9. Om de bat
terij te sparen is de multivib asymmetrisch uitgevoerd;
d.w.z. de tijd dat T2 dichtstaat en de schakelversterker
dus (veel) stroom trekt, is aanmerkelijk korter dan de
geleidingsperiode van T2 gedurende welke T3 + T4
stroomloos zijn. In het eerste interval beperkt R7 verder
nog de opgenomen stroom tot 0,6 A. Gemiddeld wordt
er daardoor slechts 50 mA aan de batterij onttrokken,
waarmee aan de tweede voorwaarde is voldaan die in
de inleiding werd gesteld. De secundaire van de trans
formator, waarvoor de ontstekingsspoel van een
brommermotor is genomen, levert korte hoogspanningsstoten van zo'n 1200 V. Bij belasting met 3 kfl (dit

Onderdelenlijst schakeling 25
Cl
C2
D1

D2
D3
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
Tri
T1
T2
T3
T4

elco 2 jiF/12 V
elco 33 /pF/12 V
Si-diode, bijv. BA 100, BA 145
Si-diode, bijv. BA 100, BA 145
zenerdiode BZY 92 C 33
(doorslagspanning ca. 33 V, max. 35 V)
koolweerstand 1 kfl/’At W
koolweerstand 22 kfl/1/4 W
koolweerstand 22 kfï/1/4 W
koolweerstand 1 kfi/’A» W
koolweerstand 120 fl/V2 W
koolweerstand 3,3 kfl/1/4 W
draadgew. weerstand 10 Cil2 W
ontstekingsspoel (brommer)
npn-Si^ransistor BC 107...169
npn-Si-transistor BC 107...169
npn-Si-transistor, bijv. BSY 44, BSY 71, BSX 45
npn-Si-transistor BD 109, BD 106
op kleine koelplaat monteren (ca. 30 x 30 mm)

komt ongeveer overeen met de weerstand van het
menselijk lichaam) zakt de spanning in elkaar tot een
ongevaarlijke waarde van rond 40 V.
De zenerdiode parallel aan T4 beschermt deze tegen te
hoge inductiespanningen aan de primaire van de ont
stekingsspoel.
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Schakeling 26

Elektronische stoomfluit

68

De natuurgetrouwheid van een scheeps- of treinmodel
wordt sterk verhoogd door een (elektronische) stoom
fluit. Om een volle klank te krijgen, moet het geluid rijk
zijn aan boventonen. Daarom is hier een (astabiele)
multivibrator als toongenerator gekozen. De frequentie
bedraagt met C1 = C2 = 150 nF ca. 160 Hz (bij 100 nF
ca. 240 Hz) en varieert enigszins met de voedingsspan
ning. De multivib met T3 en T4 wordt gevolgd door
twee in cascade geschakelde emittervolgers T5 en T6.
Met R8 stelt men het werkpunt van deze in klasse B
geschakelde versterker in door de gemiddelde collectorstroom van T6 op 0,5...1 A af te regelen.
Wordt de stoomfluit ingeschakeld d.m.v. schakel- of
relaiscontacten (bijv. S1), dan vervalt het gedeelte van
de schakeling links van de streeplijn. Geeft men echter
de voorkeur aan elektronisch inschakelen met zo gering
mogelijk vermogen, dan kan men deze simpele startschakeling benutten.
In dat geval blijft de voedingsspanning steeds inge
schakeld. Bij het sluiten van S2 krijgt T1 basisstroom
en gaat open. T2 wordt daardoor dichtgezet en brengt
op zijn beurt de spanning aan de basis van T3 omhoog.
Nu kan de multivib starten en daarmee komt de stoom
fluit tot leven.

Onderdelenlijst schakeling 26
Cl, C2 keramische condensator 150 nF/30 V
C3
keramische condensator 100 nF/30 V
L
luidspreker 3 W/3...5 fl
Rl
koolweerstand 100 kfl/1/4 W
R2, R3 koolweerstand 27 kO/1/4 W
R4, R5 koolweerstand 1 kflPU W
R6 koolweerstand 27 kfl/Va W
R7
koolweerstand 100 kfl/V4 W
R8
instelpotentiometer 1 MQJyU W lin.
T1
npn-Si-transistor BC 107...169
T2 npn-Si-transistor BC 107...169
T3 npn-Si-transistor BC 107...169
T4 npn-Si-transistor BC 107...169
T5 npn-Si-transistor BC 107... 169
T6 npn-Si-transistor BD 109, BD 107
D1 Ge-diode, bijv. OA 81
D2 Ge-diode, bijv. OA 81
51
schakelaar enkelpolig AAN/UIT > 1 A
52
schakelaar of relaiscontact enkelpolig
AAN/UIT praktisch niet belast

De in het schema vermelde spanningen gelden, even
als de ruststroom van 10 mA, wanneer de schakeling
in de rusttoestand verkeert.
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Schakeling 27

Geïntegreerde schakelingen

pen zijn opgezet rond de LM 703 L, een IC dat aanzienlijk
minder kost dan een vergelijkbare schakeling die is op
gebouwd met aparte onderdelen.

Geïntegreerde schakeling LM 703 L

70

Het streven naar steeds grotere betrouwbaarheid,
verdergaande miniaturisering en goedkopere produktiemethoden heeft geleid tot de ontwikkeling van zgn.
geïntegreerde schakelingen (verder af te korten tot IC
= integrated circuit). In de dunne- en de dikkelaagtechniek vormen laagjes die zijn neergeslagen op een
(meestal keramische) drager de weerstanden en con
densatoren van het IC. Halfgeleiders (zonder huisje)
worden aan opgedampte geleidingsbanen gesoldeerd
die de „onderdelen" met elkaar tot een schakeling ver
binden. Het geheel wordt tenslotte in kunsthars gego
ten, waarmee men een miniatuur-bouwsteen met
nauwkeurig bekende eigenschappen heeft gekregen.
Een zgn. monolithisch IC bestaat daarentegen slechts
uit één Si-kristal. De verschillende actieve en passieve
componenten die samen de schakeling vormen, ont
staan hier tijdens verschillende achtereenvolgende dan
wel gelijktijdige (plaatselijke) bewerkingen, zoals dif
fusies met bepaalde stoffen, oxydaties en etsprocessen. Hiermee kan men schakelingen nog kleiner uit
voeren dan met de eerder genoemde technieken. Er zijn
momenteel IC's die vele honderden transistoren, dio
den en weerstanden tellen en toch niet veel groter zijn
dan een doorsnee-transistor. De volgende vier ontwer-

Zoals het „interne schema" laat zien, bestaat dit IC uit
3 transistoren, 2 dioden en 2 weerstanden. Emittervolger T1 stuurt de in gemeenschappelijke basisscha
keling opgenomen transistor T2. De gemeenschap
pelijke emitterweerstand wordt hier gevormd door een
transistor (T3) met het voordeel van een grote wisselstroomweerstand bij een kleine gelijkstroomweerstand. D1 en D2 geven de transistoren T1 en T2 hun
voorspanning; D2 bepaalt tevens de instelling vanT3.
Weerstand Rv levert de juiste doorlaatstroom voor de
dioden, waarbij punt 5 door een uitwendig aan te
sluiten condensator (Cl) wordt ontkoppeld. De voe
dingsspanning voor het IC wordt ontkoppeld door Rs
in combinatie met een uitwendig (aan punt 1) aange
brachte condensator C2. Het ingangssignaal wordt
aangeboden op de aansluitingen 3 en 5 (5 ligt voor wis
selspanning aan massa). Tussen punt 7 en 1 is het
versterkte signaal beschikbaar (hier is aansluiting 1
voor wisselspanning ontkoppeld). Dit IC heeft dezelfde
functie als een afzonderlijke transistor, maar biedt het
grote voordeel, dat ertussen uit- en ingang vrijwel geen
terugwerking optreedt. Ook wat betreft de inwendige
weerstand wordt de (ideale) pentode-karakteristiek
dichter benaderd. De ingangsimpedantie ligt in de-

r

8
zeLfde orde van grootte als bijeen transistor, de ingangscapaciteit wat lager. Genoemde eigenschappen ko
men vooral van pas bij het ontwerpen van h.f.- en m.f.versterkers: neutrodynisatie is overbodig en men kan,
ook met RC-koppeling, aanmerkelijk hogere frequen
ties versterken.
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Schakeling 28

Videoversterker met de LM 703 L

72

Een versterker met het IC LM 703 L volgens het hier
naast getekende schema levert bij een nominale voe
dingsspanning van 12 V een versterking van 20 x. Deze
gemeten waarde sluit goed aan bij de fabrieksspecificatie voor de steilheid (33 mA/V). Bij een uitgangsweerstand van 620 ft bedraagt de versterking immers: A =
S • Ru = 33 mA/V • 620 ft = 20,5. In verband met de on
vermijdelijke spreiding van specificaties, moet men
echter rekening houden met afwijkingen tot 20% (ge
meten aan 5 exemplaren). De frequentiekarakteristiek
is binnen 5% recht van 50 Hz tot 5 MHz. Aan de hoge
kant van het frequentiebereik wordt het verloop be
paald door de uitgangscapaciteit; C3 is grotendeels
verantwoordelijk voor.het gedrag van de schakeling bij
lage frequenties. De niet-lineaire vervormingen blijven
tot een uitgangsspanning van 100 mV kleiner dan 1%.
Bij 200 mV uitgangsspanning bedraagt het vervormingspercentage minder dan 3%, terwijl het bij 500 mV
nog onder de 5% ligt. Bij verlagen van de batterijspanning van 12 V tot 9 V neemt tengevolge van de steilheidsvermindering ook de versterking met ca. 30% af.

Onderdelenlijst schakeling 28
C1
C2
C3
C4
Cb
IC
R1
R2
RB

keramische condensator 100 nF/30 V
keramische condensator 100 nF/30 V
elco 33 pF/15 V
keramische condensator 100 nF/30 V
belastingscapaciteit ca. 10 pF
geïntegreerde schak. LM 703 L
koolweerstand 620 ft/1/« W
koolweerstand 620 ft/1/4 W
belastingsweerstand 1,5 Mft

Eigenschappen van de schakeling:
Ingangsimpedantie = uitgangsimpedantie: ca. 600 ft
Spanningsversterking 20 x ± 20% afhankelijk van
het exemplaar
«Max. uitgangsspanning: ca. 500 mV
Voedingsspanning: max. 12 V; bij kleinere spanning
geringere versterking
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Schakeling 29

Breedbandversterker met LM 703 L
en emittervolger

74

Bij de beschrijving van de vorige schakeling werd op
gemerkt, dat het verloop van de frequentiekarakteristiek aan de hoge kant wordt bepaald door de uitgangscapaciteit. Wil men hetfrequentiebereik naar bo
ven toe uitbreiden, dan moet het effect van die uitgangscapaciteit op de uitgangsweerstand R2 zóveel
mogelijk worden verkleind. Dat kan door tussen IC en
uitgang een emittervolger, oftewel een impedantietransformator op te nemen. Het is aan te bevelen voor
T1 een h.f.-transistor te nemen, bijv. de BF115 of een
vergelijkbaar type. Essentieel is, dat deze transistor een
minimale terugwerkingscapaciteit (Ccb) heeft. De tota
le versterking van deze schakeling is praktisch hetzelfde
als die van de vorige; een emittervolger heeft immers
een (spannings)versterking die nagenoeg gelijk is aan
1. Tot frequenties van 10 MHz kon geen enkele terug
gang in de versterking worden vastgesteld, vergeleken
met die bij lagere frequenties. De schakeling leent zich
dus uitstekend als m.f.-versterker voor UKG (10,7 MHz),
maar is eveneens te gebruiken voor de video-m.f. van
35 MHz. C4 kon hier, wegens de hoogohmige belasting,
vrij klein worden gehouden; bij laagohmiger belasting
moet zijn waarde worden aangepast (bijv. gelijk aan

C3), niet echter bij toepassing als m.f.-versterker. De
combinatie van de schakeling die de LM 703 L vertegen
woordigt met een emittervolger, zoals hier besproken,
maakt ook deel uit van gecompliceerde IC's die een
complete m.f.-versterker bevatten.

Onderdelenlijst schakeling 29
C1
C2
C3
C4
Cb
IC
R1
R2
R3
R4
Rb
T1

keramische condensator 100 nF,/30 V
keramische condensator 100 nF/30 V
elco 33 /iF/15 V
keramische condensator 100 nF/30 V
belastingscapaciteit 10...25 pF
geïntegreerde schak. LM 703 L
koolweerstand 620 ft/1/4 W
koolweerstand 620 ft/1/* W
koolweerstand 330 ft/1/4 W
koolweerstand 3,3 kOJ}U W
belastingsweerstand 1 Mft
npn-Si-transïstor, bijv. BF 115
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Schakeling 30

MF-versterker met de LM 703 L

l

76

Bij het ontwerpen en bouwen van h.f.- en m.f.-versterkers vormt de stabiliteit, d.w.z. het voorkómen van
ongewenste oscillaties, een groot probleem. Er is
dikwijls veel ontwikkelingswerk en een dosis ervaring
voor nodig om een uit meer trappen bestaande verster
ker met afgestemde kringen stabiel te krijgen, m.a.w.
om de bij iedere transistor aanwezige terugwerking van
uitgang naar ingang (deze vormt nl. de oorzaak van de
instabiliteit) door een neutrodynisatienetwerk te com
penseren. Toepassing van het IC LM 703 L heeft als
grootste voordeel, dat neutrodynisatie, tengevolge van
de uiterst geringe terugwerking, niet nodig is. De overi
ge eigenschappen verschillen weinig van die bij een
gewone h.f .-transistor. In het schema zijn maar twee
versterkertrappen getekend; de schakeling kan echter
zonder bezwaar met één of meer trappen worden uit
gebreid. De prijs behoeft daarbijmauwelijks een belem
mering te zijn: dit IC en een vergelijkbare h.f.-transistor
ontlopen elkaar wat dat betreft niet veel.

Onderdelenlijst schakeling 30
C1
C2
C3
C4
C5
F1
F2
F3
IC1
IC2

keramische condensator 47 nF/30 V
keramische condensator 47 nF/30 V
keramische condensator 47 nF/30 V
keramische condensator 47 nF/30 V
keramische condensator 47 nF/30 V
m.f.-bandfilter (bijv. voor 10.7 MHz)
(ncrmaal in de handel verkrijgbaar type)
m.f.-bandfilter (bijv. voor 10,7 MHz)
(normaal in de handel verkrijgbaar type)
m.f.-bandfilter (bijv. voor 10,7 MHz)
(normaal in de handel verkrijgbaar type)
geïntegreerde schak. LM 703 L
geïntegreerde schak. LM 703 L
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Schakeling 31

HF-versterker met de LM 703 L

78

Met de LM 703 L kan op eenvoudige wijze een h.f.versterker worden opgezet voor frequenties van 100
MHz en meer, bijv. als antenneversterker voor de UKGband of als vermogensversterker voor de 144 MHzband. Het ingangssignaal wordt via een 50 ft- of 60 ftcoaxkabe! op Bu1 aangesloten. Het versterkte signaal
wordt aan Bu2 afgenomen; i.v.m. de juiste aanpassing
wordt de kabel afgesloten met eenzelfde weerstand (50
ft of 60 ft). Het afregelen gaat als volgt: men zet eerst
de trimmers C1 en C2 in de middenstand, waarna de
schakeling van achteren naar voren wordt afgeregeid.
Met behulp van trimmer C5 wordt de belastingsweerstand op de voor een optimaal vermogen benodigde
waarde getransformeerd; trimmer C6 dient voor af
stemming van de uitgangskring. C5 wordt nu op max.
uitgangsspanning, of bij aanwezigheid van een vermogensmeter, op max. uitgangsvermogen, ingesteld, ter
wijl men met C6 telkens de kring bijstemt. Deze hande
lingen worden herhaald totdat geen verbetering meer
wordt verkregen. Daarna regelt men de ingangszijde op
dezelfde wijze af met de trimmers C1 en C2. Beschikt
men over een impedantiemeter, dan kan men de trim
mers ook zo verdraaien, dat de ingangsimpedantie zo

dicht mogelijk 50 ft c.q. 60 ft benadert. Beide afregelprocedures steeds eindigen met het bijregelen van de
afstemtrimmer (C1 resp. C6). Volgens opgave van de
fabrikant bedraagt de vermogensversterking bij 100
MHz 20 dB, d.w.z. 1 : 250.

Onderdelenlijst schakeling 31
C1
C2
C3
C4
C5
C6
Bu1
Bu2
Li
L2

IC

trimmer Cmax = ca. 8 pF
trimmer Cmax = ca. 40 pF
keramische condensator 1 nF/30 V
keramische condensator 1 nF/30 V
trimmer Cmax = ca. 40 pF
trimmer Cmax = ca. 8 pF
coaxiale contactbus 50 O of 60' f)
coaxiale contactbus 50 O of 60 Cl
ingangskringspoel
7 wdg. 1.3 mm 0 (verzilverd koper)
uitgangskringspoel
7 wdg. 1,3 mm 0 (verzilverd koper)
beide spoelen op vormpje 6,4 mm 0 wikkelen
geïntegreerde schak. LM 703 L
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Schakeling 32

Vermogensschakelaars met triacs

Het vermogen dat een triacten hoogste mag schakelen,
resp. de max. toelaatbare stroom, hangt af van de uit
voering, waarbij vooral de warmte-afvoermogelijkheden een grote rol spelen. De spanningsval overeen
triac is vrijwel onafhankelijk van het type en bedraagt
ca. 1,5...1,7 V. Het vermogen dat in de triac in warmte
wordt omgezet volgt dus bij benadering uit:
Pv= (1,5 J ,7) V Teff.
Daar de inwendige temperatuur meestal niet boven de
105 °C mag komen en de max. omgevingstemperatuur
op 45 °C kan worden gesteld, is de benodigde koeling
als volgt te berekenen:
T, - Tomg
Pv

80

De meeste transistoren werken in het laagspanningsgebied (tot ca. 60 V). Triacs (en thyristoren) zijn echter
verkrijgbaar voor spanningen van meer dan duizend
volt en stromen in dezelfde orde van grootte en zijn dus
vermogenscomponenten bij uitstek. Deze halfgeleiders
kunnen echter niet zoals een transistor continu worden
gestuurd, maar uitsluitend worden gebruikt als elektro
nische schakelaar. Een positieve impuls aan de startelektrode is voldoende om de triac vrij te geven.
Blokkeren is daarentegen alleen mogelijk, wanneer de
anodestroom onder een bepaalde waarde (de houdstroom) daalt. Daarom komt deze halfgeleiderschakelaar in de eerste plaats in aanmerking voor wisselstroomtoepassingen; hij wordt dan immers „automa
tisch" geblokkeerd bij iedere nuldoorgang.
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De warmteweerstand voor koelplaat c.q. koellichaam
vindt men uit de onderste twee formules.
In de praktijk gaat men nu als volgt te werk: men kiest
een type triac dat berekend is op de maximaal te scha
kelen stroom en de topwaarde van de bedrijfswisselspanning plus mogelijke piekspanningen veilig kan
weerstaan; in geval met de netspanning wordt ge
werkt, moet de triac dus bestand zijn tegen 220 • V2 =
310 V + 20% overspanning «370V; met een 400 V-type
zit men dus altijd veilig. Vervolgens bepaalt men de
warmteweerstand voor het bijbehorende koellichaam
aan dé hand van de gegeven formules.

•Daar de triac in de volgende schakelingen niet in de
nuldoorgang van de netspanning wordt gestart, ont
staan er bij het inschakelen steile spanningspieken die
altijd hoger frequente componenten bevatten. Om te
verhinderen, dat deze tot het net doordringen en bijv.
storingen geven op radio en TV, zijn er in alle schakelin
gen ontstoringsfilters opgenomen. Deze bestaan uit
een smoorspoel, die bemeten is voor de max. te scha
kelen stroom, en een condensator.
Met nadruk wijzen wij erop, dat de anode van de triac
hier steeds met het huis is verbonden en dus de net
spanning voert. Brengt men geen isolatieplaatje aan
tussen triac en koellichaam, dan staat ook op het koellichaam voortdurend de netspanning. Uiterste voor
zichtigheid is dus geboden bij het experimenteren met
dergelijke, rechtstreeks met het net verbonden schake
lingen.

l

Eenvoudige vermogensschakelaar (32a)
De wisselstroomschakelaar, dus de triac, is hier in serie
met de belasting RL via de ontstoringssmoorspoel Lsm
op het net aangesloten. Zolang schakelaar S1 open
staat krijgt de startelektrode S geen stroom; de triac is
geblokkeerd, de belasting stroomloos. Wordt S1 geslo
ten, dan start de triac zodra de netspanning ca. 10% van
de topwaarde bedraagt. De triac blijft tot de eerst
volgende nuldoorgang in geleiding, blokkeert dan om
gedurende de volgende, tegengestelde fase opnieuw
dezelfde cyclus te doorlopen. Een en ander herhaalt

:
;

r

zich totdat S1 weer wordt geopend, waarna de triac
vanaf de eerstvolgende nuldoorgang de stroom weer
blokkeert. Daar de stroom slechts van de nuldoorgang
tot het startpunt van de triac wordt onderbroken, krijgt
de belasting vrijwel hetzelfde vermogen toegevoerd als
hij bij rechtstreekse aansluiting op het net zou opne
men.
Omdat de via S1 lopende startstroom (25...100 mA,
naargelang het type triac) klein ist.o.v. de stroom door
de belasting (1 ...10 A) kan met deze schakeling een
grote belasting door een schakelaar van gering vermo
gen worden geschakeld.
Heeft de belastingsweerstand RLeen niet verwaarloos
bare inductieve component (bijv. een elektromotor, TLlamp e.d.), dan moet het in detail c getekende RCnetwerkje parallel worden geschakeld aan de triac op
de punten X-X. Anders bestaat de kans, dat de triac ook
zonder startstroom gaat geleiden tengevolge van de
spanningspieken die bij het onderbreken van de stroom
door een zelfinductie ontstaan. Het bovenstaande geldt
voor alle triac-schakelaars met inductieve belasting.

!
I

Vermogensschakelaar met stand voor half vermogen
(32b)
Deze schakeling komt overeen met de vorige, behalve
dat S1 ditmaal 3 standen heeft. In stand 1 staat de triac
geblokkeerd; in stand 2 krijgt de belasting het volle
vermogen toegevoerd en in stand-3 het halve. Omdat
de diode maar gedurende één periodehelft de start-
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stroom doorlaat, staat de triac tijdens de andere dicht
en levert dus slechts het halve vermogen aan de belas
ting. Gloeilampen gaan daarbij hinderlijk flik
keren; bij motoren, verwarmingselementen e.d. treden
in het algemeen geen problemen op.

t
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Onderdelenlijst schakeling 32
Sm
C1
R1
S1
R0
C0
Tri

Rl

!

ontstoringssmoorspoel
voor stromen ^ 2,5 A
papiercondensator 0,1 //F/400 V
koolweerstand 470 fi/1/2 W
schakelaar enkel- of meerpolig
koolweerstand 47 n/2 W
papiercondensator 0,1 pF/400 V
triac
type TAG 302-600 voor lmax = 1 A
type TAG 306-600 voor lmax = 6 A
type TAG 310-600 voor lmax = 10 A
of overeenkomstige typen van ander fabrikaat monteren
op voldoende grote koelplaat; bij TAG 302-600 kan men
met koelster volstaan
belastingsweerstand
max. vermogensopname afhankelijk van type triac
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Schakeling 33

Vermogensschakelaar met galva
nisch gescheiden startschakeling

84

Dit ontwerp is een variant op het vorige voor die geval
len waarbij de startschakeling geen rechtstreeks gelei
dend contact mag maken met het lichtnet. Transforma
tor Tr1 moet een kortsluitvast type zijn (bijv. een gewo
ne beltrafo). Weerstand R1 wordt zó ingesteld, dat de
triac nog niet start op de ruststroom door de trafowikkeling. Wanneer schakelaar S1 wordt gesloten, neemt
de stroom door de primaire toe, hetgeen een grotere
spanningsval over R1 tot gevolg heeft. Daarop start de
triac en laat de stroom naar de belasting RL door. Over
S1 komt weliswaar slechts een kleine spanning te
staan, maar deze schakelaar moet wel bemeten zijn
voor de kortsluitstroom van enkele ampères die in
gesloten toestand optreedt. Wat betreft de werking ver
wijzen we verder naar de beschrijving bij schakeling 32.

Onderdelenlijst schakeling 33
Sm
C1
R1
Tr1
S1
Tri
Ri

ontstoringssmoorspoel
papiercondensator 0,1 ,*iF/400 V
potentiometer 100 fl/1 W (draadgew.) (ontbrommer)
beltransformator, normaal in de handel verkrijgbaar type
met sec. spanning = 8 V
schakelaar enkelpolig 2 A
triac (zie voor type schak. 32)
belastingsweerstand
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Schakeling 34

Continue vermogensregelaar vol
gens de fase-aansnijdingsmethode
met hysteresis

86

Voor het regelen van de snelheid van elektromotoren,
de lichtsterkte van lampen enz. moet het aan de belas
ting toegevoerde vermogen continu variabel zijn.
Nevenstaande schakeling voorziet in deze mogelijk
heid.
Met C2 wordt de tijdconstante van R2/C2 ingesteld,
d.w.z. het tijdstip, waarop de voor het starten van de
triac benodigde spanning van ca. 30 V over C2 aanwe
zig is. Tot deze spanning spert diac Di (2 antlparallel
geschakelde dioden met speciale doorslagkarakteristiek) volkomen, om dan als een zenerdiode over te
gaan in de doorslagtoestand. Daarbij daalt de spanning
over de diac ca. 5 V, zodat de condensator zich gedeel
telijk ontlaadt in een krachtige impuls die de triac start.
R1 beperkt de startstroom als R2 in de bovenste stand
staat. Het vermogen kan van vol (R2 = 0) tot nul (R2 =
500 kfl) worden teruggeregeld. Bij „opdraaien" van R2
gebeurt er aanvankelijk niets, totdat de regelaar bij een
zeker (nog gering) vermogen plotseling gaat werken.

Zo kan men bijv. bij een gloeilamp de lichtsterkte heel
geleidelijk terugregelen; nadat de lamp is uitgegaan,
begint hij echter opeens zachtjes te branden. Dit effect
wordt de hysteresis genoemd en berust op het feit, dat
ladings- en ontladingsproces van C2 niet volledig gelijk
verlopen.

Onderdelenlijst schakeling 34
Sm
C1
C2
Di
Tri
R1
R2
Ru

ontstoringssmoorspoel
papiercondensator 0,1 pF/400 V
papiercondensator 0,1 pF/100 V
diac type BR 100
triac (zie voor type schak. 32)
koolweerstand 470 fl/Va W
potentiometer 500 kft/1 W Lin.
belastingsweerstand
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Schakeling 35

Hysteresisloze, continue vermogensregeling volgens de fase-aansnijdingsmethode
Deze schakeling maakt een praktisch hysteresisloze
vermogensregeling mogelijk. Daartoe zijn laad- en ontlaadtraject gescheiden uitgevoerd. Condensator C1 le
vert de ontiaadimpulsen voor het triggeren (starten)
van de diac en is door R1 van de laadcondensator C2
gescheiden. Het ontladen van C1 beïnvloedt daardoor
de ladingstoestand van C2 veel minder. Het aan de
belasting toe te voeren vermogen kan aldus zowel naar
boven als naar beneden continu worden geregeld.
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Onderdelenlijst schakeling 35
Sm
Cl
C2
C3
Di
Tri
R1
R2
R3
Rl
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ontstoringssmoorspoel
papiercondensator 0.1 pF/100 V
papiercondensator 0,1 pF/400 V
papiercondensator 0,1 pF/400 V
diac type BR 100
triac (zie voor type schak. 32)
koolweerstand 12 kfl/2 W
koolweerstand 470 fl/Vz W
potentiometer 250 k(l/1 W Lin.
belastingsweerstand
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