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Op-Amp IC’s worden steeds populairder in de elektronica voor
amateurs. De oorzaak hiervan is waarschijnlijk het feit dat ze op
het ogenblik het veelzijdigs! zijn van alle verkrijgbare halfgeleiders.
Daarbij zijn ze vaak goedkoper dan vergelijkbare onderdelen.
Dc CA .1130 wordt geproduceerd door RCA en op het moment van
schrijven is het een betrekkelijk nieuw IC. Deze is niet zo goedkoop
als verschillende andere populaire Op-Amp’s, zoals de 741C en de
748C, maar biedt qua ontwerp meer voordelen dan zijn minder
dure rivalen. Aldus is de kwaliteit beter en zijn er minder discrete
onderdelen nodig als bij andere. Dat maakt het nadeel van de
kosten voor een deel goed.
Wanneer we op het verleden mogen afgaan, zal de prijs van de
CA 3130 met de tijd trouwens toch wel zakken.
Op-Amp's
Veel mensen weten misschien niet wat een Op-Amp precies is en
daarom volgt hier een korte beschrijving. Details over, hoe een
Op-Amp in de praktijk kan worden toegepast, worden hier niet ge
geven, aangezien dit in een later gedeelte zal worden uitgclegd.
Daar wordt gedetailleerde informatie gegeven over vele schakelin
gen in diverse toepassingen.
Een theoretisch volmaakte Op-Amp heeft een oneindig grote verstcrkingslactor, een oneindig hoge ingangsimpedantie, een -uitgangsimpedantie gelijk nul, een oneindige bandbreedte en kan een
top-iop-spanning leveren gelijk aan de voedingsspanning. Dc scha
keling heeft twee ingangen aangeduid met inverterende ingang en
niet-inverterende ingang. Het schcmateken voor een Op-Amp is te
zien in fig. 1.
Niet-inverterende
ingang
Uitgang

Inverterende
FIG. 1

ingang

Wanneer de niet-inverterende ingang positief wordt gemaakt ten
opzichte van de inverterende ingang, gaat de uitgang van de ver5

sterker naar positief. Wordt de niel-invcrtcrcndc ingang negatief
gemaakt ten opzichte van de inverterende, dan gaat de uitgang
naar negatief. Bij een geïdealiseerde Op-Amp zal het kleinste span
ningsverschil tussen de twee ingangen al tot gevolg hebben dat de
uitgang of geheel positief of geheel negatief wordt, maar logischer
wijs kan een praktische versterker deze parameter niet realiseren.
Ook kan deze niet de theoretische perfectie van de eerder genoem
de parameters bereiken, maar de meeste moderne IC’s benaderen
deze waarden toch wel zo dicht, dat zij in veel gevallen als ideaal
kunnen worden beschouwd. Zo hebben bijvoorbeeld de meeste
Op-Amp’s een vcrsterkingsfactor van ongeveer 100.000 maal en de
nominale waarde van een CA 3130 is ongeveer 900.000 maal.
In enkele toepassingen is deze versterking inderdaad nodig, maar in
alle schakelingen die lineair versterken, wordt deze versterkingsfactor sterk verkleind door de toepassing van legenkoppeling.
Een parameter waarin veel bekende IC’s te kortschieten, is de ingangsimpedantie.
Bipolaire transistoren bezitten een aantrekkelijk geringe ingangsimpedantie en deze tekortkoming ontstaat omdat deze transistoren
vaak de basis vormen van een ingangstrap van veel Op-Amp's. Een
voorbeeld is de 741C, die een nominale ingangsimpcdantic heeft
van 2 MQ met een minimum van 300 kQ. Dit is voor veel toepassin
gen niet hoog genoeg. Zelfs, wanneer de ingangsimpcdantic in ster
ke mate wordt vergroot door gebruik van tegenkoppeling, kan deze
nog te laag zijn.
Op-Amp’s, bestaande uit twee chips, zijn enige lijd verkrijgbaar
geweest waarbij zich op de ene chip een FET-ingangslrap en op de
andere de rest van de schakeling bevond. FET’s bezitten een zeer
hoge ingangsimpedantie en deze IC’s met twee chips bereiken een ingangsimpedantie van vele duizenden MQ. Daar de kostprijs echter
ongeveer tienmaal die van een 74IC bedroeg, was deze voor de
amateur meestal niet haalbaar.
De CA 3130 wordt met behulp van nieuwe technieken gefabri
ceerd, waardoor het mogelijk is de FET-ingangslrap en de bipo
laire schakeling op één chip onder te brengen. Deze is veel goed
koper dan de IC’s met twee chips.
Toegepast is een CMOS - (Complcmentary Mctal Oxide Semiconductor) - ingangstrap waarvan de verstcrkingsfacior ongeveer vijf
maal bedraagt. Deze wordt gevolgd door twee bipolaire versterkertrappen, waarvan de eerste een versterkingsfactor van 6000 maal
heeft; wat de grootste bijdrage is. De tweede is een klasse A uitgangstrap met een versterkingsfactor van ongeveer 30 maal. Som
mige Op-Amp’s hebben interne compcnsatie-netwcrken, maar de
CA 3130 heeft dat niet.
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Het doel van een compcnsaiie-neiwerk is het onderdrukken van de
hogere frequenties, zodat de schakeling niet instabiel kan worden.
Wanneer de versterkingsfactor klein wordt gehouden, dient een
flinke verzwakking van de hogere frequenties te worden gereali
seerd. Dit is bij grote versterkingsfactoren nauwelijks of niet
nodig. Wanneer hiervoor een inwendige compensatie wordt toege
past, moei deze de hogere frequenties afzwakken om instabiliteit te
voorkomen. Dit beperkt de bandbreedte van een IC onnodig wan
neer dit voor relatief hoge frequenties wordt toegepast.
Specificaties
Zoals uit de hier volgende cijfers blijkt, bezit de CA 3130 zeer
goede eigenschappen.
1,5 miljoen MQ
Ingangsimpedantie
Open Loop spanningsversterking
900.000 maal
(zonder tegenkoppeling)
Ingang voorspannings1
5 pA (1 pA =
PA)
stroom
1000.000
Produkt van versterking
en bandbreedte
Stijgtijd
Werktemperatuur
Voedingsspanning

15 MHz
30 V/pscc
—55 tot + 125° C
5 V tot 16 V, of een positieve
en negatieve voedingsspanning
van ± 2,7 V tot ± 8 V

Stroomverbruik bij een
voedingsspanning van 9 V
bij een uitgangsspanning
2,5 mA
van 4,5 V
De bovengenoemde waarden zijn alle nominaal.
De CA 3130 heeft een metalen TO-5-bchuizing met acht aansluitin
gen. De pinaansluilingcn zijn te zien in fig. 2.
Er zijn verschillende versies van het IC en daarvan zijn de
CA 3130T en de CA 3130S degene die voor de schakelingen in dit
boek nodig zijn. De CA 3BOT heeft de standaard TO-5-behuizing
en aansluitingen terwijl de CA 3 BOS in een 8 pins Dual-in-Linebehuizing is ondergebracht. De twee IC’s zijn elektrisch volkomen
identiek.
Andere versies van de CA 3130 hebben, in bepaalde opzichten, be
tere specificaties en zullen ook in de beschreven schakelingen vol7

doen. Zij zijn echter duurder dan beide genoemde basis-versies.
Een voordeel van dit IC, vergeleken met de meeste andere OpAmp's is, dat bij een geringe belasting de uitgangsspanning op een
paar millivolt na, kan wisselen tussen de beide voedingsspannin
gen. De meeste IC’s halen slechts een top-top-spanning van onge
veer 4 V minder dan de voedingsspanning. Hierdoor kan de
CA 3130 in eenvoudige schakelingen worden toegepast, wat met
andere IC’s niet mogelijk zou zijn geweest.
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Gezien van de bovenkant

Omgaan met het IC

Zoals veel lezers wel weten, kan CMOS zeer gemakkelijk worden
beschadigd door grote statische spanningen en er dienen voor
zorgsmaatregelen genomen te worden om vernieling tengevolge van
onhandigheden te voorkomen. De CA 3130 is niet zo gemakkelijk
te beschadigen in vergelijking met andere CMOS-lC’s. Dit is het
gevolg van het feit dat alleen de ingangstrap uit CMOShalfgeleiders bestaat, en er zijn zcnerbeschermingsdioden in het IC
opgenomen.
Toch verdient het aanbeveling voorzichtig met deze IC’s om te
springen. Meestal worden ze geleverd met de aansluitpinnen gesto
ken in een stukje geleidend schuim. Men kan ze het best hierin
laten, totdat het tijd wordt het IC in de rest van de schakeling aan
te brengen. Het moet als laatste in de schakeling worden gesol
deerd.
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Gebruik bij de montage een soldeerbout met een geaarde punt.
Het is onverstandig een ingangssignaal aan een halfgeleider toe te
voeren wanneer nog geen voedingsspanning aanwezig is, en de
CA 3130 vormt hierop geen uitzondering.
Nul-off-sel
De meeste Op-Amp’s bezitten een nul-offset-mogelijkheid en daar
is de CA 3130 er één van. Met behulp van de twee nul-offsetaansluitingen kan de uitgang of op nul worden afgcregcld (in geval
van een dubbele voedingsspanning) of op de halve voedingsspan
ning (in geval van een enkele voedingsspanning), zelfs als de ingan
gen niet precies dezelfde spanning hebben.
Dit is een bruikbaar gegeven, maar is in de hier beschreven schake
lingen niet van toepassing.
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Hoofdstuk 2
AUDIOSCHAKELINGEN
De meest voor de handliggende toepassing voor een Op-Amp is
waarschijnlijk in audioversterkers. Zij vervullen die taak inderdaad
perfect, hoewel ze er eigenlijk niet voor ontworpen zijn. Gp-Amp’s
zijn in feite bedoeld voor gebruik in analoge computers waar ze
mathematische berekeningen uitvoeren, vandaar de naam "Opcrational Amplifier”.
Het zal goed zijn eerst eens te bekijken hoe een Op-Amp normaal
wordt aangesloten, voordat we tot de behandeling van de toepas
singen ervan in een aantal audioschakclingen overgaan. Een OpAmp is bedoeld om te worden aangewend als DC-verslerker en
juist dit feit is voornamelijk verantwoordelijk voor de grote veelzij
digheid ervan. Er zijn twee basismethoden om een Op-Amp te
laten werken: een inverterende en een niet-inverterende. Deze twee
configuraties zijn te zien in resp. de figuren 3 en 4.
Merk op dat de schakelingen niet één enkele voeding maar twee gclijkwaardige voedingen hebben. De één negatief en de ander posi
tief ten opzichte van aarde. Aldus kunnen zowel de ingangen als de
uitgang beide polariteiten hebben ten opzichte van aarde.
Inverterende versterker
De inverterende versterker is de meest eenvoudige van de twee
samenstellingen en heeft slechts twee externe weerstanden met een
compcnsatiecondensator (Cl). De waarden van de weerstanden be
palen de ingangsimpedantie en de versterking van de schakeling.
Het ontwerpen van een schakeling voor een gegeven ingangsimpe
dantie en spanningsversterking is erg eenvoudig en daar kan zelfs
een volslagen beginneling geen moeite mee hebben. De ingangsweerstand is gelijk aan de waarde van Rl en deze dient te worden
vermenigvuldigd met de spanningsversterking om de waarde van
R2 te vinden. Als dus een versterker met een ingangsimpedantie
van 10 kQ en een spanningsversterking van 100 x (40 dB) vereist
wordt, moet Rl een waarde van 10 kQ hebben en R2 een waarde
van (10.000x 100= 1.000.000 Q) is 1 MQ. Deze eenvoudige betrek
king tussen de weerstandwaarde en de spanningsversterking maakt
de schakeling erg geschikt voor mathematische bewerkingen. Wal
in deze schakeling gebeurt, is gemakkelijk te begrijpen. Aange
nomen wordt dat Rl een waarde van 10 kQ en R2 een waarde van
1 MQ heeft. Wordt nu een signaal van I mV aan dc ingang toege10

voerd (positief ten opzichte van aarde), dan maakt deze de inverte
rende ingang positief ten opzichte van de nict-invcrtercnde. Dit
heeft tot gevolg dat de uitgang naar negatief gaal, in feite 100 mV.
De waarde van R2 is immers 100 maal hoger dan die van Rl waar
door de spanningsval ook 100 maal groter zal zijn. Hierdoor heffen
de gelijke stromen door Rl en R2 elkaar op en heeft de inverteren
de ingang dezelfde spanning als de niet-invcrterende. Het is belang
rijk te bedenken dat de Op-Amp een oneindig grote versterking be
zit en er slechts een klein verschil tussen de ingangsspanningen
nodig is om de uitgang naar: of geheel negatief of geheel positief te
laten gaan. Bijna alle Op-Amp-schakelingen berusten op dit feit.
R2

+9 V
C1
R1

56 pf

7

In (§■

1

z

8

CA3l30>^

3) Uit

J

-ve
FIG 3

ov
+ve

'n (3CA3I30

0"

S> Uit

-ve
R3
R2

FIG 4

X

OV
11

Uit het bovengestelde zien wc hoe deze schakeling de spanning op
de beide ingangen gelijk zal trachten te houden en hoe hierdoor
middels de weerstanden de spanningsversterking wordt bepaald.
Ook is het gevolg hiervan dat de ingangsimpedantie van de schake
ling gelijk is aan Rl. Uit fig. 3 blijkt dat de niet-inverterende in
gang is verbonden met aarde. Daardoor stabiliseert de schakeling
de spanning op de inverterende ingang op nul en creëert aldus een
zogenaamd "virtueel aardpunt”. De impedantie tussen de ingang
en virtueel-aarde is gelijk aan Rl, waardoor deze de ingangsimpe
dantie van de totale schakeling bepaalt.

Niel-inverterende versterker
Zoals de naam al zegt, zijn de uitgangssignalen van een inverteren
de versterker in tegenfase met de ingangssignalen. Dit komt niet al
tijd van pas en daarom is het soms noodzakelijk de nietinverterende configuratie te gebruiken. Dit is wederom erg eenvou
dig daar er slechts drie weerstanden nodig zijn om de spannings
versterking en de ingangsimpedantie te bepalen.
Rl bepaalt hier de ingangsimpedantie, terwijl de spannings
versterking wordt ingesteld met R2 en R3. De ingangsweerstand is
gelijk aan de waarde van Rl, daar dit de enige weg tussen aarde en
ingang is. Bedenk dat de ingangsimpedanties van het IC bijna on
eindig groot zijn (in het geval van de CA 3130 zijn ze zo groot dat
ze voor alle praktische toepassingen als oneindig kunnen worden
beschouwd).
R2 en R3 bepalen de spanningsversterking op bijna dezelfde wijze
als in de voorgaande schakeling. De niet-inverterende ingang is niet
direct met aarde verbonden, waardoor de berekening van de ver
sterking niet exact het zelfde is. Wederom zal de schakeling de
spanning op beide ingangen gelijk trachten te houden. Als R2 een
waarde van 10 kQ en R3 een waarde van 1 MQ heeft, en we weer
uitgaan van een ingangssignaal van 1 mV, gaat de uitgang net zo
lang naar positief totdat de spanning op de inverterende ingang
eveneens 1 mV bedraagt. R2 en R3 vormen een spanningsdelcr zo
dat aan de uitgang 101 mV is vereist. De schakeling bezit dus een
spanningsversterking van 101 en niet 100 zoals in het voorgaande
geval.
De vergelijking voor de spanningsversterking van de schakeling is
R2 + R3 gedeeld door R2. In dit geval vormen R1 en R2 in fig. 3 en
R2 en R3 in fig. 4 een terugkoppelloop of terugkoppelnetwcrk.
Een punt, dat iedere ontwerper van een eenvoudige versterker in
gedachte moet houden, is, dat hoewel de weerstanden theoretisch
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zo klein of zo grooi kunnen zijn als men maar wil, dit in de prak
tijk niet het geval is.
Theoretisch heeft de Op-Amp een uitgangsimpedantie gelijk nul,
maar praktisch komt dit neer op een paar honderd ohm. Als de terugkoppelweerstanden een zeer kleine waarde hebben, zal de uit
gangsimpedantie de werking van de schakeling beïnvloeden.
Ook bestaat er een bovengrens voor de toegepaste waarden. Zeer
grote weerstanden zijn vooreerst niet verkrijgbaar, maar ook geldt,
dat hoe hoger deze waarden worden gekozen, des te groter wordt
de ontvankelijkheid van de schakeling voor strooiveldcn van de
netspanning en andere elektrische storingen.
Bij de nict-inverterende versterker bestaat ook nog het probleem
van de terugkoppeling tussen de uitgang en de ingang van de scha
keling. De koppeling ontstaat door parasitaire capaciteiten die in
iedere schakeling voorkomen. Deze terugkoppeling is meestal
gering, tenzij de opstelling van de onderdelen zeer slecht is. Als
echter een niet-inverterende versterker met een grote versterkingsfactor en een hoge ingangsimpedantie wordt toegepast, is een
uiterst geringe mate van parasitaire terugkoppeling al voldoende
om de schakeling te laten oscilleren.
Is een dergelijke combinatie van versterking en ingangsimpedantie
vereist, dan heeft het gebruik van een bufferverslcrker met daaraan
gekoppeld een (laag impedante) spanningsversterker de voorkeur.
De in- en uitgang zijn zo goed gescheiden, wat de parasitaire terug
koppeling tol een minimum beperkt. Dit alles is ook van toepassing
op de twee variaties van de basisversterkcr.
AF-versie
Ofschoon de configuraties volgens fig. 3 en 4 in eerste instantie als
DC-versterkers zijn bedoeld, kunnen deze ook worden gebruikt als
AF-versterkers. De toepassing van een dubbele spanningsbron is
dan echter nogal ongeschikt maar door het toevoegen van enkele
discrete componenten is het mogelijk een schakeling te ontwerpen
met een enkele voedingsspanning.
Deze schakelingen zijn alleen geschikt voor wisselspanningen en
zijn te zien in de figuren 5 en 6. Dit zijn resp. een inverterende en
een niet-inverterende versterker.
Als we eerst fig. 5 beschouwen, dan zijn de overeenkomsten met
fig. 3 erg duidelijk. Er zijn slechts twee grote verschillen. In plaats
van gebruik te maken van een dubbele voedingsspanning, vormen
R3 en R4 hier als het ware een spanningsdcler. C4 is een ontkoppelcondcnsator. Aan de in- en uitgang zijn koppclcondensatoren
nodig in de vorm van Cl en C3.
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Dezelfde wijzigingen zijn in fig. 4 aangebracht om de schakeling in
fig. 6 tot stand te brengen.
Versterking en ingangsimpedantie worden in deze schakelingen op
precies dezelfde wijze bepaald als in de voorgaande ontwerpen. De
waarde van de koppclcondensator (Cl in zowel fig. 5 als fig. 6)
moet worden aangepast aan de gewenste ingangsimpedantie. Bij
een ingangsimpedantie van I kQ is een waarde van 10
voor Cl
voldoende. Voor hogere ingangsweerstanden dient Cl evenredig
kleiner te worden gekozen. Dit is b.v. 2^F bij een ingangsimpedan
tie van 5 kS2; 0,1 /iF bij 100 kQ en 5 nF bij 2 MQ.
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Bufferverslerker
Builen de toepassing in veelzijdige voorversterkerschakclingen
kunnen Op-Amp’s ook in meer gespecialiseerde circuits worden ge
bruikt. Hiervan is de bufferversterker, waarvan het schema te zien
is in fig. 7, een goed voorbeeld.
In beginsel heeft deze schakeling een zo hoog mogelijke ingangsweerstand. Hij wordt vaak loegepast in testapparatuur, zoals ACmillivoltmetcrs, waarin de meetpen een minimum aan vermogen
mag onttrekken aan de te testen schakeling. De spanningsversterking is één, waardoor de ingangsimpedantie bijzonder groot kan
worden gekozen. De in- en uitgangssignalen zijn in fase. Het is erg
gemakkelijk een Op-Amp éénmaal te laten versterken. Men be
hoeft slechts de inverterende ingang met de uitgang te verbinden.
De spanning op de uitgang zal dan gelijk zijn aan die op de nietinverterende ingang, mits het ingangssignaal niet zo groot is dat de
begrenzing van het uitgangssignaal wordt overschreden. Op deze
manier geschakeld, noemt men het circuit 100 % tegengekoppeld
tussen inverterende ingang en uitgang.
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ln deze schakeling bezit het IC een dergelijke tegenkoppeling. Op
het gemeenschappelijke punt van R1 en R2 bevindt zich de halve
voedingsspanning die middels R3 aan de niet-inverterenae ingang
van het IC wordt toegevoerd. In rust staat zowel op de ingang als
op de uitgang de halve voedingsspanning.
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Het ingangssignaal wordt middels een ontkoppelcondcnsator (Cl)
aan het IC toegevoerd en er wordt een laagimpedant uitgangs
signaal verkregen door een ontkoppelcondensator (C4).
Bootstrapping
C3 is een bootstrapcondcnsator en juist hierdoor krijgt de schake
ling zijn buitengewoon grote ingangsimpedantie. Wordt C3 weg
gelaten, dan vormen Rl, R2 en R3 een shunt voor de hoge ingangs
impedantie van het IC, waardoor de totale waarde daalt tot onge
veer 2,3 MQ. Dit is voor veel toepassingen, zoals kristal- of
MD-voorversterkers voldoende, zodat C3 hiervoor kan worden
weggelaten.
In theorie verhoogt het opnemen van C3 de ingangsimpedantie van
de schakeling tot het niveau van het IC zelf. In de praktijk treden
in de schakeling verliezen op die de effectiviteit iets doen dalen,
maar de ingangsimpedantie van het prototype was toch wel zo
groot dat de amateur niet in staat was deze te meten. Deze lag dus
minstens in de orde van grootte van een paar honderd MQ.
Het principe van de bootstraptechniek is betrekkelijk gemakkelijk
te begrijpen. Neem aan dat op de ingang een positief gaand signaal
van 1 V aanwezig is, dan stijgt de uitgangsspanning ook 1 V. Deze
spanningstoename wordt via C3 aan het knooppunt Rl, R2 toe
gevoerd. De spanning op de andere kant van R3 zal in gelijke mate
toenemen waardoor de stroom in R3 constant blijft. Niets van het
ingangssignaal kan door R3 wegvloeien waardoor de impedantie
voor de ingangssignalen oneindig hoog blijft. Voor zover het in
gangssignalen betreft, bestaan Rl t/m R3 als het ware niet.
MD-voorversterker
Een MD-voorversterker moet aan een aantal voorwaarden zeer
nauwkeurig voldoen. De ingangsimpedantie moet 47 kQ bedragen
(soms is een andere waarde vereist); de spanningsversterking dient
groot te zijn en het ophalen van lage tonen alsmede het afvlakkcn
van hoge tonen dient goed gedefinieerd te zijn. Daar de uitgangs
spanning van een MD-voorversterker slechts een paar mV be
draagt, moet ook het ruisniveau laag zijn, wil men voldoende resul
taat bereiken.
Aan al deze eisen kan door gebruik van een goede Op-Amp, als de
CA 3130, ruimschoots worden voldaan. Het schema van een derge
lijke versterker is te zien in fig. 8.
In wezen is dit een niet-inverterende versterker met een ingangsweerstand van 1,2 MS2. R5 is parallel aan de ingang opgenomen om
16

de ingangsweerstand ioi hei vereiste niveau te verlagen. Als een an
dere impedantie wordt verlangd, kan de waarde van R5 dienover
eenkomstig worden aangepast. Het lijkt misschien alsof we beter
R5 zouden kunnen weglaten en R3 verlagen tot 47 kQ. Dat zou
kunnen, maar dan zou voor C3 een grotere waarde moeten worden
gekozen om een goede weergave van de lage tonen te behouden.
Dit kan beter worden vermeden daar bij het inschakelen van de
voeding, C3 moet worden opgeladen. Dit veroorzaakt een stroom
puls door de spoel van het element en op den duur is dit desastreus.
Het hier toegepaste ingangsnetwerk maakt een hoge waarde voor
de koppelcondcnsator mogelijk waarbij de basweergave bijzonder
goed blijft. Een deel van de laadstroom voor C3 loopt door R5 en
niet door het element waardoor het risico, dat dit beschadigd
wordt, praktisch nihil is.
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In het lerugkoppelcircuil zijn de condensatoren C4 en C5 opge
nomen en deze hebben een impedantie die afneemt bij toenemende
frequenties. Dus is de terugkoppeling voor hogere frequenties
groter dan voor de lagere. Dit resulteert in de vereiste verzwakking
van hogere frequenties. Voor basfrequenties hebben de condensa
toren een zeer grote impedantie en dit heeft de zeer geringe terug
koppeling tol gevolg. De lagere frequenties worden dus opgehaald.
Het is waarschijnlijk goed erop te wijzen dat in alle in dit boek
besproken schakelingen een condensator staat aangegeven, ge
plaatst over een voedingsbron. Dit is een koppelcondcnsator en
17

deze mag niet worden weggelaten. Hij voorkomt dat de schakeling
instabiel wordt. Voor een optimaal effect dient dc/e in de nabijheid
van de voedingspinnen van het IC te worden gemonteerd, maar in
de praktijk is het de auteur gebleken dat dit niet noodzakelijk is.
Bij een frequentie van I kHz heeft dc schakeling een spanningsversterking van iets minder dan 100 maal en voor de meeste
elementen resulteert dit in een uitgangsspanning van ongeveer
300 mV. Dit is voldoende om een vermogensversterker te sturen.
Zonodig kan de spanningsversterking worden verhoogd door dc
waarde van R1 enigermate te verkleinen. Wanneer anderzijds de
versterking te hoog is, kan een betere kwaliteit worden verkregen
door R1 iets groter te maken. Waarschijnlijk verlangen de meeste
bouwers van dc eenheid een stereo versie. Hiertoe dient men twee
van deze schakelingen te bouwen, één voor ieder kanaal.
Piekspanningindicator
Tot nu toe hebben we de lineaire werking van de Op-Amp be
keken. Hij kan echter ook zeer effectief als elektronische schake
laar worden gebruikt. Het schema van een piekspanningindicator is
te zien in fig. 9, waarin de CA 3130 als een soort elektronische
schakelaar fungeert. Hij wordt ingezet als comparator.
Het doel van een piekspanningindicator (PSI) is te laten zien wan
neer een signaal, afkomstig van een bandrecorder (of een ander
audio-apparaat), een van te voren bepaald niveau overschrijdt. De
meest gebruikte - en ook hier toegepaste - methode om de voor
belasting aan te duiden is het oplichten van een indicatielicht.
Dit type schakelingen heeft een pluspunt ten opzichte van de ge
bruikelijke VU-metcr, hoewel deze schakeling meer als supplement
dan als vervanging van een VU-meter is bedoeld. Het grootste na
deel van een VU-meter is de traagheid waarmee deze op verande
ringen in het ingangssignaal reageert. Hij geeft eenvoudig elke plot
seling optredende harde passage, die de apparatuur kan overbe
lasten, niet weer. Een VU-meter wordt meestal met een sinusvor
mig ingangssignaal geijkt. Dit heeft een piekniveau van ongeveer
1,4 maal het RMS-niveau terwijl daarentegen de meeste spraak- en
muziekpassages een piekniveau van twee lot drie maal het RMSniveau hebben. Zelfs bij signalen met een tamelijk constant niveau
kan een - de gemiddelde waarde aangevende - VU-meter foutief
aan wijzen.
Een PSI kan dus zeer goed aan een VU-metcr worden toegevoegd
daar deze meer op pieken dan op gemiddelde of RMS-nivcaus rea
geert en zo goed als ogenblikkelijk werkt.
Laten we aannemen dat de schakeling volgens fig. 9 iedere piek18

spanning boven 3 V dient aan te geven. VR1 wordt dan op één
derde van de loperbaan afgercgcld waardoor op de inverterende in
gang van het IC een spanning van 3 V aanwezig is. Via Cl wordt
het ingangssignaal aan de niet-inverterende ingang toegevoerd. In
rust wordt deze ingang middels R1 op de aardpotentiaal gehouden
waardoor het ingangssignaal symmetrisch rond de nul beweegt.
Mits het pickniveau van het ingangssignaal de 3 V niet overschrijdt,
is de spanning op de niet-inverterende ingang lager dan die op de
inverterende en is de uitgang geheel negatief. De LED (Light Emilting Diode) Dl zal uitblijven.
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Is hei ingangssignaal eenmaal de 3 V overschreden, dan gaat de uit
gang geheel positief voor de duur dat dit houdniveau is verbroken.
Er wordt stroom aan de LED toegevoerd door de uitgang van het
IC via R2, waardoor een zichtbare indicatie van de overbelasting
plaats heeft. R2 begrenst de stroom om de LED te beschermen.
De eenheid heeft een hoge ingangsimpedantie en kan op ieder ge
schikt punt van de apparatuur worden aangesloten zonder hierop
een noemenswaardige belasting uit te oefenen. VRl kan worden af
geregeld voor een indicatie van elke piekspanning tussen een paar
mV en enkele V.
Het bouwen van de schakeling is erg eenvoudig maar voor het afre
gelen is wel een sinusgenerator (of een andere bron met een sinus
vormig signaal) nodig. De generator wordt aangesloten op de in
gang van de bandrecorder (of iets dergelijks). Regel de volume
regelaar zo af dat de VU-meter een waarde aanwijst waarbij PSI
moet reageren.
19

Zet de loper van VRI in de uiterste stand, zodat hierop de maxi
male spanning aanwezig is. Dl geeft geen aanduiding. Maak nu de
spanning op de loper van VRI geleidelijk aan lager totdat de LED
zwak, maar zichtbaar, oplicht. Op dit punt is VRI correct in
gesteld.
Piekspanningindicator mol hysleresis
De meeste piekspanningindicatoren werken in principe op de
bovenbeschreven wijze, maar enkele zijn iets gecompliceerder en
bezitten hysteresis. Velen zullen het begrip "hystcrcsis” niet ken
nen. Dit wil alleen zeggen dat de schakeling snel opkomt en lang
zaam afvalt. Met andere woorden: als het houdniveau wordt over
schreden, zal de LED gelijktijdig oplichten maar als het signaal
weer onder het houdniveau daalt, zal de LED nog enige tijd blijven
branden.
De reden hiervoor is vrij eenvoudig. De schakeling geeft zo een veel
duidelijkere indicatie van een kortstondige overbelasting. Sommi
gen prefereren daarom deze schakeling. Hel schema ervan is te zien
in fig. 10. Het ingangsnetwerk is gelijk aan dat van de schakeling
volgens fig. 9, maar de uitgang stuurt niet direct de LED. In plaats
daarvan is deze via C3 verbonden met een spanningsverdubbelaar
en een afvlaknetwerk, bestaande uit Dl, D2 en C'4. Het IC heeft
een lage ingangsimpedantie zodat C'4 zeer snel wordt opgeladen tot
het piekniveau van het uitgangssignaal. Dit brengt Tri. die als
emittervolger is geschakeld, in geleiding. In de emitterleiding hier-
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van zijn in serie de LED, de indicator (D3) en de stroombegrenzingsweerstand (R2) opgenomen. De LED licht op als Tri geleidt.
Wanneer het signaal beneden het houdniveau daalt en het IC geen
uitgangssignaal meer levert, zal D3 niet onmiddellijk doven. Hij
blijft branden totdat C4 bijna geheel via de basis van Tri is ont
laden. Dit duurt ongeveer 0,25 seconde. Het doven van D3 wordt
aldus enigszins uitgcsteld waardoor een zeer kortstondige overbe
lasting, een indicatie tot gevolg heeft met een duur van 0,25 sec.
Deze schakeling wordt op dezelfde manier gebouwd en afgeregcld
als de voorgaande.
Stereo piekspanningindicalor
Voor stereo ligt het voor de hand twee PSI’s te gebruiken, voor
ieder kanaal één. Veel commerciële apparatuur is echter blijkbaar
uitgerust met één enkele indicator om een overbelasting in écn van
beide of in beide kanalen aan te geven. Hiervoor is een goede
reden, daar met twee indicatoren en twee VU-meters het gebruik
van de apparatuur wel wat te gecompliceerd wordt.
Het is mogelijk twee, in het voorgaande beschreven, piekspanningindicatoren om te vormen, zodat één LED gestuurd wordt door de
simpele schakeling volgens fig. 11 toe te voegen.
Van de twee oorspronkelijke schakelingen worden de LED’s en
stroombegrenzingsweerstanden weggelaten. De uitgangen van de
IC’s worden ineens verbonden met de ingangen van deze schake
ling, fig. 11.
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De schakeling werkt op bijna dezelfde wijze als de PSI’s zelf. De
inverterende ingang van het IC is verbonden met de spanningsdeler, bestaande uit R1 en R2, waardoor hierop ongeveer eenvierde
deel van de voedingsspanning aanwezig is. Om een positief uit
gangssignaal te verkrijgen en aldus Dl te doen oplichten, moet de
spanning op de niet-inverterende ingang boven die op de inverte
rende uitgang komen.
Als de uitgangen van beide PSl’s laag zijn, is dit niet het geval en
licht de LED niet op. Wanneer echter cén van beide naar positief
gaat, vormen R3 en R4ecn spanningsdelcr, waarvan de ene ingang
bijna de aardpotentiaal en de andere bijna de voedingspotentiaal
heeft. Op de niet-inverterende ingang van het IC is dus ongeveer de
halve voedingsspanning aanwezig en Dl licht op. Welke van de
twee uitgangen positief gaat, maakt niet uit.
Zijn beide ingangen positief, dan is de spanning op de nietinverterende ingang ongeveer gelijk aan de voedingsspanning en
ook nu licht Dl op.
Het IC wordt in feite gebruikt als een eenvoudige logische schake
ling. Hij vormt een OF-poort met twee ingangen, daar de uitgang
positief is, als één van beide of beide ingangen hoog zijn.
Toonregeling
In het geval met de MD-voorversterker hebben we al gezien dat het
mogelijk is de frequentiekarakteristiek van een versterker te wijzi
gen door gebruik te maken van een frequentie-afhankelijke terug
koppeling. Dezelfde methode kan worden toegepast om een actieve
toonregeling van hoge kwaliteit te construeren.
Een actieve toonregeling heeft het voordeel boven een passief net
werk omdat er geen grote verliezen hoeven op te treden tussen inen uitgang. Is een passief netwerk ingcsteld op een vlakke frequen
tiekarakteristiek, dan levert dit gewoonlijk een verlies van ongeveer
20 dB (lOx) op.
Het schema van een actieve toonregeling is te zien in fig. 12 en de
versterking bedraagt ongeveer 1 als de karakteristiek hiervan vlak
staat gesteld.
Men kan er op de gebruikelijke manier lage en hoge tonen mee op
halen resp. afvlakken en de schakeling heeft een zeer gering ruis- en
vervormingsniveau.
Audiomixer
Een Op-Amp vormt een uitstekende basis voor een meerkanaals
audiomixer en hiervan is het schema getekend in fig. 13.
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In wezen is dit een inverlerende versterker, maar, zoals uit het
schema blijkt, heeft elke ingang een eigen ingangsweerstand.
Beschouwen we alleen even ingang 1. De schakeling werkt hier als
een gewone inverterende versterker, waarin R1 en R6 de spanningsversterking op eenmaal bepalen. Cl is de ontkoppelcondensator en
VRI de sterkteregelaar voor ingang I. Indien twee of meer ingan
gen worden toegepast, werkt de schakeling als een soort optelnelwerk. Om dit uit te leggen, nemen wc aan dat op elk van de drie in
gangen een spanning aanwezig is van 10 mV. Wil de uitgang de
stromen door Rl, R2 en R3 in evenwicht brengen en de ingangen
van het IC op het zelfde niveau houden, dan moet deze 30 mV
negatief gaan. Hieruit blijkt duidelijk dat de spanning aan de uit
gang gelijk is aan de sommatie van de ingangsspanningen. De scha
keling werkt zo als een mixer van hoge kwaliteit.
Om een stercoversie te verkrijgen, dient men voor elk kanaal een
afzonderlijke schakeling te bouwen. De schakeling is afgebeeld met
drie ingangen maar werkt met net zoveel ingangen als men maar wil
door het eenvoudigweg toevoegen van sterkteregelaars met de bij
behorende ingangsweerstand en ontkoppelcondensator. De een
heid is bedoeld om daar in een installatie te worden opgenomen,
waar de spanningsniveaus hoog liggen, dus na de eventueel aan
wezige voorversterkers. Zo nodig kan de spanningsversterking van
deze eenheid ook worden vergroot door de waarde van R6 te ver
hogen. De spanningsversterking is gelijk aan de waarde van R6 ge
deeld door 100 kQ. Zoals de meeste andere Op-Amp’s bezit de
CA 3130 een uiterst laag ruis- en vervormingsniveau en deze scha
keling levert dan ook uitstekende resultaten.
500 m\V-audioversterker
De CA 3130 is niet in staal een voldoende groot uitgangsvermogen
te leveren om te worden gebruikt als audiovermogensversterker.
Het volume blijft te gering. Het IC kan hiervoor alleen worden
aangewend als zeer kleine volumes worden verlangd maar voor de
meeste toepassingen moet een extra verrnogenstrap worden toe
gevoegd om een voldoende groot audiovolumc te verkrijgen.
Het schema van een 500 mW-audiovermogensversterker, waarin de
CA 3130 als voorversterkertrap dient, is te zien in fig. 14.
Tri is een gewone cmittervolgerstuurtrap met R6 als voornaamste
lastweerstand. R5 is in deze emitterkring geschakeld en levert een
kleine spanning tussen de bases van de beide uitgangstransistoren
Tr2 en Tr3. Deze worden direct gestuurd door Tri en zijn eveneens
als emittcrvolgcr ingeschakcld.
Het doel van R5 is de ”cross-over”-vervorming tot een onmerk25
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baar niveau te reduceren. Cross-over-vervorming vindt plaats op
het tijdstip waarop liet uitgangssignaal van polariteit verandert.
Het is een /ccr lastige vorm van vervorming daar liet het sterkst is
bij lage vermogens. Distorsie komt bij een gering volume duidelij
ker naar voren dan bij een groot.
Normaal dient K5 een veel grotere waarde te hebben om dit vervormingsniveau voldoende terug te dringen maar in deze schakeling
behoeft er geen grote ruststroom door de uitgangstransistoren te
lopen. Dit is het gevolg van een sterke mate van tegenkoppeling.
De spanningsversterking tussen de basis van Tri en de emitter van
Tr2 en Tr3 is ongeveer eenmaal. Daardoor is het mogelijk de basis
van Tri te sturen met een Op-Amp, waarbij de tegenkoppelspanning wordt afgenomen bij de uitgang van de versterker in plaats
van die van de Op-Amp. Door toepassing van tegenkoppeling over
de gehele schakeling heeft de eenheid een goede kwaliteit en is beter
dan de meeste andere, batterij gevoede, audioversterkers.
Het IC wordt gebruikt als inverterende versterker en de waarden
van R3 en R4 zijn gekozen om een ingangsimpedantie van 50 kQ te
verkrijgen en een ingangsgevoeligheid van minder dan 100 mV.
Deze ingangsgevoeligheid geldt voor een vermogen van 500 mW in
een luidspreker met een impedantie van 8 ohm. Zonodig kunnen de
waarden van de versterking en ingangsimpedantie worden ver
anderd door wijziging van VR1, R3 en R4.
De verlangde versterking bij een gegeven ingangsgevoeligheid kan
worden berekend door 2.000 te delen door de benodigde ingangs
gevoeligheid in millivolt. R3 en VR1 moeten ongeveer dezelfde
waarde hebben, zodat de ingangsimpedantie van de schakeling ten
naaste bij gelijk is aan R3 gedeeld door twee.
Het gebruik van een luidspreker met een kleinere impedantie dan
8 ohm is niet aan te raden, daar dit het stroomverbruik sterk doet
toenemen en de kwaliteit van het uitgangssignaal niet ten goede
komt. Het kan echter geen kwaad en beschadiging van de schake
ling zal hierdoor niet optreden. Er kan een luidspreker met een
grotere impedantie worden toegepast, maar hierdoor neemt het
maximaal haalbare uitgangsvermogen af. B.v. een luidspreker van
80 ohm zal het uitgangsvermogen tot 100 mW beperken.
Versie met een groter uitgangsvermogen
Door toepassing van een hogere voedingsspanning kan deze scha
keling aanzienlijk meer vermogen leveren. Twee watt bij een voe
dingsspanning van 12 V en ca drie watt bij 15 V. Hogere voedings
spanningen dan 15 V kunnen niet worden getolereerd. Het enige
onderdeel dat dient te worden aangepast is R5. Deze moet worden
27

verkleind (ot 18 ohm bij een voedingsspanning van 12 V en lot 12
ohm bij 15 V.
Ook dienen in dit geval de uitgangstransistoren le worden voorzien
van een koellichaam bestaande uit aluminium met een oppervlak
van minimaal 100 cnr en een dikte van 1,5 mm. Als er voldoende
ruimte is, hebben grotere koelvinnen de voorkeur. Onvoldoende
koeling resulteert bijna zeker in vernieling van de uitgangstransis
toren.
De vermogensversie van de schakeling kan het best worden ge
bruikt met een luidspreker van 8 ohm en zeker niet met luidspre
kers die een kleinere impedantie hebben.
Versterker met gering vermogen
In toepassingen waarbij slechts een klein vermogen wordt ge
vraagd, kan de CA 3130 worden gebruikt zonder uitgangstrap. De
schakeling volgens fig. 15 heeft b.v. een uitgangsvermogen van
slechts een paar milliwatt, maar levert een voldoend groot volume
om te dienen als klokradio of iets dergelijks. Dit is slechts een in
verterende versterker die een hoog impedante luidspreker stuurt.
Compressicversterker
Een audio-compressicversterkcr is een schakeling waarvan de versterkingsfactor niet vast is, maar verandert in overeenstemming
met het ingangssignaal. Bij geringe signalen is de versterkingsfactor
maximaal, maar als een zeker ingangsniveau wordt gepasseerd, be
gint de versterking van de schakeling af te nemen. Hoe verder het
ingangssignaal boven de houdwaarde uitstijgt, des te geringer
wordt de versterking.
Het resultaat is dat het uitgangsniveau van de versterker niet boven
die bepaalde amplitude kan komen en ingangssignalen boven de
houdwaarde een uitgangsamplitude van om en nabij het eerder ge
noemde niveau tot gevolg heeft. Aldus produceert een groot bereik
aan ingangssignalen een vrijwel constant uitgangssignaal. Om deze
reden wordt dit type schakelingen soms wel "constant volumeversterkers” genoemd. Ook spreekt men wel van dynamickverzwakker omdat ze het dynamiekbereik van het ingangssignaal ver
kleinen.
Dit soort schakelingen wordt op vele terreinen van de elektronica
toegepast. Een audio-compressieversterker kan b.v. worden ge
bruikt in de audiotrap van een zender voor radiocommunicatie.
Het effect hiervan is dat de modulatiedieptc van de zender altijd
dicht tegen de 100 °/o ligt en het zendervermogen optimaal wordt
benut.
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Eveneens vindi deze schakeling vaak toepassing in bandrecorders
in de vorm van een automatische opnameregclaar of een piekspanningsbegrenzer. Een comprcssieversterker is een soort automati
sche volumeregelaar en zal in een eenvoudige ontvanger, die geen
enkele vorm van A.V.C. bezit, goede resultaten geven. Fig. 16
toont het volledige schema van de audio-compressieverstcrkcr.
Het IC functioneert als niet-invertcrende versterker waarvan de
spanningsversterking wordt bepaald door het terugkoppelnetwerk,
bestaande uit de drain-source-weerstand van Tri en R5.
Tri is een veld effect transistor. Zo'n FET gedraagt zich als een
weerstand tussen de drain- en source-aansluiting, als hierover een
kleine spanning wordt aangebracht. In rust hebben de gate en de
source van Tri dezelfde spanning door toedoen van R3. Een FET
op deze wijze aangesloten, bezit een drain-sourceweersland van ca
100 Q. De schakeling heeft zo een spanningsversterking van een
paar honderd maal.
Ieder aan C3 toegevoerd ingangssignaal verschijnt vele malen ver
sterkt aan de uitgang van het IC. Een deel van deze spanning wordt
via de ontkoppelcondensator C5 aan de uitgangsklcm toegevoerd,
terwijl de rest via C4 naar een gelijkrichtnctwerk wordt geleid. Dl
en D2 zorgen voor een afgcvlakte gelijkspanning over C6.
Deze spanning is evenredig met het niveau van het uitgangssignaal.
Is de spanning lager dan 0,6 V dan heeft du geen enkel effect op de
schakeling. Komt hij hier bovenuit dan gaat Tr2 enigermate ge
leiden. Geleidt Tr2 dan daalt de spanning op de gate van Tri tot de
negatieve voedingsspanning en wordt Tri in tegengestelde richting
gestuurd. Hierdoor neemt de drain-source-weerstand aanzienlijk
toe en als gevolg hiervan de versterking af. Hoe hoger de amplitude
van het uitgangssignaal is, des te lager is de versterkingsfactor.
Op deze wijze wordt het uitgangssignaal rond een bepaald niveau
gestabiliseerd.
De aan het prototype verrichte metingen wezen uit dat deze schake
ling een zeer effectieve compressie tot gevolg heeft. Voor ingangs
signalen tot ongeveer 1 mV blijft de spanningsversterking constant
rond de 260 maal. Een ingangsspanning van 1 mV RMS heeft dus
een uitgangsspanning van 260 mV RMS tol gevolg. Stijgt het in
gangssignaal echter boven de 1 mV dan neemt de spanningsverster
king sterk af. Bij 70 mV aan de ingang bedraagt de uitgangsspan
ning 310 mV. Door de ingangsspanning 70 maal zo groot te maken,
neemt de uitgangsspanning slechts 20 % toe.
Bij een ingangswaarde van ca 70 mV vermindert het compressieeffect al enigszins omdat Tr2 dan volledig in geleiding is. Het nog
verder vergroten van het ingangsniveau resulteert alleen in een
snelle toename van de uitgangsspanning terwijl deze bovendien nog
30
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slerk wordt vervormd. Het ingangssignaal dient daarom op 70 mV
te worden begrensd. Zonodig moet een verzwakkcr worden opge
nomen om dit te bereiken. Mits het ingangssignaal onder bet verzadigingsnivcau wordt gehouden, is de vervorming erg gering.
Hysteresis
Evenals de laatste van de twee hiervoor beschreven piekspanningindicatoren, bezit ook deze schakeling hysteresis. Dit is bijna essen
tieel want de schakeling zou niet kunnen functioneren als hij
slechts langzaam zou reageren op een toename van de ingangsspanning. De trage afvallijd van de eenheid is ook een belangrijke
eigenschap daar deze voorkomt dat de versterking bij korte onder
brekingen - b.v. tussen woorden of in muziekpauzes - toeneemt.
De schakeling heeft een afvallijd van ongeveer 1 a 2 seconden maar
deze kan door middel van C6 worden gewijzigd. Vermindering van
de waarde verkort de afvallijd en vermeerdering verlengt deze.
Bij het gebruik van deze schakeling dient men er rekening mee te
houden dat hij een tamelijk grote versterking geeft en de in- en uit
gang met elkaar in fase zijn. Een onbezonnen componentcnopstelling kan gemakkelijk tot instabiliteit leiden. Om dezelfde reden en
om het oppikken van strooivelden te vermijden, dienen alle draden
naar de ingang afgeschermd te zijn.
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Hoofdstuk 3

HOOGFREQUENTE SCHAKELINGEN
Bij Op-Amp’s den kt men niet snel aan toepassingen op hoogfre
quent gebied en op enkele typen na zijn ze hier ook niet voor be
doeld. De CA 3130 heeft echter een tamelijk grote bandbreedte en
gebleken is, dat deze in sommige hoogfrequente schakelingen wel
te gebruiken is.
Middengol ton t vanger
Dit is voor een Op-Amp een betrekkelijk nieuwe toepassing en de
auteur is een dergelijke schakeling nog niet tegengekomen. Het
schema van de middengolfontvanger is te zien in fig. 17.
Het IC wordt gebruikt als inverterende versterker. De van de
ferrietantenne afkomstige signalen worden via ontkoppelcondensator Cl aan de inverterende ingang toegevoerd. Om een redelijk
niveau van versterking en selectiviteit te verkrijgen, is het nood
zakelijk regeneratie toe te passen. Dit wordt tot stand gebracht
door de uitgang van liet IC te verbinden met een kleinere koppelwikkeling via TC'1. De waarde van de regeneratie wordt ingesteld
met behulp van TCI.
VCI is een normale afstemcondensator.
Hoewel in het hoogfrequent gedeelte van de ontvanger regeneratie
wordt toegepast, wordt deze niet gebruikt als regeneratieve detec
tor. De uitgang van het IC is daarentegen via C4 gekoppeld aan een
diodedetector, bestaande uit Dl.
C5, R4 en C6 vormen een hoogfrequent filter. De audio-uitgang
van dit filter is verbonden met een versterkertrap beslaande uit
transistor Tri. Dit is een gemeenschappelijke emittcrschakeling
met een grote vcrsterkingsfactor en een laag ruisniveau.
Het uitgangsvermogen is voldoende om een kristaloortelefoon, een
hoogohmigc hoofdtelefoon of een soortgelijke hoogohmige be
lasting te sturen.
De meeste in dit bock behandelde schakelingen kunnen vrij gemak
kelijk worden gebouwd op Vcroboard. Voor deze - en de twee vol
gende schakelingen - kan echter beter een andere techniek worden
toegepast, daar parasitaire capaciteiten zoveel mogelijk moeten
worden vermeden. Ze kunnen zo groot worden dat de werking van
de schakeling instabiel wordt. Het best kan men gebruik maken
van matrix-prinlplaat.
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Voor Tl kan elk formaat ferriclstaaf worden aangewend maar de
waarde van VC1 moet hieraan worden aangepast. Een Jackson
type 01 variabele condensator van 208 pF voor VC1 is erg geschikt.
Voor een optimale werking dient TC1 zeer nauwkeurig te worden
afgeregeld. Als de capaciteit van TC1 op minimum is afgeregeld,
moet het mogelijk zijn een aantal stations, weliswaar zwak, te ont
vangen. Door de capaciteit van TC1 te verhogen, neemt de mate
van regeneratie toe en moet het resultaat beter worden. Worden er
geen signalen ontvangen of blijkt het effect van de voorgaande
regeling tegengesteld te zijn, dan is waarschijnlijk de polariteit van
Tl niet juist. Dit kan worden hersteld door de aansluitingen van de
terugkoppelvvikkeling (de kleinste van dc twee wikkelingen) om te
keren.
De mate van regeneratie in deze schakeling is beperkt. Wordt deze
grens overschreden, dan begint het toestel te oscilleren bij een be
paald punt op de afstemschaal (waarschijnlijk aan dc kant van de
hogere frequenties). Men hoort dan een toon die in hoogte varieert
als de afstemschaal over een station wordt bewogen. Goede ont
vangst is dan niet mogelijk.
Regel TC1 zo hoog mogelijk af maar zo dat er over het gehele afstembereik geen oscillatie ontstaal. De schakeling bezit dan zijn
optimale gevoeligheid en selectiviteit. Bij de meeste ferrietantennes
is het nodig dc spoel over dc staaf heen en weer te schuiven totdat
het beste frequentiebereik is gevonden. In deze positie wordt de
spoel vastgezet.
Kristal-ijkgenerator
Een kristal-ijkgenerator is bijzonder geschikt om een commerciële
zowel als een eigengemaakte kortegolfontvanger te calibreren. In
wezen bestaat de schakeling slechts uit een kristaloscillator, met
een uitgangssignaal dat rijk is aan harmonischen. Harmonischen
zijn veelvouden van de grondfrequentic en zo levert b.v. een
I MHz-kristal-ijkgenerator als harmonischen: 2 MHz, 3 MHz,
4 MHz enz. Juist deze harmonischen worden gebruikt bij het ijken
daar de grondfrequentic zelf niet tot dc kortegolfband behoort.
Hel schema van de kristal-ijkgenerator is te zien in fig. 18.
De schakeling werkt tnct vrijwel elk kristal mits de resonantiefrequentie ligt tussen enkele tientallen kHz en een paar MHz. Zo
kunnen er dus de gebruikelijke 100 kHz- en 1 MHz-ijkkristallen in
worden toegepast. Het prototype leverde sterke harmonischen over
de kortegolfband, tot boven de 30 MHz. Dit maakt de schakeling
geschikt voor elke kortegolfontvanger, onafhankelijk van het fre
quentiebereik of de mogelijkheden ervan. Sommige ijkgeneratoren
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oscilleren of leveren alleen harmonischer! als een zeer actief kristal
is toegepast. Deze schakeling blijkt echter met elk - in redelijke
conditie verkerend - kristal te werken.
De Op-Amp doet dienst als een soort inverterende versterker,
waarin het kristal en TC1 zorgdragen voor een meekoppeling tus
sen de uitgang en de niet-inverterende ingang van het IC. Een kris
tal heeft een serie- en een parallel-resonantiefrequentie. Deze liggen
meestal een paar honderd Hz uit elkaar, waarbij de serieresonantie
de laagste van de twee is. Bij parallelresonantie vertegenwoordigt
het kristal een zeer hoge impedantie, bij serieresonantie een zeer
lage. Voor de overige frequenties heelt het kristal een tamelijk hoge
impedantie.
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In deze schakeling is het terugkoppelniveau dus het hoogst bij
serieresonantie en laag bij de andere frequenties. De eenheid oscil
leert dan ook bij de serieresonantie van XI.
Een volledige koppeling tussen de ontvanger en de ijkgenerator is
waarschijnlijk niet nodig, daar het uitgangssignaal betrekkelijk
sterk is. Het is voldoende een draad te verbinden met de uitgang
van de schakeling en deze in de buurt van de antenne-ingang te leg
gen.
TC1 kan dienst doen om de eenheid af te regelen met behulp van
een uitzending op een standaardfrequentic, die te vinden is bij b.v.
5 MHz. De ontvanger wordt op deze uitzending afgestemd en de
uitgang van de ijkgenerator wordt met het toestel gekoppeld. Er
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komt dan een hoorbare imerfcrentietoon uit dc hoofdtelefoon of
luidspreker van de ontvanger. TC1 wordt daarna zo afgeregeld dat
deze loon zo laag mogelijk is. Dit alles is echter niet essentieel en
ook, als TC1 wordt weggelaten, is de nauwkeurigheid voldoende
groot. Het kristal is dan direct geschakeld tussen de uitgang en dc
niet-inverterende ingang van het IC. Het is soms moeilijk de ene
harmonische Ie onderscheiden van de andere en het is aan te be
velen hier een kristal met een werkfrequentie van een aantal MHz
te gebruiken omdat er dan een kortegolfsignaal ontstaat waarvan
de frequentie ongeveer bekend is. Elk signaal met een zo goed als
bekende frequentie kan natuurlijk worden ingezet.
R.f.-generator
Een radiofrequent signaal, dat de middengolf beslaat, kan een zeer
nuttig attribuut voor de hobbykamer betekenen, als er thuis radio
apparatuur moet worden nagekeken. Het schema van een derge
lijke schakeling is te zien in fig. 19. Het frequentiebereik ligt tussen
de 1,6 MHz en 550 MHz. Deze r.f.-gcncrator kan ook worden ge
bruikt om er middenfrequentkringen van 470 tot 450 kHz mee af te
regelen, wat later zal worden besproken.
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Dc schakeling is in zeker opzicht gelijk aan de ijkgencrator en net
zoals deze gebaseerd op een niet-inverterende versterker. Aan de
ingang bevindt zich een normale afstembare LC-kring, bestaande
uit LI en VCI. De laatste doet dienst als afstemcondensator. C3
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zorgt voor een geringe mate van meekoppeling. De terugkoppeling
is alleen dan voldoende om de schakeling te laten oscilleren, als de
versterker een betrekkelijk hoge ingangsimpedantie bezit. Bij reso
nantie heeft de afgestemde kring aan de ingang zijn hoogste impe
dantie en een lage waarde voor de overige frequenties. De schake
ling oscilleert daarom met de resonantiefrequentie van LI en Cl.
Wordt SI gesloten, dan neemt het frequentiebereik van de schake
ling af en wordt in zijn geheel verlaagd. Dit vindt plaats bij 600 tot
400 kHz en beslaat zodoende de gebruikelijke middenfrequenties
rond de 450 tot 470 kHz. Wederom is slechts een losse koppeling
tussen oscillator en ontvanger vereist. Het is noodzakelijk de een
heid van een redelijk nauwkeurige afstcmschaal te voorzien, wil
deze zijn nut bewijzen. Het toestel kan gemakkelijk worden geijkt
aan de hand van de afslemschaal van een vrij nieuwe middengolfontvanger van een goede kwaliteit. (De calibratic van een ontvan
ger neemt vaak met de jaren in nauwkeurigheid af, tenzij dit bij
tijds wordt hersteld).
Als de eenheid voor afregeiing van een middenfrequent signaal
wordt gebruikt, sluit dan SI en koppel de uitgang van de oscillator
losjes met de primaire wikkeling van de eerste MF-transformator.
VC1 wordt zo afgeregeld dat het uitgangssignaal bij de detector
maximaal is. Hierna worden de kernen van de andere MF-transformatoren optimaal ingcsteld.
Afregelen op maximaal audiovermogen is niet mogclijk. Dit is zon
der meer al een onpraktische methode, daar de meeste ontvangers
een automatische sterkteregeling (ASR) bezitten. Als een multimeter voor handen is, plaats deze dan over de volumeregeling van
de ontvanger. De afregeiing wordt gedaan bij minimaal uitgangs
signaal van de schakeling afgelezen op de meter.
Een andere, nog simpeler methode is het toestel zo af te regelen dat
er minimale achtergrondruis te horen is. Hel volume moet zover
worden opgedraaid dat er voldoende ruis te horen is.
De eenheid moet met elke op de middengolf afgestemde spoel en
bijpassende condensator werken maar de schakeling is alleen ge
probeerd met een Denco Yellow range 2T spoel en een Jackson
Type 0 afstemcondcnsator van 365 pF. De noodzakelijke aansluitgegevens zijn bij elke spoel bijgeleverd.
Let op dat er feitelijk drie wikkelingen op de spoel aanwezig zijn,
waarvan alleen die tussen de pennen 1 en 6 in deze schakeling
wordt gebruikt. De andere twee blijven eenvoudig links liggen.
Audio en r.f.-signaalinjector
Deze bestaat slechts uit een audio-frequente blokgolfgcnerator die
bij een frequentie van 1 kHz werkt. Het uitgangssignaal is rijk aan
38

harmonischen, die tot ver in het hoogfrequent gebied doorlopen.
Zo is dit type schakeling dus geschikt voor zowel audio-, middenals hoogfrequent metingen. Het schema is te zien in fig. 20.
De CA 3130 dient hier als nict-inverterende versterker met een versterkingsfactor van ongeveer twaalf maal. Door C2 vindt mee
koppeling tussen uitgang en nict-inverterende ingang plaats. Om
oscillatie te veroorzaken, is een versterkingsfactor één al voldoende
wat betekent dat de schakeling krachtig oscilleert en er een blokgolI ontstaat. Een dcrgclijke golfvorm is rijk aan harmonischen.
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De waarden van C2 en C3 zijn zo gekozen dat de grondfrequentic
in het midden van het audiofrequent gebied ligt.
Daar de top-top-spanning van de oscillator bijna gelijk is aan de
voedingsspanning, is het uitgangssignaal voor veel toepassingen te
groot. Daarom zijn er twee uitgangen gecreëerd. Een hoogniveau
uitgang, die via C3 met de uitgang van het IC is gekoppeld en een
laagniveau uitgang die aan de hoogniveau uitgang is gekoppeld. In
deze verbinding is een serieweerstand opgenomen om de sig
naalsterkte te verminderen en C4 is nodig als frequentiecompensatie.
Dit type schakeling is onder te brengen in een grote testprobe als op
zichzelf staand apparaat, compleet met batterij. Hiervoor zijn ge
schikte behuizingen verkrijgbaar. Deze schakeling laat zich gemak
kelijk miniaturiscren maar er is wel een schakelaar nodig om de
verlangde uitgang te kiezen of alleen de versie met de hoogniveau
uitgang in te bouwen. Deze methode is erg handig maar niet de
enige mogelijkc benadering. Een meer conventionele opbouw kan
eveneens worden toegepast.
Met dit type meetapparaat wordt als eerste de luidspreker gecon
troleerd, waarna in de apparatuur wordt teruggewerkt door aan de
in- en uitgang van elke trap een signaal te injecteren. In getransistoriseerde apparatuur is dit gewoonlijk aan de basis en de collector
van de transistoren.
Wordt bij een test geen audiosignaal aan de uitgang gehoord, dan
is de trap met de fout gevonden. Deze zit dan in het circuit tussen
de laatste en op één na laatste test. Het is natuurlijk ook mogelijk
dat de fout in de laatste trap aanwezig is, maar dit is niet voor de
hand liggend.
Wordt b.v. een signaal geïnjecteerd aan de basis van de stuurtransistor van een audioversterker en vervolgens aan de collector van de
transistor van een voorversterker en als de eerste proef een audio
signaal oplevert en de tweede niet, dan zit de lout waarschijnlijk in
de koppeling tussen beide trappen. Dit suggereert dat de koppelcondensator defect is of niet goed is vastgcsoldeerd. Ook is hel mo
gelijk dat, tengevolge van een fout in de voorversterker, het geïn
jecteerde signaal wordt kortgesloten. Dit laatste is echter niet zo
waarschijnlijk en behoeft niet eerder te worden gecontroleerd dan
dat is gebleken dat de koppelcondensator goed is.
Het is nutteloos nog meer informatie te geven over het gebruik van
deze schakeling. Het bovenstaande zal hiervan een voldoend duide
lijk beeld geven. Het is werkelijk een kwestie van gezond verstand
en logische benadering.
Er moet op worden gewezen dat het niet veilig is deze tester te ge
bruiken in apparatuur die regelrecht uit het net wordt gevoed. Tot
40

deze categorie behoren vele huishoudelijke apparaten. Van dit type
toestellen is de massa (chassis of frame) gekoppeld aan één van de
polen van het net. Het aanwenden van de tester (en andere in dit
boek beschreven schakelingen) bij dit soort apparaten kan er de
oorzaak van zijn dat de gebruiker een flinke elektrische schok
krijgt. Als er ook maar de geringste twijfel beslaat over de wijze
van voeding, probeer dan niet een fout te vinden in die nctapparatuur, maar beperk zulke activiteiten tot batterijschakelingen totdat
wat meer ervaring is opgedaan.
Audio- en hooglrequentsignaalvolger
Deze schakeling wordt op bijna tegengestelde wijze gebruikt als de
signaalinjector. Wil men b.v. een fout proberen te vinden in een
platenspeler dan wordt deze het eerst getest bij de draden van het
element. Van hieraf gaat men verder door de versterker totdat er
geen signaal meer wordt gedetecteerd. Dan ligt de fout tussen die
delen van de schakeling waarop de laatste twee testen werden uitge
voerd. Figuur 21 toont het schema van een signaalvolger.
Deze bestaat uit een audioversterker met een hoge verslcrkingsfactor, voorafgegaan door een demodulaticschakeling. Op de uitgang
wordt een kristal-oortelefoon aangesloten.
De CA 3130 is gebruikt als inverterende versterker met een spanningsversterking van 1000 maal (60 dB). Een dcrgclijkc hoge ver
sterking is nodig daar de eenheid ook bij zeer zwakke signalen,
zoals die in de eerste trappen van een ontvanger worden aangetrof
fen, een redelijk uitgangssignaal moet produceren. Dl, R3 en C5
vormen de demodulatieschakeling en C3 is een ontkoppclcondensator aan de ingang.
Op het eerste gezicht lijkt het dat de schakeling niet reageert op een
audio-ingangssignaal, maar dit is wel zo. Het audiosignaal wordt
weliswaar enigermate vervormd en sterk verzwakt, maar niet vol
doende om de eenheid ongeschikt te maken voor audiofrequente
toepassing. Het vervormingsniveau, veroorzaakt door de demodu
lator, is zeer gering. Bovendien mag de versterking voor audiosignalen klein zijn omdat deze signalen toch al groter zijn dan de
hoog- en middenfrequentsignalen.
Ook deze schakeling wordt vaak gebouwd als opzichzelf staande
testprobe. Dit is wederom niet essentieel, maar als de eenheid in
een normale kast wordt ondergebracht, dient de demodulator (C3,
Dl, R3 en C5) wel in een aparte testprobe te worden gebouwd. De
reden hiervoor is eenvoudig. Om storing te vermijden, is het nood
zakelijk de ingangsdraad af te schermen. Door de demodulator in
een aparte testprobe onder te brengen, is het signaal in de afge41

schermde draad op audiofrequent niveau. Wordt dc demodulator
in de schakeling opgenomen dan zou de afgeschermde draad een
hoogfrequent signaal voeren. Dit is niet erg verstandig daar de
eigen capaciteit van de draad, dc schakeling waarop deze is aan
gesloten, Hink zou belasten. Ook zou tengevolge hiervan de aange
koppelde schakeling ontstemd raken.
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Hoofdstuk 4
MEETAPPARATUUR
Hoogiinpedantc volt meter
Meetapparatuur is waarschijnlijk het terrein van de electronica
waarin de Op-Amp de amateur het meest van nut kan zijn. Een
Op-Amp is ontworpen om als DC-verstcrker te worden toegepast
en de meest voor de hand liggende toepassing in deze tak van elek
tronica is in een hoogimpedante voltmeterschakeling.
Een hoogimpedante voltmeter is een meter met meer dan een be
reik, die is ontworpen om hel grootste nadeel van gewone multimeters te ondervangen. Dit is de relatief lage ingangsweerstand die
meestal in de orde ligt van 20 kQ/V. De stroom die nodig is om de
naald van de meter te doen bewegen, wordt onttrokken aan de te
testen schakeling. Dit begrenst de ingangsweerstand van een nor
male multimeter, vooral als men een flinke uitslag van de meter
verlangt.
Sommige elektronische schakelingen werken met hoge impedanties
maar zijn niet in staat de benodigde stroom voor de meter te leve
ren. De stroom door de basis van een transistortrap van gering ver
mogen is b.v. slechts een paar micro-ampèrc. De voor volle
schaaluitslag benodigde stroom is voor een goede multimeter
50 micro-ampère. Een poging om de basisspanning van de genoem
de transistortrap te meten met een gewone multimeter is dus zin
loos.
Dc meeste muit mieters bezitten geen zeer lage spanningsbereiken,
daar de ingangsweerstand hierbij voor lage spanningsmeting onvol
doende zou zijn.
Door gebruik te maken van een versterker om de meter te sturen, is
het mogelijk een voltmeter te creëren, die slechts een zeer kleine ingangsstroom vereist. Een dergelijk instrument kan bijna voor elke
spanningsmeting worden aangewend, zonder dat er misleidende
resultaten ontstaan. Ook zijn nu lage spanningsbereiken binnen
handbereik.
Fig. 22 toont hel schema van een simpele hoogimpedante voltmeter
met een CA 3130.
Flet IC dient als niet-inverterende gelijkspanningsversterker met
een spanningsversterking van elf maal. De uitgang stuurt een volt
meterschakeling bestaande uit een weerstand, R7, en een 100 /j Ameter. R7 wordt zo ingesteld dat, een ingangsspanning van
100 mV, de meter vol doet uitslaan.
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In plaats van een enkele weerstand parallel aan de nict-invcrterende
ingang van het IC aan te sluiten, doet hier een serieschakcling van
een aantal weerstanden als verzwakker dienst. Hierdoor ontstaan
twee extra ingangsgevoeligheden van I V en van 10 V. Het is nood
zakelijk weerstanden met een kleine tolerantie in de verzwakker te
gebruiken als men in alle bereiken een grote nauwkeurigheid wil
verkrijgen. Bij R2, R3 en R4 geeft dit geen problemen, daar deze
weerstanden met een tolerantie van I of 2 % in deze waarden ge
makkelijk zijn aan te schaffen. Helaas is dit echter niet het geval
voor RI daar weerstanden van 10 MQ alleen met een tolerantie van
10 °/o gemakkelijk verkrijgbaar zijn, wat voor deze weerstand te
groot is. Daarom is deze eenvoudig samengesteld uil tien weer
standen van I MQ met een tolerantie van elk 5 °/o.
Een interessant kenmerk van deze schakeling is dat geen dubbele
voedingsspanning nodig is. Hij werkt met een enkelvoudige voe
ding van 9 V. Reden hiervoor is, dat de CA 3130 een uitgangs
signaal levert waarvan de amplitude bijna even groot is als de
voedingsspanning. Als de schakeling, zoals hier, weinig is belast,
verschilt dit slechts een paar millivolt.
Bij gebruik van andere IC’s in deze schakeling zou de meter in rust
meer dan volle schaal aanwijzen. Hun uitgang is slechts in staat
amplitudes te leveren die de voedingsspanning tot op enkele volts
kan benaderen.
Deze schakeling is erg gevoelig voor storingen van buiten af. Om
hem af te schermen, dient deze dan ook te zijn voorzien van een
metalen kast. Ook dienen afgeschermde draden te worden ge
bruikt.
Het afregelen van R7 is vrij eenvoudig. Hiervoor zijn slechts nodig:
een batterij van 9 V en een multimeler. Gebruik de multimeter om
de exacte spanning van de batterij te meten. Schakel de hoogimpedante voltmetcr in en zet deze op het 10 V-bereik. Draai R7
naar maximaal en verbind testpennen met de batterij. Stel R7 nu zo
af dat de hoogimpedante voltmeter dezelfde aanwijzing geeft als de
multimeter. De eenheid is nu klaar voor gebruik.
Weerstandmeter
De meeste multimeters bezitten tenminste een aantal weerstandbereiken, maar deze zijn meestal niet zo nauwkeurig als die
voor stroom en spanning. Dit is hoofdzakelijk te wijten aan het feit
dat ieder bereik een groot aantal waarden bestrijkt en dat de schaal
logaritmisch is. Deze is aan de hoge zijde erg in elkaar gedrukt
waardoor een kleine aanwijsfout resulteert in een onnauwkeurige
uitslag. Eén ander nadeel is dal de schaal omgekeerd verloopt, met
de nul aan de rechter zijde dus.
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Het is erg gemakkelijk om met een CA 3130 als hoog-impedante
voltmeter, een weerstandmeter te creëren met een lineaire - van
links naar rechts - oplopende schaal. Hiertoe wordt de spanning
over de te testen weerstand, waardoor een contante stroom wordt
geleid, gemeten. Het schema is te zien in lig. 23.
De theorie achter de werking van deze schakeling is nog al van
zelfsprekend. Veronderstel dat de constante stroombron een
stroom van 1 mA levert en dat de voltmeter 0 tot 10 V aanwijst. Als
nu een weerstand van 10 kQ aan de schakeling wordt gekoppeld,
slaat de meter vol uit. Uil de wet van Ohm volgt dat er 10 V over de
weerstand zal vallen. Als een weerstand van 4,7 kQ was aange
sloten, zou de meter 4,7 V aanwijzen. Bij IQ zou dat I V zijn.
Door dus de meter te ijken in ohm in plaats van in volt, ontstaat
een lineaire weerstandmeter.
In de praktische schakeling wordt een 2N 3702 transistor (Tri) ge
bruikt als basis van de constante stroombron. Deze kan in feite vier
verschillende stromen leveren, waarbij de vereiste waarde wordt
geselecteerd door SI. Door het toepassen van vier stroombereiken
ontstaan er vier wcerstandbereiken en wel 1 kQ, 10 kQ, 100 kQ en
1 MQ.
Het IC dient als éénmaal versterker en stuurt een conventionele
voltmetcrschakeling bestaande uit een weerstand, R2, en een
100 jjA-meter. Het is noodzakelijk een hoog-impedante voltmeter
toe te passen daar logischerwijs geen grote stroom aan de stroom
bron mag worden onttrokken. In de hogere bereiken is de stroom
trouwens toch te klein om direct een draaispoelmeter te sturen.
Zonder de te testen weerstand zou de meter volledig uitslaan. Daar
voor is de drukknop in de schakeling opgenomen. Deze sluit de
testdraden kort en houdt de meter op nul totdat de te testen
weerstand is aangesloten. Door op de knop te drukken, slaat de
meter uit.
De eenheid wordt gelijk met behulp van vier weerstanden met een
tolerantie van 1 of 2 °7o. Voor ieder bereik is er één nodig en elke
weerstand dient een waarde te hebben gelijk aan - of iets kleiner
dan - de volle schaaluitslag van het te ijken bereik. Voor het 1Qbereik zal b.v. een weerstand van 820 Q goed voldoen.
De schakeling wordt ingeschakeld en op het 1 kQ-bereik gezet.
Vervolgens wordt de weerstand aangesloten. Zet alle potentiometers op de maximale stand en druk de knop in. Regel VR4 zo af,
dat een uitslag van 82 schaaldelen op de meter ontstaat. Wordt een
andere weerstandwaarde genomen, zal uiteraard de wijzer een
overeenkomstige schaalaanwijzing moeten geven. Dezelfde werk
wijze geldt voor de andere drie bereiken.
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Sinusgenerator
Op-Amp's vormen de ideale basis voor een aantal golfvormgeneratoren. De hier behandelde sinusgenerator is erg eenvoudig en levert
een uitgangssignaal met een frequentie tussen 7,5 Hz en 75 kHz in
vier bereiken en wel als volgt: 7,5 tot 75 Hz; 75 tot 750 Hz; 750 Hz
tot 7,5 kHz; 7,5 tot 75 kHz.
Het schema is te zien in fig. 24.
Deze schakeling is gebaseerd op het welbekende principe van de
brug van Wien. Het ohmse gedeelte van het RC-netwerk wordt ge
vormd door R3, R5 en VRI.
VR1 is een dubbele koolpotentiometer waarmee de tijdconstante
van het Wien-netwerk kan worden gevarieerd en dient dus voor de
afregeling van de frequentie.
Het capacitievc deel van het Wien-netwerk wordt gevormd door
twee groepen condensatoren die door middel van SI in de kring
kunnen worden geschakeld. Deze acht condensatoren geven de
schakeling de vier bereiken.
De rol van de CA 3130 is in deze schakeling eenvoudig. Vereist
wordt een niet-inverterende versterker met een hoge ingangsimpedantie en een spanningsverslerking van ongeveer drie maal.
Op het eerste gezicht lijkt het misschien of de versterking kan wor
den ingesteld met behulp van vaste weerstanden in de terugkoppe
ling, maar dit gaat in de praktijk niet op. De versterking moet zeer
nauwkeurig worden ingesteld daar de schakeling niet oscilleert als
deze een fractie te laag is en het uitgangssignaal sterk wordt ver
vormd als deze iets te hoog is. Het Wien-netwerk vormt een af
gestemde meekoppeling tussen de uitgang en de niet-inverterende
ingang van het IC, wat voor oscillatie noodzakelijk is. De versterkingsfactor wordt fijn ingestcld met behulp van VR3.
Voordat de eenheid in gebruik kan worden genomen, dient VR2 te
worden afgeregeld. Verbind de uitgang van de schakeling met een
kristal oortelefoontjc of met een versterker-luidsprekercombinatie.
Zet VRI en VR2 ongeveer half open en schakel de eenheid in. Zet
SI in stand 2 en draai VR2 geheel naar maximum. In het tele
foontje of de luidspreker moet nu een toon te horen zijn. Wordt
VR2 in waarde verlaagt, dan neemt de toonhoogte toe en wordt hel
geluid zuiverder. Bij nog lagere waarden stopt de oscillatie. VRI
wordt nu zo laag ingesteld dat de schakeling nog net oscilleert.
Tijdens het gebruik wordt VR3 op dezelfde voorwaarden afgeregeld, maar dit moet steeds worden herhaald als de stand van VRI
of SI verandert. VR4 is de volumeregelaar.
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Siniisgcnerator mei A.V.K.
Hel ligt voor de hand dal hei steeds bijregelen van de versterking
van de zojuist beschreven sinusgenerator tijdrovend is. Meestal be
vatten dit soort generatoren dan ook een Automatische Volume
Regeling (A.V.R.)-schakeling die de versterking van het circuit op
het juiste niveau houdt. Figuur 25 toont het schema van een derge
lijke schakeling.
Dit schema is identiek met dat van de voorgaande schakeling met
uitzondering van het toegezegde A.V.R.-circuit. FET Tri zorgt
voor de regeling van de versterking. Als de eenheid wordt inge
schakeld, wordt degate van Tri via R7 verbonden met de negatieve
voedingsspanning. I)e FET wordt hierdoor volledig dichtgestuurd,
waardoor de drain-source-weerstand zeer sterk toeneemt. Dit geeft
de versterker een grote versterkingsfactor en de schakeling begint te
oscilleren.
De uitgang van de oscillator is via R6 en C12 met een diodenetwerk verbonden. De positief gaande impulsen vanaf Dl en D2
worden aan de gate van Tri toegevoerd, waardoor deze enigermate
in geleiding komt en aldus de versterkingsfactor doet dalen. Hoe
groter de amplitude van het oscillatorsignaal, hoe meer de verster
king afneemt. Zo wordt de versterking van de schakeling op het
juiste niveau gehouden. Met behulp van VR2 kan de A.V.R. opti
maal worden ingesteld.
Om VR2 af te regelen moet de eenheid worden gekoppeld aan een
kristal oortelefoon of een vcrsterker-luidsprekercombinatie. Scha
kel de eenheid in bereik 2 en zet VR1 op zijn maximum. Indien
VR2 eveneens in de uiterste stand wordt gezet, zal de toon aan de
uitgang nogal schril klinken. Ongeveer in het midden van het afregelbereik moet een gebied liggen waarin de toon betrekkelijk zuiver
klinkt. VR2 wordt in het centrum van dit gebied afgesteld.
Volgens een andere methode verbindt men de schakeling met een
AC-millivoltmeter of met een multimetcr met een gevoelig ACspanningsbereik. VR2 wordt dan zo ingesteld dat de uitgangsspanning 500 mV bedraagt.
IJking
Het is gebruikelijk de uitgangsfrequentie van een audiogencrator te
ijken. Het is zeer eenvoudig om rond de knop van VR1 een schaal
verdeling aan te brengen. Wanneer men het geluk heeft een geijkte
audiogenerator te kunnen lenen, kan hiermee de schakeling wor
den gccalibreerd. Dit kan geschieden met oscilloscooptcchnieken
(wanneer deze voorhanden zijn) of op het gehoor. Van deze laatste
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techniek zullen de meeste bouwers wel gebruik moeten maken en
deze is bovendien eenvoudig.
De uitgang van elke generator wordt verbonden met een oortelefoon of iets dergelijks, zodat de uitgangstonen van de generator
hoorbaar worden. De geijkte generator wordt op b.v. 100 Hz af
geregeld, waarna de te ijken generator op dezelfde toon wordt in
gesteld. Deze werkt dan bij 100 Hz en dat kan op de schaal
verdeling worden aangebracht. Op dezelfde wijze wordt de schaal
verdeling voor de andere frequenties geijkt, totdat deze volledig gecalibreerd is.
Als er geen geschikte signaalgenerator voorhanden is, kan als alter
natief een muziekinstrument en een frequentic-verdelingsschaal
van een piano worden aangewend om gecalibreerde tonen voort te
brengen.
Sinus- naar blokgolfvormer
Voor de meeste audiotesten is eerder een blokgolf dan een sinus
vormig signaal vereist. Veel generatoren zijn daarom ook zo ont
worpen, dat ze beide signalen kunnen leveren. De gebruikelijke
methode om dit te bereiken is, uit te gaan van een sinusgenerator
en het hiervan afkomstige signaal om te vormen tot een blokgolf.
De schakeling, die te zien is in fig. 26 is zeer geschikt om samen met
de eerder besproken sinusgenerator te worden toegepast. Verder
kan deze omvormer aan elke andere sinusgenerator met een ampli
tude tussen 100 mV en 3 V worden gekoppeld.
De CA 3130 vormt hier een niet-inverterende versterker met een
versterkingsfactor van ongeveer 1000 maal. Natuurlijk heeft dit
niet een uitgangsamplitude van 1000 V tot gevolg als de ingangsspanning 1 V bedraagt. Het signaal wordt aan de uitgang begrensd
waardoor een blokgolf van redelijke kwaliteit ontstaat. De top
waarde van het signaal aan de uitgang van het IC zal ongeveer 9 V
bedragen. R6, Dl en D2 begrenzen deze spanning op hun beurt tot
ongeveer 1 V lop-top. Behalve dat de uitgangsamplitude wordt ver
kleind, verbetert dit ook enigermate de blokgolf.
De eenheid heeft een bereik van een aantal Hz lot een aantal kHz.
Buiten deze grenzen zal de vorm van het uitgangssignaal sterk ver
slechteren.
Blokgenerator

<

Indien gescheiden sinus- en blokgolfgeneratoren worden verlangd,
of alleen een blokgolfgenerator, dan kan de schakeling - die te zien
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is in fig. 27 - worden toegcpasi. Deze bestrijkt een frequenticgebied
van 5 Hz tot 50 kHz in vier bereiken. Deze verlopen als volgt:
Bereik
Bereik
Bereik
Bereik

1:
2:
3:
4:

5
50
500
5

Hz tot 50 Hz
Hz tot 500 Hz
5 kHz
Hz tot
kHz tot 50 kHz.
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Hier wordt wederom de CA 3130 gebruikt als niet-inverterende ver
sterker met een grote verstcrkingsfactor. De meekoppeling tussen
de uitgang en de niet-inverterende ingang van het IC wordt ge
leverd door VR1 en een van de vier middels SI gekozen condensa
toren. VR1 varieert de tijdconstante van het netwerk en bepaalt al
dus de frequentie. SI is de bcrcikschakelaar, waarbij voor ieder be
reik een andere terugkoppelcondensator wordt gebruikt. Zoals het
geval was in voorgaande schakelingen, is de uitgang gekoppeld aan
een eenvoudige begrenzer om de amplitude van de uitgangsspanning te beperken tot I V top-top en een verbeterde golfvorin te
bereiken.

5

:

Voedingseenheid voor kleine stromen
Vaak dient in de elektronica een schakeling voorzien te worden van
een goed gestabiliseerde voeding. Of het apparaat nu werkt op een
batterij of op de netvoeding, er is altijd een spanningsregulator van
hoge kwaliteit nodig. De schakeling, gegeven in fig. 28, levert een
goed gestabiliseerde uitgangsspanning tussen de 4 en 9 V. Deze is
alleen geschikt voor toepassingen waar een geringe stroom wordt
vereist, aangezien de maximale stroom - die aan een CA 3130 kan
worden onttrokken - 20 mA bedraagt. De ingangsspanning dient in
ieder geval I V hoger te liggen dan de verlaagde uitgangsspanning
en de 16 V niet te overschrijden.
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De schakeling werkt als volgt. Als de loper van VR1 in de bovenste
stand staat, is het IC voor 100 % tegengekoppeld en zal de uitgangsspanning gelijk zijn aan die op de niet-inverterende ingang;
met andere woorden: 3,9 V.
Wordt de loper van VR1 omlaag gebracht, dan is de halve uit gangsspanning aanwezig op de niet-inverterende ingang van het IC.
De schakeling zal proberen de spanningen op de beide ingangen ge
lijk te maken en dus zal de uitgangsspanning naar ongeveer twee
maal de potentiaal aan de niet-inverterende ingang gaan. Dit komt
in feite neer op ca 8 V. Indien de loper van VR1 in de laagste stand
wordt gezet, is iets meer dan 9 V nodig om beide ingangen in balans
te brengen. Met VRI kan dus de uitgangsspanning worden geregeld
tussen 3,9 en 9 V.
Indien - om welke reden dan ook - de uitgangsspanning van het IC
daalt, b.v. door een grotere belasting, dan raken de ingangen uit
balans waarbij de potentiaal aan de niet-inverterende ingang hoger
wordt dan die aan de inverterendc. Als gevolg hiervan stijgt de uit
gangsspanning om de ingangen weer in balans te brengen waardoor
deze zijn oorspronkelijke waarde herkrijgt. De uitgangsspanning
van de schakeling is dus goed gestabiliseerd en elke variatie hierin is
te wijten aan de beperkte eigenschappen van de zener-refcreniiespanning en niet aan die van de CA 3130.

Versie van grote stromen
Deze schakeling kan gemakkelijk worden gewijzigd om een grotere
stroom te kunnen leveren. Al wat nodig is, is een emittcrvolger als
buffertrap aan de uitgang. Het schema van de stabilisator voor
grote stromen is te zien in fig. 29. Deze kan uitgangsstromen tot
500 mA leveren.
De schakeling werkt op dezelfde manier als de vorige. De terug
koppeling vindt hier plaats in de emitterleiding van Tri en niet in
de uitgangskring van het IC. Op deze wijze compenseert de schake
ling elke variatie in de spanning over Tri. Dit geeft een betere stabi
lisatie dan de voorgaande schakeling.
In beide schakelingen kan VRI als instelpotentiomcter worden uit
gevoerd, als de voeding dient om écn enkele spanning af te geven.
Tri dient van een voldoend grote koelvin te worden voorzien daar
de transistor anders door oververhitting zal sneuvelen. Een stukje
aluminium met een oppervlakte van 200 cnr is voldoende, mits de
schakeling niet zwaarder wordt belast dan is aangegeven.
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Hoewel een doormeeischakeling veelal simpel van opzet is, is hij
toch haast onmisbaar in de hobbykamer. De eenheid bestaat uit
een eenvoudige audio-frequentie-oscillator die een luidspreker
stuurt. De twee testpennen bevinden zich in de voedingsleiding. Als
deze worden kortgesloten of via een voldoend lage impedantie met
elkaar worden verbonden, krijgt de schakeling zijn voedings
spanning en zal een toon hoorbaar zijn. Dit is efficiënter dan het
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gebruikelijke alternatief van een multimeter geschakeld in een
weerstandbcreik. Doormeten met apparaten met een visuele indica
tie is vaak lastig daar men de aandacht moet verdelen tussen de
meetpennen en de meteruitslag. Deze schakeling vóórziet in een
hoorbare indicatie en zo kan de volle aandacht op de testpennen
gericht blijven.
Het schema van deze schakeling is te zien in fig. 30.
Deze bestaat uit een gelijkspanningsversterker die rechtstreeks een
hoog-impedante luidspreker stuurt. Wil de schakeling goed func
tioneren, dan dient de luidspreker een impedantie van 75 tot
80 ohm te bezitten. Er is meekoppeling nodig om het IC te doen
oscilleren en deze komt tot stand door C3. Het over de luidspreker
aanwezige uitgangssignaal bestaat uit een snelle opeenvolging van
impulsen en dit levert een ruwe maar goed hoorbare toon op van
ongeveer 500 Hz.
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Hoofdstuk 5
SCHAKELINGEN VOOR IN HUIS
Metronoom

Een conventionele metronoom werkt volgens een volledig mecha
nisch principe om met regelmatige tussenpozen een serie klikken te
produceren. Dit is echter betrekkelijk eenvoudig elektronisch na te
bootsen en het schema van een dergelijke schakeling is te zien in
fig. 31.
Het is gebaseerd op de doormeetschakeling die hiervoor is be
schreven. De waarden van de diverse componenten zijn echter aan
gepast om zodoende een lagere osciliatiefrequentie te verkrijgen.
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Door tevens de tijdconstante van de terugkoppelingkring verander
lijk te maken, is deze osciliatiefrequentie instelbaar. Met behulp
van VRl kan de herhalingstijd worden veranderd van 50 slagen per
minuut naar meer dan 200 slagen per minuut. In deze speciale toe
passing is het uitgangsvermogen van de CA 3130 niet voldoende
om genoeg volume via de luidspreker te produceren. Hiervoor is
een extra versterking aan de uitgang noodzakclijk. Daartoe is aan
de schakeling een buffertrap, bestaande uit een emittervolger met
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slechts twee componenten (Tri en R4), gekoppeld. Een schaal
verdeling rond de knop van VR1 is nodig om de eenheid snel op een
bepaald ritme te kunnen instellen. Dit is vrij gemakkelijk uit te voe
ren, want het relatief lage frequentiebereik van de schakeling houdt
in dat het mogelijk is het aantal impulsen per minuut te tellen. Nog
beter is het, het aantal likken per 15 seconden te tellen en dit getal
met vier te vermenigvuldigen om zo het aantal slagen per minuut te
weten.
Rcgenalarm
Het is algemeen bekend dat "zuiver" water slecht geleidt en zo
doende beter een isolator kan worden genoemd. Gelukkig bestaan
regendruppels echter niet uit "zuiver" water. Ze bevatten betrek
kelijk grote hoeveelheden onzuiverheden, die worden opgepikt uit
de atmosfeer. Deze lossen in de regendruppels op waardoor zeer
zwakke oplossingen ontstaan met een betrekkelijk lage weerstand.
Het schema voor een regenalarm met ccn CA 3130 is te zien in fig.
32. Deze bestaat uit drie delen: een voeler, een elektronische scha
kelaar en een audio-alarmschakeling.
Er zijn vele manieren om een geschikte voeler te construeren maar
het eenvoudigste is waarschijnlijk wel die met behulp van een stuk
prinlplaat. Voor deze toepassing is ccn matrix van 3 mm het best
daar deze de meeste banen per opperslakte-eenheid heeft. Een
stukje met 24 koperbanen met elk 50 gaatjes is voldoende. Als de
banen zijn genummerd van 1 tot 24 dan worden die even nummers
met elkaar doorverbonden door middel van draadjes aan de nictverkoperde zijde. Alle oneven nummers worden op dezelfde wijze
verbonden. Daarna wordt de ene groep banen aan de voe
dingsspanning gekoppeld en de andere groep aan R6.
De voeler wordt buitenshuis aangebracht op een plaats waar
de regenval erop niet wordt belemmerd. Hij wordt via een tweeaderig afgeschermd snoer, dat meters lang kan zijn, met de schake
ling verbonden. De printplaat (voeler) wordt met de koperzijde
naar boven aangebracht zodat de regendruppels die erop vallen,
een elektrische brug tussen de koperbanen vormen.
Bij droog weer is Tri gesperd en loopt er slechts een geringe
lekstroom door de schakeling. Dit is zeer belangrijk in verband met
de levensduur van de batterij! Valt er echter water op de voeler dan
gaal er via de voeler en R6 een basisstroom lopen. R6 dient als begrenzingsweerstand om te voorkomen dat de stroom door de basis
van Tri niet te groot wordt. Tri werkt als elektronische schakelaar,
die als hij in geleiding wordt gebracht, de voedingsspanning levert
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aan een eenvoudige audio-oscillator met een CA 3130. Deze brengt
een hoorbare toon voort die de gebruiker waarschuwt. Deze een
heid bevindt zich natuurlijk ergens in huis.
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Lichtgevoelige schakelaar
Schakelaars, die automatisch worden bekrachtigd, door verande
ringen in de lichtintensiteit vallen onder de meest bruikbare en po
pulaire toepassingen op het gebied van elektronica. Zij kunnen als
basis dienen voor veel snufjes, zoals: portaallichten, die ’s nachts
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vanzelf aangaan en ’s morgens vanzelf doven. Inbraakalarmsystemen zijn veelal van een dergelijk soori schakelaar voorzien.
Ook buitenshuis vinden zij hun toepassingen, b.v. bij automatische
parkeerlichten in auto’s.
Tocgcpast als compcrator, kan een Op-Amp dienen als basis voor
een lichtgevoelige schakelaar. Een eenvoudig schema voor zo’n
schakeling met een CA 3130 is te zien in fig. 33.
Deze is zo ontworpen dat de relaiscontactcn als het licht, dat op de
fotocel valt, beneden een bepaald niveau komt.
Aan/uit

o—+9-12 V
D1
IN4002 ^
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VR1 is zo ingesteld dat, onder normale omstandigheden, er aan de
inverterende ingang een hogere spanning aanwezig is dan aan de
niet-inverterende. Daardoor is de uitgang van het IC.' normaal laag,
zodat Tri spert en er geen stroom van betekenis door de relaisspoel
loopt.
Als de hoeveelheid licht, die op PCC1 valt, om een of andere reden
daalt, neemt de weerstand van PCC1 toe en zakt de spanning op de
inverterende ingang. Als deze beneden de spanning op de nietinverterende ingang is gedaald, gaat de uitgangsspanning van het
IC naar hoog en brengt aldus Tri in geleiding. Hierdoor wordt het
relais bekrachtigd. Als de hoeveelheid licht op PCC1 weer normaal
wordt, valt het relais wederom af. Door afregeling van VR1 kan
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men de schakeling bij bijna elke hoeveelheid licht in werking laten
treden.
Indien het relais wisselcontacten heeft, kan het óf zo worden aan
gesloten dat het de bijbehorende apparatuur inschakelt als de hoe
veelheid licht beneden een bepaalde waarde daalt óf zo, dat dit
plaatsvindt als de hoeveelheid licht boven een ingestelde waarde
uitstijgt. Als het relais alleen maakcontactcn bezit, kan alleen de
eerste mogelijkheid worden verwezenlijkt.
De schakeling kan echter gemakkelijk worden gewijzigd om ook de
laatste mogelijkheid te kunnen realiseren. Het schema is te zien in
fig. 34. Hierin zijn alleen de ingangen van het IC andersom aan
gesloten. Als uitgangspunt wordt VR1 zo ingesteld, dat de span
ning aan de inverterende ingang hoger is dan die aan de nietinvertcrende, juist zoals de voorgaande. Echter, als nu de hoeveel
heid licht op de fotocel toeneemt, stijgt de spanning op de nictinverterende ingang en gaat de uitgang van hel IC naar hoog. Hier
door wordt het relais bekrachtigd, dat op zijn beurt de aangesloten
apparatuur inschakelt. De schakeling werkt precies andersom ais
de hiervoor beschrevene.
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Houdschakelingen
Voor sommige toepassingen is een lichtgevoelige schakelaar nodig
met houdeffect. Dit type verschilt in zoverre van het voorgaande,
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dal als het relais eenmaal is bekrachtigd, dit zo blijft ondanks ver
dere veranderingen in de lichtval op de fotocel. Een dergelijke
schakeling kan b.v. worden toegepast in een inbraakalarmsystcem.
De fotocel wordt dan zo opgesteld, dat als er licht van een zak
lantaarn (van een indringer) opvalt, het alarm in werking treedt.
Deze beveiliging heeft natuurlijk weinig nut, als het alarm alleen
klinkt gedurende de tijd dat het licht op de fotocel schijnt. Nodig is
hier een schakeling, die als hij eenmaal getriggerd is, het alarm in
schakelt totdat dit met de hand wordt afgezet. De houdversie van
de schakeling volgens fig. 33 is te zien in fig. 35.
Deze werkt bijna volgens hel zelfde principe als het oorspronke
lijke circuit. Afwijkend is dat als de uitgang van het IC naar hoog
gaat, een extra transistor (Tri) geleiding komt door de stroom die
via de begrenzingsweerstand R2 naar de basis ervan loopt. Tri
wordt in verzadiging gestuurd, waardoor de spanning aan de inver
terende ingang ongeveer gelijk wordt aan de negatieve voedings
spanning. Veranderingen in de weerstand van PCC1 hebben weinig
invloed meer op deze spanning en dus wordt de schakeling in deze
toestand gehouden, totdat het geheel wordt afgeschakeld. Zet men
daarna de schakeling wederom in werking, dan functioneert hij
normaal totdat hij opnieuw w-ordt getriggerd.
De houdversie van de schakeling van fig. 34 is te zien in fig. 36.
Ook deze werkt op dezelfde manier als de oorspronkelijke schake
ling, totdat de uitgang van het IC naar hoog gaat. Dan komt Tri in
geleiding en daalt de spanning op de inverlerende ingang tot bijna
nul. Zelfs als de fotocel zich bijna volledig in het donker bevindt,
ligt de spanning van de niet-inverterende ingang hoger dan die van
de inverterende. De relaiscontacten blijven dus gesloten. Het toe
gepaste relais kan van elk type zijn, mits het een spoelwecrstand
van meer dan 185 ohm en een aanspreekspanning tussen 6 en 9 volt
heeft.
Hel is niet erg economisch deze schakelingen met batterijen te voe
den, omdat ze voor langere tijden stroom moeten leveren. Ook is
het stroomverbruik nogal hoog als het relais is bekrachtigd en wel
ongeveer 10 tot 30 mA, afhankelijk van het type relais. Het is daar
om aan te bevelen deze schakelingen of van een netvoeding te voor
zien of te voeden met oplaadbare batterijen.
De houdschakelingen kunnen worden gereset door ze eenvoudig af
te schakelen en ze daarna weer aan te zetten. Indien men een aparte
resetschakelaar prefereert, dan kan men dit realiseren door tussen
de basis van Tri en massa een drukschakelaar op te nemen. Deze
modificatie kan in beide schakelingen worden aangebracht.
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Geluidgevoelige schakelaar
Geluidgevoelige schakelaars hebben een groot toepassingsgebied.
In huis is de meest voor de handliggende toepassing als babyalarm. Ook kunnen ze worden gebruikt als inbraakalarm, of in de
radio-amateurwereld als VOX (voice opcrated switch = spraakbediende schakelaar) of om automatisch een bandrecorder te be
dienen als er b.v. iets gedicteerd moet worden.
Operationele versterkers halen gcmakkclijk de grote versterkingsfaclor die voor dit type schakeling nodig is en kunnen dus dienen
als basis voor een zeer simpele, maar effectieve, geluidgevoelige
schakelaar. Figuur 37 toont het schema ervan.
Het IC dient om het zeer lage spanningsniveau, afkomstig van de
microfoon, te versterken tot een waarde die voldoende is om een
schakeltransistor te bekrachtigen. In dit ontwerp bevindt zich op
de plaats van de microfoon in feite een miniatuur luidspreker met
een hoge impedantie die is te beschouwen als een soort magnetodynamische microfoon. Het IC is geschakeld als inverterende ver
sterker en heeft een spanningsversterking van meer dan 1000 maal.
Zelfs een ingangssignaal van minder dan één millivolt resulteert in
een uitgangssignaal met een amplitude van enkele volts.
De uitgang van het IC is via C5 gekoppeld aan een gelijkricht- en
afvlakschakeling, bestaande uit Dl, D2 en D6. Aan de uitgang
hiervan ontstaat een positieve DC-spanning. Mits de microfoon
maar een voldoend hard geluid opvangt, zal deze spanning hoog
genoeg zijn omTrl bijna volledig in verzadiging te sturen. Deze be
krachtigt het relais, dat op zijn beurt de apparatuur eromheen be
dient. De schakeling bezit hysteresis, wat in de meeste toepassingen
goed uitkomt. De houdtijd van de schakelingen is - met de aange
geven waarden - ongeveer 1 a 2 seconden. Zonodig kan dit worden
veranderd door voor C6 een andere waarde te kiezen.
Om een grote gevoeligheid en een gering stroomverbruik te realise
ren, dient men gebruik te maken van een relais met een betrekkelijk
hoge spoelweerstand. Bij voorkeur 400 ohm of meer. De aantrekspanning mag niet onder de 6 volt liggen. Als de schakeling snel
moet werken, dient een reed-rclais te worden toegepast.
Het prototype is tamelijk gevoelig. Normaal praten, zelfs op een
meter afstand, zet de schakeling nog in werking. De exacte gevoe
ligheid van elke schakeling op zich hangt af van het type en de
makelij van de luidspreker/microfoon, de versterkingsfactor van
Tri en dergelijke parameters. De gevoeligheid zal echter voor de
meeste toepassingen voldoende zijn.
Men dient één punt bij het bouwen van deze schakeling goed in de
gaten te houden. Het relais en de microfoon mogen niet in dezelfde
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behuizing worden ondergebrachl; zelfs niet eens dicht bij elkaar in
de buurt worden geplaatst. Is dit wel het geval, dan zal, als het
relais afvalt, het geluid waarmee dat gepaard gaat, de schakeling
opnieuw activeren. Na ongeveer een seconde valt het relais welis
waar af, maar de eenheid wordt door het opgevangen geluid weder
om ingeschakeld. De schakeling blijft op deze wijze oscilleren tot
dat de voeding wordt uitgeschakeld.
Voor de meeste toepassingen is het toch al niet nodig de microfoon
en het relais in dezelfde behuizing onder te brengen. Als deze scha
keling b.v. dienst doet als baby-alarm, dan wordt de microfoon in
een eigen omhulsel gemonteerd in de onmiddellijke omgeving van
de baby en de rest in een afzonderlijke kast ergens dicht bij de be
langhebbende. Er is afgeschermde kabel nodig om de microfoon
met de hoofdeenheid te verbinden. Is de microfoon van een lage
impedantie, dan kan de kabel enkele meters lang zijn.
Sommige lezers zien misschien het nut niet in van de diode over de
rclaisspoel in deze schakeling en in de eerder beschreven licht
gevoelige schakelaars.
Dit is een beveiligingsdiode die nodig is vanwege de hoge tegenEMK, die over de rclaisspoel ontstaat, als de voeding wordt uitgeschakeld. Deze EMK wordt gegenereerd als de magnetische kracht
lijnen door de wikkelingen van de spoel snel afnemen. De ontstane
spanning kan groot genoeg zijn om elk van de toegepaste halfgelei
ders te beschadigen, ook al is de impedantie hoog.
D3 dient als een soort laagspanningszencrdiode, die deze spanning
begrenst tot een amplitude van ca 0,5 V. Het is onnodig een begrenzingsweerstand op te nemen in serie met D3, daar de stroom
door de hoge bronweerstand al tot een veilige waarde wordt be
grensd. Probeer echter niet D3 weg te laten, want dat zal verkeerde
zuinigheid blijken te zijn!
Houdversie
Dit is weer een voorbeeld van een schakeling waaraan een houd
versie moet worden toegevoegd wi! hij kunnen dienen als b.v. inbraakalarm. Dit is gemakkelijk te verwezenlijken en het gemodifi
ceerde schema is te zien in fig. 38.
Deze schakeling werkt op precies dezelfde wijze als de originele be
halve de manier waarop het relais wordt bekrachtigd. Als dit ge
beurt, gaat Tr2, tengevolge van de stroom door de basis via R5, ge
leiden. Dit resulteert in een stroom door de emitter en de collector
van Tr2, via R6 naar de basis van Tri. Ergo, Tri blijft geleiden
zelfs als er verder geen geluid meer door de microfoon wordt opge
vangen. Tri en Tr2 werken in feite als een soort thyristor.
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Flitsapparaal voor kerstboomverlichting
Dl- gangbare manier om de verlichting in een kerstboom aan en uit
te laten flitsen, is hel gebruik van een aantal in serie geschakelde
lampjes waarvan er een is uitgevoerd met een bi-mctaal. Zodra dit
lampje brandt, sluit het de kring en zijn alle lampjes aan. Gaat het
uit, dan verbreekt het de kring en alle lampjes gaan uit.
Dit systeem is erg eenvoudig en werkt prima maar heeft het nadeel
dat een gewone flitslamp nogal irriterend en niet regelmatig werkt.
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De schakeling volgens fig. 39 kan worden gebruikt om dc lampjes
te bedienen. Ze gaan dan aan voor een periode van ongeveer écn se
conde en blijven gedurende zo’n zelfde tijd uit.
Een blokgencrator met een CA 3130 vormt de basis van het circuit.
Gewoonlijk moet, om een lange oscillaticfrequentie te verkrijgen,
een grote condensator voor dc tijdsinstelling worden gekozen. Dit
is hier echter niet het geval, daar door dc hoge ingangsimpedantie
van het IC een grote waarde voor de tijdbepalende weerstand (R4)
kan worden gekozen en aldus een relatief kleine condensator (C3).
De uitgang van het IC stuurt een versterker - in gemeenschappe
lijke emitter-schakeling - via de begrenzingsweerstand R6. Als de
uitgang van het IC naar hoog gaat, komt Tri in geleiding en wordt
het relais bekrachtigd. Gaat de uitgang van het IC laag. dan zal Tri
sperren en het relais valt af. De relaiscontacten bedienen de lampjes
en men dient erop te letten dat deze geschikt zijn voor dc span
ningen en stromen waarmee wordt gewerkt. Het is aan te raden dc
contacten veel zwaarder te kiezen dan bij normale werking van de
lampjes vereist wordt. Er loopt namelijk een grote stroom bij het
inschakelcn van een lamp. Dit is het gevolg van een te lage
weerstand die een lamp in koude toestand bezit. Worden dus de
lampjes constant aan- en uitgeschakeld, dan moeten de contacten
iedere keer de inschakelpiekstroom verwerken.
Men zou kunnen denken dat het relais in de schakeling toch al een
kort leven is beschoren, daar het door het vele schakelen snel ver
sleten zal zijn. Moderne relais zijn echter van goede kwaliteit en
meestal gegarandeerd voor enkele honderdduizenden omschake
lingen. De eenheid kan met een batterij worden gevoed, maar daar
het een netbelasting is, ligt het voor dc hand ook een nctvoeding
toe te passen.
Eenvoudig orgel
De populariteit van elektronische muziekinstrumenten en -effecten
is de laatste jaren sterk toegenomen en moet nu worden gezien als
een van de gcliefste takken van elektronica. Elektronische muziek
instrumenten behoeven niet noodzakelijk ingewikkeld te zijn en
een eenvoudig orgel kan al uit een zeer gering aantal onderdelen
worden opgebouwd. Een dergelijk type schakeling, met een
CA 3130 als toongenerator, is te zien in fig. 40.
Opnieuw dient de CA 3130 als blokgolfgenerator waarbij de uit
gang van het IC een transistor stuurt, die in gemeenschappelijke
emitterschakeling is geplaatst. R4 is een stroombegrenzingsweerstand en VR1 de volumeregelaar. Deze opzet is erg economisch
door toepassing van gelijkstroomkoppeling waardoor een koppel72
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condensator en een basisweerstand voor Tri achterwege kunnen
worden gelaten. Een hoogimpedante luidspreker vormt de be
lasting in de collectorleiding van Tri en levert een betrekkelijk
groot volume (voor zo’n eenvoudig instrument). De schakeling
werkt echter ook met luidsprekers met een lage impedantie, vanaf
15 ohm, maar R5 moet dan wel worden vergroot tot 39 kQ.
Voor iedere noot moet een aparte weerstand worden opgenomen.
Hier is gekozen voor instelweerstanden daar het nodig is iedere
toon afzonderlijk te stemmen. Er zijn vele manieren mogelijk om
voor dit instrument een eenvoudig toetsenbord samen te stellen. De
gemakkelijkste en meest praktische methode is bijna zeker er één te
etsen aan de hand van het schema. De gesloten gearceerde opper
vlakken stellen de verkoperde delen van een printplaat voor. Een
metalen stift, bananenplug of iets dergelijks kan worden gebruikt
als pen. De verlaagde toon wordt verkregen door de pen op een be
paald deel van het "toetsenbord” te plaatsen, waardoor een door
verbinding ontstaat en de schakeling oscilleert.
R6 verzekert ons ervan, dat als de pen niets aanraakt en de schake
ling niet oscilleert, de uitgang van het IC laag is en Tri spert. Dit
resulteert in een lage ruststroom van ongeveer 1 mA. Wordt R6
weggelaten dan gaat de uitgang van het IC in rusttoestand naar
hoog en loopt er een stroom van 50 mA door Tri en de luidspreker.
Buiten het feit dat dit economisch is voor de batterij, is een grote
ruststroom slecht voor de luidspreker.
Wanneer de toongenerator oscilleert, varieert het stroomverbruik
van de schakeling tussen 1 mA en 30 mA, afhankelijk van de stand
van de volumeregelaar. De uitgangstrap is een soort ”k!asse-B”versterker. Hoe meer volume des te groter het stroomverbruik! Op
deze wijze zorgt de schakeling ervoor dat de levensduur van de bat
terijen zo lang mogelijk is.
De schakeling kan worden gestemd binnen een bereik dat ligt van
ver beneden de midden-A tot de A, die een aantal octaven hoger
ligt. Door één van de potentiometers op een zeer kleine waarde in
te stellen, oscilleert de schakeling zelfs bij frequenties die aan de
bovengrens van ons gehoor liggen. Door de waarde van C3 te ver
groten, kan de schakeling oscilleren bij frequenties zo laag als men
wenst. Hieruit blijkt dat het mogelijk is een bereik van verschillen
de octaven te realiseren, door het benodigde aantal instelpotentiometers en toetsen op te nemen.
Voor de meeste doeleinden is een enkele, of dubbele octaafversie
waarschijnlijk wel voldoende. Dit zou overeenkomen met een be
reik van de midden-C tot de C, één of twee octaven hoger. Voor
één octaaf zijn er dertien en voor twee octaven, vijentwintig instelpotmeters nodig. Dit levert een chromatische schaal.
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Dc eenheid is gemakkelijk ie stemmen met behulp van een piano,
orgel, stemfluit of bijna elk goed gestemd muziekinstrument. Er is
wel wat muzikaal gehoor voor vereist en niet iedereen zal zo maar
in staal zijn de tonen van het orgel af te stemmen op die van het in
strument. Maar na wat oefening zullen de meeste amateurs deze
moeilijkheid wel te boven komen!
Opgemerkt dient misschien te worden dat dit orgel niet polyfoon
is, dus niet voor b.v. een accoord kan worden gebruikt. Het kan
slechts écn toon tegelijk voortbrengen. De toon is echter aange
naam, vooral in de lage frequenties met gebruikmaking van een
grote luidspreker. Daar er geen accoorden kunnen worden ge
vormd, is het voor de beginneling gemakkelijk erop te spelen.
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Hoofdstuk 6
DIVERSE SCHAKELINGEN
Zoals zo langzamerhand wel duidelijk is geworden, zijn Op-Amp’s
in het algemeen en de CA 3130 in het bijzonder, erg veelzijdig. Ze
kunnen op nog allerlei andere manieren worden gebruikt maar die
passen niet binnen het kader van de tot nu toe behandelde catego
rieën. In dit hoofdstuk worden een aantal interessante schake
lingen, onderling sterk variërend, besproken maar wel alle opge
bouwd rond de CA 3130.
Tiptoetsschakeling
Tiptoetsschakeiaars zijn sinds korte tijd wijdverbreid in de belang
stelling komen te staan. Zij hebben in bepaalde toepassingsgebie
den absolute voordelen boven de gangbare mechanische schake
laars. Toch is het waarschijnlijk het "nieuwtje” wat ze zo populair
maakt.
Op fig. 41 zien we een schema van een eenvoudige tiptoetsschake
ling met de CA 3130. Als de voeding wordt ingeschakeld, bedraagt
de spanning aan de inverterende ingang dc helft hiervan. Dit is het
gevolg van de spanningsdeling, gevormd door R1 en R2. De niet inverterende ingang wordt via R3 door de uitgang van het IC
gestuurd en ligt daarom virtueel aan aarde. Bij het aanschakelen is
de uitgang van het IC laag en ontvangt Tri nauwelijks enige basisstroom. Tri is dus gesperd en het relais wordt niet bekrachtigd.
Worden nu de bovenste twee toetsen licht aangeraakt, dan is de
weerstand ertussen in de orde van een paar Mega-ohm. De span
ning aan de niet-inverterende ingang komt daardoor boven die aan
de inverterende. De uitgang van het IC gaat dus omhoog, Tri gaat
geleiden en het relais wordt bekrachtigd. Zelfs indien de vinger
wordt weggehaald, zal het relais blijven aantrekken omdat de uit
gang van het IC via R3 met de niet-inverterende ingang is gekop
peld waardoor de spanning hierop hoger blijft dan die op de inver
terende.
Om de schakeling in zijn oorspronkelijke staat terug te brengen,
dient men de onderste twee toetsen aan te raken. De huidweerstand
overbrugt de contacten en op deze wijze wordt met R3 een spanningsdeler gevormd. De huidweerstand is lager dan die van R3, dus
is de spanning op de niet-inverterende ingang lager dan die op de
inverterende. De uitgang van het IC gaat naar laag en het relais valt
af.
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De schakeling blijft ook nu weer in deze staat omdat de nietinverterende ingang middels R3 laag wordt gehouden. De schake
ling kan natuurlijk weer worden aangezet door de bovenste twee
toetsen aan te raken.
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Er zijn waarschijnlijk veel manieren om deze schakeling toe te pas
sen. Om een voorbeeld te noemen: hij kan worden gebruikt als tiptoets-frequeniie-omschakelaar in een ontvanger. Indien de schake
ling enkel wordt gebruikt om iets aan- en uit te schakelen, kunnen
Dl en het relais wellicht worden weggelaten. De te bedienen appa
ratuur kan dan in de collectorkring van Tri worden opgenomen.
Deze apparatuur dient een stroom van 50 mA of minder en een
voedingsspanning van 9 V te kunnen verwerken. Het stroom
verbruik van de schakeling zelf is ongeveer 250 pA als hij uit staat;
in werking is dit afhankelijk van de weerstand van de gebruikte
relaisspoel.
Een geschikte tiptoetsschakeling kan worden geëtst op verkoperd
printplaat. Een alternatief vormt het toepassen van een stuk printplaat voorzien van koperbanen, op dezelfde wijze als is beschreven
bij het "Regenalarm”. Er is echter een kleine verandering nodig.
De gevoeligheid van de schakeling wordt bepaald door de waarde
van R3. Zo nodig kan de gevoeligheid worden verhoogd door de
waarde van R3 te vergroten. Weerstanden boven de 10 MS2 zijn
niet gemakkelijk te verkrijgen daarom is het waarschijnlijk nodig
twee of meer weerstanden in serie te plaatsen om een hogere waar
de te bereiken.
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Flitsende signaallamp
Kleine signaalgeneratoren en soortgelijke toestellen hebben het na
deel dat men ze gemakkelijk vergeet uit te zetten. Dergelijke units
bezitten meestal geen signaallamp omdat zc al een hoog stroom
verbruik hebben. Zelfs LED’s hebben ongeveer 10 tot 20 mA nodig
om ze duidelijk te doen oplichten. Sommige typen zelfs meer dan
dat.
Het is mogelijk het verbruik van een LED-signaallamp te vermin
deren door de stroom impulsgewijs te laten verlopen. Indien b.v.
de duur van een stroomimpuls éénderde deel van één seconde be
draagt i.p.v. één seconde, dan zal het totale stroomverbruik onge
veer op éénderde deel van de waarde liggen die nodig is om de LED
de volle seconde te laten branden. Bovendien is een flitsende sig
naallamp zonder meer duidelijker.
Het stroomverbruik aan de uitgang van een CA 3130 bedraagt on
geveer 200 tot 300 pA, als deze laag is (bij een voedingsspanning
van 9 V). Dit IC is dus uitermate geschikt voor deze toepassing.
Het schema van een flitsende signaallamp met een CA 3130 is te
zien in fig. 42.
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Het schema heeft zeer veel w'eg van die van de "Doormeetschakeling” en de "Metronoom”, die respectievelijk te zien zijn in fig. 30
en 31. Het vormt een niet-inverterende gelijkspanningsversterker
met meekoppeling tussen uit- en ingang. Het schakelt kortstondig
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aan mei intervallen van ongeveer een seconde. Hei gemiddelde
stroomverbruik van deze schakeling is ca 2,5 mA. Gewoonlijk is dil
type schakelingen voorzien van een groie clckirolytische condensa
tor, vanwege de grote capaciteit die nodig is voor de lage oscillatiefrequentie. Tengevolge van de hoge ingangsimpedantic van de
CA 3130 kan hier de lage frequentie worden bereikt met een con
densator van slechts 10 nF. De eenheid kan hierdoor gemakkelijk
klein worden gehouden.
Analoge stopwatch
Deze eenvoudige schakeling dient als analoge stopwatch met twee
bereiken: 10 en 100 seconden. Het schema is te zien in Hg. 43.
De CA 3130 wordt hier aangewend als niet-inverterende bufferversterkcr met een versterkingsfactor één. De uitgang ervan stuurt
een voltmetercircuit dat één van de twee instelweerstandcn (R4 en
R5) en een meter van 100 pA behelst. De meter geeft de spanning
aan die zich ontwikkelt over één van beide condensatoren (Cl of
C2), die door middel van Sla in de kring kan worden geschakeld.
Tri, Rl, R2 en Dl vormen een eenvoudige constante stroomschakeling. Wordt PB1 gesloten dan loopt er een constante stroom
naar Cl en dus neemt de spanning daarover lineair toe. In de prak
tijk wordt de schakeling zo afgeregeld dat PB1 tien seconden dicht
blijft om de nieter zijn volle schaaluitslag te doen bereiken. Wordt
PBI slechts vier seconden dichtgehouden dan is de meteruitslag
40 °Io van de volle schaal, wordt hij vijf seconden gesloten dan is
dit 50 °/o.
De schakeling werkt aldus als analoge stopwatch. Indien C2 in het
circuit wordt geschakeld, duurt het tien maal zo lang voordat de
volle schaaluitslag is bereikt, want C2 is tien maal zo groot als Cl.
De schakeling functioneert als stopwatch voor 0 tot 10 seconden
met Cl en als stopwatch voor 0 tot 100 seconden met C2. De waar
den van Cl en C2 zijn zodanig dat deze van het elektrolytisch type
moeten zijn. Deze hebben echter een grote tolerantie (vaak van 20
tot 50 %). Daarom is het nodig voor ieder bereik een aparte instelweerstand in het meternctwerk op te nemen, zodat deze afzonder
lijk kunnen worden afgeregeld.
Essentieel voor het voltmetergedeelte is het feit dat de ingangsimpedantie buitengewoon groot moet zijn om te voorkomen dat de
condensator ontlaadt als PBI open is. De CA 3130 met zijn bijna
oneindig grote ingangsimpedantie is in dit geval ideaal. Mits de
condensatoren van een goed type zijn, zal de meteruitslag geduren
de minstens één minuut constant blijven nadat PBI is losgelaten.
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Iedere verandering die zich voordoel, zal eerder aan een slechte
condensator, dan aan een verkeerde CA 3130 te wijten zijn.
De schakeling wordt gereset door PB2 in te drukken waardoor de
condensator ontlaadt. Het is aan te bevelen deze twee of drie keer
in te drukken, want elektrolytische condensatoren hebben de nei-
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ging wal lading vast te houden als ze niet lang genoeg worden kort
gesloten.
Het ijken van de schakeling is erg eenvoudig. Al wat er nodig is, is
een klok met een secondewijzer. Begin niet R4 en R5 zo groot mo
gelijk in te stellen. Schakel de eenheid in. Met de secondewijzer als
referentie, wordt PB1 gedurende tien seconden ingedrukt met SI in
het tien sccondcbereik geschakeld. Vervolgens wordt R5 zo in
gesteld dat de meter vol uitslaat. Zet daarna SI in hel honderd
sccondcbereik, reset de schakeling en druk op PB1 gedurende hon
derd seconden. Stel R4 nauwkeurig af op volle schaaluitslag. De
schakeling is klaar voor gebruik.
Merk op dat écn van de voordelen van deze schakeling ten opzichte
van zijn conventionele tegenpool is, dat hij niet noodzakelijk met
de hand hoeft te worden gestart. Ook met micro-switches, acoustische of lichtgevoelige schakelaars kan de schakeling automatisch
worden bediend.
De levensduur van PB1 kan worden verlengd door in serie ermee
een weerstand van een paar ohm op te nemen. Deze begrenst de
ontlaadstroom van de condensator en voorkomt vonken aan de
contacten van de schakelaar.
Overspunning.sbeveiliging
Een overspanningsbeveiliging dient om de spanning af te schakelen
als deze voor een schakeling boven een veilig niveau stijgt. OpAmp's zijn ideaal voor deze toepassing mits als comparator ge
bruikt. De schakeling voor zo’n apparaat met een CA 3130 is te
zien in fig. 44.
VR1 wordt zo ingesteld dat bij de juiste spanning op de beide in
gangen dezelfde potentiaal aanwcwzig is. De inverterende ingang is
gestabiliseerd op een spanning van 0,65 V door Tr 1, die als diode is
geschakeld.
Indien de voedingsspanning onder of gelijk ligt met de houdspanning, is de uitgang van het IC laag en spert Tr2. Het relais
trekt niet aan en de verbreekcontacten maken de doorverbinding
voor de voedingsstroom ten behoeve van de beveiligde schakeling.
Op het moment dat de voedingsspanning boven de houdwaarde
uitkomt, stijgt de spanning op de niel-inverterende ingang boven
die op de inverterende. De uitgang van het IC gaat omhoog, Tr2
komt in geleiding en bekrachtigt het relais. De contacten verbreken
de voedingslijn voor de beveiligde schakeling. Zodra de voe
dingsspanning tot de normale waarde terugvalt, keert de schakeling
in de oorspronkelijke slaat terug en wordt de te beveiligen schake
ling wederom van voedingsspanning voorzien.
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De schakeling kan worden ingesteld op een houdspanning van 5 tot
16 V, wat het werkspanningsbercik van het IC is. De werkspanning
van het relais dient te worden aangepast aan de spanningswaarden,
die het in aangetrokken toestand te verwerken krijgt.
Het afregelen van de schakeling is erg eenvoudig. Leg een spanning
aan, die gelijk is aan de houdwaarde van de schakeling. Stel VRI
zo in dat de spanning op de loper zo laag is dat het relais nel niet af
valt.
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Onderspanningsbeveiliging
Er zijn vele typen schakelingen die een gestabiliseerde voeding met
behulp van een zenerdiode bezitten. Deze werken niet adequaat
meer als de gestabiliseerde spanning beneden de nominale waarde
daalt (tengevolge van uitgeputte batterijen b.v.). Hierop aangeslo
ten apparatuur bevat vaak een soort "onderspanningsbeveiliging”.
Als de voedingsspanning te laag zakt, houdt het functioneren hele-
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maal op, wat beter is dan misleidende resultaten. Om dit te berei
ken, kan de schakeling van fig. 45 dienen met dien verstande dat de
schakeling van fig. 44 slechts een kleine wijziging behoeft te onder
gaan nl.: de ingangen van het IC moeten worden verwisseld. Dit
heeft tot gevolg dat de schakeling andersom werkt dan de vorige.
VR! is zo ingesteld dat de spanning aan de in verterende ingang ge
lijk is aan de gestabiliseerde spanning aan de niet-invertercndc,
mits de voeding de houdvvaarde heelt bereikt. Blijft de voedings
spanning boven deze houdwaarde, dan is de uitgang van het IC
laag en het relais niet bekrachtigd. De verbrcekcontacten geleiden
de stroom naar de hoofdschakeling.
Wanneer de voeding beneden de houdspanning daalt, gaat de uit
gang van het IC naar hoog en het relais trekt aan. De contacten
gaan open en de voedingslijn wordt onderbroken.
Het afregelen van deze schakeling gebeurt bijna op dezelfde wijze
als de vorige. Breng een spanning aan die gelijk is aan de houd
waarde en regel VR1 zo af dat de spanning op de loper maximaal
is, zonder dat het relais aantrekt.
Spanningsindicatoren

Een alternatief voor een schakeling die automatisch de voedings
spanning afschakelt, wanneer deze boven of onder bepaalde gren
zen komt, is er één, die een waarschuwingslamp aanschakelt om
een te lage of te hoge voedingsspanning aan te geven. Het schema
+ve
R1
lOOk

R3
I5 k

C1
82 p»

VR1
50 k tin.

R2
1 k
CA3I30

Tr1
BCI09

-ve
FIG. 46
84

D1
^.ï r
TIL209 y; - -

C2
KX)/zf

voor een ovcrspanningsindicator is te zien in fig. 46. Deze werkt op
dezelfde wijze als die in fig. 44, behalve dat de uitgang van het IC
nu een LED stuurt in plaats van een relais.
Lig. 47 toont het schema voor een ondcrspanningsindicator. De
laatste twee schakelingen worden op dezelfde manier afgeregeld als
de relaisversies (behalve dat VR1 wordt afgeregeld voor de hoogste
i.c. de laagste spanning op de loper die de indicatielamp nog net
niet afschakelt).
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Oscillator om morseschrift te oefenen
Deze eenvoudige audio-oscillator is ideaal om er morseschrift mee
te oefenen en toont tevens op welke wijze een Op-Amp in een fascvcrsehuivingsoscillator kan worden toegepast. Het schema is te
zien in fig. 48.
Een fasevcrschuivingsoscillator vereist een versterker met een spanningsversterking van ca dertig maal, waarbij het ingangs- en uit
gangssignaal in tegenfase zijn. De CA 3130 wordt daarom inverterend geschakeld. Terugkoppeling tussen in- en uitgang wordt ge
realiseerd door het RC-netwerk, bestaande uit C4, R5, R4, C2 en
R3. De terugkoppeling is echter negatief omdat de drie RC-secties
elk een fasedraaiing van 60° bij één bepaalde frequentie veroor
zaken. Zo onstaat dus een totale fasedraaiing van 180° waardoor
de invertcrende ingang en de uitgang in fase zijn. De schakeling
oscilleert dus met de door het fasenetwerk bepaalde frequentie. Bij
de aangegeven waarden bedraagt deze ongeveer 1 kHz.
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Een faseverschuivingsoscillator levert een sinusvormig signaal en is
daarom een goede basis voor een oscillator om morseschrift te
oefenen omdat een inorsesignaal, op de radio ontvangen, ook si
nusvormig is. De schakeling levert een goede imitatie hiervan.
Net zoals bij de eerder besproken Wienbrug-oscillator dient ook
hier de versterking van de Op-Amp precies te worden afgeregeld,
anders zal de schakeling of niet oscilleren of een vervormd uit
gangssignaal leveren. Met VK1 kan de verstcrkingsfactor op de
juiste waarde worden afgeregeld.
De uitgang van de oscillator is verbonden met VR2 die dienst doet
als volumeregelaar. Het signaal wordt vervolgens aan een eenvou
dige gemeenschappelijke emitterschakeling toegevoerd; klasse A
gestuurd. Deze voedt een hoogimpedante luidspreker, die aldus een
Hink volume kan geven. Ook kan bijna elk type hoofdtclefoon
worden toegepast.
De morsesleutel is in de positieve voedingslijn opgenomen, zodat
de schakeling normaal uitstaat en wordt aangeschakeld als de sleu
tel wordt ingedrukt. Er is geen aparte aan/uitschakclaar nodig daar
de eenheid in de uittoestand geen stroom verbruikt.
Er moet slechts één afregeling plaatsvinden, voordat de eenheid in
gebruik kan worden genomen en dal is die van VR1. Start met VR1
maximaal open te draaien en schakel de eenheid in. Er moet nu een
betrekkelijk ruw geluid in de luidspreker te horen zijn. Door de
VR1 terug te draaien wordt de toon mooier en zal op een gegeven
moment niet meer te horen zijn, als de weerstand van VR1 te lang is
geworden. Regel VR1 af op het punt waar deze zijn laagste
weerstand heeft en de oscillator nog betrouwbaar werkt.
Geadviseerd wordt het gebruik van componenten met een toleran
tie van 5 % in het fasenelwerk van deze schakeling, maar de scha
keling werkt ook nog met 10 of zelfs 20 % condensatoren. Met
VR1 moet dan de versterking wel wat groter worden gemaakt om
het geheel goed te doen oscilleren.
Elektronisch "kruis of munt”
De schakeling maakt het mogelijk het tossen van een munt elektro
nisch na te bootsen. Het schema hiervoor is te zien in fig. 49.
Tri en Tr2 vormen een conventionele astabiele mullivibrator die
werkt op een frequentie van 200 Hz. Dit type schakeling produ
ceert op de collector van beide transistoren een blokgolf. Deze
blokgolven zijn met elkaar in tegenfase.
De CA 3130 dient als houdschakeling en werkt in principe op de
zelfde manier als de tiptoetsschakeling, te zien in fig. 41 van dit
boek. Wanneer de voeding wordt ingeschakeld, gaat de uitgang
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van het IC naar laag en loopt er geen stroom van betekenis door de
belasting. In deze sehakeling wordt de belasting gevormd door een
LED en een stroombegrenzingsweerstand (R8).
Indien PB1 wordt ingedrukt, wordt cén uitgang van de multivibrator verbonden met de houdschakeling. Is PBI gesloten dan
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zal de LED snel aan en uil flitsen niet een herhalingsfrcquentie van
200 Hz. Deze gaat aan als de spanning op de niet-invcrterende in
gang hoven die van de invertcrende komt. De LED is uit, wanneer
de ingang laag is.
Veronderstel dat PBI wordt losgelaten en dat de lamp uit is op het
moment dat dit gebeurt. De LED zal dan uit blijven daar de nictinvertcrende ingang laag wordt gehouden door middel van R7, die
met de uitgang is verbonden. Was de uitgang hoog op het moment
van loslaten van PB1, dan blijft deze hoog en de LED aan. Dit om
dat de niet-invcrterende ingang via R7 met de uitgang is gekoppeld.
Het is een kwestie van toeval of de uitgang hoog dan wel laag is op
het moment dat PBI wordt losgelaten.
Om het tossen te imiteren worden de "hoog- en laag”-toestand
respectievelijk "kruis” en "munt” genoemd. De schakeling wordt
aangezet en vervolgens drukt men PBI eventjes in. Als de LED aan
is, correspondeert dit met "kruis” en andersom met "munt”.
De schakeling heeft geen fifty-fifty basis omdat de toleranties van
de onderdelen resulteren in een niet-symmetrische blokgolf aan de
uitgang van de generator. Als b.v. de uitgang van de collector van
Tr2 langer hoog dan laag is, hebben we meer kans op "kruis” dan
op "munt”. Andersom hebben wc meer kans op "munt” dan op
"kruis", als de uitgang langer laag is.
Mits Rl, R4, Cl en C2 een geringe tolerantie (2 % of beter) bezit
ten, is er geen waarneembaar verschil. Om hetzelfde doel te be
reiken, kunnen deze ook met normale toleranties (5 tot 20 °Io) wor
den gekozen, maar dan moet Rl een instelweerstand van 100 kQ
hebben. Deze wordt zo afgcrcgeld dat een fifty-fifty resultaat
wordt verkregen. De laatste methode is echter nogal tijdrovend,
tenzij men over een oscilloscoop beschikt. Rl kan dan zo worden
afgcrcgeld dat aan dc uitgang van de generator een symmetrische
blokgolf ontstaat.
Indien een oscilloscoop niet voorhanden is, moet Rl proefonder
vindelijk worden ingestcld. Bedien het toestel telkens vijftig maal
en noteer dc resultaten.
Verander Rl als er ongelijkheid bestaat en begin opnieuw. Uit
eindelijk zal de werking in orde komen.
Merk op dat het IC niet in een tussenioesland kan geraken, maar
dat de uitgang altijd volledig naar laag resp. naar hoog gaat, zelfs
als PBI wordt losgelaten op het moment dat de multivibrator van
toestand wisselt. Als het uitgangsniveau maar een fractie boven de
houdspanning op de inverterende ingang ligt, op het moment dat
PBI wordt geopend, gaat de uitgang volledig naar hoog door de
aanwezigheid van R7. Is de uitgang enigszins negatief ten opzichte
van de invertcrende ingang dan gaat deze volledig naar laag.
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Wille ruisgenerator
Witte ruis is geluid dat alle audiofrequenties omvat. Een voorbeeld
van witte ruis is de achtergrondruis, die aan de uitgang van elke
versterker in meer of mindere male aanwezig is. Witte ruisgencratoren kunnen als basis dienen voor vele geluidseffecten in samen
werking met amplitudebegrenzers en frequentiefilters. Het schema
voor een witte ruisgenerator met een CA 3130 is te zien in fig. 50.
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Zoals gezegd, produceren alle versterkers ruis en de CA 3130 is
hierop geen uitzondering. Normaal is het ruisniveau zeer gering
omdat het wordt gereduceerd door toepassing van tcgenkoppeling.
In deze schakeling geeft het IC een grote spanningsversterking zo
dat minder tcgenkoppeling en meer ruis hel gevolg is. Het ruisni
veau aan de uitgang is echter nog erg laag, daarom is er een verster
ker in gemeenschappelijke emitlerschakeling met een grote
versterkingsfactor nodig om deze op een redelijk niveau te bren
gen. Deze trap wordt gevormd door Tri.
De schakeling levert een uitgangssignaal van ongeveer 250 mV
RMS met een breed spectrum. De eenheid heeft een zeer grote ver
sterkingsfactor. De opstelling van de componenten dient daarom
zorgvuldig te geschieden om instabiliteit, ten gevolge van parasi
taire terugkoppeling, te voorkomen.
Stroom begrenzer
De meeste voedingen bezitten heden ten dage een stroombegrenzer.
Deze heeft voordelen boven het gebruik van een zekering, daar de
begrenzingsschakeling de uitgangsstroom bij overbelasting niet bo
ven een onveilige waarde laat komen. Wordt de overbelasting van
de uitgang verwijderd, dan functioneert de voeding verder weer
normaal. Het bespaart het kopen en verwisselen van zekeringen.
Dit type schakeling biedt nog een ander voordeel boven een con
ventionele zekering. De snelheid waarmee zelfs een snelle zekering
werkt, is klein in vergelijking met een elektronische begrenzer.
Halfgeleiders kunnen al sneuvelen bij zeer korte stroompieken, zo
dat een elektronische begrenzer een belangrijke toename van de
veiligheid met zich meebrengt. Het schema voor een stroom
begrenzer met een CA 3130 is te zien in fig. 51.
R1 en Tri vormen een spanningsstabilisator met een ingangsspanning van ongeveer 0,65 V. R2 en R3 vormen een eenvoudige spanningsdeler voor deze gereguleerde spanning. De uitgang hiervan is
verbonden met de niet-inverterende ingang van het IC. Op deze in
gang staat ongeveer 100 mV.
Indien de uitgangsstroom gering is, valt er slechts een kleine span
ning over RX en ligt de spanning op de invertcrende ingang dus on
der die op de niet-inverterende. De uitgang van het IC is hoog en
Tr2 geleidt voluit. Wordt de uitgangsstroom geleidelijk groter, dan
zal een punt worden bereikt waarbij de spanning over RX groter is
dan die aan de niet-inverterende ingang. Dit doet de uitgang van
het IC iets naar negatief gaan waardoor Tr2 minder zal geleiden en
de uitgangsstroom wordt verminderd. Zelfs als de uitgang wordt
kortgesloten, zal de uitgangsstroom niet boven de houdwaarde
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komen. De tegenkoppeling in de schakeling zorgi er altijd voor dat
de spanning over RX niet boven die op de niet-invertercnde ingang
kan stijgen. Daar de spanning over RX tot een zekere waarde
wordt begrensd, moet dus ook de uitgangsstroom, die erdoor
vloeit, worden begrensd.
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Deze schakeling heeft duidelijke voordelen boven degene, die ge
woonlijk worden toegepast. Eerstens: in elke stroombegrenzingsschakeling is er een spanningsval tussen in- en uitgang, zelfs als de
uitgangsstroom beneden de houdwaarde ligt. Deze spanningsval
bedraagt meestal iets van 0,65 V. In deze schakeling is deze in de
orde van 0,15 V. Dit betekent dat er minder warmte wordt gedissipeerd in de serieweerstand (RX) en er een grote maximale uitgangsspanning mogelijk is.
Een tweede voordeel is, dat de spanningsval in deze schakeling
minimaal is, indien de uitgangsstroom iets onder de houdwaarde
ligt. De houdwaarde van de uitgangsstroom is zo goed begrensd,
dat op dit terrein de schakeling haast niet kan worden verbeterd.
Voor RX is geen waarde gegeven; deze moet worden gekozen over
eenkomstig de vereiste houdwaarde van de uitgangsstroom. De
laatste bereikt zijn maximale waarde als er een spanningsval van
100 mV over RX is ontstaan. Bij een waarde van 10 Q voor RX is
de uitgangsstroom dus maximaal 10 mA, bij 100 Q maximaal 1
mA. De formule om RX te berekenen is als volgt:
RX = 0,1 gedeeld door de houdstroom in ampère.
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Hoewel deze schakeling is bedoeld als stroombegrenzer in voe
dingen, kan hij ook in andere apparatuur worden toegepast, zoals
in de voedingslijnen van een audioversterkcr, waar hij over
belasting van de uitgang kan voorkomen.

Versie voor grotere stromen
De hiervoor beschreven schakeling is slechts geschikt voor betrek
kelijk geringe stromen. De schakeling werkt bij een ingangsspanning tussen 5 en 16 V. De maximale uitgangsstroom is verder
afhankelijk van deze ingangsspanning. Bij 16 V kan veilig 20 mA
en bij 5 V 60 mA worden verwerkt.
De schakeling kan eenvoudig worden gewijzigd om grotere stro
men le kunnen verwerken. Men behoeft slechts Tr2 te veranderen
in een 2N 3504, een vermogenstransistor, en R4 te verminderen tot
220 £2. De schakeling kan dan gemakkelijk stromen tot 500 mA
verwerken bij elke gewenste ingangsspanning. Tr2 dient wel te wor
den voorzien van een adequate koelvin.

Piekstroomindicator
Een andere variatie op de stroombegrenzer is de pickstroomindicator, waarvan het schema in lig. 52 is te zien.
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Deze werkt op bijna dezelfde wijze als de originele schakeling, dus:
de uitgang van het IC is normaal hoog en de LED in de uilgangskring is uit. Indien de schakeling een te grote stroom moet leveren,
zal de spanning op de inverterende ingang boven die op de nietinvcrterende komen. De uitgang van het IC gaat naar laag, waarbij
de LED oplicht, wat betekent dal de stroom te groot is. Wordt de
overbelasting verwijderd, dan keert de schakeling in zijn oorspron
kelijke toestand terug en de LED gaat uit.
De waarde van RX wordt op dezelfde manier berekend als die in de
voorgaande schakeling.
Onderdelen
In vele voor de in dit boek beschreven schakelingen worden buiten
de CA 3130 nog andere halfgeleiders toegepast. Fig. 53 toont de
pinaansluitingcn voor deze andere halfgeleiders, alsmede de dioden
en gelijkrichtdioden.
Er zijn vele vervangende typen voor de meeste van deze half
geleiders, maar in het algemeen zijn de aangegeven typen het goed
koopst en het gemakkelijkst te krijgen. Men kan deze dan ook
beter aanhouden, tenzij een vervangend type voorhanden is.
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