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VOORBERICHT

Het zelfbouwen van alle mogelijke elektronische schakelingen, geschikt voor
amateurgebruik, geniet nog steeds grote belangstelling.

De vele gunstige reacties die wij ontvingen na de verschijning van de uitgave
„Bouw het zelf" door Werner W. Diefenbach, hebben ons doen besluiten
wederom een boekje samen te stellen van in Radio Electronica gepubliceerde
ontwerpjes.
Het is een verzameling geworden van veel gevraagde schema's, die de
handige amateur zelf kan bouwen zonder voor problemen te worden gesteld.
Mocht er toch ergens een kink in de kabel blijken te zitten, geef dan niet direct
de schuld aan het schema, maar ga op zoek naar de gemaakte fouten in uw
werk; u zult die dan stellig vinden.

Komt u er beslist niet uit, schrijf ons dan een briefje, wellicht kunnen wij dan
de moeilijkheid voor u oplossen.

Wij wensen u veel succes bij de bouw.

De samenstellers
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ELEKTRONISCHE
THERMOMETER

We behoeven er niet over te discus
siëren dat de conventionele thermo
meter een bijzonder nuttig instrument
is. In de wetenschap en industrie, zie
kenhuizen en in ons eigen huis is het
een onmisbaar hulpmiddel om tempe
raturen te meten. Hij heeft echter
twee nadelen: hij werkt zo geruisloos
en waarschuwt ons niet als de tem
peratuur boven een bepaalde kriti
sche waarde stijgt of daaronder daalt.
Ten tweede is hij niet in staat om re
gelend op te treden door bijv, een
verwarmingselement of een ventilator
in of uit te schakelen, om de tempe
ratuursveranderingen tegen te gaan.
Een elektronische thermometer kan
dat wel en het is ondanks zijn presta
ties een eenvoudig, gemakkelijk te
construeren instrument. Indien de
elektronische thermometer met een
lampje wordt verbonden kan hij ons
waarschuwen als het te warm wordt
in ons broeikasje, de woonkamer of
als het aquarium- of het badwater
te heet wordt. Ook kan hij ons waar
schuwen als de buitentemperatuur
beneden het vriespunt daalt. Het
mooie is dat dit lampje op elke wille
keurige plaats gemonteerd kan wor
den, zodat we de controle overal kun
nen verrichten, zonder dat we ons
speciaal naar de plaats van de meting
behoeven te spoeden.
Verbinden we de elektronische ther
mometer met een relais, waarmede
een elektrische verwarming of air
conditioning apparatuur kan worden
in- en uitgeschakeld, dan is ons klei
ne instrument in staat om de tempe
ratuur geheel „eigenhandig” binnen
bepaalde perken te houden.

1. De toepassing als waarschuwingsinstallatie voor een temperatuurgebied tussen —10 en +75 ’C.
Als waarschuwingsinstallatie wordt de
elektronische thermometer, waarvan
de schakeling in fig. 1 is weergege
ven, met een gloeilampje of een zoe
mer doorverbonden. De schakeling
heeft de aardige eigenschap, dat als
de „kritische” temperatuur wordt be
reikt, een onderbroken (intermitte
rend) signaal wordt gegeven en dat
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Fig. 1. Schakeling van de elektronische
thermometer.
Alle weerstanden: Va W.
NTC-weerstand: 3,3 kQ bij 25 °C
Philips catalogusnummer
2322 627 11332
Gloeilampje: 6 V/50mA.
Beide elco’s 16 V typen.

Indien in plaats van het lampje
een zoemer of een relais wordt
toegepast, moet de weerstand
hiervan 150 a 200 Q bedragen.
Bij toepassing van een relais
vervalt de elco tussen TS2 en
basis TS1.

pas een continu signaal wordt gege
ven, als de kritische temperatuur
wordt overschreden. De kritische
temperatuur kan een maximum of
een minimum zijn.

Voorbeeld:
A. maximum temperatuur mag niet
worden overschreden: de lucht in
geklimatiseerde ruimten, koelkast,
broeikas enz., water in wasmachine
enz.
B. temperatuur mag niet beneden
een bepaald minimum dalen: de lucht
in de kelder, garage, broeikas. Het
water in het aquarium, enz. Ontwik
kelaar en fixeerbad (deze moeten op
een nauwkeurige temperatuur blijven
om de beste resultaten te verkrijgen).

Toepassing als thermostaat voor
een temperatuurgebied tussen
—10 en +75 °C
In plaats van een gloeilampje of
zoemer kan een relais worden aan
gesloten om de verwarming of koel
apparatuur te bedienen. De toepas
sing is dezelfde als in voornoemde
gevallen. Als thermostaat kan het in
strumentje ook defecte, bestaande
thermostaten vervangen, zoals deze
o.a. bij centrale verwarming en in
de koelkast worden toegepast.
Bij de werking als thermostaat is het
niet gewenst dat het relais intermit
terend wordt bekrachtigd als de kri
tische temperatuur wordt genaderd.
In dat geval moet daarom de elco
van 125 //F parallel aan de 3,3 kQ
weerstand tussen de collector van
TS2 en de basis van TS1 vervallen.
De schakeling kent in dat geval alleen
de „aan”- en „uit”-toestand. Om be
schadiging van TS1 door te sterke
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Fig. 2. Constructie- en maatschets van de Philips thermistor 2322 627 11332

witte of rode band rond de diode) komt
aan de collector van TS1.

3.

Werking

Als
temperatuurgevoelig
element
wordt een Philips NTC thermistor
gebruikt met het catalogusnummer
2322 627 11332 (zie fig. 2 en afb. 3).
A fb. 3. De toegepaste Philips thermis
tor.
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Deze NTC weerstand heeft bij 25 °C
een weerstand van ca. 33(X) Q; de
weerstand varieert ca. 3 tot 5% bij
een temperatuursverandering van 1 °
C. Het weerstandsverloop van de ge
noemde thermistor geeft fig. 4 te
zien.
Voor iets minder serieuze doeleinden,
bijv, voor huis-, tuin- en keukentoepassing, kunnen we ook van een nor
male NTC weerstand gebruik ma
ken, waarvan de weerstand eveneens
rond de 3300 Q ligt bij 25 °C. Ook
andere NTC weerstanden zijn te ge
bruiken, indien de waarden van de
overige weerstanden in de spannings
deler, waarvan de NTC deel uit
maakt (dus de 15 kQ en de 5,6 kQ
weerstand en de 22 kQ potmeter)
evenredig groter of kleiner worden
gekozen.

Fig.4. W eerstandsverloop in relatie lol
de temperatuur van de toege
paste thermistor.

De schakeling met TS1 en TS2 is
een bistabiele multivibrator. Dat wil
zeggen dat de schakeling twee sta
biele toestanden kent: in de ene ge
leidt TS2 en spert TS1 en in de an
dere toestand spert TS2 en geleidt
TS1, in welk geval ook het lampje
of de zoemer in werking treedt.

negatieve spanningspieken te voorko
men, moet de relaisspoel met een
diode BAX16 enz.) worden over
brugd. De katode (herkenbaar aan de

De toestand wordt bepaald
spanning op de basis van
spanningsdeler wordt m.b.v.
potmeter zodanig ingesteld,
geleidt en TS1 spert, en

«P! I! 111111 In
0 50

10

CC
ISO
fernpcrolMX---------- —

.■cc"

door de
TS2. De
de 22 kQ
dat TS2
dat het

lampje uit is. Zal de temperatuur van
de NTC thermistor dalen, dan zal
zijn weerstand groter worden, waar
door TS2 op een gegeven ogenblik
gaat sperren en TS1 in geleiding
komt.
In deze kritische toestand is de elco
van 125 //F parallel aan de 3,3 kQ
weerstand en er de oorzaak van dat
de schakeling niet erg stabiel is: de
bistabiele schakeling fungeert als astabiele multivibrator, waardoor het
lampje aan- en uitfloept. Pas als de
weerstand van de NTC verder toe
neemt zal TS2 geheel sperren, waar
door TS1 continu in geleiding is. Ver
dere vergroting van de NTC weer
stand (dus verdere temperatuursafname) heeft geen invloed meer op
de stroom door TS1.

4. Afregeling
Het moment waarop de schakeling
het intermitterende signaal geeft als
waarschuwing dat de kritische tem
peratuur is bereikt, moet van te vo
ren worden ingesteld.
Bij gebruik als vorstindicator gaat dat
bijv, als volgt:
le. Plaats de NTC in een bakje met
smeltend ijs en controleer eventueel
de temperatuur met een conventio
nele thermometer.
2e. Laat de NTC enige tijd in het
bakje, zodat deze de temperatuur van
het smeltende ijs (= precies 0 °C)
aanneemt.
3e. Druk de toets P in en regel de
22 kQ potmeter nu zodanig af, dat
het lampje net wil gaan flikkeren,
maar toch wel continu brandt.
Voor andere doeleinden dompelen
we de NTC weerstand onder in wa
ter, dat de kritische temperatuur
heeft.
De schakeling kan vanzelfsprekend
ook omgekeerd worden toegepast dan
in het eerst genoemde voorbeeld.
Als de temperatuur niet boven een
bepaalde waarde mag komen, zorgen
we dat het lampje brandt als de tem
peratuur lager dan de kritische tem
peratuur is en dooft als deze tempe
ratuur wordt overschreden.
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Het valt steeds weer op dat de eenvoudigste instrumenten vaak de
populairste zijn. Neem nu eens de „dipmeter”, welke vroeger in het
buizentijdperk als „roosterdipmeter” talloze amateurs door zijn veel
zijdigheid wist te ontroeren. Tegelijk met de verschuiving van het ama
teurisme in de richting van de audiotechniek is de belangstelling voor
de roosterdipmeter afgenomen, daar het instrument juist in de HFtechniek toepassing vond, terwijl mét het in onbruik raken van de
radiobuis de term ,.rooster”dipmeter ook niet meer actueel is.
Het hier beschreven werktuig, uitgerust met een transistor als actief
element, heet nog steeds dipmeter. De werking en de toepassingsmoge
lijkheden zijn echter nog dezelfde en de belangstelling, die er bij een
groot aantal nog steeds recht geaarde radio-amateurs voor dit hulp
middel bestaat, rechtvaardigt zeker een constructiebeschrijving.

De dipmeter is geen precisieinstrument, maar we kunnen
er moeilijk buiten als we snel inzicht willen hebben in:
- de resonantiefrequentie van een afgestemde kring;
- de afregeiing van de HF-kringen van een ontvanger;
- de veldsterkte van HF-trillingen;
- de frequentie van een oscillator;
- capaciteit, zelfinductie en de kwaliteitsfactor van elek
tronische componenten (waarbij ook een sluiting kan
worden opgespoord).
Voor de ijking van de dipmeter moeten we de beschik
king hebben over een goede „wereldontvanger”, dus een
ontvanger welke alle radiofrequenties tussen ca. 100 kHz
en 100 MHz kan ontvangen.
Werking
Een verklaring van de werking van de dipmeter kan
aan de hand van fig. 1 gemakkelijk worden begrepen.
In fig. 1 zien wc de schakeling van een colpitts oscillator,
waarin LI een zeer belangrijk onderdeel vormt. De scha
keling van de colpitts oscillator werd gekozen omdat dit
een type is, dat in een zeer groot frequentiegebied kan
werken. Voor LI moeten verschillende zelfinducties wor
den toegepast om het omvangrijke frequentiespectrum
van 320 kHz tot 100 MHz te kunnen bestrijken.
LI vormt met Cl, C2, £3 en C4 een afgestemde kring.
Cl en C2 zijn de beide secties van een dubbele afstemcondensator, elk met een maximumcapaciteit van 350 pF.
Beide secties staan in serie; ten behoeve van de terug
koppeling, is de rotor met de emitter van TSI doorver
bonden.
De HF-trillingen, welke over de oscillatorkring worden
opgewekt, worden door Dl gelijkgericht en naar de me
ter gevoerd, die onder invloed van de stroom een uitslag
zal vertonen. Hoe groter de gevoeligheid van de meter,
hoe beter. Een gevoeligheid van 0,1 mA volle schaaluitslag is op zijn minst een vereiste; 50 uA is nog beter,
omdat in dat geval de demping op de trillingskring klei
ner is.
Als het apparaat wordt ingeschakeld door de schakelaar
SI in te drukken, zal er over de trillingskring een HFspanning worden opgewekt, waardoor de wijzer van de

meter uitslaat. Met R4 wordt de meter op volle schaaluitslag ingesteld. Onder deze omstandigheid straalt de
spoel enige HF-energie uit, die in bepaalde mate geab
sorbeerd kan worden door een induktief gekoppelde
kring, die op dezelfde frequentie is afgestemd. Doordat
de oscillaties door deze absorptie van HF-energie zwak
ker worden, kan men door de verminderde uitslag van
de meter direct zien op welke frequentie de te onder
zoeken trillingskring is afgestemd.
Een bijzondere mogelijkheid van de onderhavige dip
meter is dat deze ook benut kan worden voor veldsterktemetingen. Het apparaat wordt dan niet ingeschakeld,
maar de spoel wordt gebruikt om HF-trillingen van bijv,
een zender op te vangen, waarbij de meter bij juiste af
stemming van de kring onder invloed van de opgepikte
energie enige uitslag zal vertonen. Om in het uiteen
lopende frequentiegebied, waarin de amateur „werkt”,
van de dipmeter gebruik te kunnen maken, komen voor
2.5 mA
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Fig. 1. Schakeling van de
dipmeter.
R1 4,7 kQ - 14 W
R2 4,7 kQ - V4 W
R3 4,7 k<7l - W W
R4 potmeter 22
lin.
CIC2 tweevoudige ajstemcondensator 350 pF.

100 pF - ker.
4,7 pF - ker.
C5 = 4700 pF - ker.
C6 = 33 pF - ker.
LI zie tekst
TSI = BF115 BF 494. BF 495
BFI83, BF185
Dl = OA95. AAI 19, e.d.
Voor de meter komt elk ge
voelig type in aanmerking.

C3 =

C4 =
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LI verschillende zelfinducties in aan
merking. Voor het frequentiespectrum
van 320 kHz tot 100 MHz zijn vijf
spoelen benodigd, en wel als volgt:

Spoel 1
Spoel 2
Spoel 3
Spoel 4
Spoel 5

320
1
3,2
10
32

kHz
MHz
MHz
MHz
MHz

.
.
.
.
.

1
3,2
10
32
100

MHz
MHz
MHz
MHz
MHz

Fabricage van spoelen
Fig. 2 en afb. 4 laten de constructie
van de spoelen zien. Indien gebruik
wordt gemaakt van spoelvormen zo
als die in fig. 2 zijn getekend, gelden
de volgende wikkelgegevens:
Spoel 1 = 200 wdg geëmailleerd ko
perdraad 0 0,1 mm. In
deze spoel zit een ferrietkern met een lengte van
30 mm, 0 8 mm, materiaal
4B1 (Philips)
Spoel
Spoel
Spoel
Spoel

2
3
4
5

=
=
=
=

Afb. 3

koperdraad
koperdraad
koperdraad
kooerdraad

88 wdg geëmailleerd
27 wdg geëmailleerd
8 wdg geëmailleerd
2 wdg geëmailleerd

0 0,2
0 0,5
01
01

mm.
mm.

mm.
mm.

Constructie van de dipmeter
Het prototype van de dipmeter werd, zoals de afbeeldin
gen laten zien, in een metalen kastje gemonteerd. Wil
men niet zelf een of andere metalen constructie maken,
dan kan men bij de radiohandel beslist wel een geschikt
model vinden.

Voor een goede werking bij hoge frequenties is het ge
wenst de bedrading kort te houden. Gebruik voor de
spoelvormen en voor de houder solide materiaal. Iso
leer de as van de afstemcondensator van het metalen
kastje en pas voor de knop een plastic type toe met een
grote diameter om het handeffect zoveel mogelijk te
vermijden. Neem voor SI een drukknop, zodat de dip
meter niet in werking is als we hem niet in de hand
houden.
Afb. 4
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Fig. 2. Afmetingen van de spoelen 1 t/m 5.
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1) Voor het ijken maken we gebruik van een „wereld
ontvanger”, welke een gemakkelijk afleesbare frequentieschaal moet bezitten
l.tcn en op zijn minst het ge
hele frequentiespectrum van 300 kHz tot 100 MHz
moet beslaan. Schakel de ontvanger in en stem af op
300 kHz.
2) Steek spoel 1 in de houder en druk SI in. Verdraai
de afstemcondensator van de dipmeter nu tot in de
ontvanger een fluittoon te horen is. Draai de knop
zodanig, dat de fluittoon minimaal is en markeer de
schaal op de dipmeter. Indien het merkteken te ver
afligt van de plaats, waar we hem op de schaal wen
sen, zullen we óf de ferrietkern een weinig uit moe
ten trekken óf het windingenaantal iets groter of
kleiner moeten maken.
3) Zoek op dezelfde wijze het merkteken aan het ande
re einde van de schaal (1 MHz). Als men tevreden is
over de plaatsen van de beide merktekens, kunnen
die van het tussenliggende gebied worden gevonden,
nl. 400 kHz, 500 kHz, enz.
4) Herhaal bovenstaande procedure voor de andere vier
spoelen. Aangezien deze spoelen geen kern bezitten,
welke kan worden verschoven om de zelfinductie op
de gewenste waarde te brengen, zullen we hierbij iets
van de wikkelingen moeten afhalen of bijvoegen om
de schaalverdeling naar wens te krijgen. Een andere
mogelijkheid is natuurlijk om wél kernen in de spoe
len aan te brengen en deze kernen dan zodanig te
verdraaien, dat het gewenste resultaat wordt ver
kregen.
Toepassing van de dipmeter

1) Bepaling van de resonantiefrequentie van een afge
stemde kring
Schat eerst de resonantiefrequentie van de onbekende
kring en kies dan uit één van de vijf beschikbare spoe
len. Druk de knop in en verdraai R4 zodanig, dat de
meter een zo groot mogelijke uitslag vertoont. Beweeg
nu de dipmeter zo dicht mogelijk naar de kring en ver
draai de afstemcondensator tot de meter een dip aan
wijst. De resonantiefrequentie van de kring is nu die,
waarop de dipmeter is afgestemd en deze waarde kan
van de geijkte schaal worden afgelezen. De diepte van
de dip en de scherpte van de afstemming is een maat
staf voor de kwaliteit van de kring: hoe dieper en scher
per de dip, hoe hoger de Q.
2) Afregeling van een ontvanger
De dipmeter kan als een signaalgenerator fungeren: het
hoogfrequente veld rond de spoel brengt zwakke radio
golven voort. Indien gewenst kan de sterkte van deze
radiogolven worden vergroot door een stuk koperdraad
van ca 1 m lengte enkele malen rond de spoel te wikke
len, zodat deze draad als antenne fungeert. Het aldus
geproduceerde signaal kan worden benut om van
achter- en naar voren alle trappen in de ontvanger af
te regelen.

3) Meting van de veldsterkte
De juiste aanpassing van een zendantenne aan een zen
der kan worden gecontroleerd door de veldsterkte van
de uitgezonden draaggolf te meten. Hierbij kan de dip
meter worden gebruikt door het apparaat niet in te
schakelen, maar gewoon vlak bij de antenne te houden.
Wanneer de dipmeter op de juiste frequentie is afge-

Afb. 5

stemd, zal de meter uitslag vertonen. De juiste aanpas
sing van zender en antenne is dan bereikt, als de dip
meter zo groot mogelijke uitslag laat zien.
4) Meting van capaciteit, zelfinductie en Q-factor
Als één van de elementen van een LC-kring bekend is,
kan de andere gemakkelijk worden berekend als de re
sonantiefrequentie van de kring is gevonden. We ge
bruiken daarbij de formule:

f

2nVLC

waarin f
frequentie in Hz
L
zelfinductie in H (henry)
C
capaciteit in F (farad)
Als we de frequentie in MHz uitdrukken, de zelfinductie
in
en de capaciteit in pF, kunnen de volgende for
mules uit de voorgaande worden afgeleid:
25000
_ 25000
f2 L
f2C
Voorbeeld: veronderstel dat we een condensator van
100 pF bij een trillingskring aantreffen en dat de reso
nantiefrequentie 20 MHz blijkt te zijn, dan zal L de vol
gende waarde hebben:
25000
L =
= 0,63 /xH
202 x 100
De daarbij gevolgde meetprocedure is onder 1 beschre
ven. De kwaliteitsfactor van de spoel kunnen we schat
ten aan de diepte van de dip en de scherpte van de af
stemming. Deze controle is eveneens erg handig als een
spoel van kortsluiting wordt verdacht.
Tenslotte: denk er om de dipmeter niet te vast met de
te onderzoeken kring te koppelen, daar dan de nauw
keurigheid, die we overigens niet groter dan 10 % be
hoeven te verwachten, ongunstiger wordt.
Een belangrijk onderdeel in de dipmeter vormt de twee
voudige afstemcondensator.
Door
de toepassing
van een diëlektricum van verliesarm isolatiemateriaal is
de kwaliteit van deze condensator praktisch zo goed als
van een luchtcondensator. Afbeelding 5 toont de uit
voering van de afstemcondensator, waarvan de gegevens
zijn:

capaciteitsvariatie van beide condensatorpaketten
350 pF
minimale capaciteit van beide secties
5 pF ±1 pF
max. werkspanning
^0^P
testspanning
30?
paralleldemping bij 1,5 MHz
3MQ
isolatieweerstand
104
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Communicatie
via het
lichtnet
Met het ontwerp van de hier beschre
ven intercom is tegemoet gekomen
aan een nogal groot bezwaar van an
dere systemen, waarbij tussen de ver
schillende posten een verbindingsleiding moet worden aangebracht. Bij
deze intercom behoeft geen signaalleiding tussen de verschillende ver
trekken aanwezig te zijn: de ontwer
per heeft kans gezien de leidingen van
het lichtnet voor het signaaltransport
te gebruiken. Eigenlijk is dat ook wel
een logische zaak, want de meeste
intercoms worden toch vanuit het net
gevoed en waar treffen we zoveel
aansluitingen aan als bij het lichtnet?
Het systeem is daardoor bijzonder
flexibel en niet aan een bepaalde contactdoos gebonden.
Het systeem heeft wel enige beper
kingen, die men pas gewaar wordt als
men twee apparaten heeft gemaakt en
de werking aan de praktijk wil gaan
toetsen. Het kan dan blijken dat niet
via alle wandcontactdozen communi
catie kan worden gevoerd als twee of
drie fasen van de oorspronkelijk als
draaistroom binnengevoerde elektri
citeit in het huis of het gebouw wor
den benut. En aangezien het een
hoogfrequent omroepsysteem betreft,
kan het gebeuren dat er nog al wat
storing wordt ondervonden van de
verschillende verbruikstoestellen. Het
is niet aan te bevelen de intercom in
kantoren of fabrieken toe te passen,
waar het storingniveau aanzienlijk kan
zijn, maar thuis bestaan er zeker wel
gebruiksmogelijkheden.

We hoeven niet beducht te zijn storin
gen op radio- en TV ontvangst te zul
len veroorzaken, want er wordt ge
bruik gemaakt van een 80 kHz draaggolf, welke door de lage weerstand en
de grote capaciteit van het lichtnet

slechts een beperkte reikweidte heeft.
Bovendien blijkt vrijwel geen signaal
via de elektriciteitsmeter te worden
doorgelaten; indien de constructiebeschrijving wordt aangehouden, zal de
signaalsterkte precies genoeg voor de
woning zijn.

Werking
Fig 1 toont de schakeling van de in
tercom en aan de hand van deze fi
guur kan ook gemakkelijk de werking
worden verklaard. Het hart van de
schakeling vormt de driepoligc omschakelaar, waarmede de functie van
luisteren naar spreken wordt omge
schakeld. In rust staat de schakelaar
in de luisterpositie, aangeduid met L.
In deze stand is TS1 als detector ge
schakeld en TS2 als versterker. Door
dat de basisspanningsdeler van TS1
geen stroom trekt, is TS1 niet in ge
leiding. Storingimpulsen, welke de
ontvanger zullen binnen dringen,
moeten groter zijn dan de voor TS1
benodigde basis-voorspanning om hen
enigszins in geleiding te brengen en
dit zal gevoegelijk nimmer gebeuren.
Komt echter een gemoduleerde draaggolf binnen van de andere intercom,
waarop de trillingskring Ll-Cl is af-

gestemd, dan zal over deze kring een
zo grote resonantiespanning worden
opgewekt, dat TS1 op de positieve pe
rioden van deze trillingen zal gaan
geleiden.
De‘ spanning aan de collector van
TS1 zal hierdoor dalen en wel des te
meer als de modulatie van de draaggolf sterker is, zodat aan de collector
het modulatiesignaal is teruggewon
nen. Via het schakelcontact L en de
afvlakcondensator C7 wordt het laagfrequente signaal naar de basis van
TS2 geleid, die het signaal versterkt
aan de luidspreker afgeeft. C5 dient
op deze plaats ook nog voor een ver
dere afvlakking van het gedetecteerde
signaal. Door voor de luidspreker een
150 Q type te nemen, behoeft niet in
een aanpassingstransformator te wor
den voorzien. Bovendien geeft deze
luidspreker als microfoon geschakeld
een groter signaal af dan een laagohmige luidspreker.
In de luisterstand verbruikt de scha
keling ca. 10 mA bij 12 V. Het draaggolfsignaal wordt via CIO, Cll en R3
aan L2 van de detectorspoel geleid.
LI en L2 worden op een ferrietstaaf
met en diameter van ca. 10 mm en
een lengte van 140 mm gewikkeld.
1Q»I16V

t

C7

H

=

i

rsi

0

Ixcus

Of
BriS<

C2

-HF
3900p

/?<|

Lt14_S

/5OJX

10»]16V

ri:

IffJ

0.1» -400V

Fig. 1. Schakeling van de intercom.
Ril . . . R14 = 1 W
Cl, C2 = keramisch.

----- [ '00 F-i—
R10

•ca
C9 •
250» 250»
tov 40V

c<
CU7>H^

" "Ö.0I5»

I

[|*7

0.1»-<00V

fL

RU

t“Fc'2

cn^z

<oov--------üflöO-------- 'p
J r

14

HF

220V~

ioov

.

L IJ
I------ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniï
LI

1^140

I.. I_
iimiiiiiiiii
L2

Fig. 2. Spoelconstructie. LI en L2 ge
wikkeld op hardpapieren koker
tjes, verschuifbaar op de ferriet
staaf.
Fig. 2 geeft een idee hoe de spoel is
geconstrueerd. Door de wikkelingen
op een dun kartonnen of hardpapieren kokertje te wikkelen, dat over de
ferrietstaaf heen en weer kan worden
geschoven, bestaat de mogelijkheid de
afstemming een weinig te veranderen.
Hierdoor is het niet nodig parallel
aan Cl een trimmer te schakelen.
Het is beslist niet moeilijk om de
spoelen zelf te wikkelen. We passen
normaal geëmailleerd koperdraad met
een diameter van 0,4 mm toe en doen
hiervan 49 windingen op een spoelkoker van 25 mm lengte, met een af
takking op 9 windingen van onderen
af. Aldus telt Lla 40 windingen en
Llb 9 windingen. Voor L2 nemen we
een spoelkokertje van 15 mm lengte
en brengen hierop 22 windingen aan.
Tot zover de werking als luisterpost.
Als de schakelaar in de andere stand
wordt geplaatst verandert TS1 in een
oscillator en TS2 in een microfoonversterker, waarbij de luidspreker als
microfoon fungeert. De beide transistoren staan nu in serie op de voe
dingsbron aangesloten, waardoor de
variaties in de stroom door TS2 een
overeenkomstige verandering in de
amplitude van de draaggolf teweeg
brengen.
De trillingen, welke in LI worden op-

gewekt, worden via de koppelspoel
L2, R3, CIO en Cll en verder via
C12 en C13 op de leidingen van het
lichtnet gebracht. De weerstanden
R12 en R14 voorkomen dat de tril
lingen door de bruggelijkrichter G1 al
direkt bij de bron worden kortgesloten. R3 dempt de resonantiekring,
welke door L2 met CIO en Cll wordt
gevormd en voorkomt daardoor dat
de oscillator andere frequenties gaat
voortbrengen. Het stroomverbruik be
draagt in de spreekstand 8 mA bij
15 V.
Over het voedingsdeel valt nog het
volgende te vermelden. De juiste voe
dingsspanning wordt verkregen door
de spanningsdeler, welke door C12,
C13, R12, R13 en R14 en de belas
ting door de bruggelijkrichter wordt
gevormd. Bij deze spanningsdeler
wordt voornamelijk de grote reactan
tie van C12 en C13 benut om een
verliesarme spanningsdeling te ver
krijgen, d.w.z. een spanningsdeling,
waarbij geen warmte wordt opge
wekt, zoals wel het geval is indien uit
sluitend van weerstanden gebruik
wordt gemaakt. C14 dient om modu
latie brom te onderdrukken. Ril ten
slotte maakt dat de lading van C12 en
Cl 3 weglekt als de intercom van het
lichtnet wordt losgenomen.
Constructie

Het spreekt vanzelf, dat waar de
schakeling geen zware onderdelen be
vat, voor de constructie gemakkelijk
gebruik kan worden gemaakt van
Veroboard, Montaprint of ander
overeenkomstig
montagemateriaal.
Zoals de afbeelding toont is het zelfs
mogelijk de luidspreker op het mon-

tagevlak te monteren. Voor TS2 is
het hier noodzakelijk een koelvin toe
te passen.
Voor de om-schakelaar kunnen we
een schuifschakelaar, drukschakelaar
of een draaischakelaar toepassen.
Van belang is wel dat hij steeds in de
luisterstand terugkeert indien hij niet
wordt bediend. Dat betekent, dat er
een trekveertje op aangebracht moet
worden, maar wie moeilijkheden dien
aangaande wil omzeilen passé liever
een drukschakelaar toe, waarvan ty
pen in de handel zijn die vanzelf te
rugveren.
Van belang is het verder dat men op
alle apparaten dezelfde ferrietstaaf
gebruikt, anders kan men moeilijk
heden met de afstemming krijgen.
Neem bij voorkeur staven van het
materiaal 4 B 1, welke door Philips
onder nummer 4311020 52220 worden
geleverd. Zoals al opgemerkt moet een
150 ft luidspreker worden toegepast,
waarvoor Philips het type met het
catalogusnummer AD3370 Y150 in de
handel brengt. Voor de bruggelijkrich
ter kan het Philips type BY164 worden
toegepast, welke een spanning van
42 V bij een stroom van max. 0,8 A kan
gelijkrichten.

Tenslotte willen we adviseren het ge
heel in een plastic doos te monteren,
daar we niet moeten denken dat de
intercom door de condensatoren C12
en Cl3 van het lichtnet is gescheiden.
Hun reactantie voor de 50 Hz netfrequentie is altijd nog zo laag dat in on
gunstige omstandigheden nog een
aanzienlijke stroom door het lichaam
kan lopen, als we de bedrading en
een geaard voorwerp zouden aan
raken.
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Elektronische belichtingsmeter
De amateurfotograaf, die foto’s maakt van zijn vakantie of van zijn gezin, doet
dit om later gemakkelijk de belevenissen in zijn herinnering terug te roepen. Het
gaat hem meestal niet om een prachtige artistieke foto, maar om het vastleggen
van gebeurtenissen en hij gunt zich meestal niet de tijd om een belichtingsmeter
te gebruiken. De omstandigheden eisen dit ook niet altijd, aangezien de lichthoeveelheid
gewoonlijk goed is te schatten en de film voldoende ruimte bezit om niet al te grote af
wijkingen in belichting te kunnen verwerken.
De wat serieuzer fotograaf past echter graag een belichtingsmeter toe, vooral in
die gevallen dat een schatting van de lichtsterkte niet goed mogelijk is, zoals bij
vallende duisternis of bij kunstlicht. Als ideaal geldt een belichtingsmeter, die
vooral dan goede raad geeft en daarbij aan de volgende eisen voldoet: grote
gevoeligheid bij weinig licht, kleine afmetingen, gering gewicht, robuust, gemak
kelijke aflezing, groot meetgebied, bedrijfszeker en goedkoop.
De hier besproken belichtingsmeter bezit min of meer alle bovengenoemde eigen
schappen; alleen de bedrijfszekerheid kan in gevaar komen door de aanwezig
heid van een voedingsbron in de vorm van een kleine batterij, die na verloop
van tijd zijn vermogen verliest. Niet zo zeer door het gebruik, want dat is in
bedrijfsuren omgerekend zeer gering, maar meer door de eigen lekstromen. Men
moet er wel op rekenen, dat er minstens één maal per jaar een verse batterij in
moet. Het meetgebied van deze belichtingsmeter ligt tussen de lichtwaarden 2 en
17, terwijl de bestaande goedkope belichtingsmeters niet goed afleesbaar meer
zijn vanaf de lichtwaarden 5 en minder.

Als lichtgevoelig element wordt een
cadmium sulfide cel gebruikt, beter
bekend als LDR, die de eigenschap
heeft een weerstandsvermindering te
ondergaan zodra er licht opvalt. Dit
is in de grafieken van fig. 3 en 5
weergegeven. Het blijkt, dat er zelfs
in de uiterste grenzen een lineair ver
band bestaat tussen lichtsterkte en
weerstandswaarde van de LDR, waar
door deze zeer geschikt is voor licht
metingen in een uitgebreid gebied,
dus ook in gevallen waar zeer veel of
zeer weinig licht moet worden ge
meten.
In fig. 2 is het schema van de belich
tingsmeter weergegeven. Het is een
gelijkstroomversterker, waarvan de
ingang verbonden is met een spanningsdeler bestaande uit Rl, de beide

Werking
In deze belichttingsmeter wordt geen
gebruik gemaakt van een draaispoelmeter, welke afhankelijk van de licht
sterkte een grotere of kleinere wijzeruitslag vertoont, maar van een goed
koop verlichtingslampje. Dit lampje
licht op zodra de gemeten lichtsterkte
overeen komt met de lichtwaarde,
welke op een schaalverdeling van een
potmeter is ingesteld. In de belich
tingsmeter komt een brugschakeling
voor volgens fig. 1, waarin een licht
gevoelige weerstand en de lichtwaar
de potmeter R1 de variabele groot
heden vormen. Voor brugevenwicht
moet R1 steeds aan de waarde van de
lichtgevoelige weerstand en dus aan
de belichtingssterkte worden aange
past. De juiste belichtingssterkte kun
nen we zodoende van de stand van
de potmeter aflezen.

TS1 BC 54 7

TS2 AC126

TS3 AC 126

■ l.SV

Rl
IM

/ZL_J

__ _ ,------------ ntar versterker

-L.
LDR 1
LDR

zoo*

Fig. 1. Principe van de belichtingsmeter. Met R3
kan het brugevenwicht
worden gecorrigeerd.
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Fig. 2. Schakeling van de belichtingsmeter.

LDR’s en R2. Aan de uitgang is een
indicatielampje aangesloten. De span
ning aan de ingang wordt bepaald
weer
door de verhouding van de
J~ -----standswaarden van Rl en de beide
LDR's. Overschrijdt deze spanning
een bepaalde waarde, dan zal TS1
gaan geleiden waardoor zijn collectorstroom, die door het basisemitterdeel
van TS2 loopt, TS2 zal openen. De
collectorspanning van TS2 daalt en
daarmee daalt de basisspanning van
TS3, zodat TS3 spert. Het indicatie
lampje brandt dan niet.
Valt er méér licht op de LDR’s, dan
zal hun weerstand afnemen, waardoor
de spanning op de basis van TS1 af
neemt. TS1 zal op een gegeven ogen
blik gaan sperren, met het gevolg dat
TS2 spert en TS3 gaan geleiden, zo
dat het indicatielampje oplicht. De
spanning, waarbij deze overgang van
wel en niet geleiden van de transistor
plaatsvindt, is gelijk aan de emitterspanning van TS1, welke instelbaar is
met R3, plus de basis-emitterspanning
van TS1 (ca. 0,25 V). De stand van
de potmeter, waarbij deze overgangs
fase optreedt, is het punt waar het om
gaat en moet daarom zeer duidelijk
opvallen. Daartoe is een extra voor
ziening in de schakeling aangebracht,
die ervoor zorgt, dat in deze over
gangsfase het lampje gaat flikkeren.
Dit gebeurt door de terugkoppelcondensator, waarmede de uitgang van
de versterker met de emitter van TS1
wordt doorverbonden. In de over-

gangsfase is de versterking zeer groot,
zodat dan in een lage frequentie oscil
laties optreden, die in hoofdzaak wor
den bepaald door Cl en R4. De fre
quentie bedraagt enkele trillingen per
seconde. Een voedingsspanning van
1,5 V (penlight cel) is voldoende om
de schakeling goed te laten functio
neren. Kleine variaties in de voedings
spanning geven kleine afwijkingen in
de aflezing, zodat voor nauwkeurige
metingen een goede batterij nood
zakelijk is.
Voor het indicatielampje wordt een
type toegepast, dat bij 1,2 V ca 0,22 A
trekt. In het prototype werd het Phi
lips type 112 toegepast. Dit lampje
heeft een lensje en is oorspronkelijk
bestemd voor miniatuur zaklantaarns.
Voor dit doel voldoet het uitstekend.
Zoals fig. 2 toont worden er twee
LDR’s toegepast. De reden hiervoor
is het feit, dat één LDR een enorme
weerstandsverandering ondergaat (en
kele honderdduizenden ohm bij wei
nig licht tot enkele tientallen ohm
bij veel licht), waardoor het vrijwel
onmogelijk is om met de spanningsdeler door één koolpotmeter het hele
lichtgebied in één schaalverdeling on
der te brengen. Om dit toch te be
reiken moet de lage weerstandserens
hoger komen te liggen, bijv. 500 Q.
Daarom werd een tweede LDR in
serie geschakeld, welke door een me
talen plaatje van dezelfde diameter
als de cel wordt afgedekt en waarin
een gaatje van ca. 1 mm 0 is ge
boord. Er valt dan nog maar een frac
tie van het totale opvallende licht op
deze cel. Bij veel licht zal nu zijn
weerstand minstens 500 Q zijn, ter
wijl de weerstand van de andere LDR
zo laag is, dat hij als een kortsluiting
is te beschouwen. Bij weinig licht
echter zal de tweede LDR een zeer
hoge weerstandswaarde hebben, maar
doordat hij overbrugd is door R3, zal
zijn max. waarde beperkt blijven tot
100 kQ en zal de weerstand van de
eerste LDRl verder in hoofdzaak be
palend zijn voor de lichtmeting. Op
deze wijze verzorgt bij weinig licht de
eerste LDR en bij veel licht de tweede
LDR de lichtmeting. Zo verkrijgt men
een vrij lineaire schaalverdeling op de
knop van de logarithmische potmeter
R1 en ligt het gehele meetgebied zon
der tussenkomst van een gevoeligheidsschakelaar tussen de lichtwaarden 2 en 17.
Voor de LDR’s kan men zijn
keuze laten vallen op de typen
LDR 03 of LDR 05, bestelnummer
Philips 2322 600 95001, welke goedko
pe typen het nadeel hebben aan een
verouderingsverschijnsel onderhevig te
zijn. Daardoor is men genoodzaakt de
ijking m.b.v. de potmeter R3 bij tijd en

wijle te herhalen. Het weerstandsverloop bedraagt soms wel 50%. Men kan
ook een duurder type LDR toepassen,
zoals het type RPY 33, welke een veel
geringer verloop heeft, nl. hoogstens
10%, waardoor hij beter geschikt is voor
seriefabricage.

Lichtwaarde

De schaal van onze belichtingsmeter
wordt geijkt in lichtwaarden. Dit is
een getallenreeks waarmee men de
lensopening en de sluitertijd kan be
palen als de filmgevoeligheid gelijk is
aan 21/10 DIN (100 ASA). De be
trekking tussen lichtwaarde, lensope
ning en sluitertijd ligt vast in de
formule:
lichtwaarde
2log(f/d)2/t
waarin: f/d
lensopening
t
= sluitertijd in s.
We zien dat bij een lensopening 2 en
een sluitertijd van 1 seconde de licht
waarde gelijk is aan 2. Vermindert
men de lensopening tot bijv. 2,8 (2,82
8 — 23) en de belichtingstijd tot
bijv. 1/32 sec. (32 = 25) dan is de
lichtwaarde 8 (3 + 5). D.w.z. van een
te fotograferen object, dat volgens de
belichtingsmeter de lichtwaarde 8
blijkt te bezitten, moet de lichtge
voeligheid door het objectief een fac
tor 28 worden verzwakt om de stan
daardfilm van 21710 DIN de juiste
belichting te geven.
In tabel 1 is de formule uitgewerkt
voor de gebruikelijk lensopeningen en
belichtingstijden bij de diverse licht
waarden.
In tabel 2 is de omrekenfactor ge-

■;

geven waarmee de belichtingstijden
moeten worden vermenigvuldigd bij
gebruik van films met andere gevoe
ligheden dan 21/10 DIN.
Tabel 2
Vergelijkingstabel ASA - DIN met bij
behorende omrekenfactor voor de belinchtingstijden.
ASA
Factor
DIN
12
12/10
8 x
25
15/10
4 x
50
2 x
18/10
100
21/10
1 x
200
1/2 x
24/10
400
1/4 x
27/10
800
1/8' x
30/10
1600
33/10
l/16x
3200
1/32 x
36/10

Constructie

De schakeling van fig. 1 kan het
beste op een stukje Montaprint of
Veroboard van ong. 5 x 716 cm wor
den gemonteerd; deze afmetingen zijn
uiteraard afhankelijk van het doosje
waarin het elektronische deel wordt
gemonteerd. Op de as van potmeter
R1 wordt een schijf bevestigd van
ong. 5 cm diameter, waarop de
schaalverdeling kan worden getekend.
De voedingsspanning wordt met be
hulp van een drukknop S ingescha
keld. Voor deze schakelaar moeten
we een type nemen met verzilverde
contactpunten, omdat er anders klei
ne overgangsweerstanden t.g.v. een
oxidelaagje kan ontstaan, die de voe
dingsspanning verminderen, waardoor
de meting onzuiver wordt.

.1* W

Onderaanzicht van de afbelichtingsgemonteerde
meter.
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Licht ~*
waarde

2

3

4

5

6

7

Lens. |
openingj,
2

1

1/2

1/4

1/8

1/15

1/30

1/60 1/125 1/250

1/500 1/1000 1/2000 1/4000

2.8

2

1

1/2

1/4

1/8

1/15

1/30

1/60 1/125

1/250

1/500 1/1000 1/2000

1/4000

4

4

2

1

1/2

1/4

1/8

1/15

1/30

1/60

1/125

1/250

1/500 1/1000

1/2000 1/4000

5.6

8

4

2

1
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1/4

1/8
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1/125
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1/1000 1/2000 1/400G

1/2

1/4

1/8

1/15

1/30

1/60

1/125

1/250

1/500 1/1000 1/2000

1/2

i/4

1/8

1/15

1/30

1/60

1/125

1/250

1/2

1/4

1/8

1/15

1/30

1/60

1/125

1/250

1/500

1/2

1/4

1/8

1/15

1/30

1/60

1/125

1/250

1/15

1/30

1/60

1/125

1/8

1/15

1/30

1/60

1/8

1/15

1/30

1/4

1/8

1/15

8
11

10

9

12

11

14

13

15

17

16

Belichtingstijd in seconden

4

2

15

8

4

2

30

15

8

4

2

30

15

8

4

2

15

8

4

2

1

1/2

1/4

1/8

30

15

8

4

2

1

1/2

1/4 I

30

15

8

4

2

1

30

15

8

4

2

8

15

30

16
22

30

32
45
64

90

8

1

1

1/2

1 j

1/500 1/1000

Tabel 1. In de fotografie maakt men voor het meten van de belichting gebruik van het begrip lichtwaarde. De lichtwaarde
wordt uitgedrukt in een /reeks getallen, meestal tussen —5 en 4-20, welke de logaritme zijn van de Uchthoeveelheid die gedurende een bepaalde tijd een bepaalde lensopening passeert (zie tekst).

Het indicatielampje moet zodanig
worden opgesteld, dat er geen licht op
de LDR kan vallen. Een zwart koker
tje om het lampje zorgt er voor, dat
het licht slechts in één richting kan
uittreden. De lichtgevoelige cellen zijn
eveneens gemonteerd in kleine koker
tjes om het omgevingslicht, dat niet
voor de meting belangrijk is, af te
schermen. De achterkant van de cel-
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3. Verband tussen lichtsterkte en
weerstandswaarde van de LDR03.
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Fig. 5. Verband tussen lichtsterkte en
weerstandswaarde van de RPY33.

Fig. 7.
Om te voorkomen dat te veel omge
vingslicht op de LDR valt monteren we
deze in een kokertje.
100

len moet geheel zwart worden ge
maakt om licht, dat van achteren
komt, tegen te houden. Het ijken van
de schaalverdeling doet men het beste
met behulp van een bestaande belichtingsmeter.
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Gebruik van de belichtingsmeter
Bij lichtmetingen van een te fotogra
feren object verzamelt de belichtingsmeter binnen een bepaalde hoek het
teruggekaatste licht, dat van de delen
van het motief komt, d.w.z. hij telt
het samen tot een gemiddelde waarde.
De aanwijzing hangt derhalve niet al
leen af van de intensiteit van de be
lichting, maar ook van de kleuren en
de helderheid van het object. Het is
daarom van groot belang, dat de
kleurkarakteristiek van de lichtgevoelige cel zoveel mogelijk met de ooggevoeligheidskromme
overeenkomt.
Zie fig. 3 en 5.
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Fig. 4. Kleurgevoeligheid van de LDR03
en het menselijk oog.

Angstrom

0

—
kleurgevoeligheid van de RPY33
-------- kleurgevoeligheid van het menselijk oog

Fig. 6. Dezelfde grafiek als van fig. 4
maar dan voor de RPY33, i.p.v.
de LDR03.

Over het algemeen zal een belichtingsmeter een beperkte meethoek
moeten hebben om te voorkomen,
dat er te veel licht invalt, dat niets
met het te fotograferen object te ma
ken heeft. Vandaar dat men vaak
een lensje of kapje voor de lichtge
voelige cel aanbrengt om de hoek te
beperken tot bijv. 30° of kleiner.

Meestal moet men ter plaatse van de
camera, maar bij kunstlichtopnamen
is het beter om op ca. 30 cm afstand
van het object te meten. Men moet
natuurlijk voor zichzelf uitmaken
welk deel van het object van het
meeste belang is en dan daarvan spe
ciaal de belichting bepalen.

De optimale belichting is voor kleu
renfilms iets anders dan voor zwart/
wit films. Vooral bij kleurenfilm, die
zoals bekend exacter moet worden
belicht, komt het in de meeste geval
len aan op de lichte delen. Men kan
daarom liever iets minder belichten
dan te veel, de kleuren komen dan
verzadigder uit. Bij zwart/wit daaren
tegen komt het op de nog af te druk
ken geringste zwartingen in het nega
tief aan en kan men beter iets te veel
dan iets te weinig belichten. Verder
is het een kwestie van ervaring en ge
voel, hoe men het beste de opgave
van de belichtingsmeter moet ver
talen in de sluitertijden en de lens
opening.
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LI O H TBESTUflING
Afstandsbesturing door middel van
lichtimpulsen wordt over het alge
meen nog maar weinig toegepast.
Dat komt door een paar nadelen, die
het toepassingsgebied sterk beperken.
Om te beginnen moet het te besturen
voorwerp zichtbaar zijn voor de besturingslichtbron en de lichthoeveelheid, die op de lichtgevoelige cel
valt, moet duidelijk méér zijn dan
van het omgevingslicht, wil men ver
zekerd zijn van de gewenste uitwer
king. Dit brengt weer extra moeilijk
heden met zich mee, vooral wanneer
met een scherpe lichtbundel wordt
gewerkt, hetgeen meestal noodzake
lijk is voor het verkrijgen van vol
doende lichtsterkte op de lichtgevoe
lige cel. Daar staan voordelen tegen
over, want het elektronische circuit
kan vrij eenvoudig zijn en er zijn
geen vergunningen nodig om het te
gebruiken, zoals bij het gebruik van
kleine radiozenders.

We zullen twee schakelingen be
schrijven namelijk:
A) een eenvoudige schakeling waar
mee door een lichtimpuls een
lampje kan worden ingeschakeld
B) een meer gecompliceerde schake
ling waarmee door middel van
een lichtimpuls een lamp, een
motor of een relais kan worden
in- en uitgeschakeld
Het toepassingsgebied van deze scha
kelingen ligt in de eerste plaats in de
speelgoedwereld. De signaalbron ge
ven we een zodanige vorm, dat deze
gemakkelijk in de hand ligt, zodat
gemakkelijk een lichtflits op de ge
voelige cel kan worden gericht. Met
behulp van een lens wordt de licht
bundel op zijn doel geconcentreerd,
zodat een grote afstand kan worden
overbrugd.
Een interessante toepassing, waar
voor alleen de tweede schakeling in
aanmerking komt, bestaat uit het
starten en stoppen van een motor,
bijv, in een elektrische trein of auto.
Een lichtflits van een zaklantaarn is
voor dit doel zeer geschikt, want
scherpe bundeling is hiervoor niet
nodig.
Behalve voor speelgoed zijn er nog
andere toepassingen zoals een gara
gedeur opener. Hiertoe wordt in het
schema van fig. 2 i.p.v. de motor een
relais opgenomen, waarmede een
220V elektromotor kan worden inge-
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schakeld, die het deurmechanisme
bedient. Een lichtflits van de koplanpen zal dan het relais doen aantrek
ken, waardoor de deur zich opent.
De lichtgevoelige cel moet zodanig
worden opgesteld, dat alleen het licht
van de koplampen en geen andere
toevallige lichtvariaties uitwerking
hebben.
Schakeling
Een zeer eenvoudige toepassingsmo
gelijkheid is weergegeven in fig. 1.
Wordt de lichtgevoelige weerstand,
de LDR, door een lichtstraal getrof
fen, dan neemt zijn weerstand af,
waardoor aan de basis van TS1 een
negatieve spanning wordt toegevoerd.

Fig.1.
Hierdoor ontstaat een toename van
de collectorstroom, die het lampje
doet oplichten. Wanneer dit lampje
zodanig wordt gemonteerd, dat een
deel van het licht op de LDR valt
zal deze een lage weerstand behou-

3

den, waardoor de transistor collector
stroom blijft trekken en het lampje
blijft branden. Het lampje kan alleen
gedoofd worden door de stroom
even te onderbreken met schakelaar
S. De gevoeligheid van de schakeling
is sterk afhankelijk van de instelling
van de transistor en van het omge
vingslicht. Met de instelpotmeter R1
kan op maximale gevoeligheid wor
den ingesteld.
De schakeling van fig. 2 werkt heel
anders. De afhankelijkheid van het
omgevingslicht is veel minder, omdat
de schakeling alleen op een kort
stondige lichttoename reageert. Een
lichtimpuls op LDR zal een negatie
ve spanningsstoot geven aan de basis
van TS1, met het gevolg, dat een
flinke positieve spanningsstoot in de
collectorleiding zal optreden.
Via Dl en D2 zullen alleen de posi
tief gerichte spanningspieken naar de
basis van TS2 en TS3 worden door
gegeven. Deze twee transistoren vor
men een bi-stabiele multivibrator,
waarin één van de twee transisto
ren is gesperd en de andere geleidt
of omgekeerd. Een positieve spannngsimpuls zal de transistor, die in
geleidende toestand verkeert, doen
sperren, waardoor de collectorspanning oploopt. Er ontstaat hierdoor
een negatieve spanningsimpuls aan
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Signaalbron
Fig. 3 toont de schakeling van de
signaalbron en een mogelijke uitvoe
ringsvorm van de signaal- of stuurbron. De gewenste felle lichtflits ont
staat door de ontlading van de elco
Cl van 2000 /zF over een klein
gloeilampje, waarvoor we een type
nemen dat 0,15 A bij 2,7 a 3 V be
hoeft. De elco wordt via R1 opgela
den door een 9 volt batterij en met
schakelaar S weer ontladen over het
lampje, dat daardoor even op over
spanning brandt. Dit beperkt de le
vensduur wel aanzienlijk, maar de

u

de collector, welke aan de basis van
de andere transistor wordt doorgege
ven. Deze gaat dan plotseling van
niet-geleidende in geleidende toestand
over.

De volgende lichtimpuls zal weer een
positieve spanningsimpuls naar de
beide transistoren sturen, waardoor
de multivibrator opnieuw omklapt.
Achter TS3 volgt nog een schakeltransistor, die zich tijdens de perio
den dat TS3 geleidt vrijwel als een
kortsluiting gedraagt omdat de basis
van TS4 dan een sterke negatieve
stroom voert. Hierdoor zal de motor
in werking treden. De maximale
stroom, die TS4 kan leveren, mag
zonder koelvin 0,1 A zijn en met
koelvin 0,3A. Voor grotere motoren
zal een relais te hulp moeten komen,
dat een spoelweerstand van ca.
50 Q heeft. C7 en D3 hebben de
taak om de stoorspanningen van de
motor te absorberen. Deze zouden
anders teveel doordringen in het ge
voelige deel van de schakeling en on
gewenste impulsen opwekken. Bij
toepassing van het relais mag C7
vervallen, D3 moet echter gehand
haafd blijven.

Fig. 2.
I

Fig. 3.

De in dit ontwerpje toegepaste Philips
LDR type: 2322 600 95001 is vervangen
door type 2322 600 93001.

a
ontlading gaat zo snel, dat er toch
een groot aantal flitsen kunnen wor
den gegeven voordat het lampje
sneuvelt.
Elk lampje van ca 3 volt en 0,15A is
voor dit doel geschikt, maar in het
bijzonder wordt aanbevolen het Phi
lips type PR9 vanwege de centreerflens, waarmee de gloeidraad steeds
op dezelfde plaats wordt gehouden.
De lens moet bij voorkeur verschuif
baar zijn om bij verschillende af
standen een scherpe projectie van de
gloeidraad te verkrijgen. In principe
kan elke positieve lens voor dit doel
worden gebruikt, maar terwille van
de vormgeving doet men het beste
een lens te nemen met een diameter
van 2 a 3 cm en een brandpuntsaf
stand van 5 a 10 cm.
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twee elektronische
spelletjes
vaarlijk is of niet. Zo ja, dan wordt
dit door een indicatie-lampje gesignaleerd. Als schakelelement wordt
gebruik gemaakt van LDR’s. De
aanwezigheid van een persoon of
dier wordt aan de elektronische
schakeling kenbaar gemaakt door
een LDR van het licht af te sluiten.
Hierdoor ontstaat een weerstandsvergroting, die verder in de schake
ling wordt verwerkt om tenslotte
door de controle-eenheid op goed
of fout te worden beoordeeld.
Het spel moet dus wel bij voldoende
omgevingslicht worden gespeeld. Bij
te weinig licht werkt de controle
niet meer; blijkbaar is dan alles ge
oorloofd.
Schema beschrijving van spel I
De schakeling is samengesteld uit
twee delen, een deel, dat de spel-

Ieder van ons herinnert zich nog wel
het bekende spel met de boer, de
geit, de kool en de wolf. Alle vier
moeten ze met een roeibootje over
een sloot heen, maar het bootje is zo
klein, dat de boer hoogstens één van
de drie anderen kan meenemen. Hij
moet dit met overleg doen, want er
dreigt gevaar. Als de boer weg is
kan het gebeuren, dat de geit de kool
op vreet of dat de wolf de geit ver
orbert. Die mogen dus niet samen
achterblijven. Alleen de wolf en de
kool samen kan wel, want wolven
lusten geen kool.

Een ander spelletje is getiteld: de
drie echtparen. Er zijn drie mannen
en drie vrouwen die voor een sloot
staan. Ze hebben een roeibootje tot
hun beschikking, dat maar twee per
sonen tegelijk kan vervoeren. Er is
echter één grote moeilijkheid: de
mannen zijn nl. niet te vertrouwen.
Ze laten geen andere vrouw met
rust, tenzij die vrouw in gezelschap
is van haar eigen echtgenoot. De
vraag is nu hoe komen ze allemaal
aan de overkant zonder dat één van
de vrouwen gevaar loopt.
Beide spelletjes welke vaak met lu
cifers worden gespeeld, hebben we
gemoderniseerd. Elektronisch wordt
er gecontroleerd of een situatie geDS.BA US

DI.BAUS

afbeeldingen
Beide
geven een indruk van
de constructie van de
instrumenten Het bo
venvlak wordt van ga
ten voorzien, waarop
aan de onderzijde de
LDR 's worden ge
lijmd. De elektroni
sche schakeling kan
op
Veroboard of
Montaprint worden
verwezenlijkt en in de
doos worden gemon
teerd
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Fig. I. Schakeling I. Alle wwerstanden l4 W. Voor TS2 kart ook een
BC2I4. BC252 e.d. worden geno
men.
Voor de dioden komen alle kleinvermogen silicium typen in aanmer
king. Voor de LDR’s kan b.v. het
Philips type 23226009300! worden
toegepast.

situatie onderzoekt en een deel dat
de signalering verzorgt. In fig. 1 geeft
de stippellijn de scheiding aan.
Het eerste deel bevat acht LDR’s,
aan beide zijden van de sloot vier.
LDR 1 en 2 controleren het gedrag
van de geit.
LDR 3 en 4 controleren de plaats
van de kool.
LDR 5 en 6 controleren het gedrag
van de wolf.
LDR 7 en 8 controleren de plaats
van de boer.
De laatstcn staan in serie met de in
gang van de controle-unit. Staat de
boer bijv, boven LDR 7, dan is de
weerstand hiervan groot en is de
verbinding tussen de bovenkant van
de sloot en de controle-unit versperd.
Deze oever is dus veilig. Gaat de
boer weg, dan verkleint de weerstand
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van LDR 7 en een eventuele positie
ve spanning op de punten a of b
wordt doorgegeven aan de controleeenheid ten teken dat er gevaar is.
De spanning op lijn a of b is positief
als de weerstanden van de LDR’s
1, 3 en 5 hoog zijn, d.w.z. dat ze
allemaal bezet zijn. Neemt de boer
bijv, de geit mee, dan wordt de
weerstand van LDR 1 gering en alle
positieve spanning vloeit weg naar de
min. Dan is het gevaar geweken.

We zien er maar van af om alle spel
situaties te beschrijven; de schakeling
is zo eenvoudig dat hij voor zichzelf
spreekt.
De controle-unit is een eenvoudige
gelijkstroomversterker, bestaande uit
een NPN- en een PNP-transistor. Het
controlelampje Lverbruikt ca. 50 mA.
In rusttoestand, als het controlelamp-»
je uit is, is het stroomverbruik zo ge
ring, nl. 0,4 mA, dat het niet nodig is
een aan/uitschakelaar aan te brengen.
Een normale 4’/2 V batterij gaat dan
ongeveer een */2 jaar mee, zonder dit
stroomverbruik zou hem door eigen
lek zeker geen langer leven beschoren
zijn.
Schema beschrijving van spel II
Ook hier is een gedeelte dat de spel
situaties analyseert en een gedeelte

S4U5

dat het resultaat op goed of fout con
troleert, de schakeling toont fig. 2.
Er zijn aan beide zijden van de sloot
zes lichtgevoelige weerstanden. Twee
aan twee controleren ze een echtpaar.
De oneven LDR's zijn bestemd voor
de mannetjes en de even voor de
vrouwtjes. Het spel begint met alle
echtparen aan één kant, bijvoorbeeld
aan de bovenkant. In dat geval zijn
de weerstanden van de LDR’s 1, 2, 5,
6, 9, en 10 hoog en de lijnen a, b en c
zouden dan positief zijn, ware het
niet dat de z.g. bewakingstransistoren
TS1, TS3 en TS5 dit beletten. Deze
transistoren worden n.1. door resp.
R3, R8 en Ril geleidend gehouden
zolang er een mannetje aanwezig is,
want dan is de spanning over zijn
LDR groot. De transistoren sluiten
de LDR’s van de vrouwtjes kort,
waardoor de spanning op de lijnen a,
b en c wegvalt.
Verdwijnt nu een mannetje b.v. van
LDR 1, dan vermindert de weerstand
hiervan en de basisstroom van de bewakingstransistorTSl verdwijnt. Deze
gaat sperren en over de LDR 2 van
het betreffende vrouwtje kan de span
ning oplopen. Daardoor wordt de lijn
c positief en de controle-eenheid alar
meert, dat er een vrouwtje onbewaakt
is. Deze positieve spanning wordt ver
oorzaakt door de aanwezigheid van

de andere mannetjes. Zouden ook
deze verdwijnen, dan worden de
weerstanden van de LDR’s 5 en 9
laag, waardoor de positieve span
ningen op de lijnen a en b zullen
wegvallen.
De controle-eenheid krijgt van deze
zijde van de sloot geen positieve
spanning binnen. De andere kant van
de sloot is nu alleen bezet door man
netjes, waardoor de transistoren TS2,
TS4 en TS6 zullen geleiden en hier
de positieve spanningen naar de min
laten wegvloeien. Ook aan deze kant
van de sloot komt geen positieve
spanning op de lijnen d, e en f, zodat
de controle-eenheid alles veilig signa
leert.
We willen niet verder op de verschil
lende mogelijkheden en situaties in
gaan, want ook voor de bouwer is het
wel boeiend de schakeling zelf te
doorgronden.
De controle-eenheid bestaat uit een
versterkertrap met TS7 en een a-stabiele multivibrator. De laatste treedt
in werking als de weerstanden R32
en R36 via TS7 met de min worden
verbonden, dus als er op de basis van
TS7 een positieve spanning binnen
komt, die TS7 opent. De multivibra
tor begint dan te generen met een
frequentie van ca. vier trillingen per
seconde, waardoor het signaallampje
L zal gaan flikkeren.
De voedingsspanning kan liggen tus
sen 4 en 6 volt. Bij 6 V is het totale
stroomverbruik in rusttoestand min
der dan 1 mA, zodat er geen schake
laar nodig is om het spel na gebruik
uit te schakelen.
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draadloze besturing
deel 1
Het hier beschreven systeem werkt op
een frequentie van ca. 10 kHz. De
golflengte is zo groot (30.000 m) dat de
golf zich niets aantrekt van obstakels
en geen verliezen ondervindt van dikke
muren of zelfs van gewapend beton.
Dit
grote
doordringingsvermogen
maakt het systeem zeer betrouwbaar
en is zelfs geschikt voor verbinding
onder water (diepzee duikers).
Vanwege de uitgebreidheid zullen we
de beschrijving van het systeem in twee
afleveringen doen. In het eerste deel
behandelen we de generator en in het
tweede deel de ontvanger. Er worden
twee typen generatoren beschreven,
een grote met een vermogen van 1 W
en een kleine met een vermogen van
0,2 W. De laatste is gemakkelijk han
teerbaar, maar heeft slechts een reik
wijdte van 5 a 10 m, terwijl de eerste
verder kan reiken, n.1. 10 a 20 m.

r

Enkele toepassingsmogelijkheden
zijn:
;
1) draadloze alarmering. Ouden vari
dagen, invaliden of alleenwonenden
dragen kleine generatoren bij zich
en kunnen te allen tijde, waar ze
zich ook bevinden, om hulp bellen.
2) huishoudelijke toepassing, zoals
draadloze bediening van een tele
visie- of radiotoestel, draadloze
deurschel, enz.
3) draadloos openen van garagedeu
ren.
4) afstandsbediening van een diapro
jector.

I

de zender

Voor draadloze besturing wordt meestal gebruik gemaakt van zenders en ontvangers
in de 27 MHz-band, in engelstalige gebieden „citizensband” genoemd, die speciaal
voor radiobesturing en interne communicatie is aangewezen. Met dit systeem is het
mogelijk om afstanden tot enkele kilometers te overbruggen en vanzelfsprekend valt
men onder het reglement van de radiowetgeving, omdat men radiogolven gebruikt
om zijn „doel” te bereiken. Men is dan ook verplicht een zendvergunning in zijn
bezit te hebben zodra men er mee werkt.
In sommige gevallen is een draadloze verbinding over kleine afstanden gewenst en
dan kan men beter een andere wijze van signaaloverdracht toepassen.
Indien slechts een reikwijdte van 10 a 20 m overbrugd moet worden, kan men beter
magnetische golven met lage frequentie als drager gebruiken. De reikwijdte hiervan
is gering, omdat de golven zich niet voortplanten op de manier zoals radiogolven
dat doen, maar magnetische golven sterven met de derde macht van de afstand uit
en vallen daarom niet onder de reglementen van de PTT.
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Fig. 1. De 1 W generator voor een gebied van 10 a 20 m. Alle weerstanden /j W, alle elco's
6 V. Voor Cl, C2 en C3 kan men normale polystyreen condensatoren nemen: Cl moet een
werkspanning van 500 V kunnen verdragen.

Afb. 2. De beide generatoren.

5) goocheltrucs.
6) inschakelen van een elektrische
trein of het besturen van speel
goed auto's.
7) in- en uitschakelen van beveili
gingssystemen, bijv, deursloten.
8) draadloze bediening van transportwagentjes in magazijnen.
9) in- en uitschakelen van apparatuur
onder hoogspanning.
10) in- en uitschakelen van apparaten
die zich bevinden in radio-actieve
ruimten of apparaten die röntgen
straling produceren.
11) ontsteken van brandbare stoffen
(explosieven, enz.).
Zender met een reikwijdte van 10 a 20
meter
De schakeling van de eenvoudige zen
der is weergegeven in fig. 1. De twee
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Afb. 4. De afgemonteerde I W zender.
Duidelijk is de antennestaaf te zien, waarop
de wikkeling L2-L3 met grote spatie, d.w.z.
met grote tussenruimte tussen de windingen
is gelegd.
in balans geschakelde transistoren TS1
en TS2 vormen tezamen met de fer
roxcube antenne een generator, die
magnetische trillingen met een fre
quentie van 10 kHz produceeert. De
uitgestraalde engie bedraagt ca. 1 W en
de opgenomen energie uit de batterijen
ca. 2 W (0,35 A bij 4,5 V).
Om het verbruik te verminderen kun
nen we de zender echter intermitte
rend. d.w.z. met tussenpozen, laten
werken. Men bereikt hiermee, dat het
gemiddeld opgenomen vermogen tot de
helft afneemt, waardoor de batterijen
langer meegaan en de transistoren vrij
wel niet warm worden.
Zoals in fig. 3 is weergegeven worden
korte golftreintjes uitgezonden. De
golftreinen volgen elkaar met een fre
quentie van ca. 20 Hz op. Deze werk
wijze maakt bovendien een vereen
voudiging van de ontvanger moge
lijk. De golftreintjes worden gedetec-

Fig. 3. Door de oscillator met TS1 en TS2
in fig. I niet continu te laten functioneren,
maar in snel opeenvolgende tussenpozen,
worden korte golftreintjes uitgestraald.

teerd en in impulsen veranderd, die
verder gemakkelijk kunnen worden
versterkt en voor de besturing worden
benut. De ontvanger zal daardoor niet
zo gemakkelijk op elke willekeurige
storing met ongeveer dezelfde zendfre
quentie reageren, zoals deze van elek
tromotoren of TV-toestellen afkomstig
zijn.
De impulsen worden opgewekt door
een astabiele multivibrator met TS3 en
TS4, die met een regelmaat van ca.
40 x seconde omklapt. De generator
wordt hierdoor 20 x per seconde inge
schakeld. Met de instelpotmeter R5
kan de impulsbreedte worden geva
rieerd.

Constructie van de 1 W zender
Voor het verkrijgen van een sterk
magnetisch veld moet de ferroxcube
staaf zo lang mogelijk zijn. De dikte
van de staaf moet ongeveer 1/10 van de
lengte bedragen. In het Philips ferrocuxbe programma heeft de langste
staaf een lengte van 203 mm en een
diameter van 9'/2 mm. Om de ver
houding 1 : 10 enigszins te benaderen
worden er twee staven naast elkaar
genomen. Op de staven wordt eerst de
wikkeling LI aangebracht, welke be
staat uit 480 windingen geëmailleerd
koperdraad met een dikte van 0,4 mm.
De wikkeling wordt in één laag gewik
keld over 0,9 deel van de totale lengte
van de staaf.

a

s
generator

H3E
s

Fig. 6. Blokschema van de I W zender.

Fig. 5. Om enigszins de ver
houding 1 : 10 tussen diame
ter en lengte van de staaf te
verkrijgen, zijn twee staven
met een lengte van ca 24 cm
en een diameter van ca 10
mm naast elkaar door de
verschillende
wikkelingen
omgeven.
Tevens ziet men de voorstel
ling van het magnetische veld
rond de antennestaven.

Daar over heen komt een laagje plastic
isolatieband, waarna L2 en L3 kunnen
worden aangebracht. L2-L3 telt in
totaal 16 windingen geëmailleerd ko
perdraad met een diameter van 0,8 mm
met middenaftakking. Deze wikkeling
is verbonden met de transistoren TS1
en TS2, zie fig. 1. Fig. 5 toont de
constructie van de spoel en laat tevens
zien hoe de krachtlijnen uit de staven
treden. De afstemming op 10 kHz ge
beurt met een verliesarme condensator
van 15 000 pF; men neemt hiervoor
een polystyreen condensator met een

werkspanning van 500 V. Fig. 6 toont
het blokschema van de generator.
Generator met reikwijdte tot 10 m
De tweede zender is speciaal bedoeld
om mee gedragen te kunnen worden en
moet daarom klein zijn. Dit gaat ten
koste van het uitgestraalde vermogen,
zodat het zendgebied tussen 5 a 10 m
zal liggen, maar dat is voor de meeste
doeleinden voldoende. Zoals fig. 7
toont wordt er slechts één oscillatortransistor gebruikt, die evenals bij de
grote generator pulserend wordt ge-
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TS2. AC 127

TS3.AC127

Fig. 7. De kleine zender met een vermogen van 0.2 W. Alle weerstanden /j W, alle elco s
3 V. Cl en C2 zijn normale polystyreen condensatoren. Cl moet een werkspanning
werkspanning van
minimaal 500 V hebben.
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stuurd door een a-stabiele multivibrator. De antenne-staaf bestaat hier uit
een ferroxcube staaf met een lengte van
13 cm en een diameter van 10 mm1).
Hierop wordt eerst LI en L2bestaande
uit twee wikkelingen van 240 met
windingen van 0,4 mm emailledraad in
twee lagen aangebracht en daarna L2
en L3 van hetzelfde draad, bestaande
uit 2 x 8 windingen. De windingen van
L2 en L3 worden ver uit elkaar gelegd,
zodat de gehele staaf door deze wik
keling wordt omvat. Dit is noodzakelijk
om een goede koppeling tussen de
eerste en de tweede wikkeling te ver
krijgen. Fig. 8 toont de constructie van
de spoel. De voedingsspanning is
slechts 3 V. de opgenomen stroom
bedraagt ca. 100 mA. Als voedings
bron kunnen twee penlightcellen die
nen.
I) In het Philips ferrocube programma is een staaf
van 15 cm lengte, die op maat kan worden afge
zaagd.

26

Afb. 9. Beide afgemonteerde generatoren.

Fig. 8. Antenne van de 0,2 W gene
rator.

draadloze bestaring
de ontvanger

deel 2
De hier beschreven 10-kHz-ontvanger
vormt in combinatie met één van de
generatoren uit RE 18 een draadloze
verbinding waarmede, zoals reeds
werd vermeld, uiteenlopende functies
kunnen worden verricht. Het wer
kingsgebied is uiteraard afhankelijk
van de sterkte van de generator en van
de gevoeligheid van de ontvanger. De
gevoeligheid van de ontvanger is, om
praktische redenen, begrensd vanwege
het stoorniveau, dat op deze frequentie
aanzienlijk kan zijn. De reikwijdte is
verder afhankelijk van de stand van de
ontvangantenne t.o.v. de generatorantenne. De koppeling tussen beide is
maximaal als ze in eikaars verlengde
liggen en minimaal als ze elkaar lood
recht kruisen Beide antennes hebben
namelijk een 00-vormige stralingskarakteristiek. De schakeling van de ont
vanger is weergegeven in fig. 1.
Wordt het apparaat gebruikt voor alar
mering. dan kan men op verschillende
manieren te werk gaan. Het eenvoudig
ste is wel om de punten A en B van de
uitgang te verbinden met een luidspre
ker, zoals fig. 3 weergeeft. Het beste
kan men hiervoor een 25 Q luidspreker
nemen.
De weergegeven impulsen produceren
een soort zoemergeluid. Wenst men
echter een veel sterker waarschuwingssignaal, dan moet men de hulp
van een relais inroepen. Wordt dit tus
sen de punten A en B aangesloten, dan
zal het gaan trillen in het ritme van de
impulsen. Men kan nu met de contac
ten van het relais bijv, een wisselstroombel schakelen (fig. 5) of, zoals
in fig. 4 is te zien, een laagohmige
luidspreker.
waardoor een sterk
claxongeluid ontstaat.

TS1. BC 54 9

Een geheel andere toepassing is het inen uitschakelen van een motor (garagedeuropener, goocheltrucs, e.d.). Voor
het schakelen van een gelijk- of wisselstroommotor moet het relais worden
overbrugd door een grote condensator
zodat het niet meer op de impulsen af
zonderlijk reageert (zie fig. 6.)
Nadrukkelijk wijzen we er op, dat het
relais niet in de omgeving van de ontvangantenne mag worden opgesteld:
de afstand dient minstens 50 cm te

Afgemonteerde ontvanger
in een houten behuizing.

Fig. 1. Schakeling van de ontvanger. Alle weerstanden 114 W, alleelco'sóV of hoger, behalve
Ci:. welke 2.5 V mag zijn. Voor de dioden AA 119 kan men ook andere germanium of silicium
dioden nemen, die een lage spanning en stroom kunnen hebben.
TS3.BC 549
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bedragen. Dit is noodzakelijk om te
voorkomen dat het krachtige strooiveld van de elektromagneet storingsimpulsen in de antennestaaf indu
ceert, waardoor het relais blijft trillen,
ook als er geen signaal wordt gegeven.
Om dezelfde reden wordt ook aangera
den om de verbruiksapparaten, die
door het relais worden geschakeld uit
een afzonderlijke stroombron te voe
den, teneinde de sterke stroomstoten
uit het ontvangcircuit te houden.
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L2
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Fig. 2. Constructie van de antennespoel. LI telt 450 windin
gen 0.4 mm Cul en L2 150 windingen 0.4 mm Cul op een
zo lang mogelijke ferrietstaaf. Allereerst wikkelt men LI in
twee laagjes van elk 200 windingen en een derde laagje van
50 windingen, waarna L2 aansluitend over de eerste twee
laagjes van LI wordt gewikkeld.

Schakeling
De gevoeligheid van de ontvanger
wordt in grote mate bepaald door de
kwaliteit van de ontvangantenne. Er
wordt hiervoor een normale Philips
ferroxcube antennestaaf gebruikt, die
bij voorkeur zo lang mogelijk moet zijn,
aangezien het opvangvermogen onge
veer evenredig is met de lengte van de
staaf. Een ca 20 cm lange staaf, mate
riaalsoort 4A3, zoals in de meeste
normale radio-onlvangers voorkomt,
voldoet uitstekend.
Behalve dat de ferroxcube antenne de
taak heeft om het magnetische wisselveld. afkomstig van de generator, om
te zetten in elektrische spanningen,
moet hij ook nog de gewenste fre
quentie selecteren uit de vele stoorsignalen die binnenkomen. Hij vormt te
zamen met Cl een resonantiekring die
precies op de generatorfrequentie is af
gestemd. Door de spoel op een hardpapieren, 12 cm lange koker te wik
kelen, die over de staaf kan worden
verschoven, kan men zeer nauwkeurig
afstemmen (fig. 2). De ontvangantenne
moet zoveel mogelijk vrij worden op
gesteld; dit komt zowel het ontvangvermogen als de selectiviteit ten goede.
De afstand tol andere delen van de ont
vanger moet minstens 3 cm bedragen.
De koppeling met de eerste transistor
gebeurt vanaf een aftakking op de
spoel om de demping van de resonanliekring zo gering mogelijk te houden.
Om diezelfde reden is de emitterweerstand van TS1 niet ontkoppeld, waar
door de ingang hoogohmig wordt. Na
een tweetraps versterker wordt het
signaal naar Dl en D2 geleid, die te
zamen met C6 en R9 de 10 kHz draaggolf detecteren, waardoor alleen de
impulsen overblijven. De dioden Dl en
D2 zijn zodanig geschakeld, dal er
spanningsverdubbeling optreedt.
Er is een automatische versterkingsregeling aangebracht die ervoor zorgt,
dat de impulsgrootte op de ingang van
TS3 vrijwel constant blijft, ook als de
ontvangen signaalsterkte veel varieert.
De negatieve spanning die achter D1 en
D2 ontslaat wordt via R21 en R2 naar
de basis van de eerste transistor terug
gevoerd. die daardoor minder gaai
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Fig. 3. In zijn eenvoudigste
vorm kan men op de punten
A en B in fig. I een 25 Q
luidspreker aansluiten (b.v.
Philips type AD 4080Z25).
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geleiden, waardoor de versterking zich
regelt al naar gelang de Sterkte van het
binnenkomende signaal.
De impulsen worden versterkt door
TS3 en TS4, terwijl C13 en C 16 ervoor
zorgen dat de 10 kHz draaggolfresten
uil het signaal worden verwijderd om
terugkoppeling naar de ontvanganten
ne te voorkomen. De impulsen worden
daarna door de basisemitlerdiode van
TS5 gelijkgericht en veroorzaken een
blokvormige collectorstroom in TS5.
die een luidspreker of een relais kan
bekrachtigen. Het totale stroomver
bruik van de ontvanger bedraagt ca. 3
mA in rusttoestand.
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Fig. 4. Wil men een luide zoemtoon uit de
luidspreker hebben, dan kan men een relais
en een aparte voedingsbron met een 4 of 8Q
luidspreker op de uitgang aansluiten.
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Fig. 5. Voor de bekrachtiging van een wis
selstroom bel wordt eveneens een relais op
de uitgang van fig. I aangesloten.

Fig. 6. Voor de sturing van een elektromotor wordt een
relais toegepast, dat door de extra grote condensator C22
van 200/x.F wordt overbrugd om klepperen van het relais
te voorkomen. Op de punten c en d wordt een voor de motor
passende voedingsbron aangesloten In deze configuratie
kan evt. een garagedeur worden bediend.

b

Ontvanger, ondergebracht
in een houten kastje.

Afb. 7. Montagevoorbeeld van
een wisselstroombel. een batterij
en het relais.

thermostaat met
thermometer

Hier volgt de beschrijving van een
thermostaat met een elektronische
thermometer, waarvan de nauwkeu
righeid binnen 1 °C ligt. Het toepas
singsgebied ligt daar waar een grote
temperatuursstabiliteit
noodzakelijk
is, bijv, bij chemische processen,
aqurium, foto-ontwikkelbaden enz.
Ontwikkelbaden voor zwart-wit films
vereisen een precisie van zt 2 °C en
voor kleurenfilms ca. 1%.
De thermostaat heeft aan zijn ingang
een NTC-weerstand waarmee de tem
peratuur van de vloeistof wordt ge
meten en aan zijn uitgang een ver
warmingselement om de vloeistof op
de juiste temperatuur te brengen. D't
kan zijn een elektrisch kooktoestelletje, een dompelaar of, zoals in de fo
tografie veel wordt gebruikt, een verwarmingsmatje, dat op de bodem van
het ontwikkelbad ligt. Zodra de tem
peratuur van de vloeistof de gewenste
waarde bereikt, wordt de stroomtoe
voer door hel verwarmingselement
verminderd, zodanig dat de vereiste
temperatuur de juiste waardc be
houdt.
Vanzelfsprekend zal elk toepassings
gebied zijn eigen specifieke tempera
tuurgebied hebben. Voor de fotogra
fie zal 25 °C bij voorkeur ergens in
het midden van de schaal moeten lig-

gen, maar voor andere toepassingen
zal het vaak beter zijn, dat het schaalmidden bij een andere temperatuur
ligt. Daartoe zijn in de schakeling een
paar
instclpotmcters
opgenomen,
waarmee de thermostaat voor elk ge
wenst temperatuurgebied geschikt kan
worden gemaakt.

Werking
De thermostaat bestaat uil een meetgedeelte en een vermogens-regulatiegedeelte. De volledige schakeling
toont fig. 1. Het meetgedeelte begint
met de gelijkstroomversterker TS1,
die de spanning over de NTC geschikt
maakt om met een mA-meter te wor
den gemeten. De uitslag van de meter
is een maat voor de temperatuur.
Daarna wordt deze spanning verge
leken met een andere spanning, die
door de potmeter R12 wordt ingesteld
en die de waarde bepaalt waarop
de temperatuur moet worden gesta
biliseerd. Als de spanning over de
NTC-weerstand hoger is dan de in
gestelde spanning van de potmeter,
dan is de temperatuur van de vloei
stof te laag.
Tengevolge van dit spanningsverschil
gaat de gelijkstroomversterker, be
staande uit TS2, TS3 en TS4 geleiden,
waardoor het lampje L gaat branden.
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Schakeling
De voedingsspanning voor het meetgedeelte wordt eerst door zenerdiode
D2 gestabiliseerd op 6,8 V en daarna

7Si.AC188

Ril.Ik

i k BZV88C6VB
82X 79C6V8

I----------

R1O.47

•c

Zodra de twee spanningen nog slechts
0,5 a 0,7 V, n.l. de openingsspanning
van TS2 van elkaar verschillen, zal
het lampje zwakker branden. Zodra
het spanningsverschil minder dan
0,5 V is, zal het lampje doven,
Het licht van lampje L valt op twee
lichtgevoelige weerstanden, LDR’s,
die in het vermogensregulatiegedeelte
zijn opgenomen. Dit licht vormt de
enige verbinding tussen het meetge
deelte en het regulatiegedeelte. Deze
verbinding mag niet galvanisch zijn
omdat het vermogensgedeelte direct
met het lichtnet is verbonden, terwijl
het meetgedeelte vrij moet blijven van
het lichtnet aangezien de thermome
ter, die zich in de vloeistof bevindt,
met de schakeling is verbonden. De
sterkte van het licht is bepalend voor
de stroom die via de thyristor door
het verwarmingselement loopt. Zolang
het lampje volop brandt is de stroom
maximaal. Bij vermindering van het
licht neemt de stroomsterkte af, tot
dat er een stabiele toestand optreedt
waarbij de temperatuur constant
blijft.

meet deel

JS2 . BC557

TS1. BC547
Rl. 68
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Fig. 1. Complete schake
ling van de thermostaat.
Alle weerstanden l4 W,
behalve R21 en R22. wel
ke 1 W moeten zijn. R16.
R17. Philips LDR's.
2322 600 93 001.
of
95 003. Voor TS4 komt
elke PNP-silicium of germanium transistor in aan
merking. die een stroom
van ca. 0.5 A kan verdra
gen.
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nogmaals door zenerdiodc
op
5.1 V. Daardoor wordt de spanning
over de NTC-weerstand RI onafhan
kelijk van netspannings- en belastingvariaties. Met behulp van R3 kan de
spanning over de NTC worden ingesteld, zodat het temperatuurgebied
kan worden aangepast aan het doel
waarvoor de thermostaat bestemd is.
De spanning over R1 wordt door TS1
niet verder versterkt. De impedantie
van de emitter is echter lager dan de
impedantie over de NTC, zodat het
mogelijk is een mA-meter op te ne
men. Met' behulp van R6 en R7 kan
de meter worden geijkt: R6 bepaalt
de minimum temperatuur die men
moet kunnen aflezen en R7 de maxi
mum temperatuur.

De spanning op de emitter van TS1
wordt vergeleken met de spanning op
de loper van R12. Het verschil tussen
deze twee spanningen wordt door
TS2, TS3 en TS4 versterkt. Bij de
laatste transistor is in zijn collectorleiding een lampje van 6 V 0,2 A
opgenomen. Voor TS4 dient een
PNP-type AC188 of BD136. Een
koelvin van minstens 3 bij 4 cm is
noodzakelijk.
De voeding voor het meetgedeelte
wordt geleverd door een simpele
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gloeistroomtransformator 6,3-V- 1 A
Om de grote stroomvarialies door
JTS4 uit het gevoelige meetcircuit te
mijden, is de gel ij k richt i ng in twee
delen gesplitst.
Het vermogen voor het verwarmings
element wordt door de thyristor TH1
geregeld. De poort wordt gestuurd
door een schakeling, bestaande uit
twee LDR’s, R16 en R17, de conden
sator Cl en de diac D3. De weerstand
van de LDR's wordt bepaald door
de hoeveelheid licht van lamp L.
ico windingen (in 3 lagen)
ferroxcube
staaf 3

r
t

0,7mm emaiüe draad

CO mm

Fig. 2. Constructie van de smoorspoelen LI
en L2. Rond een ferroxcube-staafje van 4 cm
lengte van 10 mm 0 diameter wikkelt men ca
140 wdg-0.7 mm. geëmailleerd koperdraad.
Er zullen ongeveer drie lagen moeten worden
aangebracht.

Wanneer het lampje niet brandt is de
weerstand hoog en zal de thyristor
niet ontsteken. Zodra lampje L gaat
branden neemt de weerstand af en
wordt Cl elke periode van de netfrequentie iets opgeladen. Wanneer

de spanning over Cl de ontsteekspanning van de diac D3 bereikt zal Cl
zich via D3, R20 en de poort van
TH1 ontladen, waardoor deze ont
steekt. Zolang de anodespanning van
de thyristor positief blijft zal hij ge
leidend blijven. Bij weinig licht van
L zal dat alleen het geval zijn bij het
laatste gedeelte van de positieve sinus
helft van de netspanning, zodat het
verwarmingselement een zeer gering
vermogen krijgt toegevoerd. Bij veel
licht daarentegen zal Cl periodiek
veel sneller worden opgeladen en zal
de thyristor reeds direct bij het begin
van het positieve deel van de sinus
in geleiding komen; het vermogen
door het verwarmingselement is dan
maximaal.
Tijdens de negatieve helften blijft de
thyristor gesperd, d.w.z. dat hoogstens
het halve vermogen naar het ver
warmingselement kan worden door
gelaten. De thyristor moet van een
koelvin van ± 3 bij 4 cm worden
voorzien.
De spanningen over de LDR’s moe
ten binnen de toelaatbare grenzen
blijven. Vandaar dat er twee LDR's
in serie zijn geschakeld en dat de
spanning wordt afgenomen van de
spanningsdeler R21-R22.
D4 beschermt de poort van de thyris
tor tegen negatieve spanningsstoten.
Het netfilter, bestaande uit LI, L2,
C4 en C5 dient om stoorimpulsen, die
de thyristor opwekt, uit het net te
houden.
Constructie

De constructie van de thermostaat
vereist geen speciale richtlijnen. Op
de afbeelding zijn de verschillende
onderdelen te onderscheiden: voeding
links, meetgedeelte midden achter,
vermogensgedeelte rechts, de mAmeter midden voor en de potmeter
links voor. De LDR’s en het lampje
L moeten in een afgesloten bus wor
den ondergebracht om de invloed
van het omgevingslicht te elimineren.
Ijken
Het ijken gebeurt met behulp van
een gewone thermometer. Het nul
punt kan men ijken met een stukje ijs
uit de koelkast, dat men in een kom
metje laat smelteni en het punt van
37 °C hebt u zelf bij
I
de hand indien
u niet een flinke griep onder de leden
hebt.

GESTABILISEERDE

VOEDSNG
MET
KORTSLUITBEVEILIGING
Wie met transistorschakelingen ex
perimenteert is geneigd als voedings
bron een batterij of accu te gebrui
ken. Dit ligt voor de hand omdat ze
gemakkelijk verkrijgbaar en niet duur
zijn. Toch zijn er veel bezwaren aan
verbonden. De goede werking van
een transistorschakeling is meestal
sterk afhankelijk van de constantheid
van de voedingsspanning en dat is
met batterijen nooit te garanderen.
Bij afwijkingen gaat de optimale in
stelling van de transistor gemakkelijk
verloren en er kan vervorming of een
ander, ongewenst verschijnsel op
treden. Daarbij komt nog, dat het
uitgeput raken van een batterij ge
paard gaat met een verhoging van
zijn inwendige weerstand, waardoor
weer andere moeilijkheden ontstaan,
zoals genereren, motorboten enz.

Hier volgt de beschrijving van een
gestabiliseerd netvoedingsdeel, dat al
deze bezwaren niet kent en voor de
gebruiker vele mogelijkheden biedt:
1) regelbare spanning van 0 . . . 15 V
2) maximale stroomafgifte instelbaar
tussen 0,1 . . IA
3) kortsluitvast
4) geringe inw. weerstand: 0,3 Q
5) Geringe bromspann.: 1-20 mV
6) thermisch beveiligd.
De beide,
beide. eerst genoemde eigen
schappen zijn voor de amateur wel
heel erg belangrijk. Wanneer hij een
pas gemonteerde schakeling gaat prooi
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beren, zal hij bij voorkeur voorzichtig
te werk gaan. De voedingsspanning
wordt langzaam opgevoerd en de
maximale stroomafgifte wordt op mi
nimum ingesteld. Mocht nu, door een
fout in de schakeling, een transistor
foutief zijn ingesteld, zodat deze te
veel stroom zou kunnen opnemen en
de kans loopt te beschadigen, dan zal
door de beperking van de stroom
afgifte de transistor gespaard blijven.
Bij volledige kortsluiting beperkt de
stroom zich tot iets boven de inge
stelde waarde, zodat het voedingsapparaat én zichzelf én de proefschakeling tegen overbelasting be
schermt. Alleen bij langdurige kort
sluiting en met de instelling voor
stroomafgifte op maximum kan het
voorkomen, dat de regeltransistoren
te warm worden. Er is daartoe een
thermische beveiliging aangebracht,
die de afgegeven stroom extra be
perkt. zodra de temperatuur van de
transistor boven een bepaalde waarde
stijgt.
Schakeling
De schakeling is weergegeven in
fig. 1.. Er wordt een normale voedingstransformator gebruikt, welke
een spanning van ca. 20 V bij 1 A kan
leveren en er wordt enkelfasige gelijkrichting toegepast. Voor de uit
gangsspanning dienen de diodes D1JD2
en voor de referentiespanning D3. Dl
en D2 moeten samen een stroom van
ca. 2 A kunnen leveren en D3 ca. 0,5
TS3.AO119
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A. De referentiespanning wordt con
stant op ca. 16 V gehouden, door twee
in serie geschakelde zenerdioden D5 en
D6. Vanzelfsprekend is hier ook één 15
a 18 V zenerdiode toe te passen, mits
het een type is dat 1 W kan verwerken.
Met potmeter R10 kan elke gewenste
waarde tussen 0 en 16 V worden in
gesteld.
De werking van de stabilisatie is als
volgt: de uitgangsspanning op punt B
en de referentiespanning op punt C,
worden toegevoerd aan de emitter
resp. basis van TS2. Voert de basis
van TS2 geen spanning t.o.v. de emit
ter, dan loopt er geen basisstroom
en derhalve ook geen collectorstroom.
Aangezien de collector met de basis
van TS2 is verbonden, zal ook deze
transistor geen stroom trekken, zodat
er geen uitgangsspanning op punt B
aanwezig is.
Als we R12 nu zodanig verdraaien,
dat de basis van TS2 wél spanning
krijgt, dan zal TS2 gaan geleiden.
TS3 krijgt dan basisstroom en zal ook
in geleiding komen, waardoor er op
de aansluitklemmen spanning komt
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Fig. 1. Schakeling van het voedingsdeel.
Alle weerstanden 'I: W. behalve R4 en
R12 welke 1 W zijn en R5. waarvoor we
een 10 W type nemen. Alle elco's 40 V.
Voor Dl en D2 kunnen twee dioden van
het type BY 126 parallel worden geno
men. Voor D4 kunnen ook andere germanium dioden als de OAS5 worden
genomen. De zenerdioden D5 en D6
moeten 0.5 W typen zijn of één 1 W type,
zenerspanning totaal ca. 16 V.
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Afb. 4 Gebruiksklare eenheid van achteren
gezien.

Afb. 3. De NTC weerstand met bevestigingsschroef.
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te staan. Deze spanning wordt naar
de emitter van TS2 gevoerd en zal
precies zo hoog worden, dat TS2 net
in geleiding blijft. Er ontstaat een zo
danig evenwicht, dat het verschil tus
sen basis en emirterspanning binnen
de grenzen ligt waar TS2 geheel open
of geheel dicht is, d.w.z. 0,5 en 0,8 V.
Bij een stroomafname van ca. 1 A zal
dit verschil 0,8 V en bij praktisch
geen stroomafname 0,5 V bedragen.
Men berekent hieruit een inwendige
weerstand van 0,3 Q. Ook snelle
spanningsvariaties worden genivel
leerd, zodat een bromspanning, af
komstig van de enkelfasige gelijk
gerichte wisselspanning, vrijwel te
niet wordt gedaan. Er wordt bij_ de
meest ongunstige belasting een brom
spanning van maximaal 0,02 V ge
meten.

Stroombegrenzing
In de minleiding is de weerstand R5
van 5 Q opgenomen, waarover een
spanningsval ontstaat, afhankelijk van
de grootte van de afgenomen stroom.
Een deel van dit spanningsverschil
wordt toegevoerd aan TS1. Stijgt zijn
basisspanning boven 0,5 V, dan zal
hij in geleiding komen. Er vloeit dan
collectorstroom, met het gevolg, dat
de spanning op punt D daalt.
Zodra deze spanning lager is dan de
spanning op punt C, zal er een
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Fig. 2. De spanning-stroomkarakte- ï
ristiek aan het apparaat bij verschil
lende standen van de stroombegrenzingsregelaar R8.

stroom lopen via R9, D4 en TS1
naar de minleiding. Daardoor daalt
de spanning op punt C en daarmee
de uitgangsspanning op punt B.
M.a.w.: de uitgangsspanning daalt
zodra de afgenomen stroom een be
paalde waarde overschrijdt, afhanke
lijk van de instelling van R8.
In fig. 2 is weergegeven hoe de uit
gangsspanning zich gedraagt bij ver
schillende instellingen van R8.
Thermische beveiliging
Het kan voorkomen, dat bij een be
lasting van bijv. 1 A bij 1 V of bij een
volledige kortsluiting na enige tijd de
transistor TS3 te warm wordt, omdat
vrijwel alle overtollige vermogen door
deze transistor moet worden gedissipeerd. Om schade aan deze transistor
te voorkomen wordt hij met behulp
van een NTC-weerstand beveiligd.
Boven een bepaalde temperatuur zal
R7 het openen van TS1 bespoedigen,
zodat de stroombegrenzing reeds bij
een kleinere stroom gaat optreden,
dan door R8 wordt bepaald. Hier
door neemt het vermogen door TS3
af en daarmee blijft zijn temperatuur
beneden de gevarengrens.
De elco C3 dient om bromspanning
uit het regelcircuit te houden en C4
voorkomt eventueel
hoogfrequent
genereren.
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Constructie

Bij de constructie moeten we er zorg
voor dragen, dat TS3 voldoende kan
worden gekoeld. Daartoe moet hij op
een aluminium koelplaat van min
stens 10 X 10 cm en 3 mm dikte
worden gemonteerd. In het proto
type werd de frontplaat tevens als
koelplaat gebruikt. Het voordeel is,
dat men met de hand zo nu en dan
de temperatuur van de transistor kan
controleren. Voor de beste koeling
werd van een mica-isolatieplaatje af
gezien, waardoor het chassis de uit
gangsspanning voert. Vandaar, dat in
fig. 1 de positieve aansluitklem een
massa-teken heeft.
Ook TS2 moet iets worden gekoeld,
aangezien hij bij volledige kortsluiting
aan de grens van zijn dissipatie is.
We voorzien hem om die reden van
een koelvin.
De NTC-weerstand R7 is een Philips
type cat.nr. 2322 642 21478. De NTC
wordt vlak bij TS3 op de frontplaat
gemonteerd, zodat een zo gunstig mo
gelijke warmteoverdracht van transis
tor op NTC wordt verkregen. Het ge
heel is op een stevige houten grondplaat
gemonteerd om de zware voedingstransformator te kunnen dragen.

V

Thyristorvermo gensregelaar

Met de hier beschreven vermogensregelaar is een continue en soepele regeling van
het vermogen van niet al te grote stroomverbruikende apparaten mogelijk. Door bij
voorbeeld het vermogen van de stroom door een gloeilamp te regelen zijn we in staat
de gloeilamp minder fel te laten branden dan wanneer deze op de volle netspanning
is aangesloten. Wanneer we af en toe voor vrienden en kennissen onze vakantiedia’s
of films willen vertonen, wordt een zeker cachet aan de voorstelling gegeven indien
het licht niet abrupt, doch net als in de bioscoop geleidelik aan uitdooft. Het spreekt
verder vanzelf dat ook onze dieren in het terrarium, het aquarium of de volière zich
beter voelen als hun nachtelijk duister door een toenemende schemering wordt
voorafgegaan.
De thyristor

De complete schakeling van de vermogensregelaar is weergegeven in fig. 5,
maar alvorens we ons daarmede bezig
houden willen we eerst de werking van
de thyristor verklaren. Het woord thy
ristor is samengesteld uit de namen
thyratron en transistor en wel om reden
dat de thyristor veel van beide weg
heeft.
Een thyratron is een gasontladingsbuis, welke voor het gelijkrichten van
grote stromen en voor het regelen van
vermogens wordt toegepast. De buis
kent slechts twee toestanden, nl. gelei
den of sperren. Een thyristor doet het
zelfde, maar omdat het een halfgelei
der is en hij in wezen uit twee transistoren is samengesteld, valt de combinatie
van beide namen niet moeilijk te begrij
pen.
In fig. 1 is weergegeven hoe de thyris
tor in een elektrische kring is op
genomen. De thyristor heeft drie aan
sluitingen, nl. de anode, kathode en de
gate of poort. In tegenstelling tot de

gewone transistor is de thyristor sa
mengesteld uit vier in plaats van drie
laagjes halfgeleidermateriaal. Fig. 2a
toont hoe er om en om twee laagjes Nverontreinigd halfgeleidermateriaal en
twee laagjes P-verontreinigd halfgelei
dermateriaal in voorkomen, wat in we
zen overeenkomt met de combinatie
van een NPN- en een PNP-transistor,
zoals fig. 2b laat zien.
In fig. 2c is deze combinatie nog eens
als twee afzonderlijke transistoren getekcjid. We zien in deze figuur dat de
thyristor in wezen uit een tweetraps
stroomversterker bestaat. Wanneer in
fig. 2c de poort ,.g" geen stroom krijgt
toegevoerd, zal de combinatie niet in
geleiding komen, al voert de anode ,,a”
ook een hoge spanning t.o.v. de katho
de ,,k”. In fig. 2c kan TS1 immers pas

in geleiding komen als er een basisstroom is en ook TS2 kan pas geleiden
als hij basisstroom heeft, maar omdat
deze basisstromen uit de collectoren
moeten worden betrokken, waardoor
heen aanvankelijk nog geen stroom
loopt, blijft de combinatie sperren.
Wanneer nu een geringe basisstroom
aan TS2 wordt toegevoerd, zal TS2 collectorstroom gaan trekken. Omdat de
ze stroom via de basis van TSI wordt
aangevoerd, zal ook TSI gaan gelei
den. Omdat de collectorstroom van
TSI de basisstroom van TS2 voi.nt,
zullen beide transistoren elkaar in ge
leiding brengen. Er ontstaat nu een
lawine effect, waardoor de combinatie
praktisch een kortsluiting gaat vormen.
Het is wel duidelijk, dat waar de transis
toren elkaar geopend houden en er
aanzienlijke stromen door de keten
kunnen lopen, het wegnemen van de
stuurstroom door de poort van geen in
vloed meer is. De stroom door de
transistoren kan pas wegvallen als de
anodespanning wordt weggenomen.
De combinatie spert dan weer en kan
pas wederom in geleiding komen na een
stroomimpuls op de poort.
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Fig. 1. Basisschakeling van de thyristor. De
belasting is in deze figuur door een weer
stand voorgesteld. Door de poortstroom via
een potmeter uit een kleine spanningsbron te
betrekken, kan het punt worden gevonden
waarbij de thyristor wordt ontstoken.

L.

n.

X
Fig. 2. Samenstelling van een thyristor.
In fig. 2a is weergegeven hoe de thyristor uit vier P-N laagjes is samengesteld, terwijl fig.
2b deze zelfde samenstelling toont, maar dan in twee transistoren opgesplitst. Fig. 2c tenslotte
geeft eenzelfde schakeling als in fig. /. maar dan getekend met twee afzonderlijke transistoren
i.p.v. één thyristor.
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Fig. 4. Spanningsvorm
tussen de punten A en B
(getrokken lijnen) en de
punten Men N (gestreep
te en streep-punt lijnen),
welke punten in fig. 5 zijn
weergegeven. Waar de
gestreepte en de streeppunt lijnen over de ge
trokken lijn komen, gaat
de thyristor in geleiding
over. Omdat de fase van
een halve sinusperiode
180° draait, kan de perio
de, dat de thyristor ge
leidt, worden weergege
ven m.b.v. de geleidingshoek a.

t ij d

Fig. 3. Spanningsvorm achter een bruggelijkrichter. Bij
de 50 Hz netspanning duurt elke halve sinusperiode
11100 s. De zeer kort durende intervallen tussen twee
halve sinusperioden zijn voldoende om een eenmaal
ontstoken thyristor weer te sperren.

------- Spanning o v er N

Het gebruik van de thyristor is speci
fiek in wisselstroomkringen, daar hier
in periodiek geen spanning aanwezig
is en de thyristor dus steeds opnieuw
kan worden gesperd.
Fig. 3 toont de golfvorm van de 50 Hz
netspanning nadat deze een bruggelijk
richter heeft doorlopen en we zien in
deze figuur hoe na elke ’/^x» seconde
steeds heel even geen spanning aanwe
zig is. Dat betekent, dat het einde van
een periode van geleiding vast ligt, nl.
steeds gedurende de nuldoorgangen
van de wisselspanning. Het vermogen
van de stroom wordt dus geregeld door
het moment, dat de thyristor in gelei
ding komt, iets vroeger of later te kie
zen. Dat is mogelijk wanneer we fasesturing toepassen en dit nu wordt
bewerkstelligd door het deel van de
schakeling in fig. 5 welke met dunne
lijnen is weergegeven.

Schakeling van de vermogensregelaar
In fig. 5 is de complete schakeling van
de vermogensregelaar weergegeven,
waarbij het deel, waardoorheen ver-

mogen wordt gestuurd, met dikke lij
nen is geaccentueerd. De dioden Dl
t/m D4 vormen een bruggelijkrichter,
waardoor er alleen positieve stromen
door de thyristor kunnen gaan.
L1-L2 en C1-C2 vormen een hoog
frequent sperfilter, waarmede wordt
voorkomen dat storingimpulsen in het
lichinet binnen kunnen dringen, welke
storingimpulsen bijzonder nare uitwer
king op radio-ontvangst zowel als op de
werking van overeenkomstige vermogensregelaars in de nabije omgeving
kunnen hebben. Daarover straks iets
meer.
In fig. 5 zien we hoe de stuurimpulsen
-voor de thyristor TH worden opgewekt
in de schakeling met TS1 en TS2, welke
beide als thyristor zijn geschakeld. De
ze combinatie komt pas in geleiding als
aan één van beide basis een stroomimpulsje wordt toegevoerd. Daar de basis
van TS2 via R6 op hetzelfde potentiaal
als de emitter wordt gehouden en er
geen verdere verbindingen zijn, mogen
we de basis van TS2 verder buiten
beschouwing laten.
Ca.lfimH

LI

Fig. 5. Schakeling van de vermogensregelaar.
Alle weerstanden 114 W. Cl en C2
moeten een werkspanning van ca.
600 V hebben en C3 een werkspan
ning van ca. 250 V. Voor de dioden
Dl t/m D4 komen BY126 in aan
merking of een siliciumbruggelijkrichter. Voor D5. welke dient om
te voorkomen dat de basis van TS1
positief wordt, kan elke silicium
diode met een sperspanning van
ca. 200 V worden toegepast, zoals
de BA 145. TH is een P-gate sili
cium thyristor als de BT101 van
Philips. TS1 is een BC177 en TS2
is een BC107. LI en L2hebben een
zelfinductie van ca. 1,5 mH.
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■ — — Spanning over M

kleine waarde vanR9

• — Spanning over M

grote waarde v a n R9

De basis van TS1 is via D5 met de spanningsdeler R2-R3 verbonden. Wan
neer geen sturing plaatsvindt, is er tus
sen de punten A en B aan de beide
einden van deze spanningsdeler een
spanning van een vorm als van fig. 3 en
het is dus duidelijk dat ook op punt N
deze spanningsvorm, zij het met klei
nere amplitude, aanwezig is.
De combinatie TS1-TS2 kan pas in
geleiding komen als de spanning op
punt M hoger is dan op punt N. De
spanning op punt M wordt eveneens
van de punten A en B betrokken, maar
dan via R5 - R8 - C3 en R7. Als gevolg
van de aanwezigheid van C3 heeft de
spanning op punt M een zaagtandvorm.
De snelheid, waarmede deze conden
sator wordt opgeladen, wordt bepaald
door R8. Wat er nu gebeurt kan aan de
hand van fig. 4 worden verduidelijkt.
In fig. 4a zien we allereerst de positieve
sinusperioden, zoals die op punt N aan
wezig zijn. De spanningsvorm over C3
is weergegeven door de gestreepte en
de punt-streep lijnen. Wanneer R8 een
grote waarde heeft en C3 langzaam
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Fig. 6. De smoor
spoelen Li en L2 be
staan elk uit ca. 140
wdg. 0,7 mm geëmail
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wordt opgeladen, bereikt de spanning
over C3 niet zo een grote waarde als
wanneer R8 op een kleinere waarde
wordt ingesteld. Nemen we nu als
voorbeeld dat de condensator vrij snel
wordt opgeladen, dan zien we in fig. 4a
hoe op de punten Q1 en Q2 de spanning
over de condensator (of te wel punt M)
steeds even hoger is dan de spanning
op punt N. Op deze ogenblikken wordt
de combinatie TS1-TS2 geleidend,
waarbij C3 zich via TS1TS2 en R1
over de thyristor ontlaadt. De thyristor
wordt door deze poortstroom ontsto
ken en gaat een kortsluiting vormen
gedurende de rest van de periode. In
fig. 4b is de spanning over de thyristor
of de punten A en B weergegeven:
wanneer TH in geleiding komt valt de
spanning weg gedurende de rest van de
periode, voorgesteld door de hoek a.
Op deze wijze zijn we in staat om met
een kleine potmeter de stroom door een

gloeilamp te regelen tussen ca. 10 W
(minimum geleidingshoek aca. 15°) en
ca. 400 W (maximum geleidingshoek a
ca. 165°). Met R7 kunnen we een fijninstelling van de minimum geleidings
hoek verrichten.
Iets over storingen
Doordat de thyristor zeer abrupt in
geleiding komt heeft de stroom door
het apparaat en de belasting zeer steile
flanken. Door deze steile flanken kun
nen in de lichtnetleidingen trillingsverschijnselen optreden, waarvan de
frequentie in het laagfrequente gebied
tot ca. 3 MHz ligt. Zo een trilling wordt
vanzelfsprekend behoorlijk gedempt
en hij duurt dan ook kort, maar aange
zien hij bij elke periode, d.w.z. hon
derd maal in een seconde optreedt,
kunnen de gevolgen hinderlijk zijn.

Remedie tegen deze steile flanken vor
men de smoorspoelen LI en L2, waar
van de constructie in fig. 6 is weergege
ven. De stoorsignalen mogen in het frequentiegebied van 150 kHz tot 500 kHz
niet groter dan 2 mV en in het gebied
van 500 kHz tot 3 MHz niet groter dan
1 mV bedragen. Om direkte straling
vanuit de vermogensregelaar te beper
ken verdient het aanbeveling de smoor
spoelen in een blikken busje onder te
brengen.

Constructie
De elektronische schakeling kan op
eenvoudige wijze op Veroboard, Montaprint e.d. worden gerealiseerd en in
een doos van ca. 8x8x4 cm worden
ondergebracht. De thyristor monteren
we op een koelvlakje van ca. 4 x 4 cm.
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Eenvoudige transistortester

De experimenteerlustige amateur, die
er reeds op terug kan zien een variëteit
aan elektronische schakelingen te heb
ben gemaakt, zal ongetwijfeld ergens
wel een doosje of laadje hebben met
wat
aangesoldeerde
transistoren,
waarvan hij niet weet of deze nog goed
zijn. Ze werden meestal uit een schake
ling verwijderd die het aanvankelijk
niet zo goed deed en aangezien de
verdenking niet zo gauw valt op een
weerstand of een condensator en een
bedradingsfout ook niet altijd even snel
werd gevonden, was het altijd de tran
sistor die door een andere werd ver
vangen. En omdat er geen zekerheid
was of de fout nu werkelijk door het
exemplaar werd veroorzaakt, gooide
men hem niet weg. maar deponeerde
men hem bij de afdeling ..zien we later
wel".
Welnu, dan is nu misschien wel de tijd
aangebroken om een opruiming onder
deze twijfelachtige voorraad te hou
den. Om te weten te komen hoe de
toestand van deze onderdelen is moe
ten ze worden doorgemeten en daarbij
kan de hier beschreven transistortester
uitkomst bieden.

Het ontwerp
De kwaliteit van een transistor wordt
in hoge mate bepaald door de lek
stroom tussen de basis en de collector
Icb0 Deze lekstroom is in het algemeen
zo klein, dat er een zeer gevoelig meet
instrument voor nodig is om hem aan
te tonen. Het is echter veel gemak
kelijker om de lekstroom tussen de col
lector en de emitter (Icc0) te meten,
daar deze lekstroom het gevolg is van
de collector-basis lekstroom (Icb0) en
de versterkingsfaktor bFF van de tran
sistor. De versterking, die nodig is om
de zwakke collector-basis lekstroom
Icb0 met een tamelijk ongevoelig meet
instrument aan te tonen, is als het ware
in de transistor ingebouwd.
Bij de hier gevolgde meetmethode
wordt dan ook de collector-emitter

Afb. 1. De transistor-tester in een houten kastje.
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lekstroom Ice0 gemeten, al is deze wijwij
ze van meting niet helemaal vrij van
nadelen. Men kan zich immers wel
voorstellen dat een transistor met een
zeer grote versterkingsfaktor hFE een
grotere lekstroom te zien zal geven dan
een transistor met eenzelfde collectorbasis lekstroom en een kleinere ver
sterkingsfaktor. Aangezien het met de
transistortester echter ook mogelijk is
de versterkingsfaktor te meten, kan
men zich voldoende inzicht in de hoe
danigheid van het onderdeel verwer
ven.
Na er enige tijd mee te hebben gewerkt
zal men al spoedig de wetenschap kun
nen bevestigen, dat germaniumtransistoren een aanzienlijk grotere lek
stroom hebben dan silicium-transistoren en dat vermogenstransistoren ook

Afb. 2. Inwendige van de transistor-tester.
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het signaallampje is aangesloten. Via
Cl wordt de uitgangsspanning van de
versterker naar de ingang terugge
voerd. Hierdoor is een oscillator ge
vormd, maar dan moet R15 wel zodanig
worden ingesteld, dat de versterking
van deze tweetrapsversterker groter is
4 dan 1 (één). De frequentie van de oscil
lator is ongeveer 4Hz, waardoor het
lampje met een regelmaat van onge
veer vier flitsen per seconde aan en uit
zal floepen. Het lampje zal slechts bin
nen een beperkt regelgebied van R15
flikkeren. In de standen ter weers
zijden van dit regelgebied is het lampje
uit of aan. Het flikkerende lampje
B
toont de juiste stand van R15 aan,
waarbij men de gemeten grootheid van
le schaal van R15 kan aflezen.
Op de schaal toont het witte gebied
aan, dat de transistor een geringe lek
stroom heeft. In het het gespikkelde
gebied is er sprake van een slechte
kwaliteit als het kleine transistoren
betreft, maar bij vermogenstransisto
ren kan hier nog wel van een redelijke
kwaliteit worden gesproken. Bedenk
wel dat, zoals ai opgemerkt, germanium transistoren en vermogenstransis
6
toren meer lekken dan silicium typen
en dat silicium transistoren minder lek
ken naarmate ze kleiner zijn.

---- — ó

Fig. 1. Schakeling van de transistortester. Alle weerstanden '/< W, behalve R12, welke een
vermogen van 8 W moet hebben. R9. RIO en Ril worden samengesteld uit twee parallel
geschakelde weerstanden van resp. 1800 Q '/2 W, 180 H '/, W en 18 fl 1 W. SI is een
schuifschakelaar, S2 is een vier-standen draaischakelaar met drie moedercontacten, S3 en
S4 zijn drukschakelaars met één maakcontact en SS is een drukschakelaar met twee maakcontacten. Voor LI kan een rijwielachterlichtlampje worden genomen: 6 V-50 mA.

weer meer lekstroom vertonen dan de
kleine typen.
Omdat het niet eenvoudig is te beslis
sen of een transistor goed of slecht is
en een draaispoelmeter bovendien een
kostbaar onderdeel is. hebben we een
zodanige configuratie gemaakt dat
geen draaispoelmeter nodig is en dat de
kwaliteit kan worden afgelezen van de
stand van een potmeter, waarvoor in
fig. 2 de schaal is gegeven. Bij het
meten wordt de stand van de potmeter
zodanig ingesteld, dat een lampje be
gint te flikkeren. Zowel de lekstroom
als de versterkingsfaktor kan dan van
de schaal globaal worden afgelezen.
Schakeling
De schakeling van de tester is weerge
geven in fig. 1. We kunnen in de scha
keling twee delen onderscheiden: het
eerste deel boven de stippellijn, waarin
afhankelijk van de gemeten grootheid
een spanning wordt gevormd en het
tweede deel onder de stippellijn, waar
in deze spanning in een zichtbare
indicatie wordt omgezet.
In het eerste deel onderscheiden we de
drie aansluitklemmen met de aandui-

dingen E voor emitter, B voor basis en
C voor collector. Met de schakelaar SI
kan tussen een NPN of een PNP-transistor worden gekozen door óf de col
lector óf de emitter van de te meten
transistor in serie met één van de
weerstanden R9 t/m R12 te schakelen.
Met S2 is het mogelijk om de gevoelig
heid van de tester aan de zeer grote
spreiding van de lekstromen en de
versterkingsfaktor aan te passen. S3 en
S4 vormen drukknopjes, waarmede de
basistroom voor het meten van de
versterkingsfaktor kan worden inge
schakeld. Bij eenzelfde stand van S2
kan met S4 een twee maai zo grote
basisstroom worden gekozen als met
S3, welke keuzemogelijkheid het toe
staat om de versterkingsfaktor bij twee
verschillende instellingen te meten.
Het deel onder de stippellijn is een
soort elektronische spanningsmeter,
waarbij de spanning niet van een draai
spoelmeter wordt afgelezen, doch
wordt aangetoond d.m.v. een lampje.
Het lampje kan gedoofd zijn, knip
peren of continu branden. De schake
ling omvat twee versterkertrappen met
TS1 en TS2, aan de uitgang waarvan

Constructie
Uit de beide afbeeldingen en fig. 3 kan
worden afgeleid, dat de drukknopjes
S5, S3 en S4 links-onder op een paneel
tje worden gemonteerd en dat S2 en de
aansluitklemmen voor de transistor
daarboven zijn gerangschikt.
Aan de rechter zijde treffen we de pot
meter, het indicatielampje en SI aan,
waarvoor we wel een schuifschakelaar
moeten toepassen en geen wipschakelaar. Een schuifschakelaar waarborgt
een goed contact als gevolg van de
zelfreinigende werking van de contact
punten, terwijl wipschakelaars alleen
bij grote vermogens als netschakelaar
e.d. voldoen.
Voor de aansluitingen E, B en C kun
nen we schroefklemmen toepassen of
mescontacten. In het prototype is in
beide voorzien. Voor de stroomvoor
ziening adviseren we dikke ll/2 V cel
len toe te passen, daar de dunne typen
problemen kunnen geven bij het meten
van vermogenstransistoren. Geschikte
afmetingen voor een houten kastje
voor de transistortester zijn: lengte 17
cm. breedte 13 cm en hoogte 7 cm.
Gebruiksaanwijzing
Alvorens met het testen wordt begon
nen plaatsen we S2 altijd in stand ,,1”.
Maak er tijdens het meten een gewoon
te van om steeds even met de hand te
voelen of de transistor niet te heet
wordt.
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Testen van een onbekende transistor
1) Sluit de transistor aan. Druk tegelij
kertijd S5 en S3 in en verdraai R15
zodanig, dat de lamp begint te flik
keren. Wanneer dat gebeurt als R15 nul
aanwijst, moet SI in de andere positie
worden geplaatst. Op dit moment heb
ben we uitgevonden of we met een
NPN of een PNP transistor te maken
hebben; SI geeft de uitslag.

in de andere positie te plaatsen. Als
men er zeker van is dat SI in de juiste
positie verkeert, controleer dan of de
aansluitingen E, B en C wel goed zijn
gemaakt. Hetzelfde geldt indien de wij
zer van de potmeter in het zwarte
gebied staat. Als het niet gelukt de lamp
te laten flikkeren, plaats S2 dan in
stand ,,2”. Als de lamp blijft branden
kan men nog stand ,,3” proberen, maar
waarschijnlijk zal men mogen conclu
deren, dat de transistor is kortgesloten.

Testen van een bekende transistor
2) Het testen van de lekstroom (Icc0)
Sluit de transistor aan en breng SI in
de juiste positie. Druk nu S5 in en
verdraai R15 tot de lamp flikkert. Kijk
op de schaal van de potmeter en be
denk dat nu de Icc0 wordt gemeten,
waarbij:
witte gebied:
transistor is goed
gespikkeld gebied.
kleine transistoren - middelmatig
tot slechte kwaliteit
vermogenstransistoren - goede tot
middelmatige kwaliteit

zwart gebied:
transistor is slecht.
Als de potmeter erg dicht bij de nulstand staat, kan de transistor van
zelfsprekend van zeer goede kwaliteit
zijn en we zullen in de meeste gevallen
ontdekken, dat we dan met een siliciumtransistor te doen hebben, maar
als men twijfelt kan men proberen SI
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900
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PNP

3) Testen van de versterking (hFE)
Plaats S2 terug in positie ,,1”. Druk nu
S5 en S3 gelijktijdig in. Verdraai R15
tot het lampje flikkert en lees de versterkingsfaktor van de schaal af.
Laat nu S3 los en druk daarvoor in de
plaats S4 in, waarbij S5 vanzelfspre
kend eveneens ingedrukt moet blijven.

ÏCEO

hFE
Verdraai nu R15 weer tot het lampje
flikkert: de hFE-waarde moet nu onge
veer twee maal
groot zijn als die,
welke de eerste keer werd gevonden.
Als dat niet zo is, verdraai S2 dan in
stand ,,2” of zelfs stand ,,3” en, in ge
val het een vermogenstransistor be
treft. in stand ,,4”. Herhaal de hFE test
tot dat de tweede waarde twee maal zo
groot is als de eerste waarde.
N.B. De basisstroom met S2 in de stand
..1” en S5 en S3 ingedrukt bedraagt
ongeveer 6 ;tA. met S5 en S4 ingedrukt
ongeveer 12 /:A. Met S2 in positie ,,2"
worden deze waarden vermenigvul
digd met 10. in positie „3” met 100 en
in positie .,4” met 1000.

Overzicht van hFE waarden voor enkele van de meest toegepaste transistoren:
Type_________

AC125 (PNP)
AC126 (PNP)
AC127 (NPN)
AC128 (PNP)
AC 187 (NPN)
AC188 (PNP)
AD149 (PNP)
AD161 (NPN)
AD162 (PNP)
AF121 (PNP)
AF124 (PNP)
AF126 (PNP)
BC107 (NPN)

_____hFE
50.. .100
65.. .140
ca. 100
55.. .175
100.. 500
100.. 500
30.. .100
80.. .320
80.. .320
ca. 80
ca. 150
ca. 150
110.. .435

Type_________
BC147 (NPN)
BC108 (NPN)
148
BCI09 (NPN)
149
BC157 (PNP)
177
BC158 (PNP)
178
BC159 (PNP)
179
BD124 (NPN)
BF115 (NPN)

_____ ^fe
110...435
110...435
210..800

ca. 140
ca. 180
ca. 290

ca. 75
45...165

L uminescentieveriichting
in boot, caravan of tent

Wie zijn zomervakantie niet in hotels doorbrengt, maar er met de boot, caravan
of tent op uit trekt, kan veel baat hebben bij de beschrijving van een elektrische
luminescentielamp, met welk soort verlichting aanmerkelijk minder stroom wordt
verbruikt dan met de gebruikelijke gloeilamp. Als we de gloeilamp en de lumines
centielamp in een vergelijking betrekken, dan blijkt hieruit, dat bij eenzelfde
lichtopbrengst, het stroomverbruik van de laatstgenoemde liefst vijfmaal lager ligt
dan van de gloeilamp.
Wie vanwege de romantiek de kaars of een olielampje prefereert, moet beslist niet
nalaten zijn romantische uren hiermede op te luisteren, maar het hoeft geen betoog,
dat een extra hoeveelheid licht op zijn tijd wel eens gemakkelijk kan zijn.
De luminescentielamp
Alvorens de schakeling van de om
vormer toe te lichten, waarin de accuspanning van de boot of auto tot de
vereiste hoogspanning voor de lumines
centiebuis wordt opgewekt, willen we
eerst eens bezien wat er in dit soort
lampen gebeurt. De luminescentielamp
wordt in ons land vaak TL-buis ge
noemd, welke letters staan voor ,,tubular lamp", wat een beschermde ty
peaanduiding van Philips is. In het 8 W
luminescentielampje, dat wij voor onze
kampeerverlichting willen benutten, is
een hoeveelheid van ca. 20 mg kwik
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Fig. I. Voor het ontsteken van de luminicentie lamp is een hoogspanningsbron met een
hoge inwendige weerstand en c:r:
een gloeistroombron benodigd.

ondergebracht. Dit kwik verdampt on
der de invloed van de warmte in het
buisje, welke bij het ontsteken wordt
opgewekt. Aan beide uiteinden van het
glazen buisje treffen we een elektrode
aan in de vorm van een gloeidraad.
welke tijdens het starten bij een span
ning van 6 a 8 V en een stroomverbruik
van ca. 150 mA tot gloeihitte wordt op
gewarmd .
Om de lamp te ontsteken moet een
hoge spanning tussen beide elektroden
worden aangebracht. Fig. I geeft een
vereenvoudigd beeld van de schakeling
van de lamp en aan de hand van deze
figuur kunnen we zien hoe de elektro
nen. die door verwarming van de ene
(de negatieve) elektrode vrij komen,

zich naar de andere (de positieve)
elektrode begeven. Hierbij botsen ze
tegen de kwikatomen, die overigens op
het moment dat de buis wordt ontsto
ken reeds in geringe mate in de buis
verspreid zijn. Door de botsingen ont
staat warmte, welke snel meer kwik
doet verdampen en ionisatie tot gevolg
heeft, waardoor er meer kwikatomen in
het buisje worden verspreid en het
ontstekingsproces goed inzet. Uitein
delijk is er een flinke stroom door het
buisje, welke ook onverminderd door
blijft gaan als de gloeistroom van de ene
elektrode wordt uitgeschakeld.
In deze geleidende toestand worden de
elektronen, tengevolge van de botsin
gen. tijdelijk in een hoger energieniveau gebracht. Bij het terugkeren naar
het oorspronkelijke energie-niveau
stralen ze ultraviolet licht uit met een
golflengte van 0,254 p. Dit licht is on
zichtbaar. maar daarom heeft men op
de wand van het glazen buisje een
fluorescerend poeder aangebracht, dat
onder invloed van deze ultraviolette
straling zichtbaar licht met een golf-

De luminicentieverlichting in af
gemonteerde

L'_

lengte tussen 0,4 en 0,7 /.t gaat afge
ven.
Voor een 8 W luminescentiebuis be
draagt de ontsteekspanning ongeveer
100 V. Wanneer de ionisatie van de
kwikdamp, waarvan de druk overigens
slechts 6 x 10'6 atm. bedraagt, vol
doende op gang is gekomen, blijft
stroomgeleiding doorgaan bij een span
ning van ca. 40 V. Er moet in een
mogelijkheid worden voorzien dat de
spanning over de elektroden tot deze
laatstéenoemde spanning afneemt, an
ders zou de stroom door het gas te
groot worden en onmiddellijk vernie
ling van de lamp optreden. Gelukkig
neemt de spanning automatisch af als
gevolg van de vrij hoge inwendige
weerstand van de spanningsbron, c.q.
de spanningsomvormer. wanneer de
stroom door de buis van 0 tot 150 mA
oploopt.
De spanningsomvormer van het type
zoals die hier wordt toegepast geeft
geen zuivere sinusspanning af, waar
door de voeding van de buis iets anders
in zijn werk gaat als bij de grote lumines-

centielampen, welke op het lichtnet
worden aangesloten. Bij voeding met
een zuivere sinusspanning nemen de
beide elektroden beurtelings de functie
van kathode en anode waar, om welke
reden beide identiek zijn uitgevoerd en
tijdens het ontsteken van de lamp beide
worden verhit.
Bij voeding vanuit de spanningsomvormer met zijn impulsvormige uitgangsspanning fungeert de ene elektro
de veel langer als kathode dan de
andere. Om die reden behoeft tijdens
het starten alleen dié elektrode te
worden verwarmd, welke het langst
negatief is. Het starten wordt bespoe
digd door een metalen strip evenwijdig
aan de buis te monteren en met één van
de elektroden door te verbinden, waar
door de veldsterkte in de buis groter is
en ionisatie wordt bespoedigd.
Hel behoort ook tot de mogelijkheden
de buis te ontsteken zonder één of
beide elektroden te verwarmen, indien
men de ontsteekspanning ca. 250 V
kiest. Voor deze methode werd niet
gekozen, daar de levensduur van de
elektroden dan aanzienlijk wordt ver
kort.
Ofschoon het gebruikelijk is om de
gloeistroom voor de elektroden weg te
nemen als de lamp eenmaal brandt,
kunnen we uit de schakeling van de
omvormer in fig. 2 gewaar worden dat
de ene gloeidraad permanent op de
gloeistroomwikkeling van de omvor
mer blijft aangesloten. Doordat echter
tegelijkertijd met het afnemen van de
ontsteekspanning ook de gloeistroom
afneemt, behoeft hiervan geen schade
te worden geducht.

Schakeling van de omvormer
De schakeling van fig. 2 toont ons een
blokkeeroscillator met TS1 als actieve
component. In de oscillatortransformator vormt n 1 de werk wikkeling en n2
de terugkoppelwikkeling. Het wisse
lende magnetische veld in de kern van
de transformator wekt in n3 de ont
steek- en voedingsspanning voor de
lamp op en uit n4 wordt de gloeistroom
voor de ene elektrode, de kathode,
betrokken.
De schakeling is zonder wijzigingen
van de transformator geschikt voor
voeding uit een 6 V zowel als een 12 V
accu; alleen R1 wordt overeenkomstig
de voedingsspanning gewijzigd. Hij
bedraagt 100 h bij 6 V voedingsspan
ning en 1000 Q bij 12 V voedingsspan
ning.
Cl bepaalt de oscillatorfrequentie,
welke ongeveer 40 kHz moet bedragen.
Hij reduceert bovendien het optreden
van hogere harmonischen, welke radiostoring kunnen veroorzaken.
In C3 is voorzien om een stabiele
werking van de oscillator te waar
borgen. Het totale stroomverbruik be
draagt ongeveer 1,7 A bij 6 V en 0,8 A
bij 12 V. De voedingsspanning mag ca.
25% hoger of lager dan de nominale
spanning zijn.
De werking van de blokkeeroscillator
is gemakkelijk te begrijpen. Op het
moment dat de voedingsspanning
wordt ingeschakeld zal TS1 geleiden,
doordat via n2 en R1 stroom naar de
basis wordt toegevoerd. Omdat TS1
geleidt, vloeit er stroom door nl. maar
tengevolge van de zelfinductie van de
ze wikkeling duurt het even eer deze
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Fig. 2. Schakeling van de omvormer.
TS1 = BDY20. BDY38 of overeen
komstig type als enz. BD130, 2N3055
enz. R1 is 100 Cl bij 6 V voeding en
I kCl bij 12 V voeding. Beide weer
standen 'l4 W. De waarde van R1
mag iets worden gewijzigd als het
stroomverbruik afwijkt van 1,7 A bij
6 V en 0,8 A bij 12 V voeding. T is
een transformator E30/30/17, zie
tekst. Voor de luminescentielamp
komt elk 8 W type in aanmerking.

stroom zijn grootste waarde bereikt.
Tijdens het toenemen van de stroom
wordt er in de kern van de transforma
tor een magnetisch veld opgebouwd,
waardoor aan de bovenzijde van n2
een positieve spanning wordt geïndu
ceerd. De spanning wordt opgeteld bij
de voedingsspanning en TS1 wordt dan
ook via R1 krachtig in geleiding ge
houden. Tegelijkertijd wordt ook C2
opgeladen. Als de stroom door nl zijn
grootste waarde heeft en TS1 in ver
zadiging is gestuurd, zal het magneti
sche veld in de kern van de transforma
tor niet meer groter worden, waardoor
de spanningsinductie in n2 ophoudt.
De spanningsafname wordt via C2 aan
de basis van TS1 doorgegeven. Deze
spanningsafname gaat zó abrupt en de
ontlading van C2 over R1 en R2 zó
langzaam, dat de basis van TS1 nega
tief wordt en TS1 gaat sperren
Doordat nu het magnetische veld in de
kern van de transformator wegvalt,
wordt in n2 een negatieve spanning
geïnduceerd, die via C2 de basis van
TS1 nog sterker negatief maakt en TS1
nog sterker doet sperren. Het wegval
len van het magnetische veld in de kern
gaat daardoor allemaal zo snel in zijn
werk, dat er in n3 en n4 een aanzien
lijke spanningsstoot wordt geïndu
ceerd. De spanningsopwekking voor
de lamp gaat dus op dezelfde manier als
de opwekking van de ontstekingsspanning voor de bougies van een ben
zinemotor of als de opwekking van de
hoogspanning voor de beeldbuis in TVontvangers.
Na de beschreven cyclus valt de nega
tieve spanningspiek over n2 weer weg,
waardoor TS1 weer via R1 in geleiding
wordt gebracht en de gehele procedure
zich met een regelmaat van 40 000 maal
per seconde herhaalt.

Constructie van de transformator
Voor de samenstelling van de transfor
mator wordt gebruik gemaakt van twee
E-vormige kernen van 3E1 ferroxcube,
waarvan de afmetingen in fig. 3, de
spoelvorm in fig. 4 en de bevestigingsen montagedelen in fig. 5 en 6 zijn
weergegeven. De aanduiding voor de
kern is: E 30/30/17. Tegelijk met de
aanschaf van de kern worden ook de
spoelvorm en de montagedelen ge
kocht. Door Philips worden de kern,
montagebeugel, montageveer en spoel
vorm in de handel gebracht onder de
respectievelijke catalogusnummers:
4322 020 34630
4322 021 20170
4322 021 20230
4322 021 20250
De constructie van de transformator
geschiedt als volgt:
1) Men begint met het wikkelen van
nl, welke bestaat uit 25 windingen 0,6
mm Cul (geëmailleerd koperdraad).
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Hieroverheen gaat een dun laagje iso
latiemateriaal, waarvoor met plezier
van plastic isolatieband of doorzichtige
kleefband kan worden gebruik ge
maakt.
2) Het tweede laagje windingen wordt
gevormd door n2, welke 16 windingen
0,25 mm Cul telt. Ook hieroverheen
weer een laagje isolatiemateriaal.
3) Hierover wordt n3 gewikkeld, wel
ke uit vier laagjes van elk vijftig win
dingen 0,25 mm Cul bestaat met een
laagje isolatiemateriaal tussen elk laag
je windingen. n3 telt in totaal ca. 200
windingen.
4) Hierover wordt ten slotte n4 aange
bracht, welke twintig windingen 0,25
mm Cul telt. Het geheel werken we nog
eens met een laagje isolatiemateriaal
af.
5) Plak op elk van de drie beqgn van
een van de E-kerndelen een stukje
hardpapier of karton met een dikte van
0,5 mm om aldus een luchtspleet tussen
de kerndelen te bewerkstelligen.
6) Schuif de kerndelen over de spoel
vorm.
7) Breng de montagebeugel over de
kerndelen aan en druk de montageveer
over de beugel op zodanige wijze, dat
de lipjes A van de veer in de vierkante
gaten van de beugel grijpen.
Constructie van de schakeling
Aangezien het luminescentielampje
lang is, maken we de behuizing voor de
elektronische schakeling ook bij voor-
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Fig. 3. Afmetingen van de kerndelen.

Fig. 4. Afmetingen van de spoelvorm.
Fig. 5. Afmetingen van de montageveer.
24 mm
309 mm

Fig. 6. Afmetingen van de montagebeugel.

Fig. 6

keur langwerpig, zodat ze passend
samen kunnen worden gevoegd. De
schakeling kan in een houten kastje
worden ondergebracht, waarin voorde
koeling een zestal gaten worden ge
boord. De transistor moet op een koelplaatje worden gemonteerd, waarvoor
een stukje aluminium van 4x5 cm en
2 a 3 mm dikte volstaat.
De ontstekingsstrip werd in het proto
type van een stevig stukje bandijzer
vervaardigd, waardoor het tegelijker
tijd voor de bevestiging van de lampfittingen kon dienen. De strip wordt met
aansluiting 4 van de transformator ver
bonden en dit geheel kan aan de min
aansluiting van de accu of met aarde
worden doorverbonden.

Vergelijking tussen luminescentieverlichting en een gloeilamp

Het omzetten van de lage accuspanning in de hoge spanning voor de lumi
nescentielamp geschiedt in de omvor
mer, waarvan het rendement ca. 80%
bedraagt. Deze hoge spanning heeft
echter een frequentie van ca. 40 kHz en
metingen hebben aangetoond dat de
lichtopbrengst van een luminescentie
lamp boven 5 kHz ongeveer 20% groter
is dan wanneer de lamp uit een 50 Hz
frequentie wordt gevoed. Daardoor is
het rendement van de luminescentie
lamp ondanks het vermogensverlies van
de omvormer toch ongeveer vijfmaal
groter.

luminescentielamp 8 W

lichtstroom per W
50 Hz voeding
levensduur

kleur 33

kleur 29

49 lm

50 lm

ca. 5000 uur. Dit aantal
wordt sterk beïnvloed
door het aantal malen dat
de lamp wordt in- en uit
geschakeld.

gloeilamp 8 W

10 lm
ca. 500 uur
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een elektrische spanning van gemiddeld
enkele mV, waarna die worden ver
sterkt.
Een extra voorziening is getroffen voor
de aan-uitschakeiaar. In de praktijk
blijkt, dat na het telefoongesprek meest
al wordt vergeten om de versterker uit
te schakelen met het gevolg dat de bat
terij snel leeg is. Vandaar dat onze
versterker is uitgevoerd met een tijd
schakelaar, die na een druk op de knop
3 minuten in blijft staan en daarna
uitschakelt De tijd kan worden ver
lengd door na elke 3 minuten nogmaals
op de knop te drukken

Telefoon

Circuit beschrijving

versterker

Een telefoongesprek is een verbinding
van oor tot oor. Bij de meeste gesprek
ken is het niet nodig, vaak zelfs onge
wenst, dat anderen het gesprek kunnen
volgen! Maar er zijn gevallen, dat dit
wel nuttig zou zijn. Bij familiegesprekken kotnt het nog al eens voor, dat alle
familieleden aan het gesprek willen
deelnemen en dan wordt de telefoon
doorgegeven van de een naar de ander
en het gevolg is dat hetzelfde gesprek
vele malen wordt herhaald terwijl de
telefoonrekening stijgt. Zakelijke ge
sprekken, vooral wanneer ze in een
vreemde taal worden gevoerd, kunnen,
indien het gesprek tot 2 personen be
perkt blijft, verkeerd worden begrepen
en schadelijke gevolgen hebben. Wan
neer anderen het gesprek zouden kun
nen meeluisteren, dan opent men de
mogelijkheid om erover te discussiëren
en de kans op misverstanden te verklei
nen.

Hier beschrijven we een telefoonver
sterker, die het gesprek van beide
kanten van de lijn versterkt weergeeft:
Met een spoeltje, dat tegen de zijkant
van het toestel wordt geplaatst, wordt
de spraak opgepikt en aan de versterker
doorgegeven. Er behoeft dus geen in
greep in het telefoontoestel plaats te
vinden.
Principe
In elk telefoontoestel iseen transforma
tor aanwezig, die het signaal, geschikt
maakt voorde hoorcapsule. Deze trans
formator verspreidt een magnetisch
veld, het z.g. strooiveld, dat in het ritme
van de spraak varieert. Dit strooiveld is
vrij zwak en niet overal even sterk. Er
zijn plaatsen langs het toestel te vinden,
waar de sterkte ruim voldoende is om
een goed bruikbaar signaal op te van
gen. In het oppikspoeltje wordt dit wis
selende magnetische veld omgezet in
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Er zijn 2 delen: versterker en tijdscha
kelaar, fig 1. In de versterker wordt
gebruik gamaakt van de IC type TAA
263. Deze is opgebouwd uit 3 transistoren. die achter elkaar zijn geschakeld.
De TAA 263 is oorspronkelijk ontwor
pen voor gehoorapparaten waarvan de
voedingspanning ongeveer !’/-> V is
Aangezien we hier werken met een
voeding van 6 V is het noodzakelijk dat
de spanning van de eerste twee trappen
wordt verminderd tot hooguit 2 V. daar
anders de totale versterking te groot
wordt en de versterker gaat genereren
De laatste trap van het IC wordt wel
met 6 V gevoed om voldoende uitgangspanning te krijgen voor de sturing
van de eindtrap
De laatste collector van het IC is direct
gekoppeld met de eindtransistor TS1,
die als emittervolger staat geschakeld
met in zijn emittervolger de luidspre
ker Het uitgangsvermogen dat op deze
manier wordt verkregen is ongeveer 80
mW. hetgeen voor huiskamergebruik
ruim voldoende is.
Voor een juiste vervormings-vrije
weergave moet de gelijkspanning over
de luidspreker ongeveer 2 V zijn. Dan
is de stroom ongeveer 80 mA en het
gelijkstroomvermogen, dat in de eind
transistor verloren gaat, isongeveer 250
mW Voor de BC 177 is dit bijna de
grens van zijn dissipatie. zodat we aan
raden de transistor te voorzien van een
koelvin. Het instellen van deze 2 V
gebeurt met R4. waarmee de grootte
van de gelijkstroomtegenkoppeling tus
sen de emitter van TS1 en de basis van
het IC wordt ingesteld Daar wisselspanning-tegenkoppeling niet is ge
wenst, is C2 aangebracht.
In de emiHerleiding van het IC is R3 opgenomen, ontkoppeld door C3 om de
schakeling stabiel te maken voor tem
peratuur- en voedingspanningvariaties.
De versterker werkt daardoor goed bij
spanningen tussen 6 en 3 V.
Er is in het circuit geen sterkteregelaar
opgenomen, daar men meestal toch
maximaal instelt. Mocht het geluid te
sterk zijn, dan plaatst men de oppik"

spoel op een zodanige plaats van het
telefoontoestel, dat de sterkte juist
goed is en vervormingsvrij doorkomt.

Tijdschakelaar.
In plaats van een gewone aan-uitschakelaar is een elektronische tijdschake
laar aangebracht (rechts van de stippel
lijn van fig. 1). Door S in te drukken
wordt C8 opgeladen tot 6 V. Dan ont
laadt C8 zich langzaam via R12 en het
basis-emitterdeel van TS3 en R9. Zo
lang er een ontlaadstroom vloeit zal TS3
geleiden en zal er ook een basisstroom
lopen door TS2, die dan eveneens
geleidt. Na ongeveer 3 minuten is C8 zo
ver ontladen dat TS3 resp. TS2 begin
nen te blokkeren waardoor de voedingspanning voor de versterker afneemt en
daarmee ook de versterking. Het geluid
wordt zwakker en dit is een waarschu
wing om nogmaals op de knop te druk
ken voor de volgende 3 minuten, indien
het gesprek voortduurt.

Oppikspoel.
Fig. 2 geeft een schets van de oppik
spoel. In principe is de gevoeligheid van
de spoel sterk afhankelijk van zijn af
metingen, hoe groter de afmetingen
hoe beter het oppikvermogen. Als mi
nimum gelden de maten die in fig. 2 zijn
aangegeven. Voor de kern wordt een
ferroxcubestaaf gebruikt met een diam.
van 10 mm en een lengte van 30 mm.
Het soort ferroxcube is niet belangrijk.

Als spoelvorm kunnen we gebruik ma
ken van de spoelvorm die in potkernen
wordt gebruikt met afmetingen volgens
fig. 2. De spoelvorm wordt bewikkeld
met emailledraad van 0,1 mm o ca. 2000
windingen. De spoel wordt met een
paar druppels lak afgeïsoleerd (vooral
geen cellotape gebruiken, want dat tast
het email aan). De zelfinductie van een
dergelijke spoel is ongeveer 150 mH.

De spoel wordt in een plastic omhulsel
ondergebracht (geen metaal) en aan de
onderzijde voorzien van een zuignap,
waarmee de spoel op het telefoontoe
stel wordt vastgezet. Een 2-aderig soe
pel snoertje van ongeveer 50 cm lengte
wordt met de einden van de spoel ver
bonden en goed ontlast om te voorko
men, dat aan de dunne spoeldraden
wordt getrokken.

Z. ffl
feFig.
2. Sa
menstelling
van de oppik
spoel.

De geopende afgemonteerde versterker met
oppikspoel.
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Mini- toto -computer
Met de nationale en internationale
voetbalcompetities is er een nieuw ele
ment bijgekomen, nl. het kansspel.
Gokken zit de mensen nu eenmaal in
het bloed, vandaar dat de nationale
toto's zich in een groeiende belangstel
ling mogen verheugen.
Veel van onze amateurs worden gecon
fronteerd met de vraag ,,Wie wint er
vandaag, wie verliest, wie speelt er
gelijk?” Want ook u wilt graag d m v.
een goed ingevuld totoformulier aan
spraak maken op de eerste, desnoods
op de tweede of derde prijs. Wij willen
u hierbij helpen met behulp van onze
Mini Toto Computer.
Natuurlijk garanderen wij niet, dat u
hiermee een prijs wint, maar statistisch
gezien zou u meer kans maken op een
van de prijzen. U weet: een voetbal is
rond, hij kan alle kanten uit; dat geldt
ook voor de voetbaltoto.
Bij dit schema hebben wij van IC’s
gebruik gemaakt, omdat een MTC met
halfgeleiders veel groter zou worden en
men niet meer kan spreken van een
,,zakformaat”.
Daarom hebben we een kleine compu
ter ontwikkeld, die uitrekent welk cijfer
u moet invullen. Uit statistieken kan
men opmaken, dat voor de cijfers 1, 2
en 3 niet dezelfde kansen bestaan Deze
verhouding is ongeveer als volgt:
1 - 50% 2 - 20% 3 - 30%
Sommige deskundigen beweren, dat de
kansen voor de 2 en 3 andersom liggen
en dat zal ongetwijfeld vaak voorko
men. omdat bij elk kansspelletje de

kansen vaak verschuiven. Maar gemid
deld zijn bovenstaande verhoudingen
niet ver naast de waarheid.
Onze computer heeft een drukknop S2
en 3 lampjes genummerd 1. 2 en 3.
Wanneer u op S2 drukt, zal op dat
moment het cijfer oplichten dat u moet
invullen. Dit herhaalt u 13 keer en u vult
eenvoudig de cijfers in die achtereen
volgens oplichten. De kansen van resp
50%, 20% en 30% zijn hierin verwerkt
Prijs verzekerd — of niet?
Principe

In fig. 1 is het schema getekend van het
apparaat. De schakeling bestaat uit 4
delen:
1 impulsgenerator van ong. 100 kHz
2. tiendeler, die de 100 000 impulsen in
10 000 groepjes van 10 impulsen
verdeelt.
3. poortschakeling die de groepjes van
10 onderverdeelt in combinaties van
5, 2 en 3 impulsen.
4. uitleesgedeelte.

Werking
Twee transistoren vormen een a-stabiele multivibrator, die impulsen opwekt
met een frequentie van 100 kHz. De
impulsen worden door een NAND
gefatsoeneerd tot een zuivere vierkantsgolf, hierna gaan ze naar de tiendeler (punt 14 van IC1).
Dit is een integrated circuit type FJJ 141
of SN 7490 die is opgebouwd uit 4
lineaire delers met toebehoren, ieder
met een eigen uitgang QA, QB, Qc en
OD ((fig. 1) De eerste deelt elke 10
impulsen die bij 14 binnenkomen in 5
|0i ' i ’ ( 3 i * , 5 , ‘ , ’ ,• ’ i01 ' i > i
impulsen op de uitgang OA ((fig. 2A).
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impulsen in 2*/2 impuls die op uitgang
Qb verschijnen (fig. 2B) Daarna deelt
de derde deler naar l’/4 impuls op Qc
(fig. 2C) en de vierde deler ten slotte
maakt er 0,625 impuls van die op uit
gang QD komt (fig. 2D). Na de negen
de impuls wordt de tiendeler weer
automatisch in zijn beginstand terugge
zet. Dit gebeurt dus op het moment dat
Qa nul wordt, OB op het punt staat
positief te worden, Qc nul is en QD
positief is. Door poortschakelingen die
in de integrated circuit zijn ingebouwd
zullen op dat moment alle uitgangen
weer tot nul terugkeren en de deling
begint opnieuw met de volgende 10
impulsen Voor deze reset moet de
ingang 1 van IC1 uitwendig worden
doorverbonden met de output OA.
In fig. 2 zien we dat QA bij elke 10
impulsen op 14 dus 5 keer negatief en
5 keer positief wordt. Dat wil zeggen de
kans dat QA negatief is, bedraagt 50%.
We gebruiken nu de negatieve impulsen
om lampje 1 te laten oplichten. Dit
gebeurt dus bij de impulsen 0, 2, 4, 6
en 8. Via diode Dl (fig. 1) worden de
negatieve impulsen doorgegeven aan de
basis van TS1. Deze transistor opent
zich dus bij alle even impulsen.
Verder zien we in fig. 2 dat QA en Qb
samen positief zijn bij 2 van de 10
impulsen nl. impuls 3 en impuls 7. We
verbinden deze uitgangen met een
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nandgate A, die alleen opengaat als
beide impulsen positief zijn. Op zijn uit
gang verschijnt dan een negatieve im
puls die transistor TS2 opent. Dit ge
beurt dus bij 20% van alle impulsen.

Er zijn nu nog 3 van de 10 impulsen over
nl. 1, 5 en 9 die we benutten voor lampje
3. We zien dat bij deze impulsen QA
positief en OB negatief is. Eerst wordt
nu de impuls van QB naar poortschakeling C gevoerd waar hij wordt om
gekeerd en dan gaat hij samen met de
positieve impuls uit QA naar poort-

schakeling B. De uitgang B wordt dan
negatief en opent transistor TS3. Dit
gebeurt dus bij 30% van alle impulsen.
Voor de drie poortschakelingen A, B en
C en voor de pulsshaper P gebruiken we
een integrated circuit type FJH 131 of
SN 7400. Dit is een z.g. quadruple 2input nandgate die is opgebouwd uit 4
dezelfde poortschakelingen ieder met 2
inputs.
Dergelijke poortschakelingen kunnen
.behalve als nandgate ook dienst doen
als pulsshaper (P) of als omkeertrap
(C).

Met schakelaar S2 die als drukknop is
uitgevoerd kan de impulstrein op punt
14 van IC1 worden gestopt; dan wordt
14 via diode D4 aan de nul gelegd. Op
dat moment zal de tiendeler in een
bepaalde stand staan tussen de 0 en de
9 (fig. 2) en zal één van de 3 transistoren
opengaan die correspondeert met deze
stand. Met S2 wordt tevens het uitleesgedeelte onder spanning gezet, zodat
dan ook het betreffende lampje gaat
branden.
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Trillingspatronen van geluid

Als onderdanige slaaf van de mens is de techniek en in ons vakgebied de elektronica
vaak een doodernstige zaak. Een enkele keer echter, bijvoorbeeld als we de tech
nische verworvenheden aan de jongere generatie willen doorgeven, mag de techniek
een speels karakter krijgen. De natuur kan zich in het spel, waarin niet het profijt
beginsel. maar een pure liefde en belangstelling de basis voor het waarnemen en
onderzoeken vormt, op boeiende en niet zelden diep ontroerende wijze manifesteren.
Met een constructie ais hier wordt beschreven kunnen trillingsverschijnselen worden
bestudeerd, louter en alleen omdat het zo leuk en al met al misschien ook nuttig is.

Bij dit apparaat wordt gebruik gemaakt
van een rubber of soepel kunststof
vlies, dat door geluidstrillingen in be
weging wordt gebracht. Door op het
vlies zand, poeder of zout te strooien
tekenen zich duidelijk de plaatsen af
waar er buiken en knopen worden ge
vormd. De gevormde figuren zijn com
binaties van parabolen, hyperbolen,
sinussen, enz. zoals deze in de analyti
sche meetkunde worden bestudeerd.
De trillingspatronen worden ook wel
figuren van Chladni genoemd naar de
onderzoeker, die zich diepgaand met
de bestudering van de akoestiek heeft
beziggehouden.
Op de foto zien we hoe het vlies op een
blik is gespannen, in de bodem waar
van een kleine luidspreker is gemon
teerd. De luidspreker brengt zuivere
sinustrillingen voort, waartoe we links
naast de bus een eenvoudige sinus-

oscillator en een kleine vermogensversterker voor de signaalvoorziening
hebben gemonteerd.
Enkele van de benodigde attributen
komen uit moeders keuken, zoals een
leeg conservenblik, een rubber hand
schoen, een stuk elastiek, dat goed
rond het blik past en een theelepel zout.
Verder hebben we vanzelfsprekend
een handje vol elektronische onderde
len en een batterij nodig ten behoeve
van de oscillator en de versterker.
Alvorens we nu de constructie onder
de loep nemen, gaan we eerst een
interessante proef uit het natuurkunde
boek uit de vergetelheid oprakelen.
Het betreft het experiment met een tril
lende snaar zoals deze wordt gedaan in
de proef van Melde.
Proef van Melde
Deze proef vertelt ons iets over het
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Fig. 1. Trillingsvormen van een snaar.
In fig. la wordt een hele golflengte gevormd:
in fig. 1b een halve golflengte door de snaar
vier maal zo strak te spannen.
In fig. 1c beschrijft de snaar weer een hele
golflengte als in fig. la, doordat er weer een
zelfde verhouding tussen de massa van de
snaar en de spankracht bestaat. Op de
plaatsen waar de snaar niet beweegt is een
knoop, op de plaatsen met de grootste bewe
ging een buik.

verband tussen de voortplantingssnel
heid van tranversale golven, de massa
van de trillende snaar, zijn lengte en de
spankracht . (Een transversale golf is
een trilling dwars op de lengterichting
van de snaar, in tegenstelling tot de
longitudinale golf, welke trilling in de
lengterichting van de snaar is.) Een
lang horizontaal opgehangen koord
wordt aan het ene einde in trilling
gebracht en aan het andere einde door
een gewicht strak gespannen, (fig. 1).
Wanneer de frequentie van de trilling
wordt gevarieerd zullen we zien dat bij
bepaalde frequenties knopen en buiken
zullen optreden, d.w.z. plaatsen waar
het koord heen en weer schommelt en
plaatsen waar het koord stil staat.
In fig. la treden er drie knopen en twee
buiken op. Hangen we aan het koord
een vier maal zo groot gewicht, dan
wordt de spankracht eveneens vier
maal zo groot. We zien nu. dat het
aantal knopen en buiken verandert (fig.
1b) en dat de golflengte tweemaal zo
groot wordt (de frequentie f is constant
gebleven). Hieruit volgt de eerste re
gel:
De golflengte A is evenredig met de
wortel uit de spankracht F
A
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Omgekeerd, wanneer we de span
kracht F dezelfde laten en het koord
viermaal zo dik nemen, bijv, door vier
koorden van dezelfde dikte in elkaar te
draaien, wordt de golflengte weer ge
halveerd (fig. Ic). Hieruit volgt de
tweede regel:
De golflengte A is omgekeerd evenredig
met de wortel uit de massa m per lengte
eenheid
1

A

m

Verder weten we dat de golflengte A
evenredig is met de voortplantingssnel
heid v in de snaar en omgekeerd even
redig met de frequentie f.
Dus

A =

f

Uit deze drie regels kan de volgende
betrekking worden gevonden, die het
verband aangeeft tussen voortplan
tingssnelheid, spankracht en massa:

£

verandering van één van deze factoren
kan het patroon van buiken en knopen
zich geheel wijzigen. Verder is ook de
vorm van het rubbervlies van invloed:
Een ronde vorm heeft overal dezelfde
diameter, waardoor een ander patroon
wordt gevormd dan bij een vierkante
ruitvormige of zeshoekige omtrek.
De trillingspatronen worden zichtbaar
als het vel met wat fijn korrelig zand of
keukenzout wordt bestrooid. Waar het
vlies trilt wordt het zand of zout weg
geslingerd, terwijl het blijft liggen op de
plaatsen waar het vlies in rust ver
keerd. In feite verzamelt al het mate
riaal zich op deze rustige punten, waar
door een lijnenpatroon wordt gevormd.
De mooiste figuren ontstaan bij trillingstallen tussen de 250 en 1000 Hz.
Het aantal patronen is bijna onbe
grensd. Het eist wel enige oefening om
met de instelling van de toonhoogte en
de sterkte regelaar een goed figuur te
doen ontstaan.
Om een scherpe aftekening te verkrij
gen is het nodig dat de tonen zuiver
zijn, d.w.z. een zuivere sinusvorm
hebben met zo weinig mogelijk harmonischen. Om die reden passen we een
sinusgenerator toe, gevolgd door een
vervorm ings vrije hoofd versterker.

= voortplantingssnelheid in

waarin
m/s

F = spankracht in newton (—-p^-)
s2
m = massa van de snaar in kg per m
Door nu een rubbervlies in plaats van
een snaar te nemen en dit in trilling te
brengen, krijgen we een patroon van
knopen en buiken over het gehele vlies
verspreid. Zoals we bij de proef van
Melde zagen is de plaats van de knopen
sterk afhankelijk van de frequentie,
van de spanning in de snaar en van de
dikte van de snaar. Hetzelfde geldt
voor het rubbervlies. Door een kleine

Toongenerator
De schakeling van het elektronische
gedeelte is weergegeven in fig. 2. De
toongenerator wordt in deze figuur ge
vormd door TS1 en TS2 en het fase
draaiende netwerk met Cl—C2-C3 en
R3-R4 en R6-R7. TS1 is als gewone
versterker trap geschakeld, waar vanaf
het signaal aan de collector via R8 naar
de emittervolger TS2 wordt gevoerd.
Deze laatste fungeert als impedantietransformator, hij zorgt ervoor dat de
collector van TS1 niet te zwaar door
het RC-filter wordt belast, waardoor de
versterking in het gedrang zou komen

en de kans zou bestaan dat de oscillator
niet aanslaat.
Afhankelijk van de weerstandswaarde
van R3 en R6 ontstaat in het RC-filter
voor één bepaalde frequentie een fasedraaiing van 180°, waardoor voor één
bepaalde frequentie aan de oscilleervoorwaarde wordt voldaan. Bij het
gegeven regelgebied van de beide potmetersecties treedt 180 faseverschuiving op tussen 200 Hz en 2 kHz, zodat
de oscillator in dit frequentiegebied
werkzaam is. Indien men lagere fre
quenties wil opwekken, dan moeten
Cl, C2 en C3 elk een grotere waarde
krijgen en als men hogere frequenties
wil opwekken, dan moet men voor de
condensatoren kleinere waarden ne
men.
Eindversterker
Omdat het uitgangssignaal van de toon
generator niet krachtig genoeg is om
direkt de luidspreker te voeden, is
achter de toongenerator voorzien in de
eindversterker met TS3, TS4 en TS5.
Doordat de voedingsspanning beperkt
is, bedraagt het uitgangsvermogen
slechts enkele honderden milliwatt,
doch dat is voor de proeven al ruim
voldoende.
In de eindversterker is TS3 als spanningsversterker geschakeld met een
zodanige instelling, dat de collector de
halve voedingsspanning voert. TS4 en
TS5 zijn stroomversterkers, d.w.z.
twee rug aan rug geschakelde emittervolgers, die a.h.w. voor een juiste
aanpassing tussen de collector van TS3
en de luidspreker zorgdragen. Om uitsturing in positieve richting te verge
makkelijken is de bovenzijde van de
collectorweerstand R12 via de luid
spreker aan de voedingsspanning aan
gesloten. Doordat de spanning aan de
luidspreker in vrijwel dezelfde mate
varieert als aan de collector van TS3,
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Fig. 2. Schakeling van oscillator
en eindversterker.
Alle weerstanden ’l4 W. alle elco’s 6 V. Voor TS1 en TS3 komt
een BC108. maar vanzelfspre
kend ook BC109 of BC107 of hun
plastic equivalenten BC 548 in
aanmerking. Voor TS2 is een
BC178 te gebruiken, als ook
BC179 en BC177 of de plastic uit
voering daarvan BC558. TS4 en
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gaat er door R12 vrijwel geen signaalstroom verloren.
Opdat de versterker goed functioneert
moet de spanning op de emitters van
TS4 en TS5 de halve voedingsspanning
bedragen en omdat dit afhangt van de
instelling van TS3, kan diens instelling
worden gecorrigeerd m.b.v. R14.
Doordat er over R14 stroomtegenkoppeling ontstaat, is een eenmaal gekozen
instelling ruim stabiel. Omdat er vol
doende signaalversterking plaatsvindt
en de vervorming wordt gereduceerd
door een zo groot mogelijke tegenkoppeling, werd voor het signaal een ster
ker tegenkoppeling genomen. Dit ge
schiedt door RI6, parallel aan R14,
waarbij C6 dient om de gelijkstroom te
blokkeren.

Aangezien een transistor pas goed
functioneert als er een geringe voorspanning tussen de basis en de emitter
aanwezig is, is voorzien in R13. Zijn
waarde is zo gekozen, dat ten gevolge
van de collectorstroom door TS3 juist
voldoende spanning tussen de bases
van TS4 en TS5 aanwezig is om deze
bij signaaltoevoer beurtelings direct in
geleiding te sturen. In deze eenvoudige
schakeling behoeft de ruststroom door
de eindtransistoren niet nauwkeurig
instelbaar te zijn en van een stabilisatie
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van de ruststroom kan probleemloos
worden afgezien.

Constructie
De constructie van het apparaat kan
men duidelijk uit de foto gewaar wor
den. Voor de bevestiging van de luid
spreker geeft fig. 3 nog een goede
oplossing. In het prototype van het ap
paraat werd voor de luidspreker een
Philipstype genomen met een luidsprekerimpedantie van 8 Oen een diameter
van ca. 8 cm, zoals de AD 2070. Wan
neer men toevallig nog een kleine
luidspreker mocht hebben liggen, dan
kan deze worden toegepast als de
luidsprekerimpedantie niet minder dan
ca. 4 fl bedraagt.
Bij de verwezenlijking van de elektro
nische schakeling zal men nauwelijks
moeilijkheden ondervinden. Voor de
pot meters R3 en R6 neme men een dub
bele potmeter op één as, elk 10 kQ
lineair.
Voor het trommelvel gebruiken we een
stuk rubber met een dikte van ca. 0,3
a 0,5 mm, welk materiaal we uit een
rubber handschoen kunnen knippen.
Zoals al opgemerkt is de spanning van
het vel mede van invloed op de resulta
ten en we moeten dan ook met de span
ning wat experimenteren om de mooi
ste figuren te kunnen maken.

O O Op

'(------ )
Fig. 3. Bevestiging van de luidspreker onder
het conservenblik.

Modificaties
In plaats van zand of keukenzout kan
men ook fosforiserend poeder op het
membraan strooien en de resultaten in
een verduisterd vertrek bekijken, ter
wijl eveneens heel aardige effecten
kunnen worden verkregen door een
klein spiegeltje op het membraan te
leggen. Wanneer nu m.b.v. een diapro
jector of een andere lichtbron een
smalle lichtbundel op het spiegeltje
wordt geworpen, dan kan het gereflec
teerde licht op de muur of het plafond
prachtige patronen vormen. Veel ple
zier!

■

De toepassing van elektronische mu
ziekinstrumenten heeft tot de ontwik
keling van een geheel eigen soort
muziek geleid, die inmiddels wel be
wezen heeft een vaste groep van lief
hebbers te hebben en die. sinds de
mogelijkheden van de instrumenten
groter zijn geworden en de speltech
niek door de spelers beter wordt be
heerst, steeds meer aan belangrijk
heid en invloed wint. We denken
hier nu juist niet aan orgels, welke al
vroeg m.b.v. elektronica tot ontwik
keling kwamen, maar aan snaar- en
blaasinstrumenten, waaraan pas zo’n
vijftien jaar geleden d.m.v. elektroni
sche ingrepen een nieuwe dimensie
werd toegevoegd.
De elektrische gitaar in het bijzon
der. heeft vanaf die beginperiode een
interessante
ontwikkeling
doorge
maakt, en het wonderlijke geval doet
zich nu voor dat hij na een bizarre
reeks experimenten, waarbij van bij
zondere vervormende elektronische
schakelingen gebruik werd gemaakt,
weer min of meer bij het uitgangs
punt is terug gekomen; de nieuwste
trend is het oorspronkelijke gitaar-

geluid met al zijn specifieke klanken
zo oorspronkelijk mogelijk te laten
klinken. Daarbij spelen de moderne
goede versterkers, weergevers en de
stereotcchniek vanzelfsprekend een
grote rol.
Een goed voorbeeld is de hier be
schreven opnemer, waarbij gebruik
wordt gemaakt van ’n modern piëzoelektrisch materiaal dat praktisch
geen vervorming introduceert bij het
omzetten van de kinetische in de
elektrische trillingsvorm. Bovendien
hebben de ontwerpers de opnemer
een zodanige vorm weten te geven,
dat m.b.v. een stereoversterker een
effectief ruimtelijk stereogeluidsbeeld
kan worden gevormd. Bij de gevolg
de methode kan van alle soorten
snaren gebruik worden gemaakt, ter
wijl het systeem eveneens op elke gi
taar kan worden toegepast.
Piëzo-elektrische keramische materia
len

Het piëzo-elektrische effect werd
reeds in 1880 door Jacques en Pierre
Curie ontdekt. Het treedt op in na
tuurlijke kristallen als kwarts, tourmaline, Rochellezout en in verschil
lende kunstmatig gefabriceerde stof
fen, waarvan het moderne piezoxide.
afgekort PXE, een mooi voorbeeld
is. In tegenstelling tot de natuurlijke

;

kristallen
met synthetische
stoffen gemakkelijker de juiste vorm
aan te brengen, waardoor aan de op
pervlakte van het kristal spanninkjes
optreden als het materiaal aan krach
ten wordt blootgesteld. Omgekeerd
zal een kristal in beweging komen
als er een elektrische spanning aan
wordt toegevoerd.
Er zijn verschillende soorten PXE,
met welke letters we het piezoxide
voortaan zullen aanduiden en daar
van zijn PXE 3, PXE 4 en PXE 5
de belangrijkste. Het eerstgenoemde
heeft uitstekende resonantie-eigenschappen en leent zich derhalve goed
voor de filtering van hoge frequen
ties. PXE 4 combineert ditzelfde ef
fect met de eigenschap aanzienlijke
vermogens te kunnen verwerken,
waardoor het wel wordt gebruikt om
sterke ultrasone trillingen voort te
brengen. Daarnaast zien we het wel
toegepast in ontstekingssystemen van
moderne huishoudelijke apparaten
als gasfornuizen, geisers en verwar
mingsapparaten, daar het onder in
vloed van een kracht een zeer hoge
spanningsimpuls kan afgeven die
voor de vorming van een vonk
wordt benut.
PXE 5 tenslotte kan zeer goed in
het hier beschreven opneemelement
worden toegepast, daar het geen resonantie-eigenschappen vertoont en
de mechanische trilling, die er via de
kam onder de snaren aan wordt toe
gevoerd, vervormingsvrij in een elek
trische spanning omzet.

Elektrische gitaar
Het is niet moeilijk om een plaats te
vinden waar de trillingen van de sna
ren opgepikt kunnen worden, om de
ze aan de opneemelementen toe te
voeren. Het beste plekje is daar waar
de snaren hun trillingen op dé klank
kast plegen over te brengen en dat is
bij de kam. Er kunnen twee wegen
worden gevolgd: de ene is onder elke
snaar afzonderlijk een PXE schijfje
aan te brengen, de andere manier is
onder de kam in zijn geheel twee
schijfjes te monteren. Deze laatste
methode heeft bijzondere gezichts
punten om er een fraaie stereofoni
sche reproduktie van te maken.
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waardoor de klank en de presentatie
van het geluid aan schoonheid win
nen.
Met de eerste methode kan men niet
beter doen dan alle elementen paral
lel te schakelen en het aldus verkre
gen signaal verder als mono signaal
te verwerken.
De toepassing van keramische aftastelementen heeft ten opzichte van
de gebruikelijke magnetische opneemspoelen de volgende voordelen:
— natuurgetrouwe weergave
— eenvoudiger constructie
— stereofonisch effect
— goedkoper te construeren
— kan zowel bij stalen als dierlijke
of kunststof snaren worden toe
gepast
— kan op elk snaarinstrument wor
den aangebracht.
Constructie

De PXE schijfjes, die voor ons doel
zeer geschikt zijn, hebben heel kleine
afmetingen: de ronde schijfjes heb
ben een diameter van 5 mm en zijn
1 mm dik. Fig. 1 laat zien hoe onder
elke snaar afzonderlijk een PXE
schijfje kan worden aangebracht. De
oorspronkelijke kam van het instru
ment wordt daarbij vervangen door
de constructie van fig. 1, waarbij de
PXE schijfjes tussen twee verzilverde
koperen stripjes en een snaarhouder
onder de snaar worden geklemd.
De snaarhouders zijn metalen schijf
jes, eveneens met een diameter van
5 mm, waarin een gleufje tbv de
snaar is gevijld. Ze dienen om een
goede geleiding van de trillingen te
waarborgen, zodat een sterk uit
gangssignaal van ca. 100 mV van
het opneemelementje kan worden be
trokken. De koperen stripjes, welke
aan beide zijden tegen het PXE wor-

den geklemd, dienen bij voorkeur i
verzilverd te zijn om een goed elektrisch contact te waarborgen.
Om te voorkomen dat de schijfjes ■.
verschuiven, worden aan de bovenzijy'
TV
de van de kam openingen uitge
spaard; de beide figuren zijn dienaan
gaande duidelijk genoeg. De afmetin
gen van de kam moeten vanzelfspre
kend gelijk gehouden worden aan die van de oorspronkelijke kam van het
instrument. Een stukje vilt onder de
kam blijkt gunstig te zijn om onge
wenste geluiden te weren, die door
schuren of kloppen tegen de klank
kast door de opneemelemcnten zou
den kunnen worden opgepikt.
Fig. 2 toont de constructie voor
stereofonische weergave. De kam be
staat hier uit twee delen, nl. een
Afb.3. De voorversterker neemt op de
hardhouten of perspex onderstuk
gitaar slechts weinig plaats in.
van eenzelfde constructie als die van
fig. 1 en een metalen staaf met een
diameter van 5 mm, waarin een paar
gleufjes worden gevijld tbv de sna
De spanningafgifte van een opne
ren. De metalen staaf wordt aan bei
mer bedraagt ca. 30 mV.
de uiteinden ondersteund door een
PXE schijfje. De trillingen van de
Voorversterker
snaren worden over beide opnemertjes verdeeld en wel op zodanige wij
Aangczien de spanningafgifte van Je
opnemers slechts 30 mV bedraagt,
ze, dat de trillingen van de snaren
moet woiden voorzien in een voorboven een van de schijfjes harder
doorkomen dan de trillingen van de
versterkcr welke gemakkelijk via de
verder verwijderde snaren. Aldus
signaalkabel uit de hoofdversterker
wordt een stereofonisch effect ver
kan worden gevoed. De versterking
van de versterkers, waarvan fig. 4 de
kregen.
schakeling toont, bedraagt ca. 8.
De zwakke signaalspanningen wor
De transistoren TS 1 en TS 2 zijn
den via afgeschermde stukjes kabel
naar een stereo voorversterker ge
in de geaarde emitterschakeling op
voerd, die voor een goede werking
genomen. De collectorweerstandcn
vlak bij de opneemelemcnten, dus op
bevinden zich in de hoofdversterker,
de gitaar moet worden gemonteerd.
door welke werkwijze voor de voe
Zoals fig. 2 laat zien worden de bo
ding van de transistoren geen aparte
venzijden van de schijven door de
voedingskabel behoeft te worden
metalen staaf doorverbonden en via
aangelegd. Zoals voor een goede sta
de ommanteling van de afgescherm
bilisatie gebruikelijk is, wordt de ba
de kabels geaard.
sis vanuit de collectorleiding gevoed.

l>

metalen staaf * $mm

Q

koperen stripjes

"V

PXE schijfjes Q

PXE schijfje

O
afgeschermde.

koperen strip,

vilt

Fig. 1. Indien men geen stereofonische weergave nastreeft,
kan bovenstaande constructie worden aangehouden,
waarbij onder elke snaar een aftastelementje in de
vorm van een PXE-schijfje wordt toegepast. *
Fig. 2. Voor stereofonische weergave wordt de kam vervan
gen door een metalen staaf, welke aan beide uitein
De bestaande kam van het instrument wordt verden op een PXE schijfje rust.
vervangen door hardhout of perspex.
* De PXE-schijfjes zijn niet overal verkrijgbaar. Indien uw radiohandelaar
u niet kan helpen, raden wij u aan contact op te nemen met de auteur.
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Technische gegevens
sterker:
Uitga ngsvermogen
bij 1 % vervor
ming en 1 kHz
in 8 Q
Ingangs weerstand
Ingangsgevoelighcid
Vervorming bij
1 kHz en begin
van begrenzing
:
1M vervorming
:
Frequent iegebied
Voedingsspanning
voor 25 W ver
mogen in 8 Q

van de hoofdver-

24,8 W

150 kQ
400 mW

< 0,15 %
0,6 %

20 Hz . . . 27 kHz
45 V

p1 Pt 4 70*

kertrappen mbv R 6 en R 7 meer of
mindei zwaar te belasten.

TS2 BCI09

Fig. 4. Voorversterker voor stereofoni
sche weergave met twee PXE ele
menten. Alle weerstanden Vt W,
alle elco’s 16 V. R6 en R7 moe
ten logaritmische potmeters zijn.
Voor verbinding met de hoofd
versterker wordt van normale
dubbele afgeschermde kabel ge
bruik gemaakt.

Om te voorkomen dat er via de ba
sisweerstand tegenkoppeling op dc
basis plaatsvindt, is hij in tweeën ge
splitst en met de elco’s C 1 en C 2
ontkoppeld.
Door de emitterweerstanden R 3
en R 4 aan te brengen, hetgeen bij
de gevolgde wijze van stabiliseren
niet om die reden nodig is, wordt
een aanzienlijke stroomtegenkoppei----------rx—j— js je in_
ling —
verkregen.
Daardoor
gangsweerstand van de versterkers
hoog genoeg voor de opneemelementen.
Sterkteregeling kan op eenvoudige
wijze worden verkregen door de
hoogohmige uitgang van de verster-

Hoofd versterkers

Ofschoon het voor de werking van
de gitaar niet nodig is van een bij
zondere eindversterker gebruik te
maken en derhalve elke versterker,
die men toevallig ter beschikking
heeft, toegepast kan worden, willen
we u de beschrijving van een kwaliteitsversterker als die van fig. 5 niet
onthouden.
Bij toepassing van een voedingstransformator, die ca. 35 V bij een
stroom van 2 a 3 A levert, kan tbv
twee versterkers een voedingsspan
ning van ca. 45 V worden opgewekt,
waardoor een uitgangsvermogen van
2 x 25 W kan worden verkregen. De
versterker, waarvan in fig. 5 slechts
één kanaal is getekend, maar die we
voor stereo vanzelfsprekend
inzelfsprekend dubbel
moeten uitvoeren, wijkt niet af var
de ontwerpen die er voor HiFi-niu-

ziekinstallaties in omloop zijn. Alleen
de ingang is aangepast aan de voor
versterker, die vanuit deze versterker
wordt gevoed. R 1 is de collectorweerstand van TS 1 in fig. 4. Om te
voorkomen dat de voedingsspanning
aan de ingang te hoog oploopt als de
voorversterker niet is aangesloten,
waardoor C 1 (in fig. 5) verkeerd ge
polariseerd zou worden, wordt de
voedingsspanning voor de voorver
sterker uit de spanningsdeler R 22 R 23 betrokken.
Verder geen afwijkingen van bete
kenis, maar volledigheidshalve willen
we een beknopte beschrijving geven.
TS 1 en TS 2 vormen de spanningsversterkertrap en TS 5-6 en TS 4-7
de stroomversterkertrappen. Het be
treft hier ook weer de bekende semicomplementaire eindtrap, waarin de
complementaire transistoren TS 4 en
TS 5 de vermogenstypen TS 6 en TS
7 sturen. TS 3 dient om een voorspanning tussen de bases van TS 4
en TS 5 te brengen en toch een lage
weerstand tussen beide bases te be
houden: hij vervangt de beide dio
den, die men bij oudere ontwerpen
op deze plaats aantreft.
Om een gelijke uitsturing in posi
tieve zowel als negatieve richting
mogelijk te maken moet de uitgang
de halve voedingsspanning voeren,
waartoe een zeer sterke tegenkoppeling via R 5 op de emitter van TS 1
wordt gebracht. De basis van deze
transistor wordt via R 2 - R 6 en R
3 op de halve voedingsspanning ge
houden. Door de sterke tegenkoppeling blijft ook de uitgangsspanning
op dit potentiaal: zou bijv, de uit______________________________________________________ _ IS V

-ISV

— .tsv

02

----- .ISV

CI2

CIJ

.TI

Schakeling van het voedingsdeel.

1600/j

P22
2Ji

SOO/J

T
8

Fig. 5. Hoofdversterker die, met uitzondering
van het voedingsdeel, twee maal moet
worden gemaakt om stereofonische
weergave mogelijk te maken. Alle weer
standen lA W, behalve R16 en de daar
op volgende nummers, welke ¥2 W
moeten zijn. R19 en R20 worden ver
vaardigd van weerstandsdraad, dat op
het lichaam van een ¥2 W weerstand
wordt gewikkeld. Alle elco’s 64 V, be
halve C6, welke 40 V mag zijn en Cl2,
welke een werkspanning van 25 V moet
hebben.
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gangsspanning willen toenemen, dan
zal TS 1 sterker in geleiding komen
en TS 2 sterker sturen, waardoor de
collectorspanning en dus ook de
spanning op de uitgang van de ver
sterker niet kan toenemen. Voor het
omgekeerde geldt hetzelfde.
Opdat de gehele schakeling toch
enige versterking geeft, wordt de tegenkoppeling voor wisselspanningen
zwakker genomen door de aanwezig
heid van C 4 en R 4. De versterking
van de versterker is gelijk aan de
verhouding van R 4 en de parallelvervangingsweerstand van R 5 en de
eigenlijke
signaal-tegenkoppel weer
stand R 15. De tegenkoppeling is 70voudig.
Om uitsturing in positieve richting
mogelijk te maken zonder in een extreem_hoge ruststroom voor TS 2 te
vervallen, wordt ook in deze verster
ker via C 6 meekoppeling aange
bracht op de collectorweerstand R 8
- R 9.
Ten behoeve van de stabiliteit ko
men er in de schakeling enkele fasecorrigerende en frequentieverzwakkende condensatoren en R-C netwer
ken voor en wel C 3, C 5, C 7, R
13, alsmede R 14 - C 8 en R 18 - C
10.
De stabiliteit hangt verder voor
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een groot deel af van de wijze van
construeren. Bij parallelschakeling
van twee versterkers op één voe
dingsbron moet men nog een andere
voorzorg nemen om ongewenste ge
nereerneigingen te voorkomen. Lees
hiervoor RE van 16 oktober 1970
nr. 20 blz. 803 punt 6 door.
De nominale luidsprekeraanpassing
is 8 Q, maar, zoals het goede
transistorversterkers betaamt, ook an
dere luidsprekerimpedanties tussen
4 en 16 Q vormen geen bezwaar.
Bij een lagere aanpassing dan 8 Q
wordt een groter vermogen afgege
ven, maar de vervorming is dan
eveneens iets groter dan in de speci
ficaties is gegeven. Bij hogere aan
passing geldt het omgekeerde.
De uitgangstransistoren kunnen elk
op een koelvlak van 80 cm2 wor
den gemonteerd; de stuurtransistoren
TS 4 en TS 5 op een koelvlakje van
ca. 12 cm2 of en dat is veel gemakke
lijker, we voorzien ze van een koet
ster.
Gebruik en afregeling

Als alles goed gecontroleerd is, kan
men de versterker inschakelen. Wil
men veilig te werk gaan, dan worden
de bases van TS 6 en TS 7 eerst nog

r

Afb.6. Prototype van de stereo hoofd
versterker.

niet aangesloten. De spanning op de
uitgang moet dan de helft van de
voedingsspanning bedragen. Pas als
dat het geval is kunnen de bases
worden aangesoldeerd. Door een
stroommeter in de collectorleiding
van TS 6 of in de voedingsleiding op
te nemen kan men de ruststroom
meten. Met R 11 wordt deze op ca.
40 mA ingesteld.

Alarmapparaat
Op deze en de volgende pagina wordt de constructie van een klein draag
baar alarmeringstoestel beschreven. Het apparaatje, waarvan de afmetingen door
een weldoordachte constructie niet groter zijn dan die van een pakje sigaretten^
brengt na het indrukken van een knopje een snerpend gekrijs voort en geeft des
gewenst een krachtige lichtflits af. De kans is groot en daarop zal de hoop van de
gebruiker dan ook gericht zijn, dat het gekrijs omwonenden of in de buurt aanwe
zige personen alarmeert en te hulp zal doen snellen. Voor het geval de gebruiker
door de agressiviteit van een ontspoorde medemens in nood is gedreven, vermag
het alarm de aanvaller misschien op de vlucht drijven, terwijl anderszins de licht
flits hem tijdens de nachtelijke uren wel gedurende een wijle verblindt, waardoor
de aangevallene zich middels de vlucht in veiligheid kan stellen. (Zelf dus wel even
de oogjes sluiten als men op het knopje drukt).

De
meeste
lezers
zullen
een
dergelijk alarmapparaat niet voor zich
zelf nodig achten, temeer daar ons
eigen stemgeluid, in nood voortge
bracht. door zijn natuurlijke intonatie
(c'est la ton qui fait la musique) bij onze
soortgenoten precies de gewenste na
tuurlijke reacties vermag te wekken.
Maar allicht dat men in deze geautoma
tiseerde samenleving is vergeten welke
vanzelfsprekende mogelijkheden we
zelf nog bezitten en er zijn dan ook tal
loze mensen, die zich in het bezit van
dit alarmapparaat een stuk zelfver
zekerder zullen voelen.
Mensen die er praktisch nut van kun
nen hebben zijn bijvoorbeeld banklopers, die veel geld moeten transporte
ren, employé’s van een supermarkt die
’s avonds het geld mee naar huis nemen
of naar een bank brengen. Er zijn
echter ook andere omstandigheden
waaronder mensen zich bedreigd kun
nen voelen. Dat kan bijvoorbeeld
’s avonds of ’s nachts zijn wanneer
vrouwen of meisjes zich noodzakelij

kerwijs op straat moeten begeven. Dal
kunnen mensen zijn die op een een
zame weg onwel worden, bejaarden die
alleen wonen, of zieken die plotseling
hulp behoeven. Voor deze laatste cate
gorie spreekt de mogelijkheid van het
alarmapparaat natuurlijk het duide
lijkst.
Bij degenen die alleen wonen kan het
apparaat buitenshuis worden bevestigd
en van binnen uit worden ingescha
keld. In geval van nood worden buren
of voorbijgangers meteen gewaar
schuwd. Tegen insluipers zou het ap
paraat zodanig kunnen worden beves
tigd dat hel wordt ingeschakeld wan
neer men ergens overheen loopt of
voorbij komt. Het apparaat vereist dan
wel een zekere aanpassing afhankelijk
van het doel waarvoor men het wenst
te gebruiken.

Schakeling
Het hart van het alarmenngsapparaat
wordt gevormd door twee oscillatoren;
één voor het opwekken van het eigen-
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lijke alarmsignaal en een a-slabieie
multivibrator om de toonhoogte van
het alarmsignaal te variëren. Hierdoor
ontstaal een jankend geluid, dat veel
gelijkenis vertoont met de sirene van
een politie- of brandweer auto.
De moeilijkheid is om met zo weinig
mogelijk middelen zo veel mogelijk
lawaai te maken. Om die reden kiezen
we de toonhoogte omstreeks 1000 Hz,
omdat het menselijk gehoororgaan in
dit gebied zijn grootste gevoeligheid
heeft. Voor de luidspreker laten we de
keuze vallen op een type, dat het groot
ste rendement in ditzelfde frequentiegebied heeft.
De eigenlijke oscillator is een soort
blokkeeroscillator met TS3 en TS4,
waarbij de terugkoppeling van de uit
gang naar de ingang via C5 plaatsvindt.
De werking van deze trap is als volgt:
Wanneer de stroom wordt ingescha
keld zal TS3 door de basisstroom,
welke via R5 en R6 wordt aangevoerd,
in geleiding komen. Doordat de collectorstroom van TS3 de basisstroom
van TS4 vormt, zal ook TS4 geopend
worden. Ten gevolge hiervan zal de
spanning aan de collector van TS4 om
hoog gaan, waardoor er stroom door de
luidspreker gaat lopen. De toenemende
spanning aan de collector van TS4 zal
via C5 naar de basis van TS3 worden
geleid, die hierdoor extra sterk in
geleiding wordt gebracht. Op deze wij
ze wordt TS4 geheel volgestuurd en zal
de volledige voedingsspanning over de
luidspreker komen te staan. Deze pe
riode duurt echter slechts kort, want op
het moment dat de extra laadimpuls

4,5^

1

50p/6,4l
-O -

Fig.l. Schakeling van het draagbare alar
mapparaat.
Alle weerstanden 1/4 VV, alle elco's 6.4 V.
Voor C5 en C6 neme men laagspannings
polyester typen. Voor de luidspreker komt
het Philipstype AD 2070/Z in aanmerking of
een grotere, zie de tekst.
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door C5 wegvalt kunnen TS3 en TS4
niet voldoende stroom trekken, waar
door de collectorspanning van TS4
weer afneemt. Deze afnemende col
lectorspanning wordt nu via C5 weer
naar de basis van TS3 doorgegeven, die
hierdoor wordt gesperd. Ook TS4 spert
dan en de collectorstroom door de
luidspreker is op dal moment geheel af
genomen.
Wanneer de lading van C5 weer via de
basisspanningsdeler met R5, R6 en R7
is weggevloeid, komen TS3 en TS4
weer zachtjes aan in geleiding, waar
door weer via C5 een positieve impuls
naar de basis van TS3 wordt geleid en
de cyclus zich herhaalt.
Deluidspreker heeft een lage impedan
tie, n.l. 4 ohm. Wanneer we de schake
ling uit een spanning van 4,5 V voeden,
zal de stroom door de luidspreker
bestaan uit korte impulsen van onge
veer IA. Er ontstaat een sterke ver
vormde loon die zeer doordringend is
en in een stille omgeving ver tot in de
omtrek waarneembaar is. De toon
hoogte Wordt in hoofdzaak bepaald
door de waarde van C5. Voor 1000 Hz
zal C5 ongeveer 0,1 uF moeten zijn.
Kleinere condensatoren leveren een
hogere toon. Behalve van C5 is de
toonhoogte ook afhankelijk van de
basisstroom van TS3. Meer basisslroom geeft een hogere toon.
Door nu de basisstroom te variëren kan
een glijdende, sireneachtige toon wor
den opgewekt. Dit wordt bewerkstel
ligd door de basisstroom van TS3 via
R5 en R6 niet uit de volle voedings
spanning, doch uit de a-stabiele multivibrator te betrekken. Bij de a-stabiele
multivibralor geleidt beurtelings óf
TS1 óf TS2 en de collectorspanningen
van TS1 en TS2 zijn dan ook beurte
lings op massa- of op voedingsspanningspotenliaal.
De collectorspanning van TS2 wordt
niet rechtstreeks naar de hoofdosciltator geleid, daar men dan steeds alles
of niets krijgt. De RC combinatie met
R5 en C3, welke een laag-doorlaatfilter
vormt, draagt er evenwel zorg voor dal
er viaR6 een vloeiend af - en toenemen
de basisstroom naar TS3 wordt toege
voerd. Wanneer TS2 in geleidende
toestand verkeert, wordt C3 opgeladen
en omgekeerd als TS2 blokkeert, ont
laadt C3 zich in hoofdzaak via de
weerstanden R4 en R5. De a-stabiele
multivibrator schakelt elke 3/4 s om,
d.w.z. 'at elco C3 met een regelmaat
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van 1 ’/2 s wordt opgeladen en ontladen.
Het gevolg is dat de geproduceerde
toon tussen ca. 700 en 1300 Hz wordt
gevarieerd. De luidspreker, die we in
het prototype hebben toegepast, is het
Philips type AD 2070/Z, catalogusnum
mer 2422 257 23801. De luidspreker
heeft een diameter van 6 cm en een fre
quentiekarakteristiek volgens fig. 4.
Hel bezwaar van kleine luidsprekers is
dB
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Fig. 3. Frequentiekarakteristiek van de Philipsluidspreker AD 20701Z

nochtans dat het rendement laag is.
Wanneer men er mogelijkheid toe ziet
kan men daarom beter een grotere
luidspreker als de AD 2070 Z4 (cat. nr.
2422 257 23761) óf AD 3070/Y, cat. nr.
2422 257 23761 öf de AD 4080 X4 (cat.
nr. 4822 240 40054) toepassen.

Constructie
Bij gebruikmaking van het bekende
Veroboard of Montaprint za] het niet
moeilijk vallen de schakeling van fig.
1 gestalte te geven. Wanneer de com
ponenten vertikaal op het monlagevlak
worden gemonteerd, behoeft de gene
rator met veel plaats in te nemen. Het
is mogelijk alles in een kleine zeepdoos
onder te brengen, zoals weergegeven in
afb. 2, maar hel bezwaar hiervan is dat
het apparaat bijna geen geluid meer
geeft als het uit de hand wordt geslagen
en daarbij met de voorzijde op de grond
komt te liggen. Hel is daarom raad
zaam ook aan de achterzijde van hel
doosje galen aan te brengen.
Een andere mogelijkheid is om een
ronde zaklantaarn met een reflector
met een diameter van ca. 6 cm toe te
passen. De luidspreker wordt dan op de

Fig. 4. Afmetingen van de Philips luidspre
ker AD 2070/Z

Afb. 2. Afgemonteerdc
atarmsirene
voor
dat het deksel wordt
opgebracht

Afb. 5. Ook een zak
lantaarn kan
zeer
goed als behuizing
voor het alarmapparaat fungeren.

de schijnwerper aange
bracht. Bij deze samenstelling is het
ondenkbaar dat de luidspreker met zijn
voorzijde op de grond komt te liggen.
Helaas is de afmeting van een zaklan
taarn te groot om hem zo maar even in
je jaszakje mede te dragen. Wellicht
vindt de gebruiker zelf een handige
oplossing voor dit probleem.

Reactietijdtester
We realiseren ons tenvolle dat maar weinig elektronica
amateurs zich voor tijdstudies interesseren. Deze reactietijd
tester moet dan ook uitsluitend als een fascinerend - zij het
redelijk nauwkeurig — stukje speelgoed worden beschouwd.
Het trekken van verantwoordelijke conclusies moet dan ook
uitsluitend aan deskundigen blijven voorbehouden. Een ding
staat echter vast: Laat men het apparaatje aan vrienden en
bekenden zien, dan zullen ze onmiddellijk een wedstrijd
beginnen. Of het nu sportlui of chauffeurs zijn, ze zullen
ongetwijfeld hun reactietijd willen kennen.

Kenmerken van de reactietijd tester
Een reactietijd tester is een instrument
met behulp waarvan men kan vaststel
len hoeveel tijd men nodig heeft om een
eenvoudige opdracht uit te voeren. Bij
het hier beschreven instrument bestaat
deze opdracht uit het tot stilstand bren
gen van een motortje onmiddellijk na
dat dit werd ingeschakeld. De motor is
dan ook het belangrijkste onderdeel
van de reactietijd tester. Aan het slot
komen we nog op enkele eigenschap
pen van deze motor terug.
In deze tester werkt de motor als stappenmotor welke wordt bekrachtigd
door impulsen, die door een drietal
eenvoudige multivibratoren worden ge
leverd De laatste daarvan is een asta
biele multivibrator welke impulsen van
20 ms levert, die de motor steeds een
stap verder laten draaien. In 24 stappen
(480 ms) voltooit de motor een vol
ledige omwenteling. De op de motoras
bevestigde wijzer draait over een in mil
liseconden geijkte schaal en geeft aan

Circuit beschrijving
De drie multivibratoren zijn:
- astabiele multivibrator I met een
schakeltijd van circa 3 s;
- bistabiele multivibrator II;
- astabiele multivibrator III met een
schakeltijd van 20 milliseconden.
Fig. 2 geeft de onderlinge tijdrelatie tus
sen de impulsen welke door deze drie
multivibratoren worden afgegeven. De
bovenste golfvorm treedt op vóór de
differentiator condensator C3; de twee-
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de golfvorm stelt het signaal voor op de
basis van TS4 (de negatief gaande delen
van de impulsen in het uitgangssignaal
van multivibrator I worden afgekapt
door de dioden Dl en D2). TS4 maakt
deel uit van de bistabiele multivibrator
II, die telkens omslaat wanneer een
positieve impuls op de basis van TS4 ar
riveert, mits schakelaar SI open staat.
Stel dat SI op het tijdstip tl (fig. 2) open
staat: multivibrator II zal dan omslaan
op het tijdstip t2, TS4 komt dan in
geleiding (zie golfvorm II). Het laat zich
niet voorspellen hoe lang het na het
openen van SI zal duren voordat de
positieve impuls van multivibrator II
verschijnt. Er is namelijk geen enkele
mogelijkheid om vast te stellen hoe ver
op het moment van openen van SI de

I__

i

SC557/558/559

De afgemonteerde
reactietijd tester.

hoeveel stappen de motor vanaf het
punt van uitgang (het startpunt) heeft
gemaakt voordat ze weer werd gestopt.
Op deze wijze wordt het tijdverloop tus
sen het moment van starten tot stoppen
(zo snel mogelijk), aangegeven met een
nauwkeurigheid van 20 ms. Een goed
gemiddelde is 180 ms.

SI

II

i

S2

III
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Opbouw
reactietijd tester.
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periode van multivibrator I was ge
vorderd.
Hoe dan ook, op het tijdstip dat TS4 in
geleiding komt wordt de gemeenschap
pelijke emitterweerstand R17 van TS5
en TS6 kortgesloten waardoor multi
vibrator III wordt geactiveerd om im
pulsen van 20 ms af te geven (R.16 dient
voor fijnafstelling van de multivibratorfrequentie). Deze impulsen worden
toegevoerd aan de veldspoelen van de
synchroonmotor na door de elco’s C4
en C7 te zijn afgerond (wat een soepeler
lopen van de motor gerandeert; de aan
bevolen waarde voor de condensatoren
is 64 pF — alhoewel een andere waarde
soms betere resultaten geeft). R12 en
R18 zorgen ervoor dat de multivibrator
werkelijk in de toestand blijft die hij op
het tijdstip t3 had.
In fig. 2 is tevens aangegeven hoe de
motor de 8 stappen van elk 20 ms maakt
als door multivibrator III gedurende het
interval t2 - t3, 8 impulsen worden
geproduceerd.
Dit tijdinterval stelt de reactietijd van
de proefpersoon voor.
Mechanische Onderdelen
In fig. 3 is de constructie geschetst
waarmee de wijzer (en daarmee de
motor) na het meten van de reactietijd
in de nul-stand kan worden teruggezet.
De hefboom, met daarop pen A, draait
om het punt A. Pen A steekt door een
sleuf in het frontpaneel naar buiten.
Wordt de hefboom Le omlaag gedrukt.
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dan opent microschakelaar S3 en sluit
S2. Openen van S3 heeft tot gevolg dat
de verbinding van R13 naar de nulleiding wordt verbroken als gevolg
waarvan multivibrator III in een voor
keursstand blijft staan (TS5 geleidend
en TS6 afgeknepen).
Sluiten van S2 start multivibrator III en
de motor draait door tot de wijzer tegen
pen A wordt gestopt.
Laat men nu de hefboom Le los, dan
wordt deze door de veer S in de uitgangstoestand terug getrokken: daarbij
opent als eerste S2 (multivibrator III
wordt uitgeschakeld, waarbij TS5 gelei
dend wordt); vervolgens wordt de wij
zer vrijgemaakt (maar deze zal zich nu
niet meer verplaatsen omdat de multi
vibrator geen impulsen meer produ
ceert) en S3 wordt weer gesloten (R13
wordt weer in de schakeling opgeno
men wat tot gevolg heeft dat de multi
vibrator weer symmetrisch wordt).
Fig. 4 geeft de details van de constructie
van schakelaar SI. De uitvoering ervan
is niet kritisch Een voorwaarde is
echter wel dat de proefpersoon schake
laar SI zo gemakkelijk mogelijk kan
openen (kracht KI) en vervolgens weer
met één vinger kan sluiten (kracht K2).
Enkele aantekeningen bij de construc
tie.
Het is van belang dat de wijzer uit licht
metaal vervaardigd wordt en dat de
kleur ervan zo veel mogelijk contras
teert met die van de schaal. Deze
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Fig. 2. De verschillende uitgangsimpulsen
Fig. 3. Terugstelinrichting voor de wijzer (ge
zien vanaf de voorzijde).
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laatste wordt onderverdeeld in 24
schaaldelen van elk 20 ms: 20 - 40 —
60 enz. tot 480. De wijzer moet zo op
de as bevestigd worden bevestigd, dat
wanneer ze wordt vrijgemaakt door pen
A, ze niet meer beweegt.
Nog enkele opmerkingen over de scha
kelaar SI: zorg er hierbij voor dat de
contactveer C juist ver genoeg naar
beneden wordt gedrukt om het circuit
te verbreken; elke extra verlenging van
de slag van deze veer uit zich als een
verlenging van de reactietijd.
Controleer tenslotte of S2 en S3 zo ver
uit elkaar staan dat multivibrator III
genoeg tijd krijgt om, nadat S3 is geo
pend, maar vóórdat S2 wordt gesloten,
de voorkeursstand in te nemen.
De foto’s laten zien hoe deze en andere
mechanische componenten het beste
rond de elektronische onderdelen kun
nen worden gerangschikt.

Fig. 4 Opbouw van schakelaar SI

Motor
De gebruikte motor is een synchroon
motor die zijn speciale eigenschappen
dankt aan het gebruikte magnetische
materiaal ferroxdure. De ferroxdure
rotor van deze motor heeft een diame
ter van slechts 14 mm en draagt om en
om 12 noord- en 12 zuidpolen. De
coërcitiefkracht van het ferroxdure
wordt niet beïnvloed door het wis
selende magnetische veld van de stator,
die eveneens uit 12 poolparen bestaat.
Deze zijn zo opgesteld dat de motor
slechts in één richting kan draaien. De
statorspoel bestaat uit twee wikkelin
gen van elk 611 windingen van 0,2 mm
geëmailleerd koperdraad. Fig. 5 geeft
de afmetingen van de motor. Dit type
motor is echter niet opgenomen in het
PHILIPS-program ma. Wel verkrijgbaar is een 220 V ~ motor, die dan
volgens bovenstaande gegevens moet
worden overgewikkeld.
Het typenummer van de 220 V ~ motor
luidt: 9904 1100 2101

Belichtingsmeter voor de donkere kamer annex /uxmeter

I

Om bij het afdrukken of vergroten in de donkere kamer de
juiste belichting te kunnen instellen moet men enerzijds de
lichtsterkte en anderzijds de kwaliteit van het vergrotings
papier. d.w.z. de gevoeligheid en de hardheid weten. De
gevoeligheid van het papier wordt uitgedrukt in lux-seconden. Als bijvoorbeeld is opgegeven dat de gevoeligheid 32
lux-seconden bedraagt, dan volstaat een belichting van I s
met een lichtsterkte van 32 lux om een volledige doorbelichting, d w.z. een zwarte prent te krijgen. Eenzelfde
resultaat wordt echter ook verkregen als de lichtsterkte 1
lux is en de belichting 32 s duurt, of de lichtsterkte 1/2 lux
is en de belichting 64 s duurt, enz.
De hardheid van fotografisch papier wordt uitgedrukt door
de zwart/wit verhouding. Wat hiermede wordt bedoeld
weet men als foto-amateur in het algemeen wel. maar het
kan hier aan de hand van afb. 1 nogeens worden verduide
lijkt. In deze afbeelding zien we zes papierstroken met
verschillende hardheidsgradaties. De stroken werden alle
successievelijk gedurende verschillende tijden aan een
lichtsterkte van 1 lux blootgesteld. In de onderste rij werden
de strookjes 1 s belicht, in de rij daarboven 2 s, in de rij daar
boven 4 s, enz. We zien als resultaat dat de extra zachte
papiersoort, code BEW, reeds na één lux-seconde niet meer
wit is en pas na een belichtingstijd van 128 s zwart is. De
zwart/wit verhouding is hier 1 : 128. Het extra harde papier
BEH is daarentegen na 4 lux-seconden nog wit en na 32
seconden reeds zwart. De zwart/wit verhouding bedraagt
daarbij 4 : 32 of 1 : 8. De andere hardheden: BW, BS
(speciaal). BN (normaal) en BH (hard), de amateur alle wel
bekend, liggen hier tussen in.
Op dezelfde wijze als bij de proefstroken bepalen de lichte,
grijze en donkere gedeelten van een negatief of de af
beelding op het papier zacht (weinig contrast) of hard (veel
contrast) is. Het negatief zelf kan zacht (overwegend grijs
tinten) of hard zijn (grote zwart/wit verschillen). Al naar
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BW
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BN

BH

Teit »Irio» mode cf Ac,fa Bro*iro 1 pcw

Afb. 1 Zes tesistrookjes van papiersoorten met verschillende graden
van hardheid. De strookjes werden aan de onderzijde slechts l s en
naar boven toe steeds langer belicht met een belichtingssterkte van
I lux. BEW is een zeer zacht soort papier, BW is iets harder en BS
hel ,,gewone" zachte papier. BN is normaal papier, BH is hard
papier en BEH zeer hard papier.

50V~

Fig. 2 Schakeling van
de eerste belichtingsannex luxmeter. Rl.
R2 = I W - R3. R8 =
1/4 W. Cl = 500V.
Voor R4 kan men elk
soort LDR gebruiken,
in het protype werd
een vlak model, de
LDR 05 toegepast.
Voor de indicator
wordt het buisje DM
70 toegepast of een
DM 160, waarbij Rl
en R2 worden aange
past (If = 30mA. Uf =
IV) dat we misschien
hier of daar nog in een rommelkist hebben liggen.

Cl u330'

gelang de hardheid van het negatief en het effect dat men
wil bereiken, past men hard, normaal of zacht vergrotingspapier toe: in het algemeen zacht papier bij een hard
negatief en omgekeerd. Gezien de lichtsterkte op het
vergrotingspapier behalve van de sterkte van de vergrotingslamp. het diafragma van de lens, de toon van het negatief
en de mate van vergroting afhankelijk is, kan de juiste
belichtingtijd alleen d.m.v. proefstrookjes of ... de hieF
beschreven belichtingsmeters worden gevonden.

Principe van de beiichtingsmeter/luxmeter
Van de belichtingsmeter zullen twee uitvoeringen wordt
beschreven Bij de eerste wordt van een goedkope LDR ai
lichtgevoelig element gebruik gemaakt en geschiedt de
voeding rechtstreeks uit het lichtnet en bij de tweede wordt
een iets betrouwbaarder CdS cel toegepast en vindt voeding
uit een batterij plaats.
Zowel de LDR ais de CdS cel worden van cadmium sulfide
gemaakt, een materiaal dat in duisternis geen of slechts
weinig vrije elektronen bevat. De weerstand is dan hoog.
Wanneer het materiaal licht absorbeert worden elektronen
vrij gemaakt, waardoor de weerstand kleiner wordt. De
elektronen worden echter uitsluitend bij lichttoevoer vrijge
maakt en wanneer het licht is verdwenen worden de elektro
nen weer door de ,,gaten” gevangen. Het verschil tussen
een LDR en de CdS cel RPY 58 is alleen in de samenstelling
gelegen, welke tot resultaat heeft dat de tweede een grotere
betrouwbaarheid en minder verloop bij het verouderen
heeft.
Het essentiele onderdeel van de beide beschreven belich
tingsmeters is een brug, waarin één van de takken door de
genoemde lichtgevoelige componenten wordt gevormd.
Veranderingen in de elektrische eigenschappen van het
onderdeel brengt de brug uit evenwicht, terwijl het even
wicht kan worden hersteld m.b.v. een potmeter in één van
de andere takken van de brug. Bij het ene apparaat wordt
het brugevenwicht geïndiceerd door een indicatiebuisje, nl.
de aloude DM 70 en bij de andere uitvoering door een
draaispoelmeter, waarvoor men met een eenvoudig goed
koop type kan volstaan. Uit de positie van de potmeter,
waarmede het brugevenwicht wordt ingesteld, kan de
gewenste informatie worden afgelezen: de belichtingstijd in
seconden of de hoeveelheid licht in lux.
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weerstanden 1/4 W. Voor het gloeilampje komt het kleinste type in
aanmerking dat men kan bemachtigen. De draaispoelmeler kan een
eenvoudig ImA-type zijn.

Eerste belichtingsmeter
De schakeling van de eenvoudige uitvoering van de belich
tingsmeter annex luxmeter is weergegeven in fig. 2. Deze
schakeling vormt op zichzelf een brug, waarin we de volgen
de takken tegenkomen:
a. LDR ~R4
b. potmeters R6, R7 en de weerstand R8
de weerstand R1 en de gloeidraad van BI
d. de weerstand R2 en de gloeidraad van BI
De 220 V netspanning wordt tot ca. 50 V verlaagd door de
spanningsdeler, bestaande uit Cl en de gezamenlijke
weerstand van Rl, gloeidraad van BI en R2. Cl is zodanig
bemeten, dat bij een lichtnetfrequentie van 50 Hz een
stroom van 25 mA door de gloeidraad van BI gaat. De
spanningsval over de gloeidraad bedraagt 1,4 V, de span
ning op de gloeidraad is ten gevolge van de gelijke weerstandwaarden van Rl en R2 de helft van de totale beschikbare
spanning van 50 V. Het indicatiebuisje zal oplichten als de
spanning op het rooster, d.w.z. het knooppunt R3-R4-R6
ongeveer gelijk is aan de spanning op de gloeidraad, d.w.z.
de kathode. Wanneer de spanning op genoemd knooppunt
meer dan ca. 3 V t.o.v. de kathode daalt, d.w.z. als de brug
niet in evenwicht is, zal het buisje niet oplichten. Wanneer
de spanning op het rooster hoger wordt dan op de kathode,
draagt R3 er.zorg voor dat de roosterstroom binnen de
toelaatbare perken blijft.
Brugevenwicht wordt verkregen als de weerstand van R6,
R7 en R8 ongeveer gelijk is aan die van de LDR. Om de
brug in evenwicht te brengen wordt R6 verdraaid als er
weinig licht is en R7 als er veel licht is. Wanneer brugeven
wicht met R6 wordt gezocht moet R7 op nul staan en om
gekeerd.
Tweede belichtingsmeter
De andere uitvoering van de belichtingsmeter is weergege
ven in fig. 3. De brug in deze schakeling bestaat in wezen
uit R4 en TS1 enerzijds en R7 en TS2 anderzijds, maar
de variabele elementen TS1 en TS2 zijn op hun beurt in
de eigenlijke brug met R1-R2-R3 en R9-R11-R12-R13 op
genomen. Bij brugevenwicht is de spanning op de beide
bases van TS1 en TS2 gelijk, waardoor er door TS1 en
TS 2 gelijke stromen zullen vloeien en de meter geen uitslag
vertoont. Als de brug niet in evenwicht is zullen er door R4
en R7 verschillende collectorstromen vloeien, waardoor de
meter zal uitslaan. De dioden Dl t/m D4 zorgen er voor dat
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de stroom steeds in dezelfde richting door de meter vloeit.
De potmeters, waarmede de brug in evenwicht wordt
gebracht, zijn R12 (bij weinig licht) en R13 (bij veel licht).
R14 dient er voor om de stroom door R9 binnen veilige
perken te houden in geval de weerstand van R9 bij sterke
belichting erg laag wordt. De stroom door een CdS cel mag
n.1. niet groter dan 25 mA worden.

Constructie
Aangezien het hier twee zeer eenvoudige schakelingen
betreft, behoeft de constructie geen problemen te bezorgen.
We menen daarom te kunnen afzien van een beschrijving
in de overweging, dat de verschillende afbeeldingen dien
aangaande boekdelen spreken. De eigenlijke lichtge
voelige elementen, met een fraai woord .,sonde” genoemd,
zijn vlak uitgevoerd en via een soepel snoertje aan het kastje
met de schakeling en de indicator doorverbonden. Houdt
er bij de bouw van de eenvoudige meter rekening mee, dat
alle delen van de schakeling met het lichtnet in verbinding
staan en derhalve goed moeten worden geïsoleerd. Bij de
constructie van het tweede apparaat doet men er verstandig
aan bij de meter een lampje te monteren, teneinde de wijzeruitslag in het donker te kunnen waarnemen.
Yking
Tenzij men kan beschikken over een geleende luxmeter is
het mogelijk om afb. 1 te gebruiken bij het ijken van onze
belichtingsmeters. Allereerst moet men op de bekende
manier een teststrookje maken met één bepaalde papier
soort. Men past bij voorkeur de hardheid toe welke men
gewend is te gebruiken. Men belicht verschillende delen van
het teststrookje achtereenvolgens gedurende 1, 2, 4, 8
seconden enz., waarna men het strookje na ontwikkelen en
fixeren vergelijkt met het teststrookje van de overeenkom
stige papiersoort in afb. 1. Veronderstel nu eens, dat na
16 s belichting eenzelfde grijstint wordt verkregen als bij 4
lux-sec. in afb. 1, dan blijkt hieruit dat een vier maal zo
lange belichtingstijd benodigd is of dat de lichtsterkte vier
maal zwakker is dan 1 lux, d.w.z. 1/4 lux. Door het diafrag
ma twee standjes groter te kiezen wordt een lichtsterkte van
1 lux verkregen.
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H
Afb. 4. constructie van de
eerste
belichtingsmeter
met indicator DM 70 (of
DM 160)

Afb. 5 Constructie van de tweede belichtingsmeter met een eenvoudige draaispoebneter als indicator.

Afb. 5.

Wanneer men er na een tweede proefneming zeker van is,
dat de lichtsterkte 1 lux bedraagt, kan de lichtsonde in de
lichtbundel worden geplaatst. Verdraai nu een van de pot
meters zodanig dat er indicatie wordt verkregen, d.w.z.
oplichten van de indicatiebuis bij de eerste uitvoering en
wijzeruitslag bij de tweede uitvoering. De positie van de
potmeterknop kan nu met het cijfer 1 worden gemarkeerd.
Achtereenvolgens kan nu de diafragma opening telkens één
stand kleiner worden gekozen en steeds een andere stand
van de potmeters worden gevonden, welke plaatsen we met
de cijfers 2. 4. 8. 16. 32. enz. markeren. Aldus wordt een
schaalverdeling gecreëerd met tijdintervallen bij een belichtingssterkte van 1 lux en voor één bepaalde papiersoort.
Zoals uit afb 1 blijkt, moeten bij gebruik van andere
papiersoorten correcliefactoren worden gevonden.
Fig. 6 en fig. 7 illustreren hoe de schaalverdeling in lux er
ongeveer zal uitzien. Fig. 6 geeft de schaalverdeling voor
potmeter R12 en fig. 7 de (overlappende) schaal voor R
13. In verband met de nogal grote toleranties van de lichtge
voelige cel en de potmeters is het raadzaam de schaal
verdeling zelf samen te stellen en niet van fig. 6 en 7 over
te nemen Wanneer men met het regelgebied van R 12 niet
mooi uitkomt, kan dit met R 2 iets worden verschoven.
Gebruik
Of de schalen van de potmeters nu in seconden of in lux

worden geijkt, waarbij we aantekenen dat het erg gemak
kelijk is als men beide schalen aanbrengl. is het mogelijk
om mei de instrumenten:
a. de hardheid en gevoeligheid van een of andere ..onbekende” papiersoort te bepalen en
b. de juiste belichtingstijd te vinden om een vergroting te
maken.
Bij toepassing van een lux-schaal kunnen de beide instru
menten worden gebruikt om de lichtsterkte van omge
vingslicht in de kamer te meten. In geval er weinig licht is,
moet men met het instellen van brugevenwicht enkele
seconden wachten om de lichtgevoelige cel in staal te stellen
de passende weerstandswaarde aan te nemen, daar dat bij
weinig licht vrij langzaam gebeurt.
De metingen in de donkere kamer moeten bij voorkeur in
volslagen duisternis plaatsvinden, daar het licht van de rode
of groene lamp reeds door de sonde wordt geregistreerd.

In dit verband is hel interessant te weien hoeveel licht door
enkele bronnen worden geproduceerd:
zon = 100 000 lux
licht in de zitkamer = 500 lux
volle maan = 0,25 lux
gemiddeld vergrotings apparaat = 0.05 ... 2 lux.
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,, Startstimulator

AA

Ook bij vrieskoude, mist en regen
een vlotte start
O r

Met de winter voor de deur staan ons
ook weer de jaarlijks terugkerende
moeilijkheden bij het starten van onze
auto te wachten. Vooral bij koud weer
is het starten een groot probleem, het
geen wordt veroorzaakt doordat de
motorolie dik is. Het gevolg daarvan is
dat het mechaniek traag in beweging
komt, waardoor de startermotor veel
arbeid moet verrichten en de accu extra
zwaar wordt belast. Deze laatste heeft
door de vrieskoude bovendien een
hogere inwendige weerstand, waar
door de accuspanning tijdens de belas
ting aanzienlijk afneemt. Het gevolg
is dat de bougies geen goede vonk kun
nen produceren, wat de wezenlijke
oorzaak van de slechte start is.
Ook bij warm weer evenwel komt het
vaak voor dat de motor slecht start,
meestal nadat de motor goed warm is
gedraaid. Dan ligt het gewoonlijk aan
een te rijk mengsel omdat de benzine
in dampvorm de cilinders binnenkomt.
Een middel hiertegen is om tijdens het
starten het gaspedaal op de plank te
houden, waardoor er veel lucht wordt
aangezogen en de overtollige benzine
damp wordt verdund. Daarbij vooral
de choke niet gebruiken! Zou men dit
toch doen dan kan het voorkomen dat
de motor helemaal niet meer wil aan
slaan, daar de bougies nat worden door
de overvloed aan benzine, waardoor
een vonkoverslag onmogelijk wordt.
Dikwijls gaat men dan tóch door met
starten en de accu raakt steeds verder
leeg tot er tenslotte in het geheel geen

leven meer in het mechaniek te bespeu
ren valt. En dat betekent doorgaans het
bijeenroepen van buren en voorbijgan
gers om het vehikel aan te duwen
Toch behoeven deze nare toestanden
niet voor te komen als men kans zou
zien de bougiespanning zo veel op te
voeren dat er een flinke vonk wordt
geforceerd. Deze zal dan meestal wel
in staat zijn om de ontbranding in te
leiden, ook als de mengselvoorwaarden niet optimaal zijn of als de bougies
nat of vet zijn. Wél moet de autoaccu
in staat zijn de motor rond te draaien,
al is het nog zo langzaam.
De bougiespanning kan worden opge
voerd door aan de bobine een grotere
voedingsspanning toe te voeren, c.q.
door te voorkomen dat de voedings
spanning bij de koude start te veel af
neemt. Dit kan worden verwezenlijkt
met de hier beschreven startstimulator,
bestaande uit een kleine eenheid met
twee nikkel-cadmium accu’s, waarme
de een extra spanning naar de bobine
wordt toegevoerd.

Schakeling van de startstimulator
Wanneer een auto wordt gestart is de
stroom door de startmotor zeer hoog,
nl. ca 50 a 150 A. Dit heeft tot gevolg
dat de accuspanning tijdens het starten
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afneemt, en wel met ca 20%. Bij een ca.
één jaar oude-6 V accu zal de afname
ongeveer 1 V zijn en bij een ca. één jaar
oude 12 V accu ongeveer 2 V. Bij
strenge vorst echter kan de spanning
zelfs wel tot de helft afnemen, omdat
de inwendige weerstand van de accu
dan toeneemt terwijl de startmotor nog
eens extra kracht moet ontwik kelen om
de cilinders door de dikke olie te trek
ken Dit heeft tot gevolg dat de vonk
zeer zwak wordt en geen kans ziet de
benzine te ontsteken. Juist als we een
goede accuspanning nodig hebben is
deze op zijn laagst.
Zodra de motor eenmaal loopt komt de
laadinrichting in werking, waardoor de
spanning ogenblikkelijk op loopt naar
7,8 V, resp. naar 15,6 V. Onze starteenheid biedt de helpende hand in deze
moeilijkheden. Hij verhoogt de accu
spanning voor de ontsteking tijdens de

B2
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Afb. 1. De complete schakeling met de beide
nikkel-radium cellen (Deac-cellen).
De constructie van deze cellen vertoont veel
gelijkenis met die van elektrolytische con
densatoren. De beide elektroden bestaan uit
strookjes metaalgaas, waarop nikkel-hydroxide voor de positieve pool en cadmiumhydroxide voor de negatieve pool is gesin
terd. Beide strookjes zijn op de bekende wijze
met twee laagjes isolatiepapier opgerold en
in kalium-hydroxide gedrenkt. De cellen zijn
hermetisch gesloten en kunnen in elke stand
worden gemonteerd. Ofschoon wel tegen een
stootje bestand, mogen ze nimmer met
verkeerde polariteit worden geladen.

_____

| St art eenheid

H—|- ’-2v X I

X

Nikkel - cadmium
cellen 1 Ah

S2

I

F

G_l

X

D

accumulator
6V of 12 V

start
r el a is

motor

c
I

B

o

Cf

J

Fig. I. De com
plete schakeling
|i van de startsti
onder
mulator in het
breker
ontstekingssysteein van de au__
tomotor.
De eigenlijke schakeling van de
stimulator is weergegeven binnen
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start. waardoor de vonk krachtig ge
noeg wordt om de ontbranding in te
leiden. De eenheid bestaat uit twee
kleine nikkelcadmium cellen die in
serie worden geschakeld met de grote
accu. De ontsteekspanning wordt hier
mee met 2 x 1.2 = 2,4 V verhoogd. De
startmotor zelf blijft zijn stroom uit de
auto-accu ontvangen en krijgt dus geen
verhoogde spanning. De schakeling is
in fig. I weergegeven. De starteenheid
zelf is door een stippellijn omlijnd.
De accu, links in het schema, is met één
pool met de carrosserie van de auto
verbonden en vormt de massa-aansluiting. Meestal ligt de minpool aan mas
sa, maar bij sommige automerken is de
pluspool als massa gekozen: in dat ge
val moeten overal in het schema de plus
en min polen worden verwisseld.
Wanneer de minpool massa is, is de
pluspool via een dikke kabel met het
starterrelais verbonden (punt A) en te
vens via een dunnere draad met het
contactslot SI. via welke de gehele
elektrische installatie met de accu
wordt doorverbonden. Bij het om
draaien van het contactslot komt eerst
de bobine onder spanning en als er
tegen de veerdruk in verder wordt
gedraaid, zal ook punt B van het star
terrelais spanning krijgen. Dit relais
trekt aan en de startmotor gaat draaien.
Om nu de startstimulator in de keten op
te kunnen nemen wordt de voedingsspanningsleiding naar de bobine bij C
en D onderbroken, welke punten met
de aansluitingen F en G van de star
teenheid worden doorverbonden. Punt
E komt aan massa en punt H wordt met
de voedingsspanning doorverbonden.
Wanneer S2 in de rustpositie verkeert,
zoals in fig. 1 is weergegeven, zijn de
punten C en D doorverbonden. De nik
kel-cadmium accu’s zijn in deze toe
stand via R1 en R2 continu op de
voedingsspanning aangesloten, waar
door de cellen voortdurend dmv een
geringe laadstroom op hun maximale
capaciteit worden gehouden. De weerstandswaarden van R1 en R2 zijn zoda
nig gekozen dat de nikkel-cadmium ac
cu’s niet overladen kunnen worden; de

laadstroom bedraagt nl. 2 a 4 mA bij 6
V voedingsspanning en 5 a 10 mA bij
12 V voedingsspanning.
Wanneer S2 in de startpositie wordt
geplaatst komen de nikkel-cadmiumcellen via de punten C en D in serie met
de accu te staan, waardoor de spanning
over de primaire van de bobine met 2,4
V wordt verhoogd. Over R I komt in dat
geval de accuspanning en over R2 de
spanning van de beide nikkel-cadmium
cellen te staan, doch dat heeft verder
geen gevolgen.
Voor schakelaar S2 neemt men bij
voorkeur een drukknop-schakelaar die
alleen bij het starten wordt ingedrukt.
Fig. 2. Schakeling van de start
eenheid bij toepassing van een
relais i.p.v. de schakelaar S 2
in fig. I

Nikkel cadmiumcel
Voor de nikkel-cadmium cellen passen
we een type met een capaciteit van 1
Ah toe. De spanning in geladen toe
stand is 1,25 V. De continue laadstroom
mag vooral niet groter zijn dan 10 mA;
overladen betekent meestal het einde
van de accu.

De nevenstaande tabel geeft de laadvoorschriften.
De spanning van de nikkel-cadmium
accu gedurende de lading loopt op van
1,3 naar 1,5 V. De ontlaadstroom van
deze accu's kan zeer groot zijn.
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Tabel
Laadstroom
10
60
100
200

mA
mA
mA
mA

maximale laadtijd

continue
24 uur
12...14 uur
7 uur
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Het is echter veel mooier om voor S2
een relais te gebruiken dat aantrekt
zodra het starterrelais spanning krijgt,
dus zodra punt B met de plus wordt
verbonden. Hierdoor komt de starteenheid automatisch in werking als de
startmotor wordt ingeschakeld. In fig.
2 is de starteenheid met relais gete
kend. De spoel is met één zijde aan
aarde en de andere zijde aan punt B
verbonden. Het relais moet aantrekken
als de accuspanning zeer laag is, bv. als
bij 4 V resp. 8 V. De relaiscontacten
moeten in staat zijn de bobinestroom te
schakelen. Men rekent hiervoor enkele
ampères.
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Constructie

De onderdelen kunnen in een passend
doosje worden ondergebracht, dat we
bij voorkeur ergens onder de motorkap
in de nabijheid van de bobine monte
ren. Om die reden is het wel gunstig ipv
S2 een relais te gebruiken. Het is even
wel ook mogelijk de eenheid ergens
onder het instrumentenpaneel te mon
teren, hetgeen vanzelfsprekend nood
zakelijk is als voor S2 geen relais wordt
toegepast. Men moet er dan wel voor
hoeden dat de autoradio, zo deze aan
wezig is, door de statische ladingen
rond de bedrading wordt gestoord.
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Transistor- kortegoifcon verter
Deze woorden zullen ongetwijfeld vol
doende zijn om de kortegolf amateur
enthousiast te maken. Zeker als we
daar nog aan toevoegen dat:
• de converter over uitstekende eigen
schappen in de 18...7 MHz (16...42
m) band beschikt;
• de schakeling eenvoudig is;
• de kosten gering zijn.
Voor hen die wat minder ervaring met
draadloze ontvangers hebben wordt in
dit artikel nog in het kort uiteengezet
wat een converter is en waarom en hoe
deze wordt gebouwd en gebruikt.
Voorts is het wellicht nog belangrijk te
weten dat radio-amateurs, die deze
converter hebben gebouwd, enthou
siast zijn zodat we hopen dat nog meer
radio-amateurs de deur naar de wereld
op een kier zullen zetten:
BBC World Service (15,1 MHz),
the Voice of America (Washington,
15.19 MHz),
Radio
Nederland
Wereldomroep
(15,21 MHz),
the Voice of America (Africa, 15,225
MHz),
Radio Moskou (Duitse uitzending,
15,28 MHz),
BBC Overseas Service (15,28 MHz),
enz.
Doel van de converter
Men kan zich afvragen wat men nu
eigenlijk met een converter moet begin
nen. De reden hiervan is dat eenvoudi
ger typen ontvangers - of die nu zijn
uitgerust met elektronenbuizen dan wel
met transistoren — slechts zelden de
belangwekkende golfbanden tussen 16
en 50 meter bestrijken. Afgezien van
het feit, dat men een duurder type all-

faLnp
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converter kan men de door de converter
bestreken golfbanden afzoeken zonder
dat daarvoor de afstemming van de
middengolf ontvanger behoeft te wor
den gewijzigd
Selectiviteit en gevoeligheid van deze
combinatie zijn zeer hoog en wel door
dat de superhyterodynisatie (conversie)
van de ontvangen signalen twee maal

De afgemonteerde
converter

wave ontvanger kan kopen, of er zelf
een bouwen, is de enige mogelijkheid
om de eigen middengolf ontvanger voor
kortegolf ontvangst geschikt te maken,
er een kant-en-klaar gekochte of zelf
gebouwde converter op aan te sluiten.
Deze ,.vertaalt” de signalen van het
kortegolf station waarop werd afge
stemd, in een vaste frequentie in het
bereik van de middengolf ontvanger
(gewoonlijk tussen circa 150 en 500
meter). Alles wat men nu nog te doen
heeft is de antenne ingang van de con
verter op een antenne van voldoende
lengte en hoogte aan te sluiten. De uit
gang van de converter wordt aangeslo
ten op de antenne ingang van de mid
dengolf ontvanger.
Is de laatste goed op de vaste frequentie
afgestemd, dan worden de signalen van
het kortegolf station weergegeven alsof
het een station is dat op de vaste fre
quentie in de middengolfband werkt.
Met behulp van de afstemknop op de
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plaats vindt: eenmaal in de converter en
een tweede maal in de middengolf ont
vanger. De ontvangst kan zelfs beter
zijn dan van een all-wave ontvanger.
Uiteraard kunnen ver verwijderde sta
tions — of dat nu omroep- dan wel
amateurstations zijn — alleen met een
goede antenne goed worden ontvan
gen. Liefst zo hoog mogelijk op het dak.
Het is namelijk zo, dat de signaalsterkte
nagenoeg recht evenredig toeneemt
met de hoogte van de antenne of anders
gezegd: het ruisniveau vrij sterk af
neemt als de antenne hoger wordt op
gesteld.
Het in fig. 1 gegeven principeschema is
ontworpen voor een frequentiebereik
van 18. .7 MHz (16...42 m). Hierbij is
uitgegaan van een op 180 meter af
gestemde middengolf ontvanger. Des
gewenst kan het bereik naar 10.. .6 MHz
(30...50 m) worden verschoven door
aan elk van de afstemcondensatoren
een condensator parallel te schakelen.
Neemt men in plaats van de parallel
condensatoren twee padders in serie
met de afstemcondensatoren op, dan
wordt het frequentiebereik verkleind
tot 16...25 meter. Alhoewel het in deze
verkleinde band wel iets gemakkelijker
is om af te stemmen, verdient het ge
bruik van een fijnregelknop toch de
voorkeur. In de rechter beneden hoek
van het principeschema zijn de afstemcircuits voor deze bereiken gedetail-
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Fig. 1. Principeschema van de con
verter. Na afregeling zijn de emitterspanningen van TS1: 1,33 Ven van
TS2: 2,9 V t.o.v. de positieve klem,
gemeten met een 20 Idll V meter.

leerd weergegeven. De juiste plaatsing
van de onderdelen op het gedrukte
bedradingspaneeltje is gegeven in fig. 2.
Korte beschrijving van de schakeling
Het door de antenne opgevangen sig
naal wordt aangelegd op punt 3 van
spoel Tl (fig. 1). Het ingangscircuit
wordt afgestemd met behulp van Cl en
de variabele condensator C4. C4 is hier
bij gekoppeld met de condensator van
het oscillatorcircuit (C15). Het signaal
dat aan punt 3 van de oscillatorspoel T3
ontstaat wordt toegevoerd aan de emitter van de mengtransistor TS1. Op de
basis van deze transistor wordt het
oorspronkelijke door de antenne opge
vangen signaal aangelegd. In het hier
gegeven ontwerp bedraagt de vaste fre
quentie in de middengolf band 1,62
MHz (180 m).
Hiertoe wordt de oscillatorfrequentie
altijd 1,62 MHz hoger gehouden dan die
van de draaggolf welke wordt uitge
zonden door de zender waarop de con
verter is afgestemd. Op deze wijze
ontstaat aan de collector van de meng
transistor een verschilfrequentie van
1,62 MHz. Spoel T2 en condensator C7
vormen een trillingskring voor 1,62
MHz zodat aan de uitgang U een vol
ledig gemoduleerd middengolf signaal
ontstaat met een draaggolf van 1,62
MHz.

F/g. 2.
Printje met de onder
delen opstelling van de
converter.
+

De spoel kan in een plastic omhulsel
worden ondergebracht maar noodzake
lijk is dit niet. Geen metalen omhulsel
gebruiken, want daardoor zouden de
zelfinductie en de spoelkwaliteit ver
minderen.
Spoel T2
De zelfinductie van wikkeling NI + N2
is 172 pH. NI heeft 118 windingen
emaildraad met een diameter van 0,2
mm. Het aantal windingen van N2 is
4*/2 van hetzelfde draad.
De wikkelingen worden op elkaar ge
legd over een wikkelbreedte van 3l/2 a
4 mm. In plaats van emaildraad van 0,2
mm kan men ook litzedraad nemen
bestaande uit 16 aders van 0,04 mm
diameter ieder. De kwaliteit van de
spoel wordt hierdoor vergroot. Spoel
N3 bestaat uit 12 */8 winding van het
zelfde draad en wordt over NI + N2
gewikkeld.
De spoel kan eveneens in een plastic
omhulsel worden ondergebracht. Een
metalen omhulsel wordt afgeraden.

Constructie van de spoelen
De 3 spoelen Tl, T2 en T3 zijn gewik
keld op een spoelhouder met een dia
meter van 5 mm en een lengte van ca.
11 mm met instelbare poederijzerkern.
Spoel Tl en spoel T3 zijn gelijk (fig. 3)
De zelfinductie van wikkeling NI is
0,85 pH. Deze spoel bestaat uit ÏO3^
winding emaildraad met een diameter
van 0,2 mm. De wikkelspoed is0,4mm,
dus de totale wikkelbreedte is ca. 4 mm.
De aansluitingen van NI zijn T en 1.
Spoel N2 bestaat uit IV4 winding
emaildraad met een diameter van 0,2
mm, tegen elkaar gewikkeld. De aansluitingen van N2 zijn 3 en 2.

Montage aanwijzingen (fig. 2).
1. Bij het monteren van de transistoren
dient men ervoor te zorgen dat het nokje van
de omhulling in de juiste richting wijst en dat
de aansluitdraden in de juiste volgorde door
de montagegaatjes worden gestoken. Mon
teer de transistoren circa 5 mm boven het
gedrukte bedradingspaneel zodat de draden
tijdens het solderen met een punttang kun
nen worden vastgehouden.
2. De afstemcondensator C4 + C15 wordt
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Fig. 3Zo zijn de spoelen opge
bouwd. Denk aan het merkte
ken bij de montage!
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met twee korte boutjes op het montagepaneel bevestigd.
Belangrijk: Onder de koppen van de boutjes
moeten isolatieringen worden gelegd.
3. De trimcondensatoren worden vastgezet
door de drie aansluitpennen te solderen.
4. De juiste stand van de spoelen Tl, T2 en
T3 is in fig. 2 aangegeven met een pijl die de
plaats van de opdruk aanwijst. Hierbij dient
te worden opgemerkt, dat een aantal monta
gegaatjes niet worden gebruikt.
5. Bij de montage van C16 dient men er zich
van te vergewissen dat deze in de juiste stand
staat. Men kan dit controleren aan de hand
van de groef aan het positieve uiteinde.
6. Monteer alle onderdelen zo dicht moge
lijk tegen het gedrukte bedradingspaneel. In
kortegolf apparatuur dienen lange draden
zoveel mogelijk te worden vermeden.
Gebruik voor de aansluiting op de radio
een goede kwaliteit afgeschermde kabel
(microfoonkabel). Sluit de kern van de
kabel aan tussen de antenne plug van de
radio en punt U op het montagepaneel.
Sluit de afscherming aan tussen de
,,aarde” van de radio en het grote
kopervlak rond het punt U op het
bedradingspaneel.
Elke 9 V batterij is geschikt. De positie
ve klem wordt via een schakelaar op het
plus-contact van het bedradingspaneel,
en de negatieve klem op het min-contact aangesloten.
Tenslotte wordt de antenne op het
betreffende punt nabij Tl aangesloten.
Als aarde kan de waterleiding worden
gebruikt welke wordt verbonden met
het brede koperspoor dat rond het
gedrukte bedradingspaneel loopt.
Voorts is het nuttig de converter in een
metalen kastje te monteren wat een
uitstekende afscherming tussen conver
ter en radio bewerkstelligt. Zet de
verlengas op de afstemcondensator vast
met de lange schroef. De afstemknop
kan nu gemakkelijk worden bevestigd.
Sluit de signaalgenerator via een con
densator van circa 10 000 pF, aan tussen
het gemeenschappelijke punt van R1 en
R2 en „aarde”.
Om van een goed functioneren van de
converter verzekerd te zijn moet de
eonverter worden afgeregeld met be
hulp van een HF-signaalgenerator wel
ke met een laagfrequent signaal, bij-
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voorbeeld 400 Hz, wordt gemoduleerd.
Beschikt men niet over een dergelijke
generator, dan zal een radiohandelaar
hierbij zeker de helpende hand willen
bieden. De kernen van de spoelen
moeten met een trimsleutel van isola
tiemateriaal in- en uitgedraaid worden.
Bij het afregelen gaat men als volgt te
werk:

1. Sluit de converter aan op de radio die op
180 m (1620 kHz) afgestemd moet staan,
en bij voorkeur op een punt in de fre-
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quentieband waarop normaliter geen omroepuitzendingen worden ontvangen.
2. Stem de signaalgenerator af op dezelfde
frequentie als de radio (1620 kHz).
3. Draai de kern van T2 zo dat maximaal
volume wordt verkregen. Is dit maximum
moeilijk te vinden, dan neemt men in de
aansluiting tussen converter (U) en de
radio een condensator van circa 100 pF
op. Zonodig wordt de radio een weinig
verstemd.
4. Vervolgens sluit men de signaalgenerator
aan tussen antenne en aarde van de con
verter. De afstemcondensator wordt nu
zo ver mogelijk rechtsom gedraaid. De

signaalgenerator wordt op 7 MHz af
gestemd en de kern van T3, en vervolgens
die van Tl, zo ver ingeschroefd dat maxi
maal volume wordt verkregen. (Worden
de parallel condensatoren C3 en C14
gebruikt, dan wordt de signaalgenerator
op 5,9 MHz afgestemd).
5. Draai de afstemcondensator zover mogelijk linksom.
Stem de signaalgenerator af op 20 MHz (of
op 10 MHz wanneer C3 en C14 worden
gebruikt) en regel eerst met C12 en ver
volgens met Cl af op maximaal volume.
6- Herhaal de handelingen 3-6 enkele
malen.

Elektronisch deurslot

De gebruikelijke deursloten blijken in
deze tijd niet meer die veiligheid te
bieden die men ervan verlangt, getuige
de vele inbraken. De inbrekers hebben
uitgekiende middelen om de mechani
sche sloten te kunnen openen. Er is
vrijwel geen slot meer dat hiertegen is
opgewassen.
Voor zover de elektronica bij deze
heren nog onbekend is, kunnen we
proberen een slot te ontwerpen dat
voorlopig nog enige veiligheid kan
waarborgen. We geven hier de beschrij
ving van een elektronisch nummerslot,
dat door een geheim nummer is te
openen. De sleutel is dus eigenlijk ver
vangen door een nummer. Behalve, dat
een dergelijk slot veel veiliger is, be
hoeft men ook geen sleutel meer bij zich
te hebben. Het verliezen, vergeten, of
stelen hiervan komt dus niet meer voor.
Wel komt er een andere moeilijkheid
voor in de plaats namelijk het onthou
den van het nummer. Maar mensen met
een slecht geheugen kunnen het ap
paraat instellen op een gemakkelijk te
onthouden nummer öf het nummer op
een geheime plaats noteren.
Vooral voor bedrijfsruimten, magazij
nen, vakantiehuisjes, garages, auto’s
brandkasten enz. die toegankelijk zijn
voor bepaalde personen, blijkt een
dergelijk slot goed te voldoen. Men kan
het nummer regelmatig wijzigen, waar
door de veiligheid op peil blijft.

Afgemonteerd deurslot
met elektronische beveiliging

Fig. la. Blokschema van het apparaat met
batterij voeding.

slot

Circuit beschrijving
In fig. la is het blokschema gegeven van
het apparaat voor batterijvoeding en in
fig. 1b voor netvoeding. Bij de laatste
is de voeding voor het elektronisch deel
gescheiden gehouden van de voeding
van het slot, dit om te voorkomen dat
er spanningvariaties tengevolge van de
schakelstromen door het slot in het
elektronisch circuit terecht komen.
Aan de buitenkant van of naast de deur
bevindt zich een kastje met 10 druk
knoppen. Dit is met een 11-aderige
kabel verbonden met de elektronische
unit die binnenshuis is opgesteld. In de
elektronische unit bevinden zich 4 BRY
39, (Thl tot en met Th4) Silicon controlled switches (SCS), waarvan de kathode
gates (bl) met 4 willekeurige druk
knoppen zijn verbonden (fig. 2). Er
wordt gewerkt met een getal van 4
cijfers. De 4 SCS’s staan in serie gescha
keld en zullen door een positieve span
ningsstoot op hun gates gaan geleiden,
althans als de anode positief is. Deze is
pas positief als de voorgaande SCS
geleidend is. Dus wanneer de kathode
gate van Thl een positieve spannings
stoot krijgt, zal hij gaan geleiden. Zijn

kathode wordt dan positief. Dan krijgt
Th2 een positieve anodespanning en als
nu ook zijn kathode gate een positieve
spanningsstoot krijgt zal ook deze gelei
den, enz. Er is dus een vaste volgorde
waarin ze kunnen schakelen. Als de
laatste BRY 39 is ingeschakeld zal zijn
kathode positief zijn en zal TS1 gelei
dend worden.
Dientengevolge komt ook TS2 in gelei
ding en het slot krijgt via de collector
van TS2 stroom. De deur is open.
Met de drukknoppen SI tot en met SO
worden positieve spanningen doorge
geven die, voor zover ze naar Thl tot
en met Th4 gaan, eerst door C2, C4, C6
en C8 worden gedifferentieerd tot korte
spanningsstoten, juist voldoende om de
SCS te openen.
C3, C5, C7 en C9 zijn aangebracht om
eventuele stoorspanningen naar de min
af te voeren. Wordt er een knop inge
drukt, die niet met één van de SCS is
verbonden, dan komt de leiding, die
naar de anodegate van Thl gaat, aan de
plus te liggen waardoor Thl blokkeert.
Dan zullen ook alle volgende SCS, die
al eventueel geleidend waren, afvallen
omdat ze geen anode spanning meer
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krijgen toegevoerd. Men moet dan
opnieuw beginnen met het kiezen van
het nummer. Iemand die het goede
nummer niet kent, zal door het indruk
ken van foute drukknoppen de even
tuele reeds ingedrukte goede nummers
te niet doen.
Er is een tijdslimiet ingebouwd die in
werking treedt zodra het eerste goede
nummer is ingedrukt, dus als Thl ge
leidt. Zijn kathodespanning is dan posi
tief en laadt Cll op via R17. Na enige
tijd zal de basis spanning van TS4 groot
genoeg zijn om deze transistor in gelei
ding te brengen. Dan gaat ook TS3
geleiden, met het gevolg dat Thl weer
afvalt. Met andere woorden: men moet
binnen een bepaalde tijd het goede
getal hebben gekozen anders valt alles
weer af. De tijd is met R17 instelbaar
van 0...30 seconden. In deze tijd valt
ook de duur waarin het slot is geopend,
hoe langer men over het kiezen doet,
hoe korter het slot open zal zijn.
Zodra Th 1 weer blokkeert, zal elco Cl 1
zich vrij snel over D3 en R4 ontladen.
Men zou D3 ook weg kunnen laten.
Dan zal het ontladen van Cl 1 langzaam
gebeuren. Dit heeft het voordeel dat
iemand, die steeds aan het kiezen blijft,
geen succes zal hebben omdat telkens
als het eerste goede cijfer wordt inge
drukt Cll weer oplaadt en aangezien
deze langzaam leeg loopt, zal Cll ook
snel weer voldoende lading hebben om
TS4 te openen en Thl opnieuw te blok
keren. Het wordt daardoor praktisch
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onmogelijk het slot te openen. Men
moet dan wachten tot Cl 1 voldoende is
ontladen.
Dl en D2 dienen om de anodcspanning
van Thl ongeveer 1,4 V lager te maken
dan de voedingsspanning, want dan zal
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Fig. 2. Principe van de schakeling met drukknopeenheid.

Fig. 3a geeft de onderdelenopstelling,
fig. 3b. de doorverbindingen.
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bij kortsluiting van R1 de anodegate
positiever zijn dan de anode hetgeen
voor het goed blokkeren van Thl nood
zakelijk is.
Voeding
De voedingsspanning kan liggen tussen
8 en 12 volt. Wanneer we met batterijen
voeden kunnen 6 monocellen van !’/->
V worden gebruikt. Het stroomver
bruik in rusttoestand is nul. zodat de le
vensduur van de batterijen zeer groot is.
Het verbruik op het moment van ope
nen is sterk afhankelijk van het type
slot.
Meestal ligt dit tussen 0,2 en 1 A De
tijdsduur van het geopende slot is hoog
stens 15s, zodat ook dit een geringe
belasting is voor de batterijen. Indien
met netspanning wordt gevoed, gaan
we uit van een gloeistróom transforma
tor van 6,3 V, 10 ér 20 W In fig. 1b is
de schakeling weergegeven.
Het elektronische circuit krijgt een af
gevlakte spanning toegevoerd en het
slot een niet-afgevlakte spanning waar
door het slot sterk gaat trillen als het
stroom voert De bromtoon die hier
door ontstaat is het teken dat het slot
open is.

7.0 kan de afgemonteerde montageplaat er uitzien

cijfers, is de kans 1 : 10 000. Voor
degenen, die weten dat er alleen maar
getallen kunnen worden gebruikt van
verschillende cijfers, wordt de kans
groter; de getallen waarin 2, 3 of 4 de
zelfde cijfers voorkomen doen namelijk
niet mee.
De kans wordt daardoor:
6!

1

1

1

1

1

10!

10

9

8

7

5040

Dus ongeveer een kans van 1 : 5000.
Bouw van het apparaat
Het elektronische circuit is gebouwd op
een montageplaatje van 5x16 cm. De
gatafstand is ’/2 cm. In fig. 3a is de
plaatsing van de onderdelen weergege
ven en in fig. 3b de verbinding aan de
achterkant.
Het nummer wordt ingesteld met verbindingsdraadjes tussen de klemmen 1
tot en met 0 en A tot en met E (fig. 2).
Zie ook de foto, waarop de beide klem
menstroken zichtbaar zijn.
De elektronische schakeling met voe
ding is ondergebracht in een kastje van
ongeveer 20 x 14 x lOcm, de drukknop
unit in een kastje van ongeveer 14 x 8
x 6 cm.
Kansbepaling
Voor iemand, die weet dat het slot kan
worden geopend met een getal van 4

Het afgemonteerde apparaat. Tussen de aansluitstrippen wordt het,,geheime" getal inge
steld met enkele draadverbindingen.

Verder wordt de kans aanzienlijk veel
groter voor degenen, die weten hoe de
elektronica werkt. Dit komt, omdat de
kans sterk wordt beïnvloed door het feit
dat, hoewel de volgorde van de 4 goede
cijfers vast staat, 4 maal indrukken van
de goede cijfers in een foutieve volgor
de succes oplevert, mits dezelfde reeks
consequent wordt volgehouden!
Een voorbeeld: Stel, dat de knoppen 2,
4, 6 en 8 moeten worden ingedrukt. De
,,proefpersoon” begint met 4-Ó-8-2,
daarna 6.8.2.4, hierna 8-2-4-Ó en ver
volgens 2-4-Ó-8, waarbij het slot open
springt, want een eenmaal ingeschakel
de BRY 39 blijft ingeschakeld zo lang
er alleen maar op de 4 goede cijfers
wordt gedrukt.
Om enig idee te krijgen van de kans die
er dan is, veronderstellen we eerst dat

de volgorde er niet toe doet. In dat ge
val wordt de kans:
4!

6!
10!

4

3

10

9

8

1

1

7

210

In ons geval zal dus één van deze 210
combinaties goed zijn, als we hem maar
4 x indrukken. IDit is een vrij grote kans
en om hierin enige verbetering te bren
gen hebben we de tijdschakeling inge
bouwd, die de tijd beperkt van het
zoeken, zodra het eerste goede cijfer is
ingedrukt. Hoe groot de kans daardoor
wordt, valt niet meer uit te rekenen,
omdat dit teveel afhangt van het tempo
waarin men de knoppen indrukt.
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Metaaldetector
Dit artikel beschrijft een goedkope
draagbare metaaldetector waarmee
verborgen stukjes metaal kunnen wor
den opgespoord, afb. 1. Het gevoelige,
door batterijen gevoede, instrumentje
is gemakkelijk te hanteren en daardoor
bijzonder goed te gebruiken in een
grote verscheidenheid van toepassin
gen. zoals:

— het opsporen van stukjes metaal, ver
borgen spijkers in hout dat moet worden
bewerkt. Hiermee kan ernstige schade aan het
gereedschap worden vermeden.
— de plaats van de ijzeren staven m gewa
pend beton kan worden bepaald. Zo wordt
het risico uitgeschakeld om een gat te maken
waar toevallig zo'n staaf loopt, wat niet alleen
extra werk meebrengt maar ook de structuur
verzwakt.
— het onderzoeken van gepleisterde muren
waarin gaten moeten worden geboord, opdat
een plaats kan worden bepaald waar geen
pijpen of elektrische draden lopen. Het risico
van ernstige schade en van gevaar door het
aanraken van stroomdraden wordt zo verme
den.
— het precies bepalen van de loop van in ge
bouwde water- of gas-buizen die moeten
worden gerepareerd. Men bespaart veel tijd
en vermijdt onnodige beschadigingen.
— het boren van gaten in dikke muren vanaf
beide kanten. Wanneer men de boor in het gat
laat zitten aan de kant waar men begonnen is,
kan met dit instrument precies de plaats
worden bepaald waar men aan de andere kant
moet gaan boren.
— het opsporen van spijkers in lekke auto
banden. Dikwijls zitten deze spijkers hele
maal verborgen in de buitenste laag zodat ze
niet worden gevonden.
— voor opsporingen bij misdaden: verdachte
plaatsen kunnen grondig worden uitgekamd
bij het zoeken naar kleine stukjes metaal zoals
munten of kogels.
— bij de diergeneeskunde kan de metaalde
tector dienen als vervanger van x-stralen voor
het opsporen van metalen voorwerpen in
dieren, vóór chirurgische behandeling.

Afb. 1. Prototype van de metaaldetector in
een houten behuizing.
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Schema beschrijving
Het elektronische deel bestaat uit een
oscillator, aftaster, versterker en een
indicator, zie fig. 2.
TS1 vormt met de transformator T een
sinusoscillator. De frequentie van 3
kHz wordt bepaald door de zelfinductie
van de primaire wikkeling van Tl en de
in serie geschakelde condensatoren Cl
en C2. De wisselspanning wordt via een
secundaire wikkeling naar een brugschakeling gevoerd. Het is van groot
belang, dat de oscillator een zuivere
sinus opwekt met weinig harmonischen
voor een goede nulinstelling van de
brug. De frequentie zelf en de opge
wekte spanning behoeven niet bijzon
der stabiel te zijn.
De vier takken van de brug worden ge
vormd door twee identieke spoelen (LI
en L2 - waarvan één als aftaster werkt)
en de twee helften van de secundaire
wikkeling van T. De middenaftakking
van deze secundaire wikkeling is ver
bonden met de gemeenschappelijke
plusleiding. In het geval dat de brug
precies in balans is zal er geen spanning
zijn op het verbindingspunt van LI en
L2. Als echter LI of L2 in de buurt
wordt gebracht van een stukje metaal
zal de brug in onbalans geraken en er
zal een spanning op de verbinding van
LI met L2 ontstaan. Dit signaal wordt
versterkt door een drietraps versterker,
bestaande uit TS2, TS3 en TS4. Met
potmeter R9 in het basiscircuit van TS3
kan de gevoeligheid worden ingesteld.
Als de versterker geen signaal krijgt is
TS4 geblokkeerd, maar zodra de aftas
ter een metaaldeeltje „ziet” zal een
klein signaal op de basis van TS2 ont
staan. Als dit de versterker is gepas
seerd zullen de negatieve pieken TS4 in
geleiding brengen waarop de mA-me-

ter in de collectorleiding van TS4 zal
reageren In plaats van een mA-meter
kan men ook een oortelefoontje aan
brengen, dat een toontje van 3 kHz laat
horen als de detector een metaaldeeltje
nadert. De versterker behoeft niet aan
strenge eisen te voldoen, zomin wat
betreft de vervorming als de versterkingsfactor.
Alleen het bruggcdeelte eist de nodige
zorg. De twee helften van de secundaire
van de transformator moeten hetzelfde
aantal windingen hebben zodat de
spanningen precies gelijk zijn. LI en L2
moeten eveneens precies gelijk zijn. Ze
bestaan ieder uit 550 windingen van 0,2
mm emailledraad gewikkeld op een ferroxcube staaf type 4B van 10 cm lengte
en 1 cm diameter Het is noodzakelijk
dat beide staven zijn gemaakt uit één
grote staaf van 20 cm lengte. Kleine af
wijkingen in de ferroxcube eigenschap
pen kunnen de oorzaak zijn van een
moeilijk uit te balanceren brug. Alle
elektrische en magnetische afwijkingen
moeten worden vermeden, dus de zelfinducties, weerstanden, wikkelcapaciteiten en alle verliezen moeten zoveel
mogelijk gelijk zijn voor LI en L2.
Daarom moet de wisselspanning ook
zuiver sinusvormig zijn zonder harmonischen omdat een goede brugbalans al
leen bij één frequentie mogelijk is.

Mechanische constructie
Zoals fig. 3 laat zien bestaat het instru
ment uit een huis van isolatiemateriaal
(hout, plastic) waarin alle onderdelen
inclusief de batterijen zijn onderge
bracht. Er is geen netsnoer dat de
bewegingsvrijheid zou kunnen belem
meren. In de meetkop, die een hoek
van ongeveer 150° met de rest van het
apparaat maakt, zijn de twee ferroxcubestaven gemonteerd. De twee staven
moeten op minstens 5 cm afstand van
elkaar liggen om onderlinge beïnvloe
ding te beperken. Men zou geneigd zijn
ze dan loodrecht op elkaar te plaatsen
maar dat brengt weer andere moeilijk
heden met zich rm . Het aardmagnetis
me blijkt de permeabiliteit van de fer
roxcube te wijzigen en bij loodrechte
montage zou dit voor de staven een
ongelijke wijziging betekenen, terwijl
bij evenwijdige montage de afwijkingen
gelijk zijn. De brugbalans verandert
dan niet als, bij het hanteren van het ap
paraat, de richting van de ferroxcube-
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staven tov het aardmagnetisme veran
dert.
Door de scheve montage van de fer
roxcube staven steekt de éne verder
naar buiten dan de andere, zodat deze
het beste als sensor kan fungeren. Een
metaaldeeltje in de buurt van de punt
van deze staaf zal dan ver genoeg van
de andere verwijderd blijven, zodat al
leen deze staaf een afwijkingondergaat.
Het opsporen van metaaldeeltjes gaat
meestal als volgt in zijn werk: men tast
eerst met de hele schuine kant de te
onderzoeken oppervlakte ruw af en als
dan de meter ergens reageert kan men
met de punt de plaats van het metaal
deeltje nauwkeurig bepalen. De af
metingen van het apparaat zou men wat
de onderdelen betreft kleiner kunnen
maken, maar dan liggen de ferroxcube
staven niet voldoende vrij. Men dient
vooral de mA-meter zover mogelijk
weg te monteren omdat het magnetisme
van zijn permanente magneet de fer
roxcube staven zou kunnen beïnvloe
den. Zelfs een ring aan de hand van
degene die het apparaat bedient kan
oorzaak zijn van afwijkingen. Vandaar
dat men de afmetingen van het apparaat
niet te klein moet kiezen zodat het
handvat ver genoeg van het gevoelige
deel is verwijderd. Een lengte van ca.
40 cm bleek geschikt te zijn.
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Fig. 2. Principeschema van de metaalde
tector.
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De schroeven, die de twee helften van
het apparaat van elkaar bevestigen
moeten zoveel mogelijk symmetrisch
tov de ferroxcubestaven worden aange
bracht öf zo ver mogelijk er van af. De
aan- en uitschakelaar zou men als druk
knop kunnen uitvoeren om te voorko
men dat het apparaat blijft instaan als
het niet wordt gebruikt.

op deze wijze de zelfinductie alleen
maar iets meer of minder wordt ver
groot, zal de eigen zelfinductie van de
staaf kleiner moeten zijn dan die van de
andere staaf (de aftast staaf). Men zal
hem daarom bv 1 mm korter moeten
maken. Als de regeling van deze schijf

Afregelen
Bij het afregelen moeten de twee fer
roxcubestaven (fig 3) op gelijke zelfinducties en gelijke verliezen worden
getrimd. Voor het trimmen van de
verliezen is een messing instelschroef
bij beide staven aangebracht. In het
huis is vlak bij elke staaf schroefdraad
getapt van bv 5mm draad en daarin be
vindt zich een messing stelschroefje. (1)
Deze schroefjes worden met een uit
isolatiemateriaal bestaande schroevedraaier verdraaid tot de meter een
minimum aanwijst. Hoe dichter de
schroefjes bij de ferroxcubestaaf komen
hoe groter de verliezen van deze staaf
worden. Men zal ontdekken dat men
één van de twee schroeven kan missen
en wel bij dié staaf die van zichzelf al de
meeste verliezen heeft.
Voor het uitbalanceren van de zelfinducties is in de buurt van één van de fer
roxcubestaven een schijf (6) aange

1“

Fig. 3. Mechanische opbouw
het apparaatje.

bracht van isolatiemateriaal, waarin
een paar stukjes ferroxcube (2) excen
trisch zijn bevestigd. De schijf is met
de duim te bedienen. Door de schijf te
verdraaien kan men de stukjes fer
roxcube dichter bij of verder van de
spoel brengen waardoor de zelfinductie
wordt vergroot of verkleind. Aangezien
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Fig. 4. Verschillende gevoeligheidskromrnen.
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niet toereikend is, zal men een extra
ferroxcube staafje moeten toevoegen
(5) waarvan de grootte zodanig moet
worden gekozen dat de brug in balans
is als de schijf ongeveer in zijn mid
denstand staat.
Het trimmen moet beurtelings door de
messing schroef en de schijf gebeuren.
Steeds als men een minimum heeft ge
vonden moet de gevoeligheid met rege
laar R9 (3) weer worden vergroot en
opnieuw moet weer naar een minimum
worden getrimd. Het apparaat moet
gedurende dit trimprocédé ver van
metalen voorwerpen verwijderd blijven
en alles moet goed vastzitten zoals bevestigingsschroefjes en elektronische
onderdelen. De schroef voor het balan
ceren van de verliezen kan na afregeling
worden vastgelijmd omdat deze nadien
niet meer behoeft te worden veranderd.
De zelfinducties blijken telkens weer
opnieuw te moeten worden getrimd.
Vandaar dat dit gemakkelijk moet kun
nen gebeuren, met één van de vingers,
vóór of tijdens het gebruik. De ge
voeligheid van het apparaat is zó groot,
dat allerlei uitwendige omstandigheden
de zelfinducties kunnen wijzigen, zoals
omgevingstemperatuur,
vochtigheid,
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veroudering van het ferroxcube enz.
Vooral als de aftaster in de buurt van
een magnetisch voorwerp is geweest
kunnen er afwijkingen ontstaan. Er
blijft blijkbaar een zeker remanent
magnetisme in het ferroxcube achter
waardoor de permeabiliteit verandert.
We raden daarom aan het instrument
ver verwijderd te houden van sterke
magneten zoals van luidsprekers, want
deze kunnen in het ferroxcube zoveel
permanent magnetisme achterlaten dat
balanceren niet meer mogelijk is. Men
is dan genoodzaakt het apparaat eerst
te demagnetiseren met een langzaam
afnemend wisselend magnetisch veld.

Resultaten
Het instument detecteert alle metalen.
Non-ferro metalen zullen een iets klei
ner effect hebben dan ijzer zoals figuur
fig. 4 laat zien. Een maximum is duide
lijk zichtbaar, wanneer met de punt van
het apparaat over een metaaldeeltje
wordt gegaan. Men kan vrij precies de
plaats van het metaal localiseren. Grote
metalen voorwerpen worden uiteraard
ook op grotere afstanden gedetecteerd.
Men zal bij het opsporen van kleine
metaaldeeltjes het apparaat uit de buurt

van grote metalen voorwerpen moeten
houden, omdat anders de gevoeligheid
te ver moet worden teruggedraaid,
waardoor het kleine metaaldeeltje niet
voldoende wordt .,gezien”.
In fig. 4 a, c en d is het apparaat inge
steld op maximale gevoeligheid en in
b en e op '/3 teruggeregeld. De uitslag
van de meter is overal maximaal. Men
kan de betreffende deeltjes dus wel op
grotere afstanden ontdekken; de meteruitslag is dan kleiner dan 1 mA. Bij
maximale gevoeligheidsinstelling (re
gelaar R9 op max) blijft een zekere
ruststroom door de meter lopen van
ongeveer 0,25 mA tgv ruis en andere
stoorspanningen zoals de harmonischen
van de oscillator. Vandaar dat moet
worden gestreefd naar een zo zuiver
mogelijke sinus. Het totale stroomver
bruik is ongeveer 5 mA als de brug in
balans is en kan oplopen tot 10 mA bij
onbalans. De batterij gaat een lange tijd
meet zodat men bij voorkeur batterijen
moet gebruiken die niet oxyderen qn
het apparaat zouden kunnen aantasten.
De batterijspanning kan ver afzwakken
voordat het apparaat niet betrouwbaar
meer werkt.

Metronoom
Vreemd genoeg heeft de metronoom de
laatste anderhalve eeuw geen wezen
lijke veranderingen ondergaan. In zijn
conventionele vorm is hij nog steeds een
tamelijk duur en kwetsbaar instrument.
Zeker, het principe van de dubbele
slinger, waarop hij is gebaseerd, is ge
zond en betrouwbaar, maar het brengt
bepaalde nadelen met zich mee: men
ontkomt niet aan de onhandige, lompe
pyramidevorm, hij moet ieder ogenblik
worden opgewonden en om precies te
werken moet hij exact loodrecht staan.
De elektronische metronoom, die hier
wordt beschreven, heeft geen van deze
nadelen. Hij is sterk en kan in een klein
doosje worden gebouwd dat gemak
kelijk in een actentas kan worden mee
genomen. Het bereik van het beschre
ven proefmodel gaat van 30 tot 390
slagen per minuut en kan zonodig in
beide richtingen worden uitgebreid.
Iedere tweede, derde, vierde, vijfde,
zesde, zevende of achtste tik kan duide
lijk worden geaccentueerd door een
luidere tik, wat beter werkt dan de bel
van de gewone metronoom. Bovendien
kan men met een oor- of hoofdtelefoon
werken, zodat men niemand hindert, of
juist met een versterker en een luid
spreker bij groepswerk. Zijn stroom
verbruik is zó gering dat de twee 9 V bat
terijen, waarop hij werkt heel lang
meegaan. De constructie is eenvoudig
en de weinige onderdelen waaruit hij
bestaat gaan zeer lang mee. Samenge
vat heeft de hieronder beschreven elek
tronische metronoom (fig. l)de volgen-

de voordelen boven zijn mechanische
broeder:
* zijn vorm wordt niet voorgeschreven door
zijn inwendig mechanisme; het doosje kan
dus elk gewenste model hebben.
* hij werkt in alle standen goed en hoeft niet
rechtop te staan.
* hij bevat geen veer of andere breekbare
onderdelen.
* het tempo en de maataccenten kunnen
gemakkelijk worden ingesteld.
* de maataccenten zijn duidelijker en zij pas
sen beter bij het ritme van de muziek dan die
van de belmetronoom.
* hij kan ook worden gebruikt met een oorof hoofdtelefoon, waarbij dan de ingebouwde
luidspreker kan worden uitgeschakeld.
* het uitgangssignaal kan worden gebruikt
om een krachtversterker te sturen. De reeks
toepassingen wordt daardoor uitgebreid met
de mogelijkheid voor klassikaal onderwijs in
grote zalen voor bijv, -danslessen of gym
nastiek.

Schemabeschrijving
Zodra de spanning op de bovenkant van
Cl een waarde heeft bereikt waarbij de
basis van TS1 ca. 0,6V positief is tov zijn
emitter (nul potentiaal) zal deze transis
tor gaan geleiden. De collectorspan
ning van TS1 gaat dalen met het gevolg

dat ook TS2 gaat geleiden. De collectorspanning van TS2 neemt nu snel
toe en wordt via Cl teruggevoerd naar
de basis van TS1 waardoor het geleiden
van beide transistoren wordt versneld.
De collectorspanning van TS1 maakt
een sprong van -9... + 9V. Dit veroor
zaakt een impuls van enkele honderden
mA via R4 en D2 in de luidspreker en
geeft een harde tik. De basisstroom van
TS1 heeft tot gevolg dat Cl geheel
wordt ontladen waarna TS1 en TS2
weer worden afgeknepen en het proces
zich herhaalt. Met R1 kunnen we de
oplaadtijd van Cl variëren van 0,155...2
s., hetgeen neerkomt op390...30tikken
per minuut.
De tweede zaagtandoscillator wordt
getriggerd door de eerste. C2 wordt
door de positieve impulsen van TS2
trapsgewijs geladen, totdat de basis van
TS3 een spanning heeft bereikt van 0,6
V boven zijn emitterspanning. Dan gaat
TS3 geleiden en brengt op zijn beurt
TS4 in geleiding. De collectorspanning
van TS4 neemt toe en deze toename
wordt weer teruggevoerd naar de basis
van TS3 waardoor beide transistoren
versneld opengaan. De impuls die daar.9V
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door in het collectorcircuit van TS4
ontstaat, wordt gesuperponeerd op de

impuls die in TS2 werd opgewekt.
Beide impulsen gaan nu via D2 en D3

Afb. 1. Blik in de afgemonteerde metronoom.

Fig. 2. Optredende spanningsvormen op verschil
lende punten van de scha
keling van fig. 1.
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door de luidspreker. De impuls van TS4
gaat er onverzwakt doorheen terwijl de
impuls van TS2 tgv de serieweerstand
R4 aanzienlijk zwakker zal zijn. Dit
geeft een extra accent aan de impuls van
de tweede zaagtandgenerator die daar
mee de maat aangeeft.
Na deze maatimpuls wordt C2 weer via
het basis-emitter-deel van TS3 ont
laden waarna het trapsgewijs laden van
C2 opnieuw begint. Met de variabele
weerstand R5 kan men het aantal im
pulsen dat nodig is om C2 te laden
instellen Daarmee kiest men dan de
maataccenten na 2, 3, 4, enz. impulsen,
overeenstemmend met een tweekwarts-maat, driekwarts-maat, vierkwarts-maat enz. Dl zorgt ervoor, dat
de lading van C2 niet naar de collector
van TS2 kan terugvloeien. Met de
trimpotentiometer R7 kan men het
bereik instellen. In fig. 2 zijn de grafie
ken getekend van het spanningsverloop
op de basis van TS1 en TS3 bij een
vierkwarts-maat instelling. Bij de 4de
tik van de eerste oscillator wordt TS3
geleidend die hierdoor een extra accent
geeft. D2 en D3 voorkomen een onge
wenste terugwerking van de ene oscil
lator op de ander.
Constructie
Afb. 1 toont het prototype. De onder
delen en de twee 9 V batterijen zijn
duidelijk zichtbaar. Cl en C2 moeten
stabiel zijn. Polyester condensatoren
zijn hiervoor het meest geschikt. Elco’s
zijn voor dit doel onbruikbaar omdat de
lekstromen te groot zijn. Proeven we
zen uit dat het beschreven circuit stabiel
werkte bij temperaturen van 0...70 °C.

l
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Gasdetector
De grote hoeveelheden aardgas die de
laatste jaren worden ontgonnen hebben
het gebruik van volledig automatische
verwarmingsinstallaties en geysers aan
zienlijk uitgebreid. Deze installaties
staan meestal opgesteld in kleine af
gesloten ruimten en doen daar soms
maanden achtereen hun werk zonder
enig toezicht. Men vertrouwt helemaal
op het beveiligingssysteem waarmee de
kachels zijn uitgerust. De kans is echter
niet denkbeeldig, dat ook de beveiliging
niet naar behoren functioneert zodat er
zich gas kan verzamelen in de omgeving
van de kachel en een explosief mengsel
kan ontstaan. Tijdige detectie van deze
gassen kan in dergelijke gevallen een
ramp voorkomen.
Niet alleen aardgas, maar vele andere
brandbare gassen kunnen met deze gas
detector worden aangetoond, zoals
koolmonoxyde, benzinedampen, bu
taangas, propaangas (LPG) enz., die
hun toepassingsgebied vinden in gara
ges, auto’s, broeikassen, afgelegen
boerderijen, landhuizen, caravans, bo
ten enz.
Kleine percentages van deze gassen in
lucht kunnen een gevaarlijk explosief
mengsel vormen. Vooral door het feit,
dat ze zwaarder zijn dan lucht zullen ze
niet zo gemakkelijk kunnen ontsnap
pen, maar op de grond blijven hangen.
Goede ventilatie is daarom een eerste
vereiste. Ook in de mijnen, waar het ge
vreesde mijngas vele ongelukken heeft
veroorzaakt, is een alarminstallatie on
misbaar. Ongetwijfeld zullen er nog
vele gebieden zijn waar de gasdetector
de veiligheid kan vergroten.

Principe
Wanneer een mengsel van brandbaar
gas en lucht in aanraking komt met een
gloeiende draad, dan werkt deze als

Afb. 2. Elementje van een gasaansteker.
gebruikt als detector.

Afb. 1 Gas
signalering.
katalysator die de verbinding inleidt
tussen de gasmoleculen en de zuurstofmoleculen uit de lucht. Hierdoor komt
warmte vrij zodat de gloeidraad wordt
omringd door heet gas; daardoor wordt
zijn warmte niet goed meer afgevoerd
met het gevolg dat zijn temperatuur
stijgt. De elektrische weerstand van de
gloeidraad neemt daardoor toe en wel
des te meer naarmate er meer molecu
len zich verbinden met de zuurstof, dus
naarmate de brandbaarheid van het gas
toeneemt. De temperatuur van de
gloeidraad kan zelfs zo hoog worden dat
hij witgloeiend wordt en het gas zou
kunnen aansteken. Vandaar dat de
gloeidraad moet zijn omgeven door een
fijn metalen gaas om de voortplanting
van de ontbranding tegen te houden.
De weerstand van de gloeidraad is dus
een maat voor de verhouding van het
mengsel gas-lucht. De weerstand wordt
gemeten met de brug van Wheatstone
(fig. 1). De waarde van de te meten
weerstand R1 wordt vergeleken met
een standaardweerstand R4 van onge
veer dezelfde waarde. Is de verhouding
van de weerstanden R1 : R4 gelijk aan
de verhouding van de takken R2 : R5
met de daarbij behorende delen van R3,
dan is de brug in balans en geeft de
meter geen stroom aan. Een kleine
vergroting van R1 is voldoende om de
meter te doen uitslaan.
Er wordt een rood merkteken op de
meter gezet, daar waar de minimum
concentratie een explosief mengsel
vormt. Dit moet experimenteel worden
bepaald. De helft van deze uitslag kan
reeds gevaar betekenen omdat het gas
mengsel meestal niet homogeen is en
elders hogere concentraties kunnen
voorkomen dan op de plaats waar wordt
gemeten. De gloeidraad R1 wordt tot
gloeien gebracht door een stroom die
loopt door R1, R4 en R6. Met R6 wordt
de stroom zodanig ingesteld, dat de
gloeidraad
nauwelijks
zichtbaar
oplicht.

Gloeidraad
De gloeidraad moet de eigenschap heb
ben zijn warmte goed aan het gasmeng
sel te kunnen overdragen. Hoe gemak
kelijker de draad oxydeert hoe moeilij-

ker dit gaat. Men kan gebruik maken
van de gloeidraden bestemd voor gas
aanstekers. Deze zijn gemaakt van
platina en zijn daardoor voor dit doel
zeer geschikt. Dit materiaal oxydeert
niet en het smeltpunt ligt hoog, zie
fig. 3. Ze zijn in de handel verkrijg
baar voor verschillende spanningen.
Een lange dunne gloeidraad met een
groot aanrakingsoppervlak voor 4,5 V
aanstekers doet het beter dan een korte
dikke voor lagere spanningen. De eer
ste heeft tevens het voordeel dat het
stroomverbruik minder is.
De oxydatie wordt al ingeleid als de
draad donkerrood opgloeit (punt P in
de grafiek). Er is enig experimenteerwerk voor nodig om de goede stroom
in te stellen. De temperatuur ligt daar
bij ca. 900°. Als de gloeidraad gas ruikt
kan de temperatuur oplopen tot punt
Q, ca. 1500° (witgloeiend). De weer
stand is dan toegenomen van 7 Q tot9,3
Q. Om ontsteking van het gas te voor
komen is de gloeidraad in fijn metalen
gaas ingekapseld. Indien het apparaat
transportabel moet zijn. bijv, voor het
opsporen van lekkages, is een kleine
houder volgens afb. 1 toe te passen. De
gloeidraad moet tochtvrij zijn opgesteld
omdat een geringe luchtstroom afkoe
ling veroorzaakt en de meting onbe
trouwbaar maakt.

Spanningsstabilisatie
De schakeling van fig. 1 is alleen bruik
baar als de voedingsspanning constant

/Rt \/
Meefgloeidraad
(zie tekst)

R4
2aS—3W
> (zie tekst)
Ml
Imi
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Fig. 1. Brug van Wheatstone.

73

is. Wanneer echter de gasdetector
wordt gevoed door een niet constante
spanning, bij een accu waarvan de span
ning varieert afhankelijk van de laadstroom, dan moet een stabilisatie scha
keling worden toegevoegd. In fig. 2 is
dit weergegeven.
Met potentiometer R19, die parallel is
geschakeld aan zenerdiode Dl waaro
ver een gestabiliseerde spanning staat
van 5.1 V. kan de spanning op de basis
van TS6 worden ingesteld tussen 0 en
5.1 V. De spanning op de emitter van
TS6 is afhankelijk van de uitgangsspanning bij punt A en zal ca 0.7 V minder
zijn dan de spanning op de basis. Een
geringe afwijking van de uitgangsspanning zal de stroom door TS6 en dus ook
de stroom door TS5 zodanig verande
ren dat de spanningsafwijking op de uit
gang te niet wordt gedaan. Zenerdiode
Dl wordt voorafgegaan door zenerdio
de D2. die op 5.6 V stabiliseert. Men
bereikt hiermee een zeer constante
referentiespanning over Dl zelfs als de
ingangsspanning varieert tussen 7 en 15
V.
Om het vermogcnsverlics in TS5 klein
te houden vanwege de warmteontwik
keling in deze transistor wordt serieweerstand R18 opgenomen van maxi-

Afb. 3. Proefmodel van de gasdetector. Het element is ondergebracht in een gazen behuizing.

maal 15 D, wanneerde ingangsspanning
tussen 10 en 15 V ligt. Bij lagere ingangsspanningen wordt de weerstand
kortgesloten. De waarde van R18 moet
experimenteel worden vastgesteld en is
afhankelijk van de afgenomen stroom.
Meestal neemt men hiervoor 2 of meer
dere 1 W koolweerstanden van 33 D
parallel. Men lette er dan op dat bij de
maximaal en minimaal voorkomende
ingangsspanningen de uitgangsspanning constant blijft. Is dit niet het geval
dan is R18 te groot en moeten er meer
Kool potent lome ter
100-1W
R3

derc weerstanden parallel worden ge
schakeld.
Alarmsignaal

Zodra het niveau van de gasconcentra
tie boven een bepaalde waarde stijgt
wordt er een alarmsignaal gegeven. De
spanning over de meetweerstand R1
wordt naar een gelijkspanningsversterker geleid. Het niveau waarbij deze
open gaat kan worden ingesteld met
R9. Dan zijn TS1 en TS2 beide gelei
dend, met het gevolg dat er via R12 een
basisstroom naar TS3 loopt en de gene
rator bestaande uit TS3 en TS4 wordt
ingeschakeld. De luidspreker Iaat dan
een alarmsignaal horen.

R5
\47— 0.5 W
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Rl\
Meet gloeidraad
(zie tekst)
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/R4
2Ï5-3W
(zie tekst)

Fig. 2. Complete gasdetector
met voedingspanningstabihsatie.
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rtg. 3. Eigenschappen van
een gloeidraad van een gas
aansteker.

Verhouding: damp — lucht

explosief
mengsel
in %

Q
0.4

0.3

0.2

0.1

Bij de tabel: Eigenschappen
van verschillende ..gassen".

O
O

5

CO
Butaan
Propaan
Benzinedamp
Ether
Benzol
Methylalcohol
Spiritus
Aceton

12.5- 74.2
1.5- 8.5
2.1-9.5

1,7-36
1,2-8,0
5.5- 31
3.5- 15
2.5- 13.0

gevaarlijk
voor de ge
zondheid
in 10'6

minimale
reukgrens
in lO*6

50
1000
1000
500
400
10
200
1000
1000

reukloos
5000
reukloos
30-300

60
2000
50
320

6

—— E in V

Constructie
De schakeling is ondergebracht in een
doos van 25 x 13 x 10 cm. Voor de
voeding zijn 5 monocellen van ieder 1,5
V of 6 nikkeicadmium cellen van ieder
1,2 V nodig. In voertuigen of boten
gebruikt men de 12 V accu. De regeltransistor TS5 is op een koelplaatje
gemonteerd van 5x8 cm. Indien de
temp, toch nog te hoog wordt moet een
grotere koelplaat worden gebruikt. De
potmeters R3 en R9 zijn van buitenaf
in te stellen. R9 is een trimpotmeter die
eenmaal moet worden ingesteld afhan
kelijk van de weerstanden R1 + R2.

Gebruik
Het is belangrijk te weten wanneer
explosiegevaar aanwezig is. Dit kan bij
sommige gassen al het geval zijn bij een
geringe concentratie. Maar omgekeerd
kan het gas niet exploderen als de con
centratie te hoog is vanwege het gebrek
aan zuurstof. In de rechtertabel is op
gegeven tussen welke percentages het
gas explosief is. Verder kan men aflezen
bij welke concentraties het gas gevaar
lijk is voor de gezondheid, uitgedrukt in
miljoenste delen en bij welke concen
tratie het gas is te ruiken.
Dus 100% explosiegevaar begint bij bo
venstaande minimumpercentages, dit is

het geval als de meter vol uitslaat. De
geringe concentraties uit kolom 3 en 4
zijn nauwelijks of niet meetbaar.
Het toepassingsgebied is veelzijdig:
* in garages waar de benzinedampen zich
gemakkelijk in de smeerput verzamelen.
* ruimten waarin ketels voor centrale ver
warming of waar geysers zijn opgesteld.
* boten die met benzinemotoren worden
aangedreven of waar met butaangas of LPG
wordt gewerkt.
* boerderijen en landhuizen waar LPG of
butagas wordt gebruikt voor verwarming,
koken, ijskast, enz.

De meter werkt niet safe voor mengsels van
zuurstof + waterstof en zuurstof + acety
leen.
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