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Inleiding en voorwoord

Beste lezeres of lezer,
Ge hebt dit boek ter hand genomen om er eens een kijkje in te nemen.Misschien
hebt ge het al gekocht, maar het kan ook zijn dat ge eens wilt weten of het de
moeite van het kopen of lezen waard is.
Natuurlijk zult ge nieuwsgierig zijn naar de schrijver, welnu dat ben ik en
hoewel wij elkaar niet kennen, hoop ik toch dat we door middel van dit boek
samen iets aan elektronica kunnen gaan doen.
Ik heb dan ook maar de vrijmoedigheid gehad om je tegen je te zeggen, want
ik zou het niet leuk vinden wanneer je tegen mij opkeek.
Tenslotte ben ik precies zo begonnen met een eenvoudig boekje met veel
praatjes, plaatjes en schema's.
In het begin begreep ik het meeste niet, maar de elektronica is zo boeiend dat
ik daar geen last van had.
Zo zal het jou ook wel vergaan. Lang niet alle proefjes zullen lukken en lang
niet alle apparaatjes zullen direct werken.
Nu had ik een oom waarbij ik altijd met mijn problemen terecht kon, maar
die heb jij misschien niet. Dat hindert niets. Doe alsof de uitgever van dit
boekje je oom is en vraag hem om raad.
Daar zitten hele gezellige mensen die zelf ook allemaal zo begonnen zijn.
Als zij de vraag niet goed kunnen beantwoorden, sturen ze hem naar mij
door en dan krijg je beslist antwoord.
Misschien ben je wel een beetje bang voor elektriciteit, 't Is zo geheimzinnig
en misschien krijg je wel een schok.
Voor mij is dat geheimzinnige altijd het leuke aan de elektronica geweest, en je
zult merken dat het dat voor jou ook wordt.
Iedereen die met elektriciteit werkt kan een schok krijgen. Meestal gebeurt
er niets, hoewel je je wel halfdood schrikt. Toch kan b.v. 220 V dodelijk zijn
en daarom moetje steeds heel erg voorzichtig zijn.
Zet je apparaat op een rubbermatje en blijf van alle metalen delen af als je
de 220 V inschakelt. Als je iets wil veranderen of verplaatsen, schakel dan
altijd eerst de spanning afl
Je zult vast nog wel meer dingen willen weten nu je nog niet met dit boek
begonnen bent.
Voor wie dit boek geschikt is?
Voor iedereen die iets van elektronica wil weten. Je moet wel een beetje
kunnen rekenen, dus als je in de hoogste klassen van de lagere school zit of
ouder bent is alles in orde. Heb je misschien niet genoeg handigheid om de
proefjes te doen of de schakelingen te bouwen? Geeft niets, als je alleen maar
leest doe je ook mee, want er staat precies bij wat er gaat gebeuren.
Welnu, ik ga gezellig beginnen en als je mee wilt doen ben je van harte welkom.
Daar gaan we dan.
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Voorwoord derde druk
In deze tijd maakt de elektronica een stormachtige ontwikkeling door. De
toepassing van de micro-processor, in combinatie met allerlei andere IC's
brengt zelfs de tongen van vele politici in beweging. Iedereen spreekt over
de chip alsof deze de wereld laat veranderen. Nu is een chip eigenlijk niet
anders dan een dun plaatje silicium waarop een groot aantal transistoren,
diodes en weerstanden is gemaakt. Elektronisch is er eigenlijk niets bij
zonders met zo'n chip aan de hand. Het enige is dat deze schakeling zo
klein en zo goedkoop is. Dat is natuurlijk wel erg belanrijk, maar doet aan
de echte elektronica niets af.
Het is daarom ook beslist geen probleem om een derde druk te maken van
een boekje dat al enige jaren geleden is geschreven. De grondbeginselen
der elektronica blijven nog steeds dezelfde, sterker nog, alle chips werken
ook met de grondbeginselen die we in dit boekje bespreken.
Dat geldt ook voor de onderdelen die we in de verschillende schema's ge
bruiken. De BC 107 is nog steeds een uitstekende transistor, net als de
BC 177. Er zijn natuurlijk wel „verbeterde" versies van op de markt geko
men, maar dat maakt voor het principe niets uit.
Alle schakelingen werken net zo goed en beslist niet beter als we de BC
107 door een BC 546, BC 547, BC 548, BC 549 of BC 550 vervangen.
Ook de BC 177 kan moeiteloos door de types BC 556, BC 557, BC 558,
BC 559 of BC 560 worden vervangen.
Het enige kriterium is: koop gewoon de goedkoopste die je handelaar in
voorraad heeft.
Ook een al jaren op de markt zijnd IC als de pA 741 is nog steeds veel in
gebruik. Het heeft geen zin om die door een CA 3140 te vervangen, ook al
is dit laatste een zogenaamd FET-IC. Je kunt dat natuurlijk wel doen als je
het pA 741 IC niet kunt kopen, maar beter is het niet, ook niet slechter.
Daarom, laat je nooit van de wijs brengen door mensen die beweren dat
iets verouderd is omdat er geen moderne IC's inzitten. Die mensen zijn
napraters en weten niets van elektronica af. Het enige dat in hun hoofd zit
is een groot aantal type-nummertjes, maar wat zo'n onderdeel nu precies
doet, daar begrijpen ze niets van.
Dit boekje is daarom geschreven voor hen die wel willen weten hoe de
elektronica werkt, door er zelf mee te spelen.
Eindhoven 1982.
W. L. Kramers
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Spanning, stroom, weerstanden
en batterijtjes
Iedereen van jullie heeft wel eens een zaklantaarn in handen gehad. Voorin
zie je achter het glas een lampje zitten en als je hem van achteren openschroeft,
komen er een paar batterijtjes uit.

Als we de lantaarn aanknippen, gaat het lampje branden.
Hoe gaat dat in zijn werk?
De batterij geeft een spanning af en we noemen hem daarom spanningsbron.
Deze spanning moet je zien als een elektrische druk. Door deze druk gaat er
een elektrische stroom door het lampje lopen.
Het beste kun je elektriciteit met water vergelijken. Op de waterleiding staat
ook druk. Draaien we de kraan open, dan zorgt deze druk ervoor dat het water
eruit stroomt.
De schakelaar op onze lantaarn kun je dus vergelijken met de kraan.
Bekijk je het lampje goed, dan zie je dat er een heel dun draadje in zit.
De stroom gaat door dit draadje lopen waardoor het erg heet wordt en gaat
gloeien. Het heet dan ook gloeidraadje.
Nu zal de stroom die we het lampje in hebben gestuurd er ook weer uit moeten
komen, en waar blijft die dan?
Heel eenvoudig, ze stroomt weer terug naar de batterij.
Een batterijtje heeft dus een aansluiting waar de stroom
uitkomt.Deze aansluiting noemen we de PLUS-aansluiting.
Verder is er dus een aansluiting waar de stroom weer in
terug gaat. En deze aansluiting noemen we MIN-aansluiting.
Er zitten vaak twee of meer batterijtjes in een zaklantaarn. Wanneer we weer
naar de waterleiding kijken dan weten we dat er dagen zijn waarop er veel
druk op de leiding staat, terwijl er op andere dagen juist weinig druk is.
Zo zijn er ook batterijtjes die veel spanning afgeven, terwijl andere weinig
spanning leveren.
De hoeveelheid spanning drukken we uit in volt. Dit ter ere van meneer Volt,
die zich hier het eerste mee heeft beziggehouden. Zo is de spanning van één
enkel batterijtje gelijk aan 1,5 volt. Zo'n enkel batterijtje noemen we een cel.
Om ons wat schrijfwerk te besparen hebben we afgesproken dat we het woord
volt af zullen korten tot kortweg hoofdletter V. Eén cel heeft een spanning
van 1,5 V.
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Door meerdere cellen met elkaar te verbinden, kunnen we hogere spanningen
maken. Precies zoals we een muur hoger maken door meer stenen op elkaar
te metselen.
We moeten hierbij dan wel steeds de ene min aan de andere plus leggen,
omdat de stroom in dezelfde richting door alle batterijtjes moet stromen.
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Na enige tijd met onze zaklantaarn te hebben gewerkt, zal het lampje zwakker
gaan branden en wanneer er bijna helemaal geen licht meer uitkomt, dan is
onze batterij op.
Er zijn dunne en er zijn dikke cellen die allemaal toch dezelfde spanning afgeven.
Je zult daarom wel begrepen hebben dat een dikke cel veel langer mee gaat
dan een dunne.
in een dikke cel is dus meer elektriciteit opgeslagen dan in een dunne. Precies
zoals een groot vat meer water kan bevatten dan een klein.
Als het lampje goed gekozen is, zien we dat het voor dezelfde spanning
geschikt is als de spanning die de batterij afgeeft. Zou het lampje voor een
kleinere spanning gemaakt zijn dan die welke de batterij afgeeft dan zal het
snel doorbranden. Dit is te vergelijken met een ballonnetje dat klapt als we het
met een te grote druk proberen op te blazen.
Nu zijn er lampjes die veel licht afgeven en er zijn lampjes die weinig licht
afgeven, terwijl ze toch voor dezelfde spanning gemaakt zijn. Lampjes die veel
licht afgeven, zullen daarvoor echter een grotere stroom moeten opnemen.
Lampjes die weinig licht afgeven nemen een veel kleinere stroom op.
Zoals auto's die op benzine lopen; een snelle auto heeft veel benzine nodig en
een langzame slechts weinig.
8

Hoe meer stroom er door het lampje loopt, des te sneller zal de batterij
leeg raken.
De elektrische stroom drukken we uit in ampère. Dit weer ter nagedachtenis
aan meneer Ampère.
Op zo'n lantaarnlampje staat bijvoorbeeld: 3 V/0,05 A = 3 volt/0,05 ampère.
Nu vinden we het gebruik van komma's vaak erg vervelend wanneer er veel
1
nullen achter komen te staan. Daarom geven we iqOO ampère een nieuwe
naam en noemen dit 1 .milli-ampère.
1
50
Milli betekent namelijk-^^. Dus 0,05 ampere =
ampère = 50 milli-am1000
père. Ook zullen we afkortingen gaan gebruiken. Voor ampère schrijven we A
en voor milli schrijven we m. Dus 50 milli-ampère = 50 mA.
Het is erg nuttig om de hoeveelheid licht en warmte die uit het lampje komt
ook een naam te geven. We noemen dat het vermogen van het lampje en
deze drukken we uit in watt. Dit weer ter ere van meneer Watt. Als afkorting
schrijven we voor watt een W. Het blijkt dat we het aantal watt uit de
spanning en de stroom kunnen berekenen. Dat doen we door de spanning met
de stroom te vermenigvuldigen.
Dus goed onthouden: Vermogen = Spanning x Stroom.
We zullen dat met enkele voorbeelden duidelijk maken.
We hadden in onze zaklantaarn een lampje voor 3 V dat een stroom van
0,05 A opnam.
Het vermogen is dus 3 x 0,05 = 0,15 W.
Ook hier kunnen we weer gebruik maken van ons begrip milli.
150
0,15 W = 1000 W = 150 mW (milli-watt).
Misschien heb je de lampen van je vaders auto wel eens bekeken. Daarop
staat dan 12 V/45 W.
Als je de stroom wilt weten die deze lamp uit de accu opneemt dan moet je
de bekende waarden in de formule invullen en zo vind je vanzelf wat je
wilt weten:
45 watt = 12 volt x . . . ampère.
45
3
Dus de stroom = J2 = 3 -4- ampère.
Behalve batterijtjes en accu's hebben we nog meer spanningsbronnen.
Een fietsdynamo bijvoorbeeld. Als je een beetje doorfiétst komt er 6 volt uit
zo'n dynamo.
Het lampje in het voorlicht is 6 V/0,45 A en het achterlichtlampje is 6 V/0,05 A.
Hoeveel vermogen hebben die lampjes?
Voorlampje: Vermogen = 6V x 0,45A = 2,7W.
achterlampje: Vermogen = 6 V x 0,05 A = 0,3 W.
Hoe komt het nu dat het ene lampje zoveel meer stroom opneemt dan het
andere, zul je vragen.
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Wel, bekijk die fietslampjes maar eens goed. In beide lampjes zit een gloei
draadje, maar het draadje in het voorlampje is dik en in het achterlampje
juist erg dun.

de dikke en de dunne gloeidraad

Zo'n dikke draad heeft weinig weerstand voor de stroom en dat dunne draadje
heeft veel weerstand.
Wat is dat nu die weerstand? We kunnen dat weer zien bij de kraan in onze
waterleiding. Als we de kraan een klein eindje open draaien, heeft hij een
kleine opening en heeft hij veel weerstand voor het erdoor stromende water.
Er komt maar een kleine straal uit, er loopt maar weinig stroom.
Draaien we de kraan verder open, dan wordt de opening groter en de weer
stand neemt af. Er komt meer water uit en de stroom wordt groter.
We zien dus: Hoe kleiner de weerstand, hoe groter de stroom.
Maar je zult ook wel meegemaakt hebben dat er dagen zijn dat er bijna geen
druk op de leiding stond. Dan kon je de kraan wagenwijd opendraaien,
terwijl er toch maar een kleine stroom uitkwam.
Daaruit zien we: Hoe lager de druk, hoe kleiner de stroom.
Deze verschijnselen hebben we in een gemakkelijk te gebruiken formule
vastgelegd. Deze formule is als volgt:
Spanning = Stroom x Weerstand
Dit noemen we de wet van Ohm. Meneer Ohm heeft deze formule voor
ons uitgedacht.
Daarom drukken we de grootte van de weerstand ook uit in ohm.
De afkorting hiervoor is de Griekse letter O die er zo uitziet: Q.
We gaan nu een paar weerstanden berekenen.
Ons lantaarnlampje was 3 V/0,05 A.
3
3 = 0,05 X weerstand. Weerstand = 7r-j=- = 60 Q.
U,Ub

3
Onze autolamp was 12 V/3-^-A.
12 =

4

1
12
x weerstand. Weerstand = — = 3-^Q.
o

4

Misschien vind je al deze berekeningen maar vervelend en sla je ze liever over.
Toch kun je door een beetje rekenen vaak een raar verschijnsel in één keer
oplossen. Wat denk je van het volgende geval.
Het was winter en Jan's vader was op zolder aan het knutselen. Omdat hij
het koud had, had hij een elektrisch kacheltje meegenomen en aangezet.
10

Na een kwartiertje ging plotseling op de hele bovenverdieping het licht uit.
Pa ging naar beneden en zag dat de stop was gesprongen. Toch was er
nergens kortsluiting gemaakt. Hoe kon dat nu?
Jan kwam ook kijken en ontdekte dat de stop gloeiend heet was. Toen hij de
stop eens goed bekeek, zag hij dat er 6 A opstond. Dat wil zeggen, wordt er
meer dan 6 ampère gebruikt, dan brandt de stop door. Dat gebeurt bijvoor
beeld wanneer er ergens kortsluiting wordt gemaakt. Kortsluiting betekent
dat de twee draden van het stopcontact tegen elkaar aankomen. De enige
weerstand die er dan nog over blijft is die van de draden, en die is erg klein.
Er gaat dus een erg grote stroom lopen. Dat is niet de bedoeling, want
door deze stroom zouden de draden, net als in ons gloeilampje, gaan gloeien.
En dat betekent brand!
In onze stop zit echter een klein dun draadje. Dit draadje brandt door wanneer
er meer dan 6 ampère doorheen gaat. En dan kan er helemaal geen stroom
meer lopen.
'Maar in ons straalkacheltje is toch helemaal geen kortsluiting', vroeg Jan's
vader zich verbaasd af.
'Nee', zei Jan, 'het kacheltje is 2000 watt. De spanning is 220 volt.
Dus 2000 watt = 220 volt x stroom. De stroom =

= 9-rr A.
11

Dat is veel meer dan 6 A. Dus springt de stop.
Het enige wat Jan's vader dus moest doen, was een 10 A stop monteren.
Nu we niet bang meer zijn voor een klein beetje rekenen, gaan we verder.
Stel dat je een lampje hebt ontdekt dat 2 V/50 mA is. Je wilt dat lampje laten
branden, maar één batterijtje geeft 1,5 V af en dat is te laag. Twee batterijtjes
geven 3 V af en dat is te hoog. Wat nu gedaan?
We zien dat we bij 3 V eigenlijk 1 V weg zouden moeten werken. Dat kunnen
we eenvoudig met een weerstand doen. We weten al dat er een stroom van
50 mA moet gaan lopen.
1
= 20 Q.
Dus: 1 volt = 0,05 x weerstand. Weerstand =
0,05
We bouwen nu de volgende schakeling:
Over de weerstand staat 1 V en over het lampje staat 2 V. Dat is samen 3 V.
Er loopt een stroom van 50 mA door de weerstand en dezelfde stroom gaat
ook door het lampje.
50mA
3V

W
[ 1.5V

1.5V

I' C

wetritanci 20n

r^ni©

lampje 2V

Hoeveel vermogen gaat er nu in de weerstand zitten?
Vermogen = 1 volt x 0,05 ampère = 0,05 watt = 50 mW.
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Nog een voorbeeld: We hebben een auto-accu van 12 volt en we hebben
een lampje van 6 V/0,45 A.
We moeten dus 6 volt wegwerken.
fi
0,45

1
o

6 volt = 0,45 ampère x weerstand. Weerstand = 7—=- = 13-^-Q.
Het vermogen dat in de weerstand ontstaat = 6 V x 0,45 A = 2,7 W.
We hebben gezien dat we met een weerstand een spanning kunnen wegwerken,
en dat het vrijkomende vermogen verschillend is.
Daarom moeten we steeds een weerstand kiezen die dit vermogen kan
verwerken. De weerstand zet dit vermogen namelijk in warmte om, maar die
weerstand moet zo groot van afmeting zijn dat hij deze warmte weer aan de
lucht kan afstaan. Wanneer hij dat niet kan, wordt hij gloeiend heet en
brandt door.
Een dunne draad heeft weerstand, precies zoals de tuinslang weerstand heeft
voor water. We kunnen daarom een elektrische weerstand maken door de
juiste lengte draad op een klosje te wikkelen. Daarbij nemen we dan precies
zoveel draad als we nodig hebben om de door ons berekende weerstand
te maken.
Dit is echter een enorm werk en we krijgen zo weerstanden met grote
afmetingen. Gelukkig blijkt ook koolstof een bruikbare weerstand te hebben
voor onze doeleinden. De fabrikanten stoppen dan ook een dun stukje kool in
een cilindervormig huisje.
Uit dat cilindertje komt dan aan allebei de kanten een draadje.

. Verder leveren de fabrikanten de weerstanden met standaardwaarden voor
de ohmse waarde van de weerstand.
Om weer een hoop schrijfwerk te besparen zijn de volgende afkortingen in
gebruik genomen:
Millioen = Mega geschreven als M
Duizend = kilo geschreven als k
Dus 2.000.000 Ohm = 2 Mega-ohm = 2 MQ
30.000 Ohm = 30 kilo-ohm = 30 kQ
Verder hebben we een truukje uitgedacht om ook de verwarrende komma's
weg te laten. De Amerikanen doen het namelijk precies andersom dan wij.
Die schrijven een punt waar wij de komma zetten en ze schrijven een komma
waar wij een punt zetten.
We zetten daarom de M of de k op de plaats waar de komma moet staan
en laten dan de aanduiding Q weg.
12

Dus 270 Q
3900 Q
180.000 Q
2700.000 Q

=
=
=
=

270
3,9 kilo-ohm = 3,9 kQ = 3k9
180 kilo-ohm = 180 kQ = 180k
2,7 Mega-ohm = 2,7MQ = 2M7

De standaardwaarden die je kunt krijgen zijn:

0,47
0,56
0,68
0,82

1
1,2
1,5
1,8
2.2
2,7
3,3
3,9
4,7
5,6
6,8
8,2

10
12
15
18
22
27
33
39
47
56
68
82

100
120
150
180
220
270
330
390
470
560
680
820

1k
1k2
1k5
1k8
2k2
2k7
3k3
3k9
4k7
5k6
6k8
8k2

10k
12k
15k
18k
22k
27k
33k
39k
47k
56k
68k
82k

100k
120k
150k
180k
220k
270k
330k
390k
470k
560k
680k
820k

1M
1M2
1M5
1M8
2M2
2M7
3M3
3M9
4M7
5M6
6M8
8M2

10M
12M
15M
18M
22M

Deze weerstanden kun je krijgen in verschillende wattages. Daarmee wordt het
maximale vermogen bedoeld dat je in een weerstand kunt laten ontstaan.
De standaard-wattages voor koolweerstanden zijn:

2W,1W,yW, jWen -^W.
Willen we meer vermogen in een weerstand wegwerken (dissiperen zeggen
we met een moeilijk woord) dan moeten we naar draadgewonden weerstanden
overgaan. Deze zijn in verschillende wattages te krijgen, bijvoorbeeld 5 W,
10 W, 25 W en zelfs 100 W en meer.
Omdat we bij het berekenen van deze wattages veel gebruik van de formules
moeten maken, gaan we weer een eenvoudige manier van schrijven invoeren.
Voor het woord Spanning schrijven we U
Voor
Stroom
schrijven we I
Voor
Weerstand schrijven we R
Voor
Vermogen schrijven we P
Onze formules worden dan
Vermogen = spanning x stroom:
Spanning = stroom x weerstand:

P = UXI
U=Ix R

Wanneer je met formules gaat rekenen, moet je altijd het vermogen in watt,
de spanning in volt, de stroom in ampère en de weerstand in ohm neerschrijven.
De weerstand die je voor een bepaald geval uitrekent, is meestal niet gelijk
aan één van de gestandaardiseerde waarden. Je kiest dan de dichtst
bijliggende waarde uit de tabel.
Voor de weerstand van 20 Q die we hadden uitgerekend, kun je dus 18 Q
of 22 Q kiezen. Voor de weerstand van 13-|-Q kies je 12 Q.
Voor het wattage moet je altijd meer kiezen dan je hebt uitgerekend.
13

1 W-type en voor de weerVoor de weerstand van 50 mW neem je dus een -r8
stand van 2,7 een 5 W-type.
Voor de rekenaars onder jullie vermelden we nog even dat je het vermogen
ook uit de volgende formules kunt berekenen.
P = I2 x R.

P =

Op de koolweerstanden zitten gekleurde ringen, waaruit je de weerstandswaarde kunt vinden.
De 4e ring is goud of zilver kleurig.
De 1e ring geeft het eerste cijfer aan.
De 2e ring geeft het tweede cijfer aan.
De 3e ring geeft het aantal nullen aan.
Elke kleur heeft een vastgesteld cijfer.
Zwart
Bruin

0
1

Rood 2
Oranje 3

Geel
Groen

Voorbeelden: Rood-violet-geel
Groen-blauw-rood
Oranje-oranje-groen
Zwart-bruin-zwart

4
5

Blauw
Violet

6
7

Grijs
Wit

8
9

= 270000 Q = 270 kQ
=
5600 Q = 5,6 kQ = 5k6
= 3300000 Q = 3,3 MQ = 3M3

= 10 Q = 10

Het komt wel eens voor dat je een weerstand hebt waarvan de kleuren zijn
vervaagd. Met een eenvoudige meting kun je dan de waarde van deze
weerstand bepalen.
Met een batterij en een stroommeter maak je de volgende schakeling.

batterij

Als je de zaak aansluit, kan het zijn dat de meter minder dan nul wil aanwijzen.
Dat betekent dat de stroom de verkeerde kant oploopt. Je moet dan de
plus- en de mindraad op de meter omwisselen, zodat de stroom bij de plus de
meter in gaat en er bij de min weer uit komt.
Stel datje op de meter een stroom van 16 mA afleest.
14
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Omdat de spanning hier 4,5 V is, rekenen we met de wet van Ohm voor de
weerstand uit: U = i x R dus 4,5 = 0,016 x R dus R =

U,Ulo

= 281 Q. Nu is

de spanning van de batterij niet precies 4,5 V en ook de aflezing van de
meter is nooit precies.
We kunnen dus wel vermoeden dat de weerstand 270 Q moet zijn.
Verder zijn de weerstandswaarden die de fabrikant ons aflevert ook nooit
precies. Daarom vertelt de fabrikant ons hoeveel deze waarde af kan wijken van
de opgegeven waarde. Tolerantie noemen we dat. Deze tolerantie kan 10%
of 5% zijn. Een weerstand van 1000 Q met een tolerantie van 10% kan 10%
van 1000 Q is 100 Q afwijken.
De weerstand kan dus liggen tussen 1000 — 100 = 900 £ en 1000 + 100 =
1100 Q. Een weerstand van 1000 Q met een tolerantie van 5% kan 5% van
1000 Q = 50 Q afwijken. De weerstand kan dus liggen tussen 950 Q en 1050 Q.
Heeft de weerstand een tolerantie van 10% dan is de vierde streep op de
weerstand zilver, is de tolerantie 5% dan is deze streep goud.

•tolerantie
'3*hng
'2* ring

schemasymbool

lering

Er zijn gevallen waarin we wel een precies vastgelegde waarde nodig hebben
of waarin we de waarde voortdurend moeten kunnen veranderen. Daarvoor
nemen we dan een potentiometer, kortweg potmeter genoemd.

aansluitlip van de loper

lichemaiymbool

loper met ghjcontact‘

Tussen de twee buitenste lippen zit een koolbaan aangesloten. Deze koolbaan
heeft een bepaalde weerstand, die buiten op het huis staat vermeld.
De middelste lip is verbonden met de loper. Deze loper is een glij-contact dat
over de koolbaan kan lopen. Door aan de as te draaien, kunnen we de stand
van de loper op de koolbaan veranderen. We gaan nu een proefje doen.
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We nemen een potentiometer, een batterijtje en een spanningsmeter en sluiten
die aan volgens de tekening.

t

potentiometer

Draaien we het asje helemaal rechtsom, dan zal de loper tegen het onderste
contact aankomen. De meter staat nu op nul.
Wanneer we het asje linksom draaien, dan zal de loper op de weerstandsbaan
gaan lopen en we zien dat de meter spanning aan gaat wijzen. Hoe verder
we de loper linksom draaien, hoe meer spanning we op de meter zullen
zien verschijnen.
Wanneer we de loper geheel linksom hebben gedraaid, dan zal het lopercontact tegen het bovenste contact aanliggen. We zien dat de meter nu
de batterijspanning aanwijst.
Hoe zit dat in elkaar?
Om dit uit te leggen, zullen we eerst iets over schema's vertellen. Omdat het
natuurlijk heel veel werk is om van elke schakeling een complete tekening te
maken, hebben we voor elk onderdeel een vereenvoudigd schetsje bedacht.
Zo'n schetsje noemen we een schemasymbool. Bij elk onderdeel dat we
besproken hebben, vind je in de tekening het schemasymbool getekend.
Onze schakeling met de potentiometer ziet er in schemavorm zo uit.

+
potmeter

batterij

<.5V

T

I

$ spanningsmeter

Omdat de potmeter een weerstand is, gaat er uit de batterij een stroom
doorheen lopen. Laten we aannemen dat de potmeter 1000 Q is.
Uit de wet Ohm vinden we dan voor de stroom: 4,5 V = 1 X 1000

l= ïH=4'5mA-

Omdat een spanningsmeter altijd heel weinig stroom verbruikt, verwaarlozen
we de invloed van de spanningsmeter op de stroom.
Als de loper in de onderste stand staat, zijn de klemmen van de spannings-

16

meter kortgesloten. Er kan dus ook geen spanning op staan en de meter
wijst nul aan.

+
4.SV-1-

X

t

a

9

meter wijst 0 Vaan

Als de loper in de bovenste stand staat, zijn de klemmen van de spanningsmeter rechtstreeks met de batterij verbonden en staat er dus de gehele
batterijspanning op. De meter wijst de batterijspanning aan.

iï

A,5V

+
VJ mrter wijst A.SVaan

Stel nu dat de loper op een kwart van onderen op de koolbaan staat.
Er zit dan 'A van 1000 Q tussen de klemmen van de spanningsmeter.
Dat is dus 250 Q. We hadden al uitgerekend dat er een stroom van 4,5 mA door
de potentiometer loopt. De spanning op de spanningsmeter kunnen we met de
wet van Ohm uitrekenen.
U =

4,5 V
1000 Q

x 250 Q = 1,125 V. Dit is de spanning die de meter aanwijst.
A,5mA tooon

M =

x 250 = 1,125 V

+

JL

(V^—.] +

Uison

lij-

Hieruit zien we dat we met een potmeter spanningen kunnen instellen. We
gebruiken een potmeter dan ook veel als sterkteregelaar in versterkers.
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Meten en meters

In het vorige hoofdstuk hebben we al een paar keer over meters gesproken.
We hebben de stroom gemeten met een stroommeter en later hebben we de
spanning gemeten met een spanningsmeter. Je zag dat de stroommeter in
de verbinding met het stroom opnemende onderdeel werd opgenomen,
omdat de stroom door het onderdeel ook door de meter moest gaan.
Deze achter-elkaar schakeling noemen we serie-schakeling.

stroom

stroom
serie-schakeling

Omdat de meter natuurlijk zo min mogelijk invloed op de stroom in de
schakeling mag hebben, zul je wel begrijpen dat de weerstand van de meter
zo klein mogelijk moet zijn.
Stroommeters hebben een heel kleine weerstand.
De spanningsmeter heeft tot taak spanningen te meten. Daarom wordt zo'n
meter over het spanningvoerende onderdeel aangesloten. Zo'n naast-elkaar
schakeling noemen we een parallel-schakeling.

stroom

stroom

parallelschakeling

In dit geval zal de meter zo min mogelijk invloed op de spanning in de
schakeling hebben als hij zo weinig mogelijk stroom x)pneemt. Daarom moet
hij een zo hoog mogelijke weerstand hebben.

i

Spanningsmeters hebben een heel hoge weerstand.
Wanneer je het huisje van een meter openmaakt, zie je dat de wijzer
vastzit aan een klein spoeltje, dat kan draaien tussen de uiteinden van een
sterke magneet.
Gaat er nu een stroom door dat spoeltje lopen dan wordt het magnetisch.
Dit magneetveld wordt aangetrokken door het veld van de vaste magneet.
Daardoor wil het spoeltje gaan draaien. Het spoeltje is echter opgehangen aan
twee spiraalveertjes.

:
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Deze veertjes proberen het terug te drukken naar de nulstand. Gaat er een
klein stroompje door het spoeltje lopen, dan draait het maar een klein eindje.
Het spoeltje heeft dan niet genoeg kracht om ver tegen de veertjes in te
draaien. Gaat er een grotere stroom door het spoeltje, dan draait het verder.
Hoe verder de veertjes ingedraaid worden, hoe meer tegenkracht ze kunnen
leveren.
,wijzer

• draai spoel

■gelameleerde magneetpool
wijzerstop

ff

Ss
contramoer
-punttager

>
■nulinstelling
opwindveer'

De veertjes dienen tevens om de stroom naar en van het spoeltje te voeren.
De magneet is rondgebogen, zodat hij het sterkst is daar waar het spoeltje zit.
Verder is de magneet zelf sterk en is de ruimte tussen het spoeltje en de
magneet erg klein. Pas daarom ook heel goed op dat er geen stof, vuil en
vooral geen ijzervijlsel tussen komt. In dat geval kun je de meter beter
weggooien, want zelf repareren is onbegonnen werk.
Omdat alles zo klein, licht en sterk is, kun je met zo'n meter hele kleine
stroompjes meten.
Volle schaaluitslag kun je al krijgen wanneer er een stroompje van vijftigmillioenste ampère doorlooptl
Voor één millioenste hebben we weer een naam bedacht. We noemen dit
micro en schrijven het als de Griekse letter n (uitspraak mu).
Zo'n metertje wijst dus 50
aan.
Dat is erg mooi zul je zeggen, maar we willen toch ook grotere stromen en
bovendien spanningen gaan meten!
Als we grotere stromen willen meten, dan zul je wel begrijpen dat we het
teveel aan stroom buiten de meter om moeten afvoeren. Stel dat we 1 mA
volle schaaluitslag willen kunnen meten.
1 mA

1
1000 A

1000
1000000 A = 1000 mA.

We moeten dus 950./iA buiten de meter om voeren.
19

!

Dat doen we door een zeer kleine weerstand over de meter aan te sluiten.
Parallel te zetten dus. Omdat de meter zelf ook een kleine weerstand heeft,
dwingen we het grootste deel van de stroom om de weg van de minste
weerstand te kiezen dus door de kleine weerstand buiten de meter om te gaan.
Willen we volle schaaluitslag hebben bij een andere stroom, dan moeten we
ook een andere weerstand parallel schakelen.
Omdat deze weerstanden zo klein zijn, zit er tussen de aansluitklemmen ook een
hele kleine weerstand. Dat is precies wat we bij stroommeting moesten hebben.

V
*6

1 s WO mV

6'

1 = 50yA
2 *500yA
3 * 5mA
< * 50 mA

2 =

;v

3 *
< *

5 V
70V

5 * 2SV
6 * 50 V

Spanningsmeter

Stroommeter

Hoe kunnen we met dit metertje nu spanningen meten?
Dat doen we door een weerstand in serie met het metertje op te nemen.
Stel dat we 1 volt volle schaaluitslag willen hebben.
De meter trekt dan 50 nA. We kunnen de weerstand van de meter ver
waarlozen. Volgens de wet van Ohm vinden we dan voor de serieweerstand:
R =

1V
50/iA

1
= 20.000 Q = 20 kQ.
0,00005

Voor 5 V volle schaaluitslag vinden we:
R =

5V
= 100 kQ.
50pA

Voor 25 V: R = 500 kQ.
Voor 50 V: R =
1 MQ. enzovoort.

Hier zien we dat er bij spanningsmeting een hele hoge weerstand tussen
de aansluitklemmen staat, hetgeen ook precies is wat we wilden hebben.
Om verschillende bereiken te kunnen kiezen, maken we de weerstanden
weer omschakelbaar.
Uiteraard willen we stroommetingen en spanningsmetingen met hetzelfde
metertje kunnen doen. Daarom maken we een combinatie van beide schake
lingen in één apparaat.
Bij het gebruik van zo'n universeel apparaat moet je wel goed opletten.
Stel dat je de meter op stroommeten hebt gezet en dat je per ongeluk de
meetsnoeren aan een spanning hangt.
Omdat de weerstand van de meter in de standen stroom-meten klein is, zal
er een enorme stroom gaan lopen. Je metertje vliegt in de hoek en is gelijk
bezweken, maar ook de weerstanden in de meter kunnen verbranden.
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Schakel de meter dan ook altijd eerst op het hoogste bereik en schakel dan
stap voor stap terug tot je een goede aanwijzing hebt.
Nu is de meter bij het meten van spanningen wel erg hoog, maar niet
oneindig hoog.

1* 50 mA
2 * 5mA
3 m 500 jjA
50jjA
100 mV
5 m IV

*4
6
7
e
9

*
s
=
»

5V
10 V
25 V
50 V

Stroom/Spanningsme ter
Stel dat je de meter op 5 V hebt gezet en .je meet de spanning op de
loper van een potmeter van 100 kQ. Omdat de weerstand van de meter ook
100 kQ is, zal de stroom die de meter opneemt niet meer te verwaarlozen
zijn. Je krijgt dan foutieve aanwijzingen. In zulke gevallen zul je gebruik
moeten maken van elektronische spanningsmeters, die wèl een ontzettend hoge
inwendige weerstand hebben.
De invloed van de meter op de schakeling wordt op een hoger spannings
bereik minder, omdat dan de inwendige weerstand van de meter hoog is.
Dat kun je goed zien in de volgende proef:
Je hebt een batterijtje van 9 V en twee weerstandjes. R-j = 80 kQ en
R2 = 10 kQ.
Samen zijn de weerstanden dus 90 kQ en er zal een stroom van
9V
1
= 0,1 mA door gaan lopen.
I =
90.000
10.000
1
x 10.000 = 1 V.
De spanning over R2 =
10.000
Zetten we de meter op het 1 V-bereik dan meten we over R2 0,72 V.
Zetten we de meter op het 5 V-bereik dan meten we over R2 0,92 V.

R1

p

•82

\°
9V

Op een universele meter zit, behalve de mogelijkheid om spanningen en
stromen te meten, ook de mogelijkheid om weerstanden te meten. Daartoe
is er in de meter een batterijtje ingebouwd dat 1,5 V of 3 V afgeeft.
Stel dat we een batterijtje van 1,5 V hebben en dat we weerstanden in de buurt
van 100 Q willen meten.

R2

—

------------ O

Over de meter staat de weerstand R2 en de potmeter P, die er samen voor
zorgen dat de meter volle uitslag heeft als er een stroom van 15 mA loopt.
In serie met de meter staat de weerstand R-j, die er voor moet zorgen dat er
een stroom van 15 mA gaat lopen als we aansluitklemmen kortsluiten.
Omdat de weerstand van de meter samen met R2 en de potmeter P erg
klein is (stroommeting!), moet volgens de wet van Ohm R-| gelijk zijn aan
1,5 V
= 100 Q.
15 mA
Het is duidelijk dat het kortsluiten der klemmen een weerstand van 0 Q
betekent, dus moet er op de schaal van de meter bij volle uitslag 0 Q staan.
Een batterijtje zal door het gebruik langzaam verouderen en zal niet meer
precies 1,5 V blijven afgeven.
De stroom bij kortgesloten klemmen zal dus minder worden.
Daarom hebben we de potmeter over de meter gezet. Hiermee kun je de
stroom, waarbij de meter volle uitslag geeft, instellen.
Door aan de potmeter te draaien moet je bij kortgesloten klemmen de naald
precies op nul ohm instellen.
Stel dat je een weerstand van 100 Q tussen de klemmen aansluit. Samen
met R1 zit er dan een weerstand van 200 Q in serie met het batterijtje en de
1,5 V
= 7,5 mA. De naald staat
meter. Er gaat een stroom lopen van I =
200 Q
dus halverwege de schaal. Op dit punt moet dan 100 Q staan.
Sluiten we nu een weerstand van 900 Q aan tussen de klemmen, dan zit er
900 Q + 100 Q = 1000 Q in serie met het batterijtje en de meter. Er gaat een
1,5 V
stroom lopen van I =
= 1,5 mA.
1000 Q
De naald staat dan op één tiende van de schaal, helemaal aan het begin.
De schaal wordt aan het begin in elkaar gedrongen.
Om hoge weerstandswaarden goed te kunnen meten, moeten we dus
omschakelen op een ander bereik. Dat doen we door R-| en R2 om te schakelen.
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Als het je op een zeker moment niet meer lukt om bij kortgesloten klemmen
de naald op nul te krijgen, door aan de potmeter te draaien, is de batterij op.
In de schakeling voor de weerstandsmeting hebben we gezien dat de potmeter P
over weerstand R2 geschakeld zit. Dit levert samen een bepaalde weerstandswaarde op, maar je kunt niet onmiddellijk zien welke waarde dit is.
i

100/1 .7 .5 .<
liiihiiii Uii

n
Als we twee of meer weerstanden achter elkaar schakelen dan zie je natuurlijk
direct dat de totale weerstand gelijk wordt aan de som van de afzonder
lijke waarden.
Voor de serieschakeling van weerstanden geldt dus dat je de afzonderlijke
weerstandswaarden moet optellen.
Rl

R2

R3

R = R1 + R2 + R3

Hoe zit dat nu bij de parallelschakeling?
Laten we dat gewoon eens uitrekenen.
Als er een spanning U over deze weerstanden staat, dan zal de stroom door R1
zijn: 11 =

De stroom door R2: I2 =

Samen loopt er dus een stroom van I = h +12 = ~^j“ +
1
= UX(-RT+

1
R1 + R2
R2 ) = U x Rl x R2

Hieruit volgt nu dat U = I x

R1 x r2
R1 + r2

h

R2

De parallelschakeling van twee weerstanden levert ons dus een weerstandsR1 x r2
waarde op van R =
R! + R2
We gaan een paar rekenvoorbeelden maken om te laten zien hoe dat
allemaal werkt.
Je moet een weerstand hebben van 25 kQ. Nu zit deze weerstand niet in
het standaard rijtje. Je ziet echter snel genoeg dat, als je een weerstand van
10 kQ in serie zet met een weerstand van 15 kQ, het resultaat gelijk is
aan 25 kQ.
In een schakeling zit een weerstand van 10 kQ parallel aan een weerstand van
22 kQ.
Volgens de formule is de weerstand die we tussen de aansluitingen hebben
gelijk aan:
22 x 10
220
R =
= 6,875 kQ.
22+10
23

R1

We vinden ergens de volgende schakeling:

«—c==]—| ^7*

We zien aan de ringen op de weerstanden dat R-] = 10 kQ, R2 = 22 kQ
en R3 = 4,7 kÖ.
Nu staan R*| en R3 in parallelschakeling en we vinden voor de vervangwaarde:
R =

10 x 4,7 kQ
10 + 4,7 kQ

47 kQ
14,7 kQ

= 3,2 kQ

Deze weerstand zit in serie met R2 dus de totale weerstand is:
R = 22 + 3,2 = 25,2kQ.
Stel je eens voor dat we in een schakeling een weerstand van 4,7 kQ hebben
zitten en dat we, zonder deze weerstand er uit te halen, willen proberen of een
weerstand van 3,9 kQ beter werkt. Het gemakkelijkste is dan om even een
weerstand parallel aan deze weerstand van 4,7 kQ te solderen, zodat de waarde
samen 3,9 kQ wordt.
4,7 kQ x R
Volgens de formule moet dan: 3,9 kQ =
4,7 kQ + R '
We moeten onze formule nu een beetje omwerken zodat we er beter mee
kunnen rekenen.
R x R2
als R de vervangingweerstand is van de parallelWe krijgen dan R-j =
R2 — R
schakeling van R1 en R2.
3,9 x 4,7
= 22,9 kQ.
In ons voorbeeld krijgen we nu R-| =
4,7 - 3,9
De waarde die we dus moeten nemen is 22 kQ.
Tot besluit drukken we nog een foto af van een universele meter. Er zijn
echter ontzettend veel typen, die er ook een beetje anders uit zullen zien.
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Wisselspanningen en wisselstromen

Tot nu toe hebben we gesproken over batterijtjes als spanningsbronnen. Dit
betekende dat de stromen altijd één kant op liepen, namelijk van plus naar min.
Maar iedereen van jullie weet dat het stopcontact thuis ook spanning afgeeft,
en misschien heb je wel eens gehoord dat dat 220 volt wisselspanning is.
Je zult allicht het vermoeden hebben dat er bij deze spanning iets wisselt en
dat zullen dan wel de plus en de min zijn.
Hoe zit dat nu precies?
Je bent vast wel eens een staande of hangende klok tegengekomen, waar aan
een lange slinger hing. Deze slinger zwaait heen en weer. Links-rechts-linksrechts enzovoort.
Zo'n-slinger kun je ook zelf maken door een zwaar voorwerp, bijvoorbeeld
horizontaal.
We hangen dat gewicht aan twee touwen op, zodat het niet kan gaan
draaien en binden er een potlood onder aan. Houdt nu een stuk papier tegen
de muur. Het gewicht met het potlood moet zo zijn opgehangen dat het potlood
stevig tegen het papier drukt. Geef de slinger een zet en trek heel rustig het
papier onder het potlood door. Als alles goed gaat, krijg je een lijn op het papier
zoals op de tekening staat aangegeven.

Lüil

I

l
s

i
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\

Door de weerstand van het potlood op het papier zal de slinger steeds minder
ver naar buiten slingeren. Zou de slinger echter aangedreven worden, zoals bij
de klok, dan zouden we een slingerende lijn krijgen zoals in de derde tekening
staat getekend.
Als je de slinger een zet geeft en je telt het aantal seconden dat de slinger
nodig heeft om één keer heen en weer te gaan, dan vind je de slingertijd.
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Als de slinger echter heel snel heen en weer gaat, dan is dat wel erg moeilijk
tellen. Het is nu eenvoudiger om te tellen hoeveel keer de slinger in 1 seconde
heen en weer gaat. Dat aantal noemen we de frequentie.

Isec 3Xheen en weer
freq =3

lx heen en weer in 1/3 sec
trillingstijd -1/3

De trillingstijd drukken we dus gewoon in seconden of delen van een
seconde uit.
De frequentie drukken we, ter herinnering aan meneer Herz, in herz uit.
Op het stopcontact staat wisselspanning. Op een bepaald moment is het
linker busje positief en het rechter negatief. Deze spanning wisselt, dus
eerst wordt de spanning op de busjes steeds kleiner tot er helemaal geen
spanning meer.is. Dan wordt het linker busje negatief en het rechter busje
positief.'
De spanning wordt steeds sterker tot ze maximaal geworden is. Daarna
nemen deze spanningen weer af totdat ze nul geworden zjn. Nu draait de zaak
weer om, het linker busje wordt weer positief en het rechter busje negatief.

o

o

o

o

O

O

o

o

o

o

+

O

O

O

O

Enzovoort enzovoort.
Dat wisselen gaat heel erg snel, 100 x per seconde. Dus 50 x per seconde
is de spanning één keer van plus min geworden en van min weer plus. De
frequentie is dus 50 herz.
Wanneer we een spanningsmeter nemen met de nulstand in het midden,
gaat de naald naar rechts als de plusklem positief is, terwijl de naald naar links
gaat als de plusklem negatief is.
Als deze meter voor 220 V geschikt is en we sluiten hem op het stop
contact aan, dan zou de naald heel snel heen en weer gaan, van links naar
rechts en weer terug, 50 keer per seconde.

wandcontactdoos
220 V wisselspanning
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Dit is echter zo snel dat de naald het niet meer kan volgen en dus blijft hij in
het midden staan en trilt slechts een heel klein eindje heen en weer.
Maar zelfs dat trillen gaat zo snel datje oog het niet kan volgen.
Wanneer het mogelijk zou zijn om een potloodstift op de naald te bevestigen
en er dan een stuk papier heel snel onder door te trekken, dan kregen
we weer de slingerlijn.
In de elektronica zetten we deze grafiek, zoals we deze lijn noemen, liever
horizontaal, (afb. a)
Helemaal links zijn we begonnen en dat tijdstip noemen we tijd = nul.
Meestal korten we het woord tijd af met een t. Dus het begin ligt bij
t = 0. Op de horizontale lijn naar rechts zetten we de latere tijdstippen af.
Naar boven tekenen we de spanning als deze positief is en naar beneden de
spanning als deze negatief is.
We zijn in deze grafiek dus begonnen met spanning nul.De spanning wordt
1
nu positief en na_2(j(f seconc*e is het linker busje van het stopcontact maximaal
1
positief geworden, dus het rechter busje is maximaal negatief. Na -^qq3
seconde is de spanning weer nul. Na-^qq-seconde is de spanning negatief, dus
het linker busje is maximaal negatief en het rechter busje maximaal positief. Na
1
gg seconde is de spanning weer nul.

50sec

50 sec

sec

+U-

-U
-------- ► tijd—t

(afb. a - spanning)

---------► tijd—I

(afb. b - stroom)

Wanneer je op een wisselspanning een weerstand aansluit, dan geldt weer de
wet van Ohm: Spanning = Stroom x Weerstand. De stroom die er dan
gaat lopen is dus ook een wisselstroom, (afb. b)
We hebben nu gezien dat de waarde van de spanning en van de stroom
steeds veranderen, maar toch spreken we er over dat het stopcontact 220 V
heeft. Hoe zit dat dan?
Wel, bij wisselspanningen en wisselstromen spreken we over een soort
gemiddelde waarde van de spanning en de stroom. Deze waarde noemen we
liever de effectieve waarde.
De maximale waarde ligt dus steeds hoger.
De maximale waarde van een wisselspanning of wisselstroom is v2 = 1.141
maal de effectieve waarde van die spanning of stroom.
Dat betekent dan meteen dat de effectieve waarde

= 0,707 maal de maxi

male waarde is.
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De 220 V wisselspanning van ons lichtnet heeft dus een maximale waarde
van 220x1,414 = 311 V.
Deze maximale waarde van de spanning noemen we ook vaak de topspanning.
Het is nu zo dat de meeste verschijnselen in de natuur zich als trillingen
voordoen. Geluid is een heen en weer gaande beweging van de lucht, water
golven zijn een op en neer gaande beweging van het water, warmte is een
trilling van de moleculen en licht en radio-golven ziijn voortbewegende licht. deeltjes (fotonen) die trillen.
Als we van geluidsgolven met een microfoon elektrische spanningen maken,
dan zullen dat weer wisselspanningen zijn.
Het blijkt dat een hoge toon een snelle trilling en een lage toon een
langzame trilling is.
Verder weten we dat een toon hard of zacht kan zijn, maar dat hij toch
evenhoog blijft klinken. Als we de spanning die uit de microfoon komt
zouden meten, dan blijkt dat een harde toon veel spanning afgeeft, terwijl een
zachte toon weinig spanning afgeeft. Als de toonhoogte echter niet ver
andert, dan verandert ook de frequentie niet.
De frequentie van de toon bepaald dus de toonhoogte en de uitslag van de
trilling bepaald dus de sterkte van het geluid.
De uitslag van deze trilling noemen we de amplitude.
Als de sterkte van een toon verandert, dan verandert de amplitude. De
amplitude van een toon die langzaam uitsterft, loopt dus ook langzaam
naar nul.
fluit

piano, laag

piano, hoog

►

b

klarinet

klarinet, verder weg

W
We zagen al dat de trilling van de slinger en van de wisselspanning van het
lichtnet een mooie golvende lijn was. Zo'n soepele golvende slingerlijn noemen
we een sinus.
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Maar trillende verschijnselen behoeven lang niet altijd mooi sinus-vormig
te zijn.
De trilling van de klarinet in de tekening heeft bij voorbeeld een deukje in de
top. Ook dit is een wisselspanning als hij uit de microfoon komt.
Door dit 'deukje' zal de toon echter anders klinken dan zonder deukje. Zo
komt het dat twee verschillende instrumenten verschillend klinken, ook al
geven ze een even hoge toon af. De frequenties van deze tonen zijn
dan wel hetzelfde, maar de vorm van de trilling is verschillend.
Aan de frequentie van een spanning kunnen we met normale elektronische
middelen niets meer veranderen, maar wel aan de vorm van de trilling.
De 'deukjes' in de toppen van de besproken trilling ontstaan namelijk doordat
er eigenlijk nog een paar zwakkere trillingen met een hogere frequentie
aanwezig zijn.
Dat kun je goed zien als je een steen in het water gooit en dan in de
kringen van de plons nog een tweede steen gooit.
De kringen van de eerste steen lopen nu door de kringen van de tweede
steen en waar deze kringen elkaar snijden ontstaan trillingen die er heel
anders uitzien.
Halen we nu uit een trilling met 'deukjes' de snellere trillingen weg, dan
blijft er een trilling over die veel meer op een sinus lijkt.
Dat kunnen we bij een versterker doen door de hoge tonen weg te draaien.
We halen dan de hoge frequentie weg.

i
i

*la nkregeling op, dof'

Als we echter een slechte versterker hebben, zal deze er deukjes en rimpeltjes
bij maken, waar ze helemaal niet horen. Dat noemen we dan vervorming.
Je kunt dat goed horen door de volgende proef te nemen.
Je zet de versterker of de radio thuis aan en zet hem op pick-up-versterken.
Je haalt de pick-up uit de aansluitplug.
Als je nu je vinger op de plug houdt, dan hoor je een gebrom. Dat is de
50 Herz van het lichtnet. Je lichaam werkt namelijk als antenne (opvanger)
voor deze trilling die overal aanwezig is. Draai je nu de sterkteknop steeds verder
open, dan wordt het gebrom steeds sterker. Maar op een bepaald moment
begint het steeds meer als een geratel te klinken. Het signaal is dan zo sterk dat
de versterker het niet meer kan verwerken en de toppen er af snijdt.
We hebben dan een sterke vervorming, maar het signaal blijft 50 Herz.
Vervorming treedt ook op als je de radio niet precies op een station afstelt,
maar er net even naast. Het geluid wordt dan knarserig en sissend.
Soms wordt vervorming expres toegepast. Stemmen in ruimtevaarthoorspelen
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worden vervormd om het sience-fiction-effect te krijgen. Ook is er apparatuur
voor beat-bands op de markt die het geluid van elektrische gitaren en orgels
vervormd om zo het beat-effect te maken.

50Hz trom onvervormd

En als je door de telefoon je stem verdraait om iemand voor het lapje te
houden, doe je ook aan vervorming!
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Condensatoren

We hebben al vaak gesproken over elektrische stromen en spanningen,
maar bij julllie zal de vraag zijn opgekomen: Wat stroomt er nu eigenlijk?
Alle stoffen bestaan uit hele kleine deeltjes die we moleculen noemen. Bij
sommige stoffen kunnen we deze moleculen nog verder splitsen, bij andere
lukt dat niet.
De deeltjes die niet meer te splitsen zijn, noemen we atomen. Metalen, die
onze stroom goed geleiden, bestaan uit atomen. Deze atomen bestaan weer uit
een positieve kern, waar omheen negatieve elektronen draaien. Omdat positief
en negatief samen neutraal zijn, merken we daar aan de buitenkant niets van.
In een metaal kunnen de elektronen zonder moeite aan de wandel gaan.
Lopen die elektronen allemaal één kant op, dan stroomt er een stroom
elektronen door het metaal en zeggen we dat er een elektrische stroom loopt.
Precies hetzelfde is het wanneer de waterdeeltjes in een slang allemaal
de zelfde kant op stromen. Dan loopt er een waterstroom door de slang.
Stel je nu eens voor dat je op een dambord een steen naar voren schuift.
Je kunt dan eigenlijk ook zeggen dat er een open vakje naar achteren schuift.
|
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Damsteen gaat
naar voren.
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Open vakje is één plaats
naar achteren geschoven.
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Wanneer een elektron aan de wandel gaat, dan laat hij de positieve atoom
kern achter. Als een elektron dus naar links beweegt, dan is het net alsof er
een positief deeltje naar rechts beweegt.

O 0 —G 0
© © © © ©

P/usdee/tjes zonder elektron zit op 3e plaats.
Elektron op 4e plaats beweegt naar 3e plaats dus naar links.
Negatieve elektriciteit beweegt dus naar links.

©
©O ©
© © © © ©

P/usdee/tjes zonder elektron, zit op 4e plaats.
Positieve elektriciteit lijkt naar rechts te zijn gegaan.
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Hieruit zien we dat het helemaal geen verschil maakt of we zeggen: er
stroomt negatieve elektriciteit naar links of dat we zeggen: er stroomt
positieve elektriciteit naar rechts.
We hebben al gezien dat de elektrische stroom van plus naar min loopt.
We doen dus alsof de elektrische stroom uit positieve deeltjes bestaat.
Dit is hetzelfde als negatieve deeltjes die van min naar plus lopen.
Hoewel we weten dat de negatieve elektronen het werk doen, zullen we er
gewoon vanuitgaan dat er positieve en negatieve deeltjes in beweging zijn.
Die positieve deeltjes moet je dan opvatten als een tekort aan negatieve
elektronen. De negatieve deeltjes moet je zien als een teveel aan elektronen.
De pluspool van ons batterijtje heeft dus een tekort aan elektronen, wat
hetzelfde is als een teveel aan positieve deeltjes.
De minpool van het batterijtje heeft dus een teveel aan elektronen, wat
hetzelfde is als een tekort aan positieve deeltjes.
Wie van jullie wel eens een transistorradio open heeft gemaakt, zal daarin
een plaatje isolatiemateriaal hebben gevonden, waarop een heleboel elektrische
onderdelen waren gemonteerd.
De meeste van deze onderdelen zien er uit als pijpjes, waarop gekleurde
ringen zitten. Die onderdelen hebben we al als weerstanden leren kennen.
Maar verder vallen vooral de dikkere gekleurde kokertjes evenals de gekleurde
platte blokjes op. Dat zijn de condensatoren.
Condensatoren dienen om elektriciteit tijdelijk op te slaan, net zoals we water
tijdelijk in bekers, emmers of kannen kunnen opslaan.
Een condensator bestaat in principe uit twee metalen plaatjes, waartussen
een plaatje isolatiemateriaal zit.

■isolatie

metalen plaatje .. «■

tl

aansluitdraad

—metalen plaatje

|iJ

symbool condensator

-vr-

symbool electrolitische condensator
.. elco"

Een belangrijke wet uit de elektriciteitsleer zegt dat positieve deeltjes negatieve
deeltjes aantrekken.
Wanneer je spanning op een condensator zet, zullen er positieve deeltjes uit
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de pluspool naar de ene plaat stromen en negatieve deeltjes uit de minpool
naar de andere, omdat die deeltjes elkaar aantrekken.

+ deeltjes stroom

+
+
+
+

— deeltjes stroom

Een andere wet uit de elektriciteitsleer zegt dat positieve deeltjes andere
positieve deeltjes afstoten en dat negatieve deeltjes andere negatieve deeltjes
afstoten.
De deeltjesstroom naar de condensator gaat nu net zolang door tot de
condensator vol is. Er zitten dan zoveel positieve deeltjes op de plaat dat
andere deeltjes harder worden afgestoten dan ze door de negatieve plaat
worden aangetrokken. Op de negatieve plaat zitten ook zoveel negatieve
deeltjes dat nieuwe negatieve deeltjes worden afgestoten.
Het is nu wel duidelijk dat hoe dichter de platen bij elkaar staan, des te
harder de positieve deeltjes de negatieve deeltjes zullen aantrekken. Er zullen
dan veel deeltjes op de platen kunnen komen voordat ze elkaar harder gaan
afstoten dan aantrekken.
Het ligt ook voor de hand dat er meer deeltjes op de platen kunnen komen
wanneer de platen groter zijn.
Het aantal geladen deeltjes dat in een stof teveel is opgeslagen, noemen we de
lading van die stof.
Als we de spanning op de condensator groter maken, dan zullen er meer
elektrische deeltjes in worden geperst. De lading van de condensator
wordt dus groter.
Als je een bekertje onder de kraan houdt, dan is dat bekertje heel snel
vol. Maar houd je een emmer onder de kraan, dan duurt het veel langer
voor die vol is, omdat er veel meer water in een emmer gaat.We zeggen
dat een emmer een veel grotere capaciteit heeft dan een bekertje. We
kunnen een condensator het beste vergelijken met een vat dat we vol pompen.
De pomp geeft een zekere druk af, die te vergelijken is met de spanning
van onze batterijtjes.
Als de druk van de pomp klein is, zal het water in het vat niet erg hoog
komen. Maar is de druk groot, dan zal het water veel hoger stijgen.
Kleine druk.
Water stijgt weinig.

Hoge druk.
Water stijgt veel.

pomo
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De hoogte van het water is dus te vergelijken met de elektrische spanning
op onze condensator.
De uiteindelijke inhoud van het vat is te vergelijken met de elektrische
lading in de condensator.
De doorsnede van het vat bepaald de capaciteit van het vat, dus bepaald de
hoeveelheid water die we er bij een bepaalde druk in kunnen krijgen.
We zien hier drie vaten, waarin even veel water zit.
C * capaciteit
Os lading
U s spanning

g

k

l
c

Je ziet dat we deze hoeveelheden vergelijken met de lading. Voor lading
gebruiken we als afkorting de letter Q.
De hoeveelheid lading drukken we uit in coulomb, wat we afkorten door
alleen een hoofdletter C te schrijven. Eén coulomb bevat enige triljoenen
(een getal met achttien nullen) elektronen.
Omdat de capaciteit van de vaten verschillend is, hebben we ook verschillende
spanningen (hier dus waterhoogten) nodig om ze even vol te krijgen.
In de elektriciteit geven we de capaciteit aan met de hoofdletter C.
De hoeveelheid capaciteit drukken we uit in farad, afgekort met de
hoofdletter F. Je vermoedt wel dat dat weer de naam van iemand zal zijn
geweest die zich met capaciteiten bezig hield en dat is ook zo. Er is een heel
eenvoudige formule waarmee je de lading die in een condensator gaat zitten
kunt uitrekenen.
Die formule is: Q = C x U. Dus Lading = Capaciteit x Spanning.
Als je eens goed op de condensatoren in je radiootje kijkt, dan zie je
daar waarden op staan zoals: 100 yF of 47 nF of 1000 pF. Nu betekent ^F
micro-farad en micro betekent millioenste!
1
100
Dus 100 pF =
farad =
farad. Eén tienduizendste farad. Je
10.000
1000.000
begrijpt wel dat een farad een erg grote waarde is in de praktijk. Om weer
al dat schrijfwerk te besparen, zijn er de volgende afkortingen in gebruik
genomen.
1
farad
mF = milli-farad
1000
1
farad
\i F = micro-farad
1000.000
1
farad
nF = nano-farad
1000.000.000
1
farad
pF = pico-farad
1000.000.000.000
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De fabrikant maakt de meeste condensatoren niet door twee plaatjes tegen
een isolatieplaatje te leggen. Om een beetje capaciteit te kunnen bereiken, moet
de oppervlakte van deze plaatjes erg groot worden. Daarom neemt hij twee
hele lange stroken aluminiumfolie waarop en waartussen hij twee lange stroken
isolatiefolie legt. Daarna rolt hij dit op en soldeert er aan beide uiteinden een
draadje aan.
papier

, aluminium
v
strook

elektroden

.isolatie
aluminium strook

De ene strook aluminium werkt als de ene plaat van de
andere strook als de andere plaat. Men legt de stroken
weerskanten uit de isolatie steken, waardoor de platen
contact komen en er ook heel gemakkelijk draadjes aan
worden.

condensator en de
dus zo dat ze aan
niet met elkaar in
gesoldeerd kunnen

We hebben al gezien dat de afstand tussen de platen klein moet zijn om een
grote capaciteit te verkrijgen. De isolatie-folie is dan ook erg dun. Maar deze
dunne isolatie heeft een heel groot nadeel: bij hoge spanningen op de platen
zal de isolatie doorslaan. Er springen dan vonken van de ene plaat door de
isolatie heen naar de andere. De isolatie is dan beschadigd en laat de stroom
verder gewoon door. We zeggen dan dat de condensator sluiting heeft en
dat betekent dat hij kapot is. Men kan op deze manier geen kleine conden
satoren maken voor waarden boven de 1 pF. Toch heeft men daar wat op
gevonden. Aluminium-oxyde blijkt namelijk een hele goede isolator te zijn
die zelfs in hele dunne lagen nog hele hoge spanningen kan tegenhouden.
Dat aluminium-oxyde ontstaat nu vanzelf onder invloed van een elektrische
spanning wanneer het aluminium in een geleidende vloeistof is gedompeld.
Zo'n geleidende vloeistof noemen we een elektrolyt.
Een dergelijke condensator wordt gemaakt door, in plaats van een isolerende
folie, een laagje papier mee te wikkelen. Als de condensator opgewikkeld is,
laat men het papier deze elektrolytische vloeistof opzuigen.
Omdat de spanning op de condensator er voor moet zorgen dat het oxydehuidje intact blijft, mogen we bij deze condensatoren nooit de plus en de min
verwisselen! Dit type condensatoren noemen we dan ook gepolariseerde
elektrolytische condensatoren, kortweg elco genoemd.
Om de werking van de condensator in de praktijk te laten zien, zullen we
nu een proefje doen.
Je scharrelt ergens een condensator van 10 pF of meer op. Op deze conden
satoren staat dan tevens de spanning aangegeven. De meest voorkomende
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spanningswaarden zijn 16 V, 25 V, 40 V en 63 V, maar ook lagere en hogere
waarden komen voor.
Deze spanning is de maximale spanning die de condensator kan verdragen.
Neem twee weerstandjes van 22 kQ, een batterijtje, een spanningsmeter die
geschikt is voor 10 V en twee schakelaartjes.
SI
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Als beide schakelaars open staan, staat de meter op nul.
Wanneer je schakelaar S1 sluit, zal de condensator langzaam vollopen, omdat
de weerstand de oplaadstroom begrenst.
De meter zal langzaam meer spanning gaan aanwijzen en stil blijven staan iets
onder de 10 V, omdat de meter ook nog een beetje stroom opneemt.
Open nu S1 en sluit S2. De condensator zal langzaam leeg lopen over de
weerstand. De spanning van de meter zal langzaam zakken en eindigen
bij nul volt.
Herhaal je de proef met een grotere condensator dan zal het opladen en
ontladen veel meer tijd kosten. Er komt een grotere lading in de condensator.
Neem je een kleinere condensator dan gaat alles juist veel sneller.
Er is nog een heel belangrijk verschijnsel: een condensator laat wissel
stroom door.
Wanneer we namelijk een wisselspanning op een condensator aansluiten, dan
zal deze spanning bijvoorbeeld beginnen met nul volt en dan positief worden.
Door dit positief worden, zal de condensator zich opladen en zal er een stroom
naar de condensator vloeien.
Maar als de wisselspanning positief is geweest, zal ze weer nul worden.
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Spanning wordt positief.
Condensator wordt opgeladen.
Stroom naar de condensator.
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+
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+;; Spanning is positief.
"T" Condensator is opgeladen.
_J Geen stroom.

— o-

_

Spanning wordt nul.
Condensator is opgeladen.
Stroom uit de condensator.

_ _ Spanning is negatief.
-i- Condensator is negatief
opgeladen.
— Geen stroom.

Spanning wordt negatief.
Z: Condensator wordt
negatief opgeladen.
Stroom uit de condensator.

Spanning wordt nul.
Condensator is opgeladen.
Stroom naar condensator.

De condensator wil zich nu ontladen en daarom zal er een stroom uit de
condensator terugvloeien.
Er gaat dus een wisselstroom door de condensator lopen, althans zo lijkt het.
Er zijn nogal wat typen condensatoren in de handel. Elke condensator is
bedoeld voor een of ander doel of heeft een andere capaciteit of is geschikt
voor een andere spanning.
Kleine waarden hebben als isolatiemateriaal keramiek, mica polystyreen,
polyester of polycarbonaat.
Condensatoren die als isolatiemateriaal droog papier hebben komen bijna
niet meer voor.
Een bijzonder type elektrolytische condensator is de tantaalcondensator die
nog kleinere afmetingen heeft dan de andere typen van gelijke waarde en
spanning.
We hebben ook condensatoren waarvan we de waarde kunnen veranderen.
Dat geldt alleen bij kleine waarden. De platen zijn dan draaibaar ten opzichte van
elkaar opgesteld en lucht is de isolatie. Achter de afstemknop van je radio
zit zo'n condensator en die wordt dan ook afstemcondensator genoemd.
Kleine condensatoren waarvan de waarde slechts één keer behoeft te worden
ingesteld, noemen we trimmers.

keramische
koker elco

+
variabele c|

m£

: tl

draaibare platen

+

elco voor
printmontage

Oj

[y

tantaal elco

a

3j

dubbele afstemcondensator
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Op veel condensatoren staat de waarde en de spanning vermeld, maar er
zijn ook condensatoren met strepen en ringen in verschillende kleuren. De
kleurcode is dezelfde als bij de weerstanden.
Vaak spreken we nog over de lek van een condensator. Omdat de isolatie
niet oneindig goed is, zal er altijd een kleine lekstroom gaan lopen als we de
condensator onder spanning zetten. Normaal is dat stroompje alleen te meten
bij elco's.
Neem je een elco in gebruik die een tijd buiten dienst is geweest, dan is die
lekstroom veel groter. We weten al dat deze stroom nodig is om het
oxyde-huidje op te bouwen. Na verloop van tijd neemt die lekstroom sterk af.
Oude elco's krijg je meestal niet meer goed en die kun je dan ook maar
beter weggooien.
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De diode

Behalve weerstanden en condensatoren gebruiken we in de elektronica nog
andere onderdelen. Eén van deze onderdelen is de diode. Meestal ziet de
diode er uit als een glazen busje waaruit aan elke kant een draadje komt.
Soms ook is de diode een zwart of groen kokertje, maar in de meeste gevallen
staat er aan één kant een streepje op.
anode

kathode

Wanneer je nu met de ohmmeter probeert de weerstand van de diode te
meten, dan kun je de aansluitingen van de diode op twee manieren met de
aansluitingen van de meter verbinden.

dB
/u

N?

In het ene geval slaat de naald van de meter helemaal niet uit, er loopt dus geen
stroom en de weerstand is dus heel hoog. In een ander geval, wanneer je de
meetdraden wisselt, slaat de naald van de meter wel uit. Er loopt nu dus wel
stroom. Daarom hebben we het symbool van de diode ook als een soort
pijltje getekend. In de richting van het pijltje, dus van anode naar kathode laat
de diode stroom door. Tegen het pijltje in, dus van kathode naar anode laat de
diode geen stroom door.
Dit betekent dus dat, als we de anode positief maken en de kathode
negatief, er een stroom gaat lopen. Maken we de anode negatief en de
kathode positief, dan loopt er geen stroom.
Een diode lijkt op het ventiel van een fietsband. Er kan wel lucht in, maar
die lucht kan niet meer terug. We gaan een proef doen.
R?S.6k

+
9V
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In de schakeling van de eerste figuur meten we 0,7 V over de diode. Over de
weerstand staat dus een spanning van 9 — 0,7 = 8,3 V.
83
Er loopt een stroom van
= 1
mA’
In de tweede figuur staat er een spanning van 9 — 0,71 = 8,29 V over de
8,29
= 3,77 mA door de diode.
weerstand, dus er loopt een stroom van
2200
In de derde figuur is de spanning over de weerstand 9 — 0,72 = 8,28 V,
8 28
dus er loopt een stroom van -^q = 8,28 mA.
Je ziet dat er een hele kleine spanning over de diode blijft staan, die bijna niet
afhangt van de stroom door de diode.
We draaien nu de diode om.

'9V

Vo*a.75

U0:6J

D

Uq-6,96

Omdat de diode geen stroom doorlaat is de enige stroom die er door de
weerstand gaat de stroom die de meter opneemt.
We meten dus bijna de volle batterijspanning.
Dioden kunnen gebruikt worden in vele leuke schakelingen.

Door een schakelaar kun je, zoals de schakeling laat zien, naar wens een
rood of een groen lampje laten branden. Je ziet dat je drie draden nodig hebt als
je deze lampjes op een afstand wilt bedienen. Een drie-aderig snoer is soms
erg vervelend, maar met twee dioden en een dubbele schakelaar kun je
hetzelfde bereiken met een twee-aderig snoer.

2 adeng snoer

7
Als de bovenste draad plus wordt en de onderste min, gaat het groene
lampje branden.
Gooi je de schakelaar om, dan wordt de bovenste draad min en de onderste
plus en gaat het rode lampje aan.
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Wanneer je veel stroom door een diode moet sturen, zal hij warm worden.
Dit komt omdat er altijd een klein beetje spanning (ongeveer 0,7 V) over
de diode blijft staan.
Wil je bijvoorbeeld 1 A door een diode sturen, dan zal het vermogen, dat er
in verloren gaat, zijn; P = U x I = 0,7 x 1 = 0,7 W. Daarom worden
dioden in verschillende wattages geleverd.
Hele zware dioden kun je zélfs op een koelplaat vastschroeven om de ont
wikkelde warmte af te voeren.
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In de richting waarin de diode geen stroom doorlaat, zal de diode alle spanning
die je erop zet tegenhouden.
Nu is elke diode maar geschikt voor een bepaalde maximale spanning'. De
fabrikanten geven deze spanning dan ook op. Zet je er meer spanning op
dan slaat hij door en is onherroepelijk kapot.
Een van de belangrijkste toepassingen van een diode is om van wissel
spanning gelijkspanning te maken.
1*p*r
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Wanneer de wisselspanning positief wordt, zal de diode stroom doorlaten.
De positieve spanning komt dus over de weerstand te staan.
Wanneer de wisselspanning negatief wordt zal de diode sperren, dat wil zeggen
de stroom niet doorlaten. Er zal geen spanning over de weerstand komen
te staan.
We kunnen dus eigenlijk zeggen dat de negatieve helften van de wissel-*
spanning worden geblokkeerd.
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Er is echter door meneer Greatz een schakeling bedacht die beide helften van
de wisselspanningssinus dezelfde positieve richting weet op te sturen.
We noemen deze schakeling met vier dioden een bruggelijkrichter. De
schakeling werkt als een soort verkeersagent. Wanneer de wisselspanning
positief is, zal de stroom door diode D1 naar de weerstand lopen en van de
weerstand door diode D4 weer terug. Is de wisselspanning negatief, dan zal
de stroom door diode D2 naar de weerstand lopen en door diode D3 weer
terug. De spanning over de weerstand ziet er dan zo uit:

Deze vier dioden worden meestal tezamen in één huisje gebouwd. Op dit
huisje staat dan bijvoorbeeld B50/C1000. De B geeft aan dat het een
bruggelijkrichter is. Het getal achter de B geeft aan voor hoeveel volt maximaal
deze brug geschikt is. In ons geval voor 50 V. Je kunt de brug dus ook bij
lagere spanningen gebruiken. De C staat voor current, hetgeen het Engelse
woord voor stroom is. Daar achter staat de maximale stroom die we uit de
brug kunnen halen in milli-ampère. In dit geval dus 1000 mA = 1 A.

symbool

We hadden al gezien dat er in de doorlaatrichting, zoals dat heet, stroom door
de diode kan gaan, terwijl er maar een kleine spanning over de diode blijft staan.
Onze metingen geven aan dat die spanning wel iets verandert als de stroom
verandert.
We kunnen nu voor elke stroom die door een diode gaat de spanning over
die diode meten. De stroom door een diode kunnen we veranderen door
de weerstand te veranderen.
«o

» T-
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We vinden de volgende waarden voor de stroom en de spanning:
Iq = stroom door de diode

Uq = spanning over de diode

•DtmA)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

UD(V)
0,63
0,67
0,69
0,705
0,72
0,73
0,735
0,74
0,745
0,75

Net zoals we voor de wisselspanning hebben gedaan, kunnen we ook hier
weer een grafiek tekenen. We zetten op de horizontale lijn de waarden van
de stroom uit en op de verticale lijn de waarden van de spanning.
V
0.9
0.9
0.7
0.6
0.5
OS

t

Uo

0123156769 lOmA
lQ----- *-

Wanneer je bij 1 mA van de horizontale lijn loodrecht omhoog gaat, dan
kom je ergens op de dikke lijn terecht.
Ga je op dit punt horizontaal naar links, dan vind je op de verticale lijn de waarde
van de spanning, die hier 0,63 V is. Wil je weten welke stroom er bij een
spanning van 0,7 V hoort, dan ga je van de verticale lijn bij 0,7 V naar rechts.
Daar waar je de dikke lijn snijdt, ga je recht naar beneden. Je komt dan uit
bij 3,5 mA.
In het begin is grafieken lezen wel een beetje moeilijk, maar het went erg vlug.
We weten al dat een diode in de sperrichting geen stroom doorlaat.
Wordt deze sperspanning te groot, dan slaat de diode door en gaat kapot.
Er zijn echter dioden die bij één bepaalde spanning in sperrichting toch stroom
doorlaten zonder kapot te gaan. Deze dioden noemen we zenerdioden.
Je kunt zo'n zenerdiode vergelijken met een bak. Als je er water in laat stromen,
zal het waterpeil in de bak stijgen. Op een goed moment is de bak vol. Elke
hoeveelheid water die je er nog meer in probeert te doen zal over de rand
weglopen.
De spanning waarbij zo'n zenerdiode stroom gaat doorlaten, hangt af van het
type. Ze worden gemaakt voor verschillende spanningen. We gaan een proefje
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doen met een zenerdiode die bij 5,6 V stroom gaat doorlaten, zeneren noemen
we dat.
Je ziet dat het symbool van de zenerdiode sterk lijkt op dat van een diode.
mA

+

Iz = stroom door
de zenerdiode

+

"1“

7)v

<Jz

Uz = spanning over
de zenerdiode

Zenerdiode
Tenslotte is een zenerdiode in de doorlaatrichting ook gewoon een diode.
We beginnen met nul volt en verhogen langzaam de spanning. Er loopt eerst
helemaal geen stroom, maar tussen de 5 en de 6 V begint er plotseling
een grote stroom te lopen.
Laten we maar weer een paar waarden meten.
Uz (V)
1
2
3
4
5
5,2
5,4
5,6
5,8
5,84
5,88
5,92
5,94

Iz (mA)
0
0
0
0
1
2
5
10
25
100
200
300
400

V
6.0
5.6

5.6

uzC
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5.0

O

25

50

200

100
12

»

300 <00

mA

We kunnen dat weer in een grafiek uittekenen op dezelfde wijze als we dat
voor de diode deden.
We hebben hier voor de stroom een beetje rare verdeling van waarden
genomen. We hebben kleine waarden uitgerekt en grote waarden in elkaar
geperst. Een logaritmische schaal noemen we dat. Je ziet dat tussen de
5,8 en de 5,9 V de stroom enorm toeneemt zonder dat de spanning veel
verandert. We gebruiken deze dioden daarom ook om een bepaalde spanning te
maken die heel precies en constant moet blijven. Later komen we daar
nog op terug.
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Transistoren

Transistoren zijn onderdelen die dienen om te versterken. Wat is dat nu,
versterken? Versterken betekent letterlijk iets dat zwak is sterker maken.
In de elektronica zijn dat spanningen en stromen. Versterken wil dus zeggen:
zwakke spanningen en stromen omzetten in sterke spanningen en stromen.
Een paar voorbeelden zullen dat duidelijk kunnen maken.
De pick-up bijvoorbeeld geeft een spanning af van ca. 200 mV en stromen
die niet veel meer dan 1/iA bedragen.
Om een beetje volume uit een luidspreker te kunnen krijgen, moeten we daar
een spanning van ca. 5 V op zetten en dan gaan er stromen van ongeveer
1 A lopen.
Je ziet dat we de spanning nu 25 maal en de stroom 1000.000 maal moeten
versterken om dit mogelijk te maken.
Daartoe dient een versterker.
Zou je echter een microfoon zonder meer op oen pick-up-versterker aan
sluiten, dan hoor je bijna niets uit de luidspreker komen.
De microfoon geeft namelijk maar een spanning af van zo'n 2 mV.
We zullen daarom voor de microfoon de spanning nog een 100 x extra
moeten versterken en daartoe schakelen we dan de microfoonversterker in.
We hebben al gezien dat ons geluid bestaat uit wisselspanningen van verschil
lende frequenties (toonhoogten). Het vermogen van de wisselspanning, die
uit onze pick-up komt, is erg klein.
In ons voorbeeld P = 0,2 V x

1
A = 0,2 ^W.
1000.000

Het vermogen dat we in de luidspreker moeten stoppen is weer erg groot,
in ons voorbeeld: P = 5Vx1A = 5W.
Een luidsprekerversterker noemen we dan ook vaak een vermogensversterker.
Waar komt dat extra vermogen nu vandaan? Wel, dat halen we uit de
voeding van de versterker. We moeten namelijk vermogen toevoeren en dat
halen we meestal uit het lichtnet. Omdat de versterkende onderdelen in onze
versterker gelijkstroom nodig hebben om te kunnen versterken, maken we dan
uit de wisselspanning van ons lichtnet gelijkspanning. Dit doen we in het
gedeelte dat we voeding noemen.
We zouden deze gelijkspanning natuurlijk ook uit batterijtjes kunnen halen,
maar die raken dan wel erg snel leeg. Bij kleine draagbare radiootjes, die niet
zoveel stroom nodig hebben, doen we dat nog wel. Er komt dan natuurlijk
niet zoveel geluid uit de luidspreker, omdat we het stroomgebruik moeten
beperken.
Wanneer je nu een transistor pakt, dan zie je dat er drie draadjes uit
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komen. Hoewel transistoren in verschillende uitvoeringen worden gemaakt is
dit altijd het geval.
Sommige transistoren zitten in een plastic huisje, andere weer in een metalen.

metalen-

ptaitic behuizing

Al die typen van huisjes hebben een naam gekregen. Zo'n klein metalen
huisje noemen we bijvoorbeeld een TO-18 behuizing. In sommige gevallen
is het huisje verbonden met één van de drie draadjes, in andere gevallen
is het nergens mee verbonden, dus geïsoleerd. Uiteraard zijn plastic huisjes
altijd geïsoleerd.
Bekijken we zo'n TO-18 huisje aan de onderkant, dan zien we dat de draadjes
niet op één lijn liggen en dat er een lipje aan het huisje zit. Die drie draadjes
hebben ook verschillende namen.

collector-

■emitter
>huis
geïsoleerd

basis
onderaanzicht T0-I6

Neem eens een BC 107 transistor en meet met een ohmmeter op het
100 Q-bereik de weerstand tussen de draadjes op de volgende zes manieren:
Van collector naar basis:

geen uitslag, er loopt dus geen stroom

Van basis naar collector:

uitslag, er loopt dus wel stroom

Van emitter naar basis:

geen uitslag, er loopt dus geen stroom

Van basis naar emitter:

uitslag, er loopt dus wel stroom

Van collector naar emitter:

geen uitslag, dus geen stroom

Van emitter naar collecten

wel uitslag, er loopt dus stroom.

Houd er rekening mee dat bij veel universele meters de plus van de ohmmeting aan de minklem van de meter ligt en de min van de ohmmeting aan
de plus van de meter.
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Het lijkt er dus op alsof er dioden in de transistor zitten, en wel op de
volgende manier.

Eigenlijk zou je dat wel kunnen zeggen; maar deze dioden hebben een
gemeenschappelijke anode, waardoor er heel speciale eigenschappen ontstaan.
We tekenen een transistor dan ook als volgt. De twee anoden als één lijntje
en het pijltje weglatend bij de collector.

Wanneer we tussen de collector en de emitter een spanning zetten met
de plus aan de collector, dan gebeurt er niets. De diode tussen collector en
basis spert namelijk.
Door een positief spanninkje op de basis te zetten kunnen we een stroompje de
basis in sturen. De diode tussen basis en emitter staat voor dit spanninkje
namelijk in de doorlaatrichting.
En nu gebeurt er iets merkwaardigs. Wanneer er door de onderste diode van
basis naar emitter een stroompje gaat lopen, zal de bovenste diode tussen
collector en basis plotseling wel stroom gaan doorlaten.
Een stroompje in de basis zal nu een veel grotere stroom in de collector
laten lopen.
collectontroom

basiutroom

1±
JL

JL

teruglopende
basisstroom

teruglopende
collectorstroom

Je ziet hier de basisstroom de basis ingaan en door de emitter er weer uitkomen.
De collectorstroom gaat de collector in en komt er ook bij de emitter weer uit. De
emitterstroom is dus de som van de basisstroom en de collectorstroom.
De transistor versterkt omdat de collectorstroom een aantal malen groter is
dan de basisstroom.
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Stel dat zo'n transistor 100 x versterkt. Een basisstroompje van 0,1 mA zal
dan een collectorstroom van 100 x 0,1 = 10 mA veroorzaken. Een basis
stroompje van 0,01 mA veroorzaakt een collectorstroom van 0,01 x 100 =
1 mA.
De transistor is dus een stroomversterker.
Omdat er tussen de basis en de emitter een diode zit, zal er altijd ongeveer
0,7 volt tussen de basis en emitter staan wanneer er een stroom de basis
ingaat. We kunnen de basisstroom daarom heel moeilijk regelen door de
spanning tussen basis en emitter te veranderen. We kunnen met een spanning
en een weersrand echter wel heel gemakkelijk stroom maken. Door de weer
stand te veranderen, kunnen we dan de basisstroom variëren en kijken wat
de collectorstroom wordt. We bouwen daarom de volgende schakeling.

r

□

B 9V _I_

----- te feiten transiitor

L.

_i

Door de schakelaar S1 kunnen we steeds meer weerstanden van 100 kQ in
serie met de basis schakelen. We weten al dat er een spanning van
0,7 V over een diode in doorlaatrichting blijft staan. In dit geval, waarbij
we met zeer kleine stroompjes werken, is dat iets minder, namelijk 0,6 V.
Over de weerstanden staat dus een spanning van 9 — 0,6 = 8,4 V.
Daaruit kunnen we dan met de wet van Ohm de basisstroom berekenen.
We gaan nu voor verschillende transistoren eens meten welke collectorstromen er gaan lopen wanneer we de basisstroom met stappen veranderen
door andere weerstanden in te schakelen.
R-basis
100 k
200 k
300 k
400 k
500 k
600 k
700 k
800 k

l-basis
84 /iA
42
28
21
16,8
14
12
10,5

Tor 1
18 mA
8,5
5,5
4,0
3,2
2,65
2,25
1,95

Collectorstromen
Tor2
Tor3
19,5 mA 21 mA
9
10
6,3
5,6
4,6
4,0
3,6
3,2
3,0
2,5
2,50
2,05
2,15
1,75

Tor 4
20 mA
10
6,2
4,6
3,6
3,0
2,50
2,15

Tor 5
27 mA
12
6,8
5,0

3,9
3,2
2,7
2,25

We kunnen de versterking van de transistor uitdrukken in een formule,
want de versterking is het aantal malen dat de collectorstroom groter is
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dan de basisstroom. Het symbool voor deze stroomversterklngsfactor is de
Griekse letter p (uitspraak Bèta)
Collectorstroom

P = Basisstroom

Voor het gemak schrijven we nu ook maar afkortingen voor de stromen.
Voor de collectorstroom schrijven we lc
Voor de basisstroom
■b
Voor de emitterstroom
Ie
Omdat we al gezien hebben dat de emitterstroom de som is van de
basisstroom en de collectorstroom vinden we nu weer een nieuwe formule:
•e = *b + *c
en voor de versterking vinden we p =
We kunnen uit onze vorige tabel de versterkingsfactoren, zoals B ook wel
wordt genoemd, uitrekenen. We vinden dan het volgende tabelletje.
Versterkingsfactoren.

l-basis
84 ptA
42
28
21
16,8
14
12
10,5

Tori
214
202
196
190
190
189
188
186

Tor 2
232
214
200
190
190
179
171
167

Tor 3
250
238
225
219
214
214
208
205

Tor 4
238
238
221
219
214
214
208
205

Tor 5
321
286
243
238
232
229
225
214

Dat de verschillende transistoren verschillende versterkingsfactoren hebben,
was te verwachten. De fabriek zal nooit elke transistor precies gelijk kunnen
maken. Maar we zien ook dat de versterkingsfactoren lager worden als de
stroom door de transistor lager wordt. We kunnen deze versterkingsfactoren als
functie van de collectorstroom in een grafiek tekenen.

Horizontaal zetten we de collectorstroom uit en verticaal de versterkingsfactor.
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De fabrikanten geven ons twee waarden op waartussen de versterkingsfactor
van de transistor gegarandeerd zal liggen. Daarbij geven ze meestal ook
de stroom op waarbij ze hebben gemeten.
In de serie die wij hier hebben onderzocht, is bij 5 mA collectorstroom de
kleinste waarde van de versterkingsfactor 194 bij transistor 1 en de grootste
waarde 236 bij transistor 5. (Zie de stippellijnen in de grafiek.)
Je kunt je afvragen of de spanning op de collector ook nog invloed heeft op de
collectorstroom. Om dat te bepalen gaan we een proefje doen. We moeten nu
de collectorspanning kunnen veranderen, maar dat gaat een beetje moeilijk met
een batterijtje.
Bij onze proef hebben we daarom een regelbare voeding genomen. Door aan de
knop te draaien kunnen we de spanning instellen. Op de voltmeter lezen
we dan de spanning die uit het apparaat komt af. De basisstroom maken
we weer met een batterijtje en een stel weerstanden.
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We regelen de collectorspanning zo, dat de collectorstroom verandert met
stappen van 0,05 mA. We vinden nu:
2,05 2,10
Collectorstroom:
Voedingsspanning: 3,5 7,8

2,15
10

2,20
14

2,25
17

2,30 mA
20,5 volt

De collectorstroom is inderdaad een klein beetje afhankelijk van de collector
spanning. Zetten we dit verband weer uit in een grafiek, dan vinden we:
ic
mA

ii
1

0

15

10

20 V

Vc

Ib constant 10.5 yA

De spanning op de collector hebben we hier Uc genoemd.
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Als de spanning op de collector groter wordt, zal de collectorstroom ook iets
groter worden. We noemen dit de terugwerkingsfactor.
Voor wie van formules houdt: de terugwerkingsfactor is de collectorstroomverandering gedeeld door de collectorspannings-verandering.
In ons geval veranderde de collectorstroom van 2,05 naar 2,30 mA dat is
een verschil van 0,25 mA. De collectorspanning veranderde van 3,5 naar
20,5 volt, dat is een verschil van 17 V.
0,25
De terugwerkingsfactor is dus ^ = 0,015 mA/V.
Zoals alle onderdelen kan ook een transistor niet elke stroom en elke
spanning verwerken die we hem aanbieden.
Tussen collector en emitter mag de spanning niet hoger worden dan de
waarde die de fabrikant opgeeft. Deze maximale spanning wordt Uce max
genoemd. Veel transistoren mogen maximaal 25 volt hebben maar er zijn ook
een groot aantal typen die tot 60 volt kunnen verdragen. Voor grotere
spanningen zijn er heel speciale transistoren ontwikkeld, wel tot 1500 volt
toe, maar die zijn erg duur.
Verder kan elke transistor maar een beperkte stroom verwerken. Deze
maximale collectorstroom noemen we lc max.
Kleine transistoren vinden 50 mA meestal al genoeg, maar er zijn ook
transistoren voor 500 mA. Transistoren die een hoger amperage moeten
verdragen, zijn er ook en die noemen we vermogenstransistoren.

—■

V,
emitter>

vermogenstransistor
2N3055

ü

■basis

/

\ huis is collector waardoor

groot koelend oppervlak

In een transistor treedt warmte-ontwikkeling op. Dat is ook wel te begrijpen.
Stel dat een transistor werkt bij 10 V en een stroom voert van 10 mA.
Er wordt dan een vermogen ontwikkeld van P = 10 V x 0,01 A = 0,1 W.
Dat is nog niet zoveel, maar een vermogenstransistor kan wel eens met een
spanning van 15 V bij 1 A werken en dat is een vermogen van 15 watt.
Die warmte zal afgevoerd moeten worden. Daartoe kunnen we het huis van de
vermogenstransistor op een koelplaat vastschroeven. Omdat het meeste
vermogen in de collector-diode wordt ontwikkeld, zit de collector meestal
direct met het huis verbonden. Dat geeft een snellere afvoer van de warmte.
Voor kleine transistoren zijn er koelvinnen te verkrijgen, waardoor de transistor
de warmte beter aan de lucht kan afstaan.
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De fabrikanten geven dan ook altijd op voor hoeveel watt de betreffende
transistor geschikt is. Je moet dan wel goed opletten of dat met of zonder
koelplaat of koelvin is.
Kleine transistoren zijn meestal geschikt voor enkele honderden milliwatt
maar de grote vermogenstransistoren kunnen, mits goed gekoeld, tot
honderden watt verdragen.
Er zijn nog een paar dingen waar je goed op moet letten.
Omdat er tussen de basis en de emitter een diode zit, zal er geen stroom gaan
lopen wanneer je een negatieve spanning op de basis zet. Deze negatieve
spanning mag echter niet te groot worden want dan gaat de basis kapot.
Verder dan 5 volt negatief kun je niet gaan. Ook de basisstroom mag niet te
groot worden. Soms geeft de fabrikant op wat de maximale basisstroom
mag zijn; anders kun je als vuistregel hebruiken dat de basisstroom niet meer
dan

1

.jq van de collectorstroom mag worden.

We hebben tot nu toe alleen nog maar gesproken over transistoren
waarbij we op de collector en de basis een positieve spanning moesten zetten
om hem te laten geleiden.
Dit type transistoren noemen we een NPN-type.
Dat kun je gemakkelijk onthouden door: Collectorstroom Naar collector.
Positieve basis. Negatieve emitter.
Er zijn echter ook PNP-typen transistoren. Daarbij moet je een negatieve
spanning op de collector zetten en de basisspanning moet ook negatief zijn.
Als je bijvoorbeeld een BC 177 met een Ohmmeter doormeet, vind je dat de
inwendige dioden precies omgekeerd zitten.

t
NPN-type
Stroom Naar collector
Positieve basis
Negatieve emitter

BC 177
met ohm-meting

PNP-type
Pas op!
Negatieve basis
Positieve emitter

We hebben nu meteen een middel gevonden om te meten of een transistor
nog goed is en wat voor een type transistor het is.
Als je met de ohmmeter tussen de aansluitingen gaat meten, moet je bij
een NPN-type alleen geleiding vinden van collector naar basis en van
emitter naar basis. Vind je meer of minder geleidingen, dan is de transistor
stuk.
Bij een PNP-type moet je alleen geleiding vinden van basis naar collector en
van basis naar emitter.
Wat zit er nu in zo'n transistor?
Als je een kapot exemplaar voorzichtig zou opensnijden, dan vind je een
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heel klein plaatje silicium waarop de draadjes van de basis en de emitter zijn
aangesloten. Het plaatje zelf is aan de collector aangesloten.

«ola ti*

Dat zit in alle transistoren, alleen bij vermogenstransistoren is het plaatje veel
groter om de stroom te kunnen verwerken. Wil je weten hoe dat in zijn
werk gaat, dan kun je in boeken over transistoren dat nauwkeurig uitgelegd
vinden.
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Magnetisme, transformatoren
en luidsprekers
We hebben allemaal wel eens met een magneet gespeeld. Je kon daar zo
leuk spijkers en paperclips mee aantrekken en kijken hoe lang de ketting was
die je nog net kon maken.
Neem eens twee spijkers en twee lange stukken geïsoleerd koperdraad.
Wikkel dat koperdraad om beide spijkers en sluit de wikkelingen via een
weerstandje aan op een batterij zoals in de volgende figuur.

nn-5watt

schakelaar

4.5V i

nnswatt

*1

schakelaar

4.5v a

Lu
i*
lOflSwatt

Wanneer je de kop van de ene spijker naar de punt van de andere brengt,
dan voel je dat ze elkaar aantrekken.
Breng je echter de punten van de spijkers bij elkaar, dan voel je dat ze
elkaar afstoten.
De spijkers zijn magnetisch zolang er een stroom door de wikkelingen
loopt. Schakel je de stroom uit, dan houdt de afstotende of aantrekkende
werking direct op.
We gaan nu nog een ander proefje doen met onze spijkers.
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Leg de spijkers met de koppen tegen elkaar, sluit de ene wikkeling aan od
een spanningsmeter en de andere op de batterij.
p
Wanneer je de stroom inschakelt, zal de naald van de spanningsmeter heel
even uitslaan. Gaat hij de verkeerde kant op, dan trek je je daar niets van aan.

ton-Swart

De naald gaat vlug weer naar nul. Schakel je de stroom uit, dan zal de naald heel
even naar de andere kant uitslaan. Zo'n opgerold stuk koperdraad noemen we
een spoel.
Schakel je de spanning in, dan zal er stroom door deze spoel gaan lopen
en verandert het magnetisch veld in de spijker van nul naar maximum.
Schakel je de stroom uit, dan verandert het magnetisch veld van maximum
naar nul.
Dit magnetisch veld gaat van de ene in de andere spijker over.
Door dit proefje heb je kunnen zien dat er in een spoel een spanning
ontstaat als het magnetisch veld in die spoel verandert.
Daarvan maken we gebruik in een transformator.
spoelkoker
wikkeling

ijzeren juk

ijzerenjuk

wikkelingen

spoetkoker

'ï

dwarsdoorsnede

langsdoorsnede

/ ijzeren kern

Om een ijzeren kern zijn twee spoelen gewikkeld. Meestal liggen deze spoelen
over elkaar. Tussen de spoelen is een isolerende laag aangebracht.
Wanneer er in de ene spoel een wisselstroom gaat lopen, zal er in de kern
ook een wisselend magnetisch veld ontstaan.
Om dat veld niet in de omringende lucht te laten ontsnappen, hebben we de
kern om de spoelen heen weer terug gebogen. De magnetische krachtlijnen
lopen dan in een kringetje rond en versterken elkaar daardoor.
In de andere spoel zal dit wisselende magnetische veld een spanning opwekken.
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Het elektrische symbool van de trafo, zoals we een transformator kortweg
noemen ziet er zo uit.

Om een wisslestroom door een wikkeling te laten lopen, moeten we
een wisselspanning op deze wikkeling aansluiten. Dit is dan de ingaande
wikkeling, die we de primaire wikkeling noemen.
De andere wikkeling, waarop dan de uitgaande spanning komt te staan,
noemen we de secundaire wikkeling.
Een transformator is in staat om spanningen van waarde te laten veranderen.
Stel dat de primaire wikkeling uit 2200 wikkelingen bestaat en we zetten er
220 V
= 0,1 V per wikkeling. Wanneer nu de secun220 V op. Dan hebben we
2200
daire wikkeling uit 100 wikkelingen bestaat, dan komt er 100 x 0,1 = 10 V
uit de trafo.
De verhouding van het aantal wikkelingen tussen de primaire en de secundaire
wikkeling bepaalt de verhouding van de spanningen tussen de primaire en de
secundaire kant.
Wanneer er dus op de secundaire 20 x minder wikkelingen liggen dan op
de primaire, zal de transformator de primaire spanning 20 x naar beneden
transformeren.
Omhoog transformeren gaat ook erg goed, dan liggen er meer wikkelingen
op de secundaire dan op de primaire.

Er treden maar heel weinig verliezen op in een transformator, zodat je dus
kunt stellen dat het vermogen dat erin gaat, er ook weer uitkomt.
Stel dat we op de primaire kant van een transformator 220 V moeten
zetten en dat er aan de secundaire kant 22 V uitkomt.
Hangen we hier een weerstand van 22 Q aan, dan zal er een stroom van
22 V
^22 = 1 A gaan lopen. Het opgenomen vermogen is dan 22 V x 1 A = 22 W.
Primair moet er nu ook 22 W uit het lichtnet worden opgenomen. Uit
22 W = 220 V x I volgt dat I = 0,1 A.
We zien hieruit dat, als bij een transformator de secundaire spanning lager
is dan de primaire, de secundaire stroom evenzo vele malen hoger is dan
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de primaire. Is de secundaire spanning hoger dan de primaire dan is de
secundaire stroom lager dan de primaire.
We gaan nu een proef doen waarbij je erg voorzichtig moet zijn, want we
gaan met 220 V werken.
Neem een transformator van 220 V/6 V en sluit daar een fietslampje van
6 V/0,45 A op aan. Het lampje zal helder branden.
Nu zet je een weerstand van 10 S2/5 W in serie met het gloeilampje. Het
lampje zal heel flauw branden.
Neem je echter deze weerstand op in serie met de primaire aansluiting van de
trafo, dan zal het lampje even helder branden als toen er geen weerstand was.

Lampje brandt helder

Lampje brandt flauw

Lampje brandt helder

Een weerstand in de leiding van de hoge spanning heeft dus lang niet zoveel
invloed als een weerstand in de leiding van de lage spanning. Dat is ook wel te
begrijpen, de primaire stroom is veel lager, dus het spanningsverlies over de
weerstand is ook veel minder. Omdat bovendien de primaire spanning hoog is,
heeft de spanning die er over de weerstand staat naar verhouding ook minder
invloed.
Stel je maar voor dat we met een spanning van 22 V werken en een weerstand
van 22 Q hebben. De stroom is 1 A. Indien de leidingen een weerstand van
1 Q hebben, verliezen we een spanning van 1 A x 1 Q = 1 V, dus een vermogensverlies van 1 V x 1 A = 1 W.
Werken we met een trafo dan nemen we bij 22 W van de 220 V slechts
0,1 A op. Een verliesweerstand van 1 Q geeft een spanningsval van 1 x 0,1 A =
0,1 V. Dat is een vermogensverlies van 0,1 A x 0,1 V = 0,01 W. Dat is
dus 100 x minder!
Omdat lange leidingen altijd weerstand hebben, zal de elektriciteitsmaat
schappij zo hoog mogelijke spanningen gebruiken om stroom over lange
afstanden te transporteren.
In de centrale transformeren ze eerst de spanning omhoog tot zo'n 300.000 volt!
Daarna wordt deze spanning voor de gebruiker dan weer omlaag getransfor
meerd.
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In de stad wordt de stroom meestal via 2000 V getransporteerd. De 220 V
komt dan uit de transformatorhuisjes, die je vast wel eens langs de weg
hebt zien staan.
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Behalve in de transformator maken we nog in vele andere elektrische onderdelen
en apparaten gebruik van magnetisme. Bijvoorbeeld in luidsprekers.
Kijk eens naar de luidsprekers in een radio. Het achterstuk is een hele sterke
magneet. Dat kun je merken door er een schroevedraaier tegen aan te houden.
De schroevedraaier wordt onmiddellijk sterk aangetrokken en kleeft tegen de
magneet aan.
Aan deze magneet zit een rondgebogen ijzeren pot, waarin weer een ijzeren ring
ligt. Zodoende zit er tussen deze ring en de magneet een smalle luchtspleet,
waarin een heel sterk magnetisch veld heerst. In dit magnetisch veld is een
spoel opgehangen.
Sturen we een stroom door die spoel, dan wordt die spoel magnetisch.
Daardoor zal hij naar voren of naar achteren gaan. Neem eens een luidspreker
en sluit daar een batterijtje op aan. De spoel zal nu een klein eindje ver
schuiven, bijvoorbeeld naar buiten. Draai je de spanning van de batterij om, dan
zal de spoel juist de andere kant op bewegen.
Aan de spoel zit een groot, beweegbaar membraan vast dat we de conus
noemen.

mtmbraan
mrt
spretkspotl

Sluiten we een wisselspanning op de spoel aan, dan zal de conus heen
en weer bewegen. Deze beweging wordt overgedragen aan de lucht en
daardoor horen we een toon.
Op deze manier kan een luidspreker wisselspanningen omzetten in geluid.
Een andere toepassing van het magnetisme hebben we al leren kennen in onze
meter waarin ook een magneet en een spoel waren gemonteerd.
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Weer een andere toepassing is het magneto-dynamische pick-up-element.
Hierin draaien we de zaak juist om. Wanneer een magneet in een spoel heen en
weer wordt bewogen, ontstaat een kleine spanning. In dit geval is de magneet
aan een armpje bevestigd, waaraan tevens de naald vastzit.
Deze naald wordt samen met de magneet door de groeven van onze
grammofoonplaat heen en weer bewogen.

Spanningen die uit de spoel komen, zijn echter heel klein; we zullen ze dus
eerst moeten versterken voordat we ze aan een luidspreker kunnen toevoeren.
Er is nog een hele belangrijke toepassing van het magnetisme namelijk de
elektromotor. De meesten van jullie zullen wel eens met zo'n motor hebben
gespeeld.
Er zit een sterke magneet in, waartussen drie spoeltjes kunnen draaien.
Zet je spanning op die spoeltjes, dan worden ze magnetisch. De vaste
magneet trekt de spoeltjes aan. Telkens als zo'n spoeltje vlak bij de magneet
is gekomen, wordt de stroom door het spoeltje omgedraaid. Het spoeltje
wordt dan weer afgestoten. Dit ompolen van de stroom gebeurt door drie
koperen contactjes die meedraaien waardoor dat altijd precies op tijd gebeurt.
Kijk je in de stofzuiger van je moeder, dan zie je daarin een grote elektro
motor zitten. Het draaiende gedeelte, dat we rotor noemen, bevat echter
een groot aantal spoelen. Daarom zitten er ook even zoveel koperen contacten
op. Al die koperen contacten noemen we de commutator omdat die de
richting van de stroom steeds omdraait. De stilstaande magneet is hier geen
vaste magneet maar een spoel. Als we stroom door die spoel sturen, wordt hij
ook magnetisch. Deze vaste spoel noemen we daarom de stator want hij staat
stil. We voeren de stroom naar de koperen contacten toe door koolborstels,
omdat die niet zo snel slijten.
commutator
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Het zal je wellicht zijn opgevallen dat alle stukken ijzer, waarin magnetische
velden werkzaam zijn, uit dunne plaatjes ijzer zijn opgebouwd.
Een trafo bestaat uit een pakket blikken plaatjes, maar evenzo de rotor van
een motor. Het ijzer in de luidspreker daarentegen is massief.
Waarom is dat!
We hebben al gezien dat veranderende magnetische velden spanningen ver
oorzaken in spoelen.
Nu is een rondgebogen stuk ijzer ook een spoel, al bestaat die slechts uit
één winding.
Als er in deze winding en spanning wordt opgewekt, zal er een stroom gaan
lopen omdat ijzer de elektrische stroom geleid. Omdat die stroom verliezen
veroorzaakt, hebben we het ijzer in dunne plakjes verdeeld, waartussen we
papier als isolatie hebben aangebracht.
Sommige magnetische materialen, zoals het zwarte ferroxcube, geleiden uit
zichzelf al niet. Ze behoeven dan ook niet in plaatjes te worden verdeeld.
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Voedingen, printbouw
en so/deertechniek
Willen we wat meer ingewikkelde schakelingen gaan maken, dan kunnen we
deze niet zo maar los op tafel in elkaar zetten. Bovendien is het dan ook
niet meer zo handig om met batterijen te erken. Het eerste wat we daarom
zullen gaan samenstellen, is een voeding. Dat wordt een apparaat dat de
benodigde gelijkspanning uit de wisselspanning van het lichtnet maakt,
zodat we geen last meer hebben van steeds leegrakende batterijen.
Zo'n voeding maakt eerst uit de 220 V wisselspanning van het lichtnet een
lagere spanning met een transformator.
Deze transformator noemen we de voedingstransformator. Die transfor
matoren zijn in verschillende uitvoeringen verkrijgbaar met verschillende
secundaire spanningen en met verschillende maximale secundaire stromen.
Je hebt misschien wel eens een beltransformator in handen gehad, die de
spanning moet leveren voor de elektrische deurbel. Op de secundaire wikkeling
van zo'n beltrafo zitten aftakkingen waardoor je verschillende spanningen kunt
afnemen. De deurbel werkt op wisselspanning, maar wij willen gelijkspanning
hebben. Gaan we de spanning die uit een trafo komt met één diode
gelijkrichten, dan krijgen we alleen de positieve helften van de wissel
spanning eruit, de negatieve worden tegengehouden.

A__ A
spanning na diode

spannng voor diode

We hebben al gezien dat, als we ook de negatieve helften de positieve
kant op willen sturen, dit met een brugcel moet worden gedaan.

I

AAAA
spanning achter brugcel

Bij onze volgende proeven gaan we de onderdelen bevestigen op een
montagebordje. Op zo'n bordje zit aan beide zijden een rijtje soldeerlippen,
zodat je tussen deze twee rijen de onderdelen kunt vastsolderen. Aan de
andere kant van de soldeerlippen kun je draden aansluiten en verbindingen
leggen.
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We nemen voor onze proeven met voedingen een soldeerbordje van 2x7
lippen (AMROH no. 11.107). Verder kopen we nog een trafo 12,5 V/750 mA
(AMROH type P4W); een brugcel 110A1 (AMROH 66.151); één elco 2500 /iF/
25 V (WIMA); één elco 100 #*F/25 V; een weerstand 100 Q/1 W; een zenerdiode 9 V/1 W (AMROH PL 9V1Z, 66.511) en een netsnoer met steker.
We stellen vast dat we een voeding van 9 V willen maken. Wanneer je nu
de onderste twee lipjes uit het montagebordje boort, kun je dit bordje op de
trafo monteren. Daartoe draai je eerst de bovenste twee moeren los. Je kunt nu
het metalen plaatje er afnemen en het bordje over de schroeven schuiven.
Daarna maak je het plaatje en de moeren weer vast en het montagebordje
is piekfijn gemonteerd.
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Soldeer de brugcel op het bordje en bevestig één draad van de éne 12,5 Vaansluiting op de trafo naar één van de wisselspanningsaansluitingen van de
brugcel. De brugcel werkt nu als een enkele diode.
Soldeer vervolgens het netsnoer op de 220 V-aansluiting van de trafo.
Als je het netsnoer in het stopcontact steekt, moet je heel voorzichtig zijn want
er staat nu 220 V op de trafo! Meet de spanning eens die er tussen de +
van de brugcel en de niet-aangesloten lip van de 12,5 V van de trafo staat.
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We zullen een spanning van ongeveer 7 V meten. Wanneer de trafo geen
stroom afgeeft, zal de secundaire spanning wat groter zijn dan 12,5 V.
Omdat we echter maar de helft van de sinus op de meter krijgen, zullen we ook
de helft van deze spanning meten.
Sluit nu de andere wisselspanningsaansluiting van de brug op de andere
12,5 V-aansluiting van de trafo en meet de spanning tussen de + en — aan
sluiting op de brug. Nu vinden we wel de volle spanning van ongeveer 14 V.
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Er is nog een andere manier om beide helften van de wisselspanning te
benutten, zonder gebruik te maken van een brug. Er bestaan trafo's die
een secundaire wikkeling hebben met een middenaftakking. Je kunt dat zien
als een trafo met twee secundaire wikkelingen die met elkaar doorverbonden
zijn.
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De mop van die middenaftakking is dat de spanningen op de uiteinden van
de wikkeling ten opzichte van de middenaftakking eikaars tegengestelde zijn.
Als punt P positief is t.o.v. punt Q, dan is punt R juist negatief t.o.v.
punt Q en omgekeerd.
Met een diode kunnen we de positieve spanning van punt P doorlaten en met
een andere diode de positieve spanning van punt R en dan hebben we
zowel de positieve helften als ook de negatieve helften van de wisselspanning
in de positieve richting gestuurd. Omdat we hier gebruik maken van beide
fasen, zoals we de helften van een wisselspanning noemen, heet dit dubbelfasige gelijkrichting.
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Op zo'n trafo met middenaftakking staat dan bijvoorbeeld 2 x 6 V of
2 x 12 V. De gehele wikkeling van een 2x6 V-trafo voert dan 12 V, een
2x12 V-trafo geeft 24 V over de gehele wikkeling af.
Passen we dubbelfasige gelijkrichting toe bij een 2X6 V-trafo, dan krijgen
we toch slechts 6 V achter de gelijkrichter. We maken namelijk afwisselend van
de ene of van de andere 6 V-wikkeling gebruik.
We weten al dat de spanning op de toppen van een wisselspanning hoger
is dan de werkzame waarde van die spanning.
De topspanning was 1,414 x die effectieve waarde. In ons geval met een
12,5 V-trafo hebben we een topspanning van 12,5 x 1,414 = 19,25 V.
In onbelaste toestand zal dat dan zelfs ongeveer 21 V zijn. Achter onze brug
hebben we nu wel een positieve spanning, maar ze wisselt nog steeds heel
erg in sterkte. Hoe krijgen we die nu mooi vlak? Dat werk laten we opknappen
door een grote condensator. Als de spanning toeneemt, laadt de condensator
zich op. Neemt de spanning weer af, dan neemt de condensator de stroomlevering over en zakt de spanning op de condensator weer.
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spanning met condensator

Op ons montagebordje solderen we nu de condensator van 2500 p/F. We
verbinden de + van de cel met de + van de condensator en de — van de cel
met de — van de condensator. Daarna zet je er weer spanning op en meet de
spanning op de condensator.
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Deze spanning is ongeveer 21 V. Nemen we hier de stroom af, dan blijft er
toch een kleine rimpelspanning over. Dit rimpeltje moeten we ook nog
wegwerken en bovendien wilden we een spanning van 9 V hebben.
We weten al dat een zenerdiode bij één bepaalde spanning stroom begint
door te laten, terwijl de spanning daarna niet meer stijgt.
Om die vaste spanning op de zenerdiode te blijven houden, moet de zenerdiode
altijd stroom blijven voeren. Dus moeten we hier een zenerdiode toepassen
waarvan de spanning altijd lager ligt dan de laagste spanning van de
rimpel op de condensator.
We moeten dan wel het verschil tussen de zenerdiode-spanning en de
condensatorspanning ergens laten. Dat doen we in een weerstand.
r

I

R
C

c

Oz

Als we geen stroom afnemen, gaat de volle stroom via de weerstand door de
zenerdiode. Nemen we wel stroom af, dan gaat er minder stroom door de zener
diode. We moeten dus altijd meer stroom door de zenerdiode laten lopen
dan we van plan zijn maximaal af te nemen.
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Om ook het laatste rimpeltje, dat er misschien nog over de zenerdiode
zou kunnen ontstaan, weg te werken, plaatsen we een elco over de zenerdiode.
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De voeding die we nu hebben gebouwd, geeft 9 V af en kan maximaal
50 mA leveren.
Het beste kun je het in een kastje inbouwen, want wie de 220 V aanraakt,
krijgt een lelijke opdonder.
In dit geval moet je er wel een schakelaartje en twee stekerbusjes aan
monteren om de uitgaande spanning af te nemen.
Een AMROH P3 (71.520) kastje is heel geschikt. Een extra neonlampje om aan te
geven dat het apparaatje aanstaat, is ook erg mooi.
NETSCHAKELAAR
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Netschake/aar 407
(Amroh ZB 963)
Het is wellicht nuttig dat we eens wat vertellen over solderen. Solderen
is een kunst apart.
Daarvoor hebben we allereerst een soldeerbout nodig. Koop een 25 W of
30 W-type. Soldeerbouten die meer watt opnemen, worden voor ons doel te
heet en daarmee stoken we de onderdelen zo warm dat ze kapot gaan.
Als soldeer nemen we harskern-soldeer dat je in doosjes of op spoeltjes
kunt krijgen. De hars, die in het draadje zit, zorgt er voor dat de vloeibare
soldeer goed vloeit. Gebruik in geen geval soldeervet of soldeerwater. Dat is
veel te aggressief en daarmee beschadig je de onderdelen.
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Begin eerst de onderdelen die je aan elkaar wilt solderen te vertinnen.
Druk daartoe de punt van de bout tegen het onderdeel en wacht even tot de
zaak heet is. Voeg dan de soldeertin toe door het uiteinde van de soldeer
op de plek te brengen waar de bout en het onderdeel elkaar raken.
Laat een stukje soldeer afsmelten en neem de tin weg, maar niet de bout.
Laat de soldeer goed uitvloeien. Daarna neem je de bout weg. Breng nu
de te solderen onderdelen bij elkaar en zet de punt van de bout op de te
solderen plaats. Nu weer eerst heet laten worden, dan tin toevoegen, uit laten
vloeien en de bout wegnemen. Wacht nu tot de tin gestold is en houdt de
onderdelen absoluut stil. Anders krijg je een bewogen las en die is erg slecht.
Heb je toch bewogen, dan moet je weer de bout erbij brengen en nog weer
een beetje tin toevoegen.
Mocht er een te grote klodder ontstaan zijn, dan keer je je werkstuk om en
houdt de bout er onder tegen aan. De overtollige soldeer zal nu op de bout
vloeien en die kun je er dan gewoon van af schudden.

Verhitten

Tin wegnemen en
soldeer uit laten vloeien.

Tin toevoegen

Bout wegnemen
en aflaten koelen.

Beetje tin, laten afsmetten.

Bij een goede las is de
tin blinkend en goed door
gevloeid en bedekt alle
delen die elkaar raken.

Het kan zijn dat je de 50 mA van deze voeding wat weing vindt. Met
eenvoudige middelen is dit om te bouwen tot een voeding van 12 V/500 mA.
Een voeding waar een spanning uitkomt die met elektronische middelen con
stant gehouden wordt, noemen we een gestabiliseerde voeding.
De fabrikanten hebben het ons gemakkelijk gemaakt. Ze hebben complete
regelingen voor het constant houden van de spanning in één huisje onder
gebracht. Zo'n huisje ziet er uit als een gewone transistor.
Omdat in zo'n huisje een complete schakeling is gebouwd, noemen we
dat een Integrated Circuit, hetgeen Samengestelde Schakeling betekent.
We korten dat verder gewoon af met IC.
Aan zo'n voedings-IC zitten weer drie draadjes.
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Op i wordt de spanning die van de elco komt aangesloten. Het draadje
b ligt aan de — leiding en uit u komt de gestabiliseerde spanning.
Deze IC's zijn voor verschillende spanningen te krijgen, namelijk 5 V, 12 V, 15 V,
18 V en24 V.
TO-3

Deze TIP-typen in de plastic huisjes zijn geschikt voor 500 mA. Probeer je
er meer stroom uit te trekken, bijvoorbeeld door ze aan de uitgang kort te
sluiten, dan begrenst de schakeling zelf de stroom. Dit kun je echter maar heel
kort doen, omdat de volle elcospanning over het IC komt te staan en er erg
veel warmte wordt ontwikkeld.
Er zijn ook stablisatie-IC's voor hogere stromen, die zitten echter in een
metalen huisje.
Omdat de uitgangsspanning altijd lager ligt dan de ingangsspanning, wordt
er warmte ontwikkeld in deze voedings-IC's. Ze moeten er dus goed gekoeld
worden. Een voordeel is nu dat het huis verbonden is met de — ingang en
deze miningang wordt meestal ook met het metaal van het kastje verbonden.
Je kunt zo'n IC in dit geval rechtstreeks op de metalen wand vastzetten.
Het schema van een 12 V-voeding met een IC gaat er als volgt uitzien.
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Wanneer je voor de koelplaat van het IC een gekochte plaat neemt met
echte koelribben, moet je deze wel vastzetten in het kastje. Het beste kun je
dan de verbindingen van het montagebordje naar het IC met draadjes leggen.
Als je het helemaal tiptop wilt hebben, kun je de uitgangsspanning regel
baar maken.
Daartoe moet je dan wel enkele onderdelen toevoegen en een ander
IC toepassen.
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De uitgangsspanning is nu regelbaar tussen ongeveer 5,7 en 11,5 V. De
potmeter zet je op het voorplaatje. Wil je het helemaal mooi maken, dan
monteer je ook een voltmeter in het voorplaatje, zodat je steeds precies weet
hoeveel spanning er uit de voeding komt. Je moet met deze voeding wel erg
uitkijken dat je geen kortsluiting maakt op de uitgangsklemmen. Er gaat dan een
grote stroom lopen en na korte tijd is het IC kapot. Kortsluitvaste voedingen
zullen verderop in dit boekje worden besproken.
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Instellen van transistoren en versterken

We hebben al gezien dat in een transistor de collectorstroom vele malen
groter is dan de basisstroom. Met een transistor kunnen we dus stromen
versterken. In een NPN-transistor gaat er een basisstroom lopen wanneer we de
basis positief maken. We kunnen de basis echter niet negatief maken, want dan
loopt er helemaal geen stroom meer door, dus ook geen collectorstroom.
Toch willen we vooral wisselstromen en wisselspanningen gaan versterken,
spanningen en stromen dus, die afwisselend positief en negatief worden.
Dat is gelukkig niet zo moeilijk als het lijkt. Stel je een gelijkstroom voor,
die afwisselend sterker en zwakker wordt. Dat is dan een wisselstroom die toch
steeds één kant op loopt. In een grafiek getekend, ziet dat er zo uit.
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Deze spanning of stroom wisselt dus om een gemiddelde waarde, die we
de rustwaarde noemen.
Als we de uitslag van de wisselingen steeds groter gaan maken, komt er een
moment waarop de onderste helft net nul wordt. Verder gaat het niet,
want dan zouden we weer negatieve spanningen of stromen moeten krijgen.
Je kunt dit weer met de kraan van de waterleiding vergelijken. Als je de
kraan een eindje opendraait, stroomt er een straal water uit. Dat is onze
gemiddelde stroom. Nu draaien we de kraan heen en weer. Het water gaat
harder stromen, weer langzamer stromen, weer harder stromen, weer lang
zamer stromen enz.
Het stromen van het water is steeds één en dezelfde kant op, maar de
hoeveelheid water wisselt.
Gaan we nu steeds grotere slagen aan de kraan geven bij het heen en weer
draaien, dan zal er bij het dichtdraaien steeds minder en bij het open draaien
steeds meer water uitkomen. Op een goed moment zal de kraan helemaal
dicht komen te staan bij het dicht draaien. Verder kan het gewoon niet.
De uitslag van de onderste helft kan dus nooit meer dan de gemiddelde
waarde van de spanning of de stroom naar beneden gaan.
Omdat de bovenste helft evenveel meer is, dan de gemiddelde waarde
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van de onderste helft minder is, kan de maximale waarde ook nooit meer
worden dan de dubbele waarde van de gemiddelde waarde.
Wanneer we een wisselstroom hebben met een effectieve waarde van bijvoor
beeld 1 mA, dan weten we al dat die een maximale waarde heeft van
1,414 x 1 mA = 1,414 mA.
Willen we hier een wisselende gelijkstroom van maken, dan moet de
gemiddelde waarde van deze gelijkstroom dus in ieder geval groter dan
1,414 mA zijn. Voor de zekerheid nemen we dan in dit geval een gemiddelde
waarde van bijvoorbeeld 2 mA. Dan zal de kleinste waarde van de stroom
2— 1,141 = 0,586 mA bedragen en de grootste waarde 2 + 1,414 = 3,414 mA.
3,<KmA

2mA

0.566mA

We moeten dus een transistor opnemen in een schakeling die er voor zorgt dat
er voldoende gemiddelde stroom doorheen gaat.
We bouwen als proef de volgende schakeling.
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We zetten de onderdelen weer netjes op een montagebordje vast. Als je de
potmeter helemaal linksom zet, staat er geen spanning op de basis en er
loopt dus geen stroom.
Draai je de potmeter langzaam rechtsom dan gebeurt er in het begin niets.
Er zal namelijk eerst 0,7 V op de basis moeten komen, voordat er stroom
kan gaan vloeien.
Wanneer je verder draait, zal er allereerst een hele kleine stroom gaan lopen,
die steeds sterker wordt. Staat de potmeter helemaal rechtsom, dan loopt er
ongeveer 5,5 mA.
Dat zit namelijk zo. Stel dat er 2,2 V op de basis staat. Er zal nu een flinke
stroom door de basis willen lopen en, omdat de transistor versterkt, een nog
veel grotere stroom door de collector. Deze stromen komen de emitter weer uit
en gaan door de emitterweerstand van 1,5 kQ. Er komt zodoende een
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spanning op de emitter te staan die echter 0,7 V lager moet blijven dan de basis
spanning. Zou deze spanning hoger worden, dan staat er minder dan
0,7 V over de basis-emitter-diode en kan er geen stroom meer lopen.
Er komt dus 2,2 — 0,7 = 1,5 V over de emitterweerstand te staan.
Dat betekent een stroom van 1,5 V = 1 mA.
1,5 kQ
Deze schakeling maakt dus van een vaste spanning een vaste stroom.
We noemen deze schakeling daarom ook wel een stroombron.
Van deze stroom kunnen we weer een spanning maken met behulp van
een weerstand. Deze weerstand komt dan in de collectorleiding.
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Hiermee gaan we verder experimenteren.
We beginnen weer met de potmeter helemaal linksom te zetten. Er loopt
geen stroom en de spanningsmeter wijst 9 V aan.
Draaien we de potmeter voorzichtig rechtsom, dan zien we de spanning
zakken, zodra er stroom gaat lopen. De spanning zakt snel tot nul volt
en daarna blijft de meter staan, ook al draai je de potmeter verder. De
transistor heeft geen spanning meer en is vast gelopen, zoals we dat noemen.
Dat is simpel te begrijpen. In de collectorleiding zit samen met de
emitterleiding een totale weerstand van 1,5 kQ + 3,3 kQ = 4,8 kQ.

9V

We hebben maar 9 V ter beschikking, dus bij een stroom van 4,8 kQ
= 1,88 mA, staat de volle spanning over de weerstanden en is er geen
spanning meer over voor de transistor.
Omdat we straks bij het versterken een wisselende spanning moeten krijgen, zal
de gemiddelde gelijkspanning halverwege de maximale spanning en de nul
moeten liggen. De spanning kan dan groter maar ook kleiner worden.
De spanning is maximaal als er geen stroom loopt en bij een stroom van
1,88 mA is de spanning nul. Nemen we een stroom van 'A x 1,88 mA,
dan ligt de spanning dus ook halverwege.
Voor het gemak nemen we een stroom van 1 mA.
De emitterspanning wordt dan 1 mA x 1,5 kQ = 1,5 V.
De basisspanning moet dan 1,5 + 0,7 = 2,2 V worden.
In plaats van een potmeter nemen we twee vaste weerstanden om deze
basisspanning te maken.
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Als we een wisselspanning op de basis zetten, zal de transistor deze
wisselspanning ook op de emitter overbrengen, omdat er tussen de basis en
emitter altijd een constante spanning van 0,7 V staat.
Er zal daarom een wisselstroom door de emitter gaan lopen die ook door de
collector loopt. Door de collectorweerstand onstaat er nu een versterkte
wisselspanning op de collector. We gaan hiermee een paar proeven doen.
Om de wisselspanning aan de basis toe te voeren, maken we gebruik van
een condensator, anders verandert de gelijkspanning die op de basis staat.
De spanning die op de collector en op de emitter staat, is een wisselende
gelijkspanning. Omdat we alleen wisselspanning willen hebben, nemen we deze
weer af via een condensator.
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Die wisselspanning halen we uit een transformator waar achter we een
potmeter zetten om hem regelbaar te maken. Zet de potmeter in de onderste
stand zodat er dus geen spanning uitkomt.
Zet de voltmeter op het 10 V-wisselspanningsbereik en meet de spanningen op
de punten C en B. Er zal geen wisselspanning aanwezig zijn.
Sluit de meter aan op punt B en draai de spanning omhoog, tot je % V hebt.
Op punt E zal je nu ook % V meten, maar op punt C staat 1,1 V. De
schakeling versterkt, al is het maar weinig. Draai de potmeter verder tot er
1 V op punt B staat. Nu zal er 1 V op punt E staan en 2,2 V op punt C.
Draai je de potmeter nog verder, dan zul je merken dat de spanning op
punt E nog wel omhoog gaat, maar op punt C bijna niet meer stijgt. De
transistor is vastgelopen.
Deze schakeling versterkt maar weinig. Hoe komt dat?
Wel, we zagen al dat de wisselspanning die we aan de basis toevoeren ook
over de emitterweerstand kwam te staan. Deze spanning werkt de basis
stroompjes tegen en daardoor zal ook de collectorstroom worden tegengewerkt.
Wanneer we de spanning van punt E afnemen, hebben we zelfs helemaal geen
versterking meer, maar toch maken we vaak gebruik van deze schakeling.
Dat doen we wanneer we maar hele kleine stroompjes ter beschikking
hebben om de basis mee te sturen. Omdat er maar hele kleine basisstroompjes
lopen, lijkt het alsof er een hele grote weerstand in de basis zit. We noemen
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deze schakeling dan ook hoogohmig. Pakken we het uitgangssignaal van de
emitter af, dan noemen we deze schakeling een emittervolger, omdat, zoals
we zagen, de emittersparvning de basisspanning precies volgt.
Toch zullen we in veel gevallen een grotere versterking willen hebben. Dat
kunnen we eenvoudig bereiken door de tegenwerkende wisselspanning op de
emitter onschadelijk te maken.
Wanneer we punt E aan de minleiding leggen, zal de wisselstroom door de
emitter niet door de weerstand maar door deze condensator gaan lopen. Daar
door kan er geen tegenwerkende spanning meer ontstaan. Verbind punt E
met het — 9 V-punt op het montagebordje.
Wanneer je nu gaat meten, zul je merken, dat, zodra je maar even aan de
potmeter draait, er al een spanning op punt C komt te staan.
Met alle kennis en ervaring die we tot nu toe hebben opgedaan, kunnen we zo
langzamerhand wel een eenvoudig pick-up versterkertje gaan bouwen.
We laten allereerst het schema zien.
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Tussen de klemmen 'in' en het 'vorkje' zetten we het signaal dat we willen
versterken. Het vorkje betekent chassis-aarde. Dat wil zeggen dat deze klem
meestal aan het metaal van het kastje komt; maar in ieder geval aan de
metalen afscherming van de toevoerdraad. Dit is een draad waar omheen een
gevlochten manteltje van koperdraadjes zit en dat we een afgeschermde draad
noemen. Storende signalen zoals de brom die het lichtnet uitzendt, kunnen de
binnenste draad niet meer bereiken.
Het signaal komt over de potmeter te staan, die als sterkteregelaar werkt. Een
instelbaar gedeelte van de toegevoerde spanning komt via de condensator van
1 fuF op de basis van de eerste transistor terecht.
De basisspanning van de eerste transistor maken we met twee weerstanden
100 kQ
x9 = 4 'h V.
van 100 kQ. De basisspanning is dus
100 kQ + 100 kQ
Op de emitter staat daarom 4,5 — 0,7 = 3,8 V. Door de emitterweerstand van
10 k moet dus een stroom van

= 0,38 mA lopen.

Deze emitterweerstand is niet overbrugd door een condensator.
Daardoor wordt de basiswisselspanning wel tegengewerkt.
73

De basis trekt maar kleine wisselstromen uit de pick-up. Dat is ook nodig, want
een pick-up heeft een hoge impedantie, hetgeen hetzelfde betekent als een
hoge wisselstroomweerstand. Daarom kan een pick-up ook maar kleine stromen
leveren. We kunnen ook zeggen dat de ingangsimpedantie van de versterker
hoog is.
De wisselspanning die aan de basis van de eerste transistor staat, komt ook
op zijn emitter. Hier vandaan voeren we deze spanning met een elco van
10
naar de basis van de tweede transistor. De eerste transistor versterkt
dus niet, maar maakt alleen van kleine stroompjes grote stromen. We hebben
deze schakeling al als emittervolger leren kennen.
De gelijkspanning op de basis van de tweede transistor komt weer uit een
22 kQ
x 9 = 2,2 V.
spanningsdeler. Deze spanning is
22 kQ + 68 kQ
Op de emitter staat dan 2,2 — 0,7 = 1,5 V. Door de weerstand van 1,5 kQ
gaat daarom een strogm van 1 mA lopen.
Deze emitterweerstand Is overbrugd door een condensator van 100 /iF en dus
versterkt de transistor op volle kracht. We zeggen ook vaak dat de
emitterweerstand met een condensator is ontkoppeld.
De collectorwisselspanning van de tweede transistor gaat weer via een
condensator naar de basis van de laatste transistor. Deze transistor moet het
vermogen aan dé luidspreker leveren en moet daartoe grote stromen kunnen
afgeven.
De weerstanden zijn daarom veel kleiner genomen dan bij de tweede transistor.
In plaats van een weerstand zit er een transformator, type AMROH 504, in de
collectorleiding.
Dat heeft een speciale reden. Een luidspreker heeft normaal een weerstand van
ongeveer 5 ohm. Dat is een lage weerstand, er zal dus een grote stroom door
de luidspreker gaan lopen, terwijl er maar een kleine spanning op staat.
De transistor werkt echter met hogere spanningen en kleinere stromen.
Een transformator zet deze hogere spanning met een kleinere stroom om in een
lagere spanning met een grotere stroom.'
De weerstand van 220 kQ en de condensator van 330 pF zullen je wel zijn
opgevallen. Deze voeren de spanning van de collector van de laatste transistor
terug naar de basis.
We weten al dat, als de basisspanning toeneemt, ook de collectorstroom
toeneemt en de collectorspanning zakt. Door de collectorspanning een klein
beetje naar de basis terug te voeren zal de versterking een beetje worden
tegengewerkt. In dit geval is het nodig want door de invloed van de transfor
mator zou er een heel vervelend gejank en gefluit uit de luidspreker komen.
Speciaal dat gejank en gefluit wordt nu tegengewerkt.
In het schema vind je ook nog twee condensatoren van 100
die van de
plusleiding naar de minleiding zitten. Deze leidingen noemen we meestal de
voedingsleidingen. Die condensatoren hebben de volgende taak. Wanneer
transistoren wisselstromen versterken, trekken ze ook wisselende stromen uit de
voeding. Omdat leidingen altijd een beetje weerstand hebben, zouden er ook
wisselende spanningen op deze leidingen komen te staan. Deze wissel
spanningen komen op hun beurt weer via de basisweerstanden op de basis
van de transistoren, hetgeen tot vervelende complicaties aanleiding geeft,
zoals fluittonen, uit de luidspreker.
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Door een condensator voeren we deze hinderlijke spanningen weg. De weer
stand van 100 ohm dient als een extra rem voor deze wisselspanningen,
zodat ze niet op de erg gevoelige eerste en tweede transistor kunnen komen.
Je kunt dit versterkertje als volgt op een montagebordje bouwen.

hv

p —|

y£ec»7

lol :-1 Tl

u|

PU

IQ
soon
)V*-

fnoMi

IffliMilmh.
H8£

■r-ep-ju xj

-9V +9V BCI07rJ

pol

■+9V

2ïi

jd xi d
TJBCI07

Natuurlijk kun je het montagebordje netjes met luidspreker en al in een
kastje bouwen. Bouw je de voeding ook in, dan moet je de schakelaar in de
netleidingen opnemen.
Neem voor de pick-up-ingang een speciale DIN-plug en let er op dat de
middelste pin aan de minleiding komt, anders ontstaat er een enorme brom
in de luidspreker. Deze pin komt aan de afscherming van de toevoerdraad.
Verwacht niet te veel van dit versterkertje, want het vermogen is maar 60 mW,
wat echter voor een rustige kamer genoeg is.
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Luidsprekerkasten
en vermogensversterking
Wie het versterkertje uit het vorige hoofdstuk heeft gebouwd, zal gemerkt
hebben dat er, behalve weinig vermogen, ook weinig lage tonen uit de aan
gesloten luidspreker komen.
Denk nu vooral niet dat een klein versterkertje ook op een kleine luidspreker
moet worden aangesloten. Wie een goede luidsprekerbox van 4 of 8 ohm op
dit versterkertje aansluit, zal ontdekken dat de weergave veel beter is dan met
een kleine luidspreker die niet in een kastje zit. Vooral de lage tonen komen
met een goede box veel en veel beter uit de verf.
We gaan eens kijken hoe dat allemaal precies zit.
Wanneer we een bepaalde toon aan de luidspreker toevoeren, gaat de conus
heen en weer bewegen.
Bij lage tonen, die een lage frequentie hebben, gaat de conus langzaam heen
en weer. Bij hoge tonen met hun hoge frequentie gaat de conus snel heen en
weer.
Als de conus naar voren gaat, duwt hij de ervoor liggende lucht voor zich uit,
maar de achterkant zuigt de lucht juist aan.
Gaat de conus weer terug, dan zuigt hij de lucht van voren aan en duwt
de erachter liggende lucht terug.
Als deze luchtbewegingen in ons oor komen, duwen ze ons trommelvlies heen
en weer. De bewegingen van dit trommelvlies worden omgezet in hele kleine
stroompjes, die naar onze hersenen lopen en ons daar het geluid laten horen.

tHfgUrvm&tdt lucht

tontnmtode
kjcH

De conus werkt dus eigenlijk als een soort zuiger.
Lucht weegt weliswaar weinig, maar toch kost het de conus een beetje
kracht om deze lucht op gang te krijgen.
Bij de lage tonen gaat dat allemaal vrij langzaam. De conus heeft alle tijd om de
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lucht in beweging te zetten. In dit geval is er maar weinig kracht voor nodig.
Bij hoge tonen moet het allemaal veel sneller gebeuren en is er iets meer
kracht voor nodig.
Het is net als je snel weg wilt komen, moet je harder trappen dan wanneer je
rustig wegrijdt.
Allicht, zul je zeggen: 'maar dan moet ik juist die lage tonen veel sterker
horen dan die hoge!'
Helaas is er echter een ander grapje dat roet in het eten gooit. Omdat het bij
lage tonen allemaal zo rustig toegaat, heeft de lucht die van de voorkant van
de conus wegstroomt alle tijd om öm de rand van de luidspreker heen naar de
achterkant te stromen. Daar werd juist de lucht naar toegetrokken, zodat die
toestromende lucht fijn wordt aangezogen. Draait de beweging van de conus
om, dan stroomt de lucht even vrolijk van de achterkant om de rand heen
naar de voorkant.
Bij hoge tonen, waar alles veel vlugger gaat, heeft de lucht gewoon geen
tijd om over de rand heen te stromen.

roodstromrfvle kxht

De bewegingen van de lucht verdwijnen bij de lage tonen dus voor het aller
grootste gedeelte om de rand van de luidspreker. Er blijft voor ons oor niet
veel meer over en we horen dus weinig. Er zijn twee manieren te bedenken
om dit euvel te verhelpen. Ten eerste: we kunnen de weg van de voorkant naar
de achterkant zó lang maken dat de lucht geen tijd heeft om deze afstand te
overbruggen. Daartoe nemen we een grote vlakke plaat, waarin we een gat
maken waar de luidspreker precies in past.
Ten tweede: we scheiden de voorkant helemaal af van de achterkant door
de luidspreker in een dichte kast te stoppen. Dat heeft echter het nadeel dat
de bewegingen van de lucht, die door de achterkant van de luidspreker ver
oorzaakt worden, voor ons oor verloren gaan.
We gaan hier een proef nemen.
Neem een los luidsprekertje van minstens 5 watt en sluit dat aan op een
trafo van 4 of 6 volt wisselspanning.
De conus zal nu heel erg gaan trillen en er klinkt een enorm bromgeluid. Als
je je hand vlak boven de conus houdt voel je de lucht bewegen.
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Je kunt de luchtstroming goed zichtbaar maken door een klein stukje papier
tussen je vingers te nemen en dat boven de luidspreker te houden. Het papiertje
begint licht te trillen. Houd je het papiertje dichterbij de rand dan trilt het veel
sterker. Hiermee heb je dan de luchtstroom zichtbaar gemaakt die om de
luidsprekerrand heenstroomt.
Neem nu een grote dikke houten plaat en boor daarin een gat waar de
luidspreker precies in past. Zet de luidspreker goed vast. Als je de luidspreker
weer op de spanning aansluit zul je merken dat het geluid veel sterker is
geworden. Misschien zul je ook kunnen zien dat de bewegingen van de conus
minder zijn, omdat de lucht nu minder gemakkelijk weg kan lopen en dus meer
kracht vraagt om in beweging te komen.

papier
beweegt
weinig

Zo'n luidspreker op zo'n grote plaat werkt heel goed en is niet duur. Natuurlijk
kun je luidsprekers, die al in een geheel gesloten kast zijn ingebouwd, kant en
klaar kopen.
Vaak is echter het geluid van een luidspreker op een grote plaat beter dan
het geluid uit een kleine kast.
De fabrikanten hebben voor die kleine kastjes speciale luidsprekers ontwikkeld.
Is zo'n luidspreker in een kastje gebouwd dan mag je er bijvoorbeeld 40 watt
instoppen. Het grootste deel van dat vermogen gaat echter in de kast verloren.
Een vrij opgestelde luidspreker hoeft echter maar 10 watt toegevoerd
te krijgen.
Dat is ook wel te begrijpen. De conus is soepel opgehangen zodat hij bij lage
tonen, waarvoor hij geen weerstand van betekenis ondervindt, direct uit zijn
ophanging vliegt.
Let dus goed op bij een luidspreker wat de fabrikant opgeeft. Wil je hier
meer over weten en eventueel zelf een kast bouwen, koop dan een goed
boek over dit onderwerp. Philips en de Muiderkring hebben uitstekende
uitgaven.
Nu we een betere luidspreker hebben of gaan maken, kun je die allereerst
op het versterkertje uit het vorige hoofdstuk aansluiten. Het geluid is nu veel
beter, maar toch zal blijken dat de lage-tonen-weergave nog onvoldoende is.
Dat komt omdat ons oor nogal veel vermogen nodig heeft om de lage tonen
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goed te kunnen horen. Besef goed dat een zware 'boem' maar één lage toon
is en dat een goede lage-tonen-weergave niet 'boemt' maar alle diepe
geluiden rammel- en trilvrij weergeeft.
We willen meer vermogen en moeten dus een vermogensversterker gaan
bouwen.
Daarbij kun je dan meteen denken aan 100 of meer watt beatbandbrulversterkers, maar dat is voor normaal gebruik veel en veel te veel. In een
huiskamer kun je elkaar bij 3 watt al niet meer goed verstaan. Daarom is
6 watt voor huiskamergebruik en feestjes meer dan voldoende.
We laten je hier allereerst het schema zien.
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Op 'in' komt het te versterken signaal de versterker binnen en gaat via de
condensator van 0,33 pF naar de basis van de eerste transistor.
Deze krijgt zijn basisspanning uit de spanningsdeler met de weerstanden van
220
x 24= 13,33 V.
56 kQ, 120 kQ en 220 kQ. Deze basisspanning
220 + 120 +56
De weerstand van 56 kQ zorgt — samen met de condensator van 22 pF —
ervoor dat wisselspanningen, die op de voedingsleiding mochten staan, de
basis van de eerste transistor niet kunnen bereiken.
De collectorstroom van de BC 107 gaat door de weerstand van 10 kQ.
Hierdoor wordt de basisspanning van de BC 177 0,7 V lager dan de emitter79

spanning en er zal stroom uit de basis gaan lopen. Het is namelijk een
PNP transistor.
We kunnen daaruit de stroom door de eerste transistor berekenen. 0,7 V over
10 kQ geeft= 0,07 mA.
Deze stroom komt de emitter weer uit, maar kan door de condensator
van 47
niet weg. Hij zal dus door de weerstand van 15 kQ gaan lopen.
De emitterspanning van de BC 107 is 13,33 — 0,7 = 12,63 V.
Over de emitterweerstand staat een spanning van 0,07 x 15 = 1,05 V.
Op de middenleiding staat dus een spanning van 12,63 — 1,05 = 11,58 V.
Uit de collector van de BC 177 zal de versterkte basisstroom lopen. Deze
stroom gaat door de dioden, de weerstanden van 180 Q en 2,7 kQ en via de
luidspreker naar 0 V.
Deze 0 V is eigenlijk de —24 V-aansluiting. Om te voorkomen dat iemand
gaat denken dat er tussen +24 en —24 een spanning van 2 x 24 = 48 V
moet komen te staan, zetten we hier 0 V bij.
Een heel klein beetje van de collectorstroom van de BC 177 gaat de basis van de
BD 135 in. Daardoor komt er een versterkte stroom uit zijn emitter, die
door de weerstand van 180 Q gaat lopen. De basis van de 2N 3055 krijgt
spanning en gaat stroom trekken. Deze stroom komt weer versterkt uit zijn
emitter. De basis van de BD 136 kan stroom afgeven via de weerstand
van 2,7 kQ. Er komt een versterkte stroom uit zijn collector die door de
weerstand van 180 Q gaat. De basis van de onderste 2N 3055 krijgt spanning en
er gaat een versterkte stroom in zijn collector lopen.
De emitter van de bovenste 2N 3055 staat 0,7 V lager dan zijn basis en deze
spanning is weer 0,7 lager dan de basis van de BD 135. De wisselspanning op
de emitter van de 2N 3055 is echter gelijk aan de wisselspanning op de
basis van de BD 135. Het zijn dus twee in serie geschakelde emittervolgers
die geen spanning versterken, maar wel een enorme stroomversterking
opleveren.
De spanning op de emitter van de DB 136 zal 0,7 V hoger liggen dan de
spanning op zijn basis. De wisselspanning op zijn emitter en dus op de
collector van de 2N 3055 zal echter gelijk zijn aan de wisselspanning op zijn
basis. Deze combinatie van een PNP en een NPN-transistor werkt dus ook als
een emittervolger, waarbij de 2N 3055 voor de grote stroom moet zorgen.
De combinatie van twee transistoren om een grote stroomversterking te
verkrijgen, noemen we een Darlington-schakeling. Zijn de transistoren allebei
NPN of allebei PNP dan is dat een gewone Dariington, is de ene transistor
PNP en de andere NPN dan heet dat een complementaire Dariington.
De stroom die uit de emitter van de bovenste 2N 3055 komt, gaat door twee
weerstanden van 0,47 Q de collector van de onderste 2N 3055 in.
Wanneer deze stroom erg klein is, zal er weinig spanning over de weerstanden
van 0,47 Q staan. Op de basis van de BD 136 komt dan 11,58 — 0,7 = 10,88 V
te staan. Deze 10,88 V veroorzaakt in de weerstand van 2,7 kQ een stroom van
10,88
2 7 = ca. 4 mA.
Deze stroom geeft over de weerstand van 180 Q een spanning van 4 x 180 =
0,72 V.
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Samen met de twee dioden staat er dus tussen de basis van de BD 135 en de
basis van de BD 136 een spanning van 0,7 + 0,7 + 0,72 = 2,12 V. Gaan we
van de basis van de BD 135 naar de emitter van de 2N 3055 dan hebben we
twee basis-emitter-overgangen dus een spanning van 2 x 0,7 = 1,4 V.
Van de emitter van de BD 136 naar zijn basis vinden we nog een keer 0,7 V.
Samen maakt dat 2,1 V, zodat er 2,12 — 2,1 = 0,02 V overblijft, die
over twee weerstanden van 0,47 Q staat.
De ruststroom die door de beide transistoren 2N 3055 loopt, is daarmee
0,02
= 21,3 mA.
0,47 + 0,47
Wanneer de ingangsspanning positief wordt, begint de BC 107 meer stroom
te trekken. De BC 177 gaat hierdoor ook meer stroom geleiden. Deze stroom
gaat door de weerstand van 2,7 kQ en de basisspanningen van de BD 135 en
de BD 136 nemen toe.
De BD 135 gaat meer stroom leveren, en de BD 136 houdt er geheel mee op.
De bovenste 2N 3055 gaat ook stroom voeren, maar de onderste laat niets
meer door. De spanning op het knooppunt van de twee weerstanden van
0,47 Q neemt enorm toe.
Neemt de spanning op de basis van de BC 107 af, dan gaan de BC 107 en de
BC 177 minder stroom trekken.
De spanningen op de bases van de BD 135 en de BD 136 nemen ook af.
De bovenste 2N 3055 houdt op met stroom voeren en de onderste begint juist
een grote stroom te trekken. De spanning op het knooppunt neemt af.
In de emitter van de BC 107 zit een weerstand van 1 kQ in serie met een
condensator van 47 pF. Van de wisselspanning op de uitgang komt daardoor,
via de weerstand van 15 kQ, ^ deel op de emitter te staan.
1b

Deze spanning moet gelijk zijn aan de basisspanning. De versterker versterkt
dus 16 maal. De stroom die hij levert is echter heel groot.
De wisselspanning, die op het knooppunt van de twee 0,47 Q-weerstanden
staat, voeren we via een hele grote condensator naar de luidspreker. Dit
moet wel een grote condensator zijn, omdat we hier met kleine spanningen en
grote stromen werken.
Zou je onverhoopt de luidsprekeraansluitingen kortsluiten, dan gaat er een
grote wisselstroom lopen. Daar kunnen de 2N 3055-transistoren niet tegen en
ze zouden dan ook onmiddellijk sneuvelen.
Wanneer echter de spanning over één van de 0,47 Q-weerstanden 1 V wordt,
komt er een spanning van 0,6 V op de basis van één der beide transistoren
of de BC 107 of de BC 177 te staan.
Deze transistor begint dan stroom te geleiden en de basisspanning van de
BD 135 of de BD 136 zal niet meer stijgen.
De stroom door de 2N 3055-transistoren kan dan ook niet meer toenemen.
We zeggen dat de versterker hiermee kortsluitvast is. Het is echter helemaal
niet raadzaam om hem lang kort te sluiten, want de totale spanning komt
nu over de uitgangstransistoren te staan, waardoor ze ontoelaatbaar heet
worden. We noemen de laatste transistoren van een versterker, die dus het
vermogen leveren, de uitgangstransistoren.
De stroom waarbij deze kortsluitbeveiliging intreedt, is gemakkelijk te be
rekenen. 1V = 0,47 x I, dus I = 2,12A.
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Dit is voor wisselstroom een effectieve waarde van 2,12/1,414 = 1,5 A.
Het maximale vermogen van de versterker is iets moeilijker te berekenen.
De collector van de BC 177 zal niet lager dan 0,5 V ten opzichte van de
emitter kunnen worden. Hij zal dus niet hoger dan 24 — 0,5 = 23,5 kunnen
stijgen. De emitter van de 2N 3055 ligt 1,4 V lager, dus deze emitterspanning
zal niet hoger dan 23,5 — 1,4 = 22,1 V kunnen worden. Er loopt dan een
flinke stroom, dus over de weerstand van 0,47 Q zal zeker 0,7 V staan.
Daaruit blijkt dat de uitgangsspanning niet hoger dan 22,1 — 0,7 = 21,4 kan
worden.
De basisspanning van de onderste 2N 3055 zal niet lager dan 0,7 V kunnen
worden zolang de transistor stroom moet trekken.
De emitter van de BD 136 ligt minimaal 0,6 V hoger, waarmee de collector
van de 2N 3055 niet lager dan 0,7 + 0,6 = 1,3 V kan worden. Over de
weerstand van 0,47 Q staat dan ook weer een spanning van 0,7 V, dus de
laagste spanning is 1,3 + 0,7 = 2 V. De spanning op de luidspreker zal
tussen maximaal 21,4 V en minimaal 2 V heen en weer kunnen gaan.
Dat is een spanning van 19,4 V tussen de toppen van de sinus, dus een
97
sinustopspanning van 9,7 V. Dit geeft een effectieve spanning van
1,414
= 6,86 V.
U2
Voor het vermogen in de luidspreker geldt: P =
p
6,862
= 5,9 W.
8
De stroombegrenzing begint bij 1,5 A eff. Een 4 Q-luidspreker mag dus
maximaal 1,52 x 4 = 9 W opnemen.
Een 8 Q-luidspreker kan dus opnemen:

Om deze versterker te bouwen, gaan we gebruik maken van echte printplaatmontage.
Je koopt een groot montaprint experimenteerbord met gaatjes. Let er op dat
aan de achterkant elk gaatje apart is voorzien van een koperen vierkantje, dus
niet onderling is doorverbonden.
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Je stopt de onderdelen volgens de hier afgedrukte lay-outtekening in de
gaatjes en buigt de draden aan de achterkant iets om. Als je het bordje
omdraait, kun je alle draadjes aan de koperen vierkantjes vastsolderen.
Leg nu tussen al deze soldeerpunten de verbindingen zoals de hier afgedrukte
sporentekening aangeeft. Controleer alles heel goed, aan de hand van het
schema!
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De punten: in, aarde, 24 V, luidspreker, 0 V, 2 x c, 2 x b en 2 x e zijn
soldeerstiftjes, die je in het printje moet steken, zodat je er aan de bovenkant
iets aan kunt solderen.

mica iiola tieplaatje
transistor

'•lljflp

CQ

iT

tandeeerringMlj /
schroefMl/

moer Ml
tandveerring Ml
soldeertip
ringetje Mij
isolatiebusje

Koellichaam bij 1 transistor per lichaam
37,5mm breedte, type KL 100/37,5/3/SVV

Koellichaam bij2 transistoren per lichaam
75 mm breedte, type KL 100/75/M

De 2N 3055-transistoren moet je op koelplaten vastzetten. Leg er een
plaatje mica onder voor de isolatie en gebruik speciale isolatieringetjes voor
de schroefjes. Onder een van deze schroefjes komt dan een soldeerlipje
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om de collectoraansluiting te maken. Je monteert de koelplaten rechtop zodat
de lucht goed door de ribben kan stromen. De aansluitingen c, b en e op
de print moeten met draden naar de transistoren worden toegevoerd.
Er zijn speciale pluggen in de handel om de luidspreker aan te sluiten.
Denk nu niet dat je er al bent, want we hebben bijvoorbeeld nog geen ge
schikte voeding. In dit geval hoeft het geen gestabiliseerde voeding met
een IC te zijn.
In het volgende hoofdstuk gaan we hiermee verder.
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Vermogensvoedingen
en kortsluitbeveiliging
Voedingen met voeding-IC's hebben twee nadelen:
IC's die hoge spanningen moeten afgeven, kunnen niet veel stroom leveren en
als je ze te lang kortsluit gaan ze kapot.
Voor een apparaat dat samen met zijn voeding in een kastje zit ingebouwd,
behoeven we niet zo bang te zijn voor kortsluiting, want mocht dat onverhoopt
toch gebeuren, dan vliegt de zekering er wel uit.
Maar tijdens het experimenteren weet je nooit wat er kan gebeuren en dan
is een kortsluitvaste voeding wel erg prettig.
Voor de versterker uit het vorige hoofdstuk hebben we een voeding nodig
die veel stroom kan leveren. Kortsluitvastheid voor lange tijd is niet zo'n
probleem, want bij het aansluiten, zet je even een voltmeter over de voeding.
Als de spanning wegvalt, weet je direct dat er iets mis is. Verder voel je na
enige tijd even aan de vermogenstransistoren of ze niet te heet worden.
Als alles werkt en stevig is aangesloten, kan er niet zo gauw meer iets
kortgesloten worden.
Voor dit geval kunnen we met een truukje toch meer stroom met een
stabilisatie-IC leveren dan het IC zelf aankan. Zie hier het schema.
BYI26

+4
2NX55
1/2A/T

60V/3A
BA204.1I5

BDI36

100

7A
I

I

-+24V
I.5A

220V
net

Twv
PKWofP250

■oOV

0,7
Zodra de stroom die naar het stabilisatie-IC loopt, groter wordt dan
= 212 mA, komt er 0,7 V over de weerstand van 3,3 Q te staan. De BD 136
begint stroom te voeren en zijn collectorstroom gaat de basis van de 2N 3055 in.
De 2N 3055 gaat ook stroom leveren.
De uitgangsspanning zal precies 24 V blijven omdat, zodra deze spanning zou
willen toenemen, het IC minder stroom gaat trekken en daardoor ook de
stroomleverantie van de 2N 3055 afneemt.
Zou er op de elco, die aan de uitgang van deze voeding wordt aangesloten,
na het uitschakelen een langere tijd spanning blijven staan dan op de elco
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van 4700 pF, dan wordt de spanning op de uitgang van het IC hoger dan de
spanning op de ingang. Dit betekent dat het IC onmiddellijk kapot gaat. De
BY-diode voorkomt hier dat de uitgangsspanning hoger wordt dan de
ingangsspanning.
Je kunt deze schakeling weer het beste op een montagebordje bouwen.
Aan de BD 136 en aan het 24 V-IC schroef je een koelplaatje dat zo licht is
dat er verder geen extra ondersteuning nodig is.
De 2N 3055 daarentegen moet op een grote koelplaat met ribben, breedte 75 mm
AMROH type KL 100/75/M, of op het metaal van het kastje worden
gemonteerd.
Mocht de elco van 4700 jiF/40 V moeilijk te krijgen zijn, neem dan twee
elco,s van 2200 pF.
80136

tmitler 2N 3055

2200p]+ 2200u T»

.LX
Toch is dit systeem nog niet bepaald kortsluitvast. Zodra er kortsluiting
over de uitgang ontstaat, krijgt de 2N 3055 de totale stroom te verwerken en
zou onmiddellijk kapot gaan als er geen zekering was die er eerder uitvloog.
Het beste zou daarom een schakeling zijn die de doorlaattransistor dichtzet
zodra er te veel stroom gaat lopen.
Daarom gaan we gebruik maken van een IC dat speciaal voor deze doeleinden
is ontwikkeld, namelijk de pA 723. Van binnen zit er de volgende schakeling in.

comp

«w— 2

-=K>

r©

"out

-Vo.
CL

CS

In het blokje Z zit een schakeling die op Vref een buitengewoon stabiele
spanning afgeeft.
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Deze spanning kan bij verschillende IC's een beetje anders uitvallen, maar ligt
toch altijd tussen de 6,95 en 7,35 V. Hebben we een IC dat bijvoorbeeld
7,00 V afgeeft, dan blijft de spanning voor dit IC altijd 7,00 V.
Deze stabiele referentiespanning staat tussen de uitgang Vref en de — V
van het IC.
Verder zit er nog een hele goede versterker in, aangegeven met het driehoekje.
Wanneer de spanning op de ingang Inv lager wordt dan op de ingang NI,
wordt de spanning op de uitgang van deze versterker positief. De spanning gaat
omhoog zeggen we dan ook wel eens. Wordt de spanning op de ingang Inv.
hoger dan op de ingang NI, dan wordt de spanning op de uitgang
negatief of — met andere woorden — de spanning op de uitgang gaat omlaag.
Het doet er niet toe hoe groot de spanningen op de beide ingangen
afzonderlijk zijn, het gaat hier alleen maar om het verschil van de spanningen
op de ingangen. We noemen zo'n versterker dan ook een verschilversterker.
Stel dat de spanning op de ingang INV + 7 V is en op de ingang
NI +6 V. De ingang INV is dan +1 V hoger dan de ingang NI en dus zal de
uitgangsspanning negatief worden.
Stel nu dat de spanning op de ingang INV + 8 V is en op de ingang NI +9 V.
De ingang INV is dan 1 V lager dan de spanning op de ingang NI en de
uitgangsspanning wordt positief.
Omdat we normaal niet erg veel stroom uit zo'n geïntegreerde verschil
versterker kunnen trekken, zit er ook nog een extra transistor in. De collector
hiervan is op Vc en de emitter op Vout uitgevoerd.
Aan de basis van deze transistor zit ook nog een transistor, waarvan de
basis op CL en de emitter op CS zijn uitgevoerd. Deze uitgang van de
verschilversterker is bovendien ook apart uitgevoerd op de uitgang Comp.
De stabilisatieschakeling gaat er nu zo uitzien.

+Vin

Vnt.

2N3055
K

rsc
Ml

\R2

De spanning Vref gaat via de weerstand R3 naar de + ingang van de ver
schilversterker. Zou nu de spanning op het knooppunt van R1 en R2 lager zijn
dan de spanning Vref, dan wordt de uitgang van de versterker positief en zet
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daarmee de transistor Ti verder open. De stroom uit deze transistor stuurt nu
ook de 2N 3055 verder open en daarmee moet de spanning op Vujt via
Rsc wel stijgen.
Deze spanning stijgt net zo lang totdat de spanning op het knooppunt van
Rl en R2 gelijk is aan de spanning Vref.
Zou de spanning namelijk verder stijgen, dan wordt de spanning op dit
knooppunt hoger dan de spanning Vref. Daarmee zou de spanning op de
—ingang van de versterker hoger komen dan die op de + ingang en zou de
uitgangsspanning van de versterker negatief worden. Deze negatieve spanning
zou de transistoren weer dichtzetten en daarmee de uitgangsspanning laten
zakken.
Doordat de spanning op Vref zo verschrikkelijk precies en constant blijft,
zal ook de uitgangsspanning heel precies en constant blijven.
Wanneer we echter een stroom uit deze voeding gaan trekken, komt er over
Rsc een kleine spanning te staan. Zodra deze spanning groter wordt dan
ongeveer 0,7 V begint T2 stroom te trekken. Deze stroom moet door de
versterker worden geleverd, maar omdat de versterker kortsluitvast is, zal zijn
uitgangsspanning dalen. En daarmee daalt ook de uitgangsspanning van
de voeding.
Deze daling komt via R1 en R2 ook op de —ingang en daardoor wil de
uitgang van de versterker stijgen maar T2 trekt zoveel stroom dat dit niet
meer mogelijk is.
De voeding is daarmee kortsluitvast. Toch moeten we goed beseffen dat bij
kortsluiting de totale spanning over de 2N 3055 komt te staan, terwijl er
ook de volle stroom doorheen gaat lopen.
Er is nog één ding dat je zal zijn opgevallen, namelijk de condensator C. Stel
je voor dat om een of andere reden de uitgangsspanning iets wil zakken. De
uitgangsspanning van de versterker gaat dan onmiddellijk iets omhoog om zo
deze daling te compenseren.
Normaal gaat deze stijging zo snel dat de uitgang te veel wordt bijgestuurd.
De uitgangsspanning wordt dan ook iets te hoog en de versterker wil deze te
hoge spanning onmiddellijk weer terug regelen door zijn uitgang negatief
te maken. Maar ook dit doet hij dan weer veel te snel, zodat het spel
zich herhaalt.
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De uitgangsspanning begint te slingeren met een hoge frequentie, we zeggen
dat de schakeling oscilleert, dat is hier uiteraard zeer ongewenst. Daarom
maken we de versterker iets trager. Stel dat de uitgangsspanning van de
versterker hoger wil worden. Deze toename van de spanning gaat dan voor
een klein gedeelte door de condensator en komt op de —ingang van de
versterker. Het hoger worden van de spanning op de —ingang remt nu
het hoger worden van de uitgang af. Zou de uitgangsspanning lager willen
worden dan komt deze afnemende spanning ook weer via de condensator
op de — ingang terecht. Het af nemen van de spanning op de —ingang remt nu
ook weer het afnemen van de uitgangsspanning. Let er wel op dat dit
betekent dat alleen snelle veranderingen worden tegengewerkt. Een conden
sator laat namelijk hoge frequenties dus snelle veranderingen veel beter door
dan lage frequenties, dus langzame veranderingen. En dat was precies wat
we wilden bereiken.
Voor de bouw van deze voeding gaan we weer gebruik maken van een printje.
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We kunnen in een elektronische schakeling nooit precies van te voren
voorspellen hoe groot de waarde van de verschillende onderdelen zal
uitvallen. In deze schakeling weten we dat de spanning Vref tussen de
6,95 en de 7,35 V moet liggen, maar we zullen moeten afwachten op
wélke waarde deze spanning bij het door ons gekochte exemplaar zal
uitvallen. Hetzelfde geldt voor de weerstanden, die ook een bepaalde
tolerantie hebben.
Om deze uitgangsspanning nu precies óp 24 V te kunnen instellen, hebben
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. we een instelpotentiometertje in de schakeling opgenomen. Nadat je de zaak
gebouwd hebt en in werking gesteld, zet je een voltmeter op de uitgang.
Je draait nu net zo lang aan het schroefje van de potmeter totdat deze
spanning precies 24 V is. Daarna hoef je er niets meer aan te doen.
De 2N 3055 monteer je weer geïsoleerd op een speciaal koellichaam.
Normaal is het gebruik van een lichaam van 75 mm breedte voldoende, dus
het AMROH type KL 100/75/M.
Mocht er echter een langdurige kortsluiting ontstaan, dan zal de 2N 3055
een vermogen van meer dan 25 V x 2 A '= 50 W moeten verwerken.
Daarvoor zou je in principe een koellichaam met een breedte van 300 mm
nodig hebben.
Met een kleiner koellichaam is deze schakeling — net als stabilisatie-IC's —
slechts voor korte tijd kortsluitvast.
Je kunt deze voeding samen met de eindversterker in een kastje onder
brengen of ieder apart in een eigen kastje. De transistor kun je koelen
door hem op het metaal van het kastje te monteren. Maar ook de brugcel
en de trafo worden warm. Zorg daarom voor een goede luchtventilatie,
want ook deze laatste moeten hun warmte kwijt kunnen.
Al met al hebben we nu een voeding en een eindversterker, zoals we de
vermogensversterker ook vaak noemen, maar wie hier zijn pick-up mee pro
beert af te luisteren zal niet veel horen.
De reden hiervoor is simpel: de eindversterker versterkt niet voldoende om de
hele kleine pick-up-spanning hoorbaar te maken. Daarvoor hebben we nog
een apart versterkertje nodig.
Het is nu ook wel duidelijk waarom we de vermogensversterker, eind
versterker, noemen. De extra versterker gaat dan ook voorversterker heten.
Maar daarover meer in het volgende hoofdstuk.
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Pick-up's en voorversterkers
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De pick-up is de afstammeling van de grammofoon. En dat begon allemaal
met het Amerikaanse kinderliedje: 'Mary had a little lamb'. De eerste
grammofoon werd door Edison gemaakt en heette phonograaf. Aan het
einde van een grote trechter zat een trilplaatje en aan dat trilplaatje was een
naald bevestigd. Deze naald prikte in de was die op een grote rol was aan
gebracht. Met de hand kon je deze rol draaien terwijl hij langzaam opzij
bewoog. De naald trok een spoor in de was. Omdat die naald bewoog door de
trillingen van het liedje dat Edison in de trechter zong, werd het spoor dieper of
minder diep. De rol werd daarna in de oorspronkelijke stand teruggedraaid en
opnieuw afgedraaid maar nu met de naald in de groef. De oneffenheden in
die groef duwden de naald op en neer. Daardoor begon het trilplaatje te
bewegen en klonk er uit de hoorn het liedje: 'Mary had a little lamb'.
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Ondanks dat dit meer dan 70 jaar geleden is gebeurd, is er aan het principe
van de grammofoon niets veranderd.
Wel is al heel gauw de wasrol vervangen door een bakelieten schijf, die
niet zacht werd wanneer het warm weer was. De op en neer gaande
beweging van de naald in de groef werd vervangen door een heen en weer
gaande beweging van de naald in een slingerende groef.
De eerste grammofoons voor het publiek hadden nog steeds de trilplaat
aan het einde van de hoorn. De grammofoonplaat lag op een gewone draai
tafel, die aangedreven werd door een veer. Voordat je een plaat kon afspelen
moest je eerst die veer opwinden met een grote slinger. Tegenwoordig staat
zo'n zelfde draaitafel verend opgesteld en wordt elektrisch aangedreven.
Daarmee is het bekende effect van de oude grammofoons voorbij, die een
huilende lager wordende toon afgaven, wanneer de veer afgewonden was.
Ook de trilplaat is vervangen door het opneem-element, dat de naaldbeweging
omzet in een spanninkje. De naald is kleiner geworden en bestaat niet meer
uit een ijzeren stift, maar uit een heel klein puntje saffier of diamant, dat
veel en veel minder snel afslijt dan de ijzeren naald, via een armpje worden
nu de bewegingen van de naald overgebracht naar het element.
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De eerste elementen bestonden uit een plaatje seignette-zout, dat een
spanning afgeeft wanneer het wordt gebogen. Dit is het principe van het
kristalelement dat we nog steeds in goedkope opnemers aantreffen. Later
werd dit plaatje kristal vervangen door een keramisch materiaal, dat weliswaar
iets minder spanning afgeeft, maar ook minder vervorming heeft, terwijl het
bovendien niet zo vocht- en temperatuurgevoelig is. Hiermede deed het
keramische element zijn intrede.
Nog later greep men terug op een oeroud principe. Men liet de naald een
spoeltje aandrijven, dat tussen de polen van een magneet was opgehangen.
Dit is het principe van de elektro-dynamische pick-up. Wanneer we een
stroom door een spoeltje sturen, dat in een magneetveld is opgehangen, dan
gaat dat spoeltje draaien. Maar ook omgekeerd, wanneer we een spoeltje
draaien dat in een magneetveld is opgehangen, dan komt er een stroompje
uit. Omdat dit spoeltje maar heel klein en licht mag zijn, zal er ook maar weinig
stroom uitkomen; we moeten achter dit element dan ook heel erg gaan
versterken.
Daarom draaide men toen de rollen maar om, men liet een heel klein
magneetje draaien in een spoeltje. Hele sterke magneetjes kon men pas goed
maken toen dë moderne magnetische materialen waren uitgevonden. Hiermede
deed het magneto-dynamische element zijn intrede.
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Magnetodynamische elementen

Al spoedig bleek dat korreltjes van het materiaal, waaruit de grammofoon
plaat was geperst, de naald ook een beetje in beweging brachten. Dit was te
horen aan het geruis waarmee het afspelen van elke grammofoonplaat
gepaard ging.
Nu bestaat geruis voornamelijk uit hoge tonen, en daaruit volgde al direct
de methode waarmee men dit hinderlijke geruis kon verminderen. Men zette
de hoge tonen extra sterk op de plaat. Bij het afspelen moesten deze
hoge tonen dan weer extra verzwakt worden, maar daarmee verzwakte men
tevens het geruis.
Het eenvoudigste was om niet alle hoge tonen even veel te versterken,
ophalen noemen we dat, maar om de hoge tonen des te meer op te halen,
naarmate ze hoger waren.
Wanneer we zeggen dat de tonen van de muziek die we willen weergeven
een rechte lijn voorstellen, dan kunnen we de op de plaat staande sterkte
met een grafiek aangeven, die er zo uit ziet.

20Hz

50Hz

500Hz

20Hz

2122Hz
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Uit deze grafiek zien we dat de tonen beneden de 50 Hz tien maal verzwakt
op de plaat zijn opgenomen. Tussen de 50 Hz en de 500 Hz neemt deze
verzwakking langzaam af. De tonen rond de 1000 Hz staan onverzwakt en
onversterkt op de plaat.
De tonen boven de 2122 Hz worden steeds meer versterkt op de plaat
gezet. De tonen rond de 20 kHz worden zelfs tien maal versterkt. Daarna
blijft de sterkte constant, wat verder ook niet interssant meer is, want tonen
boven de 20 kHz kunnen we toch niet meer horen.
Bij het afspelen zullen we dus het omgekeerde moeten gaan doen. De
allerlaagste tonen zullen we eerst tien maal moeten versterken en de aller
hoogste tien maal verzwakken, voordat we het oorspronkelijke signaal weer
terug hebben. Daarna moeten we verder gaan versterken.
Alle pick-up-elementen hebben een bepaalde gevoeligheid. Deze gevoeligheid
geeft aan hoeveel spanning en stroom zo'n element bij het afspelen van een
gewone plaat afgeeft met tonen van 1000Hz.
Om te zorgen dat we van een element nooit teveel stroom kunnen vragen,
moet de impedantie (weerstand) die we er op aansluiten altijd groot
genoeg blijven.
We zullen het een en ander eens gaan bekijken voor de verschillende typen
elementen.
stroom bij 1000 Hz
Impedantie
spanning bij 1000 Hz
Elementtype
500 kQ
0,75 ^A
Kristal
375 mV
500 kQ
0,35 mA
175 mV
Keramisch
2 Q
50 mA
0,1 mV
Elektro-dynamisch
50 kQ
5 mV
0,1 fiA
Magneto-dynamisch
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Nu is het materiaal van het kristal in een kristalelement vrij stug. Dat
betekent dat de snelle golvingen van de hoge tonen niet in staat zijn dit
materiaal grote bewegingen te laten maken. Hoe hoger dus de frequentie van
de toon, des te kleiner wordt de beweging van het kristal. Maar omdat de
spanning die het kristal afgeeft evenredig is met de beweging van dat kristal, zal
de spanning die het kristal afgeeft steeds minder worden naarmate de
frequentie toeneemt. Op de plaat zijn juist de hoge tonen steeds sterker
opgenomen naarmate de frequentie hoger wordt en is er van een redelijke
compensatie sprake.
We behoeven bij een kristal-pick-up dan ook geen bijzondere maatregelen te
nemen om de te sterk op de plaat staande hoge tonen te verzwakken en
de te zwak op de plaat staande lage tonen te versterken, dat doet het
kristal zelf al.
We kunnen een kristal-pick-up dus direct op een versterker aansluiten.
Ook het keramische pick-up-element verzwakt de hoge tonen, echter niet zo
sterk als het kristalelement. Van het signaal dat het keramische element afgeeft,
zouden we eigenlijk de laagste tonen nog twee maal moeten versterken en
de hoogste nog twee maal moeten verzwakken. Normaal behoeven we hier geen
extra maatregelen voor te nemen. Alle goede versterkers hebben een toon
regeling, waarmee we de sterkte van de lage en van de hoge tonen afzonderlijk
kunnen bijregelen. Bij een goede toonregeling kunnen we de sterkte van de
lage tonen nog eens van tien maal extra verzwakken tot acht maal extra
versterken, instellen. Hetzelfde geldt voor de hoge tonen.
Je ziet, meer dan genoeg bijregelmogelijkheden voor de keramische pick-up.
Anders wordt het met de elektro-magnetische en de elektro-dynamische
pick-up-elementen. Deze geven precies weer wat er op de plaat staat. Boven
dien is de spanning die ze afgeven erg klein. We moeten daarom niet alleen
extra gaan versterken, maar bovendien de plaat-karakteristiek corrigeren.
De grafiek waarmee we aangeven op welke manier de fabrikant de verschillende
tonen te sterk of te zwak op de plaat heeft gezet is door een internationale
commissie vastgelegd. Deze overeengekomen kromme noemen we de
RIAA-kromme.
Vroeger had iedere fabrikant zijn eigen kromme en dat gaf natuurlijk een
geweldige verwarring en enorme problemen.
Elektro-dynamische elementen worden vaak voorzien van een transformatortje.
Uit dat transformatortje komt dan een spanning van 2 mV over een impedantie
van 50 kQ, zodat we voor beide elementen met dezelfde versterker kunnen
volstaan.
We zullen de schema's laten volgen waarmee je het signaal van je pick-up
zodanig kunt versterken dat het geschikt wordt voor onze eindversterker.
Allereerst gaan we een paar proeven doen.
Op een experimenteerbordje bouwen we de volgende schakeling.
Omdat we niet veel stroom uit de trafo trekken, zal hij een spanning van onge
veer 14 V afgeven. De spanningsdeler, bestaande uit weerstanden van 10 kQ en
1
1
= jï gedeelte af, dus ongeveer 1,3 V. Door met een
1 kQ, geeft hiervan
10 + 1
voltmeter op punt A te meten, kun je nagaan hoeveel dat in jouw schakeling is.
56
x 24 = 3,01 V.
De gelijkspanning op de basis van de BC 107 bedraagt

56 + 390
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De BC 107 gaat stroom trekken en daardoor zal ook de BC 177 stroom gaan
voeren. Deze stroom komt de collector van de BC 177 uit en gaat via de
potmeter ook door de emitterweerstand van 2,2 kQ. Deze stroom zal nu zo groot
worden dat er 3,01 — 0,7 = 2,31 V op de emitter komt te staan. Zou de
stroom namelijk groter worden, dan wordt de emitterspanning hoger, waardoor
de basis van de BC 107 niet genoeg spanning meer krijgt.
De BC 107 zou dan geen stroom meer kunnen trekken, waardoor ook de
stroom door de BC 177 afneemt.
2 31
De collectorstroom van de BC 177 is hierdoor -^r = 1,05 mA.
2,2
BC 107
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Staat de loper van de potmeter helemaal rechtsom, dan gaat deze stroom door
een weerstand van 10 kQ.
Op de collector van de BC 177 staat dan een spanning van 1,05 mA
x (2,2 + 10) = 12,81 V.
Staat de loper van de potmeter helemaal linksom, dan is er geen weer
stand van 10 kQ meer aanwezig en zal de collectorspanning gelijk zijn aan de
emitterspanning van de BC 107, dus 2,31 V.
Wanneer je dit nameet zullen deze spanningen wel niet precies kloppen, maar
dat komt omdat de waarden van de weerstanden ook niet precies gelijk zijn
aan de opgegeven waarden.
Wanneer je nu de trafo inschakelt en je meet de wisselspanning achter de
1 jiF-condensator, dan staat daar ongeveer 1,3 V op als de loper van de potmeter
linksom staat. Draai je nu de loper langzaam rechtsom, dan zie je de spanning
toenemen om te eindigen bij ongeveer 7,2 V, wanneer de loper helemaal
rechtsom staat. De schakeling versterkt. Toch zit er geen condensator over de
emitterweerstand, de ingangsimpedantie is dus hoog.
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Stel datje y volt wisselspanning op de basis zet. Deze spanning moet ook op de
Y
emitter staan, dus gaat er een wisselstroom van
mA lopen. Deze vloeit ook
door de potmeter. Als deze een waarde heeft van 10 kQ, moet er op de
collector een wisselspanning staan van yy mA x (2,2 + 10 kQ) = y x
2,2+10
—22— = y x 5,545V.
De versterking is hier dus 5,5 maal. Hiermee gaan we onze versterkers uitvoeren.
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De kristal-pick-up moet hoogohmig worden afgesloten. Door een emittervolger toe te passen weten we dat de ingangsimpedantie van de schakeling
hoogohmig wordt.
De basisweerstanden van 560 kQ en 2,7 MQ leggen samen de ingangs
impedantie op ongeveer 500 kQ.

560
x 24
560 + 2700

Op de basis van de BC 107 staat een gelijkspanning van

= 4,1 V. De collectorstroom van de BC 177 zal nu net zo lang stijgen tot er
4,1 — 0,7 = 3,4 V op de emitter van de BC 107 staat. Zou de spanning
namelijk nog meer willen stijgen dan houdt de BC 107 op met stroom te trekken
en daarmee wordt ook de stroom van de BC 177 verminderd.
34
Er gaat in de BC 177 dus een collectorstroom van yy = 1,03 mA lopen. Op de
collector van de BC 177 staat dan een spanning van (10 + 3,3) x 1,03 = 13,7 V.
De versterking voor wisselspanningen kunnen we net zo uitrekenen.Een wissel
spanning van y volt die op de basis komt, zal ook op de emitter moeten staan.
Er gaat dus een wisselstroom van -r^r- mA uit de collector van de BC 177
0,0

lopen. Deze stroom geeft weer een uitgangsspanning van

y

3,3

x (10 + 3,3) =

4,03 x y volt. De schakeling versterkt dus 4,03 maal.
Dit betekent dat een ingangsspanning van 250 mV een uitgangsspanning
van 1 V geeft.
Voor de magneto-dynamische pick-up passen we hetzelfde systeem toe.
We moeten er echter voor zorgen dat de versterking nu veel groter wordt.
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De magneto-dynamische pick-up moet worden afgesloten met een impedantie
van 50 kQ. De ingangsimpedantie op de basis van de BC 107 is echter veel
hoger. Door de juiste keuze van de basisweerstanden hebben we hier een
impedantie van 50 kQ verkregen.
Voor gelijkspanning laat de 47 ^F-condensator geen stroom door, zodat de
weerstand van 680 Q niet meedoet. De versterking is dan 5,5 maal.
Dat is echter te weinig voor ons doel.
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Voor wisselspanningen met frequenties in het hoorbare gebied kunnen we de
invloed van deze condensator wel verwaarlozen. De weerstand van 680 Q
doet dan volledig mee en staat parallel aan de weerstand van 2,2 kQ. Samen
680 x 2200
vormen ze dan een weerstand van
= 519,4 Q. De versterking wordt
680 + 2200
10000 + 519,4
daarmee dan
= 20 maal. Dit betekent dat een ingangswissel519,4
spanning van 5 mV een uitgangswisselspanning van 100 mV afgeeft.
Wanneer we een magneto-dynamisch pick-up-element hebben dat een
gevoeligheid van 5 mV heeft, dan zal het voor de tonen rond 1000 Hz 5 mV
afgeven. Echter voor de hele lage tonen geeft het 0,5 mV af, omdat die tien maal
verzwakt op de plaat staan. Voor de hele hoge tonen geeft het dan 50 mV af,
die tien maal versterkt op de plaat staan. Omdat we een spanning van 1 V
aan onze eindversterker moeten toevoeren, zouden we dus de laagste tonen
nog eens honderd maal moeten versterken. De tonen rond 1000 Hz tien
maal en de hoogste tonen één maal.
Dan zitten we voor alle tonen op 1 V.
Er zijn verschillende magneto-dynamische pick-up-elementen.
De meeste elementen geven rond de 5 mV af, maar er zijn er ook die slechts
2 mV afgeven, terwijl weer andere tot 10 mV kunnen gaan. Wijkt je element dan
ook erg van de 5 mV/5 cm/sec af, dan moet je de 680 Q-weerstand ver
anderen. Voor 2,5 mV moet het 220 Q worden, en voor 10 mV 2,2 kQ.
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Het corrigeren van de RIAA-kromme gaan we hier met een Opamp-IC doen.
Je koopt daarmee een complete miniatuurversterker in één huisje. Uit dat huisje
komen draadjes, die als aansluitingen moeten dienen. Twee draadjes hebben
de functie 'off-set'. Die gebruiken we voor toepassingen waarmee we hier
niet te maken hebben. We sluiten deze draadjes dan ook niet aan.

/m5-oft-set
6: niet verbonden
i ; doorverbonden wet
metalen hun

Door het netwerk, bestaande uit de weerstanden van 100 Q, 6,8 kQ en 1 kQ
met de condensatoren van 33 nF, 10 nF en 10 /iF, wordt een gedeelte van
de uitgangsspanning teruggevoerd naar de —ingang. We weten al dat de
versterking van de Opamp er voor zorgt dat de spanning op de + ingang gelijk
wordt aan de spanning op de — ingang.
Voor gelijkspanning laten de condensatoren geen stroom door. De weer
stand van 1 kQ doet dus niet mee. De gehele uitgangsspanning komt dan via
de weerstanden van 100 kQ en 6,8 kQ op de —ingang. Dat betekent dat
de uitgangsspanning gelijk moet zijn aan de spanning op de + ingang.
Voor de laagste tonen doen de condensatoren van 10 nF en 33 nF nog
steeds niet mee. De condensator van 10 ^F heeft al een zeer lage weerstand,
________1 kQ + 78,8 Q________
1
ongeveer 78,8 Q. Er komt nu
ge1 kQ + 78,8 Q + 6,8 kQ + 100 kQ
100
gedeelte van de uitgangsspanning op de —ingang. De uitgangsspanning zal dan
honderd maal de spanning op de + ingang worden. Voor lage tonen ver
sterkt de schakeling dus honderd maal.
Voor tonen rond de 1000 Hz kunnen we de invloed van de 10 ^F-condensator
geheel verwaarlozen. De impedantie van de 10 nF- condensator is namelijk ten
opzichte van de 6,8 kQ-weerstand nog zo hoog dat we de invloed van deze
condensator wel kunnen vergeten. De impedantie van de 33 nF- condensator is
nu echter in de orde van 2,2 kQ gekomen. Er komt daardoor ^ gedeelte van de
uitgangsspanning op de —ingang terecht. Voor tonen rond de 1000 Hz is
de versterking dus tien maal.
Voor de hele hoge tonen kunnen we alle condensatoren als een door
verbinding beschouwen. De gehele uitgangsspanning komt op de —ingang
te staan. De versterking voor de hele hoge tonen is dus één maal.
Als we achter deze versterker een potmeter aanbrengen om de sterkte te
kunnen regelen, dan kunnen we daarachter rechtstreeks onze eindversterker
aansluiten.
Nu we toch bezig zijn, kunnen we net zo goed een goede toonregeling gaan
bouwen.
98
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De beste toonregelingen zijn van het Baxandall-type. We gaan hiermee aller
eerst een proef doen.
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We weten al dat op punt A ongeveer 1,3 V wisselspanning staat. Draai de
potmeter geheel linksom en meet de spanning op punt B. Deze zal ongeveer
0,65 V bedragen. De versterking is dus een half maal. Draai de potmeter
nu rechtsom. De spanning op punt B zal dan toenemen en 2,6 V worden wan
neer de potmeter geheel rechtsom staat. Hier is de versterking dus twee maal.
Hoe zit dat in elkaar?
We kunnen deze schakeling vereenvoudigen door in plaats van de transistor
een Opamp-versterker op te nemen.
m

R2

vin

i
'Vuil

Omdat voor wisselstroom de + ingang op 0 V staat, zal de uitgangswisselspanning zich zo instellen dat de wisselspanning op de —ingang ook 0 V wordt.
Door Ri gaat dan een wisselstroom lopen van j-. Deze stroom kan nu ner
gens anders heen dan door R2. Om deze stroom door R2 te krijgen, moet de
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uitgangsspanning gelijk worden aan

. Dus Vujt =

Daarmee is de versterking bepaald op

x Vjn.

R2
R1.L'

In onze proef was — als de potmeter geheel linksom stond — R2 = 10 kQ en
10 kQ _ J_
R1 = 20 kQ, dus de versterking was
20 kQ “ 2'

Als de potmeter geheel rechtsom stond, was de versterking

20 kQ
= 2 x.
10 kQ

Met dit principe gaan we nu de toonregelingen maken.
Lage tonen regeling
Voor gelijkspanning laat de 0,33 p/F-condensator geen stroom door. De
spanning op de —ingang kan dus alleen van de uitgang en van de 10 p/Fcondensator komen. De spanning op de 10 p/F-condensator is 12 V en deze
gaat via de 100 kQ-weerstand naar de + ingang. Alleen wanneer de uit
gangsspanning 12 V is, zal ook op de —ingang 12 V staan.
+2i V
6B0r
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Voor zeer lage frequenties kunnen we de condensator van 0,68 p/F weer
wegdenken, terwijl de 0,33 p/F-condensator voldoende stroom doorlaat om als
kortsluiting te fungeren.
47 + 4,7
= 11 x.
Staat de potmeter helemaal linksom, dan is de versterking
47
4,7
Staat de potmeter helemaal rechtsom dan is de versterking 47 + 4,7

1
11 *'

We kunnen de lage tonen dus regelen tussen elf maal versterken en elf maal
verzwakken. Wordt de frequentie hoger, dan begint de condensator van 0,68 pF
stroom door te laten. Voor frequenties rond 1000 Hz kunnen we hem dan ook
als een kortsluiting beschouwen.
100

i
Daarmee wordt de invloed van de potmeter buiten werking gezet. De ver
4,7 kQ
= 1 x.
sterking is dan
4,7 kQ
Hoge tonen regeling
Voor de lage frequenties laat de 180 pF-condensator geen stroom door.
Op de + ingang staat weer 12 V gelijkspanning. Als de gelijkspanning die op de
ingang van de schakeling staat ook 12 V is, zal de uitgangsspanning 12 V
worden. Voor lage tonen zal het netwerk tussen de ingang en de uitgang,
bestaande uit twee weerstanden van 22 kQ de versterking bepalen. Deze is hier
22 kQ
= 1 x. De lage tonen worden dus onversterkt en onverzwakt door22 kQ
gegeven.
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Voor de hoge tonen echter laat de condensator van 180 pF wel stroom door.
Nu bepaalt de stand van de potmeter de versterking. Staat de potmeter
linksom dan is de versterking 11 maal. Staat de potmeter rechtsom dan is de

•
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versterking —maal.
We zullen nu laten zien hoe al deze schema's gecombineerd moeten worden.
Indien je wilt kun je de potmeters rechtstreeks op de printplaat monteren.
Zet je ze niet op de printplaat, dan moet je aansluitsoldeerpinnetjes op de
printplaat zetten. Verbind de potmeters precies zo als op de printplaat is
aangegeven. In dit geval is rechtsom draaien van de potmeters een sterker
worden van de lage of de hoge tonen.
De potmeters moeten van het lineaire type zijn, anders regelen ze aan het
einde van de slag te snel en aan het andere einde van de slag te langzaam.
De sterkteregelpotmeter moet echter van het logaritmische type zijn. Het oor
hoort veranderingen van zachte tonen namelijk veel sterker dan veranderingen
van sterke tonen. Zo'n logaritmische potmeter regelt in zijn laagste stand heel
langzaam en in zijn hoogste stand heel snel. Ook hier moet je er weer goed
op letten dat rechtsom de grootste sterkte betekent.
Met behulp van het schakelaartje kun je kiezen tussen de kristal-pick-upingang of magneto-dynamische pick-up-ingang.
Wil je de schakeling alleen voor één van de twee pick-up-typen bouwen, dan
kun je natuurlijk die schakeling, die je niet nodig hebt, weglaten.
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Neem voor de aansluitingen weer afgeschermd draad en zorg er voor dat
de 0 aan aarde komt.
Wie stereo wil hebben, moet al deze schakelingen dubbel bouwen. Er zijn
potmeters in de handel waar twee potmeters op één as zitten. De ene helft
is dan voor b.v. hoog linkerkanaal en de andere helft is voor hoog rechterkanaal.

Twee potmeters op één as.
Ook de eindversterkers moeten voor stereo twee keer worden gebouwd.
Neem dan ook twee voedingen. De 0 van de schakelingen moet dan met de
ingangsplug van de pick-up worden doorverbonden en nergens anders!

Nawoord

Dat was me even wat!
We zijn begonnen met gewone zaklantaarns en geëindigd met een hele
goede pick-up-versterker, met toonregeling en al!
Het zal wel niet allemaal even gemakkelijk zijn geweest maar ik hoop dat je er
veel plezier aan hebt beleefd en nog zal beleven.
Je zult wel gemerkt hebben dat je het meeste hebt geleerd van de tegenslagen
waarvoor je tenslotte toch de oplossing vond.
Als je er uit gekomen bent, bleek het meestal erg eenvoudig te zijn, al
kostte het vaak wel eens moeite.
IC's, Opamps, computers enz. het lijkt allemaal zo moeilijk als je niet weet
waar het over gaat. Later is het gesneden koek en gebruik je al die woorden
zelf alsof je nooit anders hebt gehoord.
Wel, we hebben samen gezellig aan elektronica 'gedaan' en ik hoop dat het
je bevallen is.
Wie er meer van wil weten, kan overal terecht. Er zijn allerlei soorten
boeken, clubs en tijdschriften.
Toch zou ik het leuk vinden als dit boekje je op weg had geholpen in
een van de mooiste hobby's die er zijn.
Eindhoven, 1978.
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Kleurcode

Band 1

Band 2

Band 3

Band 4

Kleur

1 e cijfer

2 e cijfer

verm. factor

tolerantie

Zwart

0

0

1

Bruin

1

1

10

± 1%

Rood

2

2

100

± 2%

Oranje

3

3

1000

Geel

4

4

10000

Groen

5

5

100000

Blauw

6

6

1000000

Paars

7

7

10000000

Grijs

8

8

100000000

Wit

9

9

1000000000

Goud

0.1

± 5%

Zilver

0,01

± 10%

Geen

106

± 20%
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Schema symbolen

Weerstand

(+)
Regelbare weerstand

(-)

Batterij

Instelbare weerstand
Antenne
Condensator

:
-

Regelbare condensator

Instelbare condensator

“M)|---7

Elco

Spoel

i
1
X

Massa

Aarde

Drukschakelaar, Seinsleutel

;
Schakelaar aan/uit
i
i
i

Spoel met instelbare kern

-0Q~

:

Meter

:
.*

Afgeschermde kabel

Transformator
NPN transistor

a

k

Diode
PNP transistor
Zenerdiode
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31
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Trefwoordenlijst
\
Aandrijven - 91
Aantrekken - 32, 54, 59
Aarde - 104
Accu - 9
Achterkant - 77
Achterlampje - 9
Afgeschermd draad - 73,104
Aflezing - 15
Afstemknop - 37
Afstoten - 33, 54, 59
Afstemcondensator - 37
Aluminium -35
Aluminiumoxyde - 35
Amperage - 51
Ampère - 9
Amplitude - 28
Anode-39
Antenne - 29
Armpje-91
As-15
Atomen -31
Bakeliet-91
Basis-46
Basisspanning - 71,73,79, 82
Basisstroom - 47, 49, 69, 72
Basisweerstand 96,97
Batterij - 7
Baxandall -99
BC 107-68, 79,95
BC 177-70, 72,73,75. 79,95
BD135-80
BD 136-80,85
Beat - 30,79
Begrenzen - 67
Beltransformator - 61
Bijregelen - 94
Bijsturen - 88
Blik-60
Blokkeren -41
Boem - 79
Brom-29,73,75,77
Brugcel - 90
Bruggelijkrichter - 42, 61
BY126-85
Capaciteit - 33,34
Cel - 7,64
Centrale - 57
Chassisaarde - 73
Collector - 46
Collectoraansluiting - 84
Collectorspanning - 50,95
Collectorspanningsverandering - 51

Collectorstroom - 49.69,72,79,95
Collectorstroomverandering - 51
Collectorweerstand - 72
Commutator- 59
Compensatie - 94
Compenseren - 88
Complementair-80
Condensator - 31,32
Contact - 59
Conus - 58,76
Corrigeren - 94
Coulomb-34
Current -42

:
j

i

Darlington -80
Deeltje - 32
Deurbel - 61
Diode-39,61
DIN plug-75
Dissiperen - 13
Diamant - 91
Dichtzetten-88,91
Doorbranden - 8
Doorlaatrichting -48
Doorlaattransistor - 86
Doorslaan - 35,43
Draadgewonden -13
Driehoekje - 87
Dubbelfasig - 63
Dynamo -9
Effectieve waarde - 27.63,70,82
Eindversterker - 90
Elektrodynamisch - 92.94
Elektronen -31
Elektrolyt - 35
Elektronische meter - 21
Elektronische schakeling - 89
Elektromotor - 59
Element-91
Elco-35
Emlttor - 46
Emittorspanning - 71,79,82,95
Emittorstroom - 49
Emittorvolger - 73.74,80,96
Emittorweerstand - 72,73.80,95
Experimenteren - 85
Experimenteerbordje - 82
Farad - 34
Fase - 63
Ferroxcube - 60
Fietslampje- 10
Fluittoon - 74
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Folie-35
Frequentie - 26
Geleiding - 52
Gelijkrichter - 63
Gelijkstroom - 69
Gelijkspanning - 41,45,61
Geluid-28,45. 58,76
Geluidsterkte - 28
Gemiddelde stroom - 69
Gemiddelde waarde - 69
Gevoeligheid - 93
Gitaar - 30
Glijcontact -15
Gloeidraad -7,10
Grafiek-43.93
Greatz - 42
Grammofoon -91
Grammofoonplaat 59,91
Groef - 59
Harskern - 65
Hersenen - 76
Herz-26
Hoog - 87
Hoogohmig - 73,96
Hoogste stand -101
Hoge frequentie - 89
Hoge tonen - 29.77.94.97.101
Hoge tonen regeling - 101
Huiltoon -91
Huiskamer - 79
Houten plaat - 78
IC-66.85
Ijzer - 60
Ijzeren kem - 55
Ijzeren stift-91
Impedantie - 74,93,98
Ingang - 87
Ingangsimpedantie - 95,97
Inhóud- 34
Instellen - 69
Instelpot - 90
Integrated Circuit - 66
Invloed meter-21
Inwendige weerstand - 21
Isolatie-32, 55,60,90
Isolatie materiaal - 37
Isolatie ring - 83
Isolator - 35
Janken -74
Karakteristiek - 94
Kathode - 39
Keramiek - 37
Keramisch element - 92
Kem-31
Kilo-12
Kleurcode - 14,38
Klok-25
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Knooppunt - 81,88
Koellichaam - 83,90
Koelribbe - 68,84. 86
Koelplaat -41,51,83, 86
Koelvin - 51
Koolbaan -15
Koolborstel - 59
Koolstof-12
Koperdraad - 54
Koperen vierkantje - 82
Kortgesloten klemmen - 22, 23
Kortsluitbeveiliging - 81,85
Kortsluiting - 11,85, 86
Kortsluitvast - 81,85, 86, 88
Krachtlijn - 55
Kristalelement - 92
Laag - 87
Laagste stand -101
Lading - 33
Lage frequentie - 89
Lage tonen - 76, 78, 94, 97, 100
Lage tonen regeling - 100
Lampje - 7, 57
Las - 66
Lay-out - 83
Leiding - 57
Lekken - 38
Lekstroom - 38
Lichtgolven - 28
Lichtnet - 28,45, 56,61
Lineair - 101
Linker kanaal -104
Logaritmisch -44,101
Loper - 15
Luchtspleet - 58
Luchtstroom 78
Luidspreker - 45, 58,74
Luidsprekerbox - 76
Luidsprekerkast - 76
Luidsprekerrand - 78
Magneet - 18, 54,59,92
Magnetisch - 54
Magnetisch veld - 55,92
Magneto-dynamisch - 59,92,96
Massief - 60
Maximaal -26
Maximale basisstroom - 52
Maximale collectorstroom - 51
Maximale spanning - 36,41,51
Maximaal vermogen - 82
Maximale waarde - 70
Meetsnoer -20
Mega -12
Membraan - 58
Metaal-31.73.86.90
Meten -18
Meter - 18,58
Mica - 37.83
Micro-19.34
Microfoon - 28,45

Microfoonversterker - 98
Middenaftakking - 63
Milli - 9. 34
Min - 7,32
Miniatuur versterker - 98
Moeren - 62, 83
Molecuul - 31
Montage bord - 61,86
Monta print - 82
Muziek-28, 93
Naald-22,26,91
Nano - 34
Negatief - 26, 31
Negatieve helft - 63
Neon lampje - 65
NPN-52,69.80
Netwerk - 98
Nulstand-19,22,23
2N 3055-80. 85. 88
Ohm -10,27
Ohmmeter - 39,46,52
Off-set - 98
Omschakelbaar - 20,22
Ompolen - 59
Onbelast-63
Onderdelen - 32, 61,89
Oneffenheid - 91
Ontkoppelen - 74
Ontladen - 36
Oor-77
Opamp - 98
Opladen -36
Opneemelement - 91
Opslaan-32
Oscilleren - 89
Overbruggen - 74
Oxyde huidje - 35
Pakket - 60
Papier-35, 78
Parallelschakeling -18,23
Phonograaf - 91
Pick-up element - 59
Pico - 34
Pick-up-29. 45. 91
Pijltje - 39
Plaatje - 60
Platen - 33
Plus - 7.32
PNP-52,80
Polarisatie - 35
Polycarbonaat - 37
Polyesther - 37
Polystyreen - 37
Positief-26,31
Positieve helft - 61,63
Potentiometer -15,104
Primaire - 56
Printbouw - 56
Printplaat-82,101
PU versterker - 73

Rammelen - 79
Ratelen -29
Rechterkanaal - 104
Regelbare voeding - 68
Referentie spanning - 87
Rimpelspanning - 64
Rol-91
Rotor - 59
RIAA-94, 98
Ruisen -93
Ruststroom - 81
Rustwaarde - 69
Saffier-91
Schaal-22
Schaaluitslag -20
Schakelaar - 7,101
Schema - 16
Schroeven - 62, 83
Science fiction - 30
Secundaire - 56
Seignette zout - 92
Serie schakeling - 18,23
Silicium - 53
Sinus-28, 62, 82
Slinger - 25,91
Slingeren - 89
Slingertijd - 25
Sluiting - 35
Soldeerbout - 65
Soldeerpin -101
Soldeerpunt - 83
Soldeerlip - 61,83
Soldeerstift - 83
Soldeervet - 65
Soldeerwater - 65
Solderen - 61,65
Spanning - 7, 9,13
Spanningsbron - 7
Spanningsmeter -16,18,20,26,55
Spanningswaarde - 36
Spanningsdeler - 74,94
Spiraalveertje -18
Sperren -41
Sperspanning -43
Spijker - 54
Spoeltje-18.55. 58,92
Spoor-91
Sporentekening - 83
Stabiele spanning-86
Stabilisatie - 67
Stabilisatie IC-85
Stabilisatie schakeling - 87
Stator - 59
Stereo - 104
Sterkteregelaar - 17.73.98.101
Stofzuiger - 59
Standaardwaarde -12.13
Straalkachel -11
Streepje - 39
Stroombron-71
Stroom-7,9,13,31
Stroommeter - 14,18,19
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Stroomleverantie - 85
Stroomversterking - 80
Stroomversterkingsfactor - 48.49
Stop -11
Stopcontact - 11,25.26
Stug - 94
Sturen - 88
Symbool -16
Tantaalcondensator - 37
Terugwerkende spanning - 73.74
Terugwerkingsfactor - 51
TIP - 67
Toon - 76
Toonhoogte - 28
Toonregeling - 94,98
Tolerantie - 15.89
Topspanning - 28,63
TO 3-67
Trafo-56
Transformator - 55,61.74
Transformatorhuisje - 58
Transformeren - 56
Transistor-45.69
Transporteren - 58
Trillen-27.28. 79
Trillingstijd-25
Trimmer-37
Trommelvlies - 76
Uitgang - 87
Uitgangsspanning - 85,87,88,89,98
Uitgangstransistor - 81
Uitsterven - 28
Uitvloeien - 66
Universeel apparaat - 20,22,24,46
Variabele condensator-37
Vastlopen-71,72
Verliesweerstand - 57
Verliezen - 56.60
Vermogen - 9.12.13,45.56.74.76.78,82
Vermogenstransistor - 51,85
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Vermogensverlies - 57
Vermogensversterking - 45,79,90
Vermogensvoeding - 85
Verschilversterker - 87
Versterken - 45,47, 96
Versterker - 29,45,87
Verouderen -22
Vervorming - 29
Ventiel - 39
Vertinnen -66
Vochtgevoeligheid - 92
Voeding-45, 50,61,85, 89
Voedingstransformator - 61
Voedingsleiding - 74,79
Voedingsspanning - 50
Volt - 7
Voltmeter - 50,85, 90
Vonk - 35
Voorkant - 77
Voorlampje - 9
Voorversterker - 90,91
Warmte-9.12,41,67,90
Was-91
Wan-9
Wattage -13,41
Warmte ontwikkeling - 51
Watergolven -28
Weerstand-7.10,11,12,13.32
Weerstandmeting - 14,22
Wikkeling - 54
Wisselende gelijkspanning - 72
Wisselende gelijkstroom - 70
Wisselspanning - 25, 27, 36, 41,45, 61, 69,
80
Wisselstroom - 25.27,36. 55, 69
Wisselstroomweerstand - 74
Zaklantaarn - 7
Zekering - 85,86
Zeneren - 44
Zenerdiode - 43,64
Zuiger-76
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Aan de hand van ruim 150 illustraties wordt de lezer op weg
geholpen in de boeiende elektronica hobby. Op populaire wij
ze wordt uitleg gegeven over de werking en toepassing van
elektronische componenten. Daarna wordt deze kennis in
praktijk gebracht. Stap voor stap wordt de bouw en werking
besproken van een uitstekende pick-up versterker, compleet
met voeding, voorversterker en toonregeling.
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