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VOORWOORD BIJ DE EERSTE DRUK
Reeds meer dan een halve eeuw geleden heeft het relais in de techniek
zijn intrede gedaan en zich nog steeds kunnen handhaven. Vooral in de
telecommunicatie, doch ook in de fabrieken, wordt het relais veelvuldig
toegepast. Door de opkomst van de digitale rekenmachines ontstond behoefte aan grotere schakelsnelheden dan met relais bereikbaar zijn. Zo
ontstond de toepassing van de digitale schakeltechniek met behulp van
elektronenbuizen. Hoewel hiermede schitterende resultaten zijn bereikt,
kleven hieraan toch drie grote nadelen:
1. De apparatuur wordt omvangrijk, niet alleen door de afmetingen der
buizen, maar tevens doordat de hoeveelheid warmte die de buizen
produceren een compacte bouw niet toelaat.
2. Er is veel energie nodig, die niet nuttig kan worden gebmikt en
die de genoemde hinderlijke warmte ontwikkeling veroorzaakt.
3. Een intensief onderhoud is noodzakelijk om voldoende betrouwbaarheid te verkrijgen, hetgeen een remmende invloed op industriele toepassingen heeft.
De halfgeleiders (transistors en diodes) komen in grote mate aan deze
bezwaren tegemoet.
Het is de bedoeling van dit boekje, zoveel mogelijk uitgaande van de
reeds bekende relaisschakelingen, de lezer vertrouwd te maken met de
schakeltechniek met behulp van halfgeleiders. Ook in zeer eenvoudige
schakelingen kunnen de relais dikwijls met vrucht door halfgeleiders
worden vervangen om de betrouwbaarheid te verhogen. Dit geldt in het
bijzonder bij toepassingen in verontreinigde ruimten of op plaatsen waar
veel schokken en trillingen optreden en indien de schakelfrequentie
groot is.
Schrijver dezes heeft het voorrecht gehad mede te mogen werken bij
het invoeren van digitale technieken in enkele fabrikage-processen.
Het is mij een behoefte op deze plaats vooral Ing. P. Havas dank te
zeggen voor de buitengewoon plezierige en intensieve samenwerking der
afgelopen jaren. Zonder deze gezamenlijke arbeid zouden de huidige
toepassingen zeker niet deze omvang hebben aangenomen en zouden de
kennis en de ervaring welke in dit boekje zijn neergelegd, niet zijn verkregen.
J. Ph. Korthals Altes

VOORWOORD BIJ DE TWEEDE DRUK
Het is vcrhcugcnd dat thans ook in de Nederlandsc taal ecn tweede druk
kan schijnen. Daar dc digitalc technieken met bchulp van halfgcleidcrs
nog steeds ecn stormachtige ontwikkeling doormaken, zijn hier en daar
in het bock enige wijzigingen aangebracht en enkele paragrafen toegevoegd. In het bijzonder is aandacht bcstccd aan dc thyristor. Dit element
neemt in industriclc produktieproccsscn een steeds bclangrijkere plaats in
en zorgt voor dc zozeer gewenste overgang van logische schakelingen. die
op ecn laag cncrgicniveau werken, naar uitgangscircuits, die direct uit het
net worden gevoed, zoals motoren, ovenelementcn enz.
Toch zijn de veranderingen en de toevoegingen tot een minimum beperkt daar de schrijver meent dat de behandclde stof nog steeds de basis
vormt van de hedendaagse digitale technieken t.b.v. industriele toepassingen. Het boek maakt de Iezer vertrouwd met de basistcchnieken en de
toepassingen van bouwelementen zoals elektronische schakelclementen,
poorten, flip-flops enz. Daarom is geen aandacht besteed aan gei'ntegreerde
schakelingen daar deze aan de principcs van het hier bchandelde niets toeof afdoen.
Wei meent de schrijver dat gei'ntegreerde schakelingen in de nabije toekomst een grote stimulans zullen zijn in verband met de veel lagere kosten
en de nog grotere betrouwbaarheid. Hierdoor zullen gecompliceerde systemen binnen het bereik van velen komen.
J. Ph. KORTHALS ALTES
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HOOFDSTUK I
INLEIDING

De relaiswerking
Het doel van een relais is gewoonlijk:
„Met behulp van cen encrgic ccn grotcre energie in- en uitschakelen”.
Dit principc van de relaiswerking is als de technische basis van de industriele ontwikkeling te beschouwen en beperkt zich geenszins tot het relais
als zodanig. Met behulp van een klep die met weinig energie kan worden
gcopend en gesloten, kan immers een grote energie-afgifte van een stoomketel worden geregeld. Met weinig energie kan de energic-ontwikkeling
van een verbrandingsmotor (auto) worden beheerst. Met weinig energie
kan de energic-ontwikkeling van een elektromotor worden in- en uitgeschakeld.
Het is dankzij de relaiswerking dat de menselijke spierkracht door andere
krachtbronnen kan worden vervangen. Volgens deze zienswijze vertoont
ook een elektronenbuis deze relaiswerking. Een zeer kleine energie toevoer naar het stuurrooster is immers voldoende om een grotere energie
afgifte via anode en katode te regelen.
De relaiswerking kan zowel een continu-variabel of anuloog karakter
hebben. als een discontinu-variabcl of cligiraal karakter.
Voorbeelden van analoge apparatuur zijn:
a. versterkers die een signaal evenredig versterken;
b. voltmeter met wijzeraflezing;
c. continu regelbare klep (gaspedaal in auto);
d. rekenlineaal, enz.
Voorbeelden van digitale apparatuur:
a. relais;
b. draaikiezer;
c. klep die twee of meer gefixeerde standen in kan nemen (aan-uit
regeling);
d. flip-flop schakeling;
e. magnetisch ringetje met rechthoekige hysteresislus;
f. tellers;
g. telraam;

h. tafelrekenmachine (zowel de elektromechanische, als de thans opkomende elektronische uitvoeringen).

Terugkoppeling
Sedert de automatisering zijn intrede heeft gedaan, is aan het begrip relaiswerking nog een tweede begrip toegevoegd.
De zuivere relaiswerking maakt immers menselijk handelen wel lichter,
maar niet overbodig. Alleen de spierkracht is in principe vervangen; het
menselijke waarnemen, interpreteren en naar aanleiding daarvan handelen,
wordt door de relaiswerking niet vervangen. Bij het automatisch regelen
wordt het waarnemen door instrumenten overgenomen (thermometers,
drukmeters, Ph-meters, foto-cellen, enz.). De waarneming wordt met de
gewenste waarde vergeleken (die niet constant behoeft te zijn, maar van
een programmator afkomstig kan zijn) op grond waarvan automatisch
wordt gehandeld, veelal doordat het verkregen signaal via een of andere
relaiswerking wordt overgedragen. Dit element wordt samengevat onder
het begrip „terugkoppeling”.
Ook komt het regelmatig voor dat de handeling niet van een, maar
van meerdere waamemingen afhankelijk is. Deze waamemingen moeten
dan soms nog bepaalde bewerkingen ondergaan, die eveneens door appara
tus tot stand kan worden gebracht, waarbij niet zelden de „geheugenwerking” een belangrijke plaats inneemt.

Ingangssignalen‘

Omzetlen van
physische grootheden in elektrische signalen.
Aanpassing van
de elektrische
signalen aan het
logische systeem
Meten

—»

Besturing

Relaiswerking

Logische
verwerking
— {
___

■■■■»■ UHgqngs-

signalen.

Geheugen

Informatie
„ .
Verwerkind-------**}eel .^nn
9
de uitgangssignalen tot
stand komen

Fig. 1

Fig. 1 geeft de schematische indeling van een elektronisch apparaat voor
industriele toepassingen.
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Deze processen kunnen een analoog dan wel een digitaal karakter
dragen, soms zelfs een gemengd analoog-digitaal karakter. Noch analogc
relaiswerking (versterkers enz.), noch analoge regelprocessen zullen in dit
boekje worden behandeld. Hiertoe vvordt verwezen naar reeds bestaande
werkjes die in de literatuurlijst vermeld staan.
Uitgaande van relais schakelingen zullen overeenkomstige digitale schakelingen met halfgeleiders worden behandeld. Na dc transistor als schakelaar, zullen dc elementaire bewerkingen als serie- en parallelschakeling,
de niet-bewerking en de geheugenwerking worden behandeld. (Denk aan
„houdcontact" bij relais). Hierna volgen dan het schuivend register en
diverse deel- en telschakelingen.
Er zijn verschillende motieven waarom van digitale schakelingen uitgevoerd met halfgeleiders gebruik wordt gemaakt. Deze kunnen zijn:
1. kleine afmetingen;
2. betrouwbaar en zeer weinig onderhoud;
3. praktisch onbeperkte levensduur die onafhankelijk is van het aantal
schakelingen;
4. gevoeliger dan gewone relais;
5. de laatste jaren beginnen hogere schakelsnelheden dan met relais
bereikbaar zijn, een rol te spelen;
6. in sommige gevallen blijkt een digitale oplossing thans de voorkeur
te verdienen waar voorheen een analoge oplossing zou zijn gekozen;
dit laatste hangt tevens samen met het feit, dat digitale schakelingen
met halfgeleiders veel minder van de temperatuur afhankelijk zijn dan
analoge schakelingen met halfgeleiders;
7. goed bestand tcgen schokken en trillingen;
8. gemakkelijk in een vorm te verkrijgen die corrosie bestendig is;
9. werken bij een lage spanning, waardoor de veiligheid groot is en de
kans op vonken minimaal zgn. intrinsieke veiligheid (denk aan explosie
gevaar in mijnen).
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HOOFDSTUK 2
ENKELE BEGR1PPEN DER SCHAKELALGEBRA
In verband met het feit dat voor het beschrijven van digitale schakelingen
die gewoonlijk zijn opgebouwd uit elementen die slechts twee stationaire
toestanden kunnen innemen (relais, magnetisch ringetje, flip-flop enz.),
een speciale „schakelalgebra” of „algebra van Boole” wordt gebruikt.
volgen hieruit enkele elementaire regels, gei'llustreerd aan de hand van
voorbeelden.
1. Aan een element dat twee toestanden in kan nemen, wordt een letter
toegevoegd, bijv. A. Als het element zich in de ene toestand bevindt
is A = 0; bevindt het zich in de andere toestand dan is A = 1.
(Dus als in een schakcling een contact A is verbroken, is A = 0 en in
de gesloten toestand is A = 1). Er wordt dan tevens gezegd dat dit
element in de 0- dan wel in de I-toestand verkeert.
2. Er kan een verband bestaan tussen de 0-toestand en de I-toestand
waarin twee of meer elementen kunnen verkcren. Het is nu de taak
van de schakelalgebra dit verband vast te leggen:
Voorbeeld: Een lamp Z kan door een relais A worden in- en uitgeschakeld door middel van een maakcontact. Als de lamp uit is, is
Z = 0 en als de lamp brandt, is Z = 1. Is het relais afgevallen dan
is A =0, en als het relais is aangetrokken, is A = 1.
Hieruit volgt, dat Z = 0 is, als A =0 is en dat Z = 1 is, als A = 1
is; dus is Z = A. Deze formule legt dus het verband vast tussen de
toestand waarin het relais A kan verkeren, en die waarin de lamp Z
zich dan bevindt.
3. Aangezien een element slechts twee toestanden kent, houdt de uitspraak dat het element zich „niet” in de ene toestand bevindt in, dat
het zich dus in de andere toestand bevindt.
De grootheid „niet A" is dus 0 als A = 1 is en 1 als A =0 is.
Deze wordt in het vervolg aangeduid als ~A.
Voorbeeld: Dezelfde lamp Z wordt nu door een breekcontact van
relais A in- en uitgeschakeld. Als wordt vastgehouden aan Z = 0
lamp uit, Z = 1 lamp aan en relais afgevallen A = 0 en relais aan
getrokken A = 1, dan is dus Z = 0 als A = I is en Z = I als
A = 0 is, dus \s Z = ~A.
4

(Dit is vooral van belang als de schakelingen ingewikkelder worden
en meer dan een relais bevatten). Hieruit volgt tevens dat het breekcontact van een relais het ^ei'nverteerde” signaal van het maakcontact geeft.
In den vervolge zal een maakcontact van een relais A evcncens met
A worden aangeduid en een breekcontact met A.
4. Het is mogelijk, dat de toestand van een element niet, zoals in het
voorgaande van een ander element afhangt. maar van meer dan een.
In het bijzonder is het van belang na te gaan hoe het verband kan zijn
als de toestand van twee elementen bcpalend is voor de toestand van
een derde element.
A

E

l
Z=A.B
Fig. 2

Voorbeeld /. Twee maakcontacten van twee relais, A en B, staan in
serie (fig. 2). Alleen als de beide relais zijn aangetrokken, zal een lamp
Z branden. Dat wil, dus zeggen, dat Z — I is, als A = B = 1 is.
In alle andere gevallen is Z = 0. Dit wordt in formule als volgt wcergegeven:
Z = AB
en luidt in woorden:
Z is gelijk aan A en B.

W
Z=A+B
Fig. 3

Voorbeeld II. Twee maakcontacten van twee relais A en B staan
parallel (fig. 3). Als een der beide relais is aangetrokken (of beiden),
zal de lamp Z branden. Dat wil zeggen dat Z = I is, als of A of B
(of beiden) gelijk 1 is. Dit wordt in formule weergegeven:
en luidt in woorden:
Z = A + B
Z is gelijk aan A of B.
5

I

Meer dan deze twee mogelijkheden (serie en parallel schakeling) zijn
er niet. Wei kunnen de „En” en de „Of” bewerking met de „Niet”
bewerking worden gecombineerd.
Z = AB
dan is
5. Stel:
Z = (AH) = A + B
Het bewijs is eenvoudig te leveren door de vier mogelijkheden
A = B = 0] A = l, B = 0; A = 0, B = len/l = B = 1
in te vullen:
Z = A + B
6. stel:
dan is
Z = (A + B) = AB.
Deze twee stellingen zijn eveneens met behulp van relais te realiseren:
Voorbeeld: Een lamp Z moet alleen niet branden als twee relais A en B
aangetrokken zijn. Dit is dus juist het tegengestelde van Z — A B dus
volgens voorgaande stelling A + B, hetgeen wil zeggen dat twee breekcontacten van de relais A en B parallel moeten worden geschakeld. Inderdaad zal de lamp dan alleen niet branden als de beide relais zijn aange
trokken (fig. 4).

E

1

IZ

?
Z=A+B = (A.B)
Fig. 4

Voorbeeld: Een lamp Z moet alleen branden als twee relais A en B zijn
afgevallen en in alle andere gevallen uit zijn. Dit is dus het tegengestelde
van Z = A-\-B, dus volgens voorgaande stelling A B, hetgeen wil zeggen
dat twee breekcontacten van de relais A en B in serie moeten worden ge
schakeld. Inderdaad zal de lamp alleen branden als de beide relais zijn
afgevallen (fig. 5).
A
E

B

i
?
Z = A. fir (a+B)
Fig. 5
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Recapitulerend:
Z = A
Als
is
Z — A
Als
Z = A -J- B
is Z — 1 als A of B = 1 is, als
Z = AB
is, is Z = 1 als A en B = 1 zijn.
Z = A +B
Als
is
Z = AB
en als
Z = AB
is
Z = A + B
Verder kan men zelf afleiden dat geldt
A -f B = B + A
en )
commutatieve eigenschap
AB = BA.
C- (A + B) = A-C + BC (distributive eigenschap)
Verder:
A-A = A, want als A = 0 is, is A-A ook 0 en als A = 1 is,
is A-A = 1 •
A'A — 0, want als A =0 is, is A*A = 0 en als A = 1 is,
is A =0, dus is A A steeds 0. Zo is A + A = 1.
A-1 = A en A -f- 1 = 1
A = A.
Vraagstukken over hoofdstuk 2
1. Werk uit: (A + B) ■ (C + D)
Opl.: A C + A D + B C +B D.
2. Werk uit: (A + B) - (B + C)
Opl.: A B + A C + B + B C = B (A + 1 + C) 4- A C =
= B + A C, aangezien steeds geldt: A + 1 + C = 1.
3. Werk uit: (A + B) • (A + B)
Opl.: A'A + A'B + B'A + B'B = A-B + B'A
4. Als Z een lamp is die alleen moet branden als 6f relais A is bekrachtigd of relais B (dus niet als relais A en B beide niet zijn bekrachtigd
en ook niet als zij beiden wel zijn bekrachtigd), hoe luidt dan de eenvoudigste oplossing?
Opl. De grootheid {A B) is alleen 1, als A = 1 is en B = 0, terwijl
de grootheid (A B) alleen 1 is, als A = 0 is en B = 1, dus voldoet.
Z = (A'B) + (A - B).
7

Fig. 6 geeft de schakeling.

Z=A.B + A.B
Fig. 6

(opmerking: Aangezien relais, behalve maak- en breekcontacten, ook z.g.
wisselcontacten kunnen bevatten, kan de schakeling nog verder worden
vereenvoudigd: tot Fig. 7).

E

1

ZSL

z

?
ZsA.B+A.B
Fig. 7

5. Als Z een lamp is die alleen moet branden als twee relais A en B beiden niet- of beiden wel zijn aangetrokken en in alle andere gevallen
uit moet zijn, hoe luidt de eenvoudigste schakeling dan?
Opl. De grootheid AS is alleen 1 als de beide relais zijn afgevallen,
terwijl de grootheid A B alleen 1 is, als de beide relais zijn aangetrok
ken, dus voldoet: AB + AB.
Bovendien moet dit tevens het tegengestelde van de vorige opgave zijn,
dus moet:
(AB + AB) = AB
Bewijs: (AH + A B) = (AS) • (A B) =
= (A + B) (A +B) = A A + A B + AS + B B =
= AB + AS
q.e.d.
De schakeling wordt door fig. 8 gegeven.
A
B

A

B

ZmA.b+a.B
Fig. 8
8

)Z

Opm. Het is dus in dit geval voldoende om slcchts het maak- cn het
breekcontact van relais B te vcrwisselen, om het tcgenovcrgcsteldc
effect te verkrijgen.
Ook in dit geval is het mogclijk door middel van wissclcontacten
de schakeling nog iets te vereenvoudigen (fig. 9).

B
E

\Z

T
Z=A. B+A.B
Fig. 9
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HOOFDSTUK 3
HET TWEETALLIG OF BINAIRE STELSEL
Aangezien later binaire deel- en telschakelingen zullen worden bchandeld
met behulp van elementen die twee stationaire toestandcn kunnen inncmen, voIgt hier een uiteenzetting over het tweetallig stelsel.
In het tientaliig stelsel bestaan tien verschillende symbolen: 0, 1,2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 en 9.
Een getal is uitsluitend opgebouwd uit deze tien symbolen. Een getal
dat uit bijv. vijf cijfers bestaat, geeft een hoevcclheid aan die wordt
verkregen door de som te nemen van het meest rechtse cijfer maal 10°
(= 1) en het volgende cijfer maal 10' (= 10) en het daarop volgende
cijfer maal JO2 (= 100), enz. Dus als de cijfers worden vervangen door
lettersymbolen, dan stelt het getal abcde voor:
e X 10° + d X 10' + c X 10* + b X I0;» + a X 10«.
Het tweetallig stelsel is op precies dezelfde wijze opgebouwd, met dien
verstande dat er nu slechts twee verschillende symbolen zijn nl. 0 en 1.
Een getal dat uit vijf cijfers bestaat, geeft dan een hoeveelheid aan, die
wordt verkregen door de som te nemen van het meest rechtse cijfer maal
2° en het volgende cijfer maal 2' (= 2) en het daarop volgende cijfer
maal 22 (= 4), enz. Dus als de cijfers weer door letters worden vervangen,
dan stelt het getal abcde voor:
e X 20 + d X 2' + c X 22 + b X 2* + a X 24.
(Er zij hier de aandacht op gevestigd, dat deze notatie niet tweetallig is,
aangezien de symbolen 2, 3, 4 enz. daarin niet voorkomen)
Het vertalen van een getal uit het tweetallig stelsel in het tientaliig stel
sel gaat dus als volgt:
10011101 =1X1+0X2 + 1X4+1X8 + 1X16 + 0X32
+ 0 X 64 + 1 X 128 = 157.
Het vertalen van een getal uit het tientaliig stelsel in het tweetallig stel
sel verloopt als volgt:
Zoek de grootste macht van 2 die kleiner is dan het gegeven getal.
Neem het verschil en zoek ook nu de grootste macht van 2 die klei
ner is dan dit verschil enz. Op deze wijze kan het getal als de som van een
aantal machten van 2 worden geschreven, waaruit de notatie in het twee
tallig stelsel gemakkelijk volgt.
Voorbeeld: 157. De grootste macht van 2 die kleiner is dan 157, is
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27 — 128, aangezien 28 = 256 is en dus groter dan 157. Het verschil
tussen 157 en 128 is 29.
De grootste macht van 2 die kleiner is dan 29, is 2* = 16, omdat 2s = 32
groter is dan 29. Voorts is 29 — 16 = 13. De grootste macht van 2 die
kleiner is dan 13 is 23 = 8; 13 — 8 = 5. Nu is 4 = 22 de grootste macht
van 2 die kleiner is dan 5 en 5 — 4=1 =2°. Dus is:
157 = 128 + 16 + 8 + 4+1= 27 + 24 + 23 + 22 + 2° =
1 X 27 + 0 X 2H 0 X 2H 1 X 21 + 1 X 2H 1 X 2H
0 X 21 + 1 X 2°,
zodat dit getal in het tweetallig stelsel moet worden geschreven als:
10 0 1110 1
Optellen in het tweetallig stelsel verloopt in wezen net zo als in het
tientallig stelsel.
Voorbeeld:
10 110 1
45
10 110 11 +
91 +
=
1 0 0 0 10 0 0
136
Ook het aftrekken geschiedt op dezelfde manier als in het tientallig
stelsel:
1 0 0 0 1 0 0 0
136
1 0 1 1 0 1 l
91
l 0 1 1 0 1
45
Bij het vermenigvuldigen doet zich een opvallende eigenaardigheid voor:
Voorbeeld:

10 110 1
10 110 11
10 110 1
10 110 1
10 110 1
10 110 1
10 110 1
111111111111

X

45
91 X
45
405
4095 = 2»* — 1

Alle zgn. rijtjes zijn gelijk aan het vermenigvuldigtal 101101, doch verspringen slechts in plaats.
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Dit zelfde verschijnsel doet zich bij het delen evcneens voor:
1011011/111111111111\101101
10 110 11...............
10 0 10 0 1 1 . .
10 110 11 . .
1 1 1 0 0 0 1 . .
10 110 11..
10 110 11
10 110 11
0000000

Van dezc cigenschap kan men in digitale rekenmachines een praktisch
gebruik makcn.
Ook kunnen, evenals in het tientallig stelsel, breuken worden gcschreven door cijfers achtcr cen komma te plaatsen.
Het eerste cijfer achter de komma duidt dan het aantal maal 2-' (= V2)
aan, het tweede het aantal maal 2*a (= V4), enz.
Dus 110, 0111 in het tweetallig stelsel, wordt in het tientallig stelsel:
4 + 2 + 0,25 + 0,125 + 0,0625 = 6,4375
Het verschuiven van de komma naar links met 1 plaats, wil dus.nu zeggen
delen door 2, het verschuiven naar rechts met 1 plaats wil zeggen vermenigvuldigen met 2.

Vraagstukken over hoofdstuk 3
1. Zet in het tientallig stelsel om:
1011101
Antwoord: 1011101 = 1 X 2° + 1 X 2* + 1 X 2* + 1 X 2*
+ 1 X 2« = 1 + 4 4- 8 + 16 + 64 = 93.
2. Zet evcneens de getallen 1000110; 111000; 10101011 en 10,1011
van het tweetallig stelsel in het tientallig om.
Antwoorden: 70; 56; 171 en 2,6875.
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3. Zct het gclal 271 van hct ticntallig in hct twcctallig stclscl om.
Antwoord: 271 = 256 + 8 + 4 + 2 + 1 dus wordt dit:
100001111

4. Evcnccns 347; 1023; 156; 10010 cn 3,14
Antwoordcn: 101011011: 1111111 111; 10011100; 10011100011010;
11,0010001111
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HOOFDSTUK 4
DE TRANSISTOR ALS SCHAKELAAR

4.1. De transistor als enkelvoudig schakelelement
Transistors kunnen evenals elektronenbuizen, zowel voor analoge toepassingen worden gebruikt (zoals dit o.a. in de radiotechniek geschiedt), als
voor digitale toepassingen.
Voor de fysische grondslagen waarop de werking van de transistor berust, en voor de analoge toepassingen, wordt verwezen naar de literatuurlijst, no. 1 en 2. De transistor wordt hier als een zuiver digitaal element
beschouwd. Het analoge karakter van de transistor komt hoogstens als
een storend effect ter sprake. Volgens deze opvatting gedraagt een transis
tor zich net als een relais met een contact, dat slechts geopend, dan wel
gesloten kan zijn.

Masting

lc betasting
basis,
R\

\collector

Jb

emissor

Fig. 10b

Door de schakelaar Sk in fig. 10a te sluiten, zal een stroom door de spoel
gaan lopen, waardoor het relais aantrekt en het maakcontact wordt gesloten.
Hierdoor gaat er een stroom E/Rbel door de belasting lopen. Over het
algemeen zal de stroom door de belasting groter kunnen zijn, dan die door
de spoel, waardoor de bekende relaiswerking optreedt.
In fig. 10b is de transistor in de zgn. „geaarde emissor” schakeling getekend.
Zo lang de schakelaar Sk de basis via de weerstand R met een positieve
spanning +Vj verbindt, is de weerstand tussen emissor en collector zeer
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hoog, zodat praktisch gecn stroom door de belasting loopt.
Ook de weerstand tussen collector en basis is dan zeer groot, zodat er tevens een te verwaarlozen stroom door de weerstand R gaat.
Wordt de schakelaar Sk omgelegd, zodat de basis via de weerstand R met
een negatieve spanning —V2 is verbonden dan wordt de weerstand van de
emissor naar de collector zeer klein, zodat nu wel stroom door de belas
ting loopt. Als de collector-emissor-weerstand wordt vcrwaarloosd t.o.v.
de belasting (evenals in fig. 10a de overgangsweerstand van bet relais
contact), dan is de stroom door de belasting ook hier E/R in
In werkelijkheid blijft de zgn. „kniespanning” over de transistor staan, een
kleine restspanning van enkele tiende volt, die dus van £moet worden afgetrokken om de spanning over de belasting te vinden. Het is dus van belang,
dat de spanning £ groot is t.o.v. de kniespanning. Tevens is de kniespanning groter, naarmate de stroom door de belasting groter is. *) Aangezien
de stroom door de basis en dus door R vele malen kleiner mag zijn dan de
stroom door de belasting, treedt ook hier relaiswerking op.
Als R met + V, is verbonden, zodat de transistor niet geleidend is,
loopt er veel minder stroom door R en de basis dan in het geval dat R
met —V2 is verbonden en de transistor dus geleidend is.
De weerstand R zou dan ook in het eerste geval vele malen groter mogen zijn dan in het tweede geval. De schakeling kan daarom worden
gewijzigd volgens fig. 10c, waardoor de schakelaar Sk een maakcontact
wordt.
De schakelaar Sk moet nu wel een iets grotere stroom schakelen dan vol
gens fig. 10b noodzakelijk is, aangezien de stroom i, gelijk is aan de basisstroom /0, vermeerderd met ir R2 is echter groot t.o.v. Rv zodat
i2 klein is t.o.v. ir
*r
Sk

-V2o-ir o—\

*1

'*1

Rfrl.

&

I
*2

♦V'l

Fig. 10c
Is tot nu toe de nadruk gelegd op de overeenkomsten tussen de schake
ling van fig. 10a en die van fig. 10c, toch zijn er enkele belangrijke verschillen.
*) Doch niet proportioned.
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1. Bij de relaisschakeling mogen de voedingsspanning V van de relaisspoel en de spanningsbron E voor de belasting geheel gescheiden zijn,
daar de circuits immers geen gemeenschappelijke tak bezitten.
Bij de transistorschakeling is dit niet mogelijk, omdat zowel de stuurspanning door de basis, als de belastingsstroom door de collector, beide
door de emissor vloeien.
Het is dan ook hierom, dat alle spanningen ten opzichte van de cmissor moeten worden uitgedrukt, hetgeen gemakshalve tot uitdrukking
wordt gebracht door aan te nemen dat de emissor een spanning van
0 V heeft ten opzichte van aarde. Dit laatste is natuurlijk geen noodzaak, maar zal in de praktijk dikwijls het geval zijn.
2. Met het relaiscontact kan zowel gelijkstroom als wisselstroom worden
geschakeld. Dit is met de transistor onmogelijk. Het is nl. bij de p-n-p
transistor, absoluut noodzakelijk dat de collector steeds negatief is t.o.v.
de emissor, zodat uitsluitend gelijkstroom kan worden geschakeld, en
dan nog in de juiste richting.
Bij n-p-n transistors moet de spanning op de collector steeds positief
zijn t.o.v. de emissor. Ook de spanning op de basis moet dan positief
zijn t.o.v. de emissor om de transistor in de geleidende toestand te
brengen.
4.2

De dimensionering der weerstanden. ')

Voor figuur 10b geldt:
Ib ^ -^7-voor de geleidende toestand van de transistor.
ot

£
Als /c = -=— is, wordt dit:
Kh(fl

h ^

E

1) Dit is een voorbeeld dat in vele gevallen kan worden aangehouden. In sommige
gevallen is het echter noodzakelijk een aantal andere factoren in rekening te
brengen, zoals het spanningsverschil tussen basis en emissor (VBE) en de kniespanning.
Indien het schakelen zeer snel moet geschieden, kan het eveneens noodzakelijk
zijn de capaciteiten tussen de diverse elektroden van de transistor in aanmerking
te nemen. Tot slot dient er op gewezen te worden, dat de &' (ook wel hf£
genoemd) in de loop van de levensduur kleiner wordt, vooral als de transistor
stromen moet schakelen die in de buurt van de maximale waarden liggen en als
de omgevingstemperatuur hoog is.
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Aangezien in de geleidende toestand de overgangsweerstand van de emissor
naar de basis eveneens zeer klein is, kan bij benadering de spanning op de
basis op OV worden gesteld, zodat
V
of R <> a'R bol • -£
r
Voor het bijzondere geval dat E = V is, hetgeen betekent dat van een
spanningsbron gebruik kan worden gemaakt, wordt dit: R ^ <x'7?be|.
Aangezien a voor de meeste schakeltransistors varieert van 30 tot 100,
is het duidelijk dat hier inderdaad van versterking en dus van relaiswerking sprake is.
De waarde van a hangt van twee factoren af:
1. Van het type transistor dat wordt gebruikt. Voor transistors geschikt
voor emissorstromen van ± 0,5 A, is <%' aanmerkelijk groter dan voor de
zgn. krachttransistors die stromen tot ± 6 A kunnen schakelen.
2. Van de collectorstroom. Voor een bepaald type transistor is a nl. niet
constant, doch kleiner naarmate Ic groter is.

b

Het is van belang dat Ih groot genoeg is, opdat de overgangsweerstand
tussen emissor en collector zo klein mogelijk is. Als Ib te klein is, zal de
transistor niet volledig genoeg geleidend zijn, waardoor de stroom lc door
de belasting niet meer gelijk mag worden gesteld aan E/Rhol.
Zoals later zal blijken, kan dit de verwoesting van de transistor ten gevolge
hebben. Om dit te voorkomen, moet in de berekening van schakelelementen voor a de laagste waarde worden gekozen, die voor het gebruikte type
bij de te verwachten belastingsstroom wordt opgegeven. Als de weerstand
R is berekend, zal gewoonlijk van een weerstand worden gebruik gemaakt
die verkrijgbaar is. In dat geval moet de berekende waarde altijd naar
beneden worden afgerond.
Voor figuur 10c geldt:
/, = lb + ir Allereerst moet lb op dezelfde wijze worden bepaald als voor
fig. 10b geldt, dus: lb = Ic/<x. Aangezien voorts de spanning op de basis
weer bij benadering op 0 V mag worden gesteld, geldt:
7
V
V2
.
Vt
of R, = y*
, zodat L = 4 +
i,

= «fen^ = t

Kt

a

R2

Ic

V,

a' + R2
Het is van belang dat il zo klein mogelijk is om een zo groot mogelijke
versterking te verkrijgen. Dus moet Rt zo groot mogelijk zijn. Tevens is
het wenselijk R2 zo groot te kiezen als is toegestaan. Is R2 immers oneindig,
dan ontstaat dezelfde situatie als in fig. 10b.
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Hoe kleiner R2 is, hoe groter /, en deze is er de oorzaak van dat R1
kleiner wordt dan in fig. 10b het geval is.
De vraag rijst dus, hoe groot R2 mag worden gekozen. Deze moet er
voor zorgen. dat de transistor de stroom door de belasting tot een minimum
beperkt, als Sk is verbroken. Hiertoe is het nodig, dat de spanning op de
basis minstens IV positief is t.o.v. de emissor. Om dit te bereiken, wordt
de waarde l(710 opgezocht, dit is de stroom die bij een bepaalde spanning
op de collector (hier E), nog via de basis naar de collector kan vloeien als
de transistor gesperd is. Ook deze hangt van het type transistor af, en van
de collectorspanning, en van de temperatuur. >)
De weerstand R2 wordt dus als volgt berekend:
1
V
De spanning over R2 is Vx — l volt, dus R., =
/ nut
Voorbeeld:
Een belasting van 12 £> moet met een transistor met een a' van 35 en een
‘mo van 1 mA worden in- en uitgeschakeld. De spanning E = —24V,
V2 = —6 V en k, = +6V. Hoe groot zijn dan Rx en R2 als de schakeling volgens fig. 10c moet worden uitgevoerd?
Oplossing:

*. =

6 — 1
10*3

24
lv = -jyA = 2A

= 5 kQ
dus

R -

6
*1-5— 6103 « 100 Q
35+ 5

'* = w = 60 mA>) De temperatuurafhankelijkheid is zeer groot, nl. een factor 2 per 7 °C. Het is
dus noodzakelijk voor /(710 bij de dimensionering van R« de maximale kristaltemperatuur die wordt verwacht in rekening te brengen. Hiervoor kan de formule Tj = T ouif/ -f- K»P(. worden gebruikt. Hierin is Tj de temperatuur van
het kristal binnen in de transistor. Tumg de temperatuur van de omgeving, Pc de
collector dissipatie (K(,t../r) en K een constante, die per transistor type wordt
opgegeven. Deze constante wordt kleiner indien de transistor op een koelplaat
wordt gemonteerd.
Voorbeeld:
Stel Tumu = 43 #C: Pc = 2 W en K = 1,5 <>C/\V
Dan is Tj = 46 °C
Is nu bijv. /<7so bij 25 *C 10 u A. dan zal dus op een lclf0 van 80 /(A moeten
worden gerekend.
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Hieruit volgt, dat de stroom van 2A met een stroom van 60 mA kan worden in- en uitgeschakeld.

4.3 Versterking met behulp van een tweede transistor
Het komt voor, dat de stroom it (60 mA in het voorbeeld) nog te groot is.
Het is dan mogelijk tussen de schakelaar en de krachttransistor een tweede
transistor te schakelen. Dit zou overeenkomen met door een klein relais
een groot relais in- en uit te schakelen, dat op zijn beurt de belastingsstroom schakelt. De schakeling is in fig. 11 weergegeven.

Als Sk is geopend, is Ts2 niet geleidend. Het is dan juist als.of de basis
vanTsx via Rt en R2 met de negatieve spanning E is verbonden, zodat Tst
wel geleidend zal zijn. Er loopt dus stroom door de belasting als Sk is
geopend.
Is Sk gesloten, dan is Ts2 geleidend. In dat geval is de basis van Tst
via Rx met 0 V verbonden en via R2 met een positieve spanning. Rx en R2
vormen een spanningsdeler met als resultaat, dat de basis van Tsx positief is. Tsx geleidt dan niet. De beide transistors gedragen zich te samen
dus bovendien als een relais met een breekcontact. Als Sk immers verbroken is, loopt er stroom door de belasting en omgekeerd. Aangezien in
hoofdstuk 5 (fig. 17) een verbeterde schakeling zal worden behandeld,
wordt hier niet nader op de dimensionering in gegaan. Er zij slechts op
gewezen, dat Rx + R3 zodanig moet worden gekozen, dat de basisstroom
van Tsx groot genoeg is om Tst volledig te doen geleiden, als Sk is verbroken; dat R3 zo groot mogelijk moet zijn om de collectorstroom en dus
tevens de stroom door Sk zo klein mogelijk te doen zijn en dat Rx ook zo
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grout mogclijk moot zijn. opdat levens /?_, zo groot mogclijk is. Hoc groter
R:} cchtcr worth, tics tc klcincr wordt Rr aangczicn dc som van R:l en R1
aan con maximum is gcbondcn. Hot is mogclijk dc optimalc dimcnsionering tc bcrckcncn. niaar door toepassing van con andcrc schakcling, waarbij van diodes gebruik wordt gemaakt. kan het problccm worden vcrcenvoudigd en levens verbeterd. Hot is echter duidelijk dat de stroom door
Sk Ilians aanzienlijker klcincr is dan bij het gebruik van een transistor,
daar dc stroom door Sk eerst door Ts, wordt versterkl en daarna oog cens
door Tsr

4.4

De encrgie-ontwikkeling in een schakeltransistor

Dc temperatuur van dc transistor dient zo laag mogclijk tc blijvcn.*) Met
het oog daarop is hot van belang na te gaan. hoc groot dc warmte ontwikkeling van een transistor is. die als schakelaar wordt gebruikt.
Deze is steeds: Vn;mh:
Als de transistor niet gcleidt. is 1, ^ 0.
geleidt de transistor wel. dan is VrK 0.
In beide gevallcn is het product
klcin. Voor cen bepaaldc waardc
R,„, van de belasting geldt. dat do maximale waardc van de energiedissipatie in de transistor wordt bereikt, als de stroom lr =

2E
De spanning op de collector is dan y2 E, zodat V, K- //; =

E- .
—is.
'VW

Dit is dus een vierde van de maximale energic die door de belasting wordt
gcdissipcerd. als de transistor volledig geleidend is. Deze waarde kan vcle
malen groter zijn dan de maximaal toegestane continue transistor dissipatie. Toch is het toegestaan, dat de transistor dit „verboden gebied” kortstondig passeert tijdens de overgang van de niet-geleidende toestand naar
de gcleidende toestand en omgekeerd. De maximaal toegestane collectoremissor spanning, noch de maximaal toegestane collector stroom worden
hierbij ovcrschrcdcn. Wel is het van vccl belang or voor zorg te dragen,
dat deze overgang zo snel mogelijk geschiedt, om de gemiddelde energiedissipatie zo klcin mogelijk te houden.

*) Vooral om de /run zo laag mogelijk tc houden.
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Indien hct in- en uitschakelen met een schakelaar geschiedt, zoals hier
beschreven, zal dit ook het geval zijn. Wordt echter van anderc hulpmiddelen gebruik gemaakt, zoals van foto-cellen, dan is het van veel
belang hiermede terdege rekening te houden, vooral als er veel schakelingen per tijdseenheid moeten plaats vinden.
Uit het bovenstaande volgt tevens, waarom hct van veel belang is er
voor zorg te dragen, dat de transistor ook werkelijk in de maximaal
mogelijke tocstand van gelcidbaarheid wordt gebracht, dus dat de basisstroom groot genoeg is. Gebeurt dit niet, dan kan de transistor warm
worden waardoor de a kleiner wordt, cn waardoor de energie dissipatie
nog verder toeneemt, hetgeen tot een snelle desintegratie van de transistor
zal leiden.
Dit is dus een voorbceld waarbij het analoge karakter van de transistor
als een storend effect optreedt.
Een derde punt waarmee wel eens geen rekening wordt gehouden, is
dat bij het inschakelen van een gloeilamp de weerstand van de lamp aanmerkelijk kleiner is dan tijdens het branden van de lamp nl. V7 a */w
Wordt de basisstroom berekend door van het opgegeven wattage van de
lamp uit te gaan, dan kan de transistor aanvankelijk de benodigde stroom
voor het opwarmen van de gloeispiraal niet schakelen. Hierdoor zal het
langer duren dan gewoonlijk, voordat de lamp de normale bedrijfstemperatuur heeft bereikt. In deze periode is de transistor niet volledig geleidend,
waardoor deze een te hoge temperatuur kan aannemen, hetgeen een aanzienlijke verkorting van de levensduur tot gevolg heeft.
Ook is het mogelijk dat de bedrijfstemperatuur van de gloeispiraal nooit
wordt bereikt, omdat in de opwarmperiode de <x reeds zoveel afneemt,
dat de transistor de bedrijfsstroom niet meer kan leveren. In dat geval
blijft de lamp enige tijd gloeien, tot de transistor zo warm is geworden,
dat deze niet meer kan functioneren. Gewoonlijk treedt dan een voortdurende toestand van geleidbaarheid tussen de collector en de emissor in,
zodat de latnp niet meer kan worden uitgeschakeld. Een goede methode
om de stroom door te transistor bij het inschakelen van een lamp te beperken, wordt weergegeven door fig. 12.
Ook als de transistor niet geleidend is, zal er via R een stroom door de
lamp vloeien. Door R zo te dimensioneren, dat de lamp dan net niet zichtbaar brandt. wordt toch bereikt, dat de temperatuur van het gloeilichaam
ver boven de normale waarde ligt indien de lamp geheel is uitgeschakeld.
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Hierdoor is ook de weerstand al aanmerkelijk groter als de transistor geleidend wordt, zodat het effect van de hoge inschakelstroom wordt beperkt.
Dit effect wordt bovendien versterkt door het feit dat een deel van de
lampstroom niet door de transistor, maar door R gaat. Als de stroom die
de schakeltransistor moet schakelen hoog is, neemt ook de kniespanning
toe, waardoor de door de transistor gedissipeerde energie zo groot kan
worden, dat het noodzakelijk is de transistor op een koelplaat te monteren.
Voorbeeld: Met een ASZ 16 (<*' > 35, /c max = 6 A) moet een belasting
van 120 W, 24 V worden geschakeld. Dan is Ir = 5 A en I,, = X A =
35
143 mA.
Aangezien de kniespanning dan ongeveer 0,5 V is, is het door de transistor
gedissipeerde vermogen minstens 2,5 W, zodat koeling noodzakelijk is.

4.5 De Thyristor
De thyristor (Engels: Silicon Controled Rectifier, afgekort S.C.R.) of
gestuurde gelijkrichter, is een element, dat dezelfde functie kan vervullen
als een thyratron of ignitron. De voordelen van de thyristor t.o.v. de beide
laatste elementen zijn:
1. Veel langere levensduur.
2. Geen gloeistroom vereist en geen waterkoeling (zoals bij ignitrons veelal noodzakelijk is).
3. De afmetingen zijn klein.
4. Geen opwarmtijd nodig alvorens de thyristor in bedrijf kan worden
gesteld.
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5. De spanning tussen anode en katode is in de geleidende toestand veel
kleiner dan bij thyratrons en ignitrons het geval is. Hierdoor is de
dissipatie van het schakelelement niet alleen veel kleiner, maar ook de
vervorming van de sinusvormige spanning op de belasting. Vooral voor
belastingen met veel zelfinductie, zoals transformatoren en motoren
is dit van veel belang.
6. Doordat de levensduur onafhankelijk is van het aantal verrichtte schakelingen, leent de thyristor zich bij uitstek voor vervanging van magneetschakelaars die zeer dikwijls moeten schakelen. Zo kunnen in „aanuit regelingen” van ovens thyristors tot sterke vermindering van het
onderhoud leiden. Bovendien kan de aan-uit regeling in veel gevallen
geoptimaliseerd worden door de schakclfrequentie te verhogen.
7. Met thyristors kan veel sneller worden gcschakeld dan met magneetschakelaars mogelijk is. Ook het tijdstip van schakelen is beter gedefinieerd.
8. Continu regeling door middel van „faze-aansnijding” is eveneens moge
lijk, waardoor in veel gevallen transformatoren en vooral regelbare
transformatoren kunnen worden vermeden. Ook toerentalregelingen
van motoren zijn met thyristors zeer goed te realiseren.
9. T.o.v. de transistor biedt de thyristor de mogelijkhcid veel hogere spanningen en stromen te kunnen schakelen (tot 1200 V wisselspanning en
70 A; bij kortstondige belasting een veelvoud hiervan).
Enige nadelen zijn:
1. Overbelasting leidt zeer snel tot verwoesting van de thyristor.
2. Te hoge spanningspieken in de doorlaatrichting doet de thyristor spontaan ontsteken, waardoor de thyristor in fabricageprocessen niet dezelfde veiligheid biedt als een afgeschakelde magneetschakelaar. Dit leidt
echter niet tot verwoesting van de thyristor.
3. Te hoge spanningspieken in de keerrichting kunnen de thyristor in
een fractie van een seconde verwoesten, evenals dit bij een germaniumof silicium-diode het geval is. Hiertegen kan men wel beveiligingscircuits aanbrengen met behulp van diodes of zenerdiodes (zie hoofdstuk 5).
4. T.o.v. de transistor biedt de thyristor het nadeel, dat hij na in de gelei
dende toestand gebracht te zijn, slechts weer in de niet-geleidende toestand gebracht kan worden, door de anode negatief te maken t.o.v. de
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katode, evenals dit ook voor een thyratron of ignitron geldt. Bij het
schakelen van wisselspanningen betekent dit, dat gewacht moet worden
tot de polariteit veranderd is. Gelijkspanningen kunnen alleen worden
nitgeschakeld met behulp van een tweede thyristor, die de stroom kortere of langere tijd volledig overneemt. Indien dit laatste niet tot doven
van de eerste thyristor leidt, kan dit tot gevolg hebben dat beide thyris
tors geleiden, zodat doving niet meer kan plaatsvindcn. Daarom moeten
aan dergelijke circuits hoge eisen t.a.v. de dimensionering worden
gesteld. Door de grote betrouwbaarheid der elementen kan het schake
len van gelijkspanning met behulp van thyristors toch verantwoord
geschieden.
5. Evenals voor de 'transistor geldt dat de ontsteekelektrode niet galvanisch is gescheiden van de overige elektroden. Hierdoor zijn speciale
circuits vereist om getransistoriseerde logica-schakelingen, die worden
gevoed door een lage gelijkspanning, te scheiden van het net waarin
de thyristors zijn opgenomen (zie hoofdstuk 5). Deze maatregelen maken het echter mogelijk op een Iogica-schakeling die met lage spanningen en stromen werkt, thyristors te laten volgen, die zeer grote energien
kunnen schakelen (bijv. 50kVA draaistroom).
Het bovenstaande moge aantonen, dat de thyristor een sluitsteen vormt
bij het toepassen van halfgeleiders voor industriele toepassing, waar immers veelal grote energien geschakeld dienen te worden.

Enkele voor de hand liggende toepassingen zijn:
1.
2.
3.
4.

Ovenregelingen.
Motorbesturingen.
Regeling van verlichtingsbronnen (ook TL-verlichting).
Statische omvormers (met behulp van thyristors kan een lage gelijk
spanning, bijv. afkomstig van een accu, in een hoge wisselspanning
worden omgezet. Indien gewenst, kan de frequentie hoger zijn dan
50 Hz, hetgeen soms voordelen biedt t.a.v. de dimensies der toe te
passen transformatoren, of indien men deze hoge spanning weer wil
gelijkrichten).
5. Ontsteking van verbrandingsmotoren.
(Door toepassing van een elektronisch circuit kan het moment van
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ontsteking bovendien worden aangepast aan het toerental van de
motor).
6. Lastimers voor puntlasapparaten.
Het symbool van de thyristor is afgebeeld in fig. 13.

katode

/

on tsteekelektrode

anode

Fig. 13

Alleen als de anode positief is t.o.v. de katode, kan de thyristor geleidend worden gemaakt door de ontsteekelektrode korte tijd positief te maken t.o.v. de katode. Deze blijft dan geleidend, zo lang de anode maar
positief blijft t.o.v. de katode ook al wordt de ontsteker weer 0 V of negatief t.o.v. de katode.
Zodra de anode negatief wordt t.o.v. de katode, geleidt de thyristor niet,
ongeacht de spanning op de ontsteker. Wordt de anode weer positief, dan
zal de thyristor gesperd blijven, zo lang de ontsteker negatief is, of 0 V,
t.o.v. de katode. Een impuls van enkele //sec van voldoende stroomsterkte
is echter voldoende om de thyristor te doen geleiden (b.v. 20 //sec en 200
mA is voldoende om een stroom van 70 A te schakelen). Hieruit moge de
relaiswerking van de thyristor voldoende blijken.
Aangezien de diode in vrijwel alle toepassingen met thyristors een onmisbaar element is, zullen enige schakelingen met thyristors in hoofdstuk 5.5
worden behandeld, in aansluiting op de behandeling der diode.
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HOOFDSTUK 5
DIODES
• 5.1

Het element

Een diode is een element dat in de ene richting wel en in de andere richting geen stroom geleidt. Diodes werken dus als een ventiel en hebben een
gelijkrichtende werking. AI sedert Iang worden buizen voor dit doel toegepast, b.v. om in de radiotechniek een gelijkspanning te verkrijgen voor de
voeding van de anode en de roosters. Ook zgn. seleen-cellen worden al
geruime tijd toegepast. Met behulp van germanium en silicium is het
eveneens mogelijk diodes te vervaardigen.
Voor diodes zijn de volgende eigenschappen van belang:
1. De spanning over de diode indien een bepaalde stroom in de doorlaatrichting vloeit. Deze is van belang voor de noeveelheid warmte die
in dc diode wordt ontwikkeld, en dus voor de temperatuur die de
diode zal aanncmen. Hoe kleiner de spanning bij een bepaalde stroom,
hoc geringer de ontwikkelde warmte. Om een grote stroom door de
diode te mogen sturen, moet de spanning dus klein zijn (kleine weerstand in de doorlaatrichting).
2. De maximale stroom die in de doorlaatrichting mag lopen.
3. De maximale spanning die in de gesperde toestand over de diode mag
staan.
4. De stroom, die nog in de sperrichting vloeit bij een bepaalde spanning.
Fig. 14 geeft een diode-karakteristiek weer. Gewone diodes mogen

t
A

B

V

<K

I
I
I

Fig. 14

alleen in het gebied tussen A en B worden gebruikt en dit loopt zeer uiteen
voor de verschillende typen. De knik K mag in elk geval niet worden
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overschreden. In het algemeen geldt dat germanium diodes gunstig zijn
ten aanzien van de eigenschappen 1 en 2 en dat silicium diodes moeten
worden toegepast als de nadruk op de eigenschappen 3 en 4 valt. Voorts
kan silicium een hogere temperatuur verdragen dan germanium.
In digitale schakelingen met halfgeleiders worden diodes zeer veelvuldig
toegepast zonder dat hoge eisen aan de eigenschappen 1 t/m 4 worden
gesteld. Voor dit doel zijn diodes ontwikkeld met zeer kleine afmetingen
om miniaturisatie mogelijk te maken.
Voor de vele gelijkrichtschakelingen die ten doel hebben om een gelijkspanning te verkrijgen vanuit een wisselspanning, wordt naar de uitgebreide literatuur verwezen waarin deze schakelingen worden behandeld,
aangezien dit buiten het bestek van dit boekje valt.
Enkele factoren die dikwijls worden verwaarloosd, waardoor veel diodes
defect raken, worden slechts aangestipt.
1. Gewoonlijk wordt de rimpelspanning met condensatoren afgevlakt.
Als de gelijkrichter wordt ingeschakcld zijn de condensatoren ontladen. Indien geen weerstanden aanwezig zijn die de stroom beperken
als de capaciteiten worden opgeladen, kan de stroom door de gelijkrichtendc diodes zeer hoog worden, waardoor deze kapot gaan. Ge
woonlijk wordt bij de specificaties opgegeven hoe groot de capacitieve
belasting mag zijn, doch dit wordt dikwijls over het hoofd gezien.
2. Bij dubbelfazige gelijkrichting wordt veelal van een Graetz-schakeling
uitgegaan. Hierbij loopt de stroom steeds via twee diodes, waardoor
een dubbel spanningsverlies over de diodes ontstaat. Zgn. twee-weggelijkrichting verdient daarom aanbeveling. (zie fig. 15).

rvYY\

In dit geval is A negatief als B positief is, zodat de dubbele topspanning over Dx komt te staan. Ook dit wordt vaak over het hoofd gezien.
3. Bij kortsluiting zullen diodes zeer snel defect raken, waarbij het niet
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zelden voorkomt dat de diodes volledig geleidend worden in beidc
richtingen. In dat geval is de transformator sccundair kortgesloten,
zodat deze kan doorbranden. Het verdient daarom aanbevcling zekeringen op te ncmen tussen de transformator en de diodes.
De diode komt alleen ter sprake voor zover deze deel uitmaakt van dc
typische digitale schakelingen.
Het symbool voor de diode wordt door fig. 16 weergegeven.
anode

kathode

/ -

►

Fig. 16

De diode is geleidend, als de anode positief is t.o.v. de katode.
5.2. Enkele toepassingen
5.21.

Bescherming van een transistor

Als een transistor als schakelaar voor een belasting met zelfinductie, b.v.
een relais, een elektromagnetische klep of koppeling wordt gebruikt, kan
de spanning van de collector bij het uitschakelen van de stroom enkele
malen groter worden dan de spanning £ (zie fig. 10c). Bij een gewone
schakelaar treedt dit verschijnsel eveneens op, hctgeen aanlciding geeft
tot vonken, waardoor de contacten kunnen oxyderen of smelten. Niet
zelden wordt de levensduur van contacten hierdoor aanmerkclijk korter.
Bij transistors kan de hoge spanning op de collector tot onmiddellijke vernieling leiden. Door een diode parallel met de belasting aan te sluiten,
kan dit verschijnsel worden bestreden.

-E

Sk
*1
-V7o-ero—I
\

Ri
+V\
Fig. 17

28

Fig. 17 laat zien hoe de diode moet worden aangesloten. Tijdens normaal gebruik is de spanning op de collector positief t.o.v. —E, zodat dc
diode niet geleidend is. Alleen bij het uitschakclen van dc stroom kan
de potentiaal van de collector negatief worden t.o.v. —E. In dat geval is de
diode geleidend.
De energie, opgehoopt in het elektro-magnetische veld van de bclasting met
zelfinductic, wordt dan door de diode geleid, zodat de spanning maar
weinig kan oplopen.
Aangezien er na het uitschakelen van Sk toch nog stroom door dc belasting loopt, trcedt wcl een aischakelvertraging op door het aanbrengen van
de diode, die vooral bij grote zelfinducties aanzienlijk kan zijn.
5.22

Versterking met behulp van een tweede transistor

In het vorige hoofdstuk (fig. 11), werd reeds uiteengczet, dat dc stroom
door de schakelaar Sk, aanzienlijk kan worden verminderd door met Sk
een transistor Ts., te schakelen, die op zijn beurt een transistor Tsx schakelt. Fig. 18 gecft nog eens dezelfde schakeling, doch /?, is door twee in
serie geschakelde diodes vervangen.

Als Sk is verbroken, is Ts2 niet geleidend en Tsl wel. AIs verder wordt
aangenomen, dat de spanning over Dx en £>., samen ongeveer IV is (hetgeen in overeenstemming is met de karakteristiek van dc mecstc silicium
diodes), dan is /, =
Dus is /« =

E — 1

E— 1

. Voorts is

=

V
d

R*

en l,t =

V
— E
— jz- en dit moet groter of gelijk — ^ii.i zijn.
Ao

%

Als R., bekend is, kan R:i hieruit worden berekend.
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Als Sk is gesioten, is Ts2 geleidend en Tsx niet. Daar ook nu de span
ning over Dj en D2 ongeveer 1 V is, is de spanning op de basis van Tsl
+ 1 V, aangezien de spanning op de collector van Ts2 0 V is, mits R2
klein genoeg is, om de ICB0 van Ts te compenseren.
Dus R2 =

Vi=± . Er loopt dan nog slechts een uiterst kleine stroom
IcBO

door de diodes Dx en D2, die verwaarloosd kan worden t.o.v. i3 =
Ra en R5 kunnen als volgt worden berekend:

—E
*3

yi-l
*5 =

Icbo (van Ts2y
Het grote voordeel van deze schakeling t.o.v. de schakeling zonder dio
des is, dat de weerstand van de twee diodes klein is t.o.v. R2 als Tsx
geleidt en groot t.o.v. R., als Tsx niet geleidt, waardoor /?3 praktisch gelijk
is aan R2 + Rx van fig. 11.
Hierdoor wordt de stroom door Ts2 veel kleiner als deze geleidend is, hetgeen betekent dat de stroom door Sk eveneens aanzienlijk kleiner is. Dit
effect wordt nog versterkt doordat R2 groter mag zijn, omdat alleen met
de Iqbo van Tst rekening behoeft te worden gehouden en niet met de
stroom door Dx en D2 als Tst niet geleidt. Hierdoor wordt i2 nl. kleiner, i3
dus ook en daardoor iy

5.23.

Schakelen van een transistor zonder positieve spanningsbron

Het schakelen van een grote stroom met behulp van een krachttransistor
en een schakelaar die slechts een geringe stroom mag voeren, had in de
voorafgaande voorbeelden het nadeel, dat een positieve spanning was vereist, die met behulp van een aparte gelijkrichtschakeling moet worden
verkregen.
Toepassing van enkele diodes maakt deze positieve spanning overbodig.
Als uitgangspunt wordt het voorbeeld in 4.4 figuur 12 gekozen (zie fig. 19).
Indien voor Dx en D2 twee identieke siliciumdiodes worden gekozen,
waardoor de voile lampstroom mag vloeien, dan zal de spanning over
Dx en D2 ongeveer 1 V bedragen. Ook als de transistor niet geleidt, zal door
30

jZOy

ZZ°2

Fig. 19

L en R nog een stroom vloeien waardoor de spanningsval van 1 V gehandhaafd blijft. Hierdoor zal, indien Sk in de getekende stand staat, de basis
positief zijn t.o.v. de emissor. Wordt Sk omgelegd, dan wordt de basis
negatief t.o.v. de emissor, zodat de transistor gaat geleiden. Indien geen
stroom mag vloeien door de belasting, dan kan de schakeling van fig. 20
worden gekozen. Wei dient er mede rekening te worden gehouden, dat de
spanning over de belasting door toepassing van deze schakeling circa 1 &
1,5 V afneemt, doch in veel gevallen is dit geen bezwaar.

Belasting

=

Fig. 20
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Voorbeeld:
Stel: E= — 24V, belastingsweerstand = 24 Q. a van de transistor
= 50, IrlHt = 0,1 mA, spanning tussen emissor en aarde: — 1,5 V. Dan
moetz-j = (0,5/0,1). 10s = 5 kQzijn.
De stroom door de belasting is: 24/24 A = 1 A.
De basisstroom moet dus: 1/50 A = 0,02 A = 20 mA bedragen. De
spanning op de basis zal in de geleidende toestand maximaal — 2 V zijn
2

(— 0,5 V t.o.v. de emissor), zodat de stroom door r2 dan — • IQs =
0,4 mA bedraagt. Door rx moet dus een stroom van 20,4 mA vloeien. De
22
• 103 Q
spanning over r1 bedraagt (24 — 2) V = 22 V, dus is r, =
20,4

« 1 kQ. Op deze wijze kan dus met een stroom van 22 mA een stroom
van 1A worden geschakeld. R dient z6 gedimensioneerd te zijn, dat de
lekstroom Icbo kan vloeien, zonder dat de spanning op de emissor zakt;
dus moet de stroom door R minstens tien maal zo groot zijn als Icb0. Dit
22,5
• 103 ^ 22 kQ wordt.
is 1 mA, zodat R =
1

5.24.

Drempels

Als-4 in fig. 21 positief is t.o.v. Xy geleidt de diode niet. De spanning X

wordt dan bepaald door Rv Rs en de spanning V; X =
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V

R, + Rs

■ Ra

Als A negatief is t.o.v. deze waarde, is de diode wel geleidend, zodat X
praktisch gelijk is aan A (mits Rx en R., groot zijn t.o.v. dc wcerstand van
de diode, als deze geleidt en klein als deze niet geleidt).
Varieert A dus, dan varieert X niet, zo lang A maar positief blijft t.o.v.
V
V
p . ‘n •
• Wordt A negatief t.o.v.
1 .
dan geldt X ^ A.
f'l

“r

K,

~t

i\

Rx en R» kunnen door een potentiometer worden vervangcn. zodat X instelbaar is. Door de diode omgekeerd te schakelen, wordt X ^ /l,.als A
positief is t.o.v.

Vi

r,

+ /?;

a
2'

Een belangrijke toepassing wordt weergegeven in Fig. 22.

A o--- 14

oZ
*2

Fig. 22

Als A varieert, dan verandert Z niet als A positief is t.o.v. V. Wordt A
plotseling negatief t.o.v. V dan verandert Z volgens een impuls P.
De impuls treedt dus alleen op, als A een plotselinge verandering ondergaat, die een zekere drempelwaarde V te boven gaat. Kleine veranderingen hebben op Z geen invloed. Deze schakeling kan b.v. worden toegepast om de invloed van stoorsignalen te verminderen.
5.3.

Foto-gevoelige elementen

1. De joto-diode onderscheidt zich niet van een gewone diode, zo lang

z
%

Fig. 23
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er geen Iicht op valt. Als er wel licht op valt, neemt de stroom in de keerrichting toe.
In fig. 23 is een weerstand R in serie met een foto-diode weergegeven.
Als er geen licht op de foto-diode valt is de spanning in Z bijna —V2
Valt er wel licht op, dan hangt het van de hoeveelheid licht af en van R
welke spanning op Z staat. Dit kan bijv. 0 V zijn of zelfs bijna + Vv
Aangezien de stroom door de fotodiode niet alleen van de hoeveelheid
licht afhangt, maar tevens van de temperatuur, is het dikwijls noodzakelijk
compensate voor de zgn. „donkerstroom” toe te passen.
Fig. 24 geeft hiervan een voorbeeld. Als twee identieke diodes worden

gebruikt, is Z OV als beide diodes geen licht ontvangen. Wordt de linkerdiode verlicht, dan wordt Z positief. Wordt daarentegen de rechter diode
verlicht, dan wordt Z negatief. Het is van groot belang, dat beide diodes
dezelfde temperatuur hebben.
Behalve foto-diodes, bestaan er ook andere lichtgevoelige elementen.
2. Foto-weerstanden (CdS), die in beide richtingen een hoge weerstand
hebben als er geen licht op valt. De weerstand daalt, als er wel licht op de
foto-weerstand valt.
3. Foto-transistors. Dit zijn transistors die eveneens geleidend worden
als er licht op valt, waarbij tevens van de versterkende eigenschappen van
een transistor gebruik kan worden gemaakt.
4. Cellen die stroom kunnen leveren als er licht op valt. Deze zetten dus
lichtenergie in elektrische energie om, zoals sperlaagcellen, de silicon
photovoltaic cell BPY 10 en de Solarcellen.
Dit zijn enkele van de in de laatste jaren ontwikkelde foto-elementen.
Hier naast bestaan de reeds lang bekende elementen, die echter nog veelvuldig toepassing vinden en steeds worden verbeterd. Een belangrijke categorie zijn in dit verband de foto-multipliers.
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5.4

Zener-diode

Dit is een diode waarbij de knik K van fig. 14 dicht bij de oorsprong Iigt
en daarna vrijwel recht naar beneden loopt (gestippeld aangegeven). Dat
wil dus zeggen, dat de spanning bijna constant blijft, als de stroom toeneemt. Bij deze diodes is het overschrijden van de knik K wel toegestaan.
De diode kan dan als stabilisator voor lage spanningen worden gebruikt,
op dezelfde wijze waarop gas-gevulde stabilisatorbuizen worden gebruikt
voor spanningen boven 75 V. Aangezien schakelingen met halfgeleiders
zeer dikwijls gevoed moeten worden met een lage, goed gestabiliseerde
gelijkspanning, zijn de zener-diodes voor dit doel uiterst geschikt. Indien
de stroom niet tc hoog is, kan de stabilisatie rechtstreeks met behulp van
een zener-diode tot stand worden gebracht. Zijn de stromen wel groot,
dan kan de gestabiliseerde spanning met behulp van een versterkerschakeling met transistors worden verkregen, waarbij de constante spanning over
de zener-diode als referentie-spanning wordt gebruikt. Fig. 25 geeft het
kathode

anode

Fig. 25

symbool van een zener-diode. Als de anode positief is t.o.v. de katode,
dan is de zener-diode geleidend, evenals bij een gewone diode. Is de anode
negatief t.o.v. de katode, dan geleidt de zener-diode niet, zo lang de span
ning kleiner is dan de knikspanning. Als deze waarde is bereikt, dan blijft
de spanning nagenoeg constant bij een toenemende stroom.

5.5. Schakelingen met thyristors
5.51. Aan-uit schakeling van wisselspanning (220 V ^ of 380 V
met twee thyristors.
De eenvoudigste mogelijkheid is het in- en uitschakelen van een wissel
spanning met thyristors en een enkelvoudig contact, dat een geringe stroom
schakelt in verhouding tot de stroom door de thyristors en de belasting
(zie Fig. 26).
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In de geopende toestand zal er geen stroom door de belasting vloeien.
Is immers R positief t.o.v. 5, dan kan thyristor A nooit geleidend zijn, daar
de anode nu negatief is t.o.v. de katode. Voorts is de katode van thyristor
B via D2 met de ontsteker verbonden, zodat hiertussen geen spanningsverschil kan bestaan, waardoor ook thyristor B gespcrd blijft. Is R nega
tief t.o.v. 5, dan zijn wegens de symmetric van dc schakcling ook beide thy
ristors niet geleidend.
Wordt Sk gesloten, dan zal, als R positief is t.o.v. S, stroom vloeien door
Dv Sk en de weerstand van 820 Q.
Op de katode van thyristor B staat de negatieve spanning van 5, zodat de
ontsteek-elektrode van thyristor B positief is t.o.v. de katode. Thyristor B
zal dus gaan geleiden, waardoor de hoofdstroom gaat lopen van R door
thyristor B en de belasting naar S. Zodra thyristor B geleidt, is de spanning
tussen anode en katode zeer klein, waardoor praktisch geen stroom* meer
door de schakelaar Sk kan vloeien, daar immers Dv Sk en de weerstand
van 820 Q vrijwel zijn kortgesloten door de thyristor. D2 is in deze halve
periode gesperd. Zodra R negatief wordt t.o.v. 5, dooft thyristor B, omdat
de anode nu negatief wordt t.o.v. de katode. Wegens de symmetric van de
schakeling zal thyristor A gaan geleiden, die ontstoken wordt via Dv
de weerstand van 820 Q en Sk. De hoofdstroom loopt nu van S door de
belasting en thyristors A naar R. Door de belasting vloeit dus een normale
wisselstroom, gedurende de ene halve periode via thyristor B en gedurende
de andere halve periode via thyristor
Indien Sk wordt geopend, zal de
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stroom door de geleidende thyristor blijven vloeien, tot de stroom door 0
is gegaan en dus de anode negatief wordt t.o.v. de katode. De andere
thyristor ontsteekt dan niet meer. Dit heeft het voordeel dat de stroom door
de belasing altijd wordt uitgeschakeld indien deze door 0 gaat, hetgeen
vooral van nut is, indien de belasting veel zelfinductie heeft. Dit vermijdt
grote schakelstoten bij het uitschakelen. Vonken kunnen niet optreden,
daar de stroom door Sk klein is. Deze schakeling kan dus een grote magneetschakelaar voor enkelfazige wisselspanning vervangen. Wil men drie
fazen schakelen, dan kan de schakeling van Fig. 26 worden uitgebreid,
door in elke faze twee thyristors op te nemen.
5.52.

Aan-uit schakeling van wisselspanning met behulp van een thyris
tor en vier diodes

Ook met behulp van een thyristor kan een wisselspanning worden geschakeld, zoals Fig. 27 aangeeft.
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Als S positief is t.o.v. R, dan kan als Sk gesloten is, zodat de katode
van de thyristor negatief is t.o.v. de ontstcker, de stoom van S via Dv de
thyristor en D2 door de belasting naar R vloeien. Is R positief t.o.v. S,
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dan kan de stroom van R door de belasting Dv de thyristor en D3 naar S
vloeien. De katode blijft steeds negatief t.o.v. de ontsteker, zolang Sk is
gesloten, omdat in dit voorbeeld van een afzonderlijke gelijkspanningsbron gebruik wordt gemaakt, die dank zij de transformator galvanisch van
het net is gescheiden. Er vloeit dus inderdaad wisselstroom door de belas
ting.
Is Sk geopend, dan heeft de katode van de thyristor dezelfde potentiaal
als de ontsteker, dank zij de diode BYX 10, zodat de thyristor gesperd
blijft. De transformator kan heel klein worden gekozen, vanwege de geringe stroom die nodig is om de thyristor te ontsteken.
Deze schakeling kan t.o.v. Fig. 26 vooral dan voordeel bieden, indien
van kostbare thyristors gebruik wordt gemaakt (voor zeer grote stromen
en spanningen), zodat de prijs van de vier diodes Dv D2, D3 en D4 lager is
dan die van een thyristor. Een ander voordeel van deze schakeling is, dat
negatieve spanningspieken over de thyristor niet kunnen voorkomen, daar
de diodes de thyristor hiertegen beschermen (aannemende, dat de diodes
hiertegen wel bestand zijn).
5.53.

Schakelen van een gelijkstroom met twee thyristors

Indien hoge gelijkspanningen geschakeld moeten worden en eventueel
hoge stromen, dan kan dit eveneens met behulp van thyristors geschieden
(zie Fig. 28).
Beschrijving:
Op het moment, dat Sk - A via 120 Q met de positieve zijde van de
voedingsbron verbindt, ontstaat via de condensator van 150 nF een korte
positieve impuls op de ontsteker van Tv waardoor deze geleidend wordt.
Hierdoor daalt de spanning op de anode bijna tot 0, terwijl deze eerst E
was. Deze hoge spanningsval heeft tot gevolg dat de anode van T2 korte
tijd negatief wordt via de condensator C van 2 tuF waardoor T2 dooft,
indien deze al geleidend was. Nu blijft de stroom door de belasting vloeien.
Wordt Sk omgelegd, dan zal 7., op dezelfde wijze ontsteken, waardoor Tt
dooft.
Dimensionering van de schakeling:
Uitgegaan is van een benodigde stuurstroom van 150 mA (hetgeen voor
zeer veel typen thyristors geldt), die ± 5 jnsec moet aanhouden. Hieraan
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voldoen een capaciteit van 150 nF en 120 Q. De weerstanden van 120 kQ
ontladen de condensatoren van 150 nF weer in 20 msec; binnen deze tijd
mag niet opnieuw worden geschakeld, daar dan beide thyristors geleidend
kunnen worden.
De afvaltijd van een thyristor (turn-off time) is max. 17,5 /<sec.
De condensator C van 2 //F moet dus zo groot zijn, dat gedurende deze
tijd minstens de stroom it via T2 kan vloeien, daar anders Tt niet dooft. Is
de schakelfrequentie, dus de laadtijd van deze condensator bijv. 0,1 sec,
dan wordt t = 2 • 10 ° R = 0,1 of R = 50 kQ. In dat geval
is de stroom door R en T2 niet meer dan 8 mA zo lang E = 400 V is.
Daar een minimale houdstroom van 15 mA door de thyristor noodzakelijk is om deze in de geleidende toestand te doen blijven, indien de ontsteekelektrode niet meer positief is t.o.v. de katode, zal T2 dus doven na
zijn werk gedaan te hebben (het doven van TJ. Hierdoor zal het vermogenverlies in weerstand R te verwaarlozen zijn. De waarden van 2/<F en R
= 50 kQ gelden slechts als de belastingweerstand groter is dan 8,75 Q en
de schakelfrequentie niet hoger is dan 0,1 sec (8,75-2-10 6 = 17,5 jusec).
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In het algemeen kunnen R en C worden berekend uit de volgende twee
formules:
Is de schakelfrequentie /, dan moet:
17,5
• 10*8 zijn en
1. C ^
•^Bel

2. R ^

1

•^Bel

/

17,5

• 108

Dit houdt in, dat C gebonden is aan de belasting en R aan de belasting
en aan de schakelfrequentie. Hierdoor is het mogelijk, dat R zo klein moet
worden, dat T2 geleidend blijft, ook na het doven van Tv zodat steeds
een kleine stroom aan de spanningsbron wordt onttrokken, ook al loopt
er geen stroom door de belasting.
Wei is het van belang, dat de dimensionering van R en C niet van de span
ning E afhangt.
Voor T2 kan een zeer kleine en daardoor goedkope thyristor worden
gebruikt. Wil men echter de gelijkstroom omschakelen met Sk op een
tweede belasting, dan kan R de tweede belasting vormen. In dat geval moeten T1 en T2 identiek zijn.

5.54. Schakelen van een thyristor met behulp van een transistor
Om volledige aansluiting te verkrijgen op een logische schakeling met
transistors, is het van belang dat de thyristor niet alleen met een contact
kan worden geschakeld, doch ook met een transistor. Hierbij doet zich
echter steeds het probleem voor, dat galvanische scheiding tussen transistor
en thyristor noodzakelijk is. Dit kan het beste worden verwezenlijkt met
behulp van een kleine transformator. Tegenwoordig zijn speciale circuits
verkrijgbaar, die tussen een transistor en een thyristor kunnen worden
geschakeld (bijv. Thyristor Trigger Module: T.T.M.).
Een goede oplossing wordt schematisch weergegeven door Fig. 29.
Een multivibrator (zie hoofdstuk 9, fig. 82 staat op een en-poort (zie
hoofdstuk 6.2, Fig. 31b). Indien A = 1 is, .zal de transistor in dezelfde
frequentie f van de multivibrator gaan geleiden en weer gesperd worden.
Daardoor gaat een blokspanning door de primaire wikkelingen van de
transformator lopen. Ook op de secundaire windingen 5, en S2 van de
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transformator komt hierdoor een blokspanning te staan, die de thyristors
Tj en T2 ontsteken, zodra de anode positief wordt t.o.v. de katode.
Is A = 0, dan blijft de transistor gesperd, waardoor de ontsteekelektroden
van de thyristors via de beide secundaire wikkelingen van de transforma
tor, waardoor dan geen stroom vloeit, met de katodes blijven verbonden.
De thyristors worden nu niet meer ontstoken. Vooral als de frequence /
niet te klein is (bv. 10 kHz), kan de transformator heel klein zijn, daar de
vereiste ontsteekstroom niet meer dan 150 mA bedraagt. Een ander voordeel van deze hoge frequentie is, dat de thyristors direct worden ontstoken
als de anode positief wordt, ongeacht faze-verschuiving tussen stroom en
spanning tengevolge van een inductieve belasting. De reeds vermelde fazeaansnijding, kan eveneens met dit circuit worden verwezenlijkt (zie Fig.
30). Indien A tot tijdstip /, gelijk 0 is en pas ten tijde /, gelijk 1 wordt

Fig. 30
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(zie opgave 10 van hoofdstuk 9), dan zal de thyristor waarvan de anode
positief is t.o.v. de katode, ook pas ten tijde ti ontsteken. Hierdoor kan de
effectieve stroomsterkte door de belasting geregeld worden, zonder dat van
een regeltransformator gebruik wordt gemaakt. (Het verdient aanbeveling
deze schakeling nog eens te bestuderen, nadat hoofdstuk 9 bestudeerd is).

42

HOOFDSTUK 6
EN-OF-EN NIET - BEWERKING MET HALFGELEIDERS
6.1.

De spanning

In hoofdstuk 4 is reeds naar voren gekomen, dat een positieve spanning
vereist is, om een transistor in de niet-geleidende toestand te houden en
een negatieve spanning om de transistor geleidend te maken.
Hiervoor werden resp. + V x en —V2 ingevoerd. Daarenboven was er nog
sprake van een negatieve spanning —£, waarmee de belasting werd bekrachtigd.
In dit verband waren + V x en —V2 hulpspanningen. In het verdere verloop van dit boekje zal worden aangenomen, dat de informatieverwerking
met behulp van de spanningen + Vv 0 en —V2 geschiedt. De bekrachtiging van een belasting geschiedt dan met behulp van een spanning —£,
die veelal —24 V zal bedragen, daar steeds meer apparatuur voor deze
spanning op de markt verschijnt. De spanningen + V\ en —V2 hangen van
het systeem af, dat wordt toegepast. Er zijn een aantal firma’s die zgn.
basis circuits zoals poorten, flip-flops, enz. op de markt brengen. Voor
elk systeem worden de spanningen + Vx en —V2 voorgeschreven. Voor de
zgn. 100 kHz circuitblocks, die door de N.V. Philips worden vervaardigd, is + Vx = + 6 V en —V2 = —6 V. Voor het systeem Norbit van
de N.V. Philips is dit + 24 V en —24 V. En voor de 10-serie circuitblocks
(N.V. Philips) is dit +12 V en —12 V. De spanningen behoeven echter
geenszins gelijk en tegengesteld te zijn.
In deze systemen is een der beide spanningen slechts een hulpspanning.
Van essentiele betekenis zijn de negatieve spanning —V2 en de spanning
van 0 V voor germanium transistors. De positieve spanning zal dan ook
alleen ter sprake komen bij de verklaring van de werkwijze der basisschakelingen. Bij de interactie der basisschakelingen spelen alleen de span
ningen 0 V en —V2 een rol.
Evenals aan het afgevallen relais het getal 0 werd toegevoegd en aan het
aangetrokken relais het getal 1 zal verder aan de spanning 0 V het getal
0 worden toegevoegd en aan —V2 het getal 1. Het is van groot belang
dit voor het gehele verdere boekje goed voor ogen te houden, opdat geen
verwarring ontstaat. Dit wil dus zeggen, dat bijv. een uitgang Q van een
willekeurig circuit 0 kan zijn (0 V) of 1 (—V2) en dat Q = 1 is, als
Q = 0 is.
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6.2. En - poort
In hoofdstuk 2 is de en-bewerking met behuip van relais-contacten beschreven. Fig. 31a geeft deze schakeling nogmaals, terwijl fig. 31b het

\R
Ao---Bo----

oZ
Z= A. B

Fig. 31a

Fig. 31b

circuit weergeeft, waarmee de en-bewerking met behuip van diodes kan
worden verkregen.
Aangezien de werking berust op het al- of niet geleidend zijn van diodes,
worden deze schakelingen „poort-schakeIingen” genoemd.
In beide gevallen moet dus gelden: Z = A B.
Voor fig. 31a is dit reeds in hoofdstuk 2 beschreven. Voor fig. 31b
geldt:
1. Dat R groot moet zijn t.o.v. de weerstand van een diode als deze zich
in de geleidende toestand bevindt.
2. Dat R klein moet zijn t.o.v. de weerstand van een diode als deze zich
in de niet-geleidende toestand bevindt.
(Dit betekent dat voor een poort uitgerust met diodes van het type
OA 95, ongeveer 12 kQ een geschikte waarde is voor R).
Als A = B = 0 is (0 V dus), dan zijn de spanningen positief t.o.v.
de spanning —V9 op de weerstand R. De diodes zijn dus geleidend, zodat
Z eveneens praktisch gelijk aan 0 V is.
Als A = 1; B = 0, is onderste diode nog geleidend. Hierdoor blijft
Z = 0. De andere diode is niet-geleidend, daar A nu negatief is t.o.v. Z.
Het is dus juist als of deze diode niet aanwezig is. B-Z-R vormen een spanningsdeler, waarbij de weerstand B-Z (de diode) zeer klein is t.o.v. R,
zodat Z en B nagenoeg dezelfde potentiaal hebben.
Als A = 0 is en B = 1, dan is Z eveneens gelijk 0, wegens de sym
metric van de schakeling.
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Als A — B — I is, zijn alle spanningen —V.„ dus Z ook. Nu
isZ = 1.
Inderdaad geldt dus Z = 1 voor A = B = I en in alle andere gevallen
geldt Z = 0, zodat Z = A B is.
Het is van belang na te gaan wat er gebeurt, als Z wordt bclast. Zic
fig. 32.
-^2

R
Ao

Z

0°—H

RBcl.

T
Fig. 32

Als Z = 0 is, wordt de stroom door een diode geleverd. Het hangt
in de eerste plaats af van het circuit waarvan A of B het gevolg is, hoe
groot de belasting mag zijn. De stroom door de belasting mag in elk geval
niet groter zijn dan voor de diodes toelaatbaar is.
Als A — B — Z. — 1 is, zal een belasting Z over het algemeen (bv.
als 7 = 0 is) minder negatief doen worden. Dit betekent, dat de diodes
geen van beide geleidend zijn. De stroom moet dus door —V., via R wor
den geleverd. Als
= R zou zijn, zou de spanning van Z tot de helft
zijn gereduceerd. Hieruit volgt, dat de belasting van een poort niet groot
mag zijn. Poortschakelingen moeten dan ook veelal door een transistorschakeling worden gevolgd, die ter versterking dient (Zie hoofdstuk 5).
Het aantal ingangen kan worden uitgebreid, b.v. tot vijf zoals in Fig. 33.
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Fig. 33
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Dan ontstaat bet verband:
4 •B-C•D-E = Z
Alleen als A = B = C = D = E = 1 is, is Z = 1.

6.3.

Of - poort

Fig. 34a geeft weer de of-schakeiing met behulp van relaiscontacten en
fig. 34b met behulp van diodes.

0 V of + l^i

R

Ao---14
B H4

oZ

Fig. 34b

Hiervoor moet dus gelden: Z = A + B.
Als in fig. 34b A = B = 0 is, is Z = 0. In het algemeen zal Z een
weinig negatief zijn door de belasting. Dan zijn A en B dus positief t.o.v.
Z; de diodes zijn dan niet-geleidend. De stroom moet in dat geval via R
worden geleverd. Het circuit gedraagt zich dus evenals de en-poort wanneer A = B = Z = 1 is.
Is A = 1 en B = 0, dan is de spanning op A negatief t.o.v. Z (denk
aan de belasting!), zodat deze diode geleidend is en Z = 1. De stroom
moet dus via de diode worden geleverd door het circuit waarvan A het
gevolg is.
Is B = I en A =0, dan is Z eveneens 1 wegens de symmetric van de
schakeling. Is A = B = 1. dan is Z zeker 1. Voor deze schakeling geldt
dus inderdaad:
Z = A 4- B .
Ook deze poort kan met een aantal ingangen worden uitgebreid. Omdat
het in verband met de belasting van Z gunstiger is de spanning op R posi
tief te maken, wordt op R gewoonlijk een spanning van + Vx gezet.
6.4. De Niet-bewerking
Fig. 35a geeft weer de relais-schakeling waarmee de „niet”-bewerking tot
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stand kan worden gebracht. De schakeling waarmee dit geschiedt, zal
in den vervolge met het woord „inverter” worden aangeduid, aangezien
een signaal hiermede wordt „geinverteerd” (omgekeerd). Fig. 35b geeft
een transistorschakeling die deze functie vervult.
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Fig. 35a

Voor fig. 35a geldt:
Als A niet is gesloten, is Z met —V2 verbonden. Is A wel gesloten dan,
is Z niet met —V2 verbonden, zodat Z — A
Voor fig. 35b geldt:
Als A = 0 is, is de basis van de transistor positief, zodat de transistor
niet geleidend is. Het is dus juist als of Z via R1 met —V2 is verbonden.
Als A — 1 is, is de transistor wel geleidend, mits voor een juiste dimensionering van de weerstanden R2 en R3 wordt zorggedragen. In dat geval
is Z = 0.
Er geldt dus ook hier Z — A.
De schakeling is praktisch gelijk aan fig. 10c van hoofdstuk 4. Daar lag
echter het accent op al of geen stroomdoorgang door de belasting, terwijl hier alleen naar de spanning op de collector van de transistor wordt
gekeken. Aan de dimensionering behoeft nu dus geen aandacht meer te
worden geschonken. Veelal wordt parallel aan R2 een condensator aangebracht. Als de overgang van A van de 0-toestand naar de 1-toestand
snel geschiedt, zal deze condensator een extra stroomstoot leveren, waardoor de transistor sneller van de niet-geleidende in de geleidende toestand
over gaat en omgekeerd. Dit effect kan nog versterkt worden door de
dimensionering zo te kiezen, dat bv. voor A = -V3 F2 de transistor
nog steeds niet geleidt. In dat geval is Z dus nog 1, terwijl voor A =
-2/3 V2 de transistor reeds volkomen geleidend is, zodat dan Z — 0 is.
Behalve dat hierdoor de snelheid waarmee Z van de 1-toestand in de 0toestand overgaat wordt vergroot, heeft dit tevens het voordeel dat b.v.
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een spanning van een poort of eeri ander circuit, die van 0 of —Vt is gaan
afwijken, weer wordt hersteld. De schakeling kan dus tevens als discrimi
nator fungeren en dreigende vertroebeling der spanningsniveaus tegen
gaan. De niveaus worden dus door de inverter hersteld, zij het tevens
geinverteerd.
In het volgende hoofdstuk zal op dit punt dieper worden ingegaan.
6.5. Symbolen
Als symbool voor de en-poort wordt hier ingevoerd fig. 36a, voor de ofpoort fig. 36b en voor de inverter fig. 36c.
A O-

)

Bo
Co

z=A+B+C

Ao

■ —o z~A

b

Fig. 36

6.6 Diode-mengschakeling
In de schakeltechniek worden diodes veelvuldig toegepast, zonder dat de
schakeling het karakter van een poort draagt. Het zou te ver voeren hiervan op deze plaats een opsomming te geven.
Diverse toepassingen zullen in de loop van dit boekje ter sprake komen.
Een belangrijke toepassing wordt hier echter nog behandeld, nl. die van de
diode-mengschakeling, ook wel bufferschakeling genoemd, waarop vele
varianten bestaan.
Fig. 37 geeft .hiervan een voorbeeld.

Belasting ----- |li'

Bo----- K
Fig. 37

Stel dat A en B 0 V en —24 V kunnen zijn. Als A en B beide 0 V
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zijn, loopt er natuurlijk geen stroom door de belasting. Als A = —24 V is
en B = 0 V of omgekeerd, wel. Er kan echter nooit stroomdoorgang
van A naar B of van B naar A optreden, omdat een der beide diodes
altijd gesperd is. A en B kunnen dus uitsluitend door de belasting worden
belast, zonder dat de circuits waarvan A en B het gevolg zijn, elkaar kun
nen belasten, daar zij door de tegen elkaar ingeschakelde diodes van
elkaar worden gescheiden. De belasting ondergaat dus de invloed van
A en By zonder dat A en B elkaar kunnen beinvloeden; van daar de naam
diode-mengschakeling of bufferschakeling.
Voorbeelden
Zonder aandacht aan belastingproblemen te besteden, volgen hier enkele
voorbeelden. Voor elk systeem gelden belastingtabellen waaruit b.v.
volgt dat niet zonder tussenvoeging van een versterkercircuit een of-poort
door een en-poort mag worden gevolgd of dat een inverter niet meer dan
vier poorten kan schakelen, enz. In verband met deze beperkingen is het
soms moeilijk om de eenvoudigste oplossing te vinden. Het is echter dikwijls verstandig te beginnen het gestelde probleem met behulp van de
symbolen op te lossen zonder met deze beperkingen rekening te houden
en daarna de schakeling aan te passen.
VoorbeeId 1
G e g e v e n: De signalen A en B.
Gevraagd een signaal Z, dat alleen 1 is, als A = 1 en B = 0 is; en
als A = 0 is en B = 1.
Oplossing: Dit is in formule: A-B + A •B.
Dus geeft fig. 38 het circuit weer.
Ao

A.B

Bo----0||

z-A.B+A.B

Ao—
Bo-

Fig. 38

Voorbeeld 2
G e g e v e n: de signalen A en B.
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Gevraagd een signaal Z dat alleen 1 is, als A = B = 0 is of als
A = B = 1 is.
O p 1 o s s i n g: Dit is het omgekeerde van het vorige voorbeeld. Dus is
Z = (A-B + A-B).
Het is dus mogelijk hetzelfde circuit als van fig. 38 te gebruiken, gevolgd
door een inverter. Dit is echter niet noodzakelijk, immers is
{A-B + ~A B)= A-B- A-B = (A + B) - (A + B) = A-B + A B
(zie vraag 5 van hoofdstuk 2)
Er zijn dus diverse oplossingen mogelijk.
De figuren 39a en 39b geven hiervan ieder een voorbeeld.
Ao

£>*ti

Boo z=(A+B).(A+B)

Fig. 39 b

6.7. NOR- en NAND-functie
Verifieer, dat er om technische redenen geen bezwaar tegen bestaat om de
uitgangen. van twee inverters met elkaar te verbinden. Als op de ingangen
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van de twee inverters resp. de signalen A en B staan, wat is dan het verband tussen de ene gemeenschappelijke uitgang Z en A en B?
O p 1 o s s i n g zie fig. 40. Als transistor Tsx niet en Ts2 wel geleidend is,
is de spanning op de uitgang Z = 0. Doch ook als Tsx wel en Ts2 niet
geleidbnd is. Z is alleen gelijk 1, als Tsx en Ts2 beide niet geleidend zijn,
zodat Z = 0 is, als een der beide of beide ingangen 1 zijn. Z is alleen 1 als
A — B = 0 is.
Dus is Z = AB. = (A + B). Dit heet de NOR functie (een samenstelling
van NOT en OR).
De schakeling kan ook worden opgevat als een parallelschakeling van
twee schakelaars, waarbij de schakelaars bestaan uit de twee transistors
Tst en Ts2. De nadruk komt in dat geval te liggen op de stroom die door
de belasting R vloeit. De functie „of” komt dan duidelijk naar voren.
Dit houdt in dat het 2e voorbeeld nog wat vereenvoudigd kan worden
volgens fig. 41.

Een nadeel is echter dat de afzonderlijke signalen A en B op deze wijze
verloren gaan, terwijl deze volgens de schakelingen van de figuren 39a
en 39b wel werden verkregen. Het hangt dus van eventuele verdere eisen
af, aan welke der schakelingen de voorkeur dient te worden gegeven.
Diode-poorten hebben het nadeel, dat ze de signalen verzwakken. Ten
eerste omdat er spanningsverlies over de diodes optreedt en ten tweede
omdat de uitgangsimpedanties hoog zijn in verband met het feit dat de
weerstanden in deze poorten betrekkelijk hoog moeten zijn om op de juiste
wijze gebruik te kunnen maken van de weerstandsverhouding van geleidende en niet-geleidende diodes. Dit heeft, zoals reeds gezegd, tot gevolg
dat de belastingtabellen nauwlettend gevolgd dienen te worden. Dit komt
erop neer dat slechts een gering aanal poorten op elkaar mogen volgen
en dat niet elke willekeurige volgorde van en-poorten en of-poorten is toegestaan. Dit nadeel kleeft niet aan de niet-schakeling, daar de transistor
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tevens voor de nodige versterking zorgdraagt. Daarom zijn er een aantal
systemen ontwikkeld waarbij steeds versterking door een transistor plaats
systemen ontwikkeld waarbij steeds versterking door een transistor plaatsvindt. Dit maakt hct opbouwen van systemen gemakkelijker, daar de belastingtabellen hierdoor sterk vereenvoudigen.
Het nadeel is echter dat de transistor steeds inverteert. Zoals we in het
vorige voorbeeld zagen, kon met twee inverters de nor-bewerking worden
uitgevoerd : Z — A • B = (A 4- B). Indien de twee inverters gevolgd wor
den door een derde inverter, zodat fig. 42 ontstaat, dan kan men zien dat
het mogelijk is met drie inverters de of-bewerking uit te voeren.

Z = A+B

Fig. 42

De en-bewerking kan met vier inverters worden uitgevoerd, zoals in
fig. 43 is aangegeven.

4—IO—4 ■0>—i
------ - Z=A. B

Bo---- [J>

B

1
Fig. 43

Hieruit volgt dat met inverters alle elementaire functies kunnen worden
verkregen. Dit systeem heeft echter het nadeel dat het vrij kostbaar is,
omdat hiervoor zeer veel transistors vereist zijn. Dit is de reden waarom
combinaties van diode-poorten en inverters gebruikt worden. Bijv. een
of-poort en een inverter, zoals in fig. 44 is weergegeven.
40—J-Jj----[£>-----Fig. 44
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Nu ontstaat eveneens de nor-functie, maar met een inverter en enkele
diodes.
Laat men een en-poort door een inverter volgen, zoals fig. 45 aangeeft,
dan ontstaat de NAND-functie (een samenstelling van NOT en AND).

enn!l)—G>—° Z - A.B s

a+B

Fig. 45

In veel gevallen leidt toepassing van de nor- en de nand-functie niet tot
uitbreiding van het aantal elementen, omdat heel vaak zowel de grootheid
zelf als de ge'inverteerde grootheid aanwezig zijn, zoals uit hoofdstuk 8 zal
blijken. Wei eist juiste toepassing enige handigheid, waarvoor toepassing
van de schakelalgebra van vcel nut kan zijn.
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HOOFDSTUK 7

VERSTERKING VAN SIGNALEN
7.1. Stroom- en spanningsversterking
Er zijn twee soorten versterking van het vermogen P — V • / mogelijk:
1. een versterking waarbij de nadruk ligt op het verhogen van de
stroom / met behoud van de spanning V\
2. een versterking waarbij de nadruk ligt op de spanning V.
Het eerste is een aanpassing tussen twee impedantie’s. Als de uitgangsimpedantie van een circuit — bijv. van een poort — groot is, terwijl de
ingangsimpedantie van het daaropvolgende circuit klein is, is het noodzakelijk een stroomversterking tussen beide circuits toe te passen.
Als echter de spanning te veel van de gebruikte niveaus dreigt af te gaan
wijken, moet de spanning worden hersteld. Hiervan werd reeds een voorbeeld gegeven in de vorm van de inverter. In dit gcval treedt spannings
versterking op. Soms ook treedt een combinatie van stroom- en spanningversterking op.
Er zijn echter circuits ontwikkeld, die in het bijzonder een discriminerende werking hebben. Zij kennen slechts twee toestanden. Als de ingangsspanning beneden een bepaalde waarde X is, is de uitgangsspanning
gelijk aan het ene niveau (bijv. 0); is de ingangsspanning boven die waarde
X, dan is de uitgangsspanning gelijk aan het andere niveau (1).
(In werkelijkheid is er natuurlijk een klein gebied X ± A X, waar onzekerheid bestaat). Dit houdt tevens in, dat als de ingang van zo’n discrimi
nator geleidelijk van het ene niveau naar het andere niveau gaat, de uitgang van de discriminator snel van het ene niveau op het andere niveau
springt, bij het passeren van het gebied (X ± A X). Deze schakelingen
worden daarom ook wel „impulsvormers” (Engels: pulse shapers) genoemd.
Dit effect kan met impedantieverlaging (stroomversterking) worden gecombineerd.
7.2. Emissorvolger
Dit is een schakeling die uitsluitend dient ter versterking van de stroom.
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De uitgangsspanning is steeds gelijk aan de ingangsspanning, maar kan
meer worden belast dan het voorafgaande circuit. In fig. 46 is de schake-

ling afgebeeld. Deze vertoont veel overeenkomst met de zgn. „katodevolger” bij buizen en vervult ook een zelfde functie.
Als A — —V2 is, zal Z zeer weinig positief zijn t.o.v. A, zodat juist de
stroom

K, + V2
van emissor naar collector vloeit.
R

De stroom door de basis is

K + r*
oc'R

Als Z wordt belast, neemt de stroom door de transistor met de belastingsstroom toe, terwijl de stroom door de basis slechts met een fractie
1/a' hiervan toeneemt. Is A = 0 V, dan is Z zeer weinig positief. Nu
vloeit nog de stroom VJR van emissor naar collector en door de basis
de stroom V J<x R.
Wordt Z belast, dan hangt het van de stroomrichting af, of de stroom
door —V2 via de transistor moet worden geleverd, of door +Vt via R.
In het eerste geval geldt hetzelfde als wanneer A = —V2 is. In het tweede
geval neemt de stroom door de transistor af. Dit lijkt op het eerste gezicht
gunstig, doch een nadeel is juist, dat de weerstand R zich niet aanpast aan
de belasting, terwijl deze aanpassing immers het doel van de schakeling is.
Indien deze vorm van belasting belangrijk is, kan de pnp-transistor door
een wp/t-transistor worden vervangen. (fig. 47).
Ook nu geldt: A = Z. Is A echter 0 V en Z zodanig belast dat de stroom
van 0 V via de collector naar de emissor door de belasting vloeit, dan
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neemt ook nu de stroom door de transistor met de belastingsstroom toe.
De impedantie past zich dus als het ware aan de belasting aan, waarbij
de transistor als een variabele weerstand fungeert.
Jndien impedantie aanpassing zowel voor Z — 1 als voor Z = 0 is vereist, kunnen de figuren 46 en 47 worden gecombineerd tot figuur 48.
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Er zijn nog diverse varianten, waarvan fig. 49 een voorbeeld geeft.
De weerstand R is hier vervangen door twee in serie geschakelde weerstanden
en R2.
Als Z = 0 V is, heeft Z' een potentiaal van +

. Ri
Rt + R2
Is Z = —V.j dan is de potentiaal van Z—VmJ + K + ^ . R..i
/?, + R2
Vl + V2
Als
• /?, < V., is, is Z' negatief als Z = 1 is en positief als

+ R2

Z = 0 is.
Hierdoor is het mogelijk met Z' een transistor te sturen, die geleidend
is als Z = 1 is en niet geleidend als Z = 0 is. Hierbij dient wel rekening
te worden gehouden met de maximale stroom die in dat geval door /?, kan
vloeien. (Fig. 50)
-V2

A

Belasting

r: *3

>-E

Ts2

1*2
>V2
Fig. 50

Symbool
Als symbool voor de emissorvolger wordt fig. 51 ingevoerd.
A

Fig. 51

Voorbeeld van een stroombron:
Met een kleine varieteit kan de emissorvolger als constante stroombron
worden gebruikt. Dit kan voor veel metingen van belang zijn, bijvoorbeeld
om automatisch weerstanden te meten. De te meten weerstandswaarde
wordt in een spanning omgezet. In figuur 52 zorgt de zenerdiode Z voor
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een constante spanning tussen basis en E. Daar de spanning op de basis
nagenoeg gelijk is aan de spanning op de emissor, zal ook de spanning over
R constant blijven en gelijk aan de zenerspanning Z.
De stroom door R blijft dus ook constant. De stroom door de belasting
is lc = Ie — Ib. Daar Ic constant blijft, zal ook /,, constant blijven, ongeacht de waarde van de belasting (mits de spanning tussen collector en emis
sor niet kleiner wordt dan ± 1 V). Hieruit volgt, dat dan ook Ic constant
moet blijven. Door dit maal E positief te kiezen en een zijde van de belasting aan aarde te leggen, wordt V = Ic/R dus omgekeerd evenredig
met R.
De schakeling is wel enigermate afhankelijk van de temperatuur daar
deze de basis-emissorspanning beinvloedt. Deze invloed kan aanzienlijk
worden beperkt door de zenerspanning hoog te kiezen. Immers zal de procentuele verandering van de spanning over R kleiner worden, naarmate
V2 groter is. Voorts is het mogelijk de temperatuursinvloed te compenseren met behulp van een diode.
Stel bijv. E = 24 V, Z = 6 V, R = 600 Q.
^ A = 10 mA. Voor een * van 100, geldt dan, dat
Dan is Ir =
600
Ib = 0,1 mA is, dus Ir = 9,9 mA (deze kan op 10 mA worden gebracht
door R 1 % te verkleinen, dus 594 Q). Er van uitgaande dat de collectoremissorspanning niet kleiner dan 1 V mag worden, hetgeen bereikt wordt
als de spanning over de belasting: 24 — 6 — 1 = 17V wordt, dus als de
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17

belasting — • 103 Q = 1,7 Q is, kan hiermede een stroom van 10 mA
worden gestabiliseerd door een belasting die mag varieren van 0Q - 1,7kQ,
de spanning V varieert van 17 V — IV.
De stroom kan worden ingesteld met R.

7.3.

Discriminatorschakelingen

Dit zijn schakelingen waarvan de uitgang Z gelijk is aan 0, als de ingang
een potentiaal heeft die positief is t.o.v. een zekere spanning X, en die ge
lijk is aan 1 als de potentiaal van de ingang negatief is t.o.v. de spanning
X> of omgekeerd. Aangezien X een waarde zal hebben, die tussen de
spanningen der niveaus 0 en 1 in ligt, houdt dit tevens spanningsversterking in. Indien wenselijk, kan X met behulp van een potentiometer instelbaar worden gemaakt. Er zijn diverse mogelijkheden, waarvan fig. 53 er
een geeft.

o-V2
■oz

R'
A

Tsy

Ts2

'itu*
Fig. 53

In dit voorbeeld wordt gemakshalve aangenomen, dat | Vx | = | Vs | is
en dat de drie weerstanden R aan elkaar gelijk zijn en van dezelfde orde
van de grootte als R\ Als A positief is, is TS2 geleidend en TSt niet.
Zouden nl. beide transistors niet geleiden, dan zou de spanning op de emissors + Vx zijn. Dit is positief t.o.v. de basis van Ts2, dus moet Ts2 wel ge
leiden. De spanning op de emissors wordt dan zeer weinig positief, zodat
V
de stroom L =
door de emissorweerstand vloeit. Aangezien werd verR
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ondersteld, dat A positief is, is de basis van Tsx positief t.o.v. dc emissorspanning en dus is Tsx niet geleidend. De stroom /, vloeit in zijn geheel
door Tsa en tevens door de collectorweerstand van Tss (Z onbclast).
Hieruit volgt dat Z = 0 is.
Is A negatief, dan is de spanning op de basis van Tsx negatief t.o.v. de
emissor, zodat Tsx geleidend is. Ts2 geleidt dan niet meer, aangezien i,
in dat geval groter zou worden, waardoor de potentiaal op de emissors
negatief zou worden. In dat geval zou de basis van Ts2 positief zijn t.o.v.
dc emissor, dus kan Tsniet geleidend zijn. Hieruit volgt, dat Z = 1 is.
De overgang van Z speelt zich in een zeer klein traject A A af. Nadert
A nl. zo dicht tot 0, dat Tsx geleidend begint te worden, dan neemt /, in
eerste instantie toe. waardoor de emissorpotentiaal begint te dalen. Hierdoor wordt Tss minder geleidend. Als de collectorstroom klein is, bchoeft
de basisstroom ook maar heel klein te zijn, om de transistor te doen
geleiden.
Voorbeeld
R = 22 k<2; V = + 6 V; — V, = —6 V; R' = 100 ktt.
De collectorstroom is maximaal: * *” mA ^ 0,3 mA.
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De vereiste basisstroom is dan 0,3/a' mA. Als <x' = 50 wordt veronderstcld. is dit = 0,006 mA. Hiervoor is een spanningsverschil van 0,6.V
over R’ nodig. Door R' kleiner te maken, wordt dit spanningsverschil eveneens kleiner.
De spanning X% waarbij Z van de 0- in de 1-toestand overgaat, is in
dit voorbeeld 0 V. Als de basis van Ts2 niet met een potentiaal van 0 V
wordt verbonden, maar met een spanning van bijv. 4- 1 V, dan wordt de
drempelspanning X waarvoor Z van de ene toestand in de andere over
gaat eveneens + I V. Voor kleine variaties is deze methode bruikbaar. Als
Tst geleidend is, omdat A groter is dan + 1 V, dan is Ts., niet volledig
geleidend, omdat de spanning op de emissors niet kleiner dan + I V kan
worden.
Hierdoor wordt de stroom door R dus kleiner, waardoor de spanning Z
op de collector —1 V wordt in plaats van 0 V. Een tweede mogelijkheid
om X te varieren, is de basis van Tsx via een tweede weerstand R' te verbinden met een spanning—X, die eventueel met een potentiometer kan
worden ingesteld. Als A = X is, is de spanning op de basis van Tst juist
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0 V, zodat 7j, dan geleidend begint te worden. Een bijzonderheid van deze
schakeling is, dat de spanning waarbij Z van de cne toestand in de andere
overgaat, slechts in geringe mate van de temperatuur afhangt. Als nl. Ts2
geleidend is, is de emissor zeer weinig positief t.o.v. de basis.
Deze kleine spanningsprong is wel van de temperatuur afhankelijk, maar
geldt in gelijke mate voor Tst als identieke transistors worden gebruikt.
Ook kan de a' van de beide transistors kleiner worden als de temperatuur
stijgt, maar dit heeft eveneens geen invloed op het niveau van A, waarbij
Z van de ene toestand in de andere overgaat. Het traject A A waarin de
overgang zich voltrekt, wordt hierdoor wel groter.
Doordat de collectorweerstanden groot zijn, kan Z maar heel weinig
worden belast. Het is dan ook bijna steeds noodzakelijk, de schakeling van
fig.53 te laten volgen door een schakeling die als versterker fungeert.
Als dit een inverter is, wordt het traject A X waarin Z van het ene niveau
naar het andere gaat, nog kleiner.
Fig. 54 geeft een tweede voorbeeld, waarmee in de eerste plaats juist
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X
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dit traject AX tot een minimum wordt beperkt. Hier is Tsx niet geleidend,
als A = 0 V is. De collector van Tst is dus negatief. De basis van Ts2
is ook negatief, door de spanningsdeler /?3 — RQ. Stel dat deze spanning
— !/:, V* is, hetgeen van de dimensionering van Rv R2 en Ra afhangt. De
spanning op de emissors van Tst en Ts2 is eveneens ongeveer — Vs
Als
A deze spanning nadert, begint Tst geleidend te worden. Hierdoor treedt
niet alleen het effect op dat voor fig. 53 geldt, maar tevens wordt de span
ning op de collector van Tst minder negatief en dus ook de spanning op
de basis van Ts*. Dit heeft tot gevolg dat Ts2 extra snel in de niet-geleidende toestand overgaat, hetgeen door C, nog wordt bevorderd. De col61

lector van Ts2 wordt negatief, zodat Tsz geleidend wordt. Dit wordt nog
eens versneld, doordat Tsz als inverter al in een klein traject van de ene
toestand in de andere overgaat, waartoe C2 ten slotte nog een bijdrage
levert. Als de spanning A geleidelijk van de 0-toestand in de 1-toestand
overgaat, gaat Z op een bepaald ogenblik zeer snel van de 1-toestand in
de 0-toestand over, van daar de naam „impulsvormer”. Als fig. 53 door
de impulsvormer wordt gevolgd, kan worden bereikt, dat de toestand van
Z met grote nauwkeurigheid aangeeft, of A groter dan wei kleiner is dan
een zekere potentiaal X. Van deze eigenschap kan voor alle mogelijke
meetdoeleinden gebruik worden gemaakt. Bijv. om te meten of een weerstand boven of beneden een bepaalde waarde ligt. Als deze weerstand van
de temperatuur afhangt (N.T.C. weerstand) of van de druk (piranometer),
of van de hoeveelheid licht die op een foto-weerstand valt, dan is het duidelijk dat een groot aantal metingen mogelijk wordt, mits deze uitsluitend
berusten op de controle: „Groter of kleiner dan een zekere waarde X”.
Als de schakeling herhaaldelijk wordt uitgevoerd, kan worden vastgesteld of de waarde zich bijv. tussen twee waarden Xn en X n ♦ 1
bevindt.
In dat geval ontstaat een digitale meetmethode, waarbij de nauwkeurigheid
afhangt van het aantal stapjes waarin het meetgebied is onderverdeeld.
Symbool
Als symbool voor een impulsvormer wordt fig. 55 ingevoerd.

A

Fig. 55
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HOOFDSTUK 8

DE FLIP-FLOP
8.1.

Eenvoudigstc geheugenschakeling

De tot nu toe behandelde functies (en-, of en niet-bewerking) zijn alle
momentaan. De toestand waarin het systeem zich voor de verandering
bevond, speelt hierbij geen enkele rol. Dit kan alleen als er in de een of
andere vorm van „geheugen” sprake is. Bij de meest eenvoudige teifunctie
is dit reeds het geval. Het is immers slechts mogelijk vast te stellen dat iets
voor de derde maal optreedt, als is vastgelegd dat zich dit reeds tweemaal
heeft voorgedaan.
De eenvoudigste digitale geheugenschakeling, welke van ouds bekend
staat onder „relais met houdcontact”, is in fig. 56 weergegeven. Verondery

If
V

*

x

kH

A=x-y+A-y

l
Fig. 56

stel dat relais A is afgevallen. Dan is ook het maakcontact A verbroken.
Zodra de schakelaar X wordt gesloten, komt A in waardoor het maakcon
tact A zich eveneens sluit. Wordt X daarna weer verbroken, dan blijft A
toch in, omdat het maakcontact de stroomleiding door de spoel mogelijk
blijft maken. Pas als de stroom door de spoel met de schakelaar Y wordt
onderbroken, valt het relais af. Nadat Y weer gesloten is, blijft het relais
afgevallen, tot X weer wordt gesloten.
Het aangetrokken relais geeft dus aan dat X het laatst gesloten is geweest, ook al is de schakelaar inmiddels weer verbroken. Hier is dus
inderdaad van geheugen sprake.
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Het is mogelijk deze geheugcnschakeling in formule wccr tc gcven:
A = (X + A) • Y.
Dat A aan wecrszijden van hct gclijktckcn voorkomt, is essentiecl voor dc
geheugenwerking, daar voor X = 0 en Y — 1, A zowel 0 als 1 kan zijn.
A wordt dus niet allcen door X en Y bepaald, maar hangt mcde van A
af. Dit is een vorm van terugkoppeling, die essentieel is voor de geheugen
werking. Dat A niet expliciet in X en Y kan wordcn uitgedrukt, komt
omdat de regels der schakelalgebra hiertoe niet toereikend zijn.
De formule kan ook worden geschreven als:
A = *7 + A Y.
De vraag is nu welke schakeling bestaande uit halfgeleiders, door dczelfde formule wordt beschreven. Als ervan wordt uitgcgaan, dat dc signalen A, X en Y kunnen worden verkregen, is dit mogelijk met de poortschakeling van fig. 57.
Evenals in fig. 56 de signalen X en Y met behulp van schakelaars werden verkregen, is dat ook hier mogelijk. Zij kunnen echter ook uit een
willekeurige andere schakeling voortvloeien. In elk geval zijn dit twee
signalen van buiten, die voor dit probleem thans niet van belang zijn.

y

>

x.y+A.?=A

y
A

Fig. 57

De vraag is echter hoe het signaal A op de onderstc cn-poort moet wor
den verkregen.
Het is niet juist om de uitgang van de of-poort direct met de ingang der
en-poort te verbinden. Is immers X = 0 en Y = 1, dan wordt de span
ning van de uitgang der of-poort weliswaar door de spanning op de onderste ingang der en-poort bepaald, maar met dien verstandc, dat deze
altijd iets kleiner is door de spanningsval over de diodes. Hierdoor is
het onmogelijk dat A gelijk aan I zou kunnen blijven, als de vcrbinding
volgens de gestippelde lijn zou bestaan. De geheugenwerking kan dus niet
optredcn. Om het geheugen in stand te kunnen houden, is encrgie nodig,
die in de schakeling van Fig. 56 wordt verkregen, doordat er stroom door
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de spoel van het relais vloeit. De relaiswerking is ook hier noodzakelijk.
Deze kan met behulp van transistors worden vcrkregen, als is aangegeven
in fig. 58.

Fig. 58

De twee achter elkaar geschakelde inverters leveren nu de vereiste
energie, omdat een spanning op de ingang van de eerste inverter toch een
wat hogere spanning op de uitgang van de tweede inverter kan veroorzaken. (Het signaal A wordt door de beide inverters hersteld).
Fig. 58 geeft dus een vervanging van het relais met houdcontact. Als
Y = 1 is, wordt A = 1, als A' = 1 wordt, waarna A — 1 blijft, ook
nadat * = 0 is geworden, tot Y = 0 wordt.
Hoewel deze schakeling op zich zelf goed functioned!, is zij toch min
der gebruikelijk. Er zijn zeer veel variaties mogelijk, voor diverse toepassingen, die hier onmogelijk alien kunnen worden behandeld. De basis van
al deze schakelingen is echter in fig. 59 weergegeven.

Fig. 59

Als A = 0 is, is A — 1 en deze toestand blijft bestaan, totdat op de
een of andere wijze A — 1 wordt gemaakt met behulp van een signaal van
buiten af, zodat A — 0 wordt, welke toestand dan eveneens blijft gehandhaafd, ook nadat het signaal niet meer aanwezig is. Enkele mogelijkheden
worden nu behandeld. In al deze gevallen is echter de terugkoppeling
van twee inverters te herkennen, waardoor een schakeling ontstaat, die
bistabiel is. Deze schakelingen worden met de naam „flip-flop” aangeduid. De tussentoestanden zijn onmogelijk, dit komt omdat tijdens de
overgang de versterking
1 is, zodat de schakeling dan instabiel is. De
stabiliteit treedt pas op, als de versterking is gedaald door oversturing,
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een verzadingsverschijnsel dus, dat wordt bereikt als de ene transistor
volledig en de andere transistor niet geleidend is.
8.2.

Flip-flop zonder impulsingang

In fig. 60 is een flip-flop schakeling weergegeven.
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Deze is inderdaad gelijk aan de symbolische weergave van fig. 59.
Z en Z zijn de beide uitgangen.
Als Z = 0 is (en dus Z = 1), wordt aangenomen, dat de flip-flop zich
in de 0-toestand bevindt, juist als een relais dat is afgevallen. Als Z = 1
is (dus Z = 0), dan bevindt de flip-flop zich in de 1-toestand (aangetrokken relais)
De beide uitgangen Z en Z zijn te vergelijken met een maak- en een breekcontact van een relais.
Er zijn een aantal mogelijkheden om de flip-flop van de ene toestand in
de andere te brengen. De tijd die de flip-flop nodig heeft voor het omklappen, is sterk afhankelijk van de dimensionering en van het type transistor
dat wordt toegepast. Bovendien kan de flip-flop reeds voor kleine signalen
gevoelig zijn. Zo kan de basisstroom van de transistor die geleidend is,
zo klein zijn dat deze maar net geleidend is.
Een geringe verstoring kan dan reeds de transistor in een halfgeleidende toestand doen overgaan. Als dit dan tevens tot gevolg heeft, dat de
basisstroom van de andere transistor zo groot wordt, dat deze eveneens
in de halfgeleidende toestand komt, vermindert de basisstroom van de
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eerste transistor nog mecr, waardoor een snel omklappen wordt bevordcrd.
De beide condensatoren C, en C2 werken dit in de hand. Het hangt van dc
toepassing af waaraan de voorkeur wordt gegeven. Voor industriele toepassingen gaat de voorkeur gewoonlijk uit naar niet-gevoelige en niet zccr
snelle schakelingen. Een snelle en gevoelige schakeling is nl. gewoonlijk
niet nodig, daar zelden frequences groter dan 10 kHz zijn vereist, zodat
alleen het nadeel overblijft van de grote gevoeligheid voor stoorsignalen.
Door het in- en uitschakelen van zelfinducties, zoals motoren, lasapparaten enz., kunnen stoorimpulsen via de voedingsleidingen of via inductie
de flip-flops laten omklappen, zonder dat het eigenlijke signaal optrcedt.
Er volgen nu enige mogelijkheden om de flip-flop van fig. 60 om te
laten klappen.
1. Door die uitgang, die I is, 0 te maken.
Dit kan of wel door dcze uitgang via een schakclaar met 0 V te vcrbinden, of door dc uitgang — eventueel via een diode — met de col
lector van een transistor te verbinden, waarvan de emissor met 0 V
is verbonden. Als dcze transistor geleidend wordt, zal de flip-flop eveneens omklappen. Deze transistor fungeert dan als schakelaar. Deze
transistor kan op zijn beurt deel uitmaken van een ander circuit, zoals
een inverter, impulsvormer enz. Dit is geen gevoelige schakeling, aangezien de overgangsweerstand naar 0 V klein moet zijn t.o.v. de collectorweerstand /?, of Rr
Zou de overgangsweerstand bijv. even groot zijn als de collectorweerstand, dan zou de spanning slechts tot de helft worden gereduceerd, en dit behoeft nog niet voldoende te zijn om de flip-flop in dc
tegenovergestelde positie te brengen (vooral als C\ en C2 achterwege
blijven).
2. Aangezien de weerstanden, die met de basis der transistors zijn ver
bonden, zeker een orde groter zijn dan de collectorweerstanden, zal de
flip-flop met een aanmerkelijk kleinere stroom in de tegenovergestelde
toestand kunnen worden gebracht met behulp van een signaal op
/, of /2. En hiertoc staan twee mogelijkheden open. Het is mogelijk
om die transistor, die geleidend is, in de niet-geleidende toestand te
brengen door de basis positief te maken. R:i en R5 (resp. RA en Ra)
vormen een spanningsdeler. Deze is zo gedimensioneerd, dat de tran
sistor geleidend is, als de spanning op
(resp. RA) negatief is
ten gevolge van het feit, dat de andere transistor niet-geleidcnd is.
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(resp. Ra) is dus als hct ware via de collectorweerstand R., (resp. /?,)
met de negatieve spanningsbron verbonden. Door Rrt (resp. /?„) kleiner te maken kan worden bereikt, dat de basis positief wordt, zodat
de transistor niet meer kan geleidcn. Dit kan worden verwezenlijkt,
door /, via een vrij grote weerstand cn een schakelaar met dc positieve
spanningsbron te verbinden.
3. Hct is echtcr ook mogelijk om met een negatief signaal op /, (of /2)>
de transistor die niet gelcidend is, in dc gcleidendc tocstand te brengen.
Hct hangt van dc omstandigheden af aan welke wijze dc voorkeur moet
worden gegeven. Soms ook verdient cen combinatie dc voorkeur. Zo is
hct mogelijk de flip-flop steeds volgens de ondcr I bcschrcven methode
in dc I-tocstand tc brengen en cen dcr andcre methoden toe te passen
om dc flip-flop in de 0-toestand tc brengen.
8.3.

Flip-flop met impulsingang

De voorafgaande methoden hebben alle gemeen, dat het signaal, dat de
flip-flop in dc tegenovergestelde toestand brengt, reeds moet zijn verdwenen, voordat het signaal optreedt dat de flip-flop weer in de oorspronkelijke toestand terugbrengt. Dit geldt ook voor figuur 56, wordt immers X
gesloten tcrwijl Y nog is verbroken, dan zal het rclais niet in kunnen
komcn.
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Door van een differentierend netwerk gebruik te maken, kan worden bereikt, dat de flip-flop uitsluitend reageert op een sprongsgewijze verandering van de stuurspanning.
In figuur 61 is nogmaals de schakeling van figuur 60 weergegeven, doch
hieraan zijn de twee identieke circuits binnen de gestippelde lijnen toegevoegd. Veronderstel dat de flip-flop zich in de 0-toestand bevindt. (Z = 0;
Z = 1) en dat Vs = V,, = 0 zijn. Dan is ook S = R = 0. Als
op A2 een positieve spanningsprong plaatsvindt (1 — 0 overgang) zal
de spanning op S verlopen zoals in figuur 62 is weergegeven. De spanning
blijft dus gedurende enige tijd positief. Via D2 wordt hierdoor tevens de
basis van Ts2 positief gemaakt waardoor Ts2 in de niet-geleidende toestand

V

Fig. 62

komt, mits S lang genoeg positief blijft. Dit hangt af van de dimensionering
van C4 en /?8, alsmcde van Rv /?0 en Rv daar de condensator ook gedeeltelijk via D., wordt ontladen. Doordat Z nu negatief wordt, wordt 7$, via
R2 en R:i in de geleidende toestand gebracht, zodat Z = 0 wordt. Doch
hierdoor wordt er voor gezorgd dat de basis van Ts2 positief blijft, vanwege de spanningsdeler /?4 — Rw.
Met andere woorden: de schakeling binnen de stippeling vomit een zgn.
„tussen geheugen" dat lang genoeg moet zijn om de flip-flop te doen
omklappen. Daarna neemt het eigenlijke geheugen van de flip-flop de taak
van het tussen geheugen over. Indien nu A2 = 0 blijft, zal S weei gclijk
aan 0 worden; aangezien de basis van Ts2 nu positief is, geleidt D2 niet. S
neemt dus weer de potentiaal van Vs aan. Als later een negatieve sprang
op A2 plaats vindt (0 — 1 overgang), dan wordt S negatief. Daar D2 echter niet geleidt, heeft dit geen invloed op Tsr DA geleidt echter wel, zodat
S nu veel sneller weer 0 wordt, dan na een positieve sprang. Door een
positieve sprang op At wordt de flip-flop in de 0-toestand teruggebracht,
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ongeacht of A2 = 0 of 1 is. Samenvattend kan dus voor figuur 61 worden gesteld:
1. Een positieve sprong op A2 (1 — 0 overgang) brengt de flip-flop in de
1-toestand, ongeacht of Ax = 0 of 1 is.
2. Een positieve sprong op Ax brengt de flip-flop in de O-toestand, on
geacht of A2 = 0 of 1 is.
3. Negatieve sprongen op Ax en A., (0 — 1 overgangen) hebben geen
invloed op de stand der flip-flop.
Afgezien van de dimensionering van deze zgn. „trekkerschakeling”
(Engels trigger), is het duidelijk dat eveneens bepaalde eisen moeten worden gesteld aan de snelheid waarmee de 1—0 overgang op Ax of A., plaats
vindt en de tijdsduur dat A} en A2 in de 0-toestand blijven, daar ook dit
van invloed is op de vorm van het spanningsverloop van R en S. Bij juiste
dimensionering kan er voor worden gezorgd, dat de 1 — 0 overgang van
een flip-flop in staat is een andere flip-flop via de trekkcrschakeling te
doen omklappen. Bij tel- en deelschakelingcn wordt van deze mogelijkheid vaak gebruik gemaakt. Indien een 1 — 0 overgang niet aan de specificaties voldoet, moet bijv. een impulsvormer worden toegepast.
Tevens is het van belang, dat niet meer flip-flops worden gestuurd door
een impulsvormer of flip-flop dan volgens de specificaties is toegestaan,
daar de capacitieve belasting vertragend zal werken op de omklaptijd van
een circuit. Indien noodzakelijk moet van speciale schakelingcn gebruik
worden gemaakt ter versterking van de impuls.
8.4.

De flip-flop als wip

Tot nu toe is steeds van twee signalen sprake geweest, waarvan er een
ten doel heeft de flip-flop in de 1-toestand te brengen en het andere om
de flip-flop in de 0-toestand terug te brengen (in het Engels: set- en
resetsignal). Een herhaling van een der beide signalen zonder dat eerst
het andere signaal is opgetreden, heeft in dat geval geen gevolg.
De impulsingang opent alleen als extra mogelijkheid het geven van het
tweede signaal (reset), voordat het eerste signaal weer de negatieve waarde
heeft aangenomen, omdat in dat geval de flip-flop uitsluitend reageert op
een snelle positieve verandering (sprong). Er zijn echter ook flip-flop
schakelingen waarbij na een signaal de flip-flop omklapt om na een herha70
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ling van hetzelfde signaal weer in de oorspronkelijke toestand terug te
keren.
Wederom wordt van een relaisschakeling uitgegaan. Zie fig. 63.
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Fig. 63

AIs de relais A en B beide zijn afgevallen, kan gemakkelijk worden
geverifieerd, dat relais A in komt, zodra de contacten van X (dit kan een
schakelaar zijn met een wisselcontact en een breekcontact) worden omgelegd. Indien de contacten terugkeren in de getekende stand, blijft A in,
maar komt ook B in. Zodra de contacten van X ten tweede male worden
omgelegd. valt A af, terwijl B nog in blijft. Na terugkeer in de getekende
stand valt ook B weer af. Het tijddiagram van fig. 64 geeft het verloop
weer.
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Fig. 64

Het is duidelijk, dat A en B ieder een keer inkomen en afvallen tegen X
twee kecr.
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Deze schakeling kan als voIgt met behulp van de algebra van Boole worden beschreven:
(B + X)(X + A) = A
(B + X) • (X + A) = B

|
|

Omdat dit zou neerkomen op tweemaal twee of-poortcn gevolgd door cen
en-poort, worden de beide vormen eerst geinvertecrd indien deze volgordc
niet is toegestaan.
BX + X A = A
B■X + X•A — B

|
|

Ook nu is het mogelijk om een schakeling met halfgcleiders te vindcn.
die zich door dezelfde uitdrukking Iaat beschrijven. Zie fig. 65.
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Fig. 65

De schakeling gcdraagt zich identiek aan de rclaisschakeling van fig. 63,
zodat ook hierop het tijddiagram van fig. 64 van toepassing is. Het opvallende van deze schakeling is, dat iedere verandering van X ook een vcrandering van de toestand waarin de schakeling vcrkecrt ten gcvolgc
heeft en dat desalniettemin A en B iedcr slechts een kecr 1 cn 0 worden,
tegen X twee keer.
De vraag rijst echter, of niet van de eigenschap van de impulsingang
Z

z

Fig. 66
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gebruik kan worden gemaakt, daar deze de mogelijkheid opent een flipflop wel op een positieve maar niet op een negatieve verandering te laten
reageren. Hierdoor zouden dan wellicht twee inverters kunnen worden
uitgespaard. Dit.blijkt inderdaad mogelijk te zijn.
Om dit echter goed te kunnen begrijpen wordt eerst figuur 66 bekeken,
dit is een variant op fig. 58.
AIs Z — S = R = 0 is, dus Z = 1, dan is Z + R = 1 en dus
Z — 0. Dusjs Z + S = 0, zodat Z inderdaad 1 is. Wordt nu S = 1,
dan wordt Z = 0 en dus Z = 1. Hierdoor blijft S + Z = 1 en dus
Z = 0, ook nadat S weer 0 is geworden. Door nu R = 1 te maken, kan
d^ flip-flop worden teruggezet in de oorspronkelijke toestand. Hier fungeren S en R als tussengeheugen. Wordt figuur 66 met figuur 61 vergeleken,
dan blijkt de overeenkomst; ook daar nemen Z en Z na enige tijd de taak
van S en R over; alleen worden in figuur 61 S en R vanzelf 0, ook als
en A2 niet veranderen, door de differentierende werking der condensatoren C3 en C4. De schakeling van R via Dl en Z via R3 kan dan ook
worden opgevat als een of-poort, zij het voor positieve ,signalen, evenals
S via D2 en Z via Rr
Thans wordt figuur 66 uitgebreid tot figuur 67.
AIs T — 0 is, zijn R en S eveneens beide 0, ongeacht de waarden, van Vs
en k/{-Ksen
kunnen dus onbeperkt veranderen, zonder dat dit ook
maar enige invloed op S en R en dus op Z en Z kan hebben. Als T = 1
wordt, hangt het van Vs en VR af, in welke toestand S en R komen. Is
Z = 0, Vs = \ tnVR =0, dan zal S — 1 worden, als T = 1 wordt,
waardoor Z = 1 en Z = 0 worden.
Was daarentegen Vs = 0 en VR = 1 dan zou R = 1 zijn geworden,
daar echter Z = 1 was, zou dit geen enkele invloed op Z hebben gehad.
Met Vs en Vn kan dus de eventuele nieuwe stand van de flip-flop worden
voorbereid, die pas intreedt als T = 1 wordt. T kan een zgn. „klokimpuls”
zijn, die op meer dan een flip-flop komt. Met de signalen Vs en VR wor
den eerst alle flip-flops voorbereid, zodra dan de klokimpuls komt, treedt
de nieuwe toestand in.
Opnieuw wordt fig. 61 bekeken. Tot nu toe was verondersteld dat
Vs = VR = 0 waren. Daardoor konden R en S tijdelijk positief worden,
als op A j een positieve sprong kwam. Wat gebeurt er echter, als Vs = 1
wordt? Dan wordt ook S = 1 via Rs. D2 is dan niet geleidend, daar de
anode van D2 6f positief is, 6f heel weinig negatief (praktisch 0). Noch een
1 — 0, noch een 0 —1 overgang op Ks kan dus invloed hebben op de
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stand der flip-flop. Doch wat gebeurt er, als op A2 een positieve sprong
komt, terwijl S = 1 is? Dan zal S een zelfde spanningskurve doorlopen
zo
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FT

Z
o

Zo-

Fig. 67

als figuur 62 aangeeft, alleen is de kromme in zijn geheel opgeschoven.
waardoor de spanning op S tijdelijk wel minder negatief wordt, doch niet
positief. Hierdoor blijft D2 gesperd zodat de flip-flop niet kan omklappen.
In figuur 70 is dezelfde schakeling van figuur 61 gegeven, het enige ver-
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schil is, dat
en A.? zijn verbonden tot een ingang (A). Als Vn = K*
= 1 zijn, zijn Dt en Dt beide gesperd, ook als er een positieve sprong
(1—0 overgang) op A komt. Als Vn = 1 en Vs = 0, dan zal Z = 1 na
een 1 —0 overgang op A zijn, ongeacht of Z gelijk aan 0 of aan 1
o
i

0

P

J

Z

Fig. 69

was. Is daarentegen Vn = 0 en Vs = 1, dan zal Z =0 zijn na een impuls op A. De werking is dus identiek aan die van figuur 67, met slechts
66n uitzondering ! Als in fig. 67 eerst Vs = 1 is en V= 0 en T wordt
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1 dan wordt Z = 1. Als nu T = 1 blijft en VR wordt 1 en Vs = 0, dan
zal Z opnieuw 0 worden, zonder dat T hiervoor behoeft te veranderen.
Dit is in fig. 70niet het geval, dank zij de impulsingangen. Als A gelijk
aan 0 blijft, keren R en S toch terug tot de waarden van resp. Vn en Vs.
Daardoor kunnen VH en Vs worden gewijzigd, zonder dat dit invloed
heeft op de stand van de flip-flop. Als dan later A — 1 wordt, heeft dit
nog altijd geen invloed op Z. Pas indien A weer 0 wordt, kan de flipflop omklappen. Dit opent de mogelijkheid om van figuur 70 een wip-schakeling te maken. Hiertoe behoeven slechts Vs met Z en Vu met Z te wor
den verbonden. (Dit is schematisch in figuur 68 weergegeven).
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Voor figuur 70 geldt in dat geval:
Als Z = 0 is en Z = 1, dan zal een 1 — 0 overgang op A Z = 1 doen
worden. Hierdoor worden de signalen Ks en Vn omgewisseld, zonder dat
dit op de stand van de flip-flop van invloed is. Een nieuwe 1—0 overgang op A zal pas de flip-flop in de 0-toestand terug brengen.

8.5.

Schuivend-register

Een andere mogelijke toepassing van de beschreven trigger schakeling
van figuur 70 is, dat VR cn Vs van een flip-flop Z resp. met de uitgangen
Q en Q van een flip-flop Q worden verbonden. Als nu Q = 0 is en
Q = 1, dan zal een 1 — 0 overgang op A van flip-flop Z, Z = 0 en
Z = 1 doen worden, dan wel doen blijven. Was daarentegen Q = 1 en
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Q = 0, dan zou na de 1 — 0 overgang op A Z = 1 en Z — 0 zijn. Een
1 — 0 overgang op A brengt flip-flop Z dus steeds in dezelfde toestand
als die waarin flip-flop Q voordien reeds verkeerde. Als flip-flop Q ook
omklapt op dezelfde impuls, dan kan gezegd worden, dat Z na de 1—0
overgang op A, dezelfde toestand zal hebben als Q voor de 1 — 0 over
gang had, ongeacht de toestand waarin de beide flip-flops voordien verkeerden.
Door van een reeks flip-flops de ingangen A met elkaar te verbinden
en de poorten VR en Vs met de uitgangen van zijn voorganger, kan wor
den bereikt dat na een 1 —0 overgang op de ingangen, alle flip-flops de
stand van hun voorganger hebben ingenomen. Als dus de stand van bijv.
vijf flip-flops: 01101 is, dan zal na een impuls de stand 00110 zijn en na
de tweede impuls 00011 enz. Vandaar de naam „Schuivend-register”.
Symbool voor een flip-flop
Als symbool voor de flip-flop wordt hier fig. 71 ingevoerd.
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Dit symbool geeft de symmetric van de schakeling weer. Ax en A2 zijn de
beide impulsingangen. Ix "en /2 de directe verbindingen der beide bases
van de twee transistors, de zgn. gelijkspanningsingangen. Z en Z zijn de
twee uitgangen.
Als Z = 0 is, wordt aangenomen dat de flip-flop in de 0-toestand
verkeert. Dit houdt dus in, dat een positieve verandering op Ax de flipflop in de 1-toestand brengt
Als de flip-flop als wip wordt toegepast, wordt het symbool van fig. 72
gebruikt. A is dan de ene impulsingang It en /2 blijven bestaan.
Als symbool voor een flip-flop in een schuivend register wordt fig. 73
gebruikt. Hierin zijn Vn en Vs de beide poortingangen. Als VR = 1 is
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en dus Vs = 0, zal een positieve sprong op A de flip-flop in dc 1-toestand
brengen of doen blijven. Als bepaalde in- of uitgangen niet worden gebruikt, worden zij weggelaten.
Hoewel de flip-flop schakeling vrij uitgebreid is behandeld, zijn er
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toch nog zeer veel variaties. Zo is het bijv. mogelijk drempelschakelingen
in de ingangen in te bouwen, om te voorkomen dat de flip-flop op kleine
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stoorimpulsen reageert. Dit geschiedt gewoonlijk met behulp van schakelingen zoals gegeven in fig. 22.
De overige basisschakelingen zullen in het volgende hoofdstuk slechts
kort worden behandeld, omdat de vier voornaamste functies en, of, niet,
en geheugen thans bekend zijn. Hiermede kunnen de meeste relaisschakelingen worden vervangen.
De laatste jaren is de silicium-transistor sterk tot ontwikkeling gekomen.
De silicium-transistors hebben het grote voordeel, dat zij bij aanzienlijk
hogere temperaturen kunnen werken dan germanium-transistors. Daarom
zijn tegenwoordig de meeste basisschakelingen voor industriele toepassing
opgebouwd uit silicium-transistors. Een opmerkelijk verschil is dat de mee-
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ste silicium-transistors tot het /ip/i-type behoren. Dit heeft tot gevolg dat de
spanning op de collector van de transistor positief is als deze niet geleidt, in
plaats van negatief. De negatieve spanning wordt nu de hulpspanning. Dit
geldt o.a. voor de 10-serie circuitblocks van de N.V. Philips, die in het
bijzonder zijn ontwikkeld t.b.v. industriele toepassingen. Dit tast echter de
principes van het voorafgaande in geen cnkel opzicht aan.
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HOOFDSTUK 9
MULTIVIBRATOREN
In het vorige hoofdstuk werd de bistabiele multivibrator besproken. In
dit hoofdstuk zullen monostabiele en astabiele multivibratoren worden
behandeld, alsmede enige vertragingscircuits.
9.1.

De monostabiele multivibrator of univibrator (Engels: Mone-shot
multivibrator”)

Dit is een schakeling, die evenals de fiip-flop in een 0-toestand en in
een 1-toestand kan verkeren. Het verschil is echter, dat de schakeling
enige tijd nadat deze door een signaal in de 1-toestand is gebracht, uit
zichzelf in de 0-toestand terugkeert. Dit verschijnsel kan met een relais
eveneens worden bereikt. Fig. 74 geeft hiervan een voorbeeld.
Sk
E

ji-jH
Fig. 74

Als Sk wordt gesloten, zal er door het relais en de condensator een
stroom vloeien, totdat de condensator tot de spanning E is opgeladen.
De stroom zal bij het sluiten van Sk een waarde E/R aannemen, als R de
weerstand van het relais is en de zelfinductie van de relaisspoel wordt
verwaarloosd.
Daarna neemt de stroom volgens een e-macht af:
I = E e, -tl nc
R’

Als 1 .groot genoeg is om het relais in te doen komen, zal dit na enige
tijd van zelf weer afvbllen.
Dit principe kan met transistors als volgt worden verwezenlijkt. (fig. 75)

Fig. 75
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Als A = 0 is, is A = I. Dit is de O-toestand. Als A — 0 wordt, wordt
A = I. Er zal dan stroom door C lopen, zodat A enige tijd 0 blijft, ook
als het signaal, dat A = I heeft docn worden, niet meer aanwezig is. Nadat C zover is opgeladen, dat dc stroom te klein is om de transistor van
de tweede inverter in de geleidende toestand te houden, wordt A van
zelf wecr I en daardoor A = 0.
Fig. 76 geeft een schakeling met impulsingang, zoals in het vorige
hoofdstuk bij de flip-flop al werd besproken.
Deze schakeling heeft twee nadelen:
1. De stabiliteit is afhankelijk van de capaciteit C, die de tijdsduur van
de I-toestand bepaalt. Voor grote T is de schakeling zeer gevoelig
voor kleine stoorimpulsen bijv. via de voeding.
2. Als de stroom door C, tegen het einde van de periode T kleiner wordt,
zal de transistor, die gedurende de I-toestand van de monostabiele
multivibrator geleidend is, langzaam in de niet-geleidende toestand
overgaan.
Hierdoor zal de transistor die niet geleidend is in deze periode, niet
snel genoeg in de geleidende toestand komen om een impuls te ver-
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oorzaken waarmede flip-flops via de impulsingang in de tegengestelde
toestand kunnen worden gebracht.
Dit effect neemt eveneens toe, als C, groter wordt, daar de stroom door
C, dan heel langzaam afneemt. Dit is weer een voorbeeld van de storende
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werking van hei analoge karakter van een transistor. Als T groot moet
zijn, is het daarom aanbevelenswaardig van een impulsvormer gebruik te
maken, daar dc uitgang hiervan bij het langzaam passeren van een drempelspanning X veel sneller van het ene niveau op het andere overgaat
dan een inverter. Fig. 77 geeft een voorbeeld.

Als A = 0 is, is X = 0 en Z = I.
Nadat de impuls P de flip-flop in de l-toestand heeft gebracht, wordt
A — \.
De condensator C wordt via R x opgeladen, totdat X de drempelspanning
heeft bereikt waarbij Z = 0 wordt.
Z brengt de flip-flop dan in de 0-toestand terug. Hierdoor wordt A weer
0, zodat de condensator C via R., en de diode snel wordt ontladen als
R2 < Rv Het is nl. noodzakelijk, dat X = 0 is, voordat de impuls P
de flip-flop ten tweede male in de 1 -toestand brengt, daar de tijd T waarin de flip-flop in de l-toestand verkeert anders afhankelijk wordt van de
spanning die nog over de condensator staat. Tijdens het opladen van C
voorkomt de diode dat er stroom door R2 loopt. Fig. 78 geeft een volledig
tijddiagram.
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Als symbool voor een monostabiele multivibrator wordt fig. 79 ingevoerd.
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9.2.

De astabiele multivibrator

Dit is een schakeling die geen stabiele toestand kent, maar een tijd
in de 0-toestand verkeert om dan spontaan in de 1 -toestand over te gaan,
waarna na Tz sec de 0-toestand opnieuw intreedt. Zo’n schakeling genereert dus een zgn. blok- of kanteelspanning. Consequent doortrekken van
de lijn: flip-flop monostabiele multivibrator leidt tot fig. 80.
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Bij juiste dimensionering genereert deze schakeling inderdaad. Als
A = 1 is, loopt er stroom door C, die de transistor van de eerste inverter
in de geleidende toestand houdt, totdat de stroom zo klein wordt, dat de
transistor in de niet-geleidende toestand overgaat. Hierdoor wordt
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A = 1, zodat C2 wordt opgeladen door een stroom die de transistor van
de tweede inverter gedurende enige tijd doet geleiden. A is dan 0, zodat
Cj wordt ontladen, enz. Fig. 81 geeft een eenvoudige schakeling.
Ook deze schakeling heeft echter het nadeel, dat de flanken niet steil
zijn, omdat de transistors bij het kleiner worden van de stroom door de
condensatoren geleidelijk van de geleidende toestand in de niet-geleidende
toestand overgaan en omgekeerd. Dit effect neemt toe, naarmate C, en
C2 groter zijn.
Met behulp van een impulsvormer kan een uitstekende multivibrator
worden verkregen. (Fig. 82).

oA

Als A = 1 is, wordt C via Rt en R3 opgeladen, tot X de drempel-spanning heeft bereikt, waardoor A = 0 wordt. Dan wordt C weer ontladen,
tot A opnieuw 1 wordt. Dit kan alleen, dank zij het feit dat A = 0 wordt
voor X — Xv maar dat A pas weer 1 wordt voor X = X2 (Xt =f= X2).
Met behulp van R2 kan de verhouding van de tijden 7, en T2 worden
ingesteld waarvoor A = 1 is en A = 0.
Als symbool voor een multivibrator wordt fig. 83 ingevoerd.
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Wordt een multivibrator vereist, waarvan de frequence buitengewoon
stabiel moet blijven, dan kan in de terugkoppeling een kwartskristal wor83

den opgenomen. Dit kristal wordt dan aangeslagen in de eigenresonantie;
het piezo-elektrisch effect ontstaat tevens een elektrisch signaal van
dezelfde frequentie.
9.3. Enkele vertragingscircuits
Bij relaisschakelingen komt het vaak voor, dat een relais vertraagd moet
opkomen of afvallen. Dit kan o.a. met behulp van weerstanden en condensatoren worden bereikt. Hiervan geeft fig. 84 een voorbeeld.

Fig. 84

Als Sk wordt gesloten, neemt de stroom door het relais volgens een
e-macht toe, tot de condensator C is opgeladen tot een spanning:
E
. Rrel. (Rrel is de weerstand van de relaisspoel).
* + Rrc,
Aanvankelijk zal bij het sluiten van Sk de stroom door het relais te
klein zijn om dit te doen opkomen, totdat de stroom een waarde heeft
bereikt waarbij dit wel mogelijk is. Zulke vertragingen kunnen met halfgeleiders eveneens worden verkregen. Fig. 85 geeft een voorbeeld, hoe
flip-flop A op het tijdstip T sec na het optreden van een impuls P in de
1-toestand komt. Als Q = 1 wordt heeft dit geen invloed op A (negatieve
overgang). Na T sec wordt Q weer 0, waardoor A = 1 wordt.
Het kan eveneens voorkomen dat een flip-flop A uitsluitend in de
Q
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Fig. 85
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1-toestand mag komen als een grootheid Z gedurende T sec ononderbroken 1 is geweest en niet als dit korter dan T sec het geval is geweest.
Fig. 86 geeft een mogelijke oplossing.
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Als Z = 1 wordt, wordt C via R opgeladen, totdat X na T sec de drempelspanning heeft bereikt waarbij P = 0 wordt. A wordt dan 1. Wordt
Z = 0 voordat de T sec zijn verstreken, dan wordt C direct via de diode
ontladen. Wordt er een tweede weerstand R' in serie met de diode geschakeld, dan kan worden bereikt, dat de condensator niet volledig wordt
ontladen, als Z gedurende een periode T af en toe toch even 0 is. Dit
kan van belang zijn, indien een nauwkeurige meting noodzakelijk is, zoals
in hoofdstuk 7 is beschreven en tevens kleine fluctuates optreden, hetzij
van de te meten grootheid, hetzij ten gevolge van korte stoorimpulsen.
Met de schakeling van figuur 86 wordt een integrerende werking verkregen, zonder dat het karakter van de meting als zodanig verloren gaat.
Hieruit volgt, dat de meetnauwkeurigheid toch groot kan zijn ondanks het
optreden van stoorsignalen, mits de meettijd groot is en de frequentie van
het te meten signaal klein t.o.v. de frequentie der stoorsignalen.
9.4. Voorbeelden
De volgende voorbeelden zijn tevens als oefening bedoeld. De lezer kan
desgewenst eerst trachten zelf een oplossing te vinden. Het is geenszins
gezegd, dat hij altijd tot dezelfde oplossing zal komen als hier is gegeven.
Dit neemt niet weg, dat de zelf verkregen oplossing niet even goed of
beter kan zijn dan de hier gegevene. Steeds is een signaal A gegeven en
wordt een signaal Z gevraagd.
De bedoeling is dus een zodanige schakeling te ontwerpen, dat het signaal
Z de responsie is op het signaal A *).
*) Voorzover de dimensionering is gegeven, heeft deze betrekking op de circuit
blocks van N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken (100 kHz reeks).
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1. Gegeven^
A
0
1
Z

Fig. 87

Gevraagd Z
Z moet dus 1 worden, T sec nadat A = 1 is geworden, maar onmiddellijk weer 0 worden, a Is A =0 wordt.
Op1ossing
AIs A = 1 wordt, begint X volgens een e-macht te stijgen, totdat na
T sec de drempelspanning is bereikt. Dan wordt Q = 1 en Z ook.
Z = A - Q, die nu dus beide 1 zijn. Zodra A — 0 wordt, is Z weer 0.
A
Z=A-Q
-o

D,
Ao-

CD
R

E

I

Fig. 88

De condensator C zal, door de diode snel worden ontladen, doch als T
groot is, zal het bijna altijd noodzakelijk zijn in serie met de diode
een kleine weerstand op te nemen. Hierdoor treedt toch een kleine
vertraging op, zodat Q niet direct 0 wordt, als A =0 is geworden.
Door toepassing van de en-poort wordt echter bereikt, dat Z wel direct
0 wordt als A =0 wordt.
2. Gegeven
1

A

0
i
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1

Z
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Fig. 89
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T

Gevraagd Z
Op1ossing
Als A — 1 wordt, reageert de flip-flop niet, wel als A = 0 wordt.
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Fig. 90

Deze wordt dan na T sec in de 0-toestand teruggebracht. Dit is niets
anders dan de reeds beschreven monostabiele multivibrator, waarvan
de impulsingang wel op positieve, maar niet op negatieve stappen
reageert.
3. Ge g e v e n A

1
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z
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Fig. 92

Gevraagd Z
Op1ossing
Nu reageert de monostabiele multivibrator zodra A = 1 wordt, om
na T sec uit zichzelf weer in de 0-toestand terug te keren. De tweede
oplossing is eenvoudiger en geeft minder kans op storingen, daar
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hierin geen monostabiele multivibrator voorkomt. Als A = 1 wordt, is
P nog T sec 1, zodat alleen Z = A • P = 1 is.
4. Ge g e v e n A
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Gevraagd Z
OpIossing
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Zodra A = 1 wordt, wordt A = 0 en komt op Z een positieve impuls
via C2 en Dr A', wordt dan negatief, doch dit heeft geen invloed.
daar Dx dan niet geleidend is. De weerstand van IMS2 ontlaadt Ct
daarna, zodat Af, weer een potentiaal van 0 V krijgt. Wordt A = 0.
dan komt er een positieve impuls op Z via C, en Dv zodat ook nu
Z = 1 wordt gedurende T sec.
Bedenk nu zelf een oplossing zonder flip-flop en impulspoort volgens het principe van de tweede oplossing van opgavc 3.
Deze zgn. impulspoort is zeer essentieel en zal later in dit boekje
vaker ter sprake komcn (zie differentiaalteller)
fndien de impuls meer dan I flip-flop of monostabiele multivibra
tor moet sturen, kan het signaal door een emissorvolger worden vcrsterkt.
Hierbij dient te worden bedacht, dat de stroom door de transistor mod
gaan, als de impuls positief is, zodat van een npn-transistor gebruik
moet worden gemaakt (zie fig. 96)

I
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T 12kn[
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-6V
OA95

Fig. 96

Deze schakeling behoeft enige uitleg.
X is ongeveer —0,5 V, daar over de silicum diode (OA202) een
spanningsverschil van 0,5 volt staat. Hicrdoor is de spanning op de
anodes der diodes OA 95 ook zeer weinig negatief. De diodes zijn
dan gesperd, zodat de flip-flops ongehinderd kunnen functioneren.
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zonder dat zij elkaar beinvloeden. Wordt A positief, dan passeert een
positieve impuls via C, D en de transistor.
In het voorbeeld komen dan alle flips-flops in de O-toestand.
5. Gevraagd een schakeling te bedenken, waardoor bij inschakelen van de
spanning alle flip-flops in een bepaalde stand komen. Dit kan van veel
belang zijn, daar een schakeling zeer vaak een beginstand moet hebben als de apparatuur wordt ingeschakeld. (bijv. een teller)
OpIossing
— 6 V<
56kH
C

+6VO
OCUO

OA95 p

lh©T
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Zo lang de spanning nog niet is ingeschakeld, zal X 0 V zijn. Zodra
de spanning is ingeschakeld, zal P — 6 V bedragen. Via de weerstand
van 5,6 kQ zal de condensator van 100 </F worden opgeladen, tot X
de drempelspanning heeft bereikt, waarvoor de impulsvormer omklapt.
Dan wordt P — 0 V en passeert via 10 nF, de OA 95 en de OC 140
een positieve impuls, waarmee een groot aantal flip-flops in een be
paalde stand kunnen worden gebracht. (Voor de circuit blocks van
Philips: 30)
De impuls treedt dan tijdens het in bedrijf zijn nooit meer op. Dit kan
wel worden bereikt, door met Sk de condensator te ontladen, zodat na
het verbreken van Sk wederom een impuls komt.
6. Gegeven
1
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Gevraagd Z
Op1ossing
Als A = 0 is, is X = — 6 V en Z = 0.
Zodra A = 1 wordt, wordt de condensator door de transistor ontladen.
(De weerstand van 10 Q dient om de ontlaadstroom iets te beperken,
waardoor een zeer kleine vertraging ontstaat). Hierdoor wordt Z = 1.
Als A = 0 wordt, wordt C geleidelijk door R opgeladen, totdat na
T sec de drempelspanning weer is bereikt en Z = 0 wordt. Deze scha-6V
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keling is buitengewoon geschikt om het „bonzen” van schakelcontacten te overbruggen. Zodra het contact wordt gesloten, wordt Z = 0
en blijft dit, ook als het contact herhaaldelijk kort wordt verbroken
en gesloten. Dit is van belang indien bijv. een impuls, afkomstig van
een schakelaar, moet dienen om een schuivend register te sturen.
7. Gegeven/1
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Gevraagd Z
O p 1 o s s i n g als Tx < T2
Als A — 1 wordt, wordt C via R2 en de transistor ontladen, totdat
na Tt sec X de drempelwaarde heeft bereikt, waarvoor Z = 1 wordt.
Wordt A weer 0, dan wordt C via /?, en R2 opgeladen totdat X na
T2 sec de drempelwaarde heeft bereikt, waarvoor Z = 0 wordt.
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O p 10 s s i n g als Tx > Tt is (fig. 102).
Als nu A = I wordt, geleidt de transistor niet (basis negatief t.o.v. de
emissor van een /ip^-transistor). C wordt dus via /?, en R* opgeladen
tot X na T, sec de drempelspanning heeft bereikt, waardoor Z = 1
wordt. Wordt A weer 0, dan geleidt de transistor wel, zodat C nu via
♦ 6V

*2

OC140

P.S

Ao

Tc

M

*r.v

Ri
-6V

Fig. 102

Ri en de transistor wordt ontladen, totdat na Ti sec X de drempel
spanning heeft bereikt, waarvoor Z = 0 wordt. Door R> zeer klein te
kiezen, wordt
zeer klein, zodat praktisch de oplossing van vraag 1
ontstaat. De transistors dienen hier dan ook eigenlijk slechts als versterking. Indien dit niet nodig is, kan de oplossing worden vereenvoudigd tot fig. 103:

RS.

—o

Als A = 1 wordt, wordt C via D2 en Rt opgeladen tot X na 7, sec
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de drempelspanning heeft bereikt, zodat Z = 1 wordt. Wordt A weer
0, dan wordt C via Rl en
ontladen, totdat X na T2 sec de drempelspanning heeft bereikt waarvoor Z = 0 wordt.
8. Gegeven ^4
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Gevraagd Z
Op1ossing
A stelt een blokspanning voor van een constante frequence, of een
reeks van impulsen met een bepaalde maximale tussenruimte.
Van deze laatste kan nl. gemakkelijk een blokspanning worden gemaakt
m.b.v. een monostabiele multivibrator. Ook kan A een sinusvormige
spanning zijn, die met een impulsvormer direct in een blokspanning
van dezelfde frequentie kan worden omgezet.
Het signaal Z moet steeds 1 zijn, zo lang het signaal A aanwezig is.
Zodra een impuls uitvalt, moet Z = 0 worden. Dit is niets anders
dan de oplossing van vraag 6, als T maar langer is dan de tussenruimte
tussen twee impulsen. Telkens als A =0 is, wordt C een weinig opgeladen, doch niet genoeg om de drempelwaarde te bereiken. Zodra A
weer 1 wordt, wordt de capaciteit C weer volledig ontladen. Als er
echter een impuls uitvalt, bereikt X de drempelwaarde wel en wordt
Z = 0. Het signaal Z kan eventueel een flip-flop schakelen. Hetzelfde
effect kan worden bereikt als de frequentie van A daalt beneden een
bepaalde kritische waarde. Als A dus bijv. is afgeleid van een sinusvormig signaal, dan kan een flip-flop in de 1-stand komen, zodra de
frequentie beneden een bepaalde waarde zakt, die volkomen onafhankelijk van de amplitude is, daar deze eerst in een blokspanning met
constante amplitude is omgezet.
9. Gegeven A, een sinusvormig signaal met variabele frequentie en
amplitude.
Gevraagd Z
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le Z moet 0 zijn als de amplitude van A kleiner is dan X.
2e Z moet 0 zijn als de frequentie groter is dan / ongeacht de
amplitude.
3e Z moet varieren tussen 0 en 1, als de amplitude groter is dan X
en de frequentie kleiner dan /.
O p 1 o s s i n g (zie fig. 105).
Het sinusvormige signaal A wordt met een discriminatorschakeling
(bijv. van fig. 53) gevolgd, door een impulsvormer omgezet in rechthoekige impulsen B, zodra de amplitude groter is dan X.
De breedte der impulsen hangen nu zowel van de frequentie, als van
de amplitude af, de herhalingsfrequentie echter uitsluitend van de
frequentie.
Met dit signaal wordt een flip-flop, die als wip is geschakeld en uitslui
tend op een flank reageert gestuurd. Nu ontstaat een symetrische blokspanning C met de halve frequentie als die van A. Met dit signaal
wordt weer een condensator opgeladen, die een impulsvormer stuurt,
die niet reageert, als de frequentie boven een bepaalde waarde ligt.
Zo ontstaat figuur 105, een soort digitaal filter.
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Fig. 105
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10. Gegeven Een symetrische blokspanning A van 50 Hz.
10 msec 10msec

/

|

0------- 1
10msec 10msec
1

L

zo

Gevraagd Een blokspanning Z van 50 Hz, die in faze kan worden
verschoven (bijv. 45°) t.o.v. A.
Op1ossing

Fig. 106

Als A negatief wordt (— 6 V), wordt C via Rx en D, opgeladen, totdat
X de drempelspanning heeft bereikt waarvoor de impulsvormer omklapt. (als dit na 2,5 msec is, is de fazeverschuiving juist 45°). Als A
weer 0 V wordt, wordt C via R2 en Dt ontladen, totdat X de drem
pelspanning heeft bereikt waarvoor Z ook weer gelijk aan 0 wordt.
Met R2 kan er dus voor worden gezorgd, dat de blokspanning Z symetrisch blijft.
0-6V
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Opme rk i ng
Het is ook mogelijk de fazeverschuiving te latcn varieren met een
spanning V die bijv. kan liggen tussen 0 V en + 6 V. Voor figuur 107
V — X
geldt: Y = —
. rt + V. Daar de impulsvormer op een ber, + r,
paalde waarde van Y zal reageren en deze tevens van V afhangt, is
het duidelijk dat het tijdstip waarop Y deze waarde zal bereiken mede
van V afhangt.
ll.Gegeven A
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Fig. 108

Gevraagd Z
OpIossing
Als A =0 is, is P = 0, dus ook Z = 0.
Wordt A = I, dan zal na Tt sec P = I worden. Als P = 0 is, is
Q = \. Wordt P = 1, dan wordt Z = P • Q =1.7'., sec nadat
P = 1 is geworden, wordt dan Q = 0 en daardoor ook Z. Wordt A
weer 0, dan wordt cerst P = 0 en daarna pas Q = 1, zodat
Z = 0 blijft.
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12. Gevraagd: met een flip-flop A een transistor te sturen, die een
stroom van 100 mA moet kunnen schakelen. Als A — 0 is, is de
spanning 0 V, als A = 1 is, — 6 V.
De spanning op de belasting is — 24 V. Voorts geldt, dat de flipflop niet meer stroom mag leveren dan 0,5 mA als A = 1 is en
2,5 mA als A =0 is. Voor de transistor geldt: <x' = 100,
/nut = 0,5 mA.
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Er mogen verder alleen diodes en weerstanden worden gebruikt.
Op1ossing
Op het eerste gezicht lijkt dit onmogeiijk. De transistor kan immers
alleen geleidend zijn als A = 1 is. De basisstroom moct dan minstens
100
= 1 mA zijn, terwijl dan niet meer stroom dan 0,5 mA aan
100
de flip-flop mag worden onttrokken. En hier komt de stroom die de
/ (ISO moet compenseren als de transistor niet geleidend is nog bij! Toch
laat figuur 110 zien, dat dit mogelijk is.
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Als A = 1 is, is P ongeveer —IV en in elk geval positief t.o.v. A.
D, geleidt dus niet. Er wordt derhalve geen stroom aan de flip-flop
onttrokken. Zelfs geen 0,5 mA. Voorts moet R.> = ^ $ kQ = 10 kQ
zijn. De basisstroom moet minstens 1 mA zijn, dus minstens 1,5 mA.
2**
kQ » 15 kQ (eventueel 12 kQ, de stroom door Rx is
Dus /?, =
i ,j

dan nog geen 2 mA). Wordt nu A =0, dan wordt P nagenoeg 0 V
en D, geleidend. De stroom door /?, loopt nu door Dx en de flip-flop,
die nu wel deze 2 mA mag voeren. De basis van de transistor wordt
ongeveer + 1 V (zie figuur 18). Als Dx geleidend is, moet de spanningsval zo klein mogelijk zijn, dus moet Dx een germanium diode zijn.
Voor D2 en D., moeten daarentegen silicium diodes worden gekozen.
13. Construeer een flip-flop schakeling met twee impulsvormers met een
zeer lange omklaptijd.
Oplossing
Stel Z = 0 en Z = 1. Als nu S = 1 wordt, stijgt de spanning op X2
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langzaam via Rx tot de drempelspanning is bereikt. Pas dan wordt
Z = 0. Door Rs en RA klein te nemen in verhouding tot Rl en R2 zal
Xx dan spoedig beneden de drempelspanning zakken, zodat Z = 1
wordt. Dan kan S weer 0 worden.
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HOOFDSTUK 10

TELSCHAKELINGEN
10.1.

Binair tellen met flip-flops

Aangezien in het twectallig stelsel alle getallen uitsluitend met de cijfcrs
0 en 1 worden geschreven en een flip-flop twee stationaire posities kent,
de 0- en de 1 -toestand, kan elk getal binair door een aantal flip-flops wor
den weergegeven. In fig. 112 geeft de meest rechtse flip-flop het aantal
F
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fx 25

£X24
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Fig. 112

keren aan dat het getal 2° = 1 voorkomt, de volgende flip-flop geeft aan
hoeveel maal 21 = 2 voorkomt, enz.
Als bijvoorbeeld A = D = F — lisenfi=C = £ = 0 geven de
zes flip-flops gezamenlijk het getal 10 10 0 1 weer in het tweetallig stelsel.
Dit is 41 in het tientallig stelsel. Met zes flip-flops is 63 het grootste getal
dat kan worden weergegeven. Toch zijn er 64 verschillende configuraties,
aangezien A=B = C = D = E = F = 0 ook een configuratie is.
Met behulp van de schakeling afgebeeld in fig. 112 kunnen niet alleen ge
tallen binair worden weergegeven, maar er kunnen tevens impulsen mee
worden geteld bijv. afkomstig van een impuls-vormer, die op zijn beurt
bijv. signalen ontvangt van een fotogevoelig element waarlangs voorwerpen komen. Wordt verondersteld, dat alle flip-flops in de 0-stand verkeren, dan zal A = 1 worden, zodra de eerste impuls op / komt.
Daar dit een negatieve sprong tengevolge heeft op de ingang van flip-flop
zal deze niet in de 1-toestand komen. Alle overige flip-flops blijven dan
zeker in de 0-toestand. De tweede impuls brengt flip-flop A weer in de
0-toestand terug, zodat er nu een positieve sprong op de ingang van flip99

flop B komt. Hierdoor wordt B = 1. Dit heeft weer geen invloed op flipflop C (negatieve sprang), zodat de overige flip-flops nog steeds in de
O-toestand blijven. De derde impuls brengt flip-flop A in de 1 -toestand en
de vierde impuls brengt A in de O-toestand, waardoor ook flip-flop B in de
O-toestand terugkeert, hetgeen tot gevolg heeft, dat flip-flop C in de 1-toestand komt. De overige flip-flops blijven in de O-toestand. Achtereenvolgens ontstaan dus de configuraties:
F
ED C B A
000000^0
0
00
0 0 1 ^1
0
00
0 1 0 ^2
0
00
0 1 1 ^3
0
0 0 10
0^4
Dit gaat door, tot alle flip-flops in de 1-toestand verkeren.
Als er dan weer een impuls op / komt, wordt eerst A = 0, daardoor
B = 0 en daar weer door C = 0 enz., zodat na 64 impulsen alle flip-flops
weer in de 0-toestand verkeren (zou er een zevende flip-flop G zijn, dan
zou deze natuurlijk in de 1-toestand komen). Door bijv. een lampje A te
laten branden, als A = 1 is enz., kan de stand van de teller op ieder
moment binair zichtbaar worden gemaakt.
10.2.

Instelbare teller

Ook is het mogelijk, met behulp van schakelaars en een poort een signaal
te verkrijgen als een bepaald getal is bereikt. Fig. 113 geeft hiervan een
voorbeeld.
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Als de schakelaars in de getekende stand staan, staan op de ingangen
der en-poort de signalen A, B,C, D, E cn F.
Dus Z = F'E'D C'B'A en dit is alleen 1, als het getal
10 10 0 1=41 door de teller wordt weergegeven.
Met behulp van het signaal Z kan iets worden in- en uitgeschakeld.
Zo kunnen bijv. een aantal voorwerpen worden geteld, totdat het met de
schakelaars reeds ingestelde bedrag is bereikt, waarna de toevoer van
voorwerpen met behulp van het signaal Z kan worden gestopt. De schake
laars kunnen eventueel bestaan uit contacten gemaakt met ponskaarten,
of worden vervangen door fotogevoelige elementen, die al of niet verlicht
zijn.
Deze zgn. actieve tellers, waarmee dus iets kan worden in- of uitge
schakeld als de teller een reeds van te voren ingesteld bedrag heeft bereikt,
worden in het Engels „Preset counters” genoemd.
10.3.

Deelschakelingen

Als in fig. 112 alleen naar het signaal F wordt gekeken, dan kan worden
vastgestcld, dat F een positieve sprang maakt, tegen / 64. Dit wil dus
zeggen, dat F een impuls geeft tegen / 64. De schakeling kan dus ook
als een 64-deler worden opgevat.
Zo geeft E een impuls tegen / 32, enz. Het is dus zeer eenvoudig om een
deelschakeling te maken als de deler een macht van twee is (2. 4, 8, 16,
32, enz.). Als op het moment, waarop Z (in fig. 113) 1 wordt, alle flipflops in de 0-toestand zouden terugkeren, zou een willekeurige w-deler
zijn verkregen, die met de schakelaars kan worden ingesteld.
Dit is inderdaad mogelijk, door van een zgn. „terugstelschakeling” (En-
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I

gels reset) gebruik te raaken. Fig. 114 geeft een voorbeeld van zo’n terugstelschakeling.
Zo lang Z niet verandert, is AT = 0 V.
Als Z — 1 wordt, geeft X een positieve impuls op alle diodes, zodat
alle flip-flops in de 0-toestand komen, ongeacht of zij voordien in de
1-toestand dan wel in de 0-toestand verkeerden. Hiervan moet ook bijna
altijd gebruik worden gemaakt om een teller op 0 te zetten alvorens met
tellen kan worden begonnen. Vrijwel alle telschakelingen zijn dan ook van
dergelijke terugstelschakelingen voorzien.
Een variant op deze denkbeelden geeft fig. 115.
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Als de vier flip-flops A, B, C en D aanvankelijk alien in de 0-toestand
verkeren, dan zullen de impulsen op I door deze teller normaal binair
worden geteld, totdat het getal 1 0 0 0 = acht wordt bereikt. Op dat ogenblik wordt D = 0, zodat een positieve impuls op de ingangen der flipflops C en B komt. Deze flip-flops komen hierdoor in de 1-toestand, zo
dat de teller in eens op het getal 1110 springt. Er worden als het ware
een aantal getallen overgeslagen.
De negende impuls op / brengt ook flip-flop A nog in de 1-toestand
zodat 1111 ontstaat. Na de tiende impuls keren dan alle flip-flops
in de 0-toestand terug. Fig. 115 is dus een tien-deler.
Volgens dit principe kan een willekeurige n-deler als volgt worden verkregen:
1. Om een n-deler te verkrijgen, zijn p flip-flops nodig. Voor p geldt:
2pl <n^2p
2. Als het getal 2pl wordt bereikt, komt de laatste flip-flop in de 1-toe
stand. Op dat ogenblik moeten 2p—n getallen worden overgeslagen, zo
dat in plaats van het getal 2pl het getal 2p’1 + 2p—n ontstaat.
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Dit kan worden bereikt door via de capaciteit C en een aantal diodes
zoveel flip-flops in de I-toestand te brengen als nodig is.
Voorbeeld van een 50-deler
Hiervoor zijn dus zes flip-flops nodig, daar 2“ (= 64) > 50 > 2s (= 32)
is. Als het getal 32 wordt bereikt, moeten er 64 — 50 = 14 getallen
worden overgeslagen, zodat het getal 46 ^ 1 0 1 I I 0 ontstaat. Fig. 116
geeft dus een 50-deler.
°vo—O-j------------------------------------ --------------- ---------------

Fig. 116

Als dc netfrequentie van 50 Hz door een impulsvormer in 50 impulsen
per seconde wordt omgezet en deze impulsvormer door de 50-deler wordt
gevolgd, is een schakeling verkregen, die iedere seconde een impuls geeft.
Wordt deze weer door een 60-dcler gevolgd, dan wordt elke minuut een
impuls verkregen enz., Met deze delers kunnen dus zeer nauwkeurige
tijdschakelaars worden gemaakt.
Een nadeel van deze methode is echter, dat tijdens de sprang overgangstoestanden ontstaan, die storend kunnen werken. Bijv. moet bij de
tien-deler eerst heel even de toestand 1000 ontstaan, voordat de nieuwe
stationaire toestand 1110 intreedt. Ten gevolge van het 0 worden van D
worden immers B en C gelijk aan I. Dit verschijnsel kan worden ondervangen door de schakeling als volgt te wijzigen (zie figuur 117).
Als aanvankelijk A = B = C = D = 0 is, zal eerst A = 1 worden.
Als na de tweede impuls A — 0 wordt, wordt D = 1, doch B blijft 0,
daar bij het 0 worden van A, D nog 0 was. De configuraties worden dus
als volgt:
D C B A
0 0
0 0 ^0
0 0
0 1^1
10
0 0 ^2
10
0 1^3
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10 10^
10 11^
110 0^
110 1^
1110^
1111^
0 0 0 0 ^

4
5
6
7
8
9
0

In stand 3 ( 1 0 0 1) zijn A en D beide 1. Als A nu 0 wordt, wordt B
dus wcl 1. Er wordt nu gewoon binair verder geteld, als tenslotte C = 0
wordt, wordt daardoor ook D = 0.

10.4.

Decade tellers

Aangezien het werken in bet tweetallig stelsel in de praktijk op moeilijk104

heden stuit, zijn er telschakelingen ontwikkeld met flip-flops, waarmee
toch in het tientallig stelsel kan worden gewerkt.
Als uitgangspunt dient de tien-deler van fig. 115.
Deze kent immers de volgende tien configuraties:
D C B A
0 0 0 0 ^0
0 0 0 1^1
0 0 10^2
0 0 11^3
0 10 0^4
0 10 1^5
0 1 10^6
0 111^7
1110^8
1111^9
Als D met de ingang van een volgende tien-deler wordt verbonden, dan
zal deze een stap doen tegen de eerste tien. De tweede tien-deler kan op
zijn beurt met een derde tien-deler worden verbonden, die dan de honderdtallen weergeeft. Iedere tien-deler fungeert dan als een decade. Zo kan met
3X4 flip-flops tot 999 worden geteld in het tientallig stelsel, en met
4X4 flip-flops tot 9999 enz. De vraag rijst echter, hoe een dergelijke
teller kan worden gebruikt, daar de stand der flip-flops als zodanig nog
geen praktische betekenis heeft.
In het algemeen zijn er twee mogelijkheden:
1. het zichtbaar maken van de stand van de teller;
2. het maken van een instelbare teller.
Beide problemen zijn bij de binaire teller zeer eenvoudig. Daar kan de
stand immers zichtbaar worden gemaakt door met iedere flip-flop een
lampje te laten corresponderen, dat alleen brandt als de flip-flop zich in
de 1-toestand bevindt. Nu zijn er ook indicatoren in de handel, die de
cijfers 0 t/m 9 zichtbaar maken, maar in dat geval zijn er tevens tien verschillcnde signalen nodig, die door de decades moeten kunnen worden
gegeven. Als deze signalen Z0, Zv Z2, enz. worden genoemd, dan zou Zu
het uitgangssignaal van een poort moeten zijn, dat alleen gelijk 1 is, als
de decade op 0 staat. Z, moet alleen 1 zijn, als de teller op 1 staat, enz.
Dit zou bctckcnen, dat Z„ = A-BC-D.
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Z, = A-B'C'D, Z2 = A'B-C'D enz. zou moeten zijn en Z8 = A-B-CH)
en Z9 = A-B’C'D.
Hoewel dit in principe mogelijk is, vereist dit 10 X 4 = 40 diodes per
decade. Bovendien zal dit in het algemeen belastingsproblemen met zich
brengen, die extra emissorvolgers vereisen, aangezien bijv. uitgang D van
flip-flop D acht poorten moet sturen. Onmogelijk is dit niet, maar het is
wel duidelijk dat de tellers, opgebouwd uit deze decades, zich voor visuele
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uitlezing minder goed lenen. In een volgende paragraaf zal een betere
methode worden behandeld.
Het maken van een instelbare teller is aanzienlijk gunstiger, vooral als
de teller niet op een bedrag kan komen dat hoger is dan het ingestelde
getal, hetgeen kan worden bereikt, door de teller op 0 terug te laten springen met een terugstelschakeling, zodra het ingestelde getal is bereikt.
Fig. 118 geeft de schakeling voor een decade weer.
De schakelaar S heeft drie dekken en tien standen. Als de schakelaar
bijv. in stand 6 staat (zoals hier getekend), dan is de uitgang Z van de
en-poort gelijk aan: B-C. Deze uitdrukking wordt inderdaad voor het
eerst 1, als de teller stand 6 heeft bereikt. Zou de teller op 7 staan, dan
zou Z eveneens 1 zijn, doch dit is groter dan 6 en dit was reeds bij voorbaat uitgesloten. Staat de schakelaar daarentegen op 7, dan is Z = A-B-C,
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hetgeen voor het eerst gelijk 1 wordt, als de decade het getal 7 heeft bereikt enz.
Als met meer dan een decade wordt gewerkt, kunnen de signalen Zv Z10,
Z100, enz., die het resultaat zijn van de en-poorten waarmede de drie dekken van elke decade zijn verbonden, wederom op een en-poort worden
aangesloten, waarvan het resultaat G = Zx • Z10 • Z100 • is.
In dit geval wordt G voor het eerst gelijk 1, als alle decaden het getal hebben bereikt, dat met de schakelaars Sv S10, S100 enz. is ingesteld. Met G
kan dan iets worden in- of uitgeschakeld, eventueel via een flip-flop en
tevens kunnen alle flip-flops in de 0-toestand worden teruggebracht.
De extra flip-flop client dan, om te onthouden dat de teller het ingestelde
bedrag heeft bereikt, daar deze direct weer op 0 wordt teruggeschakeld,
zodat G ook 0 wordt. Later kan dan een signaal P de extra flip-flop in de
0-toestand brengen, waarna de cyclus zich kan herhalen.
10.5.

Ringtellers

In verband met de moeilijkheden, die ontstaan als de beschreven teller
de bereikte stand in het tientallig stelsel zichtbaar moet maken en mede
met het oog op de vrij kostbare tien-standen schakelaars met drie dekken
die nodig zijn om instelbare tellers te verkrijgen, zijn andere decades ontwikkeld die aan deze bezwaren tegemoet komen. Ook de montage wordt
hierdoor gewoonlijk eenvoudiger. De gedachtengang is, dat door meer
dan vier flip-flops per decade te gebruiken, die toch slechts tien configura
tes kennen, het uitlezen met behulp van poorten kan worden vcreenvoudigd. Deze vereenvoudigingen moeten dan opwegen tegen het gebruik van
meer flip-flops. Een voor de hand liggende oplossing is, om tien flip-flops
A,B,C,D enz. per decade te gebruiken, die ieder om beurten 1 worden.
De decade zou dan het cijfer 0 weergeven als A = 1 is, het cijfer 1 als
B = 1 is, enz.
Dit uiterste wordt gewoonlijk echter niet gevolgd, aangezien dit wel zeer
veel flip-flops vereist. (Met 10 flip-flops zou binair immers tot 210 — 1 =
1023 kunnen worden geteld, en in dit voorbeeld maar tot tien!)
Een compromis wordt door fig. 119 gegeven.1)
Dit is een zgn. „Ringteller” die uit vijf schuifregister flip-flops bestaat.
0 Deze schakeling berust op een octrooi van Telefunken.
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Na een impuls op I neemt iedere flip-flop dus de stand van zijn voorganger aan, behalve flip-flop A, die juist de tegenovergestelde stand inneemt
als flip-flop E.
Als alle flip-flops aanvankelijk in de 0-toestand verkeren, dan zal na
de eerste impuls A = 1 worden. Na de tweede impuls wordt ook B = 1,
enz. Als alle flip-flops na vijf impulsen in de 1-toestand verkeren, wordt
A = 0 na de zesde impuls. Zo ontstaat:
E D C B A
0 0 0 0 0 ^0
0 0 0 0
1 ^ 1
0 0 0 1
1 ^ 2
0 0 111
^ 3
4
0 1111
11111 ^ 5
10^6
1 1 1
11 10 0^7
1 1 0 0 0 ^8
1 0 0 0 0 ^9
0 0 0 0 0 ^0
enz.
Ook dit zijn tien configuraties. De vraag is nu, hoe de signalen Z0, Zv
enz. op de meest eenvoudige wijze kunnen worden verkregen. Door de
tabel goed te bekijken, kan worden nagegaan, dat A • E alleen gelijk 1 is,
als de teller op 0 staat. A • B is alleen 1 als de teller op 1 staat en B • C
is gelijk 1 als de teller stand 2 inneemt enz. Zo ontstaat:
Zo = EA
Zl = A B
Z2 = B -C
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Zg
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Ztf
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Er biijkt een soon cyclische verschuiving te ontstaan op de grens, waar
de flip-flops zich resp. in de 0- en in de 1-toestand bevinden. Die vereist
tien en-poorten met twee ingangen, hetgeen overeenkomt met twintig dio
des per decade (bij de 10-deler van fig. 115 is dit 31).
Door een flip-flop meer toe te passen, kunnen de diodes dus al tot de
helft worden gereduceerd. Bovendien behoeven met iedere uitgang van
elke flip-flop slechts twee poorten te worden gestuurd, hetgeen aanmerxW°
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kelijk minder belastingsproblemen met zich mee brengt. Met Z0, Z, enz.
kan een der op de markt zijnde cijferindicatoren worden gestuurd. Gewoonlijk is het dan wel noodzakelijk een of meer der reeds behandelde
versterkercircuits toe te passen.
Om een instelbare teller te verkrijgen (Fig. 120), is nu een tien-standenschakelaar per decade nodig met maar een dek waarmee naar keuze
Z0, Zp Z2, enz. met een en-poort kan worden verbonden, samen met
Zoo, ^10 °f Z20, enz- voor de tientallen en ZU(J0, ZI(MI of Z2II0, enz. voor
de honderdtallen.
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De uitgang G wordt dan alleen 1 als het ingestelde getal is bereikt.
Met dit systeem wordt tevens voorkomen, dat G voor grotere getallen dan
het ingestelde getal op nieuw 1 wordt, G wordt immers alleen 1 als de
teller het ingestelde getal heeft bereikt.
Het zichtbaar maken van de stand van de teller kan des gewenst met de
instelbaarheid worden gecombineerd.
10.6. Instelbare teller met meer dan een programma
Dit is een instelbare teller, die een signaal G, geeft, als een ingesteld getal
G, is bereikt. Vervolgens worden de decades op 0 teruggesteld, waama
Instelbare teller met twee programma's
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een signaal G2 optreedt, als een tweede, 00k reeds van te voren ingesteld
getal, G2 is bereikt enz. Op deze wijze kan een groot aantal programma’s
Gp G2, G3, enz. achtereenvolgens automatisch worden verwezenlijkt, die
geheel onafhankelijk van elkaar kunnen worden ingesteld en gewijzigd.
Fig. 121 geeft een voorbeeld van een instelbare teller met twee program110

ma’s Gj en G2. De teller bestaat uit twee decades, waarvoor in dit voorbeeld de ringtellers bestaande uit vijf schuifregister flip-flops zijn gebruikt
(fig. 119). Het is echter ook mogelijk de tien-dcler van fig. 115, die uit
vier flip-flops bestaat, te gebruiken. In dat geval moeten tevens de schakelaars worden toegepast van fig. 118.
De werking is als volgt:
Parallel aan de schakelaars 5j en S10 van fig. 120 zijn de schakelaars S\
en S'10 aangesloten op de uitgangen Zp Z2 enz. van de decades. Op
dcze wijze is het mogelijk bijv. Z6 en Z10 met een tweede en-poort te verbinden, terwijl Z4 en Z5Q met de eerste en-poort zijn verbonden.
Dit zou betekenen, dat C, = 1 zou worden, als de teller op 54 staat en
G2 = 1 zou zijn als de teller op 16 staat. Aangezien de teller direct op
0 wordt terug gezet.als of Gt of G2 gelijk aan 1 wordt (via de of-poort
en de impulsvormer), zou de teller nooit verder dan tot het laagst ingestelde getal (in dit voorbeeld G2 = 16) kunnen komen. Daarom zijn aan
de en-poorten de signalen Yx en Y2 toegevoegd, zodat G, alleen gelijk
aan 1 kan worden als niet alleen de teller het ingestelde getal 54 heeft bereikt, maar bovendien Y{ = 1 is. Gx is nu immers gelijk aan Z4 • Z50 • Yx
G2 kan alleen gelijk aan 1 worden als het ingestelde getal 16 is bereikt.
en tevens Y2 = I is (G., = Z0 • Z10 • K2).
De signalen Yx en Y2 zijn afkomstig van een schuifregister, dat als
ringteller is geschakeld. Is nu aanvankelijk Yx = 1 en Ys = 0, dan zal
de teller tellen tot het ingestelde getal Gt (hier 54) is bereikt. De teller
komt dan direct weer op 0 te staan en bovendien wordt Yx = 0 en Y2
= 1. Nu zal de teller dus tot het ingestelde getal G2 tellen, waarna de
teller wederom op 0 komt en in het voorbeeld Y2 = 0 wordt en ^ = 1.
Zou het register uit meer dan twee flip-flops bestaan, dan zou Yz = 1 wor
den, zodat de teller dan tot G3 zou tellen, ingesteld met schakelaars St”
en S10" enz.
Gedurende de tijd dat de teller tot Gx telt, is dus Yx = 1. Dit signaal kan
versterkt worden en gebruikt om iets te bekrachtigen. Als het getal Gx
dan is bereikt, wordt de bekrachtiging opgeheven, waarna iets met Y2 kan
worden ingeschakeld, enz. De flip-flops Yv Y2, Yv enz. dienen dus niet
alleen om te bepalen tot welk der ingestelde getallen G,, G2, G3, enz. zal
worden geteld, maar tevens om achtereenvolgens een aantal dingen in en
uit te schakelen. Indien een bepaalde bekrachtiging vereist is gedurende de
xperiode dat de teller to G„ telt, en ook gedurende de tijd, dat de teller
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tot G,n tell, dan kunnen G„ en Gtll met een of-poort worden verbonden,
waarvan het resultant G„ + G,„ is.
Op deze wijzc kunnen talloze combinaties worden gemaakt.
De telimpulsen / kunnen bijvoorbeeld afkomstig zijn van een schakcling
die iedere T sec een impuls geeft. In dat geval kan de tijdsduur van elk
programma worden ingesteld in stapjes van T sec. Zij kunnen echtcr ook
worden verkregen door de omwentelingen (of onderdelen daarvan) van
de as van een machine te tellen. In dat geval ontstaat een leruggekoppeld
digitaal systeem, omdat het volgende programma alleen kan ingaan, als
het juiste aantal omwentelingen is volbracht, onafhankelijk van de snelheid van de machine.
Als het programma geheel is afgewerkt, kan het of stoppen, of zichzelf
automatisch herhalen, of zelfs van achteren naar voren verlopen.
10.7.

De binaire differentiaalteller

Dit is een zuivere tweetallige teller, die zowel in positieve richting, als in
negatieve richting kan tellen.
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In tegenstelling tot de binaire teller van fig. 112, zal de teller van fig. 122
in negatieve richting tellen. Als alle flip-flops in de 0-toestand staan. zal
weer A = I worden na een impuls op /.
Daar nu echter A op de impuls-ingang van flip-flop B staat, zal hierdoor ook B = I worden, omdat A = 0 wordt. Ook C wordt dan I en zo
verder.
Na de tweede impuls op 1. is A = 0 en B = C = £) = £ = 1. Na
de derde impuls op /. wordt A = I, B = 0. terwijl C = D = F = I
blijven. De teller telt dus inderdaad in de tegenovergestelde richting als de
teller van fig. 112.
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Fig. 123 laat zien hoc dc bcidc tellers tot een teller kunnen worden gecombinecrd, die zowel vooruit als tcrug kan tcllen!
Als flip-flop Q in de 0-stand staat. tell de teller positief omdat alle rechter of-poorten de impulsen dan doorlaten. en de linker poorten nicl. Staat
flip-flop Q in de I-stand, dan telt de teller negatief. omdat de linker ofpoorten de signalen A. /i. cnz. wcl doorlaten en de signalen A. li. enz. met.
De condensatoren zijn nodig. om te voorkomen dat de teller verandert. als
flip-flop Q van de ene toestand in dc andcre ovcrgaal. daar de weerstanden naar —V2 de ingangen gelijk aan I doen blijvcn. (Er zij met nadruk
op gewezen. dat geen aandacht is bestced aan moeilijkheden in verband
met belastingen; deze zijn echter op eenvoudige wijzc op te lossen).
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HOOFDSTUK 11

REKENKUNDIGE BEWERKINGEN
Hoewel dit boekje gcenszins cen inleiding tot digitale rekenmachines is,
zullen in dit hoofdstuk loch enkele elementaire rekenkundige bewerkingen in het kort wordcn behandeld of slechts aangeduid, opdat de lezer
zich hicrvan enig begrip kan vormen. Digitale rekenmachines steunen
immers op dezelfde technieken als in de voorafgaande hoofdstukken zijn
behandeld.
11.1.

Optellen en Aftrekken

In principe is dit mogelijk door van twee binaire tellers a en b gebruik
te maken, waarvan er minstens een (a) zowel vooruit als achteruit kan tellen (differentiaalteller).
Als twee getallen X en Y gesommeerd moeten worden, kan teller a
op het getal X en teller b op het getal Y worden gebracht. Als nu impulsen afkomstig van een oscillator, door teller b positief worden geteld en
door a negatief, totdat teller a op 0 staat, dan wijst teller b de som
S = X + Y aan. Het tellen kan automatisch worden gestopt door de impulsen via een en-poort op de beide tellers te laten komen, die geen impulsen meer doorlaat als teller a de 0-stand heeft bereikt.
Indien de oscillator een frequence van bijv. 100 kHz heeft, kunnen
alle getallen kleiner dan 103 binnen 1 sec worden gesommeerd; dit is
een frequentie die gemakkelijk bereikbaar is.
Als de tellers a en b beide zowel positief als negatief kunnen tellen,
is ook aftrekken mogelijk. In dat geval moeten ook nu de tellers a en b
op resp. de getallen X en Y worden gebracht. Als teller b de impulsen
dan eveneens negatief telt, zal deze op D — Y—X staan, als teller a de
0-stand heeft bereikt.
Het is echter ook mogelijk de som S van twee binaire getallen X en Y
direct te verkrijgen met behulp van poortschakelingen.
Stel dat twee binaire tellers a en b weer op resp. X en Y staan. De flipflop X„ van teller a geeft dan aan of het getal X de macht 2n bevat of
niet. Zo geeft YH aan of Y de macht 2n bevat. SH moet weergeven of de
som S = X + Y de macht 2" bevat.
Er zijn acht mogelijkheden, nl. de vier combinatie’s Xn — Yn = 0;
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X„ = Yn = 1; Xn = Yn = 0 en Xn = Yn = 1, terwijl ieder van
deze vier combinatie’s kan optreden zonder dat een 1 dient te worden
onthouden vanwege de optelling van Xn.x en Yn.t en met een 1 te
onthouden (carry). Hierdoor ontstaan dus 'acht combinaties.
Dit laatste wordt aangeduid met de letter C„.r Bovendien moet ook C„
worden verkregen, om te weten of er bij de sommering van Xn ♦ + Yn + 1
wel of niet een 1 moet worden onthouden.
Nu is de som van twee grootheden X„ en Y„ volgens de algebra van Boole
X„ • Y„ + X„ • Yn = S'„ (S'„ wil zeggen dat er nog geen rekening is
gehouden met het feit of C,hi = 0 is, of gelijk aan 1) Zie ook voorbeeld
4 van hoofdstuk 2.
Als twee cijfers in het binaire stelsel worden gesommeerd, moet er alleen
een 1 worden onthouden, als beide cijfers gelijk zijn aan 1. Dus als Xn en
Yu worden gesommeerd, is C'„ = X„ • Y„.
De werkwijze is dus als volgt:
1. Maak met twee en-pooiten en een of-poort: S'„ = X„ • Yn + Xn • Y„.
2. Maak met een en-poort C'M = X„ • Y„.
3. Bij S'n moet nu nog CnA worden opgeteld, zodat S„ = S'n • C„., +
S'„ • C>M ontstaat.
4. Aangezien de mogelijkheid bestaat, dat S'n = C’n.x = 1 zijn, waardoor
er toch nog een 1 moet worden onthouden, moet ook C"„ = S'„ • Cn.,
met een en-poort worden gemaakt.
5. Dan wordt C„ = C'„ + C"„ gemaakt.
Voor de bewerking A • B 4- A • B en A • B wordt het symbool H van
fig. 124 ingevoerd.
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Fig. 124

Hierdoor kan een gehele „Momentane sommering” op overzichtelijke
wijze worden weergegeven, hetgeen in fig. 125 is gedaan.
Voor het geval uitsluitend gesommeerd moet worden en vooral in ge115
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vallen waar voortdurend de som van twee veranderlijke grootheden X en
Y noodzakelijk is (bijv. in een regelproces), is deze methode bruikbaar.
In meer universele rekenmachines geschiedt het sommeren op analoge
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wijze als bij mechanische- of elektro-mechanische tafelrekenmachines.
Eerst wordt 5, gemaakt met behulp van een of meer impulsen, alsmede
Cr C, wordt door een huIp-flip-flop C onthouden. Vervolgens wordt S2
gemaakt, waarbij rekening wordt gehouden of C, =0 dan wel gelijk 1
is. C2 wordt nu door dezelfde flip-flop C onthouden, daar C, dan niet
meer nodig is, enz. In dat geval is een commando-orgaan nodig, om te zorgen dat de diverse handelingen in de juiste volgorde worden uitgevoerd.*
De lezer kan nu zelf een schakeling aflciden waarmee kan worden afgetrokken als wordt bedacht, dat D, = 0 is, als X^= Yx = 0 is of als
Xj = Yx = 1 is en dat D, = 1 is, als of X, = Yx = 0 is, of Xx =
Yx = I.
Tot zover is er zelfs dus geen enkel verschil met de optelschakeling. Nu
treedt echter voor het „onthouden" het „Ienen” in de plaats.
11.2.

Vermenigvuldigen

In hoofdstuk 3 is reeds opgemerkt, dat alle zgn. rijtjes gelijk zijn aan het
• In rekenapparaten voor spcciale toepassingen kan dit orgaan soms vast worden
ingebouwd. In universele rekenmachines moet het programma door een programmeur worden opgesteld en later bijv. met behulp van een pons- of magneetband
in de juiste code in de rekenmachine worden gestuurd. Dit programmeren kan
soms zeer veel tijd vergen en is thans een vak op zichzelf.
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vermenigvuldigtal, maar t.o.v. elkaar in plaats verschoven, hetgeen door de
vermenigvuldiger wordt bepaald. De werkwijze kan dus als volgt zijn:
Breng het vermenigvuldigtal X in een schuivend register. Schuif het getal
met behulp van impulsen op zo lang de vermenigvuldiger Y nullen bevat.
Komt er een 1 dan wordt het verschoven getal bij het reeds verkregen
getal opgeteld (dit is de eerste keer 0) en schuif het getal X daarna weer
zoveel plaatsen op als de vermenigvuldiger Y nullen bevat, totdat weer een
1 wordt bereikt en tel het verschoven getal opnieuw bij het vorige resultaat op, enz. AI deze handelingen kunnen worden geprogrammeerd, zodat
het hele proces automatisch verloopt.
11.3.

Delen

Ook bij het delen doet zich het verschijnsel voor dat de zgn. „rijtjes” gelijk zijn aan de deler, zodat het aan de fantasie van de lezer kan worden
overgelaten op welke wijze het deelproces zou kunnen verlopen. Er is echter nog een methode om een aantal impulsen te delen, hetgeen immers al
uitgebreid in het voorafgaande hoofdstuk is behandeld.
11.4.

Diversen

Naast de gebruikelijke rekenmethoden, die in rekenmachines worden toegepast, zijn er vele rekenmethoden, die uitsluitend voor speciale doeleinden worden gebruikt. Zo kan het b.v. voorkomen, dat in een industrieel
proces voortdurend een bepaalde bewerking moet worden verricht. In dat
geval kan het zeer goed zijn, dat er een methode bekend is of kan worden
gevonden, die zich voor deze ene bewerking bijzonder goed leent, maar
die niet in gewone rekenmachines kan worden toegepast, daar deze in de
eerste plaats universeel moeten zijn. Bovendien is het zeer wel mogelijk,
dat de getallen in zo’n proces binnen een bepaald gebied liggen, waardoor
van een benaderingsmethode gebruik kan worden gemaakt, die zich niet
leent voor getallen van een andere orde. Soms ook komt het voor, dat geen
grote nauwkeurigheid wordt verlangd, maar wel een grote snelheid, of eenvoud van apparatuur. Hierin enige systematiek aan te brengen, is niet eenvoudig, en zou de inhoud van dit boekje ver te boven gaan. Een voorbeeld
moge dienen om dit te verduidelijken.1)
*) Ontleend aan: Transactions of the Society of Instrument Technology, Volume
14 number 4 December 1962, The introduction of digital modules in industry
I.V. Idelson.
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Gevraagd wordt x te berekenen in de formule y = px, als y en p bekend zijn. (zie fig. 126) (y en p groter dan 1)
In het tientallig register A wordt het getal 1 gebracht en in het register
B : y.
1
X 1 = 1,001. Door
Nu wordt door de opteller 1 vermeerderd met
1000
de comparator wordt nagegaan of ook 1,001 < y is, zo ja, dan wordt het
getal 1 in register A vervangen door 1,001. Dit is een volledige cyclus,
die wordt bestuurd door het besturingsorgaan. Daama wordt door de op1
X 1,001 = (1,001)2; als ook dit
teller 1,001 vermeerderd met
1000
kleiner dan y blijkt, wordt de cyclus wederom herhaald, tot (1,001)" = y
blijkt te zijn. Het proces wordt dan automatisch gestopt en de teller wijst
aan hoe vaak het proces zich heeft herhaald.
Daama wordt het proces nogmaals uitgevoerd, met dien verstande, dat
y wordt vervangen door p. Dan is dus bekend: p = (1,001)"* en
y = (1,001)", zodat:
(1,001)" = (1,001)"'1 of x = —.
m
Indien gewenst, kan ook

met behulp van dit systeem worden bere-

kend.
Stel m < n, dan wordt m in het register A en n in het register B geplaatst.
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Ook nu bepaalt de opteller m +

1
1000

X m, blijkt dit kleiner dan w.

dan wordt m vervangen door (1,001) • m en de cyclus herhaald tot
(1,001)* • m = n is. Daama wordt het getal 1 in register A geplaatst.
en de cyclus q maal toegepast (de teller kan dan bijv. negatief tellen, tot
het getal 0 in de teller staat). De opteller bevat dan het getal
(1,001)* =

n

m
Ook leent zich dit systeem voor het trekken van wortels. Stel y = \/ x.
(x > 1). Plaats weer het getal 1 in register A en bereken n uit
(1.001)" = x. Plaats nu weer 1 in register A en voer de cyclus y2n maal
uit, dan bevat de opteller het getal (1,001)%" = y. Het spreekt van zelf,
dat ook y = iyx enz. kunnen worden berekend en zelfs in het algemcen
y = xp.
Steeds wordt eerst bepaald: n uit x = (1,001)" en daarna (1,001)*"
= y (kwadrateren enz. is dus ook mogelijk). Vermenigvuldigen kan wor
den gedaan door van de formule y = xx • jc2 n te bepalen uit (1,001)" = jr,
en daarna m van (1,001)*" = x2, waarbij de teller direct doortelt, zodat
deze ineens: n 4- m bevat. Door vervolgens I in register A te plaatsen
en de cyclus n + m keer te herhalen, ontstaat in de opteller:
(1.001)"+"* = y.
Tenslotte is ook het trekken van logarithmen en het bepalen der antilogarithmen mogelijk.
Stel y = 10log x. Bepaal dan n van x = (1,001)", dan is y = n log 1,001
= 0,000432 X n. Deze vermenigvuldiging kan dan daarna worden
uitgevoerd.
Voor y = In x (natuurlijke logarithme) geldt: y = n-ln 1,001 « 0,001 n.
In dat geval kan de vermenigvuldiging dus sterk worden vereenvoudigd.
De antilogarithme wordt bepaald, door uit de formule x = antilog y eerst
te bepalen n =

en vervolgens 1 in register A te plaatsen en de
0,000432
cyclus n keer uit te voeren; de opteller bevat dan x.

119

HOOFDSTIJK 12

WAARNEMEN
In de voorafgaande hoofdstukken is behandeld hoc met halfgeleiders
informatie logisch verwerkt kan worden. De basis voor deze logische
verwcrking wordt gevormd door de en-, de of- en de niet-functie.
Tevens is uiteengezet, hoe met halfgeleiders krachtigc uitgangssignalen
kunnen worden gegeven. De basis hiervan is de relaiswerking.
Om echter informatie te kunnen verwerken en op grond hiervan uitgangs
signalen te kunnen geven, moet eerst informatie kunnen worden ingewonnen. Dit noemt men gewoonlijk: „meten”. Dit metcn bestaat uit twee
hoofdbestanddelen:
A) Het omzetten van een fysische grootheid in een elektrisch signaal.
B) Het aanpassen van dit signaal aan de logische schakeling.
Dit laatste is noodzakelijk, daar immers slechts met twee spanningsniveau’s
wordt gewerkt, waaraan de cijfers 0 en I zijn tocgevocgd. Het elektrische
signaal dat bij de meting ontstaat, zal heel vaak van een andere orde van
groottc zijn, zodat aanpassing noodzakelijk is. Dit is behandeld onder
hoofdstuk 7.3.
Daar dit boekje niet bedoeld is om metingen te beschrijven, zou hiermede kunnen worden volstaan. Er zijn echter enkele typische voorbeelden, die buitengewoon goed aansluiten op digitale apparaten voor industriele toepassingen, uitgerust met halfgeleiders. zodat het toch nuttig
is hierover nog iets mede te delen.
Waaruit kan een meting bestaan?
Een meting bestaat in dit verband uit een omzetter, die in staat is een
of andere grootheid in een elektrisch signaal om te zetten, dat op zijn
beurt een maat voor die te meten grootheid is. Dit noemt men een „sensor”.
Hiertoe lenen zich een aantal fysische effecten.
Voorbeelden zijn:
1. Het thermokoppel, waarbij warmte-energie in elektrische energie
wordt omgezet (thermo-elektrisch effect)
2. Drukvariaties kunnen met behulp van een kwartskristal in een elek
trisch signaal worden omgezet (piezo-clektrisch effect)
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3. Licht energie kan met foto-elementen in een elektrisch signaal worden
omgezet (foto-elektrisch effect)
4. de Ph van een vloeistof kan worden gemeten, daar de Ph de geleidbaarheid beinvloedt.
5. Zeer kleine verplaatsingen kunnen bijv. met een differentiaaltransformator worden geconstateerd (elektromagnetische inductie) enz.
In vele industrieen speelt het waamemen van voorwerpen een grote rol,
waaronder tcvens begrepen is het afleiden van een signaal van een ronddraaiende as, bijv. met behulp van een nokkenschijf.
Hiertoe staan diverse wegen open:
a) Contact-meting
Van de elektrischc geleiding kan op vele manieren gebruik worden gemaakt.
Vele soorten schakelaars zijn in de handel te verkrijgen voor zeer veel
uiteenlopende toepassingen, zoals microschakelaars, eindschakelaars
en contacten die magnetisch gesloten kunnen worden, zodat geen
mechanisch contact vereist is. De elektrische contacten kunnen in dat
geval van de lucht worden afgcsloten. Ook kunnen de waar te nemen
voorwerpen soms zelf die elektrische geleiding bewerkstelligen.
Aan elektrische contacten zijn echter ook nadelen verbonden.
Ten eerstc is een zekere contactdruk noodzakelijk, zodat het veelal moeilijk is een contact te sluiten indien zeer kleine en lichte voor
werpen moeten worden waargenomen.
Ten tweede is het aantal keren dat een contact per tijdseenheid kan
worden gesloten en geopend, beperkt. Daarom zijn een aantal waarnemingssystemcn ontwikkeld, die deze nadelen niet hebben en bovendien een zeer lange levensduur bezitten.
b) Licht — donker waarnemingen
Met behulp van foto-gevoelige elementen kunnen voorwerpen worden
waargenomen, zonder dat mechanische aanraking noodzakelijk is.
Deze methode wordt dan ook veelvuldig toegepast. Toch heeft ook
deze methode bezwaren. Ten eerste is steeds een verlichtingsbron
noodzakelijk, die dikwijls een beperkte levensduur heeft, vooral als
deze bloot staat aan schokken en trillingen. Ten tweede kan vervuiling
storingen veroorzaken. Ten derde is het zonder kunstgrepen zeer moei121

lijk om doorzichtige voorwerpen te signaleren (glas). Vais licht is
eveneens een bron van moeilijkheden.
c) Elektromagnetische waarnemingen
Een methode die vooral zeer geschikt is om omwentelingcn van snel
draaiende assen waar te nemen, is de zgn. elektromagnetische impulsgever. Deze bestaat uit twee spoeltjes, die door middel van een luchtspleet van elkaar zijn gescheiden. Een kleine transistorschakeling zorgt
ervoor, dat een oscillatie plaats vindt, zolang zich geen geleidend
voorwerp in de spleet bevindt. Is dit wel het geval, dan wordt de oscil
latie zodanig gedempt, dat deze geheel ophoudt.
Dit signaal kan na gelijkrichting door een discriminatorschakeling aan
het logische systeem (bijv. een teller) worden toegevoerd. Door de
gehele schakeling in te gieten, kan een robuste opstelling worden
verkregen, die bestand is tegen schokken en trillingen en niet kan vervuilen of kan worden aangetast.
Mechanische slijtage kan niet optreden, zodat de levensduur praktisch onbeperkt is, ongeacht het aantal impulsen per minuut. Een nadeel is natuurlijk, dat uitsluitend geleidende voorwerpen kunnen
worden gesignaleerd.
d) Ultrasonore waarnemingen
Tot slot volgt hier nog een methode die zeer geschikt is om door
zichtige voorwerpen waar te nemen. Dit is de ultrasonore zender met
opnemer. Een kwartskristal wordt in een oscillatieschakeling opgenomen, zodat deze ultrasonore trillingen gaat uitzenden van een zeer
nauwkeurig vastgelegde frequence (bijv. 40 kHz). Deze treffen eenzelfde kristal, dat op zijn beurt in trilling komt. Door middel van het
piezo-elektrisch effect wordt deze mechanische trilling in een elektrisch signaal met dezelfde frequence omgezet. Indien een voorwerp
de geluidsgolven onderbreekt of verzwakt, kan dit met een discrimina
torschakeling worden waargenomen. Door reflexie is het ook mogelijk hierop niveaumetingen te baseren.
Vele sensoren zijn op de markt verkrijgbaar. Firma’s die bouwstenen
in de handel brengen, hebben veelal sensoren ontwikkeld die aan deze
bouwstenen zijn aangepast.
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HOOFDSTUK 13

VOORBEELDEN VAN TOEPASSINGEN
Zonder op details in te gaan, volgen enkele toepassingsmogelijkheden,
waarbij verwezen zal worden naar de schakelingen die in de vorige hoofdstukken zijn behandeld. De lezer kan deze dan zelf uitwerken. Hoewel
van basisschakelingen gebruik kan worden gcmaakt, moet iedere schakeling als geheel toch aan het specifieke probleem worden aangepast. Dit is
alleen mogelijk door in de praktijk de nodige ervaring op te doen. Zo
crgens, dan geldt ook hier dat oefening kunst baart. Van groot belang is
hierbij dat voor ieder ontwerp bijzondere aandacht moet worden besteed
aan de belastingen. Iedere firma die complete basisschakelingen zoals flipflops, impuls-vormers, emissorvolgers en poort-schakelingen enz. op de
markt brengt, zal hierbij een handleiding leveren, die belastingstabellen
bevat. Zo zal daar bijv. in vermeld staan, dat met een flip-flop vier andere
flip-flops kunnen worden geschakeld. Het is van groot belang deze gegevens te volgen. Gebeurt dit niet, dan zullen teleurstcllingen zeker niet uitblijven. Het is nl. zeer goed mogelijk dat een schakeling op het eerste
gezicht goed functioneert, maar later, als bijv. de temperatuur van de
omgeving oploopt, moeilijkheden gaat geven, die dan, naar achteraf blijkt,
worden veroorzaakt doordat de gegevens niet consequent zijn toegepast.
Een schakeling die goed is gedimensioneerd, zal echter, naar reeds uit de
praktijk is gebleken, een levensduur hebben, die ver uitgaat boven de
levensduur van conventionele schakelapparatuur.
Voorbeeld 1
Maximaal en minimaal relais
A. Gevraagd wordt een relais, dat op gelijkstroom (2A, 24V) werkt,
blijvend uit te schakelen, als een wisselspanning boven een bepaalde
waarde X komt, ook al is dit slechts voor een periode het geval. De
waarde X moet instelbaar zijn.
Oplossing
Deze wordt gegeven door fig. 127. Via een weerstand R staat de
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Fig. 127

wisselspanning (of een daarmee evenredige spanning) op de ingang
van de discriminator (zie fig. 53). De uitgang Z zal gelijk aan 0 zijn,
zo lang de top van de negatieve halve periode het met de potentio
meter ingestelde niveau X niet overschrijdt.
Gebeurt dit wel, dan zal de impulsvormer de flip-flop in de 1-toestand brengen, waardoor Tsl geleidend vordt en Ts2 niet, waardoor
het relais afvalt. Deze schakeling (b) is terug te vinden in fig. 18.
B. Een kleine variatie zou zijn als eis te stellen, dat het relais alleen dan
mag afvallen, als de wisselspanning twee achtereenvolgende perioden
de waarde X overschrijdt.
Dit kan worden verwezenlijkt door de flip-flop A aan te sluiten op
een en-poort, samen met een flip-flop B.
Gedurende de positieve halve periode van de te meten spanning, wordt
de flip-flop A in de 0-toestand gebracht. Flip-flop B komt in de stand
die A reeds bezat. Overschrijdt de spanning dus 1 maal de waarde X,
dan wordt A — 1. Een halve periode later wordt A = 0 en B
= 1. Overschrijdt de spanning nu weer de waarde X, dan wordt A
opnieuw 1 en de uitgang van de poort dus ook. Wordt de waarde X
niet ten tweede male overschreden, dan blijft A 0 en keert B een halve
periode later ook in de 0-toestand terug. Het is dus noodzakelijk dat
de te meten spanning minstens twee perioden achtereen de waarde X
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overschrijdt, wil de uitgang van de poort gelijk aan 1 worden. Hiermee
kan dan de schakeling van fig. 18 weer worden verbonden.
C. Gevraagd wordt een schakeling waardoor het relais afvalt, als de
wisselspanning kleiner wordt dan een zekerc waarde.
Op 1 o s s i n g: Dit kan het beste worden gedaan, door de gegevcn wis
selspanning een fazig gelijk te richten cn hierbij een referentiespanning
op te tellen, die 180° in faze is verschoven t.o.v. de gegcven wissclspanning (zie fig. 128). Als de refercntie spanning a kleiner

o-C3

Fig. 128

is dan b, ontstaat als som de gctrokken kromme in C, die nooit ncgatief wordt. Is de te meten spanning kleiner dan ontstaat de gestippclde kromme van C, die wel negatief wordt. Deze schakeling kan dan
door die van fig. 127 worden gevolgd, met uitzondering van de instelpotentionieter, daar het niveau nu met de referentiespanning moet wor
den geregeld.

Voorbeeid 2
Snclheden kunnen worden gemeten, door met een teller impulsen tc tellcn
van een bekende frequence, gedurende de tijd dat een voorwcrp van A
naar B gaat. De teller kan in werking worden gesteld, doordat een flip-flop
in de 1-toestand komt als het voorwerp A passeert bijv. met behulp van
een foto-gevoelig element. De flip-flop keert in de 0-toestand terug, als
het voorwerp een foto-cel in B passeert. De stand van de teller is dan een
maat voor de tijd, die achteraf kan worden afgelezen.
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Voorbeeld 3
Gevraagd wordt, voorwerpen te tellen, die langs een foto-element A komen
en deze positief te tellen als zij van links naar rechts gaan en negatief als
ze van rechts naar links gaan.
O p 1 o s s i n g: Dit kan worden bereikt, door de differentiaalteller van
fig. 123 toe tepassen.
Aan weerszijden van het foto-gevoelige element A bevinden zich de fotogevoelige elementen B en C. Een voorwerp dat van links naar rechts gaat,
passeert dan eerst B, waardoor de teller op „positief tellen” wordt geschakeld. Vervolgens passeert het A, zodat het voorwerp inderdaad posi
tief wordt geteld. Passeert een voorwerp van rechts naar links, dan wordt
de teller door C eerst op „negatief tellen” gezet.
Zou men dit systeem bij een winkelmagazijn toepassen, dan kan op
elk ogenblik worden afgelezen hoeveel mensen er binnen zijn.
Voorbeeld 4
Besturing van wikkelmachines
In vele bedrijfstakken zijn wikkelmachines te vinden. Bijvoorbeeld in de
textielindustrie of in de elektrische industrie voor het wikkelen van spoelen,
transformatoien, weerstanden, spiralen van gloeilampen, enz.
Om deze machines te sturen kan met zeer veel vrucht van instelbare tellers
gebruik worden gemaakt. Deze tellen het aantal omwentelingen tot het
ingestelde bedrag is bereikt. Bij meer ingewikkelde machines kan dit met
instelbare tellers met meer dan een programma worden gedaan (fig. 121).
Het grote voordeel is dat naast een grote mate van betrouwbaarheid in
zeer korte tijd ieder willekeurig programma kan worden ingesteld. Tevens
is het mogelijk een instelbare teller op het aantal te vervaardigen producten in te stellen, zodat de machine automatisch stopt als het juiste aantal
producten is vervaardigd.
Voorbeeld 5
Schuivend register
Het schuivend register kan o.a. worden gebruikt om een aantal producten
op hun weg te volgen.
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Zo kan het voorkomen dat op een plaats A wordt gemeten of een product
of een halffabrikaat aan de te stellen eisen voldoet. Deze kunnen in het
geval van een fout op plaats B worden weggenomen of vervangen door een
reserve exemplaar. Ook kan het voorkomen dat op plaats C en eventueel
tevens op plaats D, bepaalde handelingen in het geval van een fout niet
mogen plaats vinden.
Juist bij discontinue processen is het zeer eenvoudig dit te automatiseren
door van schuivende registers gebruik te maken. Een aardige bijzonderheid is, dat het mogelijk is, onderscheid te maken tussen „toevallige”en „systematische”-fouten. Treedt bijv. een fout slechts een of tweemaal achtereen op, dan blijft alles normaal functioneren. Treedt een
fout echter bijv. dric maal achtereen op, dan zullen ook de drie flip-flops
die met de posities corresponderen waar zich de fouten bevinden, alien in
de 1 -toestand verkeren.Staan de uitgangen van deze drie flip-flops alien op
een en-poort, dan zal een signaal hiervan het gevolg zijn, waarmee een
waarschuwing kan worden gegeven of de machine gestopt.
Voorbeeld 6
Een instelbare teller met n programma’s kan eveneens worden gebruikt om
tijdsintervallen af te tellen. Zo kan een gehele cyclus van gebeurtenissen
automatisch verlopen en zich daarna of automatisch herhalen 6f wachten
tot het programma opnieuw wordt gestart. Elk tijdsinterval kan afzonderlijk worden gevarieerd, zonder dat hierdoor de overige intervallen worden
beinvloed. Als eenheid van tijd kan bijv. de netfrequentie worden gebruikt
of de impulsen van een kristaloscillator.
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HOOFDSTUK 14
PRAKTISCHE WENKEN
in dit laatste hoofdstuk zullen enige praktische wenken worden gegcven,
die voor het gebruik van digitalc elektronische apparatuur in de industrie
van groot belang zijn gebleken.
14.1. Storingen
De ervaring heeft geleerd, dat in veel gevallen bijzondere aandacht besteed
dient te worden aan het probleem der storingen. Hiermee wordt niet bedoeld het defect raken van apparaten en het herstellen daarvan, doch het
niet goed functionneren tengevolge van stoorsignalen uit de omgeving. In
de literatuur en in de meeste catalogi wordt hierover weinig vermeld. Bij
herhaling is echter gebleken dat hieraan reeds bij het ontwerp de volledige
aandacht dient te worden geschonken, daar hierdoor veel onnodige moeilijkheden kunnen worden voorkomen. In laboratoria, rekencentra en goed
geconditioneerde meetruimten zullen deze moeilijkheden aanzienlijk geringer zijn dan in een fabriek. De stoorsignalen ontstaan voornamelijk door
inductieve belastingen, vooral bij het in- en uitschakelen daarvan, zoals
elektromotoren, magncetschakelaars, transformatoren, las apparatuur,
hoogfrequente verhittingsapparatuur, „TL”-buizen, enz. De stoorsignalen
kunnen digitale schakelingen langs de volgende wegen bereiken:
1.
2.
3.
4.

via het voedingsnet;
via inductie op de laagspannings-voedingsleidingen;
via inductie op de signaalleidingen;
via de aardleidingen.

Het meest gevoelig voor deze storingen zijn:
a) de meetsignalen, vooral als de spanningen hiervan klein zijn;
b) alle geheugenschakelingen, zoals flip-flops en monostabiele multivibratoren.
Bij de behandeling van de schakelingen is dit probleem al even ter sprake
gekomen, doch hier zal een meer systematisch overzicht van de bestrijdingsmogelijkheden worden gegeven.
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1. Het net
In een fabriek treden twee soorten van netspanningsfluctuatics op:
a) fluctuaties die alleen lage frequcnties bevattcn. b.v. een afwijking
van de nominale waardc gedurcnde enigc seconden;
b) fluctuaties die hoge frequcnties bevatten (100 kHz of meer) cn
gewoonlijk het karakter van een impuls dragen. die op dc 50 Hz
of 60 Hz wisselspanning worden gesupcrponeerd.
ad. a. De gevolgen genoemd ondcr a) zijn eenvoudig te bestrijden door
de gelijkspanning, die dient om de schakcling te voedcn, met behulp van zenerdiodes te stabiliseren. Dit is wel noodzakelijk. daar
de netspanning gemakkelijk 10% van de nominale waarde kan afwijken. Door deze stabilisatie wordt tevens bcreikt. dat de voedingsspanning constant blijft als de belasting, veroorzaakt door de
digitale schakeling, varieert.
ad. b. Het is helaas gebleken dat de stabilisatie. genoemd onder a) niet
toereikend is om te voorkomen dat impulssignalen de voedingsleidingen bereiken. Hiertoe reageren de zenerdiodes niet snel genoeg,
terwijl dc immer aanwezige elektrolieten teveel zelfinductie hebben
om deze signalen te kunnen kortsluiten. De storingen worden in
de transformator capacitief overgedragen van de primaire op de
secundaire wikkelingen. Het verdient daarom aanbeveling een
X
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metalen afscherming, die geaard wordt, tussen de primaire en de
secundaire wikkelingen van de voedingstransformator aan te brengen. Hierdoor wordt de capacitieve overdracht aanzienlijk beperkt,
mede tengevolge van het feit, dat de impulsen worden verlaagd
door het opwekken van foucault-stromen in het scherm. Gewoon
lijk blijkt dit echter nog niet afdoende te zijn, zodat tevens een netfilter aan de primaire zijde van de transformator noodzakelijk is.
Fig. 129 geeft een voorbeeld, dat in veel gevallen wel afdoende
is gebleken.
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Tenslotte wordt erop gewezen dat ook hier geldt, evenals in de radioen televisietechniek: leg de voedingsleiding niet vlak langs leidingen die
storingsvrij moeten blijven, houd de leidingen in het apparaat zo kort
mogelijk en wikkel ze om elkaar heen (twisten).
2 en 3.

Inductie op de laagspunningsvoedingsleidingen en de signaalleidingen
lndien nu is voorkomen, dat stoorimpulsen op de laagspanningsvoedingsleidingen komen via het net, moet er voor worden gewaakt dat zij niet via
directe inductie op de laagspanningsvoedingsleidingen opnieuw worden geintroduceerd. Zo lang de leidingen binnen het apparaat blijven en niet vlak
langs leidingen lopen die storingen kunnen introduceren, is de kans hierop
heel klein. In veel gevallen moet echter spanning naar een of meer punten
van een machine worden gebracht. Juist bij industriele apparaten komt dit
veel voor, bijv. om een fotodiode, een elektromagnetische impulsgever,
een schakelaar, of een ultrasonore opnemer te voedcn. In dat geval moet
de leiding in een metalen buis lopen, die van staal is. (Sierslang of gewoon
afschermkous is niet voldoende). In deze buis mogen geen leidingen lopen
die zelf storingen kunnen introduceren.
Hetzelfde geldt ten aanzien van de signaalleidingen. Beter is het, om de
schakeling zo te dimensioneren, dat dc laagspanningsvoeding voor de cir
cuits die gevoelig zijn voor storingen in het geheel niet buiten het apparaat
behoeven te komen. Dit is op veel manieren mogelijk, waarvan enige voorbeelden volgen. Deze voorbeelden hebben weer betrekking op de Philips
Circuit Blocks 100 kHz, zodat de voeding bestaat uit —6 V, OV en +6V.
Tevens wordt aangenomen dat een ongestabiliseerde spanning van —24V
beschikbaar is voor de voeding van elektromagnetische kleppen, rem- en
koppelmagneten, enz.
Voorbeeld 1
Een schakelaar buiten het apparaat komt periodiek kort in en moet een
flip-flop in de 0-stand brengen.
Een voor de hand liggende oplossing wordt gegeven door fig. 130.
Deze schakeling heeft twee ernstige bezwaren:
1. de spanning van +6V moet naar de schakelaar worden gebracht.
2. stoorsignalen kunnen op de signaalleiding komen, vooral als de scha
kelaar is geopend.
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Beter is daarom de schakeling van fig. 131.
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Nu behocft de voedingsleiding niet te worden uitgevoerd. Het tweede
bezwaar is echter nog niet ondervangen. De oplossing in fig. 132 verT
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dient daarom de meeste voorkeur.
Rx en R+ zijn zo gedimensioneerd, dat P positief is, zo lang Sk is geopend.
Dit heeft op de flip-flop geen invloed, daar de transistor dan gesperd is.
Zodra Sk wordt gesloten, wordt P negatief en zal de flip-flop in dc
0-toestand komen (resp. blijven). Dit is een zgn. drempelschakeling.
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Voorbeeld 2
Een fotodiode (OAPI2) moei een impulsvormer schakelen als er licht op
de fotodiode valt. De fotodiode bevindt zich wcer buiten het apparaat.
De impulsvormer moet op zijn beurt een flip-flop schakelen via de impulsingang. Fig. 133 geeft een mogelijke oplossing.
Als cr op de fotodiode gcen of weinig licht valt, is de potentiaal in P
positief. Wordt de fotodiode verlicht, dan wordt P negatief en zal de uitgang van de impulsvormer een positievc stap maken, zodat de flip-flop
in de 1-toestand komt. Ook de schakeling in fig. 133 heeft twee bezwaren.
r
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1) De spanning van —6V is nu uitgevoerd.
2) Indicn de lichtsterktc-variaties klein zijn, zal de spanning in P steeds
weinig afwijken van de drempelwaarde waarbij de impulsvormer omklapt. In dat geval zullen kleine storingen op de signaalleiding de
impulsvormer — en dus ook de flip-flop — doen schakelen. Toch dient
dc voedingsspanning van de fotodiode goed gestabiliseerd te zijn,
daar anders storingen op deze leiding de impulsvormer zullen doen
schakelen.
In figuur 134 wordt een oplossing gegeven die aan beide bezwaren tegemoet komt.
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Daar de stroom door de fotodiode klein is, kan op cenvoudigc wijzc met
behulp van een zenerdiode en een weerstand Rl een spanning van —6V
worden afgeleid van —24V. Door deze schakeling ter plaatsc van dc foto
diode aan te brengen, vervalt tevens het bezwaar van de lange voedingsleiding.
Het tweede bezwaar is met behulp van R., en Ci ondervangen, waardoor
een kleine vertraging ontstaat, daar de potentiaal in P een storing op dc
signaalleiding dan niet kan volgen. Nu moet C, immers via R2 worden
opgeladen (zie hoofdstuk 9).
Voorbeeld 3
Een contactmeting met overgangsweerstand varierend van 0-5 kQ.
moet een flip-flop schakelen. De contacttijden zijn zo kort, dat dc vertragingsschakeling van fig. 134 niet mag worden toegepast.
OpIossing
In dit geval is het noodzakelijk een kleine schakeling ter plaatse van dc
contactmeting in te bouwen, die het signaal reeds zodanig versterkt, dat
storingen op de signaalleiding minder invlocd kunnen uitoefenen. Een
emissorvolger is in vele gevallen reeds voldocndc. daar dc transistor zich
zadanig zal trachten aan te passen, dat de spanning op de signaalleiding
gelijk blijft aan die op de basis. Fig. 135 geeft een oplossing.
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Als het contact is verbroken is de spanning op P —6V. Als Rx =
100 kQ is, zal een contact met een overgangsweerstand van 5 kQ de
spanning van P reeds doen stijgen tot —0,3 V, hetgeen boven de drempelwaarde van de impulsvormer is.
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In hct algemcen zal van geval tot geval beoordeeld moeten worden hoc
de beste oplossing kan worden verkregen. Het is helaas moeilijk om aan
te geven hoe ongevoelig een schakeling voor storingen is. Het is niet denkbeeldig dat een schakeling in een ruimte met veel stoorsignalen goed functionecrt maar na een of meer jarcn plotseling moeilijkhcden gaat geven
lengevolge van de aanwezigheid van een nieuwe storingsbron. Deze aan
te wijzen is in veel gevallen al niet eenvoudig, maar zelfs al is deze opgespoord dan nog is het probleem hiermee niet opgelost. In het algemeen
heeft men dan twee mogelijkheden:
1) De storende invloed van de bron zoveel verminderen, dat hiervan geen
hinder meer wordt ondervonden. Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt
door de leidingen hiervan af te schermen of door met bchulp van capaciteiten de hoge frequenties kort te sluiten.
2) De schakeling, die gestoord wordt, nog ongevoeliger maken voor sto
ringen.
Het eerste is in veel gevallen eenvoudiger, maar ook minder afdoendc.
Er is dan immers in het geheel geen garantie dat de omstandigheden zich
later niet wijzigen, waardoor de storingen opnieuw optreden.
De tweede methode is beter, daar de schakeling hierdoor essentieel is
verbeterd. De moeilijkheid is dat het wijzigen en aanpassen van een scha
keling, die al geruime tijd in bedrijf is, gewoonlijk op zeer veel organisatorische bezwaren stuit, terwijl het bovendien dikwijls onmogelijk of zeer
bezwaarlijk blijkt de beste oplossing nog in de bestaande schakeling aan
te brengen. Uit dit alles moge blijken dat het van het grootste belang is bij
het ontwerpen van een schakeling reeds alles in het werk te stellen wat
mogelijk is, om later moeilijkheden en teleurstellingen te voorkomen. In
dit verband bestaat er behoefte om een nieuw ontworpen schakeling op
stoorgevoeligheid te testen. Dit kan het beste gedaan worden door een
regelbare transformator vaak in- en uit te schakelen, waarvan de voedingsleidingen dicht bij de schakeling worden gelegd. Ook een zwaar elektromagnetisch relais is hiervoor geschikt. Absolute maatstaven zijn op dit
moment echter niet te geven. Een ernstige moeilijkheid doet zich boven
dien voor indien de storingen op bepaalde punten met een oscilloscoop
worden bekeken, daar de toevoerdraden in de voeding van de oscilloscoop
niet zelden de storingen verergeren. Ook indien met meetinstrumenten
spanningen op bepaalde punten worden gecontroleerd, kunnen de meetsnoeren storingen introduceren. Tot slot moge nogmaals de raad worden
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Foto 1. Op deze foto is de samenstelling van een industrieel apparaat met halfgeleiders te zien. De circuits zijn gemonteerd op hardpapieren plaatjes, die in rekken
worden geschoven. De rekken passen op hun beurt in een kast.

Foto 2. Achterzijde van het gemonteerde apparaat van foto 1.

gegeven geen circuits toe te passen, die sneller kunnen schakelen dan nodig
is. Pas dus bijv. een 30 kHz reeks toe als dit mogelijk is, in plaats van
een 100 kHz reeks.

4. De aurdleidingen
Hoe vreemd hct ook moge klinken, ook de aardleiding of 0-Ieider kan
storingen veroorzaken. Het is zelfs buitengewoon moeilijk om dit vast
te stellen en te meten waardoor dit wordt veroorzaakt, daar de meeste
metingen t.o.v. aarde worden uitgevoerd. A1 deze storingen worden echter
veroorzaakt door het feit, dat de potentiaal van de aardleiding niet op alle
plaatsen hetzelfde is, dus niet werkelijk 0V. Daarom dienen de volgende
regels in acht te worden genomen:
a. breng slechts een aarde aan;
b. aard de kast waarin zich de elektronische schakeling bevindt goed,
doch slechts op een plaats;
c. zorg dat er geen spanningsverschillen van enige betekenis ontstaan tussen de diverse delen van een schakeling, doordat er stromen door de
0-leiding lopen.
ad. a. Dit lijkt vanzelfsprekend; evenwel moet niet uit het oog worden
verloren dat de delen van een industrial electronisch apparaat
soms zeer verspreid liggen. Beschouw bijv. fig. 134. De fotodiode
met zenerdiode behoort ook tot de schakeling. Breng dus de 0 V
van het eigenlijke apparaat naar de plaats waar zich dc fotodiode
bevindt. Alleen dan bestaat er zekerheid dat de potentiaal van de
zenerdiode en van /?., en de impulsvormer gelijk zijn. Deze zeker
heid is er in het geheel niet, indien de zenerdiode met een ander
aardpunt, bijv. op een machine wordt verbonden.
ad. b. Dit is in de eerste plaats nodig om stromen door de kastwand tegen
te gaan, daar deze ook inductieve stromen en spanningen kunnen
introduceren in de schakeling. Voorts dient de kast van staal te
zijn om voldoende magnetische afscherming te verkrijgen (dus
beslist niet van aluminium).
ad. c. De stromen door krachttransistors lopen eveneens door de 0-leiding. Zo kan bijv. een situatie ontstaan als is weergegeven in
fig. 136.
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Als dc krachttransistor geleidt, kan er een potentiaalverschil tussen
FFA en FFB ontstaan, dat storend kan werken. Gebruik daarom voor dc
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aardleidingen draad met een grote doorsnede. Houd het gevoelige deel
van de schakeling compact bijeen en gescheiden van de krachttransistors.
Zorg ervoor dat de stromen door krachttransistors niet door het voor storingen gevoelige circuit kunnen lopen, door deze apart te bedraden. Bedenk, dat het niet hindert als de potentiaal in absolute zin verandert, als
dan ook maar alle spanningen in dezelfde verhoudingen mee veranderen.
Dit geldt ook voor de voedingsspanningen van + 6V en —6V (of welke
voedingsspanning dan ook).
14.2. Opbouw der schakelingen
Door de totaal andere vormgeving, de geringe warmte-ontwikkeling, de
kleine afmetingen en nieuwe montage-technieken, wijken de halfgeleiderschakelingen, ook in de montage en de gehele opbouw, aanzienlijk af van
de conventionele apparatuur, uitgerust met elektronenbuizen.
Bijna steeds bestaat de apparatuur uit drie delen.
A. Platen van niet-geleidend materiaal (bijvoorbeeld hardpapier), waarop
de onderdelen worden gemonteerd. De elektrische verbindingen op de
plaat worden met draad of door middel van bedrukte bedrading gemaakt. Dit laatste is alleen verantwoord, indien dezelfde schakeling
herhaaldelijk moet worden uitgevoerd. Op deze techniek zal hier niet
nader worden ingegaan.
B. Rekken waarin de platen naast elkaar geschoven kunnen worden. De
verbindingen van de ene naar de andere plaat loopt dan via stekers,
zodat de platen snel kunnen worden uitgewisseld.
C. Een kast waarin de rekken met de platen gemonteerd worden.
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Indien gewenst kunnen ook de rekken door stekers elektrisch met
elkaar en met het overige deel der schakeling worden verbonden, zodat ook de rekken snel uit de kast kunnen worden genomen. In deze
kast worden tevens de onderdelen aangebracht die ongeschikt zijn
om in de rekken tc monteren, zoals schakelaars, potentiometers, indicatielampjes, enz. De opbouwmethode is te zien op de foto’s 1 en 2.
De montage is door deze opbouw veel eenvoudiger en overzichtelijker
dan de conventionele montage. De platen zijn gemakkelijk te hanteren,
men kan overal goed bij en de onderdelen kunnen ook mechanisch
steviger worden aangebracht. De bedrading van de rekken ligt geheel
in een vlak en is, mits het ontwerp goed is, zodat kruisingen zo min
mogelijk optreden, snel en eenvoudig aan te brengen. Na de montage
van de plaatjes, de rekken en de kast, kan de schakeling dan in elkaar
worden geschoven.
14.3.

Reparaties

In het geval van een defect, kan de apparatuur snel weer in werking wor
den gebracht, door uitwisseling van een of meer plaatjes of desgewenst
door een geheel rek (bijv. de voeding). In dit verband is het van belang het
apparaat bij het ontwerp functioned goed in te delen. Daardoor zal het
weinig tijd vergen een defect te localiseren en door uitwisseling het appa
raat te herstellen. Toch dient met enige voorzichtigheid en kennis van zaken te werk te worden gegaan. Heel dikwijls zal blijken dat een defect
onderdeel, bijv. een transistor, niet spontaan zijn goede werking heeft verloren, als de schakeling waarvan dit onderdeel deel van uit maakt, werkelijk goed gedimensioneerd is. Hiervoor is dikwijls een uitwendige oorzaak
aan te wijzen, zoals kortsluiting in de bedrading, die van het elektronisch
apparaat naar een onderdeel van een machine loopt. Juist bij elektronische
apparatuur bestemd voor industriele toepassing blijkt dit niet zelden voor te
komen. Wisselt men het defecte onderdeel in dat geval uit, dan zal in veel
gevallen hetzelfde defect direct of na enige tijd opnieuw optreden. Dikwijls
is de kortsluiting na de uitwisseling niet meer aanwezig om bijv. na enige
uren of zelfs dagen opnieuw op te treden. Met het oog hierop zijn de volgende adviezen van belang:
1. Wissel een onderdeel slechts dan uit, nadat is gebleken dat de kans
op herhaling door een uitwendige oorzaak minimaal is.
2. Zorg voor een zeer goede en betrouwbare montage, niet alleen van de
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elektronische apparaten, doch ook van die delen, die hiermee in ver• binding komen.
3. Indien advies 2 onvoldoende waarborgen biedt voor het niet defect
raken van het elektronisch apparaat, moeten speciale beveiligingen
worden ingebouwd, zodat de onderdelen in het geval van kortsluiting
niet defect kunnen raken. Twee voorbeelden zijn:
a) Als een van de voedingsspanningen uitvalt, valt het gehele appa
raat uit.
b) Stel dat de voedingsspanning van bijv. +6 volt naar een punt
moet worden uitgevoerd dat steeds beweegt, zodat breuk van de
draad ondanks goede voorzorgsmaatregelen, kortsluiting zou kun
nen veroorzaken. Voer dan deze spanning uit via een zodanig
grote weerstand, dat de stroom beneden de kritische waarde blijft,
zelfs in het geval van kortsluiting. Technisch is dit bijna steeds
mogelijk.
(Vergelijk fig. 137a met 137b).
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4. Houd goede aantekening van alle reparaties, daar dit het vinden van
de oorzaak van een defect in veel gevallen kan vergemakkelijken.
Bovendien kan dit de ontwerper tot steun dienen bij het verbeteren
van de schakeling en het voorkomen van zwakke plekken in latere
ontwerpen.
14.4. Bedradingstabellen
Door het toepassen van deze technieken ontstaan apparaten waaraan
vroeger niet gedacht kon worden wegens de omvang en het onderhoud
daaraan verbonden. Hoewel een gecompliceerd apparaat met veel functies
door het toepassen van de kleine onderdelen en de moderae montage138

methoden betrekkelijk kleine afmetingcn kan hebben, zal het aantal verbindingen en soldeerplaatsen zeer groot kunnen zijn. Hierbij komt, dat
zeer veel verbindingen in een vlak kunnen liggen, zoals bijv. de achterzijde
van een rek waarin de plaatjes met de onderdelen zich bevinden. Het is
begrijpelijk dat een gewoon bedradingsschema dan erg onoverzichtelijk
wordt.
Dit zal aanleiding geven tot montagefouten, die soms moeilijk zijn te vinden. Bovendien zullen door montagefouten niet zelden onderdelen defect
raken. In dit verband is het veel eenvoudiger met behulp van tabelien te
werken. De soldeerpunten kunnen dan met behulp van coordinaten
worden aangeduid (zie fig. 138).
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Fig. 138

De aangegeven draad loopt hier dus van B2 naar Fr Dit kan als volgt
worden aangegeven: B., — Fv enz.
Door afstrepen tijdens de montage is de kans op fouten zeer klein.
Al deze praktische wenken behoeven de lezer allerminst af te schrikken
van het toepassen dezer digitale technieken met halfgeleiders. De praktijk
heeft op veel plaatsen het grote nut en de betrouwbaarheid hiervan bewezen. Doch consequente toepassing van deze wenken zal sneller en met
minder teleurstellingen tot het gewenste doel leiden.
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KADERREEKS

Dit is een reeks boeken met onderwerpen op elk technisch gebied.
Behandelt onderwerpen over radiotechniek, geluidskwaliteit, zenden ontvangproblemen bij radio en TV, tape recorders, gelijkstroomrelais, antennes, enz.
Bestemd voor elke technicus, studerend of praktisch werkzaam.
Vele titels voor de amateur en de geinteresseerde leek.
Zowel oorspronkelijke titels als herdrukken van veel gevraagde
boeken worden in deze serie gepubliceerd.
Rijk aan illustraties en foto’s.

In deze reeks zijn reeds verschenen:

K1

G. Slot, GELUIDSKWALITEIT
Waaraan een geluidsinstallatie moet voldoen — over klanken van
muziekinstrumenten en eigenschappen van het oor.
170 pagina’s, 61 figuren, en 26 tabellen.

K2

C. G. Nijsen, GELUID OP BAND
Een volledig handboek over de magnetische recording en zijn vele
raogelijkheden.
143 pagina’s, 59 figuren en 30 pagina’s foto’s op kunstdrukpapier.

K3

D. J. W. Sjobbema, ANTENNES
Ontvangantennes voor TV en FM.
122 pagina’s en 98 figuren.
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RADIO-SERVICETECHNIEK

Radio-servicetechnick is de verzamelnaam voor 6 op elkaar volgende delen die tot doel hebbcn een handleiding te vormen voor het
repareren van radio-ontvangers. De boeken zijn in een z£er eenvoudige taal geschreven. Elk dee! behandelt een bepaald onderwerp.
Na ieder hoofdstuk volgen een korte samenvatting en een aantal
vragen over de behandeldc stof, waaraan de lezer zijn kennis kan
toetsen.
K4

Edgar J. Black, GELIJKSTROOM EN MAGNETISME
Radio- (servicetechniek )
115 pagina's cn 92 figuren.

K5

Edgar J. Black, W1SSELSTROOM EN AKOESTIEK
(Radio-servicetechniek )
118 pagina's en 86 figuren.

K6

Edgar J. Black, ELEKTRONENBUIZEN
(Radio-servicetechniek )
122 pagina's en 92 figuren.

K7

Edgar J. Black, L.F. VERSTERKING
(Radio-servicetechniek )
121 pagina's, 90 figuren en 4 fotopagina's.

K8

Edgar J. Black, MEETiNSTRUMENTEN
(Radio-servicetechniek )
In voorbereiding

K9

Edgar J. Black, FOUTZOEKEN IN RADIO-ONTVANGERS
(Radio-servicetechniek )
In voorbereiding
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K 10

I. Adler, ZO DENKEN MACHINES
130 paginal cn 46 figuren.
Dit is een boek voor alien die met rekenmachines werken, rekenmachines verkopen en onderhouden. Ook accountants, statistici
en ballistische deskundigen, de elektronicaman en de wiskundeliefhebber zullen nog veel wetenswaardigs ontdekken.

K II

A. H. Bruinsma, SCHAKELEN METGELIJKSTROOMRELAIS
92 pagina’s en 66 figuren.
Dit boek probeert een zo duidelijk mogelijk overzicht te geven
van een aantal basisschakelingen welke gebruikt kunnen worden
voor de oplossing van een zeer groot aantal problemen op schakeltechnisch gebied.

K 12

A. Morgan, OP AVONTUUR IN DE ELEKTROCHEMIE
224 pagina's cn 85 figuren.
Dit boek bevat vele interessante elektrotechnische experimenten,
die de lezer met zeer eenvoudige middelen zelf kan doen. De inhoud
beperkt zich echter niet tot deze proefjes alleen, maar bevat ook de
historische achtergrond, evenals de industriele toepassing ervan.

K 13

Ir. J. P. Korthals Altes, JA EN NEEN MET TRANSISTORS
153 pagina’s, 138 figuren en 2 fotopagina’s.
Het is de bedoeling van dit boek, zoveel mogelijk uitgaande van de
reeds bekende relaisschakelingcn, de lezer vertrouwd te maken met
de schakeltechniek met behulp van halfgeleiders.

K 14

P. W. v.d. Wal, LUIDSPREKERS EN LUIDSPREKERKASTEN
124 pagina's, 156 figuren cn 2 fotopagina’s.
Dit boek geeft niet alleen een groot aantal verschillende tekeningen
van luidsprekerkasten, maar houdt zich ook bezig met allerlei factoren, welke invloed uitoefenen op de geluidsweergave en bevat tal
van praktische aanwijzingen voor hen, die een luidsprekerkast zelf
willen bouwen.
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K 15

J. Vastenhoud, KORTE GOLVEN ROND DE WERELD
136 pagina’s, 35 figuren en 4 fotopagina’s.
Een bijzonder instructieve leidraad voor een steeds groter wordende
groep mensen, die luisteren naar kortegolfomroepstations of die als
radio-amateurs geinteresseerd zijn in het gebruik van korte golven.

K 16

T. G. Potma, REKSTROOKJES MEETTECHNIEK
156 pagina’s, 135 figuren en 8 fotopagina’s.
Bij de vele mechanische belastingproblemen is het rekstrookje als
omzetter van niet-elektrische in elektrische grootheden onontbeerlijk. Voor rekstrookjes, in combinatie met een meetbrug en/of een
elektronenstraaloscilloscoop, liggen in de techniek uitgebreide toepassingsgebieden.
In dit boek is overzichtelijk en bevattelijk beschreven hoe en waar
rekstrookjes kunnen en moeten worden toegepast.

K 17

A. C. J. Beerens, A. W. N. Kerkhofs, 101 PROEVEN MET DE
OSCILLOSCOOP
124 pagina’s en 106 figuren.
In dit boek worden eerst de globale werking en de eigenschappen van een gangbare oscilloscoop en zijn hulpapparatuur behandeld.
Daaraa volgt een samenvatting van de gebruikte omzetters.
Tenslotte worden 101 proeven met behulp van een oscilloscoop
beschreven.
Naast een schakelschema en een korte beschrijving van de uit
te voeren handelingen komt bij iedere proef een beknopte toelichting voor.

K 18

J. W. G. Wenke, BEKNOPTE INLEIDING IN DE OPTICA
144 pagina’s en 101 figuren.
Dit boek behandelt het gehele gebied der physische en geometrische
optica op zodanige wijze dat het zijn diensten kan bewijzen bij het
onderwijs op middelbaar niveau terwijl daarnaast ook vele ama
teurs op het gebied van sterrekunde en fotografie hierin veel nuttigs
zullen vinden.
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, JA EN NEEN MET TRANSISTORS
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Digitale schakelingen met halfgeleiders worden in de modeme
industrie niet alleen bij rekenmachines gebruikt, maar
vinden ook op het terrein van de meet- en regeltechniek
toepassing. Slechts zelden kan men van bestaande apparatuur
gebmik maken. Deze dient voor elk afzonderlijkgeval te
worden opgebouwd uit basisschakelingen, die in de handel
kant en klaar verkrijgbaar zijn.
Dit boek nu behandelt de basisschakelingen op systematische
wijze; hierbij wordt steeds een parallel getrokken met bekende
analoge relaisschakelingen.
De inleiding wordt gevormd door een beschrijving van de grondslagen van de schakelalgebra en van het tweetallig stelsel.
De laatste hoofdstukken geven talrijke voorbeelden zoals die in
de industrie kunnen worden toegepast, waarbij alleen die
schakelingen werden opgenomen die hun nut in de praktijk
hebben bewezen.
Dit boek onderscheidt zich dan ook niet alleen van bestaande
literatuur op dit gebied door de wijze waarop logische
elektronische schakelingen zijn behandeld, maar vooral door de
toetsing der diverse mogelijkheden aan de praktische bruik-1-baarheid in de industrie.
•

i..

In deze tweede druk is de basis van de hedendaagse digitale tech
voor industriele toepassingen compleet behandeld. Het boek ma
de lezer vertrouwd zowel met alle basistechnieken, als met de toi
singen daarin van bouwelementen zoals elektronische schakelek
poorter}, flip-flops, enz.
Op verschillende plaatsen zijn wijzigingen aangebracht en enkel<
paragrafen toegevoegd. In het bijzqnder is aandacht besteed aan, Bibliotheek N
thyristor. Dit element neemt thans in de industriele schakelinger.
belangrijke plaats in.
------------------

