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Interessante
transistorschakel i ngen
Er zijn maar weinig vakboeken die interessante
automatiseringsschakelingen voor de amateur be
handelen.
In dit werkje heeft de auteur een aantal van deze
schakelingen samengebracht, zoals een stuurautomaat voor een diaprojector, een automaat voor
besturing van een ruitenwisser en een acculader
met automatische uitschakeling om maar eens een
paar voorbeelden te noemen.
In het boekje komen voorts interessante meet
instrumenten aan de orde, zoals een windsnelheidsmeter, een stralingsmeter en een dieptemeter.
Voor de foto-amateur vinden we schakelingen als
een eenvoudige fototimer voor de donkere kamer
en een elektronenflitser voor zelfbouw.
Ook de kampeerder wordt niet vergeten. Voor hem
zijn er bouwontwerpen te vinden van omvormers
voor een elektrisch scheerapparaat en voor fluorescentie-verlichting.
De automobilist vindt schakelingen als een controleschakeling voor de verlichting, een elektro
nische toerentalmeter, een elektronische knipperlichtautomaat e.d.
Een ideaal boek voor degenen, die in hun vrije tijd
eens iets aparts willen maken.
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Voorbericht

BIBLIOTHEEK-

Het aantal toepassingsgebieden van de elektronica is de laatste jaren enorm toe
genomen. De nieuwe gebieden liggen hoofdzakelijk in de automatiseringssector, waar men elektronica gebruikt om in industriële processen te kunnen
regelen, signaleren, tellen, wegen en om de processen te kunnen beveiligen.
In het amateurvlak valt er ook wel het een en ander te automatiseren. We
denken hierbij aan automatische besturing van een diaprojector met behulp
van een bandrecorder, het automatisch ontsteken van de parkeerverlichting en
het automatisch besturen van een ruitenwisser in een auto, om maar eens een
paar voorbeelden te noemen.
Deze voor de amateur bijzonder interessante schakelingen vindt men nog
maar weinig in de vakboeken, vandaar dat we gemeend hebben in dit werkje
een aantal van deze schakelingen te moeten behandelen.
Hetzelfde geldt voor bijzondere elektronische instrumenten, zoals windsnelheidsmeters, dieptemeters, stralingsmeters en omvormers, die van 6 of 12 volt
gelijkspanning een geschikte spanning moeten opwekken voor het voeden van
scheerapparaten en fluorescentieverlichting. Ook van deze schakelingen hebben
we een aantal opgenomen.
De specifieke schakelingen zijn in het boekje gerangschikt naar hun toepas
singsgebied. Zo vindt U bijvoorbeeld de omvormers voor het voeden van
scheerapparaten en TL-verlichting in het hoofdstuk „Schakelingen voor de
kampeerder”, omdat deze omvormers veelal bij het kamperen worden ge
bruikt. De elektronische knipperlichtautomaat vindt U uiteraard in het hoofd
stuk „Schakelingen voor de automobilist”.
Van degenen die de gegeven schakelingen willen gaan beproeven, wordt van
zelfsprekend enige kennis van de elektronica verwacht.
Gaarne dank ik degenen, die aan de totstandkoming van dit werkje hebben
meegewerkt.
Zoetermeer, april 1968

De schrijver

Printed circuits

In deze uitgave worden schakelingen besproken, die in gedrukte bedrading zijn
uitgevoerd.
Voor amateurdoeleinden zijn de daarvoor benodigde bedradingsplaatjes te
bestellen door storting of overschrijving van de kostprijs op postgiro nr. 18294
t.n.v. J. H. Jansen te Zoetermeer.
Belgische lezers kunnen eveneens bestellen per postgiro of door het zenden
van een internationale postwissel.
Overzicht van de beschikbare „printed circuits”
Type
BF
KG-04
SVA
EF
TACHO
CL
TL

Omschrijving
babyfoon
1 -watt-geluidsversterker
12-watt-geluidsversterker
elektronenflitser
tachometer
knipperlichtautomaat
omvormer voor TLverlichting

4-14

Prijs
f 4,50
f 5,50
f 7,75
f 7,90
f4,—
f5,-

5-4

f 5,—

Figuur
2-9
2-12
2-22
3-7, 3-8

4-6

De prints worden u na bestelling franco toegezonden.
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Inleiding

Enige jaren geleden experimenteerden de amateurs nog uitsluitend met radio
buizen. Sinds echter de halfgeleiders sterk in prijs daalden, trad de transistor
steeds meer op de voorgrond. In de industrie wordt de transistor al jaren alge
meen toegepast. Elektronische meet- en regelapparatuur wordt, als het enigs
zins mogelijk is, uitgerust met transistoren. De praktijk heeft geleerd, dat
transistoren betrouwbaarder zijn en een veel langere levensduur hebben dan
radiobuizen. Men kan gerust zeggen, dat de tegenwoordige halfgeleiderele
menten de levensduur van componenten als weerstanden en condensatoren zo
niet overschrijden dan toch wel evenaren. We spreken met opzet van tegenwoor
dig, want sinds kort worden halfgeleiderverbindingen bedekt met een dun laagje
siliciumoxyde, waardoor een hermetische afsluiting tegen invloeden van buiten
af, wordt verkregen. Deze transistoren, die vrijwel door iedere fabrikant van
halfgeleiders worden gemaakt, zijn ook voor amateurdoeleinden tegen aan
vaardbare prijzen te verkrijgen.
In de begintijd hebben vele industrieën er brood in gezien, de fabricage van
transistoren ter hand te nemen. Vele van deze halfgeleider|abrieken zijn inmiddels opgeheven. Alleen de halfgeleiderfabrieken van de grote concerns
hebben zich weten te handhaven. Van enkele jaren geleden dateert de op
heffing van de TEKADE-halfgeleiderfabriek. Door deze opheffing zijn de
transistoren van deze fabriek met de GFT-aanduiding tegen uiterst lage prijzen
in de surplushandel gekomen.
In Amerika houdt men zich ook intensief bezig met de miniaturisering van
componenten en schakelingen. In de vakliteratuur heeft men reeds meer kun
nen lezen over deze ontwikkeling, van de geïntegreerde schakelingen.
Het gaat hier om halfgeleiderschakelingen, die in een capsule ter grootte
van een transistor zijn ondergebracht. Zo ontwikkelde bijv. Motorola middenfrequenteenheden, die bij uitstek geschikt zijn voor mobiele zendapparatuur,
9
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zoals mobilofoons en draadloze intercoms. Ongetwijfeld zal voor deze ontwik
keling een grote belangstelling bestaan.
De ontwikkeling van de halfgeleiderelementen is de laatste tijd wel bijzonder
enerverend. De meeste nieuwigheden komen uit de Verenigde Staten, waar,
dankzij de ruimtevaart, veel geld beschikbaar wordt gesteld voor research.
Alle geld besteedt aan de ruimtevaart is dan ook beslist geen weggegooid geld,
want de gehele mensheid profiteert van dit onderzoek.
Alvorens we tot de bespreking van de schakelingen overgaan, zullen we, zij
het op bescheiden schaal, nog even de theorie van de diode en de transistor
doornemen. Voor uitgebreider informatie inzake halfgeleiderelementen moge
ik de lezer verwijzen naar de serie „Transistoren, theorie en praktijk.”1

1 „Transistoren, theorie en praktijk” (4 delen) door J. H. Jansen is uitgegeven door N.V.
Uitgeversmaatschappij JE. E. Kluwer, te Deventer.
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1. Werking van de diode en de transistor

1. Inleiding
Na de tweede wereldoorlog maakten we in ons land voor het eerst kennis met
germanium-puntcontactdioden van Amerikaanse makelij. Het was de 1N94,
die omstreeks 1955 ook door Philips werd uitgebracht onder de typering OA50.
De eerste puntcontactdioden werden al spoedig verbeterd, waardoor nieuwe
typen ontstonden. Tegenwoordig is het aantal typen van de verschillende fabri
kanten zo uitgebreid, dat het moeilijk is een keus te maken.

anode

+

n.-germanium

I

" 1 doorlaalrichting

ka (ode

Fig. 1-1. Puntcontactdiodc.

De germanium-puntcontactdiode bestaat uit een plaatje verontreinigd
germanium, waarop een dunne metalen spits rust (fig. 1-1). De n-verontreiniging wordt verkregen door aan het germanium een kleine hoeveelheid van een
vijfwaardig element toe te voegen. Germanium is zelf vierwaardig en een goede
isolator. Voegt men een verontreiniging aan het halfgeleidermateriaal toe, dan
neemt de geleiding van deze samenstelling toe. We kennen ook p-verontreinigd
halfgeleidermateriaal. Bij deze samenstelling is aan het materiaal een kleine
11

hoeveelheid van een driewaardig element toegevoegd. Het plaatje met de spits
erop vertoont pas diode-eigenschappen, wanneer de laag eronder met stroom
stoten is geformeerd.
Tijdens het formeren ontstaat onder de contactpunt een gebied van p-verontreinigd materiaal, waardoor een zgn. pn-verbinding wordt verkregen. De
aldus gevormde verbinding heeft diode-eigenschappen.
In fig. 1-2 is de stroom-spanningskarakteristiek van een germaniumdiode
weergegeven. We zien, dat in de sperrichting de germaniumdiode zich als een
hoge weerstand gedraagt. In de doorlaatrichting is de weerstand betrekkelijk
gering.

id

doorlaatrichting
Ud

Usp—

sporrichting

Jsp
Fig. 1-2. /-C/-karakteristiek van een puntcontactdiode.

Hoewel de sperweerstand zeer hoog is en daardoor de lekstroom klein, is
voor sommige toepassingen de weerstand nog niet voldoende hoog.
Bovendien is het zo, dat met het stijgen van de temperatuur de lekstroom
stijgt, hetgeen voor sommige toepassingen bezwaarlijk kan zijn.
Tegenwoordig zijn ook siliciumdioden leverbaar, die een aanmerkelijk lagere
lekstroom hebben dan germaniumdioden. Si-dioden zijn momenteel nog vrij
prijzig, hoewel de prijzen een sterk dalende tendens vertonen. De relatief hoge
doorlaatweerstand van de puntcontact-diode kan soms bezwaarlijk zijn. Al
vrij spoedig na de ontwikkeling van de puntcontactdioden heeft men zich toe
gelegd op een verkleining van de doorlaatweerstand, hetgeen heeft geleid tot
de ontwikkeling van de lagendiode.
12
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2. Lagendiode
Een lagendiode bestaat uit een laagje n-verontreinigd materiaal en een laagje
p-materiaal, die op een bijzondere wijze met elkaar zijn verbonden.
Kenmerk van de lagendiode is een lage doorlaatweerstand, waardoor hoge
doorlaatstromen toelaatbaar zijn. Bekende lagendioden zijn de Si-dioden
voor netgelijkrichting in TV-ontvangers, die door verschillende fabrikanten
worden geleverd. Deze dioden zijn relatief goedkoop, omdat de afname groot
is.

Men heeft silicium als halfgeleidermateriaal gekozen omdat dit element
o.a. hoge temperaturen kan verdragen. Als men een lagendiode in de sperrichting aansluit en tevens op de pn-verbinding licht laat vallen, zal men ont
dekken, dat de stroom in de keten is toegenomen. Kennelijk zijn door de licht
bundel ladingdragers in de buurt van grenslaag geïnjecteerd, die de lekstroom
hebben vergroot. We hebben hier reeds met het transistoreffect te maken
(fig. 1-3).

+ injectie van gaten

4

+ + +
+ + +

-----X
n

P
R belasting

Fig. 1-3.
Injectie van ladingdragers:
principe van de fotodiode.

1
Dioden zijn gevoelig voor licht en de lekstroom kan dus dén werkelijk stijgen
als de pn-verbinding door licht wordt getroffen. Vandaar, dat men puntcontact- en lagendioden afschermt tegen licht door ze in een metalen capsule
onder te brengen, dan wel door de capsule, wanneer deze van glas is, te bedekken
met een zwarte laklaag.
3. Transistor
Bij de fotodioden wordt injectie van ladingdragers verkregen door het grens
gebied van de pn-verbinding te belichten.
13

Bij de transistor verkrijgt men de injectie van ladingdragers d.m.v. een tweede
pn-verbinding, zoals in fig. 1-4 is weergegeven. We injecteren hier lading
dragers in het n-geleidend materiaal. Het is ook mogelijk dit te doen in een
p-laagje. In het eerste geval hebben we een transistor verkregen van een pnpsamenstelling; in het tweede geval bestaat de transistor uit een npn-verbinding.
Een transistor bestaat in wezen dus uit twee dioden, die een p- of n-laagje ge
meenschappelijk hebben. Dit gemeenschappelijk laagje wordt de basis ge
noemd.

Het laagje waarmee we ladingdragers injecteren, wordt de emitter genoemd.
De aansluiting, waarmee we de stroom afnemen, heeft de naam collector
gekregen.
De stroom die in de basis-emitterdiode gaat vloeien bij aansluiting op een
spanning, blijkt vrijwel in zijn geheel naar de collector te gaan. Slechts een
gering percentage van de stroom vloeit naar de basis. Voor de iiyectie van
ladingdragers is het noodzakelijk, dat de basis-emitterdiode in de doorlaat14

richting wordt aangesloten. Voor een pnp-transistor betekent dit, dat de basis
negatief t.o.v. de emitter moet worden gemaakt.
Bij npn-transisloren daarentegen dient de basis positief t.o.v. de emitter ge
polariseerd te zijn. De collector-basisdiode wordt steeds in de sperrichting
aangesloten.
De collector van een pnp-transistor is dus steeds negatief t.o.v. de basis en
bij een npn-transistor is de collector steeds positief t.o.v. de basis.
Sluiten wc de basis-emitterdiode aan in de sperrichting, dan worden er geen
ladingdragers geïnjecteerd. Er vloeit dan in de collectorleiding van de tran
sistor een lekstroom, waarvan de grootte afhankelijk is van de mate van ver
ontreiniging van het halfgeleidermateriaal en van de temperatuur. Als de basisemitterdiode in de sperrichting is aangesloten, bevindt de transistor zich in af
geknepen toestand.

■'c

eoltee tor
belastingsweorstand

Fig. 1-5.
Stroomvcrdeling
in een transistor.
emitter

te

°x

V-

In fig. 1-5 is weergegeven, hoe de stromen, die in een transistor vloeien, zich
verdelen over de emitter-, de basis- en de collectoraansluiting. Stel dat slechts
1 % van de emitterstroom afvloeit naar de basis en dat de rest via de collector
verdwijnt. In dat geval is kennelijk de collectorstroom 99 maal zo groot als de
basisstroom.
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Dit betekent, dat, wanneer we een stroom van 1 mA in de basisleiding laten
vloeien, we in de collectorleiding een stroom van 99 mA zullen aantreffen,
tenzij de andere componenten in de schakeling deze stroom zouden beperken.
We zien, dat de basisstroom 99 maal is versterkt.
De stroomversterking van een transistor is een zeer belangrijke grootheid,
die de fabrikant steeds verstrekt. De stroomversterking, waarover we hier
spreken, wordt aangeduid met a\ p of /jFe- De stroomvcrsterkingsfactoren van
verschillende exemplaren van een bepaald type transistor kunnen sterk uiteen
lopen. Men spreekt dan van spreiding in de stroomversterking.
Andere grootheden, zoals de inwendige basisweerstand, lekstroom e.d. zijn
eveneens aan spreiding onderhevig. Vroeger was de spreiding in deze groot
heden vrij groot. Tegenwoordig zijn, dankzij modernere fabricagemethoden,
de verschillen tussen de exemplaren van eenzelfde type veel kleiner.
Teneinde een zo groot mogelijke stroomversterking te verkrijgen, voert men
de transistor zo uit, dat van de geïnjecteerde ladingdragers (elektronen of
gaten) het overgrote deel afvloeit naar de collector. Het is duidelijk, dat we dit
kunnen bereiken door de collectorverbinding zo groot mogelijk te maken en de
basis zo dmTmogelijk te kiezen.

n.-germanium

A
collector

emitter

Fig. 1-6. Doorsnee
van een transistor.
/

T.

basis

Transistoren hebben in het algemeen dan ook een opbouw, zoals in fig. 1-6
is weergegeven. De emitterlaag is veel kleiner gekozen dan de collectorlaag,
terwijl de basis zo dun mogelijk is gemaakt.
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3.1 Gemecnschappelijke-emitterschakeling (g.e.-schakeling)
Uit hetgeen we zojuist hebben gezegd over de stroomversterking kunnen we
vaststellen, dat de collectorstroom Ic berekend kan worden door de basisstroom te vermenigvuldigen met de stroomversterkingsfactor a', p of /zFe
dus:
Ic = o-' * Ib
(of p • Ib of //fe * Ib)
De emitterstroom is dan kennelijk gelijk aan:
Ie — Ic + Ib = <*' Ib + Ib = W 4- 1) Ib
In de verklaring, dat er bij een transistor sprake is van stroomversterking, zijn
we ervan uit gegaan, dat we de versterker aan de basis stuurden. De emitter is
geaard.
De stroomversterkingsfactor a', p of //fe geldt dan ook alleen, wanneer in de
versterkerschakeling de emitter is geaard, dan wel een gemeenschappelijk punt
vormt, zowel voor het ingangs- als van het uitgangscircuit, m.a.tv. als de tran
sistor in gemeenschappelijke- of geaarde-emitterschakeling is opgenomen.
Evenals bij radiobuizen kunnen we nog twee andere fundamentele schake
lingen, waarin we een transistor kunnen opnemen nl. de gemeenschappelijkebasis- en de gemeenschappelijke-collectorschakeling of emittervolger.
3.2. Getneenschappelijke-basisschakeling (g.b.-schakeling)
Bij de gemeenschappelijke-basisschakeling (zie fig. 1-7) wordt de basis geaard
of vormt een gemeenschappelijk punt voor het in- en uitgangscircuit. De
rLTTL

ingang

e

ci

°—ii
uitgang

ingang

2

-Ub

S

er
T TC2 T
£

cr

principe
praktisch
Fig. 1-7. Gerncenschappelijke-basisschakeling.

uitgang

schema

emitterstroom is dan de stuurstroom en de collectorstroom de uitgangsstroom.
Bij de gemeenschappelijke-basisschakeling spreekt men ook van stroomver
sterking en duidt deze aan met a of /zfb dus:
17

Ic = a • /e
We kunnen hiervoor ook schrijven:
a' Ib = a («' -f 1) /b

waaruit dus kennelijk volgt, dat:
a'
a“«'+l

Hieruit is weer af te leiden, dat
/
«
a = 1----1 —a
3.3. Genieenschappelijke-collectorschakeling of emittervolger (g.c.-schakeling)
Bij de geraeenschappelijke-collectorschakeling (fig. 1-8) is Ie de uitgangsstroom
en Ib de ingangsstroom.

-Ub

ingang

uitgang

ingang

uitgang

CC
m

o:

-=±=- praktisch schema

principe

Fig. 1-8. Gemecnschappelijke-collectorschakeling of emittervolger.

De stroomversterking is hier gelijk aan het quotiënt van Ie en Ib en wordt ter
onderscheiding van a en <x' aangeduid met a", HFc of y, dus:
cl"

Ie
— -z1
Ib

Ib + Ic
Ib

Ib + a' Ib
Ib
1

= «' + ! = -rjr
1 -fa + l = 1 -a

De emittervolger heeft een hoge ingangsimpedantie en een lage uitgangsimpedantie.
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4. Transistor als lineaire versterker
De transistor wordt voor lineaire verstel king het meest gebruikt in gemeenschappelijke-emitterschakeling, ook wel kortweg emitterschakeling genoemd.
In fig. 1-9 is de gemeenschappelijke-emitterschakeling weergegeven.
-Ub"6V

ingang

uitgang

principe

ingang

praktisch schema

Fig. 1-9. Gcmeenschappelijke-emitterschakeling.
Het is bekend, dat bij een transistor een collectorstroom gaat vloeien, als we
de basis-emitterdiode in de doorlaatrichting sturen, bij een pnp-transistor dus,
als we de basis negatief maken t.o.v. de emitter.
De ingangsstroom is een diodestroom, die niet lineair toeneemt met de aan
gelegde diodespanning. Het niet-lineair veranderen van de stroom met de aan
gelegde spanning geeft vervorming van het te versterken signaal.
Stel, dat we een wisselstroom met een topwaarde van 20 |xA willen versterken.
We dienen dan de transistor zó in te stellen, dat in de rusttoestand er reeds een
stroom van tenminste 20 |xA vloeit. Beter is nog de instelling wat groter te
kiezen, bijvoorbeeld op 30 [xA.
De gelijkstroominstelling wordt in het algemeen verkregen door de basis via
een hoogohmige weerstand te verbinden met de minpool van de batterij, zoals
in fig. 1-9 is weergegeven.
Bij een bepaalde gelijkstroominstelling vloeit er reeds een collectorstroom,
die gelijk is aan a' ■ Ib- Deze stroom moet over de collectorweerstand een
spanningsval veroorzaken, gelijk aan de helft van de batterijspanning. Immers
in dat geval kan het volledig uitsturingsgebied van de versterkertrap worden
benut.
Stel, dat de stroomversterking <x' = 100 bedraagt. Bij een basisinstelling van
20 (xA bedraagt de collector-stroom 100 • 20 jxA = 2000 jxA = 2 mA.
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De helft van de batterijspanning bedraagt 3 V waaruit volgt, dat een collectorweerstand gekozen moet worden die gelijk is aan 3/0,002 Q. = 1500 Q.
We hadden het zojuist over vervorming, die optreedt als gevolg van de nietlineaire ingangskarakteristiek van de basis-emitterdiode. Hierin kan verbete
ring worden gebracht door in de emitterleiding een weerstand op te nemen.
Deze emitterweerstand vergroot de ingangsweerstand met een waarde a' • RE.
«'•Re is een lineaire weerstand, d.w.z., dat de stroom in de weerstand
lineair verandert met de aangelegde spanning.
Als we ervoor zorgen, dat a'-i?E groot is t.o.v. de diode-doorlaatweerstand
/in, dan is de niet-lineariteit van het ingangscircuit niet meer merkbaar en
treedt er ook geen vervorming meer op.

I---- 1
Rb

<V/

-Ub
Rc

Re

i

Fig. 1-10. Tegengekoppelde g.e.-schakeling.

Stel, dat de basis-emitterdiode in het instelpunt een doorlaatweerstand heeft
van 800 ü. en dat a' gelijk is aan 100. Als we een emitterweerstand kiezen van
470 O, dan wordt de ingangsweerstand i.p.v. 800 Q gelijk aan cc' • 470 Ü + 800 Q =
= 47 800 Ü. Het niet-lineaire gedrag van de diodeweerstand is bij een derge
lijke hoge ingangsweerstand niet meer merkbaar. Door de emitterweerstand is
er stroomtegenkoppeling ontstaan, die de versterking vermindert. Bij een
tegengekoppelde versterker, zoals in fig. 1-10 is weergegeven, wordt de spanningsversterking vrijwel uitsluitend bepaald door de verhouding RelRe- De
emitterweerstand dient hierbij een zodanige waarde te hebben, dat a' • Re ten
minste 10 maal zo groot is als Au, de diode-doorlaatweerstand in het instel
punt.
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Voor een tegengekoppelde versterker geldt dus:
spanningsversterking A\

Rc
—
Re

De niet-lineaire ingangskarakteristiek kan ook geen vervorming veroorzaken
als we de transistor met stroom sturen, hetgeen bijvoorbeeld het geval is als
het ingangssignaal afkomstig is van een bron met een hoge inwendige impedan
tie. We kunnen de inwendige impedantie natuurlijk ook kunstmatig vergroten
door een serieweerstand op te nemen.

Fig. 1-11. G.e.-schakeling zowel voor gelijkals wisselspanning tegengekoppeld.

i

Bij een cascadeversterker met transistoren, zoals in fig. 1-12 is weergegeven,
worden de transistoren steeds gestuurd door de hoogohmige uitgang van de
vorige, zodat er hier dus reeds sprake is van stroomsturing. Een dergelijke ver
sterker kan dus zonder emitter- of serieweerstanden reeds met een geringe ver
vorming werken.
We hebben reeds gesproken over de collector-basislekstroom aangeduid met
/co, die zich sterk met de temperatuur wijzigt, /co neemt toe, naarmate de
temperatuur stijgt. De lekstroom kan bij stijging van de temperatuur de in
stelling van de transistor in de war brengen. Immers de lekstroom kan men zich
voorstellen als veroorzaakt door een weerstand, die parallel aan de collectorbasisdiode staat.
Bij een stijgende temperatuur neemt kennelijk de weerstand af; het afnemen
van de lekweerstand betekent, dat de transistor meer basisstroom krijgt,
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met een vergrote collectorstroom als gevolg. Om het verlopen van het instelpunt tegen te gaan, gaat men de schakeling ook nog uit gelijkstroomoogpunt
tegenkoppelen door bovendien een extra emitterweerstand op te nemen, die
men voor de wisselspanning ontkoppelt met een elco. Belangrijk bij deze tegenkoppeling is, dat men de basis zo laag-impedant mogelijk verbindt met aarde
(zie fig. 1-11). Als dit nl. het geval is, wordt de stroom in de transistor vrijwel
uitsluitend bepaald door de spanning, die aan de basis optreedt t.o.v. aarde en
de emitterweerstand. Ook voor de gelijkstroomtegenkoppeling geldt, dat a'
maal de emitterweerstand veel groter moet zijn dan de basis-emitter-doorlaatweerstand hn.
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Fig. 1-12. LF-versterker met transistoren in g.e.-schakeling.
In fig. 1-12 is een laagfrequentversterker met transistor weergegeven. In het
schema ontdekken we de versterkertrappen, die we zojuist besproken hebben.
. Alle trappen zijn zowel voor de wisselspanning als voor de gelijkspanning
tegengekoppeld. Er is voor de wisselspanning tegengekoppeld om vervorming
te vermijden, terwijl voor de gelijkspanning werd tegengekoppeld om het ver
lopen van het instelpunt tegen te gaan. De verschillende trappen zijn met elkaar
gekoppeld d.m.v. elektrolytische condensatoren met een waarde van 5 jiF of
groter.
Het zal iedereen opvallen, dat de scheidingscondensatoren in waarde veel
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groter zijn dan bij een overeenkomstige buisschakeling. Dit komt, omdat we in
transistorschakelingen te maken hebben met lagere impedanties, die het toe
passen van kleine koppelreactanties noodzakelijk maken. Vandaar het ge
bruik van hoge capaciteitswaarden bij de koppeling tussen twee transistortrappen.
5. Transistor als schakelaar
Bij de lineaire versterkers wordt uitsluitend het lineaire uitsturingsgebied van de
transistor benut. Bij de transistor als schakelaar is het lineaire gedrag van het
element eigenlijk niet van belang. Hier interesseren we ons alleen voor de twee
schakeltoestanden: de transistor sperrend en de transistor geleidend.
Bij snelle schakelaars kan het soms belangrijk zijn te weten, hoe snel de
transistor het lineaire gebied doorloopt, i.v.m. de extra dissipatie, die bij het
doorlopen van het lineaire gebied optreedt.
Een transistor is sperrend (staat afgeknepen), als de basis-emitterdiode in de
sperrichting wordt gestuurd. Bij een pnp-transistor is dit het geval, als we de
basis positief t.o.v. de emitter maken. Als schakelaar wordt de transistor op
genomen in gemeenschappelijke-emitterschakeling, zoals in fig. 1-13 is weer
gegeven.
-S volt

L

Q Ib«0.12mA|
♦ut, -.0.5 v'

Fig. 1-13. Transistor als schakelaar.
Een transistor is volledig uitgestuurd of in verzadiging gestuurd, als de
collector-emitterspanning kleiner is geworden dan de basis-emitterspanning.
De restspanning tussen collector en emitter, bedraagt dan in het algemeen
nog slechts enkele tientallen millivolt. Het feit, dat de restspanning over de
transistor klein is, betekent, dat we een vrij grote collectorstroom kunnen
tolereren, alvorens de maximale dissipatie wordt overschreden.
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Bij de in fig. 1-13 gegeven schakeling wordt de collectorspanning t.o.v. aarde
nul als de volledige voedingsspanning over de collectorweerstand staat. Bij een
weerstand van 1 kfl en een batterijspanning van 6 V, is de collectorstroom
dus 6 mA.
De vereiste minimale basisstroom vinden we nu door de collectorstroom te
delen door de minimale stroomversterking van de transistor in gemeenschappelijke-emitterschakeling die de fabrikant opgeeft. Stel, dat deze 50 bedraagt,
dan is aan de ingang van de schakeling een basisstroom vereist van 6/50 mA =
= 0,12 mA.
De transistor staat afgeknepen, als de basis ca. 0,5 volt of meer positief t.o.v.
de emitter wordt gemaakt. Het open- en dichtzetten van de transistor kan men
realiseren met een ingangsnetwerk, zoals in fig. 1-14 is weergegeven (i?3, R4,
JRS). Het stuursignaal wordt ontleend aan een transistor, die weer wordt ge
dreven door bijv. een fotodiode of een fototransistor.
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Fig. 1-14. Relaisschakeling met fotodiode. Collectorvoedingsspanning — 6 volt.
Als er voldoende licht op de fototransistor valt, zal TS1 in verzadiging
worden gestuurd, waardoor het knooppunt R3-R4 vrijwel op aardpotentiaal
komt. De spanningsdeler R4-R5, die verbonden is met een positieve batterij
spanning, zorgt ervoor, dat de eindtransistor afgeknepen komt te staan.
Als de fotodiode niet door licht wordt getroffen, krijgt TS1 geen sturing meer
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en vloeit er geen collectorstroom. TS2 krijgt dan via R3-R4 voldoende basisstroom om in geleiding te worden gestuurd.
De in fig. 1-14 gegeven schakeling is zeer gevoelig. Slechts een geringe stroomverandering aan de ingang is reeds in staat de eindtransistor open en dicht te
schakelen, het relais dus al dan niet te bekrachtigen.
De transistorfabrikanten brengen voor schakeltoepassingen speciale transistoren in de handel. Een kenmerk van een schakcltransistor is o.a. de hoge
stroomversterking bij hoge collectorstromen. Transistoren voor lineaire versterkingsdoeleinden hebben in het algemeen een maximale stroomversterking
bij relatief lage collectorstromen. Ook zorgt men er bij schakeltransistoren
voor, dat de doorlaatweerstand van de basis-emitterdiode klein is. Op deze
wijze wordt de dissipatie niet onbelangrijk gereduceerd. Gewone transistoren
zijn evenwel voor schakeldoeleinden zeer goed te gebruiken.
Bij een transistor die als schakelaar wordt gebruikt kennen we geen drift
(verlopen van het instelpunt), zoals bij de lineaire versterkers. Emitterweerstanden treffen we dan ook in dit soort schakelingen niet aan. Met vervorming
hebben we hier ook niets te maken, zodat de niet-lineaire ingangsweerstand van
de transistor ons weinig interesseert.
Het verdient bij schakeltransistoren soms wel aanbeveling de ingangsimpedantie laag te houden, zeker, wanneer de transistor tot zijn maximaal-toelaatbaar vermogen wordt benut.
Door de toegenomen lagentemperatuur wordt de lekstroom vergroot, die
wel eens de positieve dichtzetspanning kan verlagen, ja zelfs volledig te niet
kan doen.
Dit betekent, dat de transistor niet meer in de afgeknepen toestand terug
komt, maar ergens in het lineaire gebied blijft hangen. Het is duidelijk, dat dit
fatale gevolgen kan hebben. In dergelijke gevallen dient men dan ook het
ingangsnetwerk laagimpedant te houden, zodat een vergroting van /co het
dichtzetniveau niet kan veranderen.
Tenslotte nog een opmerking over het schakelen van zelfinducties. Bij het
afschakelen van zelfinducties kunnen aan de collector van de transistor piekspanningen optreden, die de batterijspanning ver overtreffen. Deze piekspanningen kunnen de transistor vernielen. Een remedie hiertegen is, de piekspanningen te begrenzen tot de batterijspanning door over de spoel een diode te
plaatsen (zie fig. 1-14).
Men realisere zich hierbij, dat de diode geschikt moet zijn voor de stroom,
die bij uitgestuurde transistor in de zelfinductie vloeit.
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Het is dus bijvoorbeeld niet goed mogelijk met een OA85 de piekspanning te
begrenzen van een spoel, waarin een stroom wordt geschakeld van bijvoorbeeld
3A. De OA85, die maar een doorlaatstroom van 50 mA mag hebben, kan de
stroom 3 A, onmiddellijk na het afschakelen niet verwerken en wordt dan ook
vernield. Door het aanbrengen van de diode wordt het afvallen van het relais
vertraagd, want de relaisstroom wordt door de diode nog een korte tijd na het
afschakelen in stand gehouden.
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2. Schakelingen voor de radio-amateur

1. Acculader met automatische uitschakeling
Voor het voeden van kleine draagbare toestellen worden meer en meer gasdichte accu’s toegepast. Bij het laden van deze accu’s moet men zeer voorzichtig te
werk gaan. Het is duidelijk, dat door een te grote stroomsterkte, en dientenge
volge een te krachtige gasontwikkeling, de cellen vernield kunnen worden. Ook
het te lang laden van een accu kan fataal zijn.
De fabrikanten geven in het algemeen op, hoe lang een accu onder lading
mag blijven, wanneer deze van de geheel ontladen toestand wordt opgeladen.
In het algemeen gebruikt men een accu niet totdat deze geheel ontladen is. Men
laadt tussentijds bij en hierin schuilt juist een gevaar.
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Accu’s met grote afmetingen zijn dikwijls uitgerust met balletjes, die in de
vloeistof zweven. Als deze balletjes omhoog zijn gekomen is de accu geladen. De
kleinere accu’s zijn niet met deze balletjes uitgerust en men moet dus een andere
methode zoeken om aan te tonen dat de accu volledig geladen is.
Welnu de accu-spanning zegt ons ook wel iets omtrent de lading. Hoe het
verloop van de spanning is gedurende de lading volgt uit figuur 2-1, waarin een
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laadkarakteristiek van een nikkel-cadmiumaccu is weergegeven. We zien, dat
gedurende lange tijd de spanning langzaam stijgt. Naarmate de accu echter gela
den raakt, neemt de spanning echter veel sterker toe. Een dergelijk verloop is
ook bij accu’s van een andere samenstelling, zoals de loodaccu, te verwachten.
We zullen hier een schakeling bespreken, waarmee de netgelijkrichter auto
matisch kan worden uitgeschakeld als de batterijspanning een bepaalde waar
de overschrijdt. Op deze wijze kan men een sterke gasontwikkeling in de accu,
en daardoor fatale gevolgen, voorkomen.
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Fig. 2-2. Acculader met automatische uitschakeling.
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Gegevens van transformatoren en andere componenten bij fig. 2-2 voor accu’s tot
10 A-h
5 A*h
30 W
10 W
Transformator
220 V
220 V
Primair
15 V,
15 V,
Secundaire 1
1,2 A
0,5 A
8 V,
Secundaire II
8 V,
0,3 A
0,3 A
100 ft,
500 O,
Potentiometer PI
lin. 15 W
lin. 2 W
ZenerdiodeZDl: Philips OAZ 201
Relais: Siemens Trls 154dTbv 65412/97d (52 ft)
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In fig. 2-2 is een gelijkrichterschakeling weergegeven, die zal uitschakelen als
de accuspanning een bepaalde, van tevoren ingestelde, spanningswaarde over
schrijdt. Om dit te bereiken is de gelijkrichter uitgebreid met een transistorschakeling.
Met de regelweerstand PI kan de laadstroom, zoals die is opgegeven door de
fabrikant, nauwkeurig worden ingesteld. Met P2 stelt men de spanningswaarde
in, waarbij de netgelijkrichter moet worden uitgeschakeld.
Hoe wordt nu de accu automatisch van het relaiscontact RL1 losgeschakeld?
In de transistorschakeling, die door een aparte gelijkrichter wordt gevoed, be
vindt zich een zenerdiode, die de emitter van de AC128 op een bepaalde nega
tieve spanning houdt. Deze spanning kan slechts verlopen met de omgevings
temperatuur. Bij het laden is de basis van de transistor positief ingesteld t.o.v.
de emitter. De transistor staat dus afgeknepen en zal niet geleiden. De spanning
aan de basis wordt ingesteld met de potentiometer P2. Zodra na enige uren la
den de accuspanning toeneemt, zal de basis negatief t.o.v. de emitter kunnen
worden. Er gaat een basisstroom vloeien, die door de transistor a' maal wordt
versterkt. Het relais wordt bekrachtigd en het relaiscontact RL1 schakelt uit.
Het relais blijft houden, omdat na het verbreken van het contact RL1 de span
ning aan de potentiometer verder zal toenemen. Immers de belasting van de ge
lijkrichter is afgeschakeld, met het gevolg, dat de klemspanning zal stijgen.
De laadspanning voor de accu wordt verkregen uit een secundaire wikkeling
van 15 V op de transformator. De bruggelijkrichter zorgt ervoor, dat van de
wisselspanning gelijkspanning wordt gemaakt. Achter de gelijkrichter bevindt
zich nog een buffercondensator van 10 (xF.
De voedingsspanning voor de transistorversterker wordt ontleend aan een
secundaire wikkeling van 8 V.
Deze spanning wordt gelijkgericht met een vlakgelijkrichter B30 C250 en af
gevlakt met het netwerk R3-C3. Over de relaisspoel is een condensator geplaatst
om te voorkomen, dat inductiespanningen als gevolg van eventuele stroomveranderingen in de relaisspoel de transistor kunnen vernielen. De lader komt in
bedrijf als we schakelaar SK2 even indrukken.
Men zal zich ongetwijfeld afvragen, of het niet mogelijk is de gelijkrichter
weer in te schakelen, als de spanning van de accu beneden een bepaalde waarde
daalt. Dit is inderdaad mogelijk.
In fig. 2-3 is een schakeling weergegeven, waarmee dit is te realiseren. We zien
dat de schakeling ongeveer dezelfde opbouw heeft als de schakeling van fig. 2-2.
Alleen het relaiscontact RL1 is in serie geplaatst met PI en verder is er een
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tweede relaiscontact gebruikt om de spanning aan de basis van de transistor te
kunnen veranderen. Tijdens de lading is RL2 gesloten en gedurende het ontla
den geopend.
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We zullen eens nagaan, wat er gebeurt tijdens het laden en het ontladen van
de accu.
We gaan ervan uit, dat de accu wordt geladen. Na enige uren laden bereikt de
accuspanning een dusdanige waarde dat het relais wordt bekrachtigd.
Dit bekrachtigen geschiedt bij een accuspanning van bijvoorbeeld 7 V voor
een 6 V accu.
Door het openen van RL2 krijgt de transistor meer sturing waardoor de
AC128 nog meer in verzadiging wordt gestuurd. Als RL2 geopend is, kan met
een lagere accuspanning worden volstaan om de transistor uit te sturen.
De accu gaat zich nu ontladen. Tijdens de ontlading daalt de accuspanning,
met het gevolg, dat de spanning aan de basis en bijgevolg de basisstroom af zal
nemen.
Tenslotte zal de accuspanning een waarde bereiken, waarbij de transistor niet
meer voldoende stroom zal voeren om het relais te kunnen bekrachtigen. RL1
schakelt dan weer in en RL2 wordt verbroken. De accu wordt wederom geladen.
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Voor het ijken van de gelijkrichter kan het best een ijkspanningsbron worden
gemaakt, zoals in fig. 2-4 is weergegeven. Deze ijkspanningsbron wordt aange
sloten op de uitgang van de acculader.
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P3^w5,Jy
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T

Fig. 2-4. Schakeling voor het verkrijgen van een ijkspanning.

We stellen de bron op de gewenste waarde in en regelen de potentiometer P2
zó af, dat de transistor uitschakelt, wanneer de klemspanning van de gelijkrich
ter de ijkspanning overschrijdt.
Als men de gelijkrichter gaat gebruiken voor het laden van diverse typen ac
cu’s met verschillende spanningen, doet men verstandig de potentiometer te
voorzien van een schaal, waarop de spanningen zijn af te lezen.
De afschakelspanning is goed reproduceerbaar. De nauwkeurigheid bedraagt
± 5 % bij temperaturen tussen 0 en -f 40 °C. De netspanning mag daarbij 15 %
variëren.
2. Babyfoon
In een versterkerschakeling, die continu in bedrijf is, zoals een babyfoon, zal
men liever transistoren dan buizen toepassen.
Immers het rendement van een transistorversterker is in het algemeen beter
dan dat van een buisversterker; bovendien is het energieverbruik aanzienlijk la
ger.
In fig. 2-5 is een schakeling voor een babyfoon weergegeven, die men in en
kele uren kan bouwen.
Het ontwerp is een drie-trapsversterkermet als ingangsschakelingeen gemeenschappelijke-basisschakeling. Men heeft deze principiële schakeling aan de in
gang gekozen om directe aanpassing van de versterker aan een laagohmige
dynamische microfoon mogelijk te maken. Zoals bekend heeft een gemeen31

schappelijke-bassischakeling een lage ingangsweerstand, die in de orde van
grootte ligt van 50 f2.
Wanneer men een laagohmige microfoon met deze weerstand belast, krijgt
men een vrijwel maximale energie-overdracht. Dat is juist wat we wensen.
De dynamische microfoon, die bij het ontwerp wordt gebruikt is tegen ge
ringe kosten verkrijgbaar in de surplushandel.
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Fig. 2-5. Eenvoudige babyfoon.
Onderdelenlijstbijfig. 2-5
Weerstanden (5 % - 0,3 W)
R1 = 6k8
R2 = 220 kf2
R3= 50kf2
R4 = 100kf2
R5 = 560 f2
R6= 2k7
R7 = 100f2

DG

Condensatoren
Cl = 25 (jlF - 15 V
C2= 25 jxF - 15 V
C3= 25 (xF - 15 V
C4= 100 {xF - 15 V
Transistoren
TS1.TS2 = AC125, OC73, OC13
TS3, TS4 = AC128, OC74, OC72, OC 14

Transformatoren
Tl = Philips AD9014
T2 = Philips AD9015
Luidspreker: 3 - 5 f2, bijv. Philips AD2200Z
Microfoon: dynamisch of miniatuurluidspreker 5-10f2 (bijv. AD 2200Z)

De ingangsversterker wordt ingesteld met R2. Men heeft R2 verbonden met
de collector van TSl om de versterker tegen temperatuurschommelingen te sta
biliseren. Dit kunnen we als volgt beredeneren: Stel, dat door temperatuur32

verhoging de collector-emitterstroom 7ceo toeneemt, /cbo loopt ook door de
collectorweerstand Rl. Een toename van deze stroom betekent, dat over de
collectorweerstand een grote spanningsval ontstaat, zodat de collectorspanning
t.o.v. aarde minder negatief zal worden.
Door het dalen van de collectorspanning neemt ook de stroom in R2 af en
krijgt TS1 minder sturing. Door de verminderde sturing daalt Ic en stijgt de
collectorspanning weer. Het verloop van het instelpunt wordt dus gecorrigeerd.
De basis wordt voor de wisselspanning ontkoppeld met Cl. Dit is nodig om een
optimale versterking te verkrijgen. TS1 wordt capacitief gekoppeld met de
tweede versterkertrap. Men regelt de geluidssterkte met R3. De temperatuurstabilisatie van de tweede versterkertrap wordt op dezelfde wijze verkregen als
bij TS1. Tussen de collector en de basis van TS2 zijn de weerstanden R3 en R4
aangesloten. Het knooppunt R3-R4 wordt met C3 ontkoppeld om tegenkoppeling voor de wisselspanning te voorkomen.
Dat sterkteregeling volgens de gegeven schakeling mogelijk is, wordt duide
lijk, als we bedenken, dat de ene aansluiting van de sterkteregelaar voor de wis
selspanning met C3 wordt geaard. Aan de andere aansluiting leggen we het sig
naal aan, dat we van TS1 krijgen.
Het zal duidelijk zijn, dat we met de arm van de regelaar de grootte van de
wisselspanning kunnen regelen, die we aan de basis van TS2 toevoeren.
In de collectorleiding van TS2 bevindt zich een balansingangstransformator
voor de eindversterker. Deze transformator is, evenals de uitgangstransformator van het fabrikaat Philips. Beide transformatoren blijken van goede kwali
teit te zijn.
De eindtransistoren zijn geschakeld in balans, klasse B. Een klasse B-versterker heeft een hoog rendement. Bij een balansversterker-klasse-B, dienen we de
transistor in het afknijppunt in te stellen. In de praktijk kiest men echter de in
stelling niet helemaal in het afknijppunt om ovememingsvervorming te vermij
den. De geluidsenergie wordt in balans afgenomen met de uitgangstransformator AD9015 en naar de Philips-miniatuurluidspreker AD2200Z gevoerd. De
versterker kan men voeden uit een 6-V-batterij. Bij regelmatig gebruik zijn de
cellen na 3 k 4 weken uitgeput.
Degenen, die de babyfoon willen voeden uit het lichtnet, kunnen gebruik ma
ken van een netgelijkrichter, waarvan het schema is gegeven in fig. 2-6.
De nettransformator is een 6,3-V-gloeistroomtransformator van het miniatuurtype. De wisselspanning secundair wordt enkelfasig gelijkgericht met een
OA85. Andere dioden zijn ook te gebruiken.
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Het afvlakfilter bestaat uit een 7T-netwerk van twee laagspanningselektrolyten en een weerstand (Cl -C2-R1).
De droge cellen E in het schema vervullen de functie van buflerbatterij. Door
de batterij in de schakeling op te nemen, kunnen de eisen, die men aan het afdubbelpotige schakelaar

H

OA85

R1
H 220

ci
220V

6,3V

lOOp

-6V

T

C2
100;j

E=6V

r*
Fig. 2-6. Nctgelijkrichtcr voor dc babyfoon.

vlakfilter dient te stellen, vereenvoudigd worden. Wanneer er geen signaal in de
versterker wordt versterkt is de energie-opname uit de voeding zeer gering. De
netgelijkrichter kan deze energie ruimschoots leveren.
Echter, zodra de baby geluid maakt, dient de versterker energie te kunnen
leveren. Welnu, de belasting van de netgelijkrichter wordt te groot, de klemspanning zal dalen en de batterij zal de benodigde energie gaan leveren. Als het
weer rustig wordt, treedt de toestand van geringe energie-afname weer in en
wordt de batterij weer bijgeladen. Het extra afvlakfilter dient eventueel brom
men van de versterker te voorkomen.
De babyfoon is gebouwd in een triplexkastje met de afmetingen 12 x 14 x 6
cm. In het kastje past een pertinax plaatje van 10 x 10 cm, waarin op een onder
linge afstand van 10 mm een groot aantal gaatjes van 2 mm diameter zijn ge
boord. In deze gaatjes zijn verzilverde pennetjes geperst. Men kan in plaats van
deze busjes ook korte stukjes draad in de gaten persen. De luidspreker en de
sterkteregelaar zijn gemonteerd tegen de voorzijde van het kastje, die afneem
baar is. De microfooningang bevindt zich aan de linkerzij kant onderaan het
kastje. Bij het ontwerp is achter in het kastje voldoende ruimte om 2staafbatterijen van 3 V te plaatsen, ja er is zelfs plaats voor drie staven. De microfoon is,
zoals reeds opgemerkt, een „dump-mike” van het dynamisch type. De verbin
ding microfoon-vesterker kan geschieden met gewoon netsnoer. Brom behoeft
men niet te vrezen, wegens de lage ingangsimpedantie van de versterker.
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De gebruikte stükteregelaar is voorzien van een schakelaar. In het ontwerp
wordt deze schak laar gebruikt om de babyfoon buiten werking te stellen. Men
kan i.p.v. de dynamische microfoon ook een hogetonenluidspreker (5 tot 10 O)
als microfoon toepassen.

Fig. 2-7. Bouwtekening van de babyfoon. De OCI3 en OC14 kan men resp. vervangen door
de AC 125 en AC128.

In fig. 2-7 is het bouwschema van de babyfoon weergegeven. Het schema
spreekt voor zichzelf. De vermelde typen transistoren 003 en 004 kan men
resp. vervangen door de AC125 en AC128.
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Tegenwoordig zijn siliciumtransistoren ook goedkoop te verkrijgen. Deze
transistoren zijn van het npn-type, hetgeen bij toepassing in de versterker con
sequenties heeft voor de voedingsspanning en de polariteit van de elektrolytische condensatoren. Bovendien moeten enkele wecrstandswaarden worden ge
wijzigd. Een schema van de babyfoon met deze npn-transistoren is weergegc-
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Fig. 2-8. Babyfoon met siliciumtransistoren.
Onderdelenlijst bijfig. 2-8
Weerstanden (5 % - 0,3 W)
R1 = 6k8
R2 = 220 k(2
R3 = 50 k(2
R4 = 100 kQ
R5 = 560(2
R6 = 2k7
R7 = 330(2

Condensatoren
Cl = 25 (i.F-15 V
C2= 25 (xF - 15 V
C3= 25 (xF- 15 V
C4= 100 |xF- 15 V
Transistoren
TS1, TS2 = BC108.2N2926 groen
TS3, TS4 = 2N2219,2N3053,2N3706, 40347

Transformatoren
Tl = Philips AD9014
T2 = Philips AD9015
Luidspreker: 3 - 5(bijv. Philips AD2200Z)
Microfoon: dynamisch type of hogetonenluidspreker 5-10(2 (AD2200Z)

ven in fig. 2-8. Van deze babyfoon is een prototype in gedrukte bedrading ge
maakt. De print-lay-out van de versterker vinden we in fig. 2-9.
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Het printplaatje is voor amateurdoeleinden te bestellen (zie voorin het boek).
RJ,

LS

Fig. 2-9. Print-lay-out van de
babyfoon van fig. 2-8.

Fig. 2-9a. Babyfoon op print.

3. 1 -watt-versterker met complementaire eindtrap
De transistor leent zich bij uitstek voor toepassing in transformatorloze eindtrappen. Vandaar dat men de laatste tijd, nu complementaire transistoren met
gelijke eigenschappen verkrijgbaar zijn, veel aandacht besteedt aan dergelijke
eindversterkers.
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De versterker, die hier aan de orde komt is afkomstig van het Philips-laboratorium.
Bij een omgevingstemperatuur van 25 °C bedraagt de collectorstroom slechts
7,7 mA. Bij een niet gepaarde samenstelling van TS3 en TS4 werd in de eindtrap een collectorruststroom gemeten van 5 tot 8 mA. De totale stroomopname van de versterker bedraagt in rusttoestand 13,5 mA, terwijl bij volle uitsturing een stroom van 190 mA werd gemeten. Met frequentie-afhankclijke
tegenkoppeling liggen de grensfrequenties (-3dB) van de versterker bij 70 en
8000 Hz.
De gemeten distorsie bedraagt bij 1000 Hz en een uitgangsvermogen van
1,2 W, 10 %. Bij 1 W, 100 Hz werd een distorsie van 6,5 % gemeten, terwijl bij
1000 Hz en 1 W de vervorming 4 % bedroeg.
Als de versterker met een wisselspanning van 8000 Hz voluit wordt gestuurd
(1 W) wordt een distorsie gevonden van 4,6 %.
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Fig. 2-10. 1-watt-versterkcr met transformatorloze uitgang. NTC-weerstand R9: Philips
B8320.01P/130E.
Als we bedenken, dat 10 % vervorming voor een niet geoefende luisteraar
niet waarneembaar is, is het gegeven ontwerp dan ook beslist geschikt voor het
weergeven van grammofoonplaaten in een huiskamer.
Voor een maximale uitsturing is bij 1000 Hz een sturing aan de ingang vereist
van 25 mV. In dat geval vloeit er een ingangsstroom van 2,2 jjlA.
In fig. 2-10 is het schema van de versterker weergegeven. De ingangstrap TS1
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vormt met TS2 een zgn. complementaire schakeling. De emitter van de AC127
(TS1), een npn-transistor, is via R6 verbonden met de emitters van TS3 en
TS4. De emitters voeren een spanning t.o.v. aarde, die gelijk is aan 1/2 C/b, dus
4,5 V. Aanstonds zal blijken dat het verbinden van de emitter met de uitgang
tegenkoppeling in de schakeling realiseert.
Om de invloed van het instelnetwerk op de ingangsimpedantie te verminde
ren, is de basis van TS1 via R4 voor de wisselstroom gekoppeld met de emitter
van TS1.
De collector van de eerste transistor TS1 is direct gekoppeld met de basis van
TS2, hetgeen mogelijk is dankzij de complementaire schakeling. R7 en C2 geven
een extra tegenkoppeling voor de hoge geluidsfrequentie.
We wijzen voorts op de weerstand R1 in de basisleiding van TS1. Als we deze
weerstand weglaten of sterk verkleinen, zal er vervorming in de ingangstrap op
treden, wegens de niet-lineaire ingangskarakteristiek van de transistor. De ge
noemde weerstand dient dus te allen tijde te worden gehandhaafd.
Met de spanning, die over de collectorweerstand van TS2 (R10) optreedt
wordt de complementaire eindtrap met AC 128 en AC 127 gestuurd. Om overnemingsvervorming te vermijden, wordt een spanningsval tussen de beide bases
opgewekt, waarvoor de parallelschakeling van R8/R9 dient.
R9 is een thermistor, die de eindtrap thermisch stabiel moet maken. Laat men
deze weerstand weg, dan zijn kleine emitterweerstanden van 1 a 2 Q in de eind
trap vereist.
We merken op, dat de beide eindtransistoren in gemeenschappelijke-emitterschakeling werken en niet, zoals vaak ten onrechte wordt beweerd, in gemeenschappelijkc-collectorschakeling(emittervolger).
Immers R10 is voor de wisselspanning via C4 verbonden met de emitters van
de eindtransistoren. Van de uitgang wordt, zoals reeds is opgemerkt, via een
netwerk een tegenkoppelcomponent teruggevoerd naar de emitter van TS1. Dat
inderdaad tegenkoppeling, zowel voor gelijkspanning als voor de wisselspan
ning optreedt, moge blijken uit het volgende.
Als er aan de ingang van de versterker een positief-gaande verandering op
treedt, zal deze verandering ook aan de emitter van TSl optreden. Aan de col
lector van TSl is de verandering negatiefgaand en aan de collector van TS2 weer
positiefgaand. Daar de eindtransistoren de fase van de ingangsspanning niet
draaien, zal aan de uitgang dus ook een positiefgaande verandering waarneem
baar zijn. Deze verandering wordt naar de emitter van TS 1 teruggebracht.
Wegens het feit, dat de emitter geholpen wordt in de positiefgaande verande39

ring waarvan we uitgingen, zal de basisstroom niet die waarde aannemen als
bij afwezigheid van tegenkoppeling. Kortom de versterking daalt en de ingangsweerstand van de versterker stijgt.
De bouw van de versterker zal voor de rechtgeaarde amateur geen moeilijk
heden met zich meebrengen.
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Fig. 2-11. 1-watt-vcrsterker met siliciumtransistorcn.
Onderdelenlijst bijfig. 2-11
Weerstanden (10% - 0,1 W tenzij anders
vermeld)
R1
= 100 kQ of kleiner, minimaal
6k8 (zie tekst)
R2 = 47 kQ
R3 = 8k2
R4 =lk2
R5 =3k9
R6 =3k3
R7 = 10kQ(potmetcr lin.)
R8 = I00kO(inst. potm. lin.)
R9 = 15 kQ
R10 = 100Q
Ril=10kQ
R12 = 1 k5
R13 = 680 Q
R15 = 500Q(inst. potm.lin.)
R16 = 270Q
R20 = lOkQ

Condensatoren
Cl,
C2
C3
C4
C7
C8
Cll

C5,

C6 5 (jtF, 10 V
= 1000 pF (ker. zie tekst)
= 100 (xF, 10 V
= 50|i.F, 10 V
= 100 p.F, 10 V
= 400 |xF, 10 V
= 500 |xF, 15 V

Transistoren
TSI x 40319, TA2651, SL201, 2N4059,
TS2 ƒ 2N3703, 2N4037
TS3-I 40314,40053,2N3053, 2N2219,
TS4 ƒ 2N3706, 40347
TS5 = 2N2905, 2N4036,2N4037
Luidsprekerimpedantie
ca. lO.

Aan de emitters van de eindtransistoren dient een spanning op te treden van
4,5 V, zijnde 1/2 Ub- Als deze waarde hier niet wordt gemeten, dan is correctie
mogelijk met de instelweerstand R3.
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Fig. 2-11 b. Componentenzijde van print.
Bij een vergroting van bijvoorbeeld R3 zal TS1 meer sturing krijgen en even
eens TS2. In dat geval zal de uitgang meer negatief worden. Verkleinen we de
weerstandscombinatie, dan is het omgekeerde het geval.
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4. 1-watt-versterker met siliciumtransistoren
In fig. 2-11 is een ontwerp van een 1-watt-versterker weergegeven, die al geruime
tijd naar volle tevredenheid werkt in een kortegolfontvanger.
In de schakeling die in gedrukte bedrading werd uitgevoerd zijn siliciumtransistoren toegepast. Deze transistoren zijn tegenwoordig goedkoop in de
handel. Zo kosten op dit moment de 2N2219 en de 2N2905 resp. f 2,40 en f 2,90.
De BC108 kost nog slechts f 1,40.
In fig. 2-12 is de print-lay-out van de versterker uit fig. 2-11 afgebeeld. Deze
print is voor amateurdoeleinden te bestellen, waarvoor we verwijzen naar het
overzicht voorin.
De gegeven schakeling heeft, vergeleken met de versterker in fig. 2-10, een
extra voorversterker, die het ontwerp geschikt maakt om zelfs de zwakke sig
nalen van FM- en AM-detectoren op kamersterkte te brengen. De afregelprocedure verloopt zoals reeds voor de schakeling in fig. 2-10 is gegeven. Ook hier
instellen op 1/2 Ub met behulp van potentiometer R8. Daar siliciumtransistoren
een lage lekstroom vertonen, kan de thermistor in de eindtrap achterwege blij
ven.
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Fig. 2-13. Netgelijkrichter voor de versterker uit fig. 2-11.
Voor een geschikte netgelijkrichter voor de versterker verwijzen we naar fig.
2-13. Geschikte transformatoren zijn overal in de handel, zoals bijvoorbeeld de
Loewe-trafoLHl.
5. Gestabiliseerde netgelijkrichter voor lage spanningen
De schakeling, die we hier bespreken levert iedere gewenste spanning tussen 7
en 22 V, een gebied, waarin de voedingsspanningen van de meeste elektronische
schakelingen met transistoren liggen. In de voeding, een serie-stabilisator, wor
den vier transistoren toegepast, twee pnp-vermogenstransistoren en twee npnlaagvermogentransistoren. Als referentiebron is een zenerdiode opgenomen.
43

Wanneer men geen hoge eisen stelt aan de nauwkeurigheid van de uitgangsspanning van de stabilisator, kan de zenerdiode vervangen worden door een
weerstand. Overigens zijn zenerdioden tegenwoordig zo goedkoop, dat het alles
zins gerechtvaardigd is, dit element in de schakeling toe tc passen.
De netgelijkrichter wordt gevormd door een net-transformator, die ca. 30 V
onbelast afgeeft, gevolgd door een bruggelijkrichter van het type B30 Cl600.
De transformator is aangekocht in de surplushandel. Bij een belasting van 1,5 A
is na gelijkrichting de klemspanning van de gelijkrichter ca. 24 V. DeB30C1600
is geschikt voor een spanning van 30 V en een maximale stroom van 1,6 A.
Andere typen bruggelijkrichters of een brugschakeling van Si-dioden, die een
toelaatbare sperspanning van tenminste 42 V en een maximale stroomsterkte
van 2 A hebben zijn uiteraard ook toe te passen.
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Fig. 2-14. Gestabiliseerde netgelijkrichter voor spanningen tussen 7 en 22V.
De afvlak-elco Cl achter de gelijkrichter dient een waarde te hebben van ca.
2000 jaF. Achter de gelijkrichter volgt de laagspanningsstabilisator.
Zoals we reeds opmerkten, hebben we hier te doen met een seriestabilisator.
Het voordeel van de hier toegepaste schakeling is, dat geen hulpspanning ver
eist is. De doorlaattransistor is dan ook niet geschakeld als emittervolger, maar
staat in gemeenschappelijke-emitterschakeling. In fig. 2-14 is een netgelijkrich
ter met stabilisator weergegeven.
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De doorlaattransistor is een vermogenstransistor, die op een koelplaat wordt
gemonteerd. Deze transistor ontvangt zijn sturing van een emittervolger, die op
zijn beurt weer wordt gestuurd door een staartschakeling met twee npn-transistoren. Een van deze transistoren is via een potentiometer verbonden met de uit
gang van de stabilisator. De stabilisatoi is in feite een sterk tegengekoppelde
versterker. Door de sterke tegenkoppeling wordt de uitgangsimpedantie van de
schakeling bijzonder laag, hetgeen we juist wensen.
Immers bij een zeer lage uitgangsimpedantie van de schakeling zal het nauwe
lijks merkbaar zijn, of er aan de uitgang een belasting wordt aangesloten. De
spanning die dan optreedt, blijft zeer constant, ongeacht de grootte van de be
last ingsweerstand.
De schakeling van fig. 2-14 is geschikt voor het afgeven van een spanning van
22 V. Voor andere spanningen is, met kleine wijzigingen de voeding ook te ge
bruiken. In principe is het mogelijk met de potentiometer iedere gewenste span
ningswaarde in te stellen tussen ca. 7 V en 22 V. Zonder meer is de schakeling
dan niet in staat de maximale stroom van ca. 1,5 A te leveren. We moeten de
waarden van enige componenten aan de schakeling aanpassen.
Zeer belangrijk is de waarde van R5, die ervoor zorgt dat de emittervolger
voldoende sturing krijgt. Deze weerstand en eveneens R4 zijn te berekenen met
de formule:
/?4, R5 = 400

^in(min)

^Z(max) 2 U&E(max)
flJ(max)

hierin is: U in(min) = de minimale ingangsspanning van de stabilisator, ge
meten over Cl;
^z(max) = de maximale zenerspanning, die kan optreden over de
zenerdiode (voor een Z7 = 8 V);
C/BE(max) = de basis-emitterspanning van de doorlaattransistor en
sturende emittervolger (voor een vermogenstransistor
IV);
Aj(max) = de maximaal vereiste uitgangsstroom of belastingsstroom.
De weerstand R6, die in serie met de zenerdiode wordt opgenomen, dienteen
waarde te hebben gelijk aan:
^in(min) ~ ^Z(max) < jq3 ^
*6 =

4
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De doorlaattransistor is gemonteerd op een koelplaat. De dissipatie van deze
transistor wordt bepaald door de maximale stroom in en de maximale spanning
over de transistor en wel door het produkt van beide. Wanneer er bij volle be
lasting nog een spanning van 4 V over de transistor staat, is kennelijk bij een
uitgangsstroom van 2 A het opgenomen vermogen 8 W. Wanneer we een koel
plaat nemen met de afmetingen 12 x 12 cm, aluminimum 2 mm dik, mag een
transistor in T03-omhulling, zoals de OC28, AD130 en ADI38 een vermogen
dissiperen van 10 W.
Als we de zenerdiode achterwege laten, verdient het aanbeveling de spanningsdeler, dieTS3 stuurt, zo laag-impedant mogelijk te kiezen.
Wanneer de schakeling gereed is, gaan we eerst de netgelijkrichter controle
ren. We sluiten de netspanning aan en kijken of inderdaad over de clco Cl de
gewenste gelijkspanning ontstaat. We belasten daarna de voeding met de maxi
male stroom die we aan de stabilisator denken te onttrekken en kijken hoeveel
de klemspanning bedraagt. Is deze spanning meer dan 4 V hoger dan de ver
eiste uitgangspanning, dan dient in serie met de dooi laattransistor een draadgewonden weerstand te worden opgenomen. Deze weerstand moet een waarde
hebben, die te berekenen is met de formule:
ffin(max,
*S =

^U(max,~ 4

-fu(max)

waarbij /u(max) een waarde van 2 A niet te boven mag gaan. De staartschakeling vraagt een sturing van hooguit 2 a 3 mA. Als we zorgen, dat de stroom in de
spanningsdeler het tienvoudige van deze stroom is, blijft de basis van onbelaste
naar volbelaste toestand voldoende constant om een stabiele uitgangsspanning
te waarborgen.
De spanningsdeler moet dus een totale weerstand hebben, die te berekenen is
met:
D

*tot =

^in(min)

25

* 103 Q

De voeding is kortsluitvast door de aanwezigheid van Dl tussen de uitgang
en de basis van TS3.
6. Fotocelverst erkers
Ieder bedrijf streeft er tegenwoordig naar, met behulp van automatisering be
paalde industriële processen te vereenvoudigen, teneinde een snellere produktie,
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kostenbesparing en een kwaliteitsverbetering te verkrijgen. Een zeer belangrijk
hulpmiddel bij de automatisering is fotocelapparatuur, die kan worden ge
bruikt voor het schakelen, regelen, signaleren, tellen, doseren, wegen en bevei
ligen in het industriële proces.
De schakelingen, die we hier behandelen zijn ontleend aan „Halbleiter
Schaltbcispiele” en afkomstig van het ontwikkelingslaboratorium van Siemens.
6-1. Telschakeling metfotodiode
In fig. 2-15 is een telschakeling met een fotodiode weergegeven. Het fotogevoelige element is een fotodiode type TP50. De TP50 stuurt een pnp-transistor type
TF65, die in gemeenschappelijke-emitterschakeling is opgenomen.

kern:
nl = ‘
n2 =
gclijkrichter: type B30C250.
Als de TP50 door licht wordt getroffen, zal de weerstand van het foto-element
dalen. Het gevolg hiervan is, dat de basis van de transistor een positiefgaande
verandering ondergaat. De transistor gaat minder stroom trekken en aan de
collector ontstaat een negatiefgaande impuls. Bij het donker worden van de cel
zal de basis weer negatief worden en zal aan de collector van TS1 een positief
gaande verandering optreden.
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Achter de versterker TS1 volgt een bi-stabiele multivibrator of flip-flop. Deze
rondgekoppelde versterker kent twee stabiele toestanden, de aan- en uittoestand. De flip-flop wordt ingelezen op een negatiefgaande impuls en teruggezet
op een positiefgaande.
Met de uitgang van de flip-flop is tenslotte een emittervolger verbonden, die
het telrelais bekrachtigt. Aan de uitgang van de flip-flop ontstaat bij het scha
kelen een voldoende grote spanningszwaai om het relais betrouwbaar te kunnen
laten functioneren.
De benodigde voedingsspanning voor de schakeling wordt ontleend aan het
lichtnet. Het gedeelte van de schakeling dat voor het omlaagtransformeren van
de wisselspanning en de gelijkrichting zorgdraagt, is de transformator TR met
bijbehorende bruggelijkrichter.
De grootste gevoeligheid van de schakeling wordt bereikt als het werkpunt
van de eerste versterker zó is ingesteld, dat over de collectorweerstand een spanningsval van 7 tot 9 V optreedt. Het juiste werkpunt wordt met de potentiometer van 1 MD ingesteld. Bij de grootste gevoeligheid spreekt het relais aan bij
een fotostroom van 15 jxA.
Als de netvoeding achterwege wordt gelaten, dient een spanning van 18 V op
de schakeling te worden aangesloten. De schakeling is bruikbaar tot een omge
vingstemperatuur van 45 °C.
De TP50 kan men vervangen door de goedkopere en gevoeligere fotoweerstanden of cadmiumsulfidecellen. De toegepaste transistoren kan men vervan
gen door bijv. de AC125.
6.2. Stuurschakeling metfoto-voltacel
Een andere fotocelschakeling is gegeven in fig. 2-16. Het foto-element is hier een
zgn. foto-voltacel, een element dus, dat een spanning afgeeft, wanneer dit door
licht wordt getroffen.
De foto-voltacel is verbonden met een tweetraps-versterker die de spanning
van de cel voldoende versterkt om een relais te kunnen bekrachtigen.
Als de cel donker is, trekt de eerste transistor in de versterker weinig stroom.
Via de collectorweerstand van 6 kfï krijgt de eindtransistor sturing en wordt
het relais bekrachtigd. Wordt de cel door licht getroffen, dan wordt een spanning
aan de ingangstransistor afgegeven en zal er in de collectorleiding een grotere
stroom gaan vloeien. De eindtransistor krijgt minder sturing en het relais valt
af.
Het schakelen van het relais vindt plaats bij een lichtsterkte van tenminste
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:

50 lux, een lichtsterkte, die een staaflamp op een afstand van ongeveer 1,5 m op
levert.
g

-4.SV

r-!
/
TS1
TF65

£

Relais
TS2
TF65

TP60

Fig. 2-16. Stuurschakeling met
foto-voliaccl.

n

X
De technische gegevens van de schakeling zijn:
Battcrijspanning: 4,5 V (maximaal 6 V)
Batterijstroom bij niet bekrachtigd relais: 0,9 mA
Idem bij aangetrokken relais: 22,5 mA
Maximale omgevingstemperatuur: 60 °C
Relais ^Siemens Trls 151 volgens TBv 65 017/74a
6.3. Fotocelschakeling met LDR
Zoals we reeds opmerkten is de LDR een cadmium-sulfidecel, die tegenwoordig
tegen lage prijs in de handel is. Als een cadmiumsulfidecel door licht wordt ge
troffen, daalt de weerstand van de cel tot een lage waarde. Met de weerstands
verandering, die optreedt kan men een transistorversterker schakelen.
In fig. 2-17 is een fotocelschakeling met fotoweerstand weergegeven. Als de
Cds-cel niet wordt belicht, krijgt de ingangstransistor TS1 sturing via de potentiometer R1 en de vaste weerstand R2. In dat geval vloeit er een relatief
grote collectorstroom en is er dus vrijwel geen sturing voor de eindtransistor
beschikbaar.
Deze transistor trekt dan ook geen stroom en het relais wordt niet bekrach
tigd. Wordt daarentegen de cel getroffen door een lichtbundel, dan gaat de eer
ste transistor dicht en er vloeit geen collectorstroom meer. Via de collectorweerstand R5 en de serieweerstand R6 krijgt de eindtransistor sturing en wordt
het relais bekrachtigd. Over de relaisspoel bevindt zich een diode die de piekspanning moet afklemmen bij het uitschakelen van de relaisstroom. Zou men
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de diode weglaten, dan bestaat er kans, dat de piekspanning de maximaal toe
laatbare collectorspanning van de OC76 overschrijdt en de transistor wordt
vernield. De diode beveiligt dus de transistor.
Het relais wordt bekrachtigd als er licht op de LDR valt. Wensen we dat be
krachtiging plaatsvindt wanneer de cel niet door licht wordt getroffen dan moetten de spanningen aan het ingangsnetwerk worden omgekeerd. Met de500-kQpotentiometer moet dan de—12-V- en met de ORP61 de + 12-V-aansluiting
worden verbonden.
Een netgelijkrichter voor de schakeling van fig. 2-17 is weergegeven in fig.
2-18.
-12V

Fig. 2-17. Fotocclschakeling met de
ORP61.

Relais

B30C250
11V
-12V

+N
tlV

412V

Fig. 2-18. Netgelijkrichter voor de
schakeling uit fig. 2-17.

-p 100JJ

“T3 100>l

Door het gebruik van een bruggelijkrichter B30 C250 ontstaat aan de uitgangsklemmen van de schakeling zowel een — 12-V-spanning als een + 12-Vspanning t.o.v. aarde.
We merkten in het begin van deze paragraaf op, dat fotocelapparatuur ten
dienste staat van de automatisering. Momenteel wordt op uitgebreide schaal
reeds gebruik gemaakt van deze apparatuur. Veel indruk op het publiek maken
de fotoceleenheden, die automatisch een deur openen, wanneer de lichtbundel
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door een persoon wordt onderbroken. Ook liften zijn vaak uitgerust met fotocelapparatuur die hier dient om de liftdeuren automatisch te sluiten.
7. 12-watt-geluidsversterker voor monaurale en stereo-weergave
Men is al jaren aan het zoeken naar schakelingen voor balanseindversterkers,
waarin transformatoren ontbreken. In de buizentechniek zijn enkele schakelin
gen bekend, waarin inderdaad transformatoren voor aanpassing niet voorkomen.
Bij deze schakelingen is het echter noodzakelijk hoogohmige luidsprekers toe
te passen. De produktie van deze luidsprekers is niet zo eenvoudig; bovendien
raken zij nogal eens defect.
Wanneer transistoren in geluidsversterkers worden toegepast, kan men ge
bruik maken van laagohmige luidsprekers die dan direct of d.m.v. van een con
densator met de balanseindtrap kunnen worden gekoppeld.
Er zijn diverse argumenten te noemen, waarom men in geluidsversterkers
transformatoren wil vermijden. Om te beginnen is een transformator van de
frequentie afhankelijk. De zelfinductie van de trafo moet zó groot zijn, dat zelfs
de laatste frequenties van het audiospectrum nog zonder verzwakking kunnen
worden overgedragen. Verder moet de bovenste grensfrequentie zó hoog liggen,
dat er slechts een geringe demping voor de hoge geluidsfrequentie optreedt. Een
en ander is slechts mogelijk, als de transformator geringe wikkelcapaciteiten
en een kleine spreiding heeft. Voor kwaliteitsversterkers heeft men dan ook
transformatoren nodig, die bij een gering aantal windingen een naar verhou
ding hoge zelfinductie hebben.
Verder kunnen we als bezwaar van de trafo in een versterker nog noemen de
optredende vervorming, tengevolge van voormagnetisatie en faseverschuivingen, die een trafo veroorzaakt, die bij een sterke tegenkoppeling aanleiding kun
nen geven tot parasitair genereren van de eindtrap.
De versterker, die we hier bespreken is transformatorloos wat zijn eindtrap
betreft. Natuurlijk is er wel een nettransformator aanwezig om de vereiste voe
dingsspanning voor de schakeling te verkrijgen.
7.1. De eitidversterker
In de eindversterker zijn twee silicium-vermogenstransistoren toegepast (zie
fig. 2-19). Om de beide eindtransistoren in tegenfase te kunnen sturen, wordt de
eindtrap voorafgegaan door een complementaire stuurtrap bestaande uit TS6 en
TS7. Deze stuurtrap op zijn beurt wordt gestuurd door de spanningsval, die
over de collectorweerstand van TS5 optreedt.
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Voor een uitgebreide uiteenzetting over deze eindversterker wordt verwezen
naar de desbetreffende literatuur.*
Teneinde overnemingsvervorming te voorkomen, stelt men de complemen
taire eindtrap niet in op het afknijppunt, maar laat men de transistoren een ge
ringe stroom voeren. Tussen de bases van de npn-transistor TS6 en de pnptransistor TS7 dient een spanningsverschil op te treden dat wordt opgewekt met
het netwerk Dl-R26-R27.
Aan het knooppunt x aan de uitgang van de versterker dient een spanning te
heersen, die gelijk is aan V2 Ub. De spanning, die aan dit punt heerst, wordt be
paald door de grootte van de collectorstroom van TS5. Deze stroom is instel
baar met de trimpotentiometer R30. Om het verlopen van de instelling van de
eindversterker tegen te gaan, wordt de basisinstelling van TS5 niet direct ont
leend aan Ub, maar aan de gelijkspanningsuitgang van de „single-ended-pushpulF’-eindlrap. Bij een eventuele stijging van de spanning aan de uitgang zal
TS5 meer sturing krijgen en zal hierdoor het toenemen van de uitgangsspanning
worden tegengegaan (tegenkoppeling). Hetzelfde kan worden beredeneerd voor
een daling van de uitgangsspanning. Voor de geluidswisselspanning is de ver
sterker even sterk tegengekoppeld. Voor frequenties boven de 20 kHz neemt de
tegenkoppeling door de aanwezigheid van C14 snel toe. Hierdoor wordt even
tueel parasitair genereren op hoge frequenties voorkomen.
7.2. De v oor versterker
In de voorversterkcr zijn drie transistoren toegepast TS1, TS2, TS3. Door de
gelijkstroomtegenkoppeling van de emitter van TS2 naar de basis van TS1
wordt het werkpunt van de voorversterker afdoende gestabiliseerd.
Om een hoge ingangsweerstand te verkrijgen is in serie met de ingang van de
versterker een weerstand van 820 kO opgenomen. Voorts is een verhoging van de
ingangsweerstand van de eerste transistor verkregen door tussen de emitter en
de basis van deze transistor een „bootstrap”-condensator aan te brengen.
De ingangstransistorTSl is een ruisarm type.
Achter de voorversterker volgt de toonregeling voor hoog en laag. Deze toon
regeling onderscheidt zich van de bekende schakelingen slechts door relatief
lage weerstandswaarden en hoge capaciteitswaarden. Voor een goede toonre
geling is het noodzakelijk het toonregelnetwerk laagimpedant te sturen. Om
* Transistoren, theorie en praktijk, door J. H. Jansen, (4 delen) uitgegeven door N.V. Uitge
versmaatschappij /E. E. Kluwer te Deventer.
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deze reden bevindt zich dan ook tussen de voorversterker en het toonregelnetwerk een emittervolger met TS3.
Aan de uitgang van de toonregeling is de potentiometer voor de geluidssterk
te verbonden. De sterkteregeling geschiedt dus achter de voorversterker het
geen betekent, dat de ruis van de voorversterker gelijktijdig vermindert met het
terugdraaien van de geluidssterkte. Op deze wijze blijft de signaal-ruisverhouding bij het veranderen van de geluidssterkte behouden.
Na de toonregeling volgt dan nog een versterkertrap met transistor TS4. Deze
heeft een relatief hoge ingangsweerstand door de aanwezigheid van de „bootstrap” CIO.
Achter TS5 volgt de eindversterker, waarvan de transistoren galvanisch met
elkaar zijn verbonden.
7.3. De voeding
De voeding voor de versterker wordt ontleend aan het lichtnet. In fig. 2-20 is
het schema weergegeven van de voeding, die in het ontwerp werd toegepast.

+ A0V

Z-0.5A

220v/50Hz

s

AOOOpF
50/60 V

35V
2A <BWC3500>

T

Fig. 2-20. Voeding voor een enkelvoudige versterker.

De nettransformator zet de 220-volt-netwisselspanning om in een spanning
van ca. 35 V. Door gelijkrichting met de bruggelijkrichter verkrijgen we een ge
lijkspanning, die met de afvlakcondensator van 4000 |xF rimpelvrij wordt ge
maakt. Aan de uitgang van de voeding ontstaat bij belasting een gelijkspanning
van ca. 40 V.
Bij stereoweergave worden op de voeding twee versterkers aangesloten. Om
beïnvloeding van de beide kanalen te voorkomen verdient het aanbeveling ge
bruik te maken van een gestabiliseerde voeding, waarvan een schema is weer
gegeven in fig. 2-21.
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De stabilisatieschakeling bestaat uit twee in serie geschakelde emittervolgers.
Aan de basis van de 2N3053 wordt de spanning constant gehouden met een
zenerdiode.
Daar de emittervolgers de spanning, die aan de bases optreden „volgen”, zal
aan de uitgang van de stabilisator ook een spanning optreden, die ongeveer ge
lijk is aan de spanning van de zenerdiode, hier 39 V.
2N3055

<2nj

dubbelpolige
netschakelaar
,

£

Z-0.5A

4000pF
50/60V

0 CZZ3

220V
50Hz

+38V

su->

2N3053

4T

35V
-

\ B40C3500

.
lOOOpFp
40150VI

ZL39

z

lOOOpF
40/ SOV

X

Fig. 2-21. Gestabiliseerde stereovoeding.

7.4.Stereo-uitvoering
Voor stereo dient men van de beschreven versterker twee exemplaren te bezit
ten, die met elkaar gekoppeld zijn via een balansregelaar.
De balansregeling komt tot stand met de potentiometer R36, waarvan de arm
via een condensator van 100 fxF verbonden is met aarde. Op deze wijze kan
men voor beide kanalen de versterking van trap TS2 regelen.
Voor stereo dienen de toon- en geluidssterkteregelingen mechanisch met el
kaar te worden gekoppeld. Mechanisch gekoppelde potentiometers zijn in de
handel verkrijgbaar.
7.5. Bouwbeschrijving
De versterker is, uitgezonderd de eindtransistoren en de voeding, gemonteerd op
een printed-circuitplaatje, waarvan in fig. 2-22 de lay-out is gegeven. Voor ama
teurs is het plaatje te bestellen op de wijze als voorin het boek beschreven.
De transistoren zijn in alle grote radiozaken te verkrijgen, evenals de weer
standen, condensatoren, zenerdiode, transformator en regelorganen. Het
prototype van de versterker werd, zoals uit fig. 2-22a blijkt (de kap is weggeno
men), ondergebracht in een Unitrankastje, dat niet in de handel is.
Vanzelfsprekend kan men ook een houten behuizing kiezen, of, wat ook mo55
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Fig. 2-22a. 12-watt-versterker in mono-uitvoering.

gelijk is, een plastic behuizing, waarvoor men maar eens moet gaan kijken in de
grote warenhuizen, waar plastic behuizingen te kust en te keur in diverse afme
tingen te verkrijgen zijn.
Door toepassing van „printed circuit” ligt de bedrading volledig vast. Als
men de versterker precies nabouwt, kan men verzekerd zijn van succes.
De ingang van de versterker wordt d.m.v. een stukje afgeschermd snoer ver
bonden met de DIN-plug op het chassis. Voor de verbindingen van de regelorganen met de print kan men gewoon geïsoleerd draad gebruiken.
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De eindtransistoren zijn gemonteerd tegen de plaatstalen achterwand van het
kastje. Mica plaatjes zorgen ervoor, dat de transistoren geïsoleerd worden opge
steld. Gebruikt men een houten kastje, dan dient men de eindtransistoren te
monteren op een aluminiumplaatje van 5x7 cm, 2 mm dik. Door het koelplaatje om te buigen en te voorzien van gaten, kan men de plaatjes gemakkelijk
met een houtschroeQe op de houten bodemplaat bevestigen. Zorg voor enige
ventilatie in het kastje (gaatjes in de bodem en gaatjes in de achterwand).
Bij stereo dienen we gebruik te maken van een gestabiliseerde voeding (zie
fig. 2-21). De doorlaattransistor 2N3055 kan nogal warm worden. Deze tran
sistor moet dan ook gemonteerd worden op een aluminium koelplaat van
10 x 10 cm, 2 mm dik. Verticaal monteren en in de bodemplaat van het kastje
bij het koelvlak een aantal gaten aanbregen en eveneens in de achterwand van
de kast. Als het kastje dan op rubberdopjes staat, verkrijgen we een schoor
steeneffect, dat voor een doeltreffende afvoer van de warmte zorgdraagt.
7.6. Afregeling
Alvorens we iets gaan testen, stellen we R26 zó in, dat de volle 3 kO zich in
het circuit bevindt. Dus de arm tegen het knooppunt Z4/R25 aandraaien.
We sluiten nu de spanning aan en we dienen een voedingsspanning van ten
minste 40 V te meten. Bij een correcte montage van de onderdelen zal dit het ge
val zijn. We gaan vervolgens de eindtrap instellen.
Teneinde een symmetrische uitsturing te verkijgen, dient het punt, gemerkt
met x, aan de uitgang van de versterker, op de halve voedingsspanning te wor
den ingesteld, hier dus op ca. 20 V. Deze instelling geschiedt met de trimpotentiometer R30, die zich in het emittercircuit van TS5 bevindt.
Als de eindversterker symmetrisch is ingesteld, gaan we daarna met R26 de
ruststroom van de eindtransistoren afregelen.
De eindtransistoren dienen in rusttoestand, dus als er aan de ingang van de
versterker geen signaal is aangesloten, een stroom te trekken van ca. 35 mA.
Deze stroom meten we door een stroommeter in de collectorleiding van TS8 op
te nemen. Hebben we geen stroommeter ter beschikking, dan draaien we R26
zover in, dat de vervorming die we waarnemen verdwijnt. We houden bij het
indraaien uiteraard de temperatuur van de eindtransistoren in de gaten.
Als deze instelling in orde is, moet de versterker goed functioneren.
Tenslotte nog een opmerking over de ingangsgevoeligheid. De versterker is
in staat signalen te versterken met een topwaarde van 300 mV. Sommige pickups of andere signaalbronnen, zoals elektronische orgels, geven meer spanning
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af, met het gevolg dat de voorversterker vastloopt en er vervorming ontstaat.
In dat geval kunnen we de gevoeligheid verkleinen door de ingangsweerstand
R1 te vergroten tot 1 M5, of, als dit nog niet voldoende is, door een weerstand
van 270 kü te verbinden met de basis van TS1 en aarde. Voor het ver
sterken van signalen afkomstig van AM- of FM-detectoren kan het noodzake
lijk zijn, R1 te verkleinen. Men kan natuurlijk ook diverse ingangen voor ver
schillende signaalbronnen in de versterker aanbrengen.
7.7. Specificaties van de 12-vyitt-geluidsversterker

40

60 80 100

200

400 600 800 Ik

2k

4k

6k 8k lOk

Hz

Fig. 2-23. Toonrcgelkarakteristiek van dc 12-watt-versterker.
Frequentiespectrum (grenzen bij de 1,5-dB-punten
in de kromme)
Laagregeling bij 60 Hz
Hoogregeling bij 12 kHz
Balansregeling (stereo)
Distorsie bij 12 W en 1 kHz
Ingangsspanning voor 12 W uitgangsvermogen*
Ingangsweerstand

40 Hz tot 18 kHz
15 dB
15 dB
6 dB
<1 %
0,2 V
1 MQ

* Een kristal- of keramisch p.u.-element geeft een uitgangsspanning liggend tussen 0,15 en
0,7 V.
59

Uitgangsweerstand
Opgenomen vermogen bij het ontbreken van een ingangssignaal
Opgenomen vermogen bij volledige uitsturing

<;•!«
25VA
55VA

8. Vorstindicator niet NTC-weerstand
Het koude jaargetijde veroorzaakt, behalve veel ongemak op de wegen, vaak
ook in tal van gevallen aanzienlijke schade, omdat de temperatuur te veel daalt.
Een aanwijsinstrument, dat bijtijds waarschuwt als de vorst zijn intrede dreigt
te doen, kan daarom zijn nut afwerpen. Een dergelijke indicator is zelf gemakke
lijk te maken volgens het schema, dat in fig. 2-24 is weergegeven.
Als de temperatuur het vriespunt nadert, gaat het lampje (L) knipperen.
Wordt op de thermometer het vriespunt bereikt dan gaat het waarschuwingslampje continu branden.
Een vorstindicator als deze, die ook op afstand kan worden afgelezcn, kan be
langrijke diensten bewijzen in bijvoorbeeld garages, koelruimten, opslagplaat
sen voor aardappelen, enz.

I
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Fig. 2-24. Vorstindicator met NTC-weerstand.

Onderdelenlijst bij fig. 2-24.

: V8W tenzij anders
aangegeven
NTC-weerstand
: 10 kQ
Instel potent iometers : 10 kQ
: 125 (xF -16 V
Condensatoren
: germaniumtransistoren
Transistoren
: 6 V - 50 mA
Lampje
: zes batterijen van 1,5 V
Voeding
Weerstanden
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Philips opgedampte koolweerstanden
Philips 2322 628
Philips 2322 411 00007
Philips 2222 001 15131
Philips AC126
Philips 7121 D

In de schakeling van fig. 2-24 staat de transistor TS1 normaal in verzadiging
gestuurd. Daar TS1 geleidt, verkrijgt TS2 geen sturing en zal in deze transistor
geen stroom vloeien. Het lampje brandt dus niet.
Daalt de temperatuur, dan neemt de weerstand van de NTC-wcerstand toe en
zal tenslotte TS1 onvoldoende sturing krijgen. De collectorspanning van TS1
stijgt en TS2 zal gaan geleiden. Tengevolge van dit geleiden zal de gemeenschappelijke-emitterspanning sterker negatief worden met het gevolg dat TS1 verder
wordt afgeknepen, Kortom er treedt een lawine-effect op, dat tenslotte resul
teert in het volledig afknijpen van TS1 en het in verzadiging sturen van TS2. Het
lampje gaat branden.
We hebben hier te doen met een zgn. Schmitt-trigger. De vorstindicator kun
nen we gemakkelijk ijken door de NTC-weerstand (de aansluitdraden onderge
bracht in een stukje waterdicht isolatiekous) in een glas water te dompelen,
waarvan de temperatuur door middel van een paar ijsblokjes op nul graden
Celcius wordt gehouden. Met een schroevedraaier wordt dan de instelpotentiometer (10 kü )ingesteld.
Behalve het vriespunt kan na
tuurlijk, binnen bepaalde gren
zen, iedere andere temperatuur
gekozen worden. De ijking dient
dan te geschieden door de temperatuur-opnemer te houden in een
glas water, waarvan de tempera
tuur met behulp van een nauw
keurige thermometer wordt ge
controleerd. In fig. 2-25 is het ver
loop van de NTC-weerstand als
functie van de temperatuur weer
gegeven.
De beschreven vorstindicator
is door N.V. Philips ontwikkeld.
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Fig. 2-25. Verloop van de NTCweerstand als functie van de tem
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3. Schakelingen voor de foto-amateur

1. Eenvoudige fototimer
Voor het afdrukken van foto’s is in de donkere kamer een fototimer welhaast
een onmisbaar instrument.
Tegenwoordig zijn deze timers eenvoudig te realiseren met behulp van een
elektronische schakeling, die door vrijwel iedere foto-amateur met enige kennis
van de elektronica is na te bouwen.
Het ontwerp, dat hier ter sprake komt, doet reeds een aantal jaren naar volle
tevredenheid dienst. De schakeling is met een minimum aan onderdelen samen
te stellen en behoeft niet veel meer te kosten dan een gulden of vijftien.
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Fig. 3-1. Eenvoudige fototimer.
In de fototimer worden twee transistoren toegepast, die een zeer hoge stroomversterking bezitten. Het zijn Si-planepox-transistoren, planaire transistoren
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Fig. 3-la. Vooraanzicht fototimcr.

in kunststofomhulling met een lage lekstroom tussen collector en basis (kleiner
dan 0,5 (/A). De prijs van deze npn-transistoren bedraagt ongeveer f 2,50 per
stuk.
Zoals op de foto te zien is, heeft de timer drie bedieningsorganen t.w. een startschakelaar, een knop voor continu-instelling van de belichtingstijden en een
standenschakelaar voor een trapsgewijze instelling van de tijden. De schakeling
wordt gevoed uit het lichtnet en geeft onmiddellijk aansluiting aan een vergrotingsapparaat. Met de standenschakelaar kunnen de volgende belichtingstijden
worden gekozen: 1 tot 7 s; 4 tot 24 s en 44 s tot 5 min 20 s.
In fig. 3-1 is het schema van de fototimer weergegeven. We zien, dat de scha
keling zeer eenvoudig van opzet is. Normaal is de schakelaar SI geopend. De
geselecteerde condensator Cl is dan geladen tot een spanning, die aan het knoop
punt Rl/Dl heerst, verminderd met de stapspanning over de diode D2 en de
basis-emitterspanning van de 2N2926, dus ongeveer 13 V.
De transistor TS1 krijgt sturing via de lekweerstanden R2 en R3 en wordt in
verzadiging gestuurd. Door het in verzadiging sturen van TS1 krijgt TS2 geen
sturing en het relais RL wordt niet bekrachtigd.
Sluiten we de schakelaar SI, dan wordt het knooppunt Rl/Cl plotseling aan
aarde gelegd, waardoor het knooppunt Rl/Cl plotseling aan aarde gelegd,
waardoor het knooppunt R3/D2 ca. 13 V negatief t.o.v. aarde wordt. Immers de
condensator is geladen tot 13 V en als de ene kant van deze C met aarde wordt
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verbonden, zal de andere kant een spanningssprong van 13 V maken, in dit ge
val een negatiefgaande spanningssprong. Tengevolge van deze spanningssprong
zal de diode D2 gaan sperren en komt TS1 afgeknepen te staan. Dit betekent,
dat deze transistor geen stroom meer opneemt. TS2 krijgt dientengevolge stu
ring en het relais wordt bekrachtigd. Door het bekrachtigen van het relais
wordt de lamp in het vergrotingsapparaat ontstoken.
Cl gaat zich nu laden van — 13 V naar + 15 V. Zodra echter het knooppunt
R3/D2 ca. 2 V positief wordt t.o.v. aarde, zal D2 weer gaan geleiden en even
eens TS1. De stroom in TS2 valt terug naar nul en het relais wordt niet meer
bekrachtigd. De lamp in het vergrotingsapparaat dooft. De tijd, waarin het re
lais wordt bekrachtigd is ongeveer te berekenen met de formule:
T=0,S-R-C
Men zal zich afvragen, waarom D2 in de schakeling is opgenomen. Wel, deze
diode is nodig om de basis-emitterdiode van de 2N2926 te beveiligen. Deze tran
sistor heeft een maximaal-toelaatbare dichtzetspanning van ca. 5 V. Wanneer
deze spanning wordt overschreden, vindt er een breakdown plaats, tengevolge
waarvan een lawine-effect ontstaat, dat een grote stroom in de basis-emitter
diode doet ontstaan. Als gevolg van deze stroom, die normaal niet wordt be
grensd, kan de transistor sneuvelen. De diode, die de sperspanning van 15 V
wel kan hebben, beveiligt dus de transistor.
Als de standenschakelaar in stand 1 staat, zal bij gesloten schakelaar SI de
transistor nooit sturing kunnen krijgen. De lamp in het vergrotingsapparaat
blijft dan voor onbepaalde tijd branden.
DezenerdiodeZL15 zorgt ervoor, dat, ongeacht de belasting van de netgelijkrichter aan het knooppunt ZL15/R1, steeds een constante spanning optreedt
Hierdoor kan een goede tijdmeting worden gegarandeerd.
De vereiste voedingsspanning wordt ontleend aan een nettransformator uit
de surplushandel, die een spanning van 24 V afgeeft. Door dubbelzijdige gelijkrichting en afvlakking wordt de vereiste spanning verkregen.
De verschillende onderdelen zijn gemonteerd op montagestripjes, die in elke
radiowinkel verkrijgbaar zijn. Een geschikte gelijkrichter is in de surplushandel
verkrijgbaar. De transistoren zijn van Sesco. Overigens kan men in de schake
ling ook de BC107, BC108 of BC109 toepassen.
De behuizing van de fototimer is een versterkerkastje van Unitran, dat helaas
niet in de handel verkrijgbaar is. De amateur zal ongetwijfeld een andere gegeschikte behuizing weten te vinden. We denken hierbij aan plastic of metalen
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dozen, die in de grote warenhuizen verkrijgbaar zijn. Ook Montaflexkastjes
zijn uiteraard te gebruiken, zeker wanneer men de timer een professioneel aan
zien wil geven. Een geschikt relais voor de fototimer is het Siemens-kamrelais
Trls 154d-65421/97d.
2. Stuureenheid voor een diaprojector
Voor kleurenfotografie is de laatste tijd de belangstelling enorm toegenomen.
Door de stijgende welvaart kan vrijwel iedereen zich thans het maken van kleu
renfoto’s veroorloven.
Een niet minder grote belangstelling geniet het kleurendia, die men kan pro
jecteren op filmdoek. Kleurendia’s maken is goedkoper. Het kleurendia heeft
bovendien het aantrekkelijke, dat bij projectie de gemaakte foto’s veel beter tot
hun recht komen.
Er zijn tegenwoordig projectoren, die op afstand kunnen worden bediend.
Vanuit een gemakkelijke stoel kan men de dia’s één voor één projecteren en van
commentaar voorzien. Zo’n moderne projector is een dankbaar object voor de
experimenterende bandrecorderamateur.
Men kan met een recorder, waarop reeds het commentaar voor de dia’s is
vastgelegd, de projector elektronisch sturen.
Verschillende fabrikanten brengen deze dia-stuurapparaten in de handel, die
tussen de bandrecorder en de projector kunnen worden geschakeld. Deze stuurapparaten gebruiken van de band een tweede spoor, waarop de besturings-impulsen voor de projector worden vastgelegd.
In de praktijk komt dit hierop neer, dat, wanneer men de recorder start, de
dia’s op gezette tijden automatisch worden ingeschoven, terwijl uit de recorder
het gesproken commentaar klinkt.
Voor het afnemen van de stuurimpulsen van de band is een extra kopje op de
bandrecorder vereist. Deze kopjes zijn tegenwoordig in de surplushandel zeer
goedkoop te verkrijgen. Voor een gulden of vier heeft men een weergeefkopje
voor een viersporenrecorder. Op de meeste recorders is voldoende plaatsruimte
voor dit tweede kopje.
De stuureenheid bestaat uit een versterkerschakeling met drie transistoren,
zoals in fig. 3-2 is weergegeven. De impulsen op de band zijn blokken van een
100-Hz-wisselspanning, die via een gelijkrichterschakeling aan het lichtnet
wordt onttrokken.
In rusttoestand hebben de schakelaars SKI en SK2 de positie, zoals in het
schema aangegeven. In dat geval is de eenheid geschakeld als weergaveverster66

ker. Door de schakelaar SKI in te drukken, wordt er op de band een impuls voor
het sturen van de projector op de magneetband geschreven. Het schrijfsignaal
wordt via een weerstand van 560 Q en een elektrolytische condensator van 500
(J.F naar het kopje gevoerd. (Merk op dat deze elco normaal dient om voedings
spanning af te vlakken.) Via de weerstand van 82 kD gaat het signaal ook naar
de versterker. Tijdens de opname horen we dus ook het relais voor de besturing
van de projector inkomen. Dit is bijzonder prettig, want men hoort dan direct
of de impulsbreedte voldoende is om de projector goed te sturen.
Schakelaar SK2 dient voor het wissen, hetgeen hier geschiedt met een gelijk
stroom. Het contact van SK2, dat verbonden is met de condensator van 0,1 fiF,
wordt het laatst verbroken. Dit is gedaan om door uitslingeren te voorkomen,
dat de kop een restmagnetisme behoudt. Zoals bekend geeft een gemagneti
seerde kop ruis en dit moet worden vermeden.
Bij het verbreken van SK2 vormt de kopzelfinductie met de condensator een
afstemkring, die voor het uitslingeren van het wissignaal zorgt.
Het impulssignaal van de kop wordt bij de weergave aangelegd aan de basis van
de eerste transistor. Deze transistor staat in gemcenschappelijke-emitterschakeling. Door een condensator van 10 nF tussen de collector en de basis aan te
brengen, wordt de ingangsversterker sterk tegengekoppeld voor hoge frequenties.
De tweede transistor, die direct gekoppeld is met de eerste, staat eveneens in
gemeenschappelijke-emitterschakeling. Door de basis van de eerste transistor
te verbinden met een aftakking op de emitterweerstand van de tweede, wordt
een bevredigende stabilistaie van het instelpunt verkregen. De derde transistor
tenslotte is weer RC-gekoppeld met de tweede versterker.
In de collectorleiding van deze transistor is het stuurrelais opgenomen. Over
het relais staat een condensator, die voorkomt, dat het relais gaat trillen in een
ritme van 100 Hz. Met de weerstand van 1 kQ, die tussen de basis van de derde
transistor en aarde is geschakeld, kan de gevoeligheid van de versterker worden
ingesteld. Dit betekent, dat deze transistor gedurende de negatieve fase van de
100-Hz-wisselspanning stroom zal trekken, waardoor het relais wordt bekrach
tigd.
Voor het relais, dat de projector schakelt, kan men het bekende Siemenskamrelais Trls 154d-65412/97d toepassen. Dit relais is tegen lage prijs verkrijg
baar in de surplushandel.
3. Lichtsterktemeters met cadmium-sulfidecellen
Bij zwart-witfotografie komt het er niet zo precies op aan of een film wat over67

of onderbelicht is. Gaat men daarentegen kleurenfoto’s of kleurendia’s maken,
dan is een juiste belichting zeer gewenst.
Een juiste belichting verkrijgt men door aan de hand van een lichtsterktemeting de lensopening en de belichtingstijd te bepalen. De lichtsterkte kunnen we
meten met eenvoudige schakelingen, waarvan we er hier een tweetal bespreken.
Op het ogenblik zijn er genoegfoto-elementcn in de handel, die in een goed
kope elektronische lichtsterktemeter kunnen worden toegepast. We noemen als
voorbeeld de cadmium-sulfidecel of fotoweerstand, de fotodiode en fototransistor. Van de genoemde elementen is de cadmium-sulfidecel het gevoeligst en het
goedkoopst. Het is duidelijk, dat in een lichtsterktemeter men bij voorkeur deze
cel zal toepassen. Een cadmium-sulfidecel die in amateurkringen zeer bekend is,
is de LDR van Philips.
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Fig. 3-3. Lichtsterktemeter volgens het brugprincipe.
In fig. 3-3 is een eenvoudige lichtsterktemeter weergegeven. Hij is samenge
steld uit een LDR, een draaispoelmeter, 3 vaste weerstanden en een potentiometer. Kosten ca. f 10.
De LDR is in een brugschakeling opgenomen. De draaispoelmeter fungeert
als indicator om te kunnen controleren of de brug in evenwicht is.
Laten we eens veronderstellen, dat de cel matig wordt belicht en hij dus een
relatief hoge weerstand vertegenwoordigt. We zullen dan de arm van de potentiometer in het schema vrijwel geheel naar onderen moeten draaien om de brug
in evenwicht te brengen. Want de brug is in evenwicht als de weerstanden in de
ene tak zich op dezelfde wijze verhouden als de weerstanden in de andere tak,
m.a.w. als de weerstand van de LDR groot is t.o.v. R1, dan zal R2 groot moeten
zijn t.o.v. R3. Kortom, de arm van de potentiometer moeten we bij het in even
wicht brengen naar onderen draaien.
Wordt daarentegen de cel sterk belicht, dan vertegenwoordigt hij een rela68

tief kleine weerstand. Laten we veronderstellen, dat de weerstand van de cel ge
lijk is aan Rl, dan zal de arm van de potentiometer in het midden moeten
staan. Het is duidelijk, dat, als de brug in evenwicht is, de stand van de poten
tiometer een maat is voor de lichtsterkte.
Met de in fig. 3-3 weergegeven schakeling is zeer nauwkeurig de lichtsterkte
te bepalen. We ijken het instrument met een professionele meter, waarover wel
licht een relatie van u, die aan amateurfotografie doet, beschikt.
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Fig. 3-4. Eenvoudige lichtsterktemeter.

In fig. 3-4 is een eenvoudiger lichtsterktemeter met een LDR weergegeven.
De LDR maakt met de batterij en de gevoeligheidsregelaar deel uit van het
metercircuit. Een exacte aflezing is bij deze meter wat moeilijker, maar voor
amateurfotografie echter voldoende nauwkeurig. Ook deze schakeling ijken we
door vergelijking met een professionele meter.
Voor beide meetschakelingen geldt, dat bij te grote verschillen in lichtsterkte
de metingen in twee bereiken zullen moeten geschieden. Bij grote lichtsterkte
moet de meting met gedeeltelijk bedekte CDS-cel, bij geringe met geheel benut
lichtgevoelig oppervlak gebeuren.
4. Elektronenflitser met transistoromvormer
In flitsapparaten worden tegenwoordig uitsluitend transistoromvormers toege
past om de vereiste hoogspanning voor de fiitsbuis te verkrijgen. Transistorom
vormers zijn klein, licht en bevatten geen bewegende delen die kunnen slijten.
Bovendien zijn de verliezen in de generator gering en dus het rendement van de
schakeling hoog.
Wanneer een transistor als een schakelelement in een hoogspanningsvoeding
wordt toegepast, kan men relatief hoge schakelfrequenties kiezen. Dit betekent,
dat kleinere transformatoren kunnen worden gebruikt, waardoor een niet
onbelangrijke besparing aan gewicht en ruimte wordt verkregen.
Het is duidelijk, dat trilleromvormers in flitsapparaten op den duur geheel
zullen verdwijnen en vervangen zullen worden door transistoromvormers.
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De huidige transistoromvormers werken alle volgens het principe, dat men
gelijkstroomenergie op laagspanningsniveau omzet in wisselstroomenergie op
hoogspanningsniveau. Door gelijkrichting, hetzij enkelfasig, dubbelfasig of
volgens een verdubbelingsschakeling, verkrijgt men een hoge gelijkspanning,
waarmee een buflercondensator ook wel flitselco genoemd, wordt geladen.
De energie, die zich in een aantal seconden in de condensator ophoopt, wordt
in een fractie van een seconde geconsumeerd door de flitsbuis, waarbij dan een
enorme lichtflits ontstaat.
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Fig. 3-5. Transistoromvormer voor een elektronenflitser met spanningsbewaking.
In fig. 3-5 is een flitsomvormer weergegeven, waarin twee vermogenstransistoren worden toegepast. De schakeling is in wezen een multivibrator.
De transistoren gaan om de beurt in geleiding, waarbij ze dan de wikkelingen
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L3 en L4 aan de batterij schakelen. De grootte van de wikkelingen LI en L2
bepalen de mate van meekoppeling. Het netwerk R1-R2-R3 maakt automatisch
starten van de oscillator mogelijk.
Tengevolge van de veldverandering in de transformator ontstaat er aan de
secundaire wikkeling L5 een hoge wisselspanning, die met een verdubbelingsschakeling wordt gelijkgericht. De verdubbelingsschakeling bestaat uit de com
ponenten C2, D2, Dl en Cl. De condensator Cl is de flitselco, die in ca. 13
seconden wordt geladen tot een spanning van 475 V.
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Fig. 3-6. Het flitscircuil van de
clcktronenflitser.

Het flitscircuit is weergegeven in fig. 3-6. Het neonbuisje N dient om aan te
geven, wanneer de flitselco tot 475 V is geladen.
Daar een neonbuisje al op 90 V ontsteekt, dienen we over een spanningsdeler
te beschikken, die op een aftakking 90 V geeft als de spanning over de flitselco
475 V bedraagt. Welnu, deze spanningsdeler is R14-R13 in het schema. Daar
R13 als potentiometer is uitgevoerd, kunnen we de spanning, waarbij het neon
buisje moet ontsteken precies instellen.
Met de spanning, die over het neonbuisje optreedt, wordt tevens via R15 en
R16 de condensator C6 opgeladen. C6 wordt bij het flitsen ontladen over de
primaire wikkeling van de flitstrafo L6/L7, als we tenminste de keten sluiten,
hetzij met de schakelaar S2 of met de contacten op de camera.
Bij het ontladen van C6 ontstaat er aan de secundaire van de flitstrafo (L7)
een hoge piekspanning van ca. 1500 V, die het gas in het flitsbuisje doet ont
steken. C5 dient om de secundaire keten, waarin het flitsbuisje is opgeno
men voor de hoge piekspanning te sluiten.
De flitseenheid zoals weergegeven in fig. 3-6 kan men vervangen door de
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flitseenheid van het fabrikaat Braun, type F 65, die in de goed gesorteerde fotohandel kan worden aangekocht. De dikke pen van deze flitser is de pluspool
(d) en de dunne de minpool (a).
Een los flitsbuisje is voor f 3,75 verkrijgbaar in de surplushandel. Het betreft
hier een flitsbuisje van Braun type F 30.
Het gedeelte van de elektronenflitser dat de hoogspanning bewaakt is een
Schmitt-trigger, bestaande uit de transistoren TS3 en TS4 in fig. 3-5.
De lichtgevoelige weerstand R4 is aangebracht tegen het neonbuisje N in fig.
3-6.
Voor een verklaring van de werking gaan we uit van de toestand dat het
neonbuisje niet brandt. De lichtgevoelige weerstand (LDR) wordt dan niet door
licht getroffen en zal zich als een hoge weerstand gedragen. TS3 krijgt dan geen
sturing, zodat deze transistor niet kan geleiden. TS4 daarentegen krijgt basisstroom via R8 met het gevolg dat deze transistor wel geleidt. Deze toestand
blijft voorlopig gehandhaafd.
Met TS3 is voorts de derde transistor TS5 gekoppeld, die eveneens door het
nietgeleiden van TS1 sturing krijgt. Deze transistor voert dus stroom en het
relais wordt bekrachtigd. De maakcontacten van het relais zorgen ervoor, dat
de omvormer op de batterij wordt aangesloten en kan oscilleren. Door het os
cilleren van de omvormer wordt de flitselco geladen, totdat het neonbuisje gaat
branden. De LDR krijgt licht en TS3 gaat geleiden. TS4 komt hierdoor afge
knepen te staan met het gevolg dat de emitter van TS3 sterker negatief wordt.
Deze transistor komt hierdoor meer in geleiding. Kortom er treedt een lawineeffect op hetgeen tenslotte resulteert in het volledig in verzadiging sturen van
TS3 en het sperren van TS4.
TS5 krijgt hierdoor geen sturing meer en het relais valt af. Ten gevolge van
het afvallen van het relais wordt de batterijspanning van de omvormer afge
schakeld en zal de flitselco niet meer worden bijgeladen.
Wanneer de flitselco door lek lading verliest, waardoor de spanning over de
ze condensator zal dalen, zal het neonbuisje ook doven en schakelt via de LDR
en de Schmitt-trigger het relais weer in. Het bijladen kan dan weer een aanvang
nemen. Met deze spanningsbewaking is de flitselco dus steeds voldoende gela
den, terwijl we niet het risico lopen, dat er iets zal sneuvelen tengevolge van het
te hoog oplopen van de spanning. De aanwezigheid van de bewakingsschakeling is dan ook beslist geen overbodige luxe.
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4.1. Bouwbeschrijving
De elektroncnflitser is gebouwd op twee prints t.w. de omvormerprint en de
print voor het flitscircuit, resp. weergegeven in fig. 3-13 en 3-7. De in de omvor
mer toegepaste transformator is gewikkeld op een ferroxcube-potkern type
P30/19, die in de handel is onder het Philips-cat.nr. 12.20.34. De potkern mag
geen luchtspleet hebben. Een eventuele luchtspleet kan men verwijderen door de
schalen op fijn amarilpapier vlak te slijpen. De twee schalen met een messingbout tegen elkaar bevestigen.
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Fig. 3-8. Sicmcns-kamrclais en -potkern voor
de elektronenflitser.
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Fig. 3-9. Mechanische details van de flitstrafo.
De primaire wikkelingen LI en L2, alsmede L3 en L4 dienen bifilair gewikkeld
te worden, d.w.z. dat deze wikkelingen niet naast of boven elkaar, maar in el
kaar gewikkeld moeten worden.
Als de elektronenflitser gereed is, verdient het aanbeveling, de twee schalen
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Fig. 3-10. Print van de omvormer.

Fig. 3-11. Complete elektronenflitser.
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aan elkaar te kitten met bijvoorbeeld Velpon of Collal, daar anders de omvor
mer een hinderlijke fluittoon voortbrengt.
In fig. 3-9 zijn de mechanische details van de flitstransformator weergegeven.
De transformator bestaat uit een primaire wikkeling, die men het eerst op
een koker om het ferrietstaalje wikkelt. Over deze wikkeling wordt een tweede
koker geschoven, die voorzien is van een 6-tal schijven. Tussen de schijven
wordt de secundaire wikkeling aangebracht en wel 300 windingen per vakje.

Fig. 3-12. Elektronenflitser in behuizing.
De spoelkokers en schijven kan men vervaardigen van droog en stevig papier.
Als de transformator gereed is, verdient het aanbeveling deze te impregneren in
was, om het binnendringen van vocht te voorkomen.
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Bij het in gebruik nemen van de flitser plaatsen we allereerst een voltmeter
over de flitselco. We schakelen daarna de batterijspanning in. Mocht de om
vormer niet oscilleren, dan de aansluitingen van L3 en L4 aan de collectoren
van TS1 en TS2 verwisselen. Als de omvormer nl. niet oscilleert, wordt er
secundair geen spanning opgewekt. Het oscilleren is overigens ook aan de
fluittoon, die door de potkern wordt voortgebracht te constateren. Wees bij
het inbedrijfstellen bijzonder voorzichtig, want aanraking van de opgewekte

///
Fig. 3-13. Print-lay-out van de transistoromvormer.

spanning van 475 V kan levensgevaarlijk zijn. Als de omvormer werkt, stellen
we R13 zo in, dat bij 475 V het neonbuisje gaat branden. Opletten, dat de span
ning over de flitselco niet te hoog oploopt. Daarna stellen we R6 in en wel zo
danig, dat bij het ontsteken van het neonlampje de Schmitt-trigger de omvormer
uitschakelt.
Tenslotte kunnen we de gehele elektronenflitser testen door S2 of de cameracontacten te sluiten. In dat geval dient het flitsbuisje te ontsteken en een licht
flits te geven.
De behuizing van de flitser is vervaardigd uit plaatstaal. We kunnen uiter
aard ook een ander kastje kiezen, bijvoorbeeld een plastic doos, die in de grote
warenhuizen in diverse formaten wordt aangeboden.
Het richtgetal van de flitser is voor zwart-wit 18° DIN : 22 en voor kleuren
fotografie 18° DIN: 18.
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Onderdelenlijst bij fig. 3-7 en 3-13
Weerstanden:
R1 = 15Q 1 W5 %
R2 = 500Qinstclpotmetcr
R3 =100QlW5%
R4 = LDR Philips
R5 = lOkQO.3 W5 %
R6 = 10 kD instel
R7 = 1800 Q 0,3 W 5 %
R8 = 15 kQ0,3 W 5 %
R9 = 150 £2 0,3 W 5 %
R10 = 1500Q0.3 W5 %
Ril = 3300H0,3W5 %
R12 = 120 £2 0,3 W 5 %
R13 = 2,5 MD
R14 = 2 MD 1 W 10 %
R15 = 2MD0,3W10%
R16 = 2 MD 0,3 W 10 %
Condcnsa toren:
Cl = 300 |xF 500/545 V (flitselco)
C2 = 0,22 (i.F 500 V
C3 = 0,1 (jlFIOO V
C4 = 100 |xF 15 V

Schaalkernen: type
Philips; afmetingen:
onder het Philipsnr.
Siemens-equivalent:

C5 = 2700 pF
C6= 0,2 |xF 150 V
Transistor en en dioden:
Dl, D2 = BYY37, BY100 of ander type
hoogspanningsdiodc
D3 = OA5 of ander type 150mA-diode
zoals de 1N4001
TS1, TS2 = GFT3008, AD139, AD138,
ADI30 c.d.
TS3, TS4 = BC108, 2N2926 groen of
andere npn-transistor
TS5
= 2N2219, 2N3053, 2N3706
of andere npn-transistor met
een toelaatbare Ic groter dan
150 mA
Relais: Trls-154d-65412/97d (Siemens-kararclais)
XI
: gloeilampje 6V-35mA
N
: neonlampjc type NT1 of een ander type
SI
: enkclpolige schakelaar
S2
: drukschakelaar voor handbediening

P30/19 met spoel vorm zonder luchtspleet, fabrikaat
0 30 mm, hoogte: 19 mm. Deze schalen zijn in de handel
122034 en verkrijgbaar bij Stuut en Bruin, den Haag.
B65701.

primaire wikkeling: LI, L2: 4 windingen CuL 0,5
primaire wikkeling L3, L4: 7 windingen CuL 0,7
(Primaire wikkelingen beide bifilair wikkelen.)
secundaire wikkeling LI 5: 400 windingen CuL 0,12
Batterijen: 2 platte batterijen van 4,5 V
Flitstransformator:
primaire wikkeling L6: 35 windingen CuL 0,3
secundaire wikkeling: 1500 windingen CuL 0,09 per vakje 300 windingen
Flitsbuis: fabrikaat Braun, type F 30
De flitsunit zoals weergegeven in fig. 3-6 kan men vervangen door een handels
eenheid van het fabrikaat Braun, type F 65, die in de goed gesorteerde fotohandel verkrijgbaar is voor een prijs van ca. f 45.
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4. Schakelingen voor de automobilist

1. Meten van de motortemperatuur
In de zomer wil het wel eens voorkomen, zeker wanneer men in bergachtig ter
rein rijdt, dat de motor te warm wordt en neigingen tot vastlopen vertoont.
Bij auto’s met waterkoeling wordt men op het warm worden van de motor
meestal geattendeerd door de stoomontwikkeling in de radiateur.
Moeilijker wordt het als de motor geforceerde luchtkoeling heeft, zoals bij
voorbeeld de Volkswagen. Men kan hier meestal de temperatuur controleren
niet anders dan door op gezette tijden te stoppen en na te gaan of er sprake is
van een overbelasting.
Het is duidelijk, dat bij motoren met geforceerde luchtkoeling een tempera
tuurmeter een uitkomst is.
•«Accu
6oM2V

1-5mA
[o|

N.T.C.

Fig. 4-1. Schakeling voor het nieten
van de motortemperatuur.
Elektronici denken bij temperatuurmeting onmiddellijk aan een schakeling
met een NTC-weerstand, ook wel thermistor genoemd. Van deze weerstanden
is bekend, dat de weerstandswaarde afneemt bij stijging van de temperatuur.
Een zeer gevoelige meetschakeling krijgen we als we de thermistor deel laten
uitmaken van een brugschakeling, zoals in fig. 4-1 is weergegeven.
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De brugschakeling stellen we zo in, dat bij omgevingstemperatuur de meter
op nul staat. Bij stijging van de temperatuur zal de weerstandswaarde van de
thermistor dalen en zal de brug uit evenwicht raken. De meter slaat uit.
De meetschakeling kunnen we ijken, maar nodig is het niet. Het is vrij snel
bekend, welke temperatuur de motor onder normale omstandigheden heeft.
Deze temperatuur die een bepaalde uitslag op de meter geeft, nemen we aan als
zijnde normaal. Gaat de meter een hogere waarde aanwijzen, dan dienen we op
te passen. We kunnen de motor extra smeren, of aan de smeerolie Molykote
toevoegen om vastlopen te voorkomen. We kunnen natuurlijk ook stoppen en
de motor gelegenheid geven wat af te koelen.
Voor een goede warmtegeleiding tussen cilinder en thermistor moet uiteraard
worden zorggedragen. Het gemakkelijkst is, de weerstand met een kort kope
ren beugeltje aan de cilinderkop te bevestigen. Voor meerdere cilinders is na
tuurlijk de meetschakeling omschakelbaar te maken. Een goede meting ver
krijgt men overigens ook als men de temperatuurmeting aan het motorblok ver
richt. Op dit blok zijn verschillende bevestigingsbouten te vinden, waaraan men
het koperen beugeltje met thermistor kan vastmaken.
2. Meten van de accuspanning
U zult zich afvragen: wat doen we met een spanningsmeter in een auto? Van
een autoaccu weten we toch welke spanning deze geeft, 6 V of 12 V? Inderdaad,
maar de meter brengen we ook hiervoor niet aan op het dashboard. De meter
dient om na te gaan, hoever de accuspanning in elkaar zakt, als we de motor
starten. Is de accu slecht, dan heeft hij een relatief hoge inwendige weerstand
en zal bij het starten de klemspanning flink in elkaar zakken. Dit is eveneens
het geval, als de accu vrijwel ontladen is.
Met een spanningsmeter, zoals in fig. 4-2 weergegeven, kunnen we dus contro
leren of de accu voldoende geladen is. Moeilijk starten van de auto kan men
met deze controle voorkomen. In de handel zijn geschikte inbouwmeters te
koop tegen de prijs van ca. f 10. Het verdient aanbeveling de meter verend, bij
voorbeeld in sponsrubber, op te hangen.

i

3. Meten van het toerental van een motor
Met de hier beschreven schakeling is het mogelijk, op eenvoudige wijze het toe
rental van een verbrandingsmotor te bepalen. Zeker is deze tachometerschakeling van groot nut voor degenen, die niet aanvoelen, wanneer er „geschakeld”
moet worden, hetzij „omhoog” hetzij „omlaag”. De schakeling is bijvoorbeeld
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zo uit te voeren, dat, wanneer er een rood lampje gaat branden er omhoog ge
schakeld moet worden. We bespreken hier echter een schakeling met meterindicatie. Op de meter is dus het toerental van de motor af te lezen. Geschikte me
ters zijn in handel tegen een prijs liggend tussen f10 en f 40.
Richtingaanwijzers
Ruitenwissers
Ontsteking
Accu

Hoorn

Contact
slot
R voorschakel
(/^Spanningsmctcr

Fig. 4-2. Spanningsmetcr voor
een 6- of 12-volt-accu.
Tabel bijfig. 4-2
Meter (volle uitslag)

Batterijspanning

12 V
R-voorschr.
24 kQ
500 {jtA
12 kQ
1 mA
6kQ
12 kQ
2,4 kQ
1,2 kQ
5 mA
10 mA
560 Q
1,2 k Q
N.B. kleine afwijkingen door de meter-weerstand zijn mogelijk.
6V
R-voorschr.

-6V

T

][

2

T♦ 6V

Fig. 4-3. Monostabiele multivibrator.

Vrijwel een ieder, die enigszins met elektronica op de hoogte is, weet wat een
multivibrator is. We kennen drie soorten multivibratoren, de astabiele, de mo
nostabiele en de bistabiele multivibrator. In onze tachometer wordt de mono
stabiele multivibrator toegepast. Een monostabiele multivibrator kent slechts
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één stabiele toestand, de rusttoestand. In fig. 4-3 is de schakeling van de multivibrator met pnp-transistoren weergegeven.
In de multivibrator zijn de weerstanden zo gekozen, dat de transistor TS2 nor
maal in verzadiging wordt gestuurd. We weten, dat in dat geval de collectorspanning vrijwel 0 V is. TS1 kan in de normale (rust)toestand niet geleiden,
daar de spanningsdeler R2/R3 ervoor zorgt, dat de basis van deze transistor
positief is t.o.v. de emitter. Deze toestand van de schakeling is stabiel. Wanneer
we echter een negatiefgaande naaldimpuls aan de basis van TS1 laten optreden,
zodat deze transistor even opengaat, dan raakt de schakeling in de instabiele
toestand. Door de negatiefgaande naaldimpuls wordt TS1 nl. in geleiding ge
bracht, waardoor de collectorspanning een positiefgaande verandering vertoont.
Deze positiefgaande verandering wordt via Cl doorgegeven aan de basis van
TS2, zodat deze transistor wordt dichtgezet. Door het dichtzetten van TS2, gaat
de collector zich op negatieve spanning t.o.v. aarde instellen en wordt via de
spanningsdeler R2/R3 de transistor TS1 opengezet (in verzadiging gestuurd).
Deze toestand blijft voorlopig bestaan.
Cl gaat zich nu ontladen van + 6 V naar — 6 V. Zodra echter de basis van
TS2 weer negatief wordt t.o.v. aarde, gaat deze transistor weer geleiden. TS1
wordt dichtgezet en Cl gaat zich weer via de collectorweerstand R1 laden.
Kortom de schakeling is weer in de oorspronkelijke rusttoestand teruggekeerd.
De tijdsduur, dat de schakeling in de instabiele toestand verkeert, wordt be
paald door de grootte van R4 en Cl. De omgevingstemperatuur, de voedings
spanningen de eigenschappen van de transistor beïnvloeden deze toestand nau
welijks.
Hoe gebruiken we de monostabiele multivibrator nu in onze tachometer? We
Gemiddelde 1
waarde »■

Gemiddelde
waarde

Fig. 4-4.

l~j
* *•

n

n

n—

|=FUtfefefl=R=fi=
Van b is de gemiddelde waarde
hoger dan van a

zullen dit toelichten aan de hand van wat er zich afspeelt bij een tweetaktmotor.
V Bij de tweetaktmotor vindt er eenmaal per omwenteling van de motoras ont
steking van het gasmengsel plaats. Deze ontsteking kan ons een naaldimpuls
leveren voor het starten van de monostabiele multivibrator.
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Als de motor langzaam draait, bijvoorbeeld met 1200 t./min., dan is de herhalingsfrequentie van de naaldimpulsen 20 Hz. Iedere 1/20 seconde produceert
de monovibrator een impuls met constante breedte en amplitude. Als we de
gemiddelde waarde van de collectorspanning met een draaispoelmeter meten,
dan zal deze waarde vrij laag liggen, als de breedte van de door de monovi
brator opgewekte impuls kort is t.o.v. de herhalingstijd van de naaldimpulsen.
Laten we de motor sneller draaien, dan wordt de herhalingstijd korter en
stijgt dus de gemiddelde waarde van de collectorspanning. In fig. 4-4 is geschetst,
R9( voor 12 V 680n
woor 6V

val* verdelerkabel
Cl

R9

n i

lnf 400V

68/1

TS3

«o

cc

SS C3«Z

* 6V

2N2926
BC108

1

i

C2
21-12926
BC 108
720H

H
Dl
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XJ
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X
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-Tïsir
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OA 85
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Fig.4-5. Tachometermetnpn-transistoren. Weerstanden0,1 W-10%.
Tabel bijfig. 4-5
1 X ontsteking
per omwenteling
1 cil.-tweetaktmotor
toerental
per min.

6000
5400
4800
4200
3600
3000
2400
1800
1200
600

2 X ontsteking
per omwenteling
4 cil.-viertaktmotor

freq.
in Hz

toerental
per min.

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

6000
5400
4800
4200
3600
3000
2400
1800
1200
600

»

freq.
in Hz
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
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hoe men zich e.e.a. moet voorstellen. Van b is de gemiddelde waarde hoger dan
van a. Bij b zal een draaispoelmeter dan ook een hogere uitslag geven. De groot
te van de uitslag is een maat voor het toerental van de motor. In fig. 4-5 is een
praktische schakeling van een tachometer weergegeven. De multivibratorschakeling wordt hier gevolgd door een emittervolger als vermogensversterker. We
kunnen in deze schakeling, waarin npn-transistoren zijn toegepast, een relatief
ongevoelige meter voor de aflezing van het toerental toepassen. In het ontwerp
is een 1-mA-meter gebruikt.
De condensator parallel aan de meterschakeling dient voor afvlakking van de
gelijkstroomcomponent. De tachometer kunnen we ijken met een impulsgene
rator, waarvan de frequentie nauwkeurig instelbaar is. Een 1-cilinder-tweetaktmotor heeft per omwenteling van de motoras 1 ontsteking.
Bij een toerental van 6000 is de herhalingsfrequentie van de ontsteking
6000/60 = 100 Hz. De uitslag die de meter geeft bij een frequentie van de im
pulsgenerator van 100 Hz komt dus overeen met 6000 omw./min. Bij een vier
takt motor heeft tweemaal per omwenteling een ontsteking plaats. Als we een
4-cilindermotor hebben krijgen we dus tweemaal per omwenteling een naaldimpuls. Bij een toerental van 6000 is dientengevolge de herhalingsfrequentie
200 Hz.
Hier zal de meteruitslag bij een herhalingsfrequentie van 200 Hz overeenko
men met 6000 omw./min.
In de bij fig. 4-5 gevoegde tabel zijn verschillende toerentallen gegeven met de
overeenkomstige frequenties, waarop we de impulsgeneralor moeten instellen.
TS3
onder, jr;

m
TS1

TS2
-ub

Fig. 4-6. Print-lay-out van de tachometer.
In fig. 4-6 is de print-lay-out van de tachometer van fig. 4-5 weergegeven.
Een sinusgenerator kan ook voor het ijken gebruikt worden, echter we moe
ten hier dan eerst de sinusvorm omzetten in een bloksignaal, wat heel eenvoudig
kan geschieden met de schakeling in fig. 4-7.
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Fig. 4-6a. Componentenzijde van de tachometcrprint.
-6V
Sinusgenerator

f -n-TLTL
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0C71

Fig. 4-7. Impulsvormer voor het ijken van de tachometer.

Tenslotte nog iets over de aansluiting van de tachometer aan het ontstekingscircuit van de motor. Bij een 1-cilinder-tweetaktmoter kunnen we de naaldimpulsen voor het starten van de monovibrator verkrijgen door een draad een paar
slagen om de bougiekabel te leggen en die te verbinden met de schakeling.
Bij een ander type motor kan dit op dezelfde wijze geschieden, maar dan om
de kabel, die van de bobine naar de stroomverdeler gaat.
Een andere mogelijkheid is de schakeling met een kleine condensator te kop
pelen met de onderbreker. Een capaciteit van 110 è 200 pF is meestal voldoende.
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4. Controleschakeling voor de verlichting
In moderne auto’s vindt men vaak al diverse controlelampjes, die moeten aan
geven, of de handrem nog aanstaat, of de oliedruk nog aanwezig is en of de
accu nog wel wordt bijgeladen. Men zal zich afvragen of dit al niet meer dan
voldoende is.
Naar onze mening moet er ook een eenvoudige controle op de verlichting
achter het stuur mogelijk zijn. Volgens het wegenverkeersreglement is iedere be
stuurder verplicht, voordat hij gaat rijden, de verlichting te controleren. Maar
wat komt hiervan in de praktijk terecht. Men stapt in en rijdt weg.
Het is duidelijk, dat, wanneer op een eenvoudige wijze de volledige verlichting
continu kan worden gecontroleerd, de kans op het verkrijgen van een bekeuring
sterk wordt verkleind.

LAMP
■OU
W,
LAMP

W2.

L

Fig. 4-8. Principe van de controleschakcling voor de verlichting.

Een eenvoudige oplossing is in principe in fig. 4-8 weergegeven. De stroom
voor twee lampen bijvoorbeeld, voor het groot licht en het gedimd licht, wordt
via een transformator ontleend aan een generator of een accu. Als beide lampen
branden, heffen de velden, die de wikkelingen W1 en W2 in de transformator ver
oorzaken, elkaar op.
Aan de secundaire kant merken we er niets van of in de primaire wikkeling
de stroom wordt ingeschakeld, of dat er een stroom loopt. Valt er echter een
lamp uit, bijvoorbeeld door een gloeidraaddefect, dan kunnen we dit wel con
stateren.
Het wegvallen van één van de velden veroorzaakt nl. een inductiespanning,
waarmee we bijvoorbeeld een flip flop of bistabiele multivibrator kunnen stu
ren. Met de flip-flop kunnen we op het dashboard een lampje laten branden of
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een zoemer geluid laten geven. (fig. 4-9). Als één van de lampjes reeds defect was,
horen we dit meteen bij het inschakelen van de verlichting.
Want als een van de twee stromen in de primaire wikkeling niet gaat vloeien,
dan ontstaat er in de secundaire wikkeling van de trafo ook een inductiespanning.

accu
minpool

6 oMJV 0,U

2N3053 (Si>

2N4036 (Si)

0A8S

£
M

OA 85

-( 10 k

J=S 500 p
lenjgslelachakclaar

|4

Fig. 4-9. Controleschakeüng met flip-flop als signalering.
Het grote voordeel van de schakeling is wel, dat men de verlichtingscontrole
op een eenvoudige wijze in de auto kan aanbrengen. De trafo kan bijvoorbeeld
in de buurt van het zekeringenkastje, waar alle verlichtingsdraden bijeenkomen,
worden opgesteld.
Voor alle lampen, die we willen controleren, brengen we op de trafo een pri
maire wikkeling aan. We kunnen met een transformator het grootlicht, het ge
dimd licht, de stadslichten, de achterlichten, de stoplichten, de richtingaanwij
zers links en rechts, kortom alle lampen die dubbel voorkomen, controleren.
Treedt het controlelampje of een zoemer in werking, dan moeten we wel even
nagaan, welke verlichting er defect is.
Het gebruik van de hier beschreven schakeling is veel eenvoudiger dan bij
voorbeeld het checken van de lampjes met behulp van fotocellen of fotoweerstanden. Het aanbrengen van fotogevoelige elementen in de koplampen, om
maar eens een voorbeeld te noemen, is voor een niet-mechanicus een onmogelij
ke opgave.
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De controleschakeling met transformator kan vrijwel iedereen in de auto
aanbrengen, wanneer hij tenminste met de bedrading van de verlichting op de
hoogte is. De bedradingsschema’s zijn te vinden in het instructieboekje, dat bij
de auto wordt geleverd, of in een ongunstig geval in het werkplaats-boek, dat
bij de dealer beslist wel even ter inzage is te krijgen. Overigens is het bedradingsschema van de auto ook te vinden in de „Vraagbaken” die vooralle courante
merken verkrijgbaar zijn. Deze boekjes worden bij dezelfde uitgever uitgegeven
als dit werkje.*
De flip-flop met transistoren kan vervangen worden door een vierlagendiode.
In fig. 4-10 is de volledige schakeling van het signaleringssysteem weergegeven.
We zien, dat op de transformator wikkelingen zijn gelegd voor de controle van
het grootlicht, het dimlicht, de stadslichten, de achterlichten, de remlichten en
de R.A.W.-lichten. De secundaire wikkeling voor het sturen van de vier
lagendiode is aangeduid met de wikkeling W8. De balansuitvoering, die twee
polariteiten afgeeft, is hier noodzakelijk, omdat, afhankelijk van welk lampje
er defect raakt, zowel een positiefgaande als een negatiefgaande inductiespanning kan ontstaan.
De dioden Dl en D2 zorgen ervoor, dat slechts de negatiefgaande verande
ringen de vierlagendiode kunnen bereiken. D3 moet een geleidende verbinding
vormen tussen de kathode van de vierlagendiode en de — 6 V. Het verdient nl.
geen aanbeveling de stroom, die door de pnpn-diode vloeit, via de transfor
mator naar de pluspool van de accu te laten vloeien.
In serie met de vierlagendiode bevindt zich het indicatorlampje. De serieweerstand met de condensator van 100 jiF vormt een afvlakfilter, dat ervoor
moet zorgen, dat naaldstoringen bijvoorbeeld van de ontsteking, niet tot de
vierlagendiode kunnen doordringen.
Om dezelfde reden is de condensator van 500 pF aangebracht. Naaldstorin
gen afkomstig van de ontsteking, die via de tranformator binnenkomen, mogen
uiteraard ook niet de bistabiele schakeling doen omslaan.
De primaire wikkelingen van de trafo hebben slechts weinig windingen. In
de keten van de lampen mag immers niet al te veel spanningsverlies optreden.
Om deze reden is voor de primaire wikkeling relatief dik draad gebruikt. Uit
de schakeling blijkt, dat de signalering niet alleen reageert op een defecte lamp,
maar ook wanneer de zekering is doorgeslagen. In dat geval wordt eveneens een
* Een handig boekje is het pas verschenen „Bedradingsschema’s voor personenauto’s” van
P. Olyslager. N.V. Uitgeversmaatschappij /E. E. Kluwer, Deventer.

88

!

primaire keten verbroken en ontstaat er een inductiespanning aan de secundiare
wikkeling.
5. Stuurautomaat voor de ruitewisser
Ruitewissers in automobielen hebben meestal een dusdanige veegcapacitiet,
dat bij een flinke regenbui nog een goed zicht op de weg kan worden gegaran
deerd. Maar wat gebeurt er, als het slechts matig regent of als er mist is? We
zetten dan de ruitewisser aan en na een paar slagen is de ruit drooggeveegd,
hetgeen te horen is aan het protesterend geluid dat de ruitenwisserbladen maken.
We zetten de ruitewisser uit en na luttele ogenblikken is het weer zover. Het
zicht wordt ons belemmerd en de ruitewisser moet weer gaan. En zo kunnen we
door blijven gaan.
Eigenlijk zouden we een derde hand moeten hebben om de schakelaar van de
ruitewissermotor te kunnen bedienen. Welnu, een derde hand kan men zich
aanschaffen door een eenvoudige stuurautomaat te maken, die de ruitewisser
na een instelbare pauze automatisch inschakelt.
Infig. 4-11 is een schakeling weergegeven, waarmee we een ruitewissermotor
automatisch kunnen bedienen. In het ontwerp ontdekken we een multivibrator,
die een asymmetrische impulsspanning opwekt. De tijdsduur van de ene toe
stand is relatief kort t.o.v. de andere, maar is voldoende lang om de ruitewis
sermotor op gang te brengen. Wat gebeurt er namelijk?
Als TS2 in geleiding is, krijgt TS3 ook sturing en het relais wordt bekrachtigd,
waardoor de contacten sluiten. Door het sluiten van de contacten gaat de mo
tor lopen en bedient een inw'endig contact S3, dal ervoor zorgt, dat één wiscyclus
volledig wordt uitgevoerd. Intussen is het relais afgevallen, zodat slechts één wis
cyclus wordt uitgevoerd. De multivibrator is inmiddels in de andere toestand ge
komen.
De tijdsduur van deze toestand is relatief lang en instelbaar met de potentiometer R4. Met deze potentiometer kunnen we de pauze tussen twee wiscycli in
stellen. De kortste pauze treedt op, wanneer de loper van de potentiometer ver
bonden is met het knooppunt R4-R3 en bedraagt ca. 5 seconden. De pauze is het
langst als we de potentiometerarm in de andere richting draaien. In dat geval is
de pauzeduur 40 seconden.
De ruitewisser komt in normaal bedrijf als we de schakelaar S2 op het dash
board inschakelen.
De automaat is eenvoudig op de elektrische installatie van de auto aan te slui89
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Fig. 4-11. Stuurautomaat voor dc ruitcwisscrs (I).
Onderdelenlijsl bijfig. 4-11
Weerstanden (0,3 W, 10 %)

R1 = ïoon
R2 = 4k7
R3 = 3k3
R4 = 50kfi
R5 = 220 Q
R6 = 470 Q
R7 = voor 6 V 120 £1; voor 12 V 47 £2
R8 = voor 6 V 0Q; voor 12 V47Q
R9 = 15Q
Condensatoren
Cl = 1000 ixF 15 V
C2= 500 \lF 15 V
C3= 1000 {jlF 15 V
Transistoren

TS1,TS2,TS3 = OC72, OC74, AC128, AC132
Dl = 1N4001, OA5,TS2
Relais: Siemens-kamrelais typeTrls-154d-65412/97d ofNV23-154C-0717F101
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ten, zoals uit het schema blijkt. Dc rclaiscontacten komen parallel aan de dashboardschakelaar S 2 te staan.
Het relais is uitgevoerd met meerdere schakelcontacten. Wegens het feit, dat
een ruitewissermotor een vrij aanzienlijke stroom trekt, verdient het aanbeve
ling zoveel mogelijk contacten parallel te schakelen.
De schakelaar SI bevindt zich op de potentiometer. Voor de bediening van
de automaat is het het beste hier een uitvoering te kiezen, waarbij het sluiten
van de schakelaar tot stand komt door indrukken van de potentiometeras. Men
kan de potentiometer dan laten staan in de stand, waarin hij stond.
De componenten voor de automaat zijn in de goed gesorteerde radio-onderdelenhandel verkrijgbaar. Wanneer men de onderdelen in de dumphandel
koopt, kost de automaat niet veel meer dan een gulden of tien.
Voor een 12-V-installatie dienen we R8 extra in de schakeling op te nemen en
R7 te verkleinen tot 47 D.
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Fig. 4-12. Stuurautomaatvoorderuitewissersfll)Een tweede ontwerp voor een ruitewisserautomaat is weergegeven in fig. 4-12.
Deze schakeling is afkomstig van het Siemens-laboratorium en blijkt eveneens
uitstekende eigenschappen te hebben.
Voor een verklaring van de werking gaan we uit van de toestand, dat TS2
in geleiding komt, omdat TS1 in verzadiging is gestuurd. Als TS2 gaat geleiden,
krijgt TS3 ook basissturing met het gevolg, dat TS2 verder in geleiding komt.
Immers Cl gaat zich via de basis-emitterdiode van TS2, Rl en TS3 laden.
Naarmate de lading van Cl vordert, neemt de basisstroom van TS2 af en ten91

slotte wordt de sturing onvoldoende. TS2 en TS3 gaan uit geleiding en door de
positiefgaande spanningssprong, die aan de collector van TS3 optreedt, zal de
basis van TS2 ca. 10 V positief worden t.o.v. de emitter. Cl gaat zich vervolgens
ontladen via R1, R2, P en TS1.
Deze ontlading gaat voort, totdat de basis van TS2 weer negatief t.o.v. de
emitter wordt. Op dat moment gaat TS2 en dientengevolge TS3 weer geleiden
en wordt de condensator Cl herladen. We zijn weer in de toestand gekomen,
waarvan we uitgingen.
Gedurende de tijd, dat Cl geladen wordt, wordt het relais bekrachtigd en zal
de ruitewisser op gang komen. De interne schakelaar van de motor wordt
bediend en er wordt een volledige veeg uitgevoerd. Cl is intussen al geladen en
we zijn reeds in de toestand gekomen, waarbij zowel TS2 als TS3 afgeknepen
staan.
Het ontladen van Cl duurt lang vanwege de hoogohmige weerstanden R2
en P in het ontlaadcircuit. Gedurende de ontlaadlijd, die instelbaar is met P is
het relais niet bekrachtigd en zal de ruitewisser niet lopen.
De schakeling is zowel geschikt voor een 6-voIt- als voor een 12-volt-installatie, zoals ook uit het schema blijkt.
Het voordeel van de schakeling is, dat condensatoren met een relatief kleine
capaciteit kunnen worden toegepast, in tegenstelling tot de schakeling in fig.
4-11. Het toegepaste relais is een kamrelais van Siemens type NV 23 154 C 0717
F101.
6. Elektronische knipperlichtautomaat
In automobielen toegepaste knipperlichtautomaten zijn meestal van het
elektro-mechanisch type.
De multivibrerende werking wordt hier verkregen met een gloeidraad, die
twee contacten tegen elkaar houdt, zodat een goede contactvorming wordt ver
kregen. Als de gloeidraad bij verhitting uitzet, gaan de contacten van elkaar en
wordt de keten verbroken. De gloeidraad koelt daarna langzaam af, totdat de
contacten weer sluiten en de cyclus zich kan herhalen. De praktijk leert, dat na
een aantal jaren gebruik dit type knipperlichtautomaat defect raakt door het
sneuvelen van het verhittingsdraadje of doordat de schakelcontacten te ver zijn
ingebrand.
Een knipperlichtautomaat met vrijwel onbegrensde levensduur verkrijgt men
met een astabiele multivibrator, gevolgd door een vermogenstransistor. De ver92

mogenstransistor fungeert hier als contactloze schakelaar, zodat ingebrande
contacten niet meer kunnen voorkomen.
De multivibrator is zo te dimensioneren, dat het uitgesloten moet worden ge
acht, dat deze schakeling het ooit zal begeven. We kunnen de schakeling boven
dien zo maken, dat de knipperperiode instelbaar is met een potentiometer.
De knippcrlichtautomaat, die we hier beschrijven is in staat twee lampjes van
elk 18 W, zoals die voorkomen in de Volkswagen 1200 te schakelen.
De multivibrator wekt een impulssignaal op met een periode van ca. 1 seconde.
De duty-cycle is 50 %, zodat de tijdsduur van het branden ca. 0,5 seconde be
draagt. De praktijk leert dat dit de gunstigste knipperfrequentie is. Correctie
van deze frequentie is, zoals gezegd, mogelijk met de in de schakeling aanwezige
instelpotentiometer.
De voor het schakelen toegepaste vermogenstransistor is een germaniumtransistor type AD 138, die 15 A mag schakelen. Onze gedachten gingen aan
vankelijk uit naar de siliciumtransistor 2N3055, maar deze is moeilijk toe te pas
sen, vanwege het feit, dat bij een Volkswagen de minpool van de accu aan aarde
ligt en de lampjes tussen de keuzeschakelaar en aarde zijn geschakeld. In een
dergelijke situatie moet een npn-transistor, zoals de 2N3055 als emittervolger
worden geschakeld. Dit gaat moeilijk vanwege de 1,5 V stapspanning tussen ba
sis en emitter, waardoor over de transistor ook deze spanningsval optreedt.
De lampjes branden hierdoor op verminderde sterkte, terwijl de 1,5 V over de
transistor een aanzienlijke dissipatie zal veroorzaken. Als we een pnp-transistor
toepassen, kunnen we de lampjes in de collectorleiding opnemen en kan de
emitter verbonden worden met de pluspool van de accu. Aangezien de verzadigingsspanning van de vermogenstransistor zeer gering is, krijgen we dan ook
vrijwel de volle accuspanning over de lampjes. Bij het inschakelen van de lamp
jes gaat er, omdat de gloeidraad koud is, een veel grotere stroom vloeien, die
bij 6-voltlampen 2 x 18 W kan oplopen tot 45 A. Deze stroom moeten we be
grenzen door de basis van de vermogenstransistor niet te oversturen. Het feit,
dat bij hogere stroomsterkten de stroomversterking aanzienlijk daalt, houdt in
wezen al een begrenzing in.
In fig. 4-13 is het schema van de knipperlichtautomaat weergegeven. De mul
tivibrator wordt gevormd door de transistoren TS1 en TS2. De derde transistor
TS3 schakelt de 2 x 18-watt-lampjes.
De tijdsduur van het knipperen wordt bepaald door de grootte van de con
densatoren Cl en C2 en de weerstanden R2, R3 en R4.
Als de condensatoren Cl en C2 en de weerstanden R2 en R3 aan elkaar gelijk
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Fig. 4-13. Knipperlichtautomaat (I).
Onderdelenlijst bijfig. 4-13
Onderdeel

Voor een 6-V-instalIatie

Vooreen 12-V-instalIatie

R1,R5
R2, R3
R4
R6
R7

18 0,0,3 W, 10%
3900,0,3 W, 10 %
250 a 300 £2 inst. potmeter
100D,0,3 W, 10 %
7,5 Q, 0,5 W, 10 %of
2 X 15Dpar.,0.3 W, 10 %
1000 [/.F, 12 V
1000 jxF, 12 V
2N3053,40347
AD138
1N4001, TS2 (350-mA-diode)

56 Q, 0,3 W, 10 %
1 kQ,0,3 W, 10 %
500 Cl inst. potmeter
100Q,0,3 W,10 %
18 ü, 0,3 W, 10%

Cl, C2
C3
TS1,TS2
TS3
Dl, D2

500 (xF, 15 V
1000 (jlF, 15 V
2N3053,40347,2N2219
AD133, OC28, AD138
1N4001, TS2 (350-mA-diode)

zijn en de instelpotentiometer R4 op nul is ingesteld, dan is de tijdsduur van het
branden van de lampjes te berekenen met de relatie
T&0,SRC
De ADI38 ontvangt zijn sturing via R5, TS3 en R7 uit de minpool van de
accu, hier aarde. De lampjes trekken bij 6 V een stroom van elk 3 A, samen dus
6 A.
Bij een stroomversterking van 30 zal de basisstroom van TS3 moeten bedragen:
/B3 = ^j = ^ = 0,2A
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Fig. 4-13a. Componentenzijde van de knipperlichtautomaat.

Als we de verzadigingsspanning van TS2 en de basis-emitterspanning van
TS3 tezamen op 1 V stellen, zal bij een spanning van 5 V tussen A en de pluspool decollectorweerstand R5 een waarde moeten hebben gelijk aan:
Rs =

Ub

£^sat2
/B3

Ubez

4
—
=
0,2

2oa

We kiezen een waarde van 18 O. Om de multivibrator symmetrisch te houden
dient eveneens R1 een waarde te hebben van 18 Ü.
De sturing van de transistoren TS1 en TS2 vloeit via de weerstanden R4, R2
en R3 en de in de basiscircuits aanwezige dioden naar de pluspool van de accu.
Als we stroomversterkingsfactoren van TS1 en TS2 op 30 stellen, zal bij een
/c van 0,2 A, zoals berekend, de basisstroom een waarde moeten hebben van:
/c2

/bi, hl = —7

a'

0,2
— = 6,6 mA
30

Bij een voedingsspanning van 5 V en twee stapspanningen^ van samen 2 V
zal de totale basisweerstand een waarde moeten hebben van:
*2,

% = 455 O
0,0066

~ K
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We kiezen een waarde van 390 Q met in serie een potentiometer van 250 a
300 Q. Bij draaiende motor loopt de accuspanning op tot ca. 7 V. Bij deze span
ning mogen de weerstanden R2 en R3 een waarde hebben van 606 D.
Een potmeter van 250 a 300 O. kunnen we dus zonder bezwaar opnemen.
Het afvlakfilter R7-C3 is aangebracht om te voorkomen, dat piekspanningen
van de ontsteking de multivibrator kunnen beïnvloeden.
Voor een 12-V-installatie is de knipperlichtautomaat op een overeenkomstige
wijze te berekenen.
Voor degenen die de berekening te moeilijk vinden, zijn bij fig. 4-13 tevens de
componentwaarden van de schakeling voor een 12-V-installatie gegeven. De
knipperlichtautomaat is gebouwd op een printed-circuit-plaatje, waarvan in
fig. 4_i4 een afbeelding is gegeven. Deze print is voor amateurdoeleinden te be
stellen (zie voorin in dit boek).
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Fig. 4-14. Print-lay-out van de schakeling van fig. 4-13.

De clignoteur kan men onderbrengen in een plastic doosje, dat in diverse ma
ten in de warenhuizen kan worden gekocht.
Als de contactschakelaar van de auto wordt ingeschakeld, gaat meteen de
multivibrator werken, ook al wordt geen richting aangegeven. De schakeling
neemt dus energie op, hoewel we er geen gebruik van maken. Het opgenomen
vermogen is echter dermate gering (ca. 4 W), dat dit geen bezwaar is. Als men
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het contactsleuteltje verwijdert, wordt de spanning van de automaat ook uitge
schakeld en zal er geen stroom meer vloeien.
Een tweede knipperlichtschakeling is weergegeven in fig. 4-15a. Dit schema is,
evenals de tweede ruitewisserschakeling, afkomstig uit het Siemens-laboratorium.
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Fig. 4-15a. Knipperlichtautomaat (II).
We herkennen in het schema de multivibrator, zoals toegepast in fig. 4-12.
Met TS3 is een pnp-vermogenstransistor gekoppeld, die de richtingaanwijzerlampjes schakelt. TS5 maakt het mogelijk te controleren of de beide lampjes,
hetzij links of rechts nog wel goed functioneren. Immers wanneer een lampje
uitvalt, ontstaat er een geringere spanningsval over R8. Deze geringe spanningsval is niet toereikend om TS5 te sturen. Het controlelampje op het dashboard
dooft. Indien dit geschiedt doet men verstandig de lampjes even te controleren.
De multivibrator ontleent zijn voedingsspanning aan de buffercondensator C2,
die via de diode D2 uit de accu wordt bijgeladen op het moment, dat de lampjes
niet branden. Deze clignoteur neemt dan ook geen stroom op als de schakelaar
S in de middenstand staat.
De diode Dl dient te voorkomen, dat de basis-emitterdiode TS2 niet vernield
wordt, als aan de basis de 12-V-spanningssprong optreedt, tengevolge van het
stijgen van de collectorspanning van TS3 naar + 12 V.
Een 6-V-versie van de automaat is weergegeven in fig. 4-15b.
Daar bij een 6-V-installatie er een tweemaal zo grote stroom in de lampjes
vloeit, dient het stuurcircuit van de eindtransistor te worden gewijzigd.
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Om de noodzakelijke sturing te verkrijgen zijn TS3 en TS4 als een zgn.
Darlington-paar uitgevoerd.
De knipperlichtautomaat wekt 90 impulsen per minuut op. Door R2 als een
potentiometer uit te voeren, kan men de knipperfrequentie eventueel aanpassen.
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Fig. 4-15b. Een 6-V-versie van de knipperlichtautomaat (II).

7. Getransistoriseerde ontsteking
Vele automobilisten/elektronici zullen zich afgevraagd hebben, waarom men er
tot dusver niet toe is overgegaan de ontstekingssystemen van automobielen te
transistoriseren.
De Europese automobielfabrikanten passen nog steeds het conventionele ontstekingssysteem met hameronderbrcker toe. Transistoren worden in de onderbrekerschakeling nog niet verwerkt.
In Amerika is men in dit opzicht verder. Vele Amerikaanse automobielfabri
kanten hebben weliswaar nog de hameronderbreker, maar deze wordt niet meer
direct gebruikt om de stroom in de ontstekingsbobine te schakelen.
Tussen de onderbreker en de bobine heeft men twee transistoren opgenomen.
Door de kleinere stroom, die de onderbreker in de transistorschakeling moet
schakelen, wordt inbranden van de contacten voorkomen. De contacten gaan
daardoor langer mee en het ontstekingstijdstip verloopt veel minder dan bij de
onderbrekerschakelingen zonder transistoren.
We bespreken hier een ontstekingssysteem met transistoren, dat in Amerika
in de handel wordt gebracht, speciaal voor experimenterende automobilisten.
In het ontstekingssysteem zijn twee vermogenstransistoren opgenomen die
een stroom van 5 A mogen schakelen bij een collectorspanning van 80 V.
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De bobine, die wordt toegepast is speciaal voor dit getransistoriseerde ontstekingssysteem ontwikkeld en wordt door Mallory in de handel gebracht.
In fig. 4-16 is de schakeling voor het ontstekingssysteem weergegeven. We zien,
dat voor het schakelen van de bobine twee transistoren in serie worden gescha
keld. Dit is gedaan om de hoge piekspanning bij het uitschakelen van de bobinestroom te kunnen tolereren. Een hoge uitschakclspanning is noodzakelijk om
secundair een krachtige vonk te verkrijgen.
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Fig. 4-16. Ontstekingssysteem met transistoren.
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Als de onderbrekercontacten sluiten, worden de transistoren TS1 en TS2 in
verzadiging gestuurd. De weerstanden R3 en R5 begrenzen de sturing voor deze
transistoren. De weerstanden R2 en R4 zorgen ervoor, dat bij geopende contac
ten in de transistoren slechts een kleine lekstroom kan vloeien. Als de transisto
ren in verzadiging zijn gestuurd, zal er zich een veld in de bobine gaan opbou
wen. Gedurende deze opbouw, neemt de stroom in de spoel toe, totdat een eind
waarde wordt bereikt, die bepaald wordt door de batterij spanning, de verzadigingsspanningen van de transistoren en de ohmse weerstand van de primaire
bobinespoel.
Bij het uitschakelen van de batterijspanning, dus bij het openen van de onder
breker, komt in korte tijd de veldenergie vrij in de vorm van een krachtige vonk
die tussen de bougie-elektrode optreedt.
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De piekspanning wordt begrensd door de aanwezige zenerdioden Z1 en Z2. De
transistoren blijven bij geopende onderbrekercontacten geleiden als de piek
spanning hoger is dan tweemaal de zenerspanning, zijnde tweemaal 56 V. Als
de piekspanning beneden deze 112 V daalt, krijgen de transistoren geen sturing
meer. In serie met de transistorschakeling is een regelweerstand opgenomen,
waarmee de ontsteekschakeling voor een optimale werking kan worden inge
steld. Op de meter in de keten naar de accu is de gemiddelde stroom, die de
schakeling opneemt af te lezen. Als men hinder heeft van storing kan de batterij-aansluiting van het kastje, met een condensator voor hoogfrequente
stoorsignalen worden geaard. Het stoorsignaal wordt hierbij via de conden
sator naar aarde kortgesloten.
8. Automatische ontsteking van de parkeerverlichting
We hebben elders in dit boekje al kennis gemaakt met de fotoweerstand, ook
wel LDR of cadmium-sulfidecel genoemd. Deze gevoelige foto-elementen zijn
in de handel tegen een aanzienlijk lagere prijs dan fotodioden en fototransistoren.
Als we een fotoweerstand aan een veranderlijke lichtsterkte blootstellen, ver
andert de weerstand van het element met dien verstande, dat bij een grotere
lichtintensiteit de weerstand daalt en bij afnemende lichtsterkte de weerstand
stijgt.
Van deze eigenschap van de fotoweerstand maken we gebruik in de schakeling
voor het automatisch ontsteken van de parkeerverlichting, die in fig. 4-17 is weer
gegeven. De transistoren TS1 en TS2 vormen een zgn. Schmitt-trigger, die er
voor zorgt, dat het parkeerlichtje spontaan schakelt.
Bij het verklaren van de werking van de schakeling gaan we uit van de toe
stand, waarbij de LDR getroffen wordt door daglicht. TS1 is dan in geleiding
en TS2 spert. Als het donker wordt, zal de weerstand van de LDR toenemen
met het gevolg, dat TS1 minder sturing krijgt. Tenslotte gaat door het afnemen
van de sturing de collectorspanning stijgen, met het gevolg dat TS2 iets open
gaat.
Over R5 ontstaat hierdoor een grotere spanningsval waardoor de emitter van
TS1 meer positief wordt. Het uit geleiding brengen van TS1 wordt door de positiefgaande emitterspanning ondersteund.
Het gevolg hiervan is, dat er een lawine-effect optreedt. Dit effect zorgt er
voor, dat de schakeling snel omgaat en het lampje gaat branden, want TS2
komt volledig in geleiding.
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’s-Ochtends als de zon weer opkomt, zal bij voldoende licht TS1 weer sturing
krijgen en vindt er omslag plaats, waarbij de schakeling in de oorspronkelijke
toestand terugkomt. Het lampje dooft.
De schakeling bestaat uit slechts weinig componenten en kan dan ook met
geringe kosten in de auto worden ingebouwd.
s
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Fig. 4-17. Automatische ontste
king van de parkeerverlichting.

O nderdelenlijst bijfig. 4-17
Voor 6 V
R1
R2
R3
R4
R5
LI
TS1
TS2
fotoweerstand

1 kD
25 kQ (potm.)
680 n
680 n
10Ü
6 V-100 mA
BC108,2N2926
2N2219,40347,2N3053
LDR

Voor 12 V

|

ikci
25 k(2
1 k2
1 k2
20 Cl
12 V, 50 mA
BC108.2N2926
2N2219,40347,2N3706.
2N3053
LDR (Philips)
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5. Schakelingen voor de kampeerder

1. Transistoromvorraers
Veel vakantiegangers voelen zich gehandicapt door het gebrek aan netspanning
voor het voeden van een elektrisch scheerapparaat, vooral als men er met een
tent op uit trekt.
In deze leemte kan worden voorzien door een omvormer te bouwen, die uit
een batterij of een accu de noodzakelijke hoogspanning betrekt.
Met behulp van een omvormer kan men ook een fluorescentiebuis (TL-buis)
uit een accu of batterij voeden. Een fluorescentiebuis heeft een hoger rendement
dan de conventionele gloeilamp, vandaar dat de laatste tijd de TL-buis er steeds
meer in komt bij tentverlichting. Er zijn reeds fabrikanten, die fluorescentieverlichting speciaal voor kampeerders in de handel brengen.
In dit hoofdstuk zullen we een aantal schakelingen bespreken, die reeds jaren
naar volle tevredenheid dienst doen. Ook komt een praktische schakeling ter
sprake, waarmee men een gelijkspanning van 6 V kan omzetten in een gelijk
spanning van 20 V. Een dergelijke schakeling wordt door de auteur van dit boek
je gebruikt om een zend-ontvangapparaat van klein vermogen voor de 2-meterband tijdens de vakantie te voeden uit een 6-volt-autoaccu.
1.1. Omvormer voor een scheerapparaat
In fig. 5-1 is een omvormer weergegeven voor het voeden van een Philishave.
De transistor is in een oscillatorschakeling opgenomen. We zullen de werking
van de oscillator even aan een nader onderzoek onderwerpen.
Stel, dat door fysische omstandigheden, bijv. door ruis, de collectorstroom
van de transistor een stijging vertoont. Deze verandering van de stroom heeft
tot gevolg, dat in de basiswikkeling een spanning wordt geïnduceerd en wel
zodanig, dat de transistor meer opengaat, d.w.z. meer stroom gaat trekken. Op
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den duur wordt door de rondkoppeling de AD 130 in verzadiging gestuurd, zo
dat er geen spanning meer over de transistor staat. De volle batterijspanning
staat over de collectorspoel.

^potkern zie tek*t
WO Wdg
6o»12V

6A
19Wc
O.BCul*

§

8250 C 75

100 Wdg

o

AD 130
AD138

100 Wdg

—125V ~ 60mA
100 Wdg
lOijf

'

uitgang

100 Wdg
12Wc
0.4Cul

• 600Wdg

‘\o.2Cul

Fig. 5-1. 125-V-omvormer voor een schcerapparaat.

Door de zelfinductie stijgt de stroom exponentieel tot een waarde, waarbij de
kern in verzadiging wordt gestuurd. Als dit gebeurt, is er nauwelijks meer sprake
van een fluxverandering en wordt in het basiscircuit geen inductiespanning
meer opgewekt.
De transistor gaat dus dicht (gaat uit geleiding) en de collectorstroom neemt
af. Dit afnemen van de stroom heeft een omgekeerde inductiespanning in het
basiscircuit tot gevolg, waardoor de transistor snel wordt dichtgezet. Als de
dichtzetspanning verdwijnt, hebben we weer dezelfde situatie gekregen, waar
van we zijn uitgegaan. Kortom de schakeling oscilleert.
Tijdens het aan- en uitschakelen van de collectorstroom, dus in de tijd, waar
in de stroom van nul tot de verzadigingsstroom aangroeit en van deze waarde
naar nul terugvalt, wordt er een secundaire spanning opgewekt, waarvan de
grootte afhankelijk is van de gekozen wikkelverhouding. Het is dus mogelijk
van een 6- of 12-V-gelijkspanning met deze schakeling een wisselspanning op te
wekken en deze wisselspanning omhoog te transformeren. Het is duidelijk, dat
het gunstig is, kernmateriaal te kiezen, dat een rechthoekige hysteresislus heeft.
Immers bij dit materiaal wordt de inductiespanning abrupt afgebroken, zodat
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de magnetische flux snel verandert. Een snelle fluxverandering heeft een hoge
inductiespanning tot gevolg.
Natuurlijk is gewoon kernmateriaal ook wel geschikt, want bij het naderen
van het verzadigingsgebied, daalt de permeabiliteit en dientengevolge ook de
inductiespanning.
In de omvormer is een dubbele E-kern gekozen als materiaal voor de trafo.
De kern heeft de afmetingen 4 x 5 cm (middenbeen 13x10 mm).
Voor onze omvormer kan vrijwel iedere kern met de afmetingen van een en
kelvoudige luidsprekertransformator worden toegepast. Succes is dan altijd
verzekerd, omdat een droogscheerapparaat slechts een vermogen van 8 W
vraagt.
Op de secundaire van de trafo worden een aantal aftakkingen gemaakt om de
gewenste spanning te kunnen instellen. De secundaire spanning, die wordt ver
kregen, is sterk afhankelijk van het toegepaste kernmateriaal en het is dus ver
standig aftakkingen aan te brengen.
Men kan later eventueel de trafo nog overwikkelen of de niet gebruikte af
takkingen afknippen en doorsolderen. Men kan ze ook laten zitten, want wie
weet willlen we de omvormer later nog niet eens voor een ander doel toepassen.
De secundaire wisselspanning wordt gelijkgericht met een brugschakeling.
Voor de afvlakking dient een elektrolytische condensator van 4 jaF. Hoger be
hoeven we hier niet te gaan, omdat de transistoromvormer op een vrij hoge fre
quentie werkt (200 -1000 Hz).
U zult zich afvragen, waarom wordt de secundaire spanning eerst gelijkge
richt en afgevlakt? De reden is, dat een scheerapparaat berekend is voor 50
Hz en dat bij hogere frequenties de spoel-zelfinducties in de motor een te hoge
impedantie gaan vertonen. Een hogere wisselspanning zou vereist zijn, dus
meer windingen op de trafo. Verder blijkt, dat een scheerapparaat veel beter
loopt op een gelijkspanning, dan op een wisselspanning.
We merken nog op, dat shavers volgens het vibratie-principe niet met de ge
lijkspanning kunnen worden gevoed. Hier dienen we over een wisselspanning
te beschikken en wel met een frequentie van ca. 50 Hz.
In het schema wordt de transistor AD 130 opgegeven. Andere vermogenstransistoren van het pnp-type zijn uiteraard hier ook te gebruiken.
De generator is voor 125 V geschikt gemaakt, omdat bij scheerapparaten
voor 220 V in het algemeen een voorschakelweerstand is aangebracht. De voorschakelweerstand wordt buiten bedrijf geschakeld als we het scheerapparaat
op 125 V omzetten.
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1.2. Omvormer voorfluorescentieverlichting
Een fluorescentielamp heeft bij 50-Hz-netspanning al een hoger rendement dan
de gloeilamp. Wanneer de buis door een wisselspanning wordt gevoed met een
nog hogere frequentie dan de net frequent ie, dan stijgt het licht rendement nog
meer.
W2
Rl

18nf- 47 nf

\ki
fluorescentie

w2.
W3

TS1

buis

SI

h

start knop

wi'

TS2

W1
R2

7#
6A

- . 01

HH'

accu

Fig. 5-2. Omvormer voor TL-vcrlichting.

De schakeling, die hier beschreven wordt, neemt een vermogen op van 10 W.
De lichthoeveelheid is dezelfde als die van een gloeilamp, die een vermogen op
neemt van 22 W. Het lichtrendement is blijkbaar meer dan 100 % verbeterd.
Een fluorescentiebuis is gevuld met kwikdamp, waaraan een kleine hoeveel
heid argon is toegevoegd. De buis is aan de binnenkant bedekt met een fluores
cerende stof, meestal calcium-fosfaat.
In de buis bevinden zich verder nog twee gloeidraden, die bedekt zijn met een
materiaal, dat bij verhitting sterk elektronen emitteert. De geëmitteerde elek
tronen zorgen ervoor, dat het gas in de buis ontsteekt. Na de ontsteking kan
de gloeispanning dan ook weer verdwijnen.
Bij de ontsteking van het gas in de buis ontstaat een krachtige ultraviolette
straling, die de fluorescentiestof doet oplichten. De fluorescentiestof geeft dus
de verlichting.
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De wisselspanning met relatief hoge frequentie wordt ook hier opgewekt met
een transistoromvormer.
In fig. 5-2 is de schakeling van de transistoromvormer weergegeven. De om
vormer is van het conventionele type. De beide vermogenstransistoren schake
len in een ritme van 5000 Hz de ferroxcube-trafo aan de batterij. Tijdens het
aan- en uitschakelen ontstaat aan de secundaire van de trafo een inductiespanning, waarmee we de fluorescentiebuis voeden.

Fig. 5-2a. TL-buis (10 W) en omvormer in Philishave-etui.

Bij het ingebruikstellen van de lamp wordt het starterknopje SI ingedrukt.
Als de gloeidraden voldoende warm zijn geworden, laten we het knopje los en
ontsteekt de buis.
De condensator C2 begrenst de stroom. Deze is te vergelijken met een begrenzingsweerstand met dit verschil, dat er in de condensator geen vermogensverlies
optreedt. Voor de trafo kunnen we een professionele schaal kern nemen, bij
voorbeeld een P30/19 van Philips. Een kern uit een defecte afbuiggenerator van
een televisietoestel is eventueel ook te gebruiken.
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Technische gegevens bijfig. 5-2enfig. 5-3.
Transforma torgege vens
Wikkeling

Voor 6 V

Voor 12V

w2, w2'
wl.wl'

4 wdgn. 0,4
6 wdgn. 1,0
300 wdgn. 0,2

4 wdgn. 0,4
12 wdgn. 0,7
320 wdgn. 0,2

w3

Potkern: type P30/19 (Philips-cat.nr. 12.20.34) of siferrict-potkern B 65581 (Siemens) zonder
luchtspleet. Een eventuele luchtspleet kan men verwijderen door de schalen vlak te slijpen
met fijn amarilpapicr.
TS1.TS2 = AD130,AD138,OC28,e.d.
Dl
= Si-diode, 50 V - 0,7 A, zoals de lN4001,TS2,e.d.

■

I
..

Weerstanden en condensatoren
Component

Voor 6 V

R1
R2
Cl

Voor 12V
47 £2,0,3 W, 10 %
470 ü, 0,3 W, 10 %
40[jlF, 15 V

15Q,0,3 W, 10%
270 n, 0,1 W, 10 %
40 (xF, 15 V

|

Waarde van C2
TL-buis

C2
8W
10W
15 W

22 nF
33 nF
47 nF

Het wikkelen van de transformator
Voor de 6-V-uitvocring bestaan de collectorwikkelingen, zoals uit de tabel blijkt, uit 2 maal
6 bifilair-gewikkelde draden van 1 mm dikte. Deze wikkelingen worden het eerst op de
spoelkoker gelegd. Daarna worden de basiswikkelingen w2/w2' gelegd, eveneens bifilair,
teneinde een absolute symmetrie te verkrijgen. Daarna volgt een laag isolatie van ca. 0,1 mm
dikte. Men kan hiervoor olielinnen, maar ook wel plastic plakband gebruiken.
Vervolgens wordt de secundaire wikkeling w3 gelegd en tenslotte wordt deze wikkeling
nog bedekt met een laag isolatie, olielinnen of plastic plakband.
De twee schalen van de potkern worden aan elkaar bevestigd met een koperen M4 bout +
moer.
Draadverbinding tussen omvormer en TL-buis
Tweelingsnoer; maximale lengte 3 meter.
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Bij het inbedrijfstellen van de schakeling is het belangrijk, na te gaan, welke
spanning er over de fluorescentiebuis optreedt. De spanning moet ongeveer 80 V
bedragen. Zo nodig kan men door verandering van C2 deze spanning corrige
ren. Men moet er ook vooral op letten, dat de buis de juiste lichtsterkte geeft.
Bij het inbedrijfstellen van de omvormer verdient het voorts aanbeveling,
tijdelijk tussen de schakeling en de batterij, bijvoorbeeld in de minleiding, een
weerstand van 5 ü op te nemen. Als de schakeling eventueel niet mocht oscille
ren, bestaat er gevaar, dat door een te grote stroom de trafo of een transistor
wordt vernield. Dit wordt op deze wijze voorkomen. De begrenzingsweerstand
moet worden verwijderd, zodra we de fluorescentiebuis gaan starten.
De in de schakeling genoemde transistoren kunnen door vrijwel iedere vermogenstransistor van welk fabrikaat dan ook worden vervangen. Dus ook de
vermogenstransistoren die tegenwoordig tegen lage prijzen in de surplushandel
verkrijgbaar zijn.
P 30/19

W2
R1

18nf. 47nf

S2

w2.
8o(10W
22nf TL buis

W3

TS1

C3

Wi
ts?

ff

1

H

wi

R2

aansluiting

cï*

C4
6A

■ . 01

scheerapparaat
(220V)

O.Sjif
500 V

accu
8250 C125

Fig. 5-3. Omvormer geschikt zowel voor TL-verlichting als voor een scheerapparaat.
In fig. 5-3 is een omvormerschakeling weergegeven, die tevens geschikt is voor
het voeden van een scheerapparaat. Aan de schakeling is een bruggelijkrichter
en een afvlakcondensator toegevoegd om de vereiste gelijkspanning voor het
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Fig. 5-4. Print-lay-out van de schakeling van fig. 5-2.

i

scheerapparaat te verkrijgen. Bij dit ontwerp behoeven we het scheerapparaat
niet naar 125 V om te schakelen. C3 eventueel corrigeren, wanneer het schecrapparaat te snel of te langzaam mocht lopen.

Fig. 5-4b. Bedradmgszijde van de omvormer.

In fig. 5-4 tenslotte is de print-lay-out weergegeven van de omvormer uit
fig. 5-2. Men kan deze print voor amateurdoeleinden bestellen (zie voorin dit
boek).
De TL-verlichting is ook handig als looplamp voor degenen, die hun auto
zelf onderhouden en eventuele reparatiewerkzaamheden zelf verrichten.
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1.3. Omvormer voor het omzetten van een gelijkspanning van 6 volt in een gelijk
spanning van 18 volt
We bespreken hier een omvormer, die gebruikt wordt om een 2-meter-zender/
ontvanger te voeden uit een accubatterij van 6 V. De schakeling onttrekt aan de
accu een stroom van 0,5 A. De opgenomen energie is te vergelijken met het
vermogen, dat een parkecrlampje opneemt. Men kan dan ook zonder enig be
zwaar de omvormer aan de elektrische installatie van de auto koppelen.

-6V
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1ME4
25W.i
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^ 8W.
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Z 18 of
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n2*.Cu 0,2j-po1kern Dl8/12
n3:Cu 0,2 J
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Fig. 5-5. Transistoromvormer voor het omzetten van gelijkspanning van 6V in 18 V.
In fig. 5-5 is de schakeling van de omvormer weergegeven. In de oscillator is
een GFT4308/60 toegepast. Deze transistor is ongeveer te vergelijken met de
AD139. Andere transistoren, zoals de TF80, GFT4112, AD103, AD130 en
ADI38 zijn hier uiteraard ook te gebruiken. De laatstgenoemde transistoren
zijn momenteel tegen lage prijs verkrijgbaar in de surplushandel.
De oscillatorspoel is gewikkeld op een Philips-schaalkern met een diameter
van 18 mm en een hoogte van 12 mm. Schaalkernen met identieke afmetingen
van een ander fabrikaat, zoals Siemens, zijn hier uiteraard ook te gebruiken.
De schakeling werkt als volgt. Door de meekoppeling in de oscillatorschakeling, wordt de stroom in de collectorspoel periodiek in- en uitgeschakeld.
Tijdens het in- en uitschakelen treedt er aan de secundaire wikkeling een inductiespanning op, die met een enkelfasige gelijkrichter wordt gelijkgericht. De
gelijkgerichte spanning wordt met een condensator van 0,1 \lF afgevlakt. Een
relatief kleine afvlakcapaciteit is hier mogelijk wegens de hoge oscillatorfrequentie van de omvormer. Achter de gelijkrichter met afvlakcondensator volgt
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een stabilisatieschakeling, bestaande uit een zenerdiode met doorlaattransistor.
De doorlaattransistor kan hier worden opgevat als een emittervolger, die
ook hier in spanning de basis volgt.
De emitterspanning, tevens de uitgangsspanning, wordt door de zenerdiode
vrij nauwkeurig op 18 V gehouden. De uitgangsspanning varieert maar zeer
weinig met de belasting. Van een regelschakeling met spanningsversterker is af
gezien, ornaat bij de zender-ontvanger geen hoge eisen aan de stabiliteit van de
voedingsspanning worden gesteld.
De omvormer kan in een compacte vorm worden gebouwd. Het handigst is
de schakeling te bouwen op zgn. gaatjes-pertinax.
Tijdens de werking wordt de oscilleertransistor nogal heet en daarom ver
dient het aanbeveling deze transistor op een koelplaatje te monteren. Dit geldt
eveneens voor de doorlaattransistor in de stabilisatieschakeling. Kleine koelvinnen zijn reeds voldoende om de schakeling een grotere stabiliteit te geven.
Bij de afregeling plaatst men ook hier in serie met de accu een begrenzingsweerstand met een waarde van ca. 25 Q. Dit voor het geval de windingen van de
basiswikkeling verkeerd zijn aangesloten. Als de schakeling nl. niet oscilleert,
kan het voorkomen, dat de opgenomen stroom te groot wordt met alle daaraan
verbonden gevolgen. Als inderdaad blijkt, dat de schakeling oscilleert, kan de
draadgewonden weerstand worden verwijderd. Wanneer de schakeling secun
dair geen spanning opwekt, dient men de basiswikkeling om te keren. Meestal
oscilleert de omvormer dan wel en verkrijgen we een secundaire spanning, die
met een universeelmeter achter de gelijkrichtcr is te meten.
Bij de gegeven schaalkern meten we over de 0,1 |xF onbelast een spanning van
ca. 40 V, die onmiddellijk in elkaar zakt tot ca. 35 V, als we de schakeling met
de zender-ontvanger gaan belasten (250 mA).
De omvormer is ook voor andere doeleinden te gebruiken, zoals voor de
voeding van batterijbuisjes, die een voedingsspanning van 60 V hebben. In dat
geval dient een zenerdiode van ongeveer 60 V of hoger te worden toegepast.
Intermetall brengt zenerdioden van deze spanning op de markt. Voor een 60-Vspanning dienen we een secundaire wikkeling van 350 wdgn. aan te houden.
De elco aan de uitgang van de stabilisatieschakeling moet een werkspanning
van tenminste 65 V hebben.
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6. Elektronische meetinstrumenten

1. Anemometer
Een anemometer is een windsnelheidsmeter. De windsnelheidsmeter, die we
hier bespreken kan met succes gebruikt worden door personen, die amateurmeteorologie tot hun hobby hebben gekozen. Ook bij de modelbesturing van vlieg
tuigen, kan de snelheidsmeter van groot nut zijn. Een anemometer is samenge
steld uit een wisselstroomgenerator, een dynamo dus, een anemometer-windelement, een transistorversterker en een indicatie-instrument in de vorm van een
draaispoelmeter.
generator (zie tekst)
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Fig. 6-1. Windsnelheidsmeter.
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Zoals in fig. 6-1 is weergegeven, wordt de wisselspanning van de generator
gelijkgericht met de diode D en de resulterende gelijkspanning wordt toege
voerd aan de basis van een transistor. De draaispoelmeter, die verbonden is
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met de transistor geeft een uitslag, afhankelijk van de snelheid van de wind, die
de generator doet draaien. Een sterkere wind geeft een grotere uitslag. Voor de
wisselspanningsgenerator is een motor uit een elektrische klok gebruikt. Daar
de transistorversterker voldoende versterking geeft, is vrijwel iedere elektrischeklokmotor te gebruiken. Men kiest uiteraard een motor, die de kleinste wrij
ving heeft, zodat bij zeer zwakke wind de rotor van de motor nog wordt meege
nomen.
Van belang is, te onderzoeken bij welke draairichting, linksom of rechtsom,
de motor de grootste output geeft. Het best kan dit onderzocht worden met een
oscillograaf, doch wanneer men niet over dit meetinstrument kan beschikken,
is een universeelmeter, of nog beter een buisvoltmetcr ook te gebruiken. Bij het
construeren van het windelement houden we rekening met de gewenste draai
richting: linksom of rechtsom.
1.1. Constructie van de windcups
De eerste stap bij het maken van een windsnelheidsmeter is het vervaardigen
van de windcups. We maken het windelement van 3 hardplastic tafellepels en
een plastic flesafsluiter (2 a 3 cm diameter). De tafellepels vindt men in grote
sortering in warenhuizen als de Bijenkorf, V en D en de Hema.
Rubber en zachtplastic lepeltjes zijn niet aan te bevelen. Zachtplastic lepel
tjes buigen door, hetgeen aanleiding kan geven tot meetfouten.
Met een zaagje maken we vervolgens in de wand van de plastic flesafsluiter,
drie zaagsneden onder hoeken van 120 graden. Het is erg belangrijk, dat dit
precies gebeurt. Daarna maken we met een vijltje de gleuven pas voor de steel
tjes van de lepeltjes en lijmen met een plastic lijm, bijvoorbeeld Collal of Velpon,
de steeltjes vast in de gemaakte gleuven. Maak hierbij een passende opstelling,
zodat tijdens het drogen van de lijm de lepeltjes niet scheef kunnen zakken.
Voor het controleren van de juiste opstelling, kan men het best op een stuk
papier drie lijnen onder hoeken van 120 graden tekenen en de windelementen
hierop uitlijnen. Als de lijm goed droog is, bevestigen we het windelement op de
motor, hetzij door plakken met collal of door montage met boutjes. Dikwijls is
het ook mogelijk op het asje, waaraan de rotor is bevestigd, draad te tappen.
De plastic dop met vaantjes kan dan tussen twee moertjes en ringetjes met de
as worden verbonden. Met de schakeling in fig. 6-1 wordt een maximale uitslag
van de meter verkregen bij 30 omwentelingen per minuut. De ijking werd ge
maakt door het meetinstrument buiten een auto te houden en de meteruitslag
te noteren bij een bepaalde snelheid van de auto, afgelezen op de snelheids114

meter. Het is duidelijk, dat bij het op deze wijze ijken het zeer rustig weer
moet zijn. Er mag geen zuchtje wind zijn. Bovendien nemen we de meting op
zijn minst in twee richtingen om een meetfout te kunnen elimineren.
Vanzelfsprekend kunnen we de meter ook ijken met een anemometer van een
weerstation of vliegveld.
Gebruikt men een ongevoeliger meter, dan dient de tcgenkoppeling van de
transistorversterker te worden verkleind met de emitterweerstand Rx. De weer
stand die de tegenkoppeling realiseert, zorgt er ook voor dat de schakeling
temperatuurstabiel blijft. Door de tegenkoppeling wordt ook de lineariteit van
de meteruitslag verbeterd. Het is erg belangrijk, een zo groot mogelijke emitter
weerstand te kiezen. De transistor krijgt een instelling, via de generator, vanaf
een potentiometer R2. Normaal, als de generator dus niet draait, loopt er al een
stroom in de emitter- en de collectorleiding, zodat de meter een uitslag geeft.
Deze uitslag wordt gecorrigeerd met de 1,5 V cel B en de weerstand Rl.
Het is interessant nog op te merken, dat een op de wind draaiende generator
waarvan de afgegeven spanning wordt gelijkgericht en afgevlakt, een transistorradio kan voeden.
Het is mogelijk, dat, wanneer de schakeling wordt nagebouwd, er afwijkingen
optreden.
Door kleine correcties van weerstandswaarden is de schakeling altijd goed
functionerend te krijgen.
Bij een te gevoelige schakeling vergroten we de emitterweerstand Rx. Hou
den we een blijvende uitslag op de meter, ook al draait de generator niet, dan
trachten we de meter op nul te krijgen met de potentiometer R2. Lukt het dan
nog niet, dan verdient het aanbeveling de weerstand R3 te wijzigen. Probeer dan
eens de weerstand te verkleinen tot 5600 ü. Een hogere waarde in de buurt van
6800 Q. is een waarde 8200 D (althans in de 20 %-reeks). Alle laagfrequenttransistoren kunnen in de schakeling worden gebruikt. Wel is het belangrijk, dat
de collector-emitterlekstroom zo klein mogelijk is. De Ico van de transistor mag
dus niet te hoog zijn.
2. Dieptemeter (Heathkit model Ml-11)
De laatste tijd komen er steeds meer navigatie-instrumenten op de markt, die
speciaal voor motorjachten zijn ontworpen. Dankzij het gebruik van transistoren, zijn de apparaten te voeden uit batterijen van droge cellen, die door het
gering opgenomen vermogen van de transistorschakeling een heel seizoen
zonder vernieuwing kunnen worden gebruikt. De dieptemeter, die hier ter
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sprake komt is ook volledig getransistorisecrd en in bouwdoosvorm leverbaar.
De schakeling is zowel uit een ingebouwde batterij als uit een externe batterij
van accu’s, die in motorjachten doorgaans aanwezig zijn, te voeden.
Voordat we tot de bespreking van de schakeling overgaan, is het wellicht ver
standig, eerst enige aandacht te wijden aan het principe, waarop een elektroni
sche dieptemeting berust.
We weten allen, dat een geluidstrilling zich in water voortplant. De snelheid
van deze voortplanting bedraagt ongeveer 1500 meter per seconde. Bij een diep
temeter wordt door een generator kortstondig een impulstrein het water inge
zonden.
Deze impulstrein plant zich in het water voort en bereikt de bodem, waar ze
wordt teruggekaatst. Korte tijd daarna arriveert de impulstrein weer aan het
wateroppervlak. Hoe dieper het vaarwater is, hoe langer het duurt voordat de
geluidstrilling weer terug is.
Om de diepte te bepalen, behoeven we dan ook slechts de tijd te meten, die
verloopt tussen het uitzenden van de impulstrein en het ontvangen van hel sig
naal na terugkaatsing op de bodem.
Uit het gegeven, dat het geluid zich met een snelheid van 1500 meter per se
conde voortplant, volgt dan, dat de waterdiepte te berekenen is met de formule:

D=

t • 1500
2

Bij de in de handel zijnde dieptemeters geeft de output-indicator direct de
diepte van het vaarwater aan. De indicator bestaat in het algemeen uit een mo
tor, waarvan het toerental goed constant wordt gehouden. Aan de motor-as
is een wijzer bevestigd, die achter een doorzichtige schaalverdeling draait. Aan
de punt van de wijzer zit een lampje, dat oplicht als de uitgezonden impulstrein
weer terug wordt ontvangen. De impulstrein wordt uitgezonden als de wijzer
zich in de nulstand bevindt.
Bij de dieptemeter van Heathkit wordt een piëzo-elektrisch kristal gebruikt
als zend- en ontvangelement. Als het geluidssignaal na de terugkaatsing tegen
de bodem weer wordt ontvangen is de sterkte dermate afgenomen, dat verster
king noodzakelijk wordt. Vandaar dat zich in een elektronisch echolood een
versterker bevindt, die het ontvangen signaal weer op een dusdanig spannings
niveau brengt, dat een neonlampje kan oplichten.
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2.1. Signaalgever en -ontvanger
In fig. 6-2 is het schema van de dieptemeter weergegeven. TS1 vormt met bijbe
horende componenten een Hartley-oscillator. De schakeling kan niet spontaan
genereren, daar de basis vrij laagimpedant verbonden is met aarde.
De stroomversterking in het instelpunt is te klein om spontaan genereren
mogelijk te maken. Zodra echter door de motor, wanneer de as zich in de nulstand bevindt een spanning in LI wordt geïnduceerd, vindt er een verschuiving
van het instelpunt plaats en treedt er gedurende de geïnduceerde spanning een
oscillatie op, die het kristal in trilling brengt. De elektrische trilling wordt met
het kristal omgezet in een mechanische trilling en deze trilling wordt in het wa
ter overgebracht. De motoras draait door en de trilling plant zich in het water
voort. Als de impulstrein weer aan de oppervlakte van het water arriveert,
wordt met behulp van het kristal de mechanische trilling weer omgezet in een
elektrisch signaal, dat via de afgeschermde leiding naar de trillingskring L2-C2
wordt gevoerd. Hier wordt het signaal opgeslingerd en via C6 naar de versterker
gevoerd. De versterker bestaat uit een deel, waarin zich afgestemde kringen
bevinden (TS2 en TS3) en een aperiodisch deel, bestaande uit de trappen TS4 en
TS5.
Bij TS2 en TS3 worden de afgestemde kringen Tl en T2 afgestemd op de
kristalfrequentie (200 kHz). Door het smalband-karakter is de versterking van
de trappen groot. Na de afgestemde versterker vindt er detectie plaats. Aan de
uitgang van de detector ontstaat een impuls, die een lengte heeft gelijk aan de
uitgezonden impulstrein. Deze impuls wordt met de trappen TS4 en TS5 verder
versterkt.

i

:
:

1

Aangezien de kwaliteit van het terugontvangen signaal afhankelijk is van de
hardheid van de bodem, is de versterker uitgerust met een sterkteregelaar. Met
deze regelaar kan men de transistoren TS2 en TS3 in een meer of minder gevoe
lig werkpunt instellen. Omdat TS3 en TS4 een impuls versterken, is het niet
noodzakelijk de transistoren in een lineair werkpunt in te stellen, TS3 en TS4
worden op het afknijppunt ingesteld. Door een negatiefgaande impuls gaan de
transistoren geleiden en vloeit er stroom in de collectorleidingen. Met de secun
daire van T4 is een neonbuisje verbonden, dat oplicht als een impulstrein wordt
versterkt. Dit gebeurt dus op het moment, dat de impulstrein wordt uitgezon
den en op het moment, dat het signaal weer is teruggekeerd. Met de diode D3
wordt voorkomen, dat het buisje op een negatiefgaande impuls reageert. Door
de transformatorkoppeling wordt nl. de impuls gedifferentieerd, met als gevolg,
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dat twee spanningspieken ontstaan van tegengestelde polariteit. De negatiefgaande spanningspiek wordt via de diode D3 naar aarde afgeleid. De schakeling
wordt gevoed uit een batterij met een klemspanning van 13,5 V. Men kan de
schakeling ook extern voeden uit een accubatterij met een klemspanning van
12 V.
2.2. Specificaties
Indicatoraflezing : 1 voet per schaaldeel.
Bereik
: 0-200 voet bij een harde bodem (200 voet is ongeveer 60
meter).
: 0-100 voet bij een zachte bodem (100 voet is ongeveer 30
meter).
Aantal pulstreinen
: 24.
per seconde
Oscillatorfrequen: 200 kHz.
tie
Nauwkeurigheid : 5 %.
Zend/ontvangelement
: keramisch element van bariumtitanaat.
Verbruik
: 50 mA uit een batterij van 13,5 V.
Levensduur van de batterijen
onderbroken
: 50 u.
continu
: 25 u.
: moderne aluminium kast.
Behuizing
3. Stralingsmonitor voor gamma- en harde bètastraling
Deze zakdosismeter is uitgerust met een Philips g.m.-telbuis. Het instrument kan
worden ondergebracht in een behuizing, die niet veel groter behoeft te zijn dan
een vulpen.
Met de g.m.-telbuis wordt een multivibrator getriggerd, die een impuls op
wekt van 40 ms. Deze impuls zet een eindversterker open, waardoor het moge
lijk wordt de 3 kHz-toon van de transistoromvormer hoorbaar te maken. De
omvormer dient voor het opwekken van de hoogspanning voor de telbuis.
Steeds dus wanneer een triggersignaal van de g.m.-buis aan de ingang van de
monovibrator optreedt, horen we een pieptoon.
Het is duidelijk, dat, hoe meer impulsen de g.m.-buis afgeeft hoe meet piep119

tonen we zullen horen. Tenslotte zal men een continue toon van 3 kHz waar
nemen. In dat geval heeft de straling een sterkte van 50mR/h (milliröntgen per
uur). De schakeling is zo gedimensioneerd, dat bij oversturing van de monovibrator de schakeling toch een continue toon blijft produceren.
Het interessante van de schakeling is, dat een korte fluittoon wordt geprodu
ceerd, als de g.m.-buis door een stralingsdeeltje wordt getroffen.
Degenen, die de hier beschreven zakdosismeter bij zich dragen worden niet
geïrriteerd door het gepiep, afkomstig van het nuleffect (2 impulsen per minuut).
De praktijk heeft geleerd, dat de drager van de meter op den duur aan de hand
van de waargenomen piepgeluiden kan bepalen hoe sterk de straling is.
In fig. 6-3 is het schema van de zakdosismeter weergegeven. Zoals reeds opge
merkt, wordt de hoogspanning voor de g.m.-buis opgewekt met een transistoromvormer, gevolgd door een gelijkrichtschakeling, die de secundaire spanning
verdrievoudigt.
De trafo bestaat uit een potkem met een diameter van 25 mm (hoogte 16 mm),
waarop drie wikkelingen zijn aangebracht. Met de wikkelingen W1 en W3 wordt
de noodzakelijke meekoppeling voor de oscillator verkregen, zodat inderdaad
spontaan oscilleren optreedt. Wikkeling W2 heeft een groot aantal windingen,
waardoor een hoge spanning aan de uitgang van deze secundaire wikkeling ont
staat.
Aan de uitgang van de gelijkrichter schakeling Dl, D2, D3 ontstaat een ge
lijkspanning van 450 V, die toereikend is om de g.m.-buis te voeden.
Met de spanningsdeler R1-R2 is het mogelijk, de hoogspanning tussen de
350 V en 500 V in te stellen.
Als stralingsindicator voor gamma-(y-) en harde bèta-(/J-)straling werd i.v.m.
de kleine afmetingen en het niet-storend nuleffect van ongeveer 2 impulsen per
minuut deminiatuur-g.m.-buis 18509 van Philips toegepast.
De 18509 heeft een werkgebied tussen de 375 V en 450 V bij een belastingsweerstand van 3 MD. De buis heeft een relatieve plateau-steilheid van ongeveer
7 %/100 V en een levensduur van tenminste 5 • 10u tellingen. De door de telbuis
opgewekte impulsen triggeren een monostabiele multivibrator, die bestaat uit
de transistoren TS3 en TS4. De monovibrator verbreedt de smalle impulsen van
de telbuis tot een impuls van 40 ms.
Daar de monovibrator uit een pnp- en een npn-transistor is samengesteld,
is de stroom, die de schakeling in de rusttoestand afneemt, zeer klein, ongeveer
0,2 mA.
In rusttoestand staan de beide transistoren afgeknepen ingesteld. De vereiste
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Fig. 6-3. Stralingsmonitor.

Technische gegevens bijfig. 6-3
Transformator T1.

Potkcrn (tweeschalen), type D25-16 of S25-16, zonder luchtspleet. Afmetingen: diameter 25
mm, hoogte 16 mm.
Spoelvorm: type 8888.
Wl = 15 wdgn. CuL0,3
W2 = 200 wdgn. CuL0,l
W3= 5 wdgn. CuL0,3
Transistoren en dioden
TS1.TS2, TS3 = AC125. AC126
TS4
= AC 127
D1.D2, D3
= Si-diode 320 V/50 mA, bijv. OA132 of BY100
= Si-diode 50 V/50 mA, bijv. BA117
D4, D5
= Ge-diode 50 V/50 mA, bijv. OA85
D6
G.m.-buis: Philips 18509.
Oortelefoon: dynamisch type 150 Q.
Weerstanden: 0,1 W, 5 %.
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dichtzetspanningen worden verkregen met de in de emitterleidingen aanwezige
dioden.
De eindversterker TS2 staat normaal dicht. Als de monostabiele multivibrator wordt gestart door een positiefgaande impuls op de basis van TS4, komt deze
transistor in geleiding.
De spanningssprong, die aan de collector van TS4 optreedt wordt via C7
doorgegeven naar de basis van TS3. TS3 wordt in verzadiging gestuurd en de
uitgang van de transistor wordt positief. Daar de uitgang van TS3 met de
ingang van TS4 is doorverbonden, blijft de basis van TS4 hoog en blijft deze
transistor dus geleiden. Er heeft omslag plaats gevonden. De monovibrator be
vindt zich in de instabiele toestand. C7 gaat zich in deze toestand laden,
waarbij er aanvankelijk in de basis- emitterdiode van TS3 een relatief grote
stroom vloeit. Naarmate de lading van de condensator vordert, neemt de basisstroom van TS3 af, totdat deze onvoldoende wordt om de transistor te stu
ren. Als deze situatie is bereikt, valt de schakeling in de oorspronkelijke stabiele
toestand terug.
Als de monovibrator in de instabiele toestand komt, treedt er aan de collec
tor van TS4 een negatiefgaande impuls op, die via R6 naar de eindtransistor
TS2 wordt doorgegeven. Deze transistor wordt door de impuls in een lineair
werkpunt ingesteld en het 3-kHz-signaal afkomstig van de omvormer kan wor
den versterkt.
Als de monostabiele multivibrator in de rusttoestand terugkomt, wordt C7
ontladen via de diode D6 en weerstand R7. Als tijdens deze ontlading opnieuw
een triggerimpuls van de g.m.-buis arriveert, is de daaropvolgende instabiele
toestand korter dan 40 ms.
Immers in deze situatie zal de condensator sneller geladen zijn. Het is duide
lijk, dat, naarmate de triggerimpulsen elkaar sneller opvolgen, het opgewekte
signaal in de eindtrap meer continu zal zijn. De monitor blijft echter een conti
nu signaal produceren, zelfs al volgen de triggerimpulsen elkaar zeer snel op.
4. Transistor-diodetester
Kleine draagbare elektronische apparatuur vormt tegenwoordig een uitgebreid
toepassingsgebied voor de transistor. De gunstige eigenschappen van dit versterkerelement, nl. weinig plaatsruimte, gering opgenomen vermogen, dus te
vens weinig verwarming en kleine batterijen, doordat slechts lage spanningen
nodig zijn, kunnen hier ten volle worden benut.
Het is duidelijk, dat, om goede service te kunnen bieden voor deze transistor122

apparaten de technicus moet beschikken over meetapparatuur, waarmee snel
de kwaliteit van de transistor kan worden bepaald. Ook de amateur zal de toe
te passen transistoren willen testen, alvorens deze in een schakeling te gebruiken.
In de transistortester van Heathkit, model IT 1-10, wordt de transistor in gemecnschappelijke-emittcrschakeling opgenomen. In fig. 6-4 is het principe van
de meetschakeling weergegeven.

Fig. 6-4a. Transistor-diodetester (Heathkit).
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Fig. 6-4. Principe van de transis
tortester.

We zien dat de basis van de transistor via een hoge weerstand verbonden is
met de min van de batterij. Via de weerstand zal er dus in de basis-emitterdiode
een stroom gaan lopen, waarvan de grootte vrijwel uitsluitend bepaald wordt
door de grootte van de basisweerstand R1.
De niet-lineaire ingangsweerstand van de transistor kan worden verwaar
loosd. De basisstroom vinden we a' maal versterkt terug in de collectorleiding.
De meter in deze leiding reageert hier op. Hoe groter de stroomsversterking van
de transistor, des te groter de uitslag van de meter.
De stroomversterking is een belangrijke grootheid, die voor sommige toe
passingen aan een minimumwaarde moet voldoen. Een niet minder belangrijke
grootheid is de lekstroom, zoals we in hoofdstuk 1 hebben gezien. De lekstroom
kan, wanneer ze een hoge waarde vertegenwoordigt, aanleiding geven tot foutie
ve instellingen van de transistorschakelingen. Het is dus belangrijk deze groot
heid te kennen.
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Ook de lekstroom Iqeo kan met de tester worden bepaald. Bij deze meting
wordt de basis niet aangesloten. Het is duidelijk, dat de collector-basislekstroom
in dit geval de transistor sturing zal geven.

Diode

M

BJ-

Fig. 6-5. Principe van het diodetesten.

Met de tester kunnen we ook dioden op hun kwaliteit beoordelen (fig. 6-5).
Bij deze meting wordt de diode eerst in de doorlaatrichting aangesloten, daarna
in de sperrichting. In de doorlaatrichting gaat er een relatief grote stroom vloei
en. In de sperrichting mag de stroom slechts enkele (jlA bij germaniumdioden
en slechts enkele nA bij siliciumdioden bedragen.
4.1. Het schema
In fig. 6-6 is het volledige schema van de transistor-diodetester weergegeven. We
zien, dat de meetschakeling zowel voor pnp- als voor npn-transistoren is te ge
bruiken. Met behulp van de schakelaar S3 wordt de batterij spanning omgekeerd,
terwijl tevens de meter wordt omgepoold. Met de schakelaar S2 kan de afme
ting bij twee instellingen worden bepaald nl. bij een volle uitslag van 3 mA en bij
een volle uitslag van 175 mA.
Het is belangrijk, dat een meting bij hoge collectorstroom mogelijk is, omdat
veel transistoren tot een hoge stroom worden uitgestuurd. We noemen de transistoren, die in balanseindtrappen van geluidsversterkers worden toegepast.
Bij het omschakelen van S2 wordt er een andere basisweerstand ingeschakeld.
Voor de hoge-stroommeting wordt de weerstand 2200 voor de lage-stroom124
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meting 102 kD. Bij de hoge-stroommeting wordt de meter tevens voorzien van
een shunt.
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Fig. 6-6. Het volledige schema van de transistor-diodetester.
Met schakelaar SI wordt de schakeling op lekstroommeting en op meting
van de stroomversterking omgeschakeld. Bij de lekstroommeting wordt de ba
sis niet aangesloten. Als we met de tester dioden willen meten, verbinden we de
beide aansluitingen van de diode met de collector- en emitteraansluiting van het
transistorvoetje op de tester.
Met behulp van de pnp-npn-schakelaar kan de diode nu zowel in doorlaatrichting als in sperrichting worden aangesloten. Op de meter lezen we dan de
doorlaatstroom en de stroom die in de sperrichting vloeit af. We zien, dat bij
het meten van de stroomversterking bij een collectorstroom van 3 mA zich in
de basisleiding van de transistor een weerstand bevindt ter grootte van 102 kO.
Bij een batterijspanning van 3 V geeft deze weerstand de transistor een basis
sturing van ca. 30 jxA.
De meter geeft bij 3 mA een volle uitslag. In dat geval zal de stroomverster
king van de transistor dus 100 moeten bedragen, want de basisstroom van 30
|aA is met een factor 100 versterkt tot een collectorstroom van 3 mA. (Overigens
wordt hierbij de transistor in verzadiging gestuurd.) Bij halve uitslag is kenne
lijk de stroomversterking 50; bij een- en driekwart resp. 25 en 75.
Bij hoge stromen wordt een basisweerstand van 2200 O gekozen. De ingangsweerstand van de transistor is nu niet meer verwaarloosbaar. De grootte van de
ingangsweerstand kan bij verschillende typen transistoren sterk uiteenlopen en
het wordt dus bij hoge collectorstromen moeilijk de exacte grootte van de
125
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stroomversterking te bepalen. In het algemeen zal dit ook geen bezwaar zijn,
zeker niet als men wil onderzoeken of bij omschakeling van SI de betrokken
transistor al dan niet defect is. De transistortester heeft naast het transistorvoetje ook nog drie stekkerbusjes, die resp. verbonden zijn met de emitter-,
basis- en collectoraansluiting van het voetje.
5. Elektronische metronoom
Een metronoom is een instrument, dat door musici wordt gebruikt om de maat
aan te geven.
We zullen hier twee schakelingen voor een metronoom bespreken. De ene
is uitgerust met transistoren; de andere met een diode en een relais. De transistorschakeling in fig. 6-7 is meer betrouwbaar en bovendien is de frequentieregeling soepeler in te stellen.

(req.rci
0,5^j 15V

3>J 1SV

U

TS3
AC 128

“T2- 9V

10>j 1SV
Ï2

AC 125

Philips AD 2200Z

AC 125
3

i-S1

Fig. 6-7. Metronoom met transistoren.
De transistormetronoom is in wezen een multivibrator, gevolgd door een
emittervolger. In de emitterleiding van TS3 bevindt zich een luidspreker, waar
mee de maatimpuls hoorbaar wordt gemaakt. In de multivibrator worden twee
transistoren van het type AC 125 toegepast.
Daar de tijdconstante van het RC-netwerk in het basiscircuit van TS2 veel
kleiner is dan het netwerk in het basiscircuit van TS1, zal aan de collector van
TS2 een negatiefgaande impuls met korte tijdsduur ontstaan. Deze negatiefgaande impuls zal de emittervolger doen geleiden, waardoor kortstondig in de
luidspreker een grote stroom gaat lopen. Door ons oor wordt deze stroomstoot
in de luidspreker waargenomen als een tik.
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De metronoom uit fïg. 6-7 wordt gevoed uit een batterij van 9 V. Als we de
schakeling willen voeden uit het lichtnet, dienen we een netgelijkrichter te ge
bruiken. Een schakeling hiervoor is gegeven in fig. 6-8. Een gloeistroomtransformator transformeert de netspanning omlaag naar 6,3 V. Met een germaniumdiode wordt de netwisselspanning gelijkgericht. Achter de gelijkrichter volgt
dan nog een bufferbatterij en een afvlakcondensator. De bufferbatterij dient om
te voorkomen, dat bij een stroomimpuls in de luidspreker de klemspanning van
de netgelijkrichter te veel ineenzakt.
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Fig. 6-8. Netgelijkrichter voor de metronoom.
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Fig. 6-9. Metronoom met diode en relais.

De tweede schakeling van een metronoom is weergegeven in fig. 6-9. Normaal
maken de relaiscontacten A en B contact. De elektrolytische condensator Cl
wordt door de netgelijkrichter (gloeistroomtrafo en germaniumdiode Dl) gela
den. Wanneer de spanning op de condensator een bepaalde waarde overschrijdt,
loopt er in de relaisspoel zoveel stroom dat de contacten A en B worden verbro
ken. De contacten A en C worden dan gesloten.
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Bij het verbreken van AC wordt de condensator niet meer door de netgelijkrichter bijgeladen. Integendeel, er vindt nu ontlading plaats via de relaisspoel
en de regelweerstand, die parallel aan de condensator staan. Het ontladen duurt
maar kort, want zodra de spanning over de relaisspoel onvoldoende wordt om
het relais te bekrachtigen, zullen de contacten A en B weer sluiten. De condensa
tor wordt dan weer bijgeladen.
Het is duidelijk, dat het sluiten en het verbreken van de relaiscontacten een
repeterend veschijnsel is, dat kan worden gebruikt om de maat van de muziek
aan te geven. Het sluiten en verbreken van de relaiscontacten wordt hoor
baar gemaakt door de contacten A en C in een keten op te nemen, waarin zich
een luidspreker, een penlightcel en een regelweerstand bevinden. Telkens wan
neer de contacten sluiten, en dat is maar kort, wordt er een stroomimpuls door
de luidsprekerspoel gestuurd, die we als een tik zullen waarnemen. We kunnen
met de regelweerstand de sterkte van de tik instellen.
In de schakeling dient een gevoelig relais te worden toegepast. Aanbevolen
wordt een 6-V-relais met een spoelweerstand van ongeveer 8000 H.
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Aansluitingen van de in deze uitgave toegepaste
transistoren en dioden
rode stip

AC125

bO AC126
AC 127
AC 128
AC 132

TO-5
2N3053
2N4036
2N4037
2N2219
2 N 2905
40347

2N2926
b 2N3706
l 2N3703

a

OC 72
OC 74
OC 140

TO-3
AD 130
AD 138
AD 139
AD 149
AD 166
OC 28
ASZ15
ASZ 18
AUY 29

GFT4308 , GFT4112
GFT3408,
.2N 3055,2N 5034,2N 5036

OA85, OA 132
BAY 44, BA 117

zenerdiode Z4. Z6. Z7. etc.

130

rode stip OC 73

TO-18
BC 107
BC 108
BC 109
BCY58

a

k

k

1N4001

a BY100
““ BYY37
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! transistor
I knutsel

I boek
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sss Heinz Richter
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Het transistorknutselboek
Er komen elke maand nieuwe transistoren op de
markt die steeds weer nieuwe schakelingen ver
eisen. Van nieuwe schakelingen komen nieuwe
apparaten. Nieuwe apparaten vormen het doel van
elke echte knutselaar.
Hoe uitsluitend met transistoren uitgeruste, mo
derne apparaten zelf gebouwd kunnen worden,
wordt in dit boek beschreven.
De onvermijdelijke onderdelen zijn te allen tijde
in verschillende vormen te koop, zodat elk bouwmodel een grote speelruimte in de uitvoering toe
laat.
Als bijzonderheid zijn hier ook transistorzenders
en een draadloze intercom beschreven. Transistorontvangers, -versterkers en -meetapparaten en
allerlei andere, handige transistorapparaten wordt
hierbij niet te kort gedaan.
Zoals altijd bij Ing. Heinz Richter gaat het bij de
bouwbeschrijving meer om het waarom en het
hoe dan om dorre ‘recepten’.
De rijke fantasie en de bekende vindingrijkheid
van knutselaar, amateur en aankomend technicus
vinden dan ook nog genoeg ruimte tot ‘spelen’.
224 blz., met tekeningen, schema’s en tabellen.
Uitgebreide folders van onze andere uitgaven over
halfgeleiders worden U graag toegezonden.

/E. E. Kluwer Deventer
Technische boeken
Deventer: Postbus 23 • Tel. 05700 - 1 07 22 - Giro 86 3924
Ook verkrijgbaar via de boekhandel
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