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Voorwoord
Dit boekje beschrijft een aantal praktische en interessante schakelingen die
in en om het huis kunnen worden toegepast. De schakelingen zijn zo
universeel dat ze voor diverse doeleinden geschikt zijn. Alle ontwerpen zijn
zo eenvoudig van opzet dat ze allemaal binnen de capaciteiten van de
gemiddelde hobbyist vallen. De beginnende elektronicus zal ongetwijfeld
veel plezier beleven aan de grote verscheidenheid aan ontwerpen.
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Waterdetector

Dit eenvoudige apparaatje (fig. 1.1) kan gebruikt worden als regenalarm;
het waarschuwt bijvoorbeeld als de was moet worden binnengehaald.
Maar het kan ook voor andere doeleinden worden gebruikt, bijvoorbeeld
voor het geven van een geluidssignaal als het badwater het juiste niveau
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Fig. 1.1 De complete waterdetector.
heeft bereikt, of om te waarschuwen, dat er laaggelegen plaatsen dreigen
onder te lopen. Zeer bruikbaar is het ook op pleziervaartuigen, waar er
legio toepassingsmogelijkheden zijn. Kortom, deze detector kan erg
handig zijn en kan op vele manieren worden toegepast.
De schakeling
Zuiver water gedraagt zich als een isolator. Zodra het echter daarin opge
loste deeltjes bevat, al is het maar in zeer geringe hoeveelheden, is het
voldoende geleidend om een stroompje door te laten. De werking van het
apparaat berust op het feit, dat wanneer de voeler nat wordt, het stroompje
wat dan gaat vloeien door een elektronische schakeling wordt waargeno
men. Uit de praktijk blijkt, dat het water, waarmee dit apparaat normaal
gesproken in aanraking komt, altijd voldoende van deze deeltjes bevat.
Zelfs regenwater, dat toch als vrij zuiver water mag worden beschouwd,
wordt gemakkelijk gesignaleerd door deze schakeling.
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Het schema van de detector.

Het schema van de waterdetector is afgebeeld in fig. 1.2. In principe is het
een eenvoudige toongeneratorschakeling, waarvan het uitgangssignaal een
luidspreker voedt.
Weerstand R, is echter niet direct op de min aangesloten zoals normaal,
maar via een voeler. Deze voeler bestaat uit twee van elkaar geïsoleerde
metalen stripjes. Naar TR, zal dus onder normale omstandigheden geen
basisstroom lopen, zodat deze gesperd is. Naar de basis van TR2 vloeit een
lekstroompje via TR, en R3, maar aangezien dit zeer klein is, is ook TR2
gesperd. Het gevolg is, dat het ’stand by’ stroomverbruik te verwaarlozen
is, zodat de schakeling geschikt is voor batterij voeding, ook bij langdurig
gebruik. Als de twee metalen stripjes, die samen de voeler vormen, door
water met elkaar in verbinding worden gebracht, zal er een stroompje gaan
vloeien naar de basis van TR,, waardoor deze in geleiding komt. Dit geldt
ook voor TR2, die dan een basisstroom ontvangt via TR,. Hierdoor zal er
van de collector van TR2 een meer negatief signaal naar de basis van TR,
gaan via R2 en C2. Dit signaal stuurt TR, nog verder open. Op zijn beurt zal
ook TR2 een grotere stroom doorlaten en voor een nog negatiever signaal
zorgen via R2 en C2. Dit proces gaat door tot TR2 het verzadigingspunt
bereikt, en niet in staat is een meer negatief signaal naar de basis van TR, te
sturen. Doordat het signaal van TR2 niet verder negatief wordt, zal TR,
minder geleidend worden en zal de basisstroom naar TR2 kleiner worden.
Hierdoor zal ook TR2 minder gaan geleiden, waardoor een meer positief
signaal van de collector van TR2 naar de basis van TR, gaat via R2 en C2.
TR, wordt hierdoor nog verder dichtgestuurd. Dit gaat zo door tot TR2
geheel spert. Hierna begint het proces weer opnieuw. De schakeling oscil
leert dus voortdurend tussen deze uitersten.
De oscillatie gaat zeer snel, zodat enkele honderden stroompulsjes per
seconde door de luidspreker gaan. Zodoende produceert de luidspreker
een toon van enige honderden Hertz als de voeler met water in aanraking
komt. Het apparaat geeft een vrij sterk geluid; het stroomverbruik is dan
ongeveer 50 mA. De drie weerstanden dienen om de transistoren te be
schermen tegen te hoge basis- of collectorstromen, terwijl C2 als ontkoppelcondensator dienst doet. S, is de aan/uit schakelaar.
8

De bouw
De kleine onderdelen worden gemonteerd op een stuk Veroboard printplaat (rastermaat 4mm), voorzien van elf koperbanen met ieder twaalf
gaatjes zoals afgebeeld in fig. 1.3. Als de plaat op de juiste maat is afge-
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Fig. 1.3 De componentenopstelling op Veroboard.
zaagd en de twee bevestigingsgaten geboord zijn, kunnen de onderdelen op
hun plaats worden gesoldeerd. De bouw van het apparaat is verder
betrekkelijk eenvoudig, met uitzondering misschien van de bevestiging van
de luidspreker in de frontplaat. Hiertoe kan een ronde opening met een iets
kleinere diameter dan de luidspreker worden gemaakt, b.v. met een figuur
zaag en een ronde vijl. Daarna wordt een stuk luidsprekerraster of doek
achter de opening geplakt en wordt de luidspreker er op vastgelijmd.
Slechts een kleine hoeveelheid van een goede lijm (b.v. twee componenten
lijm) is voldoende. Pas op dat er geen lijm aan de luidsprekerconus komt!
Een andere mogelijkheid is, om in plaats van een groot gat te maken, een
matrix van kleine gaatjes in de frontplaat te boren. Om dit netjes te doen is
moeilijker dan het lijkt!
S, wordt eveneens in de frontplaat bevestigd. Verder moet er een doorvoeropening gemaakt worden voor de verbindingsdraad naar de voeler.
Een andere mogelijkheid is, om deze draad te voorzien van 2 banaanste
kers, terwijl in de kast twee stekerbusjes worden gemonteerd. Als de
bedrading gereed is, kan de print op z’n plaats worden vastgezet.
De voeler kan gemaakt worden van een stukje Veroboard met een steek
van 2,54 mm, dit heeft de voorkeur boven een steek van 4 mm, daar dit
type een grotere afstand tussen de contactbanen heeft. De banen worden
9

om en om doorverbonden, zoals aangegeven in fig. 1.3.
Voor veel toepassingen zal een plaatje met twee koperbanen al voldoende
zijn, maar voor regenwater moet de voeler zo groot mogelijk zijn. Dit om er
zeker van te zijn, dat zodra het begint te regenen, dit wordt gesignaleerd. Er
zijn natuurlijk nog vele andere manieren om een geschikte voeler te
bouwen. Men kan hier naar eigen inzicht te werk gaan.
Als het alarm gaat, kan dit worden afgezet door het apparaat simpelweg uit
te schakelen. Om de waterdetector weer voor gebruik gereed te maken,
moet de voeler eerst worden afgedroogd. Behalve wanneer de voeler van
roestvrij staal is gemaakt, moet deze regelmatig op corrosie worden gecon
troleerd. Indien nodig schoonmaken met een metaalpoetsmiddel.
Onderdelenlijst
Weerstanden (1/4W 5%)
470 kü
R.
3,3 kü
r2
4,7 kfi
R3
Condensatoren
IOO/iF/IOV
C,
15 nF/lOV
C2
Halfgeleiders
BC177
TR
BC109
TR2
Schakelaar
enkclpolige tuimelschakclaar
S,
LS,

Luidspreker
Miniatuur luidspreker met een impedantie tussen 50 en 80 ÏÏ.

Diversen
kastje, luidsprekerdoek, Veroboard, 9V batterij, draad.
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Batterijtester

Veel elektronische apparaten en in het bijzonder portable meetapparatuur
werken op batterijen en hebben een gestabiliseerde voeding. Er kunnen
echter problemen ontstaan, als de batterijspanning onder de waarde daalt,
waarbij het stabilisatiecircuit net nog goed werkt. Het gevolg is het onjuist
functioneren van het apparaat. Soms hebben dit soort apparaten al een
ingebouwde batterij tester, maar als dit niet het geval is, is het vrij een
voudig het betreffende apparaat hiermee uit te breiden.
Een eenvoudig type batterijstester is een schakeling, die een waarschuwingslampje laat oplichten, als de voedingsspanning beneden een vooraf
ingestelde waarde daalt. Dit type schakeling wordt hier beschreven.

Fig. 2.1 Zo ziet de complete tester er uit.
De schakeling kan natuurlijk ook gebruikt worden voor het testen van
andere apparatuur. De tester kan overal worden toegepast waar het van
belang is te weten, dat de spanning van een batterij niet beneden een
bepaalde kritische waarde is gedaald. Bijvoorbeeld bij auto’s, boten enz.,
om te waarschuwen dat de accu bijna leeg is. Verder kan de tester nuttig
zijn bij apparatuur die weinig gebruikt wordt of voor alarmsystemen (zoals
de waterdetector), die lange tijd achtereen in bedrijf zijn, en met een zeer
laag stroomverbruik werken. Bij dit soort apparaten wordt de batterij
nogal eens vergeten, waardoor deze zover verteert, dat lekkage optreedt.
Dit kan ernstige schade veroorzaken, aangezien de lekkende substantie
zeer agressief is. Deze problemen zijn te voorkomen, door de hier beschre11

ven schakeling in te bouwen, zodat de batterij regelmatig gecontroleerd
kan worden. De voedingsspanning dient tussen 7 V en 20 V te liggen.
De schakeling
De schakeling is gebaseerd op een operationele versterker, die hier wordt
gebruikt als verschilversterker. Het schema is weergegeven in fig. 2.2. IC, is
de operationele versterker. Het uitgangssignaal van IC, gaat via weerstand
+ ve
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Fig. 2.2 Het schema.
R6, die dient om de stroom te begrenzen, naar LED D,. Als de uitgangsspanning van IC, laag is (ongeveer gelijk aan de spanning van de minlei
ding), zal er stroom vloeien naar D,, waardoor deze oplicht. Is de uitgangsspanning echter hoog (ongeveer gelijk aan de spanning van de plusleiding), dan zal door D, vrijwel geen stroom vloeien, en zal D, dus niet
oplichten. Het uitgangssignaal van het IC hangt af van de twee te verge
lijken ingangsspanningen. Als de niet-inverterende (+) ingang een hogere
spanning heeft, dan de inverterende (—) ingang, is het resultaat een hoge
uitgangsspanning. In het omgekeerde geval is de uitgangsspanning laag.
De niet-inverterende ingang krijgt een kleine positieve voorspanning van
spanningsdeler R, en R2.
Het zal duidelijk zijn, dat de werkelijke spanning aan de niet-inverterende
ingang sterk afhangt van de voedingsspanning.
Een eenvoudig spanningsstabilisatiecircuit zorgt ervoor dat de inverteren
de ingang van het IC een constante spanning krijgt. Dit circuit bestaat uit
R3, TR, en R4, waarbij TR, wordt gebruikt als z.g.n. versterkingsdiode. De
spanningsregeling berust op het feit, dat dit type transistor (TR,) niet
geleidend wordt, voor de basisemitter een waarde heeft bereikt van onge
veer 0,6 V, maar een spanning, die slechts een fractie hoger is dan deze
waarde is al voldoende om de transistor in de verzadiging te sturen. Als
bijvoorbeeld de loper van R4 op een kwart van z’n baan wordt gezet, zal er
een stroom vloeien door R3 en R4 en de spanning op de basis van TR, zal
12

stijgen tot ongeveer 0,6 V. De spanning kan niet veel verder toenemen,
aangezien dit tot gevolg heeft, dat TR, gaat geleiden en dus stroom van R4
zal ovememen via het collector-emitter circuit. De spanning aan de basis
van TR, is dus gestabiliseerd op ongeveer 0,6 V. Door de werking van de
spanningsdeler zal de spanning op de collector van TR, het viervoudige
zijn, dus 2,4 V. Het is duidelijk, dat met R4 de spanning op de collector van
TR, over een vrij groot gebied is te regelen.
R4 wordt zo ingesteld, dat de inverterende ingang dezelfde spanning heeft
als de niet-inverterende ingang, als de voedingsspanning de laagst accep
tabele waarde heeft. Is de voedingsspanning hoger dan deze kritische
waarde, dan zal de uitgangsspanning van IC, hoog zijn, en zal de LED niet
oplichten. Komt de voedingsspanning onder deze waarde, dan zal de
spanning van de niet-inverterende ingang lager worden, dan die van de
inverterende ingang, zodat de uitgangsspanning van IC, laag wordt, en D,
dus zal oplichten.
Een moeilijkheid met dit type schakeling is, dat bij zeer kleine spannings
verschillen tussen de ingangen (in de orde van grootte van een paar hon
derd microvolt of minder), het uitgangssignaal een tussenwaarde kan
aannemen, wat een onregelmatig oplichten van D, veroorzaakt. Dit ver
schijnsel kan worden ondervangen door R5 in het circuit op te nemen. Als
het uitgangssignaal van IC, meer negatief wordt, zal de stroom door R5 de
niet-inverterende ingang meer negatief maken, die op zijn beurt het uitgangsignaal meer negatief maakt. Deze regenererende werking gaat door
tot het uitgangssignaal geheel negatief is. Op deze wijze wordt een tussen
waarde van het uitgangssignaal voorkomen.
De bouw
Alle onderdelen kunnen worden gemonteerd op een stuk Veroboard (rastermaat 2,5 mm) met 9 koperbanen met 14 gaatjes. De opbouw van de
print is afgebeeld in fig. 2.3. De bouw is betrekkelijk eenvoudig, maar denk
eraan, geen van de 4 verbindingsdraden te vergeten. Dit geldt eveneens
voor de 5 onderbrekingen in de koperbanen. Zorg ervoor, dat de koper
banen geen contact met elkaar maken via kleine soldeerdruppeltjes, iets
wat gemakkelijk kan voorkomen bij deze kleine rastermaat. Vooral bij het
vastsolderen van het IC dient hierop gelet te worden. Het is aan te raden de
plaat door te meten als alles is gemonteerd, om er zeker van te zijn, dat dit
soort kortsluitingen niet aanwezig is.
Als de aansluitdraden van D, haaks worden omgebogen, kan deze in een
gewone LED-houder worden gemonteerd. Aangezien de montageplaat vrij
klein en licht is, kan de hele plaat hieraan worden opgehangen. De aansluitdraden van D, moeten dan wel vrij kort gehouden worden, om toch
een redelijk stevig geheel te krijgen. Doordat de schakeling klein is, zal het
over ’t algemeen geen probleem geven om in te bouwen. Het apparaatje
kan natuurlijk ook als aparte unit gebouwd worden in een eigen kastje. In
dat geval kunnen de te bewaken voedingsleidingen op twee stekerbusjes
worden aangesloten. Aan het verbindingssnoer met de tester worden dan
13
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Fig. 2.3 De componentenopstelling op de print: denk aan de onderbrekingen in de
koperbanen.
twee banaanstekers gemonteerd, waarmee het dan met het betreffende
apparaat kan worden verbonden.
De schakeling heeft een stroomverbruik van ca. 1 mA bij een voedings
spanning van 9 V, zodat dit normaliter de levensduur van de batterij niet
veel zal inkorten. Mocht dit onder bepaalde omstandigheden echter wel
het geval zijn, dan kan een drukschakelaar in serie met de plusleiding van
de tester worden gezet. De schakeling zal dan geen ’stand by’ stroom
verbruiken, maar het is dan natuurlijk wel nodig op de knop te drukken,
om de toestand van de batterij te controleren. Als het lampje brandt, is het
stroomverbruik ca. 8 mA bij 9 V voedingsspanning.
Onderdelenlijst
Weerstanden (1/4W 5%)
56 kfi
R,
18 kft
r2
18 kfi
R3
10 kïï instelpotentiometer, liggend.
R4
1 Mfi
R5
1,2 kfi
r6
Halfgeleiders
TR
BC109c
IC,
741c
LED met houder b.v. TIL209.
D,
Diversen
Veroboard, draad, tin.
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Elektronische
thermometer

Het bouwen van deze elektronische thermometer (fig. 3.1), is een zeer
interessant karweitje. Hoewel dit type thermometer bepaalde nadelen
heeft ten opzichte van een conventionele thermometer, zoals bijvoorbeeld
de benodigde spanningsbron, heeft het als groot voordeel, dat de temperatuurvoeler op afstand van de rest van de schakeling kan worden aange
bracht. Zo is het dus bijvoorbeeld mogelijk vanuit de huiskamer de tem
peratuur te controleren in een groentekas die in de tuin staat.

Fig. 3.1 De complete elektronische thermometer.
Ook is de thermometer voor vele andere toepassingen te gebruiken, zoals
fotografie, calorische experimenten op school, als kamerthermometer
enzovoort. Het voordeel t.o.v. de meeste kwik- en alcoholthermometers is
de grote, gemakkelijk af te lezen schaal. Het meetgebied ligt tussen de 0 en
50 graden Celsius, dit wordt afgelezen op een 50 pA meter. De schaalver
deling is lineair.
Het hart van het apparaat is een speciaal IC, dat met een zeer grote
nauwkeurigheid werkt.
De schakeling
Fig. 3.2 geeft het complete schema van de elektronische thermometer weer.
15

Het enige actieve onderdeel van de schakeling is een LM3911N, verder zijn
er nog enkele discrete componenten gebruikt.
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Fig. 3.2 Het schema.
Een gestabiliseerde voeding is voor deze schakeling wel noodzakelijk. De
benodigde zenerdiode is tussen de pennen 1 en 4 van de LM391 IN aan
gesloten. Samen met R, vormt dit een eenvoudige gestabiliseerde voedingseenheid, die een zeer constante spanning afgeeft van 6,8 V.
De schakeling is bijzonder eenvoudig, omdat de LM391 IN een vrij gecom
pliceerd intern circuit heeft, compleet met een temperatuursensor.
De werking berust op het feit, dat de spanning over een siliciumdiode daalt
bij stijgende temperatuur. Dit met een paar millivolt per graad Celsius. In
feite vormt deze diode het basis-emittercircuit van een transistor. Er zijn
twee van deze meetcircuits, die met verschillende stroomsterkten werken.
De twee uitgangssignalen worden vergeleken en de differentiaalspanning
wordt versterkt, waardoor aan de uitgang een spanningsverandering wordt
verkregen van 10 mV per graad Celsius.
Het IC heeft een temperatuurbereik van —25 °C tot +85°C met een lineariteitsfout van max. 0,5%.
Een operationele versterker is in het IC ingebouwd. De niet-inverterende
ingang hiervan is verbonden met de uitgang van het temperatuur-sensorcircuit. De inverterende ingang en de uitgang van deze versterker zijn
respectievelijk aangesloten op de pennen 2 en 3 van het IC, maar in dit
geval zijn ze met elkaar verbonden.
Er is geen signaalversterking nodig, aangezien de LM391 IN tussen de 0 en
50 graden Celsius een spanningsvariatie geeft van 500 mV (50 graden X
10 mV per graad), wat voor iedere 50 /xA meter voldoende is om een volle
uitslag te geven. Op de interne operationele versterker van het IC moet een
externe belastingsweerstand worden aangesloten. Dit is R2.
R6 wordt zo ingesteld, dat de spanning aan de loper dezelfde is als de
spanning aan de uitgang van het IC, als deze een temperatuur van nul
graden Celsius heeft. Er is dan geen spanningsverschil over het metercircuit, zodat de meter dus ook nul aanwijst. R5 wordt zo ingesteld, dat de
16

meter een volle uitslag geeft bij 500 mV. Het gevolg is, dat de uitgangsspanning met 500 mV zal dalen als de temperatuur van het IC tot 50 graden
Celsius stijgt. Dit veroorzaakt dus een spanningsverschil van 500 mV over
het metercircuit, zodat de meter 50 zal aanwijzen. Tussengelegen tempe
raturen zullen evenredige aanwijzingen van de meter veroorzaken.
Hoewel de schaal van de meter in micro Ampères is ingedeeld, komt de
meteraanwijzing overeen met de temperatuur van het IC in graden Celsius.
De meter hoeft niet opnieuw geijkt te worden. D.m.v. S2 kan de meter
gebruikt worden als voltmeter met een bereik van 0 tot 10 volt, zodat de
batterij spanning kan worden gecontroleerd. De thermometer kan niet
gebruikt worden met een batterij, waarvan de spanning ver beneden de 8 V
is gedaald. In dat geval kan de voedingsspanning te laag zijn om het
stabilisatiecircuit goed te laten functioneren. Er is maar een kleine afwij
king van de gestabiliseerde spanning nodig, om een al te grote fout in de
aanwijzing te krijgen. D.m.v. R4 kan het voltmetercircuit afgeregeld wor
den, zodat de schakeling nauwkeurig met een multimeter kan worden
geijkt. Een drukschakelaar wordt gebruikt voor het in- en uitschakelen,
want het zal meestal niet nodig zijn de thermometer continu in bedrijf te
laten. S, wordt dus ingedrukt, als de temperatuur moet worden afgelezen,
en wordt vervolgens weer losgelaten. Op deze manier gaan de batterijen
lang mee. Voor S, kan ook een schuif- of tuimelschakelaar worden geno
men.
Het stroomverbruik van de thermometer is ongeveer 6 mA bij 9 V voe
dingsspanning.
De bouw
De lay-out van het printplaatje (rastermaat 2,5 mm) is afgebeeld in fig. 3.3.
Het heeft 17 koperbanen met 19 gaatjes. Nadat de plaat op dejuiste maat is
afgezaagd, worden de twee 3,2 mm bevestigingsgaatjes geboord, evenals de
vijf onderbrekingen in de koperbanen. De onderdelen en de twee verbindingsdraden kunnen dan op hun plaats worden gesoldeerd.
De bouw is verder betrekkelijk eenvoudig, behalve misschien de montage
van de meter. Meestal wordt hiervoor een grote opening uitgezaagd met 4
gaatjes ernaast voor de bevestigingsboutjes. Waarschijnlijk is het eenvou
diger eerst de opening te maken met een figuurzaag en een vijl, waarna de
meter als mal wordt gebruikt om de plaats van de gaatjes aan te geven. De
vier gaatjes kunnen dan geboord worden, en de meter op z’n plaats
bevestigd.
Iedere normale 50 /iA draaispoelmeter kan worden gebruikt. Door de grote
nauwkeurigheid van het apparaat, is het toepassen van een wat grotere
meter zeker niet overdreven.
De afstelling
Ideaal zou zijn, het IC op een temperatuur van nul graden Celsius te
17
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Boven• en onderaanzicht van de print.

brengen en dan met R6 de meter op nul te stellen. De temperatuur van het
IC moet daarna worden verhoogd tot 50 graden Celsius, of een andere
waarde die in de buurt van een volle meteruitslag ligt, waarna R5 zó wordt
ingesteld, dat de meter de overeenkomstige waarde aangeeft. Om te con
troleren of de afstelling voldoende nauwkeurig is, moet deze methode een
of twee keer worden herhaald.
In de praktijk zal dit niet gemakkelijk te verwezenlijken zijn, tenzij het IC
wordt ondergebracht in een waterdichte behuizing. Dit is eventueel wel
uitvoerbaar, want het is niet nodig het IC op een montageplaat te beves
tigen. Het kan in een sonde worden aangebracht en d.m.v. een 3-aderige
kabel met de printplaat worden verbonden. Indien nodig mag deze kabel
vrij lang zijn, is het echter meer dan een paar meter, dan is het ’t beste een
2-aderig snoer met een gemeenschappelijke afscherming te gebruiken,
waarbij de min met de afscherming is verbonden. De plus en de uitgang
worden op de binnenste geleiders aangesloten. Een geschikte sonde kan
bijvoorbeeld een reageerbuisje zijn, waarin het IC wordt ondergebracht.
Het is aan te raden siliconenpasta te gebruiken om de ruimte om het IC
mee op te vullen, zodat een goede warmteoverdracht tussen de buitenkant
van de reageerbuis en het temperatuurcircuit wordt verkregen.
Als het IC in een sonde wordt gemonteerd, is het eenvoudig om het geheel
18

op nul graden Celsius te brengen. Een paar ijsblokjes in een beetje water
rondroeren tot ze niet meer smelten, en het water zal vrijwel exact de juiste
temperatuur hebben (het verschil is te verwaarlozen klein). Wat warm
water van een bekende temperatuur wordt gebruikt als uitgangspunt voor
het afregelen op een hogere waarde.
Wordt er geen sonde gebruikt, dan kan in principe dezelfde methode
worden gebruikt. Er kan dan gebruik worden gemaakt van het tempera
tuurverschil tussen twee plaatsen, waarvan de temperatuur nauwkeurig
bekend is. Eerst wordt het IC in de koude omgeving geplaatst, waarbij het
voldoende tijd moet krijgen om af te koelen, waarna R6 zó wordt ingesteld,
dat de meter de juiste temperatuur aangeeft. Daarna in de warmere
omgeving, en nadat het IC op temperatuur is gekomen, wordt met R5 de
juiste aanwijzing van de meter ingesteld. Deze procedure wordt herhaald,
tot er niet verder meer bijgesteld hoeft te worden.
Het is raadzaam een metalen koelplaatje aan de pennen 5 t/m 8 van het IC
te solderen, aangezien deze pennen de warmte van buitenaf naar het
sensorcircuit geleiden. Dit plaatje zal de warmteopname versnellen en
tevens de kleine hoeveelheid warmte, die in de chip wordt opgewekt,
afvoeren. Het resultaat is een meer betrouwbare aanwijzing en een sneller
reageren op temperatuurwisselingen.
Het plaatje kan van b.v. koper worden gemaakt.

!

Om R4 juist in te stellen, moet eerst de voedingsspanning nauwkeurig
gemeten worden met een multimeter, waarna S2 in de stand 'batterij test’
wordt gezet. R4 wordt nu zó ingesteld, dat de meter de juiste aanwijzing
geeft. S, moet ingedrukt worden gehouden, als de voedingsspanning met
de multimeter wordt gemeten en R4 wordt ingesteld.
Onderdelenlij st
Weerstanden
390 fi, 1/4W, 5%
R
3,3 kft, 1/4W, 5%
r2
150 kfi, I/4W, 5%
R3
100 kfi, miniatuur instelpotentiometcr
R4
10 kü miniatuur instelpotentiometer
r5
4,7 k£2, miniatuur instelpotentiometer
r6

I

Halfgeleider
IC'

LM391 IN, behuizing: 8 pens DIL

Schakelaars
S:
S2

enkclpolig maak, terugverend
dubbelpolig om, schuifschakclaar

Meter
M

50 /iA draaispoelmctcr

:

Diversen
Veroboard. kastje, batterij, draad, tin.
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Lichtgevoelige
schakelaar

Lichtgevoelige schakelaars zijn erg handige en veelzijdige elektronische
schakelingen. De hier beschreven schakeling kan voor vele toepassingen
worden gebruikt, zoals b.v. automatische buitenverlichting, waarbij de
schakeling automatisch het licht aanschakelt bij zonsondergang en weer
uit bij zonsopgang.

Fig. 4.1 De lichtgevoelige schakelaar.
Ook is het te gebruiken om inbrekers af te schrikken als men voor lange tijd
van huis is, want door een automatisch bediende hal- of buitenverlichting
wordt de indruk gewekt, dat men thuis is. De schakelaar is ook erg geschikt
om een parkeerlicht te bedienen.
De schakeling stuurt een relais, waardoor elk elektrisch apparaat in en uit
kan worden geschakeld, mits het relais voldoende contacten heeft. Hier
door is het ook mogelijk uit te schakelen als het donker wordt en weer aan
als het licht wordt. In plaats van de in ruststand gesloten relaiscontacten
moeten dan de in ruststand geopende contacten worden gebruikt.
De schakeling
In fig. 4.2 staat het schema van het apparaat afgebeeld. De schakeling is
opgebouw rond een operationeel versterker, die een transistor stuurt,
20
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Fig. 4.2

De schakeling.

I

waarmee de bckrachtigingsstroom van het relais wordt geschakeld. De
schakeling lijkt op de hiervoor beschreven 'Batterij Test Lamp’. Ook hier
wordt het IC als verschil versterker gebruikt. Als de niet inverterende (+)
ingang een hogere spanning heeft dan de inverterende (—), zal het uit
gangssignaal van het IC ongeveer gelijk zijn aan de spanning van de
plusleiding. Het gevolg is een sterkere basisstroom naar TR, via D,, D2 en
R5. Hierdoor wordt TR, vol open gestuurd en zal een grote stroom door de
spoel van het relais vloeien, waardoor het relais zal schakelen.
Als de niet-inverterende ingang een lagere spanning krijgt dan de inver
terende, zal het uitgangssignaal van IC, sterk dalen, tot ongeveer 2 V of iets
lager.
Door de parallelschakeling van R6 in het basis-emitter circuit van TR, en
de spanningsval van ca. 1,2 V over D, en D2 zal de spanning niet meer in
staat zijn TR, open te houden, waardoor er vrijwel geen collectorstroom
vloeit. Het relais wordt nu dus niet bekrachtigd.
De inverterende ingang van IC, wordt door R3 en R4 op ongeveer de helft
van de voedingsspanning gehouden. De niet-inverterende ingang is ver
bonden met een spanningsdeler, die bestaat uit R,, R2 en PCC, is een
cadmium-sulfide fotoweerstand. De weerstand hiervan is afhankelijk van
de hoeveelheid licht, die op het gevoelige oppervlak valt. Als er fel licht op
valt zal de weerstand maar een paar tiende ohm zijn, maar in totale
duisternis kan dit oplopen tot boven de 10 Mfl.
Als de PCC, fel wordt verlicht, zal de spanning aan de niet-inverterende
ingang laag zijn, en spreekt het relais dus niet aan. Wordt PCC, daaren
tegen in een wat minder lichte omgeving geplaatst, dan zal de spanning aan
de niet-inverterende ingang relatief hoog zijn, waardoor het relais wordt
bekrachtigd. Het kritische punt, waarop de schakeling van de ene naar de
andere toestand omslaat kan m.b.v. R, over een groot gebied worden
ingesteld.
Dit type schakelingen hebben meestal een ingebouwde trigger, die er voor
zorgt, dat de schakeling altijd geheel in of uit staat, zodat er geen tussen21
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stand mogelijk is. In dit geval is dat niet nodig, aangezien met een relais
wordt gewerkt, dat alleen maar in- of uitgeschakeld kan zijn, zelfs als de
elektronische schakeling zich in een tussenstand bevindt.
D3 is een-blusdiode, die wordt gebruikt om de hoge spanningspieken te
onderdrukken. Deze spanningspieken ontstaan over de spoel van het relais
als de stroom wordt onderbroken.
C, is een ontkoppelcondensator, S, de aan/uit schakelaar.
De schakeling heeft een stroomverbruik van minder dan 1 mA bij een
voedingsspanning van 9 V, als tenminste het relais niet bekrachtigd is. Is
dat wel het geval, dan neemt het stroomverbruik sterk toe. Het stroom
verbruik met een bekrachtigd relais hangt af van de weerstand van de
relaisspoel. Als een laag stroomverbruik wordt verlangd, moet dus een
relaisspoel met een hoge weerstand worden genomen.
De bouw
Behalve het relais en de aan/uit schakelaar, worden alle onderdelen op een
plaatje Veroboard (rastermaat 2,5 mm) met 15 koperbancn, elk met 14
gaatjes gemonteerd. Details hiervan zijn weergegeven in fig. 4.3.
Er moet een gat van ongeveer 12 mm in de kast worden geboord, om een
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Fig. 4.3 Alle onderdelen vinden een plaatsje op de print.
:
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voldoende hoeveelheid licht door te laten voor PCC,. De print moet zo in
de kast worden gemonteerd, dat de lichtgevoelige oppervlakte van PCC,
zich precies achter deze opening bevindt. Het gevoelige oppervlak van een
ORP 12 bevindt zich tegenover de zijde van de aansluitdraden. De wijze
van monteren van het relais hangt uiteraard af van het gebruikte type.
Sommigen zijn geschikt voor directe printmontage, bij andere moet dit
m.b.v. een losse voet, waarin het relais kan worden geplugd. In beide
gevallen zal het waarschijnlijk nodig zijn een aluminium steunplaatje te
maken.
In het prototype werd een relais gebruikt, wat direct op een rasterplaat kan
worden gemonteerd. Als alles gemonteerd is, kan de print in de kast
worden bevestigd.
De afstelling
Als de schakeling het relais bij een bepaalde lichtsterkte moet inschakelen,
moet bij die lichtsterkte worden afgesteld. R, wordt dan zover mogelijk
rechtsom gedraaid zonder dat het relais afvalt. Bij de meeste toepassingen
zal de exacte lichthoeveelheid, waarbij het relais wordt bekrachtigd niet
van zo groot belang zijn, waardoor vrijwel iedere willekeurige stand van R,
goede resultaten geeft.
Als de schakeling wordt gebruikt om een lamp te bedienen, dan is het van
belang, dat de lichtgevoelige schakelaar zo wordt opgesteld, dat de fotocel
niet teveel door de betreffende lamp wordt belicht. Het is anders mogelijk,
dat er een terugkoppeling naar de schakeling ontstaat via de lamp en de
fotocel, waardoor de lamp voortdurend aan en uit flitst!
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Onderdelenlijst
Weerstanden (1/4W, 5%)
220 kft instelpotentiometer
R,

R2
R3
R4

R5
r6

1,5 kft
33 kft
33 kft
8,2 kft
6,8 kft

Condensatoren
100 nF
C,
TR
IC,
D,

d3

Halfgeleiders
BC108
741c
1N4148
1N4148
1N4148

Lichtgevoelige weerstand
PCC1
ORP 12
Relais
Ieder type voor een spanning van 6V en een spoelweestand van 200 ft of meer is
geschikt.
Schakelaar
Enkelpolige tuimelschakelaar
S,
Diversen
Veroboard, kastje, draad, tin, 9V batterij of een geschikte netvoeding.
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Elektronische

eierwekker

Evenals de voorgaande schakelingen heeft ook deze weer toepassingsmo
gelijkheden op vele gebieden. Dit type schakeling wordt gewoonlijk als
elektronische eierwekker gebruikt, maar het is ook voor een groot aantal
andere toepassingen te gebruiken zoals in de keuken en de hobbywerkplaats. Dit type timer kan ook goed gebruikt worden bij spelletjes, waarbij
elke speler een gelimiteerde tijd heeft om een zet te doen. Het is werkelijk
verrassend hoe vaak dit soort timers van pas komt!
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Fig. 5.1 De timer.
De hier beschreven timer (fig. 5.1) heeft een bereik van ongeveer 6 secon
den tot 3,5 minuten, maar dit kan gemakkelijk aan individuele wensen
worden aangepast, waarover later. Het apparaat is eenvoudig te bedienen
m.b.v. een knop en een schakelaar. De eerste is de bedieningsknop met een
schaalverdeling in minuten en seconden, waarmee de tijd wordt ingesteld.
De tweede is de aan/uit schakelaar S,, die omgezet wordt als de tijd ingaat.
Als de ingestelde tijdsduur is verlopen, gaat een alarm, dat kan worden
ingezet, door de schakelaar weer in z’n oorspronkelijke stand terug te
zetten. De timer is dan weer klaar voor gebruik.
De schakeling
Het schema van de timer is afgebeeld in fig. 5.2. Het is opgebouwd rond
25
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twee NE555V timer-I.C.’s. Eén wordt in het timercircuit gebruikt, dat op
zijn beurt het andere I.C. stuurt. Dit laatste genereert het alarmsignaal.
IC, is de timer, deze is monostabiel geschakeld. Het uitgangssignaal van
IC, (pen 3) is onder normale omstandigheden zwak (vrijwel gelijk aan de
minspanning), maar kan toenemen (tot bijna de plusspanning), door de
spanning op pen 2 even te laten dalen. Deze daling moet niet blijvend zijn,
want dan zal IC, blokkeren. Daarom is pen 2 opgenomen in een R-C kring,
die bestaat uit R2 en C3. Als S, wordt gesloten en de schakeling dus met de
spanningsbron wordt verbonden, zal de spanning aan pen 2 eerst dalen tot
die van de minleiding, waardoor het timercircuit in werking wordt gezet.
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Fig. 5.2 Het schema van de timer.
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C3 zal echter via R2 snel opladen tot een spanning gelijk aan de plusleiding.
De spanning aan pen 2 neemt dus toe, waardoor de timer niet wordt
geblokkeerd. C2 wordt onder normale omstandigheden overbrugd door
een transistor in het IC, maar deze transistor spert, als het timercircuit in
werking is. Hierdoor kan C2 opladen via VR, en R,. C2 laadt net zo lang op
tot de spanning over deze condensator gelijk is aan twee derde van de
voedingsspanning. De schakeling neemt dan de oorspronkelijke toestand
weer aan. C2 ontlaadt via de interne transistor van IC,, terwijl het uit
gangssignaal van IC, weer een hoge waarde aanneemt. De tijd, die nodig is
om het uitgangssignaal deze hoge waarde te laten bereiken, hangt af van de
tijdconstante van VR, met R, en C2. Deze tijdsduur is gelijk aan 1,1 CR (C
in microforads en R in megaohms). Dit is ongeveer 6 seconden met VR, op
minimale weerstand en 3,5 minuut met VR, op maximum. Men moet
echter wel in gedachten houden, dat de onderdelen van het timer-circuit
vrij grote toleranties hebben, zodat het bereik van schakelingen, die vol
gens dit schema worden gebouwd aanzienlijk kan verschillen. IC2 is astabiel geschakeld, maar gaat nog niet oscilleren als de voeding wordt inge
schakeld. Dit komt, omdat IC, wordt getriggerd, zodra de spanningsbron
wordt ingeschakeld, en hierdoor het uitgangssignaal toeneemt. Dit stuurt
TR, open, waardoor de resetpen van IC2 (pen 4) wordt geaard en het
astabiele circuit wordt geblokkerd. Als de spanning aan pen 3 van IC, daalt
26

bij het bereiken van de ingestelde tijd, zal TR, worden dichtgestuurd en zal
pen 4 van IC2 positief worden.
Nu kan de toongeneratorschakeling in werking komen. Deze oscilleert op
een frequentie van een paar honderd Hertz. Uitgang 3 van IC2 stuurt een
luidspreker met een hoge impedantie via condensator C5. Deze dient om de
gelijkstroom component te blokkeren.
Het uitgangssignaal is opgebouwd uit een aantal korte pulsen, wat een vrij
doordringend geluid heeft.
Door S, te openen wordt de voeding naar de schakeling onderbroken,
waardoor dus ook het alarm stopt. C3 ontlaadt dan snel via R2, waarna de
schakeling weer startklaar is. C, is een ontkoppelcondensator.
Het timcrcircuit wordt vrijwel niet beïnvloed door variaties in de voe
dingsspanning, daar de oplaadtijd van C2 tot twee derde van de voedings
spanning, theoretisch (en vrijwel ook praktisch) geheel onafhankelijk is
van de werkelijke waarde van de voedingsspanning.
Bouw
Met uitzondering van VR,, S, en LS| worden alle onderdelen weer
gemonteerd op een stuk Veroboard (rastermaat 2,5 mm). Deze heeft 17
koperbanen met elk 31 gaatjes. De lay-out van de plaat staat afgebeeld in
fig. 5.3.
Let erop, dat de beide ICs op de juiste manier worden aangesloten, en zorg
er voor, dat geen van de acht verbindingsdraden wordt vergeten. Dit geldt
eveneens voor de acht onderbrekingen in de koperbanen.
In de frontplaat moet een gat gemaakt worden voor de luidspreker, het
makkelijkst gaat dit met een figuurzaag.
Eventueel kan hierbij nog een ronde vijl worden gebruikt. Er kan ook een
ring van vlak naast elkaar gelegen gaatjes worden geboord, net aan de
binnenzijde van de te maken opening. Het materiaal binnen deze ring kan
dan worden uitgebroken, waarna de ruwe kanten van de opening worden
afgevijld met een grote halfronde vijl. Een stuk luidsprekergaas of doek
wordt dan achter dc opening gelijmd, waarna de luidspreker zorgvuldig op
z’n plaats wordt vastgelijmd. VR, en LS, worden ook in de frontplaat
aangebracht. VR, moet bij voorkeur worden voorzien van een grote pijlknop, zodat er een flinke schaalverdeling omheen gemaakt kan worden. De
bedrading kan nu worden afgemaakt en tenslotte wordt de print bevestigd
met korte M3 boutjes.
Het afregelen
Als het apparaat voor de eerste keer wordt getest, is het raadzaam VR, op
de kortst mogelijke tijd in te stellen (geheel naar links draaien). Het alarm
moet dan ongeveer 10 seconden nadat het apparaat is ingeschakeld ingaan.
Als het alarm niet gaat, maak dan één kant van R3 los en schakel de timer
weer in. Nu moet het alarm onmiddellijk gaan. Is dit niet het geval, dan is er
27
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Fig. 5.3 De lay-out op Veroboard.
waarschijnlijk een fout in de bedrading rond IC2. Als het alarm wel gaat, zit
de fout vrijwel zeker in de bedrading rond IC,. Als de schakeling bij korte
tijden goed werkt, maar niet bij langere (of als de langere tijden aanzienlijk
langer zijn, dan zou moeten), wijst dit erop dat C2 een te grote lekstroom
heeft en moet deze worden vervangen.
Het maken van een schaalverdeling rond de regelknop van VR, is een
tamelijk tijdrovend werkje, want deze moet proefondervindelijk worden
aangebracht.
Als het bereik van de timer ver buiten eerder genoemde grenzen ligt, is dit
waarschijnlijk te wijten aan de grote tolerantie van de onderdelen in het
timingcircuit, in het bijzonder C2. Om dit te verbeteren, kan C2 worden
vervangen, in de hoop een meer geschikte condensator te vinden. Voor de
meeste toepassingen zal het preciese bereik van het apparaat niet al te
belangrijk zijn.
Met behulp van de eerder gegeven formule is het mogelijk om iedere
willekeurige tijdsduur in te stellen, door de waarden van R, en C2 te
wijzigen.
Opgemerkt moet worden, dat dit eenvoudige type timer niet geschikt is
voor zeer lange tijden van een paar uur of langer.
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Onderdelenlijst
Weerstanden (1/4W, 5%)
56 kü
R.
120 kü
R2
12 kfl
R3
3,9 k
R4
120 kS2
R5
27 kfi
r6
VR,
2,2
potcntiometer, lineair
-

Condensatoren
10 /xF 10V
C,
100/xF 10V
C2
0,47 jiiF 10V
C3
47 nF
C4
100 /xF 10V
C5

1

Halfgeleiders
TR,
BC108
NE555V
IC,
NE555V
IC2
Schakelaar
S,
Luidspreker
LS,

enkelpolige tuimelschakelaar
Iedere luidspreker met een impedantie tussen 50 en 80 & is
geschikt.

Diversen
Veroboard, kastje, luidsprekerdoek, knopje, draad, tin, batterij.
!
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Ultrasonore
zender

Ultrasonore afstandbedieningssystemen worden voor vele doeleinden
gebruikt. Een bekend voorbeeld is wel de TV-afstandbediening. Ze kunnen
echter ook worden gebruikt voor de afstandbediening van modelauto’s en
boten en voor vrijwel ieder elektrisch of elektronisch toestel. Ook zijn ze
geschikt voor het geven van seinen (b.v. tussen het huis en schuur), of als
inbraakalarm.

Fig. 6.1 De ultrasonore zender.
Het systeem zoals hier beschreven, bestaat uit een zender voorzien van een
drukknop en een ontvanger (beschreven in het volgende hoofdstuk), die
een relais bediend. Wanneer de knop op de zender wordt ingedrukt, wordt
het relais in de ontvanger bekrachtigd. Het apparaat kan echter ook
geschikt gemaakt worden om b.v. iets te vergrendelen, door het toepassen
van een geschikt relais. Dit systeem heeft een betrekkelijk klein bereik,
ongeveer 10 meter, hoewel de maximale afstand, die overbrugd kan wor
den, in zekere mate afhangt van de omgeving waarin het gebruikt wordt.
Het bereik is binnenshuis meestal groter dan buiten, omdat het geluid dan
weerkaatst wordt door de vloer, muren, plafond en voorwerpen in de
kamer, wat de rijkwijdte vergroot. Dit verschijnsel treedt buiten in veel
mindere mate op. Er is trouwens geen enkele vergunning voor dit systeem
nodig, omdat ultrasonore geluidsgolven gebruikt worden en geen radio
golven.
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De schakeling
De zender bestaat uit een hoogfrekwente oscillator, die gekoppeld is
aan een speciale transducer. Het schema van de zender is afgebeeld in
fig. 6.2.
De oscillator is opgebouwd rond een NE555V timer-IC, die astabiel is
geschakeld. De condensator C2 zal via R, en R2 opladen tot twee derde van
de voedingsspanning, en ontlaadt dan naar pen 7 van het IC tot de
spanning over C2 gelijk is aan een derde van de voedingsspanning. Ver
volgens laadt C2 weer op tot twee derde van de voedingsspanning en
ontlaadt dan weer gedeeltelijk. Op deze manier oscilleert de schakeling
voortdurend. R2 bepaalt de ontlaadtijd van C2 en tevens in grote mate de
oplaad tijd.
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Het eenvoudige schema.

Deze weerstand regelt dus de frekwentie van de oscillator. De frekwentie
wordt ingesteld op 40 kHz. Bij deze frekwentie werkt de zendtransducer
het beste. De transducer wordt gevoed door het uitgangssignaal (pen 3) van
IC,. Hiervan gaat de spanning omhoog als C2 wordt opgeladen en daalt als
C, wordt ontladen. Een uitgangssignaal met een amplitude van verscheide
ne volts gaat zodoende naar de transducer. S, is een aan/uit drukschakelaar, terwijl C, en C3 ontkoppelingscondensatoren zijn. Misschien is het
nodig erop te wijzen, dat de transducer er niet als een gewone luidspreker
uitziet. Het is een piezoëlektrisch systeem, wat zowel met een kwartskristal
als met een kristal oortelefoon te vergelijken eigenschappen heeft. Evenals
bij een oortelefoon wordt een elektrisch signaal omgezet in een geluids
signaal. Het werkt bij de normale geluidsfrekwenties echter zeer ineffi
ciënt, maar wordt effectiever bij frekwenties, die iets boven de gehoorgrens
liggen. Evenals bij het kwartskristal heeft de ultrasonore transducer een
resonantie frekwentie. Deze frekwentie bedraagt bij dit ontwerp 40 kHz.
Bij deze frekwentie bereikt het rendement van de transducer een maxi-
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mum. Dit is de reden, dat de oscillator op deze bepaalde frekwentie wordt
ingesteld.
De ultrasonore transducers worden per set verkocht, één voor de zender en
één voor de ontvanger. Typenummer 0AB40K wordt voor de zender
gebruikt en RAB40K voor de ontvanger.
Het systeem werkt echter ook goed met andere gelijkwaardige transdu
cers.
De bouw
De onderdelen worden ook nu weer op een stuk Veroboard (rastermaat 2,5
mm) gemonteerd. Deze plaat heeft 17 bij 19 gaatjes, waarbij de koperen
banen in lengterichting lopen. Details staan afgebeeld in fig. 6.3. De bouw
is vrij eenvoudig, maar zorg ervoor, dat R2 een miniatuur weerstand is,
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Fig. 6.3 De montage zal geen problemen geven.
anders is er niet voldoende ruimte beschikbaar. Als de zender draagbaar
moet worden uitgevoerd, kan deze b.v. in een plastic doosje worden
ondergebracht. S, en de transducer kunnen dan zodanig in het doosje
worden gemonteerd, dat S, zich aan de bovenkant bevindt en de trans32

ducer aan de voorkant als het doosje in de hand wordt gehouden. De
transducer kan worden bevestigd door een gat van ca. 10 mm in de doos te
boren, en dan de transducer van buitenaf hierin te lijmen. Het gat is nodig
voor de plug aan de achterzijde van de transducer. Met een kort snoer,
voorzien van een plug kan de transducer met de montageplaat worden
verbonden. Een andere manier om de transducer te bevestigen is een wat
groter gat te boren b.v. 20 mm diameter, waarin de transducer van bin
nenuit wordt gelijmd. De bedrading kan daarna worden afgemaakt, waar
na de montageplaat met behulp van boutjes in de doos wordt vastgezet.
i
De instelling
R2 kan niet goed worden ingesteld voordat ook de ontvanger is gebouwd.
R2 wordt dan op verschillende waarden ingesteld, tot die waarde gevonden
is, waarbij het bereik het grootst is. Als men over een laagfrekwentmillivoltmeter beschikt, kan een wat nauwkeuriger en snellere methode
worden toegepast. De millivoltmeter wordt dan gebruikt om het signaal
aan de collector van TR, van de ontvanger te meten, de zender wordt
vervolgens ingeschakeld en op de ontvanger gericht. R2 wordt dan zo
ingesteld, dat de millivoltmeter de maximale signaalsterkte aanwijst. De
instelling van R2 is niet zo kritisch, ten minste als het systeem niet in de
buurt van het maximale bereik wordt gebruikt.

Onderdelenlijst
Weerstanden (1/4W, 5%)
820
R.
4,7 kfi miniatuur instelpotentiometer
R2
Condensatoren
100 nF
C,
4, 7 nF
C2
100 nF
C3
Halfgeleiders
NE555V
IC,
Transducer
LS,

40 kHz ultrasonore transducer*

Schakelaar
enkelpolig maak, terugverend
S,
Diversen
Vcroboard, kastje, batterij, DIN-chassisdeel, draad, tin enz.
*De ultrasonore transducers worden per paar verkocht: één voor de zender en
één voor de ontvanger. Het type transducer is niet kritisch.
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Ultrasonore
ontvanger
Het signaal, dat de ultrasonore transducer van de ontvanger afgeeft, is
uiterst zwak; misschien iets meer dan 1 mV als het systeem over een korte
afstand wordt gebruikt, maar aanzienlijk minder als de afstand in de buurt

Fig. 7.1 De ontvanger.
van het maximale bereik ligt. Daarom is een behoorlijke signaalversterking
nodig, om het relais te kunnen bekrachtigen.
De schakeling
Het schema van de ultrasonore ontvanger is afgebeeld in fig. 7.2. Alhoewel
het niet zo eenvoudig is als het schema van de zender, heeft de ontvanger
maar drie actieve onderdelen.
De werking van de transducer van de ontvanger berust, evenals die van de
zender op het piezoëlektrisch principe. De resonantie frekwentie is 40 kHz.
In tegenstelling tot de transducer van de zender, is die van de ontvanger
ontworpen om een geluidssignaal om te zetten in een elektrisch signaal, in
plaats van andersom. In feite is de werking gelijk aan die van een kristalmicrofoon, maar is zeer inefficiënt bij de hoorbare frekwenties. De werking
wordt beter net boven de gehoorgrens en bereikt een maximum bij de
resonantie frekwentie van 40 kHz. Het signaal van de zender wordt dus op
effectieve wijze door de transducer geselecteerd, want andere geluiden
worden genegeerd.
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Het schema van de ontvanger.

TR, heeft R2 als collectorbelasting, terwijl de basis een voorspanning krijgt
via R,. De transducer wordt direct aan de basis van TR, gekoppeld, dit is
mogelijk omdat de transducer een zeer hoge weerstand heeft, waardoor dit
nauwelijks de sturing van TR, beïnvloed. Omgekeerd zal de lage spanning
van TR 1 geen invloed hebben op de transducer, waardoor een onbetrouw
bare werking ten gevolge van instabiliteit of opgevangen radiosignalen
wordt voorkomen.
Het uitgangssignaal van TR, gaat via C3 naar een tweede trap met een
gemeenschappelijke emitterschakeling.
C3 heeft een tamelijk kleine capaciteit, zodat het signaal van 40 kHz
effectief wordt gekoppeld, maar signalen met een frekwentie binnen de
gehoorgrens in grote mate worden onderdrukt.
Afgezien van het feit, dat in de tweede versterkertrap een PNP transistor is
toegepast en dat een filtercondensator voor de hoge frekwenties ontbreekt,
is deze trap in principe gelijk aan de eerste. Om het relais te kunnen
bedienen, moet het signaal van de collector van TR2 worden gelijkgericht
en afgevlakt tot een gelijkspanningssignaal en verder worden versterkt. C4
koppelt het signaal aan de gelijkrichtschakeling, die bestaat uit D, en D2.
C5 vlakt de pulserende gelijkspanning verder af. Als er een signaal van
voldoende sterkte op de collector van TR2 staat, zal TR3 worden open
gestuurd, waardoor het relais in het collectorcircuit van TR3 zal worden
bekrachtigd. Uiteraard spreekt het relais alleen dan aan, als de transducer
een signaal van de zender ontvangt.
Dus wanneer de knop op de zender wordt ingedrukt, wordt het relais
bekrachtigd. Het relais valt weer af, als de knop weer wordt losgelaten.
D3 is de gebruikelijke beschermdiode, om de hoge spanningspieken te
begrenzen, die over de spoel van het relais ontstaan, als de stroom wordt
uitgeschakeld.
C6 wordt gebruikt om de tijdsduur, die de schakeling nodig heeft, om op
het begin en het eind van een ingangssignaal te reageren, wat te verlengen.
Dit bleek noodzakelijk, daar anders tussen het relais en de transducer een
genereereffect kan ontstaan, wat een lichte instabiliteit kan veroorzaken.
Dit verschijnsel hoeft niet altijd op te treden, het hangt af van de karak
teristiek van het gebruikte relais, en de opstelling van de diverse onder35
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delen t.o.v. elkaar. C,, R5 en C7 dienen voor de ontkoppeling van de
voeding. Door de grote versterking en de hoge uitgangsstroom is dit
zondermeer noodzakelijk. S, is de aan/uit schakelaar. In rusttoestand is
het stroomverbruik van het apparaat slechts 2 mA, maar dit is aanzienlijk
hoger als het relais is bekrachtigd. De werkelijke waarde hangt af van de
weerstand van de gebruikte relaisspoel. Als een laag stroomverbruik nood
zakelijk is, b.v. bij batterij voeding, moet bij voorkeur een relaisspoel met
een tamelijk hoge weerstand worden genomen. Ieder relais, dat geschikt is
voor 6 V en een spoel weerstand heeft van ongeveer 200 fiof meer is, te
gebruiken. Er moet echter wel op gelet worden, dat het relais een voldoende
aantal kontakten van het juiste type heeft.
De bouw
De onderdelen kunnen op een print (rastermaat 4 mm) worden gemon
teerd, zoals aangegeven in fig. 7.3. De plaat heeft 15 koperbanen met 21
gaatjes. Er zijn geen onderbrekingen in de banen. Het relais wordt niet op
de plaat aangebracht. De manier waarop het relais gemonteerd moet
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Fig. 7.3 De componentenopstelling.
worden, zal afhangen van het type dat wordt gebruikt. Meestal is het nodig
een of ander bevestigingssteuntje te maken. S! en de transducer moeten in
de voorzijde van de doos gemonteerd worden, en kunnen op dezelfde
manier bevestigd worden, als beschreven bij de zender. De transducer
wordt aangesloten d.m.v. een plug aan de achterzijde. Voorop gesteld, dat
de verbinding tussen de transducer en de montageplaat vrij kort is (dit zal
meestal het geval zijn), is het niet nodig een afgeschermd snoer te nemen.
Het geheel kan in een kunststof kastje worden ondergebracht, hoewel een
metalen kastje de voorkeur heeft, want dat kan aan de min worden geaard,
waardoor de gehele schakeling is afgeschermd.
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Het gebruik
Zowel zender als ontvanger zijn richtinggevoelig. Om een maximale
betrouwbaarheid en reikwijdte te krijgen, is het nodig de ultrasonore straal
van de zender zó op de transducer van de ontvanger te richten, alsof het de
lichtbundel van een zaklamp is. Dit effect is binnenshuis niet zo sterk, door
het weerkaatsen van het geluid. Het zou zelfs wel mogelijk kunnen zijn, een
betrouwbare werking te krijgen, als de zender in de tegengestelde richting
straalt.
Ultrasonore golven gaan niet gemakkelijk door voorwerpen, die zich tus
sen de zender en de ontvanger bevinden, en moeten dus zoveel mogelijk
worden vermeden. Bij sommige toepassingen kan het noodzakelijk zijn, de
schakeling zo uit te voeren, dat als het signaal van de zender eenmaal is
opgevangen, het relais ingeschakeld blijft. Een eenvoudige manier om dit
te realiseren is een paar in ruststand geopende relaiscontacten over de
collector en emitter van TR3 te schakelen. Deze contacten sluiten, wanneer
het relais wordt bekrachtigd, en zorgen dat de stroom door de spoel blijft
vloeien, zelfs als TR3 weer dichtgestuurd wordt.
Bij andere toepassingen, zoals een inbraakalarm, waarbij de straal onder
broken wordt, moet de schakeling zo worden uitgevoerd, dat wanneer de
straal even wordt onderbroken, het relais afvalt en daarna niet meer
bekrachtigd kan worden. Dit kan worden gerealiseerd door een paar in
ruststand geopende relaiscontacten in serie met de relaisspoel te schakelen.
Met het relais in normale toestand bekrachtigd, zorgen deze contacten
ervoor, dat het relais met de schakeling verbonden blijft. Als echter de
straal wordt onderbroken en het relais valt af, wordt de verbinding met de
schakeling verbroken, en kan het relais niet meer ingeschakeld worden,
zelfs als TR3 weer geleidend zou worden.
Een drukschakelaar kan over deze relaiscontacten geschakeld worden,
zodat het relais weer opnieuw ingeschakeld kan worden.

I
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Onderdelenlijst
Weerstanden (1/4W, 5%)
1 MÖ
R.
4,7 kft
r2
1 Mn
R3
4,7 kfi
R4
470 fi
r5
Condensatoren
470 /xF, 10V
C,
27 pF, keramisch
C2
10 nF
C3
10 nF
C4
2,2 /xF, 10V
C5
100 /xF, 10V
C6
100 /xF, 10V
C7
Halfgeleiders
TR,
TR2
tr3
D,
D,
d3

BC108
BC178
BC108
OA91
OA91
1N4148

Schakelaar
enkelpolig, tuimel
S
Relais
Ieder type dat geschikt is voor een spanning van 6 V en een weer
stand heeft van 200 ïï of meer, zal voldoen.
Diversen
Veroboard, kastje, batterij, draad, tin.
Transducer, zie vorige hoofdstuk.
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Telefoonbelversterker

Hoewel deze schakeling voor vele toepassingen geschikt is, is hij in ’t
bijzonder geschikt voor de hobbywerkplaats. Het is een apparaat, dat het
geluid van de telefoonbel opvangt, en doorseint naar een andere plaats in
huis, schuur enz. Hierdoor wordt voorkomen, dat men de telefoon niet
hoort, omdat de afstand te groot is of omdat het te rumoerig is. Aangezien
de meeste hobbyruimten zich nogal ver van de telefoon bevinden, en er
bovendien nogal eens lawaai is, is dit apparaatje dus bijzonder praktisch.

!
:

S
Fig. 8.1 De elektronische telefoonbel.
De schakeling kan ook zeer bruikbaar zijn voor hardhorenden, die de
telefoon meestal slechts met moeite kunnen horen.
Op het eerste gezicht lijkt het misschien handiger, om gewoon een toongenerator of bel op het telefoontoestel aan te sluiten, in plaats van met een
microfoon het geluid van de bel op te vangen en dit door te geven aan een
versterker met luidspreker. Dit is natuurlijk ook het geval, maar aangezien
de PTT niet toestaat doorverbindingen te maken, zal toch dit systeem
gebruikt moeten worden. Een bijkomend voordeel van dit systeem is, dat
het gemakkelijk voor andere doeleinden gebruikt kan worden, want er is
geen enkele directe verbinding met het telefoontoestel. Het is bijvoorbeeld
ook mogelijk, gelijktijdig het geluid van een deurbel en een telefoon door te
geven, als die twee zich tenminste vrij dicht bij elkaar bevinden.
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De schakeling
Het schema van de telefoonbelversterker is weergegeven in fig. 8.2. In
principe bestaat het uit een versterker, die een luidspreker voedt. De
schakeling is echter ontworpen voor een zeer laag stroomverbruik, waar
door batterijvoeding mogelijk is, ook wanneer het apparaat lange tijd
achtereen ingeschakeld blijft. TR, is de actieve component van de voorR5
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Fig. 8.2 Het schema.
versterkingstrap, en vormt een gemeenschappelijke emitterschakeling. De
voorspannig van de basis wordt verzorgd door R, en R2 terwijl R4 en C3
respectievelijk de emitterweerstand en bypass condensator zijn. R3 is de
collectorbelasting van TR,. Deze trap werkt met een lage collectorstroom
van ca. 100 jiA, dit is gedaan om de ruis laag te houden en de batterijen te
sparen. C4 is een ontkoppelcondensator die nodig is om radiostoring te
voorkomen. C2 blokkeert de gelijkstroom aan de ingang.
Het uitgangssignaal van TR, gaat naar een tweede emittervolger die is
opgebouwd rond TR2. R7 dient als collectorbelasting en R6 om de basis een
voorspanning te geven. Deze trap werkt met een wat hogere collector
stroom dan TR,; in de buurt van de 500 jxA. Dit is nodig om een hogere
versterkingsfactor en dus een sterker uitgangssignaal te krijgen.
Om een lage russtroom te krijgen, zou nog een extra versterkingstrap
toegepast kunnen worden, maar er is hier een eenvoudiger methode
gebruikt. Omdat toch geen HiFi versterking nodig is, want het doel van het
systeem is alleen maar een willekeurig geluidssignaal te geven, kan een
eenvoudige versterker met een enkele transistor worden gebruikt. Of het
signaal van de luidspreker gelijkgericht en zwaar vervormd wordt is niet
belangrijk. Het uitgangssignaal van TR2 gaat via C6 naar een gelijkrichtcircuit. De positieve pulsen, die door D, en D2 worden afgegeven, sturen
TR3, waardoor stroompulsen in het collectorcircuit worden opgewekt.
Deze worden in de luidspreker in geluid omgezet. De voedingsleiding moet
goed ontkoppeld worden. Hier zorgen C,, R5 en C7 voor. S, is de aan/uit
schakelaar.
Hoewel in ruststand de stroom door Tr3 theoretisch nul is, kan er in de
40

praktijk een stroompje vloeien, doordat de microfoon wat geluid op vangt,
waardoor Tr3 iets geleidend wordt. Het totale ruststroom-verbruik van de
schakeling is echter minder dan 1 mA bij 9 V voedingsspanning.
De bouw

1

Alle kleine onderdelen kunnen op een stukje Veroboard (rastermaat 4 mm)
worden aangebracht. Details van de lay-out zijn weergegeven in fig.
8.3.
Begin met het plaatje met de 8 banen met 24 gaatjes op maat te zagen; boor
dan de twee 3,2 mm bevestigingsgaatjes en maak de tien onderbrekingen in
de koperbanen. De onderdelen kunnen dan op hun plaats worden gesol
deerd.
S,, SK, en de luidspreker worden in de frontplaat gemonteerd. Voor SK,
kan een 3,5 mm oortelefoon chassisdeel worden gebruikt, maar een ander
type kan natuurlijk ook. De bevestiging van de luidspreker is al in voor
gaande hoofdstukken beschreven, en kan dus hier achterwege blijven.
Als de betreffende onderdelen in de frontplaat zijn gemonteerd, kan de
bedrading naar de montageplaat worden aangebracht, waarna de plaat
met M3 boutjes in de kast wordt bevestigd. Hoewel het systeem zeer
gevoelig is, is het niet nodig een afgeschermde kabel te gebruiken om SK,
met de montageplaat te verbinden.
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Fig. 8.3 De lay-out.
Het gebruik
Een goedkope dynamische microfoon met een lage impedantie is goed
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bruikbaar (b.v. het type wat gebruikt wordt bij goedkope cassetterecor
ders). Sommige typen hebben twee pluggen, één van 2,5 mm plug (indien
aanwezig) staat in verbinding met de schakelaar op de microfoon. Deze
kabel wordt dus in dit geval niet gebruikt. De verbindingskabel mag,
indien nodig, wel enige meters lang zijn. Er moet wel afgeschermde kabel
worden gebruikt. De buitenmantel wordt verbonden met de minleiding, de
binnenste geleider gaat naar C2.
De schakeling is zeer gevoelig, waardoor het zelfs mogelijk is goede resul
taten te behalen als de microfoon een paar meter van de telefoon staat.
Luidsprekers met een lage, een middelmatige en een hoge impedantie
bleken allemaal vrij goed als microfoon te kunnen fungeren, de gevoelig
heid is echter wel minder dan een echte microfoon. Dit geldt in het
bijzonder voor luidsprekers met een lage impedantie. Ze geven echter wel
een uitstekend uitgangssignaal, vooropgesteld dat ze op, of heel dicht bij
het telefoontoestel worden geplaatst. Als een luidspreker met een lage
impedantie wordt gebruikt (2 tot 8 ft), hoeft geen afgeschermde kabel te
worden toegepast om de microfoon met de schakeling te verbinden.
De schakeling kan onstabiel zijn, als er wordt ingeschakeld zonder dat de
microfoon met SK, is verbonden, maar dit verdwijnt zodra de microfoon
wordt aangesloten.
Opm. Een kristalmicrofoon is ongeschikt voor deze schakeling.

42

Onderdelenlijst
Weerstanden( 1/4W, 5 of 10%)
1,2 Mft
R.
680 kft
r2
27 kft
r3
27 kft
R4
390 ft
Rs
10 Mft
R6
18 kft
r7
Condensatoren
100/xF, 10V
100 nF
2,2 /xF, 10V
22 NF
47 nF
C5
47 nF
C6
100 /xF, 10V
C7
C,
C2
C3
C4

Halfgeleiders
TR,
TR,
tr3
D,
D2

BC109C
BC109C
BC109C
OA91
OA91

Schakelaar
S,

enkelpolig, tuimel

Luidspreker
LS,

1

Iedere luidspreker met een impedantie tussen 8 en 40 ft is
geschikt.

Diversen
Veroboard, kastje, luidsprckerdock, batterij, tin.
Dynamisch microfoontje met een lage impedantie.
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Telefoon
versterker

Een telefoonversterker kan vele voordelen hebben, het belangrijkste is wel
dat het meer dan een persoon in staat stelt om een gesprek te volgen. Een
ander voordeel is het grotere volume, zodat ook bij een slechte verbinding
het gesprek nog verstaanbaar is. Extra volume kan ook een voordeel zijn als
de telefoon in een ruimte met veel lawaai staat, b.v. in een fabriek of
werkplaats. Zoals al in het vorige hoofdstuk werd vermeld, staat de PTT
niet toe, dat er een directe verbinding in het telefoontoestel wordt gemaakt.

Fig. 9.1 De telefoonversterker.
Het zal duidelijk zijn, dat het hierdoor tamelijk moeilijk is om een geschikt
ingangssignaal voor een telefoonversterker te krijgen. De meest voor de
hand liggende methode zou zijn, een microfoon aan de hoorn van het
toestel te bevestigen en het signaal dan te versterken. Het resultaat is dan
een tamelijk slecht uitgangssignaal. Een betere methode om het signaal op
te pikken is een opneemspoel bij het toestel te plaatsen. Normale tele
foontoestellen bevatten inductieve onderdelen, die het signaal in de vorm
van elektromagnetische golven uitstralen. Deze zullen in een spoel, die bij
het toestel wordt geplaatst zwakke elektrische signalen induceren. Op deze
manier kan een bruikbaar signaal worden afgetapt.
Er is natuurlijk een behoorlijke versterking nodig, om de zwakke signalen
van de opneemspoel op een dusdanig niveau aan te brengen, dat ze een
luidspreker kunnen voeden. De vereiste versterkingsfactor kan echter
44

gemakkelijk worden bereikt, door moderne onderdelen en schakeltechnieken toe te passen.
De schakeling
Fig. 9.2 geeft het schema van de telefoonversterker. Het ingangssignaal
gaat via condersator C2 naar de basis van TR,. TR, staat in een gemeen-
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schappelijke emitterschakeling, met R2 als collectorbelasting, terwijl R,
voorspanning op de basis geeft. C3 dient voor het uitfilteren van de hoge
frekwenties. Dit verhoogt de stabiliteit en onderdrukt radiosignalen, die in
de opneemspoel worden geïnduceert. C4 koppelt het uitgangssignaal van
TR, aan de volumeregelaar VR,. Van hier gaat het signaal via C5 naar een
tweede gemeenschappelijke emitterschakeling. Deze trap is in principe
gelijk aan de eerste versterkingstrap. Het uitgangssignaal hiervan gaat naar
de audioversterker IC,. Deze bestaat uit een gemeenschappelijke emitterdriver trap en een emittervolger trap. Het IC bevat een circuit, dat er voor
zorgt, dat er slechts een zeer kleine ruststroom door de transistors vloeit.
D.m.v. R6 krijgt het IC een voorspanning. C7 en C10 blokkeren de gelijk
stroom aan de in- en de uitgang. C6 en C9 worden toegepast om de
gevoeligheid voor de hoge frekwenties te verminderen, waardoor de sta
biliteit wordt verbeterd en de storende invloed van sterke radiosignalen
wordt voorkomen. C,, R3 en C8 dienen voor ontkoppeling. S, is de aan/uit
schakelaar. Deze kan eventueel gecombineerd worden met VR,. Het ruststroomverbruik is normaal slechts iets meer dan 5 mA bij 9 V voedings
spanning, maar aangezien het MC3360P IC een klasse B eindversterker
45

heeft, kan het stroomverbruik bij een hoog geluidsniveau oplopen tot ca.
40 mA. De ideale luidspreker voor deze schakeling heeft een impedantie
van 16 12, het maximale uitgangsvermogen is dan ca. 300 MW. Jammer
genoeg zijn 16 £2 luidsprekers niet zo gemakkelijk verkrijgbaar, maar in de
praktijk blijkt een luidspreker van 8 12 ook te voldoen. Hetzelfde geldt voor
luidsprekers met hogere impedanties. Deze geven echter wel een lager
uitgangsvermogen. Het is niet raadzaam een luidspreker met een impe
dantie van minder dan 8 12 te gebruiken.
Bouw
De kleine onderdelen worden weer op een stuk Veroboard (rastermaat
2,5 mm) gemonteerd. Deze plaat heeft 13 contactbanen met elk 32 gaatjes.
De indeling van de plaat staat afgebeeld in fig. 9.3. Nadat de rasterplaat op
de juiste maat is afgezaagd, worden de twee 3,2 mm bevestigingsgaten

tMtterij

Fig. 9.3 Zo wordt de versterker op de print gemonteerd.
geboord, en de acht onderbrekingen in de contactbanen gemaakt. Dit
laatste kan gebeuren met een boortje van ca. 4 mm diameter of met een
speciaal freesje.Vervolgens worden de onderdelen en de verbindingsdra
den op hun plaats gesoldeerd. Aangezien de onderdelen vrij dicht bij elkaar
staan, moet er goed opgelet worden, dat naast elkaar liggende banen niet
worden doorverbonden door kleine soldeerdruppeltjes. Het is verstandig
om de montageplaat op deze sluitingen door te meten als alles is gemon
teerd. SK, is een 3,5 mm chassisdeel en wordt in de frontplaat van de kast
gemonteerd, samen met S„ VR, en LS,. Daarna kan de bedrading worden
afgemaakt en de print met M3 boutjes in de kast worden bevestigd.
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Het gebruik
Als het apparaat is ingeschakeld, en de knop van VR, wordt verdraaid,
moet er een vrij sterke achtergrondruis hoorbaar zijn. Is dit niet het geval,
dan meteen weer uitschakelen en de gehele bedrading controleren.
Eventueel kan een multimeter worden gebruikt voor het opsporen van de
fout.
Met het apparaat ingeschakeld, moet op de collector van TR, ongeveer de
halve voedingsspanning staan, dit geldt eveneens voor de collector van
TR2 en de aansluitpen 5 van IC,. Wijkt dit veel af, dan wijst dit op een
bedradingsfout in de betreffende trap.
Als de opneemspoel op SK, wordt aangesloten, moet de achtergrondruis
sterk verminderen. Er zijn speciale opneemspoelen in de handel, voorzien
van een rubber zuignap, waarmee ze aan het telefoontoestel kunnen wor
den bevestigd. Een andere mogelijkheid is, een smoorspoel van ca. 5 tot
10 mH met een ferriet kern te gebruiken. De exacte waarde is niet zo
belangrijk, maar moet niet veel minder dan 5 mH zijn. De opneemspoel
wordt met de telefoonversterker verbonden met een ca. 1 meter lange
afgeschermde kabel met een 3,5 mm plug. Zorg ervoor, dat de kabel op de
juiste wijze wordt aangesloten, dus de buitenmantel van de kabel verbin
den met de minleiding van de versterker. De opneemspoel kan eventueel in
een plastic (géén metalen) doosje worden ondergebracht.
De opneemspoel moet zó opgesteld worden, dat het sterkste signaal wordt
verkregen. Hiervoor zal men wat moeten experimenteren.
Aangezien de schakeling gevoelig is voor ieder magnetisch veld met lage
frekwenties, bestaat de kans, dat het lichtnet storing veroorzaakt. Mocht
dit het geval zijn, dan kan dit worden verminderd door de opneemspoel op
een andere plaats te zetten en (of) het telefoontoestel te verplaatsen.
De mogelijkheid bestaat, dat er een gillend geluid hoorbaar is, als het
volume vol open staat, en de hoorn zich dicht bij de luidspreker bevindt.
Dit wordt veroorzaakt door terugkoppeling tussen de luidspreker van de
versterker en de microfoon in de hoorn. Dit kan worden voorkomen door
deze twee op redelijke afstand van elkaar te houden.
Dit type gevoelige versterker is ook voor andere toepassingen bruikbaar,
b.v. als babyfoon, als in plaats van de opneemspoel een dynamische
microfoon met een lage impedantie (zoals bij cassetterecorders wordt
gebruikt) op SK, wordt aangesloten.
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Onderdelenlijst
Weerstanden (1/4W, 5 of 10%)
2.2 Mfi
R
3.3 kQ
r2
390 n
r3
3,3 kfl
r4
1,8 Mö
r5
10 kfi
10 kÏÏ, logarithmische potentiometer met schakelaar (S,)
Condensatoren
100 /xF, 10V
C,
0,47 /xF, 10V
C2
15 nF, keramisch
C3
1 n F, 10V
C4
1 /xF, 10V
C5
10 nF, keramisch
C6
6,8 /xF, 10V
C7
220 /xF, 10V
C8
33 nF, keramisch
C9
470 /xF, 10V
C,0
Halfgeleiders
BC109C
TR
TR2
BC109C
MC3360P
IC,
Luidspreker
Miniatuur luidspreker met een impedantie tussen 8 en 50 S2.
Diversen
kastje, luidsprekerdoek, knopje,
Vcroboard, draad, tin, enz.
telefoon-opneemspoel (zie tekst)

i
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NiCadlader
Het gebruik van droge batterijen in apparaten met een tamelijk hoog
stroomverbruik, zoals draagbare cassetterecorders en elektronenflitsers
kan behoorlijk duur zijn omdat de lege batterijen moeten worden vervan
gen.
Nikkel-cadmiumcellen zijn wel tamelijk duur in aanschaf, maar zijn
oplaadbaar en hebben een lange levensduur. Hierdoor zijn ze op de lange
duur voordeliger, zeker wanneer men zelf een goedkope lader bouwt.

Fig. 10.1 De NiCad-lader.
De lader, die hier wordt beschreven, is ontworpen om ongeveer 6 cellen
type AA (deze zijn wat afmetingen betreft gelijk aan HP7 batterijen)
tegelijk op te laden.
De schakeling kan echter makkelijk worden aangepast, om cellen met
andere afmetingen op te laden. NiCadcellen hebben een tamelijk lage
inwendige weerstand, wat als voordeel geeft, dat ze in staat zijn vrij hoge
stromen te leveren, maar als nadeel, dat het opladen wat gecompliceerder
wordt. Doordat de celweerstand laag is, heeft de oplader maar een iets
hogere spanning nodig dan de cel, om al een zeer hoge laadstroom te
veroorzaken. Gewoonlijk mogen NiCad’s echter niet met hoge stromen
worden opgeladen, aangezien dit de levensduur aanzienlijk bekort. Voor
AA cellen wordt een laadstroom aanbevolen van ongeveer 50 mA, dit geeft
een oplaadtijd van ca. 15 uur, om een geheel lege cel weer op te laden. De
exacte waarden variëren voor de verschillende merken.
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De schakeling
Het schema van het NiCad laadapparaat is weergegeven in fig. 10.2. De
netaansluiting wordt direct aangesloten op de primaire wikkeling van
transformator T,. Er wordt geen aan/uit schakelaar gebruikt, daar er
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Fig. 10.2 Het schema van de lader.
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vanuit gegaan is, dat de steker na gebruik uit de wandcontactdoos wordt
getrokken. De stroom van de secondaire wikkeling wordt door D, en D2
gelijkgericht, waarna de pulserende gelijkstroom wordt afgevlakt door C,.
Een stroombegrenzingscircuit staat in serie met de gelijkrichter en zorgt
ervoor, dat de stroom op de gewenste waarde blijft. Het stroombegren
zingscircuit bestaat uit TR,, TR2, R, en R2 en werkt als volgt. TR2 is als
emittervolger geschakeld en krijgt een instelspanning via R,. Wanneer er
een cel is aangesloten, zal er een tamelijk hoge uitgangsstroom gaan
vloeien. Hierdoor ontstaat een spanningsverschil over R2, daar deze weer
stand in serie met de uitgang staat. Maar de spanning over deze weerstand
zal niet hoger worden dan ca. 0,65 V, want als deze waarde wordt bereikt,
zal TR, gaan geleiden, waardoor wat van de basisstroom van TR2 wordt
afgetapt en via de uitwendige belasting naar de minleiding gaat. Zelfs
wanneer de klemmen worden kortgesloten, zal de spanning over R2 niet
boven de 0,65 V komen, aangezien de basis van TR2 dan in feite via TR,
aan de aarde ligt. De uitgangsspanning is dan vrijwel nul. Volgens de wet
van Ohm is de uitgangsstroom gelijk aan 0,65 V gedeeld door de weerstand
van R2 in Ohm’s. Een weerstand van 13 £2 voor R2 geeft dus de gewenste
stroom van 50 mA (althans theoretisch), terwijl de meer gangbare waarde
van 12 SI een theoretische stroom geeft van iets meer dan 54 mA.
Het is natuurlijk mogelijk, dat t.g.v. toleranties de werkelijke uitgangs
stroom verscheidene procenten afwijkt van de berekende waarde, maar dat
geeft geen problemen, daar de sterkte van de laadstroom voor NiCad’s niet

zó kritisch is.
!

De zekering FS, beschermt de lader en de NiCadcellen tegen extreem hoge
laadstromen als om welke reden dan ook het stroombegrenzingscircuit niet
werkt.
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De bouw
De indeling van de onderdelen op de print (rasterplaat 4 mm) is weerge
geven in fig. 10.3. Alle onderdelen worden op deze print bevestigd, behalve
T, en FS,. Deze laatste wordt in een zekeringhouder aangebracht, die op de
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Fig. 10.3 De lader op de print.
bodemplaat van de kast wordt vastgezet. T, wordt eveneens op de bodem
van de kast bevestigd. De uitgangscontactbussen worden in de frontplaat
gemonteerd, terwijl in de achterzijde van de kast een gat wordt gemaakt
voor het netsnoer.
Wanneer een metalen of hardplastic kast wordt gebruikt, moet dit gat
voorzien worden van een tule om het snoer te beschermen. Vervolgens
wordt de bedrading afgemaakt, waarna de montageplaat in de kast wordt
gemonteerd. De aarde van het net wordt met de negatieve contactbus
verbonden. Als een metalen kast wordt gebruikt, moet deze ook worden
geaard.
Het gebruik
De cellen kunnen in een houder (in de handel verkrijgbaar) worden
geplaatst en met een snoer, voorzien van twee banaanstekers, met de lader
worden verbonden. Als er geen houder beschikbaar is voor het juiste aantal
cellen, dan kunnen óf de ongebruikte plaatsen worden overbrugd, óf een
paar houders in serie worden geschakeld, afhankelijk wat van toepassing
is. Controleer of de lader op de juiste wijze is verbonden met de cellen
(positief aan positief en negatief aan negatief). Zorg er ook voor, dat de
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cellen niet vergeten worden en niet langer dan noodzakelijk worden opge
laden, want de lader blijft stroom door de cellen sturen, ook wanneer ze
geheel geladen zijn. Dit kan beter worden voorkomen.
De sterkte van de laadstroom kan op een eenvoudige manier worden
gewijzigd, in principe moet alleen de waarde van R2 veranderd worden. De
theoretische waarde van R2 in Ohms is gelijk aan 0,65 gedeeld door de
gewenste laadstroom in ampères. De theoretische waarde zal niet altijd een
standaardwaarde zijn, dan moet die waarde gekozen worden, die het
dichtst bij de berekende waarde ligt. Wanneer een laadstroom van veel
meer dan 50 mA wordt toegepast, of wanneer de lader voor een groot
aantal cellen wordt gebruikt, moet aan onderstaande punten aandacht
worden besteed.
T, moet in staat zijn om tenminte de vereiste laadstroom te leveren, en
tevens een spanning kunnen afgeven, welke twee of drie volt hoger ligt dan
die van de in serie geschakelde, geheel geladen cellen. Indien meer dan een
cel wordt opgeladen, moeten de cellen altijd in serie worden geschakeld,
nooit parallel.
FS, moet zwaarder worden genomen voor laadstromen van meer dan
100 mA. Wordt de lader gebruikt voor grotere cellen, zoals type C (HP11),
of D (HP2), dan zal de benodigde hogere laadstroom meer warmte opwek
ken in TR2, zodat een koellichaam gebruikt moet worden. Op de montageplaat is hier ruimte voor vrij gelaten.
Als de transformator een aanzienlijk hogere laadspanning geeft, dan de
totale celspanning, is het raadzaam TR2 niet op de montageplaat te mon
teren, maar op een flink koellichaam, om oververhitting te voorkomen.

Onderdelenlijst
Weerstanden (1/2W, 5%)
330 ö
R
12 of 13 & (zie tekst)
r2
Halfgeleiders
TR
BFY51
TIP41A
TR2
D
1N4001
1N4001
D2
Zekering
FS

100 mA, 20 mm

Transformator
primair 220V, secundair 9-0-9V bij lOOmA (zie tekst)
T,
Diversen
Veroboard, kastje, netsnoer met steker, stekerbussen.
koelplaat voor TR2
Zekeringhouder voor 20 mm zekering.
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9 V Netvoedingsapparaat

In het voorgaande hoofdstuk werd een laadapparaat voor NiCad cellen
beschreven. Dit kan samen met de cellen op lange termijn een efficiënte
manier van batterijvoeding betekenen, maar als de draagbaarheid niet in
de eerste plaats komt, is een netvoedingsapparaat een veel goedkopere
oplossing.

Fig. 11.1 De 9 volt voeding.
Dit netvoedingsapparaat gebruikt ongeveer 1 W, waardoor de kosten te
verwaarlozen zijn. De aanschafkosten van de onderdelen zijn niet erg
hoog, en worden bovendien snel terugverdiend door de bespaarde batterijkosten.
Het apparaat kan óf als zelfstandige eenheid worden gebouwd, die met
stekers met het betreffende toestel wordt verbonden, óf als compacte unit,
die in het batterijcompartiment past. Deze laatste methode is de meest
praktische, maar eigenlijk alleen uitvoerbaar als er vrij grote batterijen
worden gebruikt, zoals type PP9. In beide gevallen is het betreffende toestel
nog steeds 'draagbaar’, want er kan altijd weer op batterijvoeding worden
overgegaan.
Het apparaat produceert een goed afgevlakte en stabiele 9 V spanning, bij
een maximale stroom van 100 mA. Het is geschikt voor het voeden van
transistorradio’s, signaalgeneratoren etc. Verscheidene ontwerpen, die in
dit boek worden behandeld, kunnen er op worden aangesloten, zoals de
lichtgevoelige schakelaar en de waterdetector. Het voedingsapparaat is
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niet geschikt voor cassetterecorders en andere toestellen die een tamelijk
hoog stroomverbruik hebben. Wel kan het b.v. erg bruikbaar zijn in een
elektronicawerkplaats, waar batterij gevoede apparatuur wordt gebouwd
of getest.
De schakeling
Het schema van het netvoedingsapparaat is weergegeven in fig. 11.2. Het
net is via aan/uit schakelaar S, aangesloten op de primaire wikkeling van
T,. T, zorgt zowel voor spanningsverlaging als voor veiligheidsisolatie. De
secondaire spanning wordt gelijkgericht door de bruggelijkrichter bestaanSlQ
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Fig. 11.2 Het schema van de voeding.
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de uit D, t/m D4. De pulserende gelijkspanning uit de gelijkrichter wordt
afgevlakt door C,. Een spanningsregeling is bij dit type schakeling nood
zakelijk, daar anders de uitgangsspanning tussen nullast en vollast sterk
zou variëren. Hierdoor zou er gemakkelijk een te hoge spanning op het te
voeden toestel kunnen komen, gedurende lage belasting, of een te lage
spanning onder hoge belasting. In de schakeling wordt hiertoe een geïn
tegreerde spanningsregelaar toegepast, die dit nauwkeurig regelt. Deze
zorgt tevens voor de afvlakking van het uitgangssignaal, dat zodoende nog
maar een zeer kleine rimpel heeft. Tevens bevat de regelaar een stroombegrenzingscircuit en een thermisch beveiligingscircuit, waardoor de scha
keling niet door uitwendige kortsluitingen zal worden beschadigd.
Een spanningsregelaar voor een uitgangsspanning van 9 V is niet overal
verkrijgbaar, zodat een 5 V type is gebruikt in een aangepaste schake
ling.
De spanningsregelaars hebben 3 aansluitingen: ingang, uitgang en een
gemeenschappelijke min-aansluiting. Door de gemeenschappelijke aan
sluiting een spanning van 4 V boven de negatieve voedingsleiding te geven,
wordt een uitgangssignaal van 9 V verkregen.
Bij deze schakeling wordt de gemeenschappelijke aansluiting van het
spanningregelend IC verbonden met een eenvoudig Zener stabilisatiecircuit, dat d.m.v. R, en D5 een spanning afgeeft van 3,9 V. Het uitgangs54

signaal wordt dus 8,9 V, wat voldoende dicht bij de gewenste 9 V ligt.
C2 dient om de stabiliteit van de schakeling te verhogen.
De bouw
Het voedingsapparaat heeft als basis een plaatje Veroboard (rastermaat
4 mm) met 15 contactbanen met 16 gaatjes.
Alle onderdelen worden hierop gemonteerd, behalve de aan/uit schake
laar. Fig. 11.3 geeft de gedetailleerde opstelling.
T, wordt op de print gemonteerd met behulp van een paar korte M3
boutjes. De middelste aansluiting van secondaire wikkeling van T, wordt
niet gebruikt bij deze schakeling. Vervolgens worden de andere onderdelen
op hun plaats gesoldeerd, waarbij erop gelet moet worden, dat de gelijkrichters, zenerdiode en het IC op de juiste manier worden aangesloten. Ook
mogen de drie onderbrekingen in de koperen contactbanen niet worden
vergeten, aangezien dat kortsluiting zou veroorzaken in het circuit voor de
spanningsregelaar.
Als het voedingsapparaat als zelfstandige unit wordt gebouwd, kan het
uiteraard in elk willekeurig kastje met geschikte afmetingen worden onder
gebracht. In de frontplaat wordt een gat geboord om S, in te bevestigen.
Tevens wordt hierin een doorvoering gemaakt voor het uitgangssnoer. Als
een metalen of hard-plastic kast wordt toegepast, is het raadzaam dit gat te
voorzien van een doorvoer tule. Voor het netsnoer wordt een gat in de
achterplaat geboord. Ook dit gat wordt, indien nodig, van een tule voor
zien.
Wordt een metalen kast gebruikt, dan deze aarden met de netaarde. De
negatieve voedingsleiding moet eveneens met de netaarde worden verbon
den, zoals is aangegeven in fig. 11.3.
Sommige toestellen hebben contactbussen, waarop een voedingsapparaat
x = onderbrekingen in koperbanen
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Fig. 11.3 De onderdelenopstelling op de print.
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kan worden aangesloten. In dat geval moet het uitgangssnoer van het
voedingsapparaat worden voorzien van passende stekers. Als er geen contactbussen zijn aangebracht, is het vaak niet al te moeilijk dit zelf te doen.
Zorg ervoor, dat het voedingsapparaat met de juiste polariteit wordt aan
gesloten.
Als het apparaat in het batterijcompartiment van het betreffende toestel
moet passen, komt er enige inventiviteit aan te pas. S, vervalt dan, en de
netaansluitingen L en N kunnen dan, met een kroonsteentje, met de
primaire aansluitingen van T! worden verbonden. Deze kroonsteentjes
worden in strippen van 12 verkocht en een blokje van 2 moet hiervan
worden afgesneden met een scherp mes. Het verdient aanbeveling dit
kroonsteentje met verscheidene lagen isolatieband te omwikkelen.
Het geheel kan dan worden ingeschakeld door de stekker in het stopcon
tact te steken of, een betere oplossing, d.m.v. een snoerschakelaar.
Waarschijnlijk zal het nodig zijn, een eenvoudig kastje voor het voedings
apparaat te maken van b.v. hardboard, dun triplex of kunststof. Dit om er
zeker van te zijn, dat de bedrading van het betreffende toestel niet in
contact komt met delen die onder netspanning staan, en tevens om te
zorgen dat het apparaat redelijk goed in het batterijcompartiment past.
Het voedingsapparaat kan dan op dezelfde manier met het toestel worden
verbonden als de oorspronkelijke batterijhouder, maar denk aan de juiste
polariteit.

Onderdelenlijst
Weerstanden
680 a 1/4W, 5%
R,
Condensatoren
1000 /xF, 25V
C,
C2
100 nF, 40V
Halfgeleiders
IC
:

D
D,
d3
d4
d5

jaA78L05WC (of een andere 5V stabilisator in T092 behuizing)
1N4001
1N4001
1N4001
1N4001
BZY88C3V9 (3, 9V; 400 mW. zener)

Transformator
primair 220V, secundair 6-0-6V lOOmA.
T,
Schakelaar
S,
;

dubbelpolige netschakelaar

Diversen
Veroboard, kastje, draad, netsnoer met steker, tin
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Lichtregelaar

In dit apparaat wordt een diac-triac schakeling toegepast, welke in staat is
het toegevoerd vermogen naar een lamp tussen nul en maximum te regelen.
Uiteraard kan dit type vermogensregelaar ook voor andere doeleinden
worden gebruikt, zoals het toerental regelen van een elektrische boorma
chine. Voor TL buizen is deze schakeling echter niet geschikt.
Het maximum continue vermogen van dit apparaat is ongeveer 250 W, bij
intermitterend gebruik iets meer. Het maximum vermogen kan aanzienlijk
worden verhoogd als de triac op een koellichaam wordt gemonteerd.

Fig. 12.1 De lichtregeling neemt niet veel plaats in.
Hoewel deze schakeling veel eenvoudiger is dan de meeste voorgaande, is
deze wat constructie betreft iets moeilijker. De oorzaak hiervan zit niet
alleen in het feit, dat deze schakeling op het net wordt aangesloten, maar
ook, dat dit gebeurd zonder transformator. Het is n.1. niet mogelijk een
transformator toe te passen, want het apparaat moet direct op het net
worden aangesloten om het vermogen te kunnen regelen. Hierdoor is het
noodzakelijk om bij de bouw bepaalde veiligheidsvoorzieningen aan te
brengen, welke later in dit hoofdstuk worden beschreven. De constructie
dient nauwkeurig volgens de beschrijving te worden uitgevoerd, voor een
beginner is het dan ook raadzaam met de bouw van dit apparaat te wachten
tot hij wat ervaring heeft opgedaan met batterij gevoede schakelingen.
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De schakeling
Het schema van de lichtregelaar is weergegeven in fig. 12.2. Dit type
schakeling regelt het vermogen niet met een soort variabele weerstand in
serie met de spanningsbron, maar werkt volgens een schakelprincipe.
Als er tamelijk grote vermogens moeten worden geregeld, heeft een varia-
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bele weerstand als nadeel, dat een aanzienlijke hoeveelheid warmte hierin
vrijkomt. Een regelaar, die volgens een schakelprincipe werkt, zoals hier
wordt beschreven, berust op het feit, dat de belasting slechts gedurende een
gedeelte van elke halve periode van het net wordt ingeschakeld. Als
bijvoorbeeld de helft van het vermogen moet worden toegevoerd, zal het
apparaat pas op de helft van iedere periode inschakelen. Wanneer een
derde van het vermogen moet worden afgegeven, zal pas worden inge
schakeld als al twee derde van iedere halve periode voorbij is.
Er komt hierbij maar weinig warmte vrij, want gedurende de afgeschakelde
periode vloeit er vrijwel geen stroom, zodat er maar weinig vermogen
verloren gaat. Tijdens de ingeschakelde periode vloeit er wel een grote
stroom, maar er ontstaat slechts een klein spanningsverschil over de rege
laar, waarvan de impedantie theoretisch gelijk is aan nul. In werkelijkheid
hebben triacs een spanningsval van ongeveer 1 V als ze inschakelen,
waardoor er wat vermogen verloren gaat in het apparaat, maar dit is een
betrekkelijk geringe hoeveelheid.
Terug nu naar het schema van fig. 12.2. De triac is normaal uitgeschakeld,
maar schakelt in als de spanning over de diac de triggerwaarde bereikt. De
diac, die normaal een zeer hoge impedantie heeft, wordt vrijwel onmid
dellijk geleidend, zodat de gate van de triac via een kleine weerstand in
verbinding komt met de rest van de schakeling. C, en C2 ontladen dan snel
naar het gate-circuit van de triac, waardoor deze geleidend wordt. Aan
gezien de triac in serie staat met de belasting, zal een uitwendige stroom
gaan vloeien. Aan het begin van iedere halve periode van het net is de
spanning over de diac gelijk aan nul. Tijdens het verloop van iedere halve
periode worden C, en C2 opgeladen via VR,, R, en R2. Als de weerstand
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van VR, op nul wordt ingesteld, zal de spanning over C2 vrijwel gelijk aan
de netspanning worden, waardoor de triggerspanning van de diac snel
wordt bereikt. De triac zal dus al zeer kort na het begin van iedere halve
periode worden getriggerd, waardoor de belasting bijna het volle vermogen
krijgt toegevoerd. Er gaat wat vermogen verloren, maar omdat het ont
brekende deel van de sinusvorm erg kort is en bovendien in het lage
spanningsgebied van de sinusvorm ligt, is dit te verwaarlozen.
Als de weerstand van VR, wordt vergroot, zal de spanning over C2 aan
zienlijk achter blijven op de netspanning, waardoor de triac later in elke
halve periode geleidend zal worden. Als VR, op maximale weerstand staat,
zal de vertraging zo groot zijn, dat de triggerspanning van de diac niet
wordt bereikt, zodat er geen stroom door de belasting vloeit.
Als de triac geleidend wordt, wordt het triggercircuit kortgesloten, zodat
elke nieuwe halve periode begonnen kan worden met vrijwel geen lading op
C, en C2.
De triac kan in spertoestand komen, door de stroom die er door vloeit tot
een zeer lage waarde te laten dalen. Daar dit plaats vindt aan het eind van
iedere halve periode, als de netspanning nul wordt, is ook deze component
aan het begin van iedere halve periode klaar om opnieuw te beginnen.
Daar dit soort schakelingen de neiging hebben radiostoring te veroorzaken
door de grote schakelsnelheid, zijn C3 en R3 toegevoegd om dit te onder
drukken. LP, is de signaallamp, om aan te geven of de regelaar in of uit
staat. Deze moet zijn uitgerust met een ingebouwde serieweerstand, voor
gebruik op de netspanning.
De bouw
De lay-out van de print (rastermaat 2,5 mm), is afgebeeld in fig. 12.3.
Controleer of er geen kortsluitingen tussen de contactbanen zijn, want de
onderdelen kunnen daardoor gemakkelijk worden beschadigd. De triac
mag van elk willekeurig type zijn dat een spanningsbereik van 400 V of
meer heeft, en een T066 behuizing. In het prototype werd een
RCA T2700D toegepast, maar triacs worden over het algemeen met span
ning/stroom/behuizing aangeduid, in plaats van met een specifiek type
nummer.
Sommige triacs zijn uitgerust met een ingebouwde diac. Dit type kan
worden gebruikt. De discrete diac moet dan worden vervangen door een
verbindingsdraad. Daar de diac in beide richtingen kan werken, maakt het
niet uit hoe dit onderdeel wordt gemonteerd.
C3 moet geschikt zijn om bij de netspanning te werken, en daar de werk
spanningen voor condensatoren meestal in gelijkspanning in plaats van
wisselspanning wordt uitgedrukt, is ieder type van 500 V of meer
geschikt.
De verbinding met de MT2 aansluiting van de triac (de metalen behuizing)
wordt gemaakt m.b.v. een soldeerlip, die met het M3 bevestigingsboutje
wordt vastgezet (zie fig. 12.3). Het andere bevestigingsboutje (dat bij R2 en
C2) moet van nylon zijn, anders zou het de contactbanen, waarmee de gate
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Fig. 12.3 De lav-out op Veroboard.
en de MT, aansluiting in verbinding staan, kunnen doorverbinden. Een
andere mogelijkheid is: het boutje gewoon weglaten. Dit is mogelijk omdat
de andere bout en de solderverbindingen aan de gate en de MT, aanslui
ting, het onderdeel voldoende stevig op zijn plaats houden.
De schakeling kan worden ondergebracht in een plastic kastje. Aan één
zijde wordt hierin een stopcontact aangebracht (dit is de uitgang). Aan de
andere zijde wordt een gat geboord voor VR,. Deze laatste moet voorzien
zijn van een plastic as. Hierop komt een plastic knop, die de bevestigingsmoer geheel moet bedekken. LP, kan aan de linker kant van het kastje
worden gemonteerd. De montageplaat wordt op de bodem van het kastje
bevestigd, bij voorkeur met nylon boutjes. Als metalen boutjes worden
gebruikt, moeten deze worden geaard, evenals alle andere metalen delen,
met uitzondering van de bevestigingsboutjes van het stopcontact.
Wordt een metalen kast gebruikt, dan moet er voor gezorgd worden, dat
deze wordt geaard en dat de montage plaat goed is geïsoleerd t.o.v. de kast.
De netaarde moet verbonden worden met de randaardc van het stopcon
tact, zodat elk elektrisch apparaat, dat voorzien is van een aard aansluiting,
meteen geaard is als het op de lichtregelaar wordt aangesloten. In de
netaansluiting moet een 3 A zekering worden opgenomen.
Vóór het testen moet de bedrading een paar keer zeer grondig gecontro
leerd worden. Raak de bedrading niet aan, als de regelaar met het net is
verbonden, aangezien men hierdoor gemakkelijk een elektrische schok kan
krijgen die ernstige gevolgen kan hebben.
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Onderdelenlijst
Weerstanden (1/4W, 5%)
22 kfl
R.
18 k £2
22
R3
VR 1
470 kft, lineair, kunststof as.
Condensatoren
47 nF, 250 V
C,
47 nF, 250 V
C2
4.7 nF, 500 V (zie tekst)
C3
Halfgeleiders
Triac
Diac

ieder type voor ten minste 400 V is geschikt (behuizing
TO66)
BR 100 of vergelijkbaar type

Lampje
LP,

neonlampje met ingebouwde voorschakelweerstand

Diversen
Kastje, wandcontactdoos, nctsnoer met steker
Veroboard, draad, tin,
kunststof knopje en boutjes.
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Elektronische
multimeter
Hoewel een multimeter ongetwijfeld voor de gemiddelde hobbyist een
nuttig stuk elektronisch gereedschap is, hebben dit soort instrumenten
nadelen.
Het belangrijkste nadeel is het feit, dat er stroom door de meter vloeit, als
er gelijkspanningen worden gemeten. De meeste multimeters hebben een
50 /xA meter, zodat een stroom van 50 /xA uit het testcircuit moet worden
opgenomen, als men een spanning meet, die een volledige meteruitslag
veroorzaakt. Lagere spanningen onttrekken een evenredig kleinere stroom.

Fig. 13.1 Een kijkje op de print.
De moeilijkheid is, dat in gedeelten van vele elektronische circuits hoge
spanningen voorkomen, maar slechts zeer kleine stromen. Met andere
woorden: er zijn vaak hoge weerstanden en impedanties aanwezig, die de
stroom sterk beperken. Wanneer een dergelijk circuit met een gewone
multimeter wordt getest, zijn de uitkomsten dikwijls zeer misleidend. Als
de multimeter met het circuit wordt verbonden, beïnvloedt dit de schake
ling, daar de weerstand over de meetklemmen laag is in vergelijking met de
weerstanden in het testcircuit. De multimeter verlaagt dus de weerstand
van het circuit aanzienlijk, als daar grote weerstandswaarden in voorko
men. Hierdoor daalt de spanning en geeft de meter een lage aanwijzing. De
aanwijzing is wel correct in die zin, dat de aangegeven spanning inderdaad
de spanning is, die over het circuit staat, als de meter hiermee is verbonden.
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Het is echter misleidend, want er is een heel andere spanning aanwezig, als
de meter wordt losgekoppeld. Elektronische voltmeters en multimeters
hebben dit euvel niet, doordat hier een versterker voor de meter wordt
geschakeld, die de opgenomen stroom van de meter beperkt. Bij een
volledige uitslag nemen dit type meters een stroom op van minder dan
1 /iA. Vrijwel alle elektronische schakelingen kunnen een dergelijke kleine
stroom wel leveren, waardoor men vrijwel altijd betrouwbare aanwijzingen
krijgt.
Het hier beschreven apparaat (fig. 13.1) is erg eenvoudig en kan voor een
gewone multimeter, die met een 50 /xA meter werkt, worden geschakeld,
om het geheel in een elektronische voltmcter te veranderen. Het apparaat
heeft drie spanningsbereiken n.1. 1, 10 en 100 V, of als men een lagere
spanning prefereert 0,5, 5 en 50 V.
Wordt de voorkeur gegeven aan een elektronische voltmeter, die uit één
unit bestaat, dan kan de schakeling worden samengebouwd met*een
paneelmeter van 50 /xA.
De schakeling
Het schema van de elektronische multimeter is weergegeven in fig. 13.2.
Het is gebaseerd op een gemeenschappelijke gate veldeffecttransistor
(JFET). In tegenstelling tot een gewone bipolaire transistor, zal een JFET
geleidend zijn, tenzij deze een tegengestelde instelspanning krijgt. Om dit
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Het schema met de JFET.

te bereiken, wordt over het algemeen in het voedingscircuit een weerstand
opgenomen, en wordt de gate via een tweede weerstand met de aarde
verbonden. De stroom, die door het voedingscircuit vloeit, veroorzaakt een
spanning over de weerstand in dit circuit, waardoor de voedingsspanning
positief wordt t.o.v. de gate. De gate heeft een hoge impedantie en staat via
een weerstand in verbinding met de aarde. Op deze manier krijgt de
transistor een tegengestelde instelspanning, waardoor deze in het lineaire
gedeelte van zijn karakteristiek komt. R5 dient voor de source instelspan63

ning en R, en R3 zorgen voor de gate instelspanning. De gate staat in
verbinding met de loper van VR,, in plaats van de minleiding. De reden
hiervoor wordt later in deze beschrijving gegeven.
R6 en R7 vormen een spanningsdeler die op het verbindingspunt van de
twee weerstanden een spanning geeft van ongeveer de helft van de voe
dingsspanning. De meter wordt via R4 aangesloten tussen dit punt en de
source aansluiting van TR,. Deze laatste vormt samen met de meter een
voltmeter circuit. R4 wordt zó ingesteld, dat een spanning van 1 V een volle
meteruitslag geeft.
Wanneer de loper van VR, aan het begin van z’n baan staat, krijgt de
source van TR, een spanning van ca. 1 V, terwijl er ongeveer 4,5 V op het
verbindingspunt van R6 en R7 staat. Dit is niet de bedoeling, aangezien er
dan een 'omgekeerde’ spanning van ongeveer 3,5 V over het metercircuit
staat!
Dit kan worden verholpen, door de loper van VR, wat te verdraaien, tot
deze een spanning heeft van ca. 3,5 V. Aangezien TR, als source-volger is
geschakeld, krijgt deze een vrijwel gelijke spanning. De spanning op de
source van TR, is dus gelijk aan de gate spanning plus de source instel
spanning, in dit geval ongeveer 4,5 V. Op deze manier kan VR, worden
gebruikt voor het gelijk maken van de spanningen aan beide zijden van het
metercircuit, waardoor de meter nul aanwijst, als er geen ingangsignaal
is.

Als S, in de ’l V’ stand staat, staat de ingangsspanning direct op de gate
van TR,, waardoor de gate spanning in dezelfde mate zal toenemen, als de
ingangsspanning. Aangezien TR, een vrijwel gelijke spanning aan zal
nemen, veroorzaakt dit een uitslag van de meter. Het zal duidelijk zijn, dat
een ingangsspanning van 1 V een spanning van 1 V veroorzaakt over het
metercircuit, zodat de meter een volledige uitslag geeft.
TR, heeft een ingangsweerstand van ongeveer 1000
en verbruikt dus
geen stroom van betekenis. De ingangsimpedantie van de schakeling wordt
dus vrijwel geheel bepaald door de weerstanden R, en R3. Deze zorgen dus
voor een ingangsweerstand van iets meer dan 11 M£2. Bovendien geven ze
de gate de nodige instelspanning, zorgen ze voor afvlakking van ingangs
signaal en passen de spanning aan, als S, op 10 V of 100 V staat.
De gevoeligheid van de schakeling, uitgedrukt in ohm per volt, varieert van
iets meer dan 11 Mïï per volt in het ’ 1 V’ bereik, tot iets meer dan 110 k£2 per
volt in het 100 V bereik. Dit is heel wat meer, dan de 20 kft per volt van een
gewone mulitmeter!
S2 is de aan/uit schakelaar. Het stroomverbruik van het apparaat is onge
veer 4 mA, hiervoor kan een PP3 batterij van 9 V worden gebruikt. Een
gestabiliseerde voeding is niet nodig, aangezien de versterking van TR,
nauwelijks wordt beïnvloed door variaties in de voedingsspanning.
De bouw
Een gedeelte van de componenten wordt gemonteerd op een stukje Veroboard (rastermaat 2,5 mm), met 12 contactbanen elk met 16 gaten. R, en
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R3 worden op S, gemonteerd. Details van de montageplaat en bedrading
staan afgeheeld in fig. 13.3. Begin met het op maat zagen van de printplaat.
Dit kan gedaan worden m.b.v. een figuurzaag. Daarna de ruwe zaagkanten
afvijlen, en de twee 3,2 mm bevestigingsgaten boren. Vervolgens worden
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Fig. 13.3 De constructie is erg eenvoudig.
de onderdelen op hun plaats gemonteerd. VR,, St en S2 worden in de
frontplaat bevestigd, evenals de in- en uitgangsbussen. De rest van de
bedrading kan worden afgemaakt vóór de montageplaat in het kastje
wordt gemonteerd. De print wordt met M3 boutjes vastgezet. Als een
metalen kastje wordt gebruikt, dient er voldoende ruimte tussen de mon
tageplaat en de kast te zijn.
De instelling
VR, en R4 moeten beide geheel linksom worden gedraaid. Voor de multimeter wordt aangesloten, moet deze op een laag spanningsbereik worden
gezet (b.v. 5 of 10 V), waarna de spanning van het verbindingspunt van R6
en R7 wordt gemeten. Vervolgens de voltmeter aansluiten om de spanning
van TR, source te controleren, en met VRj de spanning opvoeren tot iets
boven de spanning van het verbindingspunt van R6 en R7. De multimeter
wordt daarna op de 50 /xA bereik gezet en met de uitgang van de regelaar
verbonden. De verbinding kan met twee korte draadjes worden gemaakt,
beide voorzien van een krokodilleklem en een banaansteker. De banaan
stekers komen in het uitgangcontact van de versterkerschakeling, terwijl de
krokodilleklemmen met de meetklemmen van de multimeter worden ver65

bonden. Zorg ervoor, dat de meter met de juiste polariteit wordt aange
sloten.
De meter zal nu een kleine uitslag geven, maar het moet mogelijk zijn de
meter m.b.v. VR, op nul te stellen. Het zal waarschijnlijk wel eens nodig
zijn VR, bij te stellen, maar dit zal niet vaak voorkomen.
Het instellen gebeurt door een bekende spanning op de ingang te zetten,
waarbij S, uiteraard op het juiste bereik moet staan. R4 wordt dan zó
ingesteld, dat de meter de juiste waarde aangeeft. De tcstspanning moet
een zodanige waarde hebben, dat de meter een aanwijzing geeft, die in de
buurt van de volledige uitslag ligt. Een geschikte testspanningsbron met de
multimeter wordt vastgesteld. Het apparaat kan dan worden afgeregeld
voor het 10 V bereik. Indien gewenst kan R4 zó worden ingesteld, dat een
bereik van 0,5, 5 en 50 V ontstaat. Dit zal de voorkeur hebben, als het
apparaat samen met een paneelmeter tot een eenheid wordt samenge
bouwd, aangezien dit type meters zelden een schaalverdeling hebben, die
geschikt is voor het bereik van 1,10 en 100 V. Dit geldt trouwens ook voor
sommige multimeters.
Onderdelenlijst
Weerstanden (1/4W, 5%)
10 M £2
R.,
1 Mfl
R2
110 kft
R3
22 k£2 instelpotentiometer. liggend.
R4
3,9 kft
Rs
1,2 kfi
r6
1,2 k a
r7
VR,
10 kft, lineaire potentiometer
Halfgeleiders
BF244B
TR
Schakelaars
S,
S,

3 standen, 1 moedercontact
enkelpolige tuimelschakelaar

Diversen
metalen kastje, stekerbussen, Vcroboard, 2 knopjes,
draad, tin, batterij.

:
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Condensator
meetbrug

Een gewone multimeter kan worden gebruikt voor het nauwkeurig meten
van weerstandwaarden. Bovendien kunnen componenten zoals dioden,
transistoren en grote condensatoren er snel mee worden gecontroleerd.
Een belangrijk onderdeel, dat de meeste multimeters niet kunnen testen
zijn kleine en middelgrote condensatoren, zo tussen enkele picofarads en
enkele microfarads. Afgezien van het controleren op kortsluiting, kunnen
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Fig. 14.1 De meetbrug.
deze onderdelen niet met de multimeter worden doorgemeten. Dat kan erg
lastig zijn, aangezien condensatoren een belangrijk onderdeel van elektro
nische schakelingen vormen, en het komt vaak voor, dat een condensator
moet worden gecontroleerd, of dat de capaciteit moet worden bepaald
omdat het opschrift niet meer te lezen is.
Een apparaatje voor het meten van capaciteiten kan daarom een waardevolle aanvulling zijn voor een elektronica hobbywerkplaats.
De meest eenvoudige methode voor het nauwkeurig bepalen van capaci
teiten is wel m.b.v. een meetbrug, waarvan een eenvoudige uitvoering is
afgebeeld in fig. 14.1. Het apparaatje heeft drie bereiken, die een gebied
bestrijken van 10 pF tot 10 /iF
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De schakeling
Het schema van de meetbrug is afgeheeld in fig. 14.2. Een brugschakeling
bestaat uit twee spanningsdelers, met een gemeenschappelijk ingangssig
naal. Het uitgangssignaal wordt afgetakt van de uitgangen van de span
ningsdelers. Deze schakeling wordt veel toegepast in de elektronica, en
werd ook gebruikt in de elektronische multimeter, de batterij testlamp en
de elektronische thermometer.
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Het hart van het schema is de NE555 V.

VR, vormt in deze schakeling één zijde van de brug, terwijl de andere
wordt gevormd door C2 en C3 of C4 (afhankelijk van de stand van S,) en de
te testen condensator. Op de ingang van de brug staat een audiosignaal, dat
wordt opgewekt door het NE555V timer-IC (IC,), die astabiel is gescha
keld. Het signaal aan de uitgang van de brug kan met een kristal oortelefoon worden beluisterd. Als S, in de afgeheelde stand staat en een
condensator van 100 pF op het circuit wordt aangesloten, zal in de meeste
standen van VR, een toon te horen zijn. Als echter de loper van VR, op
ongeveer de helft van de weerstandsbaan staat, is het mogelijk een stand te
vinden, waar de toon verdwijnt. De oorzaak hiervan is vrij eenvoudig: C2
en de te testen condensator vormen een spanningsdeler, en aangezien ze
een gelijke waarde hebben, is de uitgangsspanning maar de helft van de
spanning aan de ingang. Als de loper van VR, op de helf t van de baan staat,
geeft deze ook een spanning af, gelijk aan de helft van het ingangssignaal.
Daarom zal de spanning over de oortelefoon nul zijn. Wordt de stand van
VR, gewijzigd, dan is de brug niet meer in evenwicht, en zal er aan de ene
zijde van de brug een hogere spanning ontstaan, dan aan de andere zijde.
Er is dus een spanningsverschil over de oortelefoon, waardoor de toon weer
hoorbaar wordt. Als de te testen condensator een grotere capaciteit heeft,
stel 1 nF, zal deze een veel lagere impedantie hebben dan C2. Dit heeft tot
gevolg, dat het uitgangssignaal aan de rechterzijde van de brug sterk wordt
gereduceerd. De brug kan natuurlijk weer in evenwicht worden gebracht,
door de stand van VR, zodanig te wijzigen, dat de twee uitgangsspanningen weer even groot zijn, en dus de toon weer verdwijnt.
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Een te testen condensator van een veel lagere waarde dan C2, stel 10 pF, zal
een veel hogere impedantie hebben dan C2, wat een toename van de
uitgangsspanning van de rechterzijde tot gevolg zal hebben. Weer is het nu
mogelijk de brug in evenwicht te brengen, deze keer door VR, in de andere
richting te draaien.
Door de stand van de knop van VR, te merken als de brug in evenwicht is
bij een bepaalde condensatorwaarde, ontstaat een schaalverdeling, waar
mee het mogelijk is de waarde van een onbekende condensator te bepalen.
De procedure is dus als volgt: de te testen condensator aansluiten, VR,
verdraaien tot de toon verdwijnt en de waarde op de schaal aflezen.
Theoretisch kan de meetbrug elke willekeurige capaciteit meten, maar in
de praktijk zijn de eerder genoemde waarden wel de uitersten. Het meetbereik kan wel worden uitgebreid, door andere referentiecondensatoren
toe te passen. Dit is dan ook het doel van C3 en C4. De meetbrug heeft drie
meetbereiken:
Bereik 1
10 pF tot
1 nF
Bereik 2
1 nF tot 100 nF
Bereik 3: 100 nF tot 10 /iF
C5 is een ontkoppclcondensator, en S2 de aan/uit schakelaar. Het stroom
verbruik is ongeveer 8 mA.
De bouw
De componenten worden gemonteerd op een plaatje (rastermaat 2,5 mm),
voorzien van 14 koperbanen met 17 gaten. C2 t/m C4 worden echter op S,
bevestigd, zoals te zien is in fig. 14.3. Het is raadzaam een relatief grote
niet-metalen kast te gebruiken, om plaats te hebben voor een grote schaal
verdeling rond de regelknop van VR,.
Met een kleine schaal zijn wel redelijke resultaten te bereiken, maar de
nauwkeurigheid is dan verre van ideaal. Geen metalen kast gebruiken,
tenzij SK, t.o.v. de kast wordt geïsoleerd. Ook moet dan worden voorko
men, dat de bedrading in contact komt met de kast. Dit kan n.1. parasitaire
capaciteiten veroorzaken, waardoor de toon niet geheel meer verdwijnt, in
het bijzonder als kleine condensatoren worden getest.
Het afregelen
Om de meetbrug af te regelen moet men over een aantal condensatoren van
bekende waarden beschikken. Als men nauwkeurig wil werken, moeten
hiervoor typen met een kleine tolerantie worden genomen. Voorop gesteld,
dat dit met C2 t/m C4 het geval is, dan is het niet nodig om voor ieder bereik
een aparte schaal te maken. Een enkele schaal gemerkt met ’ 1 ’ aan de kant
van de lage waarden (VR, geheel linksom) en ’ 100’ aan de hoge kant en met
’IO’ in het midden is voldoende. De schaal is dan uitgedrukt in nF voor
bereik 2 en kan gemakkelijk worden omgerekend in de werkelijke capaciteitswaarden bij de twee andere bereiken.
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Fig. 14.3 De onderdelenopstelling en de bedrading.
De schaal wordt ingedeeld door een condensator, met een bekende waarde,
aan te sluiten. S, op het juiste bereik te zetten, met VR, de toon weg tc
draaien, en dan op de schaal, bij de pijl van de knop van VR,, deze waarde
te noteren. Zo zal een condensator van 10 nF een aanwijzing van ’10’
veroorzaken, als S, op bereik 2 wordt gezet. Condensatoren van 10 pF en
1 nF geven een aanwijzing van resp. ’l’ en ’IOO’ als S, op bereik 1 staat.
Uiteraard moet niet alleen het midden en de uitersten van de schaal
worden geijkt, maar alle waarden in de E12 serie (1,2,1,5, 1,8,2,2, 2,7, 3,3,
3,9 enz.). Hoewel het een tijdrovend karweitje is, is het toch de moeite
waard om het goed te doen, want er kan dan met deze meetbrug zeer
nauwkeurig worden gewerkt.
Als elco’s worden gemeten, moet erop gelet worden, dat ze met de juiste
polariteit worden aangesloten (andere typen kunnen in beide richtingen
worden aangesloten).
Gebruik geen elco’s voor het afregelen, want deze hebben vaak toleranties
die tussen de + 100% en — 50% liggen!
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Onderdelenlijst
Weerstanden (I/4W, 5%)
1,2 k£2
R.
39 k
R:
VR
10 kïï, potentiometer. lineair draadgewonden
Condensatoren
47 nF
C,
100 pF, kleine tolerantie
C2
10 nF, kleine tolerantie
C3
I /xF, kleine tolerantie
C<
100 /xF. 10V
C5
Schakelaars
3 standen, I moedercontact
S,
enkclpoligc tuimelschakelaar
S2
Halfgeleiders
NE555V
IC,
Diversen
Veroboard, kunststof kastje, stekerbussen,
kristal oortclcfoon met plug en chassisdeel,
knopjes, draad, batterij, tin.

!
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Voeding
voor het hobby-lab
Een regelbare voedingseenheid is een zeer praktisch apparaat voor iedere
elektronica hobbyist.
Dit voedingsapparaat heeft een uitgangsspanning, die over een gebied
tussen de 3 V en 12 V kan worden geregeld. Het apparaat kan een maxi-
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F/g. /5.7 De gemonteerde print van de voeding.
male stroom leveren van 500 mA. Het uitgangssignaal is goed afgevlakt en
heeft een te verwaarlozen rimpel. Door de goede spanningstabilisatie zal er
slechts een geringe spanningsdaling optreden tussen nul- en vollast, dit
geldt in het bijzonder bij de lage spanningen. Bij hogere spanningen is de
spanningsstabilisatie wat minder, maar toch nog goed. Een stroombegrenzingscircuit zorgt ervoor dat het apparaat niet stuk gaat als er een
kortsluiting over de uitgang optreedt. Het regelmatig vervangen van
kapotte zekeringen is dus verleden tijd.
De schakeling
Het schema van het voedingsapparaat is afgebeeld in fig. 15.2. Deze
schakeling wordt door zijn betrekkelijke eenvoud en goede eigenschappen
vaak gebruikt voor voedingsapparaten. S{ is de aan/uit schakelaar, T, de
transformator. De uitgang van de secondaire wikkeling van T, wordt gelijk
gericht door D, en D2, die een push-pull schakeling vormen. C, zorgt voor
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de afvlakking van de uitgangsspanning van de gelijkrichter. TR„ TR2 en
TR4 vormen het regelcircuit, waarbij TR, als terugkoppel-versterker wordt
gebruikt. TR2 en TR4 vormen een emittervolger. Bij deze schakeling krijgt
de uitgangstrap de instelspanning van weerstand R,, waardoor de uit
gangsspanning de neiging heeft dezelfde waarde aan te nemen, als de niet
gestabiliseerde ingangsspanning. Als we echter aannemen, dat de loper van
VR, aan het eind van zijn weerstandbaan staat, is de basis van TR, dus
direct verbonden met de uitgang. TR, zal dus worden opengestuurd, als de
uitgangsspanning een zekere waarde bereikt. Hiervoor is een spanning van
ongeveer 0,65 V nodig tussen de basis en de emitter van TR,. Er treedt
echter een spanningsval van ca. 0,65 V op over elk van de drie Si-dioden in
het emittercircuit van TR,. Hierdoor is er ca. 2,6 V op de basis van TR i
nodig voor deze zal gaan geleiden. Als de uitgangsspanning deze waarde
bereikt, en TR, dus geleidend wordt, gaat een gedeelte van de basisstroom
van de uitgangstrap via TR, en D3 t/m D5 naar aarde. De uitgangsspan
ning wordt dus tot ongeveer 2,6 V beperkt, aangezien iedere toeneming
boven deze waarde TR, meer geleidend maakt, waardoor de uitgangs
spanning weer wordt beperkt. De uitgangsspanning wordt dus weer op de
beginwaarde teruggebracht.
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Fig. 15.2 Het schema van de voeding.
Zou de uitgangsspanning, b.v. tengevolge van een toenemende belasting,
dalen dan zal TR, minder gaan geleiden, waardoor de stuurspanning van
de uitgangstransistors toeneemt. Ook nu wordt dus de uitgangsspanning
weer op de oorspronkelijke waarde teruggebracht. De uitgangsspanning
wordt dus door een negatieve terugkoppeling gestabiliseerd. Wordt de
loper van VR, verder over de weerstandsbaan terug gedraaid, dan zal deze
terugkoppeling nog steeds actief zijn en de uitgangsspanning stabiliseren.
Er zal dan echter een hogere uitgangsspanning nodig zijn, om de 2,6 V op
de basis van TR, te veroorzaken. Hoe verder de loper over de weerstands73

baan wordt verplaatst, hoe hoger de uitgangsspanning wordt. Met VR, kan
dus de ui tgangsspanning worden geregeld.
R2 en TR3 vormen het stroombegrenzingscircuit, dat de stroom tot een
maximum waarde van ongeveer 600 mA beperkt. Deze schakeling zal hier
verder niet in detail worden beschreven, aangezien het principe precies
hetzelfde is als bij de NiCad-lader, welke eerder in dit boek werd beschre
ven.
C2 zorgt voor de afvlakking van het uitgangssignaal, terwijl FS, de scha
keling beveiligt als er kortsluiting optreedt vóór de stroombegrenzing, of
ingeval deze laatste niet werkt.
De bouw
De meeste componenten worden gemonteerd op een stuk Veroboard
(rastermaat 4 mm), dat voorzien is van 14 contactbanen met 20 gaten.
Details van de bouw staan in fig. 15.3. Vergeet niet de zeven onderbre
kingen in de contactbanen, evenals de twee verbindingsdraden aan te
brengen. Zorg ervoor geen fouten in de bedrading te maken, want dat kan
gemakkelijk diverse onderdelen beschadigen.
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Fig. 15.3 De onderdelenopstelling op Veroboard.
S|, VR, en de uitgangcontactbussen worden in de frontplaat gemonteerd.
T, en de zekeringhouder worden op de bodemplaat van de kast bevestigd.
Het apparaat werkt goed als voor T, een transformator type 12-0-12V,
500 mA wordt gebruikt, maar voor optimale resultaten bij uitgangsspan74

ningen van meer dan 10 V, is een type met een nominale stroom van 1 A
aan te raden, aangezien hiermee de uitgangsspanning tijdens belasting
beter stabiel blijft. Voor de doorsnee hobbyist zal een type van 500 mA
echter wel voldoen.
Voor doorvoering van het netsnocr wordt in de achterplaat van de kast een
gat gemaakt, voorzien van een doorvoer tule. Wordt een metalen kast
toegepast, dan moet de netaarde met de kast worden verbonden. Dit kan
m.b.v. een soldeerlip, die met een van de bevestigingsboutjes van T, wordt
vastgezet.
De netaarde wordt ook verbonden met die zijde van FS,, welke in ver
binding staat met de minleiding van de schakeling. De rest van de bedra
ding wordt aangesloten voor de montageplaat in de kast wordt beves
tigd.
TR4 moet worden voorzien van een koellichaam. Een klein, in de handel
verkrijgbaar koelplaatje bleek bij het prototype al voldoende.
Het gebruik
Het is raadzaam een schaalverdeling rond de regelknop van VR, aan te
brengen, ingedecld in volts (meten m.b.v. een multimeter). Wordt dit niet
gedaan dan moet de uitgangsspanning, elke keer als men het apparaat
gebruikt, met een multimeter worden ingesteld. Er kan natuurlijk een
meter worden ingebouwd, om de spanning te controleren, en indien
gewenst kan er ook nog een ampèremeter aan worden toegevoegd. Paneelmeters zijn echter betrekkelijk duur, waardoor de kosten van het hele
apparaat aanzienlijk zullen stijgen.
Het is raadzaam het stroombegrenzingscircuit te testen, door een weer
stand van 10 fi, met in serie een multimeter op een meetbereik van 1 A, op
de uitgang aan te sluiten, terwijl de uitgangsspanning op 7,5 V wordt
ingestcld.
De meter moet nu een stroom aangeven van ongeveer 600 mA. Is de
aanwijzing dichterbij de 750 mA, dan is er iets fout, en moet het stroom
begrenzingscircuit worden gecontroleerd.
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Onderdelenlijst
Weerstanden (1/4W, 5%)
4,7 kfi
R,
1
r2
1 k
5 kÏÏ, lineaire potentiometer
Condensatoren
2200 /zF, 25V
C,
100 ^F, 16V
C2
Halfgeleiders
TR,
TR2
tr3
tr4
D,
D,
D3
d4
d5

BC108
BC108
BC108
TIP41A
1N4001
1N4001
1N4148
1N4148
1N4148

Transformator

I

T,

primair 220V, secundair 12-0-12V bij IA of 500mA (zie tekst)

Schakelaar
S,

dubbelpolige netschakelaar

Diversen
metalen kastje, Vcroboard, koelplaatje voor TR4, twee knopjes, stekerbussen,
draad, netsnoer met steker, 20 mm zekering met houder, 500 mA.

76

Inhoud
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Waterdetector
Batterij tester
Elektronische thermometer
Lichtgevoelige schakelaar
Elektronische eierwekker
Ultrasonore zender
Ultrasonore ontvanger
Telefoonbelvcrsterker
Telefoonversterker
NiCad-lader
9V Netvoeding
Lichtregelaar
Elektronische multimeter
Condensator meetbrug
Voeding voor het hobby-lab
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