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Relais, thyristoren en triacs kunnen in een groot aantal
schakelingen worden toegepast. Deze bestrijden het hele
terrein van motorsturing, licht- en warmte regeling, vertragingstijd- en alarm apparaten, licht modulatoren, prioriteits indicatoren, overspanningsbeveiligingen en diverse
andere apparaten.
Het doel van dit boek is het geven van beproefde, in de
praktijk werkende schakelingen, die weinig of geen moei
lijkheden zullen opleveren. Relais, thyristoren en triacs
worden heden ten dage in de elektronica op allerlei gebied
toegepast.
In de meeste schakelingen is rekening gehouden met een
grote spreiding in de waarden en types van onderdelen.
Dit maakt modificaties of aanpassing aan persoonlijke
eisen erg gemakkelijk.
RELAIS
Hoewel op plaatsen, waar vroeger schakelaars werden ge
bruikt, nu halfgeleiders, zoals transistoren en thyristoren,
worden toegepast, is het relais nog van veel nut. Plus
punten zijn de volledige isolatie tussen de sturende scha
keling aan de ene kant en het geschakelde circuit aan de
andere kant en het feit dat het op eenvoudige wijze meer
dere schakelingen kan besturen.
Aangezien een relais een robuust, gemakkelijk te begrijpen
en eenvoudig toe te passen onderdeel is, vindt men hem
vaak in schakelingen, waarin de plaats ervan een half
geleider element gebruikt had kunnen worden. Echter ook
in die schakelingen, waar er feitelijk geen vervanging mo
gelijk is.
Relais zijn voor een grote verscheidenheid aan werkspan
ningen en -stromen te verkrijgen. Ook zijn er typen, die
5

de netspanning of antennecircuits in zend-ontvangst instal
laties kunnen schakelen en verder voor talrijke andere
schakelfuncties.
Werking van het relais
Een relais is een magnetisch bekrachtigde schakelaar en
de manier, waarop een gangbaar type werkt, zal duidelijk
zijn aan de hand van afb. 1. De windingen van de spoel
liggen in een spoellichaam, welke een centrale kern bevat.
Het anker is draaibaar rond een scherpe hoek, waar het
op zijn plaats wordt gehouden door een kleine veer en
een schroef.
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De contacten zijn normaal geopend, maar wanneer de spoel
wordt bekrachtigd, wordt het anker onder invloed van
het magnetisch veld naar de kern getrokken. Een van
isolerend materiaal gemaakt staafje op het andere eind
van het anker beweegt één van de contactveren, waardoor
het circuit wordt gesloten. Wanneer er geen stroom meer
6

door de spoel loopt, wordt het anker losgelaten en gaan
de contacten open. De spoel kan voor elke gangbare span
ning zijn gewikkeld en de contacten kunnen desgewenst
geschikt zijn om de netspanning te schakelen.
Afb. 2 toont nog enkele typen relais. Ze hebben over het
algemeen meerdere contacten. Het relais met omschakelaar werkt op de zelfde wijze als een schakelaar enkel-om.
In de normaalstand loopt de stroom van A naar B, maar
wordt de spoel bekrachtigd, dan loopt hij van A naar C.
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Het twee-polig-om-relais heeft twee gescheiden stellen contactveren, elke van het wisseltype. Ze worden bediend door
één staafje isolerend materiaal. In sommige schakelingen
zijn vier- of meerpolige relais vereist, en daartoe uitgerust
met verschillende van elkaar geïsoleerde groepen con
tacten.
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Het coaxiale relais is een type wat primair bedoeld is om
het antennecircuit van hoogfrequent apparatuur te scha
kelen, zoals van ontvangen naar zenden. Hier is de coax
aansluiting A normaal doorverbonden met B, maar wan
neer het relais wordt bekrachtigd, beweegt het staafje het
contact en wordt A met C doorverbonden.
Relais worden in een groot aantal typen vervaardigd, va
riërend van grote, voor netspanning geschikte, tot minia
tuur, licht gewicht relais, bedoeld voor modelvliegerij en
soortgelijke toepassingen.
Spanning en stroom voor de spoel
Typische werkspanningen voor de spoel zijn 6 V, 12 V,
24 V en 230/250 V AC. Dit zijn spanningen voor normaal
bedrijf, maar de meeste relais blijken nog te voldoen bij
een veel kleinere spanning over de spoel.
Wanneer de spanning echter te laag is werkt het relais
niet meer betrouwbaar genoeg of laat het geheel afweten.
Zo nodig kan de stroom, die voor de spoel is vereist, wor
den berekend met behulp van de wet van Ohm. Stroom =
Spanning/Weerstand. Zo heeft een 6 V/100 ohm relais
een stroom nodig van 6/100 = 0,06 A of 60 mA. Ander
zijds zou een 6 V/2000 ohm relais een stroom vereisen
van 6/2000 = 0,003 A of 3 mA.
Het is duidelijk, dat relais met hoge weerstand een ge
ringere stroom verbruiken bij dezelfde spanning. Dit kan
in sommige schakelingen belangrijk zijn. Wanneer een
relais op een lager dan normale spanning werkt, daalt de
stroom door de spoel overeenkomstig. Aldus zou een
12 V/600 ohm relais 20 mA vereisen, maar als hij vol
doende zou blijken te werken bij 9 V, zou de stroom
slechts 15 mA bedragen. Een lage werkstroom is meestal
van groot belang in schakelingen met batterijvoeding, zo
dat deze met kleine cellen toch lang blijven werken.
Kleine, lichtgewicht relais kunnen een spoel weerstand
8

hebben van enkele duizenden ohms en werken bij een zeer
geringe stroom. Zij zijn uitermate geschikt voor model
bouw. Voor normaal gebruik, waarbij het gewicht geen
rol speelt, zal een 6 V relais gemiddeld een weerstand
tussen 100 en 200 ohm hebben, en een 12 V type tussen
400 en 800 ohm. Een typisch 24 V relais zal een spoelweerstand van 570 ohm hebben en een 230 V AC relais
van 7300 ohm.
Bij sommige relais is de ruimte tussen anker en kern nastelbaar en eveneens de spanning van de veer. Door zorg
vuldig verstellen kan het relais naar behoeven gevoeliger
worden gemaakt.
De ’houdstroom’ van een relais ligt lager dan de ’aanspreekstroom’ en kan worden veranderd door de veerspanning te regelen.
Bij oude relais, waarvan de weerstand niet bekend is,
kan deze met behulp van een meter worden vastgesteld.
Hieruit blijkt welke stroom de wikkeling verbruikt bij elke
willekeurige spanning. Een geschikte spoelspanning is door
proberen gemakkelijk te vinden en is de laagste waarde,
waarbij het relais betrouwbaar werkt.
Relais bedoeld voor wisselspanning hebben een gelamelleerde kern. Bij sturing van een gewoon relais met wissel
spanning dient men te controleren of deze niet warm
wordt. Laagspanningsrelais werken vaak naar behoren op
wisselspanning, maar dit hangt mede af van de tijd, ge
durende welke de wikkeling wordt bekrachtigd.
Contacten
Kleine, laagspanningsrelais, zoals diegene, die worden ge
bruikt in de modelbouw, hebben vaak contacten, die al
leen geschikt zijn voor kleine vermogens. De maximale
stroom kan 1 A of minder bedragen bij 24 V en hoger.
Dit betekent, dat het relais alleen geschikt is voor licht
9

werk, zoals het schakelen van kleine aandrijfmechanismen
of motoren en dergelijke doeleinden.
Grote relais kunnen enkele ampères bij netspanning scha
kelen, indien nodig. Wanneer grote vermogens moeten
worden geregeld, dient men de gegevens van de fabrikant
te raadplegen.
Wanneer een klein relais, bedoeld voor laagspanning en
geringe stroom, wordt gebruikt om hoge spanningen of
grote stromen te schakelen blijkt, dat de contacten snel
weigeren. Zij worden zwart of kleven samen en weigeren
open te gaan. Men moet ze dus niet overbelasten.
Houdschakeling
Soms is het nodig, dat een relaisschakeling, eenmaal be
krachtigd, aan moet blijven, totdat hij met de hand wordt
gereset. Een voorbeeld hiervan is een alarmschakeling
waar het alarm afkomstig is van een contactmat. Men
krijgt hier alleen een kortstondig signaal, wanneer de con
tactoppervlakken elkaar raken, maar een waarschuwingsbel moet voortdurend rinkelen, wanneer de schakeling in
werking is gezet. Dezelfde eisen ontstaan bij schakelingen
die op licht of geluid werken en ook andere apparaten.
Het ’houd’effect is gemakkelijk te realiseren door een stel
relaiscontacten te gebruiken zoals bij A in afb. 3. Hier
wordt de relaisspoel bekrachtigd door de stroom afkom
stig van de transistor, zodat de kring, waarin R1 zich be
vindt, wordt gesloten. Schakelaar SI is normaal gesloten.
Wanneer het relais eenmaal heeft aangetrokken loopt er
via SI en R1 stroom door de spoel, zodat hij in deze stand
blijft staan. Het relais kan alleen afvallen door op SI te
drukken, wat onderbreking van de kring naar de spoel tot
gevolg heeft.
R1 wordt zo gekozen dat een voldoende houdstroom wordt
gewaarborgd. Bijvoorbeeld, wanneer het relais een houd10

stroom van ongeveer 15-20 mA nodig heeft, en een 9V
voedingsspanning is gebruikt, zal R1 plus de spoelweerstand ongeveer 470 ohm bedragen.
De tweede groep contacten wordt gebruikt om de waarschuwingslamp, -bel of een ander te sturen apparaat te
schakelen.
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Een schakeling als deze kan ook worden toegepast om een
betrouwbaarder werking van het relais te waarborgen,
wanneer de stroom, die door de schakeling aan de spoel
wordt toegevoegd, aan onderbrekingen of veranderingen
onderhevig is, waardoor het relais de neiging heeft te
trillen of met tussenpozen te werken. In dat geval houdt
de constante stroom door Rl het relais stevig aangetrok
ken, totdat SI wordt aangeraakt. In bepaalde schakelin
gen is het mogelijk SI weg te laten. Door de waarde van
Rl te vergroten ontstaat een constante stroom voor de
spoel, die op zich niet voldoende groot is om het relais
te laten aantrekken, of het zo te houden. De transistor
of een andere regelschakeling hoeft dan minder stroom
te leveren.
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Schakeling met vertragingstijd
Soms is het noodzakclijk het schakelen van het relais te
vertragen, waardoor deze bij een korte stroomstoot niet
aantrekt, maar alleen, wanneer er gedurende een bepaalde
tijd stroom loopt. De schakeling bij B is voor dit doel ge
schikt.
De spoel wordt bekrachtigd door de kring bij X te sluiten.
De stroom doorloopt Rl, maar kan alleen dan het relais
in werking stellen, wanneer de condensator Cl tot de
vereiste potentiaal is opgeladen. Kortstondig sluiten van
de kring bij X zal het relais niet bekrachtigen.
De tijdconstante van de schakeling is afhankelijk van de
waarde van de condensator, de weerstand Rl en de weer
stand bij de spoel. Het is noodzakelijk dat, wanneer de
kring bij X permanent is gesloten, over het relais vol
doende spanning staat om deze te laten werken. Het
resultaat is een limiet voor de waarde van Rl. Om de
vertragingstijd te verlengen kan Cl groter worden geko
zen, terwijl Rl zo groot mogelijk is. Met een 500 ohm
relais en een voedingsspanning van 15 V kan een vertra
gingstijd van ongeveer 2 seconden worden verwacht, waar
bij Rl 1,5 k en Cl 3500 uF bedraagt. Nauwkeurige resul
taten hangen mede af van de aanspreekspanning van het
relais. Schakeling A kan eraan worden toegevoegd, zodat,
wanneer het relais begint aan te trekken, de stroom via
Rl in A eveneens aan de spoel wordt toegevoerd, waar
door de contacten krachtig worden gesloten.
De schakeling bij B is niet gemakkelijk te verwezenlijken,
tenzij de spoelweerstand tamelijk hoog is, daar anders Cl
extreem groot wordt. Een hoogohmig relais met een ge
ringe aanspreekstroom is het meest geschikt, wanneer men
een vertragingstijd van meer dan 1 seconde verlangt.
Onderdrukking van de tegen-EMK
De werking van een relais berust op het feit, dat er ener12

gie is opgeslagen in het magnetisch veld rond de spoel.
Wanneer de stroom door de spoel wordt onderbroken, valt
het magnetisch veld weg en produceert deze een tegenEMK. Dit kan in sommige schakelingen van belang zijn en
vooral in die, waarin halfgeleiders zijn toegepast.
Bij een lage voedingsspanning en bij gebruik van een tran
sistor of een andere halfgeleider, die een kleine tegenEMK kan verwerken, blijkt hierdoor geen schade te worden
aangericht. De tegen-EMK wordt ook flink gereduceerd,
wanneer er geen plotselinge onderbreking, maar een ge
leidelijk dalen van de stroom door de spoel plaats heeft.
Daar, waar de tegen-EMK andere onderdelen kan bescha
digen, wordt deze onderdrukt door een diode, die parallel
aan de relaisspoel wordt geplaatst. Deze diode komt in
geleiding, wanneer de tegen-EMK onstaat en onderdrukt
deze aldus. Ook wordt hier wel een condensator of een
RC-netwerk toegepast, aangezien de condensator de nei
ging heeft de tegen-EMK op te nemen. De waarden zijn
niet kritisch, hoewel zij wel afhankelijk zijn van het relais
en andere factoren. De polariteit van de diode is te zien
in afb. 3. Dioden als de 1N4001 (50 V/1 A) zullen over
het algemeen voldoen.
Opvoeren van het vermogen
Een relais kan worden gezien als een apparaat dat in staat
is het beschikbare vermogen op te voeren. Een relatief
lage spanning over - of geringe stroom door de spoel is
in staat een hogere spanning c.q. grotere stroom te rege
len. Ondanks dat kan een schakeling, waarin slechts een
geringe stroomverandering plaats heeft, niet direct een
relais bekrachtigen, dat een groot vermogen moet schake
len. Dit kan men oplossen door twee relais toe te passen,
zoals in afb. 4. Hier is relais 1 van een gevoelig type. De
contacten hiervan worden alleen gebruikt om spanning aan
relais 2 toe te voeren, welke op zijn beurt een circuit
13

schakelt, dat met meer dan 1000 watt kan worden belast.
Wanneer inductieve belastingen moeten worden gescha
keld, kan hierover een diode worden geplaatst om de
tegen-EMK te onderdrukken, zoals beschreven. De diode
staat in dit geval over een spoel van 600 ohm en reduceert
voor een groot deel het vonken van de contacten van re
lais 1, waardoor hun levensduur wordt vergroot.
RLY I

RLY 2
I

24V
6000

2

2 50V AC
5 A

Afb.4

L-**24V 40MA

Het vermijden van hoge spanningen en grote stromen
Een relais wordt vaak toegepast om hoge spanningen of
grote stromen in de stuurschakeling te vermijden. Aldus
kan een motor van groot vermogen (b.v. een startmotor
in een auto) of een andere vermogenstrap worden aan
geschakeld met behulp van een daarvoor geschikt relais,
dat in de nabijheid ervan is opgesteld. Men vermijdt zo
de spanningsval over lange aansluitdraden. De relaisspoel
verbruikt op zich een veel geringere stroom, waardoor de
lengte van de aansluitdraden van geen belang meer is.
Een dergelijke voorziening kan ook geschikt zijn, wanneer
b.v. een bel op zo grote afstand moet worden bediend,
dat de kring een hoge weerstand vertegenwoordigt, waar
door directe sturing niet meer mogelijk is. In dit geval
dient de stuurschakeling er enkel voor om de weg naar de
op afstand geplaatste relaisspoel te overbruggen. Het slui14

ten van de contacten kan vervolgens elke willekeurige
stroom- of spanningswaarde vrij geven.
Een relais wordt ook wel gebruikt om een zender van
groot vermogen te sleutelen, aangezien dit vaak in een
hoogspanningsschakeling plaats vindt. De seinsleutel on
derbreekt de stroom door de spoel en de relaiscontacten
schakelen de hoogspanning. Op deze manier is op de sein
sleutel zelf geen gevaarlijke spanning aanwezig.
Het testen van een relais
De relaisspoel kan met een meter worden getest. Hieruit
blijkt dan tevens de spoelweerstand, wanneer deze niet
bekend was. Een kapot relais is ongebruikelijk, maar kan
voorkomen. Opnieuw wikkelen om een onderbroken spoel
te repareren is niet moeilijk bij typen met slechts een klein
aantal windingen, maar lastig bij hoogohmige typen, die
bovendien nog in kunsthars zijn gegoten.
Ook kan men de overgangsweerstand van gesloten contac
ten controleren. Van oude relais moeten deze soms worden
schoongemaakt of bijgesteld. De werking van het mecha
nisme is meestal duidelijk en zal geen moeilijkheden op
leveren.
Andere relais
Er bestaan nog verschillende andere soorten relais en
elektro-magnetische apparaten met elk hun eigen toe
passingen. Relais kunnen zijn uitgerust met ronde glijcontacten. Reed-relais hebben een schakelelement in de spoel.
Ten behoeve van bepaalde schakelingen bestaan er netspanningsrelais, opgebouwd uit geslepen buisjes met kwik,
die een circuit sluiten, wanneer de buisjes door een elektro
magnetisch veld worden opgelicht. Stappen-relais bevatten
een permanente magneet, waarbij een magnetisch bediende
stappenschakelaar opeenvolgend de contacten sluit.
15

Een spanningregelaar in een auto is een relais, dat aan
trekt, wanneer de generator vermogen levert, doch afvalt,
wanneer dit niet het geval is en zo de verbinding met de
accu verbreekt. Lekschakelaars en overbelastingsbeveiligingen zijn magnetisch bediende schakelaars, waarin een lek
stroom, een uit balans zijnde stroom of een piekstroom het
relais doet afvallen.
Het schakelen van meerdere kringen
Een relais met verschillende groepen contacten kan ge
lijktijdig een groot aantal kringen schakelen. Hiervan wordt
in sommige schakelingen dankbaar gebruik gemaakt.
Afb. 5 toont een voor het overschakelen van ontvangen
naar zenden toegepast relais in een gecombineerde zendontvanger. Dit geeft ook een duidelijk beeld van hoe an
dere schakelingen kunnen worden verwezenlijkt, waarin
verscheidene kringen door één enkel relais worden ge
stuurd.
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Bij indrukken van de spreekschakelaar wordt het relais
door de 12 V voedingsspanning bekrachtigd. De contac
ten 1 voeren de gestabiliseerde hoogspanning toe aan de
variabele frequentie oscillator van de zender (deze regelt
de zendfrequentie). De contacten 2 voeren hoogspanning 2
toe aan de schermroosters van de twee versterkerbuizen,
zodat deze vermogen leveren aan de antenne. Spoel LI in
de eindtrap wordt afgestemd door middel van twee con
densatoren. De relaiscontacten 3 schakelen meter Ml in de
kathodeleiding, waardoor deze de kathodestroom aangeeft.
Weerstand R1 vormt een laagohmige shunt.
In dergelijke schakelingen blijft de hoogspanning op de
anoden van de vermogensbuizen meestal gehandhaafd, ter
wijl door middel van relaiscontacten 2 de schermroosterspanning wordt gestuurd.
Door de spreekschakelaar los te laten wordt de VFO uit
geschakeld. Hoogspanning 2 wordt via R aan de ontvangerschakeling toegevoegd. De contacten 3 schakelen de
meter om naar de ontvanger, waar deze dienst doet als
afstem- en signaalsterktemeter. Het hoogfrequent signaal
gaat via de kleine condensator Cl naar de ontvanger. C2
dient ertoe de hoogspanning van de antenne te scheiden.
De spreekschakelaar is meestal bij de microfoon inge
bouwd, zodat snel kan worden overgeschakeld van ont
vangen naar zenden. Zonodig kunnen nog meer contacten
worden gebruikt om andere schakelingen te sturen. In
sommige apparatuur wordt een gedeelte van het microfoonvermogen gebruikt om het relais te bedienen. In dit
geval wordt automatisch op zenden overgeschakeld, wan
neer men spreekt.
Het zal duidelijk zijn, dat gemakkelijk een groot aantal
schakelingen geheel onafhankelijk van elkaar kunnen wor
den gestuurd en allen met verschillende spanningen.
Relais voor dergelijke doeleinden en voor professionele
apparatuur zijn vaak van het plug-in type. Zij passen in
17

een 8 polige voet of iets dergelijks, zodat ze zonder be
schadiging van de rest van de schakeling kunnen worden
verwijderd of vervangen.
Relais voedingen
In veel gevallen voorziet de batterij of de netvoeding niet
alleen de schakeling zelf maar ook de relaisspoel van
energie. Een netvoeding kan men gemakkelijk bouwen met
behulp van een laagspanningstransformator, een gelijkrichter en een afvlakcondensator. Men kan kiezen tussen
6 V, 12 V of welke spanning het relais ook vereist.
Wanneer een netvoeding voor handen is, maar deze een te
hoge spanning afgeeft, is het vaak afdoende een weerstand
in serie met de relaisspoel op te nemen. De waarde ervan
vindt men met behulp van de wet van Ohm. Bijvoorbeeld:
een 12 V relais met een stroomverbruik van 50 mA wordt
gevoed met 18 V. De spanningsval over de weerstand be
draagt 18-12 = 6 V. De waarde van de weerstand is dus
U/I = 6/0,05 = 120 ohm.
Bij uit het net gevoedde apparatuur is het stroomverbruik
van de relaisspoel meestal onbelangrijk. Bij gebruik van
een batterij is het echter verstandig een relais met een
hoogohmige spoel te kiezen. De stroom door deze spoel
is dan relatief gering, waardoor normale batterijen een
redelijke tijd meegaan, zelfs wanneer het relais enige tijd
blijft bekrachtigd.
De navolgende schakelingen worden middels een batterij
of een netvoeding gevoed. De getoonde ontwerpen kunnen
zonder bezwaar in elke relaisschakeling worden opgeno
men.
Timer met relais
De schakeling in afb. 6 levert een regelbaar tijdsinterval
van 1 tot 30 seconden. Deze is te gebruiken bij steeds
18

terugkomende handelingen zoals het uitvergroten van
foto’s of voor het bepalen van het tijdstip, waarop een
simpel elektronisch puzzeltje moet zijn opgelost.
Door gebruik te maken van de dubbelpolige omschakelaar
S1/S2, wordt de schakeling uitgezet en tevens conden
sator Cl geheel ontladen. Dit heeft een betrouwbare her
haling van het gekozen interval tot gevolg. Wanneer de
schakelaar in de stand TIJD’ wordt gezet, vloeit er geen
collectorstroom, omdat de basis van TRI ten gevolge van
de spanning op condensator Cl naar negatief gaat. Cl
wordt opgeladen via R1 en VR1. Wanneer deze lading groot
genoeg is, komt TRI in geleiding, omdat de basisspanning
nu positief is ten opzichte van die op de emitter. De col
lectorstroom bekrachtigt het relais.
•Afb.6
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Wanneer VR1 een waarde heeft van 250 k, geeft dit een
interval van ongeveer 30 seconden. Het interval wordt
kleiner, naarmate de weerstandswaarde wordt verminderd.
De intervaltijd kan groter worden gemaakt door de waar
de van Cl groter of worden verminderd door zijn waarde
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kleiner te kiezen. Men moet ervoor oppassen voor Cl geen
condensator met een grote lekstroom te nemen, daar
anders de schakeling kan weigeren, vooral, wanneer VR1
erg groot is.
De diode onderdrukt de tegen-EMK. Met een relais van
2 k zal de collectorstroom ongeveer 6 mA bedragen en kan
er dus een batterij worden gebruikt. Wanneer men van een
spoel met een lagere weerstandswaarde gebruik maakt, zal
de batterijstroom toenemen. Het type transistor en de
waarden van de onderdelen zijn in ieder geval niet kritisch.
Wanneer de timer in de stad ’UIT’ staat zijn de relaiscontacten X en Y gesloten. Door schakelaar S2 is het ge
stuurde circuit echter nog onderbroken. Bij omzetten van
deze schakelaar naar TIJD’ wordt de voedingsspanning
ingeschakeld via S2 en X/Y. SI sluit Cl niet langer kort
en verbindt de negatieve voedingsspanning met de scha
keling, waardoor het tijdsinterval wordt gestart. Wanneer
deze voorbij is, beweegt X naar Z, terwijl deze het contact
met Y verbreekt. Het gestuurde circuit blijft onderbroken,
totdat de timer door middel van S1/S2 in de stand ’UIT’
wordt gezet. De voeding is ingeschakeld, zolang het tijds
interval duurt. Wordt een laagspanningslamp gebruikt, be
hoeven de relaiscontacten ook niet geschikt te zijn voor
22 V.
Wanneer een zoemer, indicatielamp of iets anders na de
gekozen intervaltijd in werking moet treden, wordt het
gestuurde circuit met de contacten X en Z verbonden en
kan S2 achterwege blijven.
Prioriteitsindicator met relais
Deze kan worden toegepast in handigheidsspelletjes of om
te laten zien, wie het eerst op de knop drukte in een quiz.
Er zijn twee drukknoppen, SI en S2, voor spelers. Voor
groepen kunnen eventueel schakelaars parallel worden ge20

plaatst. Elke speler heeft zijn eigen indicatielamp, LI en
L2, afb. 7.
De contacten X van elk relais zijn normaal gesloten. Wan
neer SI als eerste wordt ingedrukt, loopt de stroom via de
contacten X van relais 2 door LI en de relaisspoel. Daar
relais 1 wordt bekrachtigd, zijn de contacten X geopend.
Dit onderbreekt de kring van relais 2, waardoor drukken
op knop 2 geen resultaat heeft. Wordt als eerste op knop 2
gedrukt, dan gaat L2 branden en openen de contacten X
van relais 2, zodat drukken op knop 1 geen effect meer
heeft. Degene, die als eerste zijn knop indrukt, verovert als
het ware het circuit en alleen zijn lamp licht op. Bijna
ogenblikkelijk wordt getoond, wie de snelste was.
(Een nog snellere schakeling wordt langs elektronische weg
verkregen, zoals later zal blijken.)
Afb. 7
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De relais en lampen worden zo gekozen, dat ze geschikt
zijn voor de voedingsspanning. Zo kunnen bijvoorbeeld
6 V relais en 6,3 V/15 A lampjes worden gebruikt. Een
andere manier is 6 V/400 ohm relais in serie te zetten
met dezelfde lampjes bij een voedingsspanning van 12 V.
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Natuurlijk zijn ook andere voedingsspanningen toe te
passen.
Het ligt voor de hand de relais en indicatorlampjes in één
kast onder te brengen met van daaruit snoeren naar SI
en S2, zodat deze onder handbereik van de spelers zijn.
Wanneer met laagspanning wordt gewerkt, is er natuurlijk
geen gevaar, zelfs wanneer draden, drukknoppen of andere
delen niet helemaal zijn geïsoleerd.
Het ompolen van motoren
Relais worden vaak toegepast om motoren om te polen,
vooral bij afstandsgestuurde modellen. Eveneens kunnen
ze voor dit doel worden gebruikt bij speelgoedtreinen en
dergelijke. De manier, waarop het relais is aangesloten,
hangt af van het type motor en soms van de voeding.
Veel kleine typen motoren hebben een permanent magne
tisch veld en lopen alleen op gelijkstroom. Deze kan af
komstig zijn van een accu, batterij of netvoeding. Wordt
de voedingsspanning naar de motor omgepoold, dan gaat
deze andersom draaien.
Afb. 8A toont een manier, waarop dit type motor kan
worden omgepoold door middel van een relais met een
enkelpolig omschakelcontact. Wanneer de relaiscontacten
A en B zijn gesloten, is batterij BI in gebruik. Zijn daar
entegen contacten B en C gesloten, dan wordt de motor
door B2 gevoed. De batterijen BI en B2 zijn zo geplaatst,
dat ze elk in tegengestelde richting stroom aan de motor
toevoeren. Deze methode is geschikt voor bijvoorbeeld
een modelboot, waarbij voor het achteruit varen een la
gere spanning of een gebruikte batterij kan worden toe
gepast. De snelheid is dan geringer. Schakelaar SI (of een
relais) dient om het geheel uit te schakelen.
Bij B is een andere manier afgebeeld om een motor met
een permanente magneet om te polen. Hiervoor is slechts
één batterij nodig. Wanneer beide contacten A en B van
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het relais zijn gesloten, heeft de motorspanning de aan
gegeven polariteit.
Wanneer het relais wordt bekrachtigd, sluiten van beide
relais de contacten B en C en wordt de motorspanning
omgekeerd. Wil men de motor in één richting langzamer
laten draaien, dan moet bij X een variabele weerstand
worden opgenomen. Dit kan voordeel hebben bij achteruit
varen met een modelboot.
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Motoren, die zowel met wissel- als met gelijkspanning
kunnen worden gevoed, en de grotere motoren hebben een
veldwikkeling in plaats van een permanente magneet. De
ze draaien, onafhankelijk van de polariteit van de voedings
spanning, altijd in dezelfde richting. Zij kunnen niet wor
den omgepoold op de wijze van motoren met een perma
nente magneet. Om dit te bereiken dient of de voedings
spanning voor de veldwikkeling of die voor het anker te
worden omgepoold. Echter niet beiden.
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Afb. 9 toont hiervoor een schakeling. Bij sommige mo
toren zijn de aansluitingen van de koolborstels van die
van de veldvvikkeling gescheiden, waardoor het mogelijk
is ze in twee richtingen te laten draaien. Anders is het
noodzakelijk de draden van de koolborstels en die van de
veldwikkeling van elkaar los te maken, zodat ze naar bui
ten kunnen worden gevoerd en met elkaar verbonden. De
contacten van het relais zijn zodanig aangesloten, dat zij
de voedingsspanning voor de koolborstels omkeren. Wan
neer dit echter beter van pas komt, kan ook de spanning
voor de veldwikkeling worden omgepoold.

Afb. 9

AC OF DC VOEDING

In de afgebeelde schakeling staan het anker en de veld
wikkeling parallel. Zij kunnen bij andere motoren echter
ook in serie staan. De aansluiting van het relais blijft het
zelfde. De parallel- of serieaansluiting van de motor dient
echter gehandhaafd te blijven.
De motor kan worden gevoed met gelijkspanning (batterij
of netvoeding) of met wisselspanning (laagspanningstransformator). Dit heeft geen effect op het ompolen.
Het relais kan het best in de nabijheid van de motor wor
den geplaatst. Dat is bij sommige modellen gemakkelijk,
bij andere lastig. Met behulp van de schakeling in afb. 8
en een motor met permanente magneet kan het relais op
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elke afstand van de motor worden geplaatst, aangezien er
slechts twee draden naar toe lopen.
Een ’vaste hand’
Dit is een spelletje, waarvoor de schakeling in afb. 10
goed voldoet. Eén der deelnemers heeft een handvat met
daarop een ring, dat door een snoer met de schakeling is
verbonden. Hij moet de ring langs een bochtige geleider
bewegen zonder contact te maken. Zelfs een kortstondig
contact heeft tot gevolg, dat de bel continu blijft rinkelen,
totdat schakelaar SI wordt geopend.
BOCHTIGE GELEIDER

RING

SNOER

/
BATTERIJ

SI

BEL

Afb. 10

Het spelletje kan zo moeilijk worden gemaakt als men
maar wil. Dit is afhankelijk van de grootte van de ring en
het aantal bochten in de geleider. Deze kan worden ver
vaardigd van een koperen- of messing buis of -staaf of
van een stuk dik, onbuigzaam draad. Het best kan de ge
leider aan beide uiteinden worden ondersteund door hou
ten blokjes en worden voorzien van een stuk isolatie25

materiaal, zodat de ring daar kan hangen zonder kort
sluiting te maken. Een geleiderlengte van 60 cm, voorzien
van de nodige knikken en bochten, is voldoende. Wanneer
het spel niet al te moeilijk mag zijn, dient de ruimte tus
sen ring en geleider minstens een halve centimeter te be
dragen.
Normaal zijn de relaiscontacten X open en is er geen kort
sluiting tussen ring en geleider. Bij aanraking wordt het
relais bekrachtigd, de contacten X sluiten en de kring blijft
gesloten, totdat SI wordt geopend.
Het relais, de bel en de batterij kunnen in een kast wor
den geplaatst, die tevens als ondergrond dient voor het
gehele apparaat.
Automatische treinregeling
Verscheidene opeenvolgende handelingen kunnen met relais
worden geautomatiseerd. Een schakeling voor twee treinen
in afb. 11 laat een methode hiervoor zien. Het hele traject
vormt een gesloten circuit, dat railsecties en knooppunten
kan bevatten. De secties A en D krijgen daarbij direct
spanning toegevoerd. Sectie B is geïsoleerd en ontvangt
spanning via de relaisspoel. Sectie C is eveneens geïsoleerd,
maar komt alleen dan onder spanning, wanneer de relais
contacten X zijn gesloten. Deze contacten zijn normaal
geopend.
Een trein staat op sectie C. Hierop is geen spanning aan
wezig, wanneer de contacten X open zijn. De andere trein
bevindt zich op sectie D-A en rijdt normaal in de richting
van sectie B.
Zodra de tweede trein sectie A verlaat, krijgt deze span
ning toegevoerd via de relaisspoel. Dit vermindert de vaart
van de tweede trein. De contacten X sluiten, waardoor de
volle spanning voor de eerste trein beschikbaar is. Deze
rijdt sectie D op en begint aan het lange traject.
De tweede trein rijdt verder over sectie B tot in sectie C.
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Zodra echter sectie B geen stroom meer trekt, valt het
relais af en wordt sectie C geïsoleerd. De trein stopt. Wan
neer de eerste trein rond is geweest en van sectie A naar
sectie B rijdt, vertrekt de trein, die in sectie C stil stond
en wordt de hele procedure herhaald.
De weerstandswaarde van de relaisspoel moet zodanig laag
zijn, dat de trein in sectie B net blijft rijden.
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Afb. 11

Bij de meeste modeltreinen voldoet een relais van 30 ohm.
Bij een voedingsspanning van 12 V staat er 6 V over de
motor en 6 V over de relaisspoel.
Een 50 ohm relais bleek ook nog te voldoen, wanneer een
weerstand van 47 ohm parallel aan de spoel werd geplaatst.
Wanneer geen Iaagohmig relais voorhanden is, kan een
oud relais opnieuw worden gewikkeld met dikker draad.
Ook is het mogelijk een relais te construeren met behulp
van de elektromagneet uit een bel of zoemer. De spanning
moet zodanig over motor en relais zijn verdeeld, dat beide
betrouwbaar werken, wanneer de trein in sectie B is.
De schakeling kan met signaallampen of andere apparaten
worden uitgebreid. Extra contacten op het relais kunnen
gemakkelijk worden gebruikt voor rode en groene signaallampjes op die plaatsen, waar dit met de beweging van de
treinen overeenkomt.
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Automatische noodverlichting
Een strategisch geplaatst licht, dat automatisch aangaat,
wanneer de netspanning wegvalt, kan voor kinderen of
zieken een grote hulp zijn. Hiervoor kan ook de licht
gevoelige schakelaar worden gebruikt, die later in dit boek
wordt beschreven. Met behulp van een dergelijke schake
ling is het mogelijk een volledige noodverlichting in te
schakelen. Dit wordt echter te kostbaar en is in huis niet
nodig. Maar een enkele eenheid, aangebracht op de trap,
de overloop of in de slaapkamer, is eenvoudig te verwezen
lijken.
Afb. 12 toont de schakeling. Aan de primaire wikkeling
van de transformator wordt stroom uit het net toegevoerd.
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De secundaire wikkeling met de daaraan gekoppelde gelijkrichter produceert een gelijkspanning, die dient om het
relais te bekrachtigen. De contacten zijn normaal open.
De condensator is nodig om klapperen van het relais te
voorkomen. Wanneer de netspanning wegvalt, valt het
relais af. De contacten sluiten en schakelen de door de
batterij gevoede lamp in.
Een kleine beltransformator van 5 V voldoet goed en ver
bruikt nauwelijks stroom, wanneer als relais een hoogohmig type van 6V wordt toegepast. Als gelijkrichtdiode
kan men een 1N4001 nemen en een condensator van
100 uF/10 V.
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Voor de verlichting is een batterij uit een lantaarn en een
bijpassend lampje voldoende. De onderdelen worden in
een kastje ondergebracht met daaraan een snoer en een
steker, zodat deze in een wandcontactdoos kan worden
gestoken. Monteer een smeltveiligheid van 2 A in de faseleiding. Maakt men gebruik van een dubbelgeïsolecrde
trafo en een kast van isolatiemateriaal, dan is een tweeaderig snoer voldoende. Bij een metalen kast en een nor
male trafo moet drieaderig snoer worden toegepast. De
kast, de kern van de trafo en een zijde van de secundaire
wikkeling worden met behulp van de groen-gele draad
geaard.
Belvervanging voor dove mensen
Alleenstaande dove mensen moeten wel gebruik maken van
een of andere visuele indicatie. Wanneer deze zonder meer
in plaats van de bel wordt aangesloten, zal hij slechts kort
opflitsen, tenzij de bezoeker de knop ingedrukt houdt.
Eenzelfde beperking geldt, wanneer voor een hardhorende
zowel de bel als een lamp worden gebruikt. Om te voor
komen, dat het licht niet wordt gezien, kan een houdschakeling worden toegepast, zoals in afb. 13.
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Drukknop A is de normale huisdeurbel. Drukknop B is
gewoonlijk gesloten. Wanneer er op de bel wordt gedrukt,
loopt er stroom door de relaisspoel en de relaiscontacten
sluiten de stroomkring naar de spoel. Het relais blijft aan
getrokken. De lamp, die parallel is geschakeld aan de spoel,
brandt.
Oudjes hebben zo hun favoriete plekjes, zodat het lampje
op een plaats kan worden gemonteerd, waar het bijna
direct wordt gezien. Zonodig kunnen meerdere lampen
parallel worden geschakeld. Sommige units schakelen met
behulp van een netspanningsrelais de huisverlichting in.
Schakelaar B wordt in de buurt van de lamp of op een
andere geschikte plaats gemonteerd, waar erop kan wor
den gedrukt, zodat het relais afvalt. Het geheel werkt op
een 6V batterij om contact met de netspanning te ver
mijden.
Schakeling met UJT
Om een vertragingstijd te creëren wordt in de schakeling
volgens afb. 14 gebruik gemaakt van een uni-junctie tran
sistor en een condensator. Dit type transistor bezit twee
bases BI en B2 en een emitter. In dit geval bekrachtigt
de stroom naar B2 het relais, wanneer de spanning over
Cl een zodanige waarde heeft bereikt, dat de UJT door
slaat. Met een 12 k relais, een voedingsspanning van 12 V
en een condensator Cl van 3500 uF bedraagt het grootste
interval met VR1 geheel ingedraaid ongeveer 3 minuten.
De minimale intervaltijd bedraagt slechts een paar secon
den. De grootst mogelijke vertragingstijd is merendeels
afhankelijk van de lekstroom van Cl, daar deze dan geen
potentiaal kan opbouwen, wanneer R1 en VR1 in serie
een grote weerstand vormen.
Ook is de emitterstroom van de UJT bepalend.
Het relais kan al naar gelang de aansluitingen een appa
raat in- of uitschakelen.
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Direct door licht geregeld relais
Wanneer een geringe gevoeligheid voldoende is, kan met
een LDR (Light Dependent Resistor) direct een hoogohmig
relais worden gestuurd. De LDR wordt in serie met de
relaisspoel opgenomen, zoals in afb. 15.
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De inwendige weerstand van een LDR daalt, wanneer de
hoeveelheid licht toeneemt. Met een ORP 12 wordt een
relais van 2000 ohm bekrachtigd bij belichting met een
40 watt lamp op een afstand van 30 centimeter. Regeling
van het verlangde lichtniveau kan men bereiken door aan
passing van de voedingsspanning met behulp van een
potentiometer. Ook een minder hoogohmig relais is mo
gelijk, maar wel dient te worden gecontroleerd of de
maximale dissipatie van de LDR niet wordt overschreden.
Thyristoren
De thyristor kan in veel schakelingen worden toegepast,
omdat een kleine stroomstoot voldoende is om een veel
grotere stroom aan te schakelen. De belangrijkste ken
merken van een thyristor zijn te zien in afb. 16.
De thyristor kan worden beschouwd als een PNPN-structuur, zoals bij A. Wanneer één van de juncties in voor
waartse richting wordt bestuurd, geleidt deze gemakkelijk.
In omgekeerde richting gestuurd, vloeit er slechts een ge
ringe stroom, die te wijten is aan de minderheidsladingsdragers. Dit is hetzelfde effect als bij een normale PNovergang.
Wanneer de spanning over de thyristor stijgt, neemt even
eens de lekstroom toe. Zo wordt een punt bereikt, waarop
doorslag optreedt. In deze toestand is een thyristor te
vergelijken met een in verzadiging gestuurde transistor.
Zij is in geleiding en kan een grote stroom voeren.
Dit doorslag-effect wordt veroorzaakt door een voldoende
hoog opgevoerde spanning over de thyristor. Deze toestand
blijft gehandhaaft, totdat de stroom door de thyristor be
neden een bepaalde lage waarde is gedaald, welke ook wel
de houdstroom wordt genoemd.
Hetzelfde effect kan ook op gang worden gebracht, door
een stroom aan de met ’gate’ aangeduide ingang toe te
voeren. Dit veroorzaakt een grote toename van de voor32

waartse stroom en de thyristor komt in geleiding, zoals
eerder is beschreven.
Er zijn dus twee methoden om een thyristor van de ’nietgeleidende’ in de 'geleidende’ toestand te brengen. De
anodespanning kan voldoende hoog worden gemaakt of er
kan stroom aan de gate worden toegevoerd. De laatste
methode is de meest gebruikelijke, daar een grote anodestroom door een kleine gatestroom kan worden gestuurd.
De anodestroom blijft gehandhaafd, ook bij afwezigheid
van de gatestroom, totdat de stroom door de thyristor is
gedaald beneden de houdstroom. De thyristor komt dan
weer in de niet-geleidende toestand.
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De thyristor werkt op een soortgelijke wijze als een relais
met enkele belangrijke uitzonderingen. Behalve in een
houdschakeling, valt het relais af, wanneer er geen stroom
meer door de spoel loopt, terwijl daarentegen de thyristor
blijft geleiden. De isolatie tussen de circuits, zoals tussen
de spoel en de contacten van een relais, is bij de thyristor
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niet aanwezig. Om deze reden en omdat soms meerdere
kringen moeten worden gestuurd, kan de thyristor wor
den toegepast om een relais te schakelen.
Afb. 16 toont tevens het gebruikte symbool en een typi
sche thyristorbehuizing. De kleine thyristoren hebben aansluitdraden. De grotere zijn uitgevoerd met een tapeind,
zoals in afb. 16, of een ander middel om de warmte af
te voeren. Een kleine thyristor is geschikt voor ongeveer
0,5 A bij 50 V of, voorzien van een koellichaam, voor 1 A.
De grotere typen kunnen stromen voeren van vele ampères
bij hoge spanningen. Wanneer een schakeling wordt ge
construeerd, kan het geen kwaad een zwaardere thyristor,
dan vereist, toe te passen. Dit geeft, wat betreft de dissipatie, een grotere veiligheidsmarge.
Het testen van een thyristor
Het is erg nuttig, wanneer we in staat zijn de thyristor op
zijn juiste werking te controleren. Dit bespaart ons een
hoop gezoek in een schakeling, die niet wil werken. Het
helpt ook om een inzicht te krijgen in de manier, waarop
veel schakelingen werken. Nieuw gekochte thyristoren zul
len weinig moeilijkheden opleveren, mits normaal gebruikt.
Voor een oude thyristor is een snelle test echter waardevol
om te zien, of deze nog werkt.
Afb. 17 laat een thyristor voor 3 A bij 50 V zien in een
testschakeling. De variabele potentiometer is niet nood
zakelijk, daar hier ook een vaste weerstand kan worden
opgenomen. De voedingsspanning en de lamp voldoen voor
de test.
De punten G en K zijn tijdelijke verbindingen, zodat de
circuits kunnen worden onderbroken. VR wordt ingesteld
op een paar honderd ohm. Wanneer K wordt gesloten, gaat
de lamp niet branden. Wordt G eveneens gesloten, dan
licht de lamp voluit op. De lamp blijft branden ook, wan
neer G weer wordt geopend. Wanneer K echter kortston34

dig wordt geopend, blijft de lamp uit, ook, wanneer K
weer wordt gesloten. Deze gaat pas aan, wanneer vervol
gens G weer wordt gesloten. Dit bevestigt de juiste wer
king van de thyristor.
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Geeft men VR een grote weerstandswaarde (b.v. 50 k) dan
kan bij G een meter worden geplaatst om de gatestroom
te meten. We verminderen nu langzaam de waarde van
VR, waarbij K is gesloten. Er loopt een geringe gatestroom,
die toeneemt naarmate VR afneemt. Bij een bepaalde waar
de van de gatestroom zal de thyristor ineens gaan ge
leiden en begint het lampje te branden.
Bij een thyristor van 3 A/50 V bleek dit te gebeuren bij
een gatestroom van 0,5 mA. In deze schakeling veroorzaakt
een gatestroom van 0,5 mA een anodestroom van 500 mA.
Verder kan met behulp van een regelbare spanningsbron
het punt worden gevonden, waarbij de thyristor weer uit
geleiding raakt. Sluit K en vervolgens ook G, waarna de
laatste weer wordt geopend. Breng de spanning terug naar
2V. Voer deze dan weer op tot 12 V en controleer of de
35
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lamp nog brandt. Verminder nu de spanning tot b.v. 1 V
en controleer opnieuw. Bij een bepaalde spanning zal blij
ken, dat de thyristor daaronder niet meer in geleiding
komt, wanneer de spanning weer wordt opgevoerd. In de
getekende schakeling was dit bij 0,5 V.
In sommige schakelingen wordt dit middel gebruikt om de
thyristor uit geleiding te brengen. De thyristor komt in
geleiding door een stroom aan de gate toe te voeren en
houdt op te geleiden, wanneer de anodestroom onder de
waarde van de houdstroom is gedaald.
Thyristor typen
Er zijn thyristoren voor een groot scala werkspanningen
en -stromen. In dit bestek kan daarvan slechts een klein
aantal worden genoemd, maar dit blijkt toch een bruikbare
handleiding te zijn om gelijksoortige typen te kunnen spe
cificeren. Grotere thyristoren dan nodig kunnen meestal
succesvol worden toegepast. Het grootste nadeel van on
nodig zware thyristoren is (de grotere kosten daargelaten),
dat zij een grotere gatestroom vereisen.
Typen met behuizing T05 (afb. 18) zijn verkrijgbaar in de
waarden van 50 V tot 400 V/1 A. Gangbaar zijn 50 V/1 A,
100 V/1 A, 200 V/1 A, 300 V/1 A en 400 V/1 A. Wordt
de maximum spanning overschreden, dan treedt gewoon
lijk doorslag op. De stroomwaarden zijn RMS gegeven. De
gatespanning en -stroom liggen rond de 3 V resp. 10 mA.
De maximale gevoeligheid wisselt en is meestal niet van
belang, mits de gatestroom niet te klein is.
De behuizing is doorverbonden met de anode. Hier moet
op worden gelet, wanneer een koellichaam wordt toege
past. Dit is aan te bevelen, wanneer met grote vermogens
wordt gewerkt.
Typen met behuizing T064 zijn voor de zelfde spannings
waarden te verkrijgen, echter bij 3 A. Het tapeind is ver
bonden met de anode en maakt koeling mogelijk. Zwaar36

dere typen van gelijke afmetingen zijn verkrijgbaar voor
4 A, 5 A, 7 A, 10 A, 25 A en andere stroomwaarden bij
spanningen tot 400 V.
Typen met behuizing T066 zijn gewoonlijk voor 5 A/400 V
en met platte behuizing voor 4 A/400 V, waarvan het huis
is verbonden met de anode en soms is geïsoleerd.
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TO66
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In vele van de hier gegeven schakelingen zijn thyristoren
met behuizing T05 toegepast. Er zijn echter zwaardere
thyristoren nodig voor schakelingen, waarin de stromen
groter zijn.
Karakteristieken
Door rekening te houden met de maximaal toelaatbare
stroom en andere extrema van een thyristor zal duidelijk
worden, hoe we, zonder een kritieke waarde te overschrei
den, toch een schakeling kunnen ontwerpen, die naar ge
noegen werkt.
Uvm
Dit is de hoogst mogelijke spanning in voorwaartse rich
ting met open gate, waarbij geen doorslag optreedt. Hier
bij dient men te onthouden, dat de piekwaarde van een
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wisselspanning ongeveer 1,4 maal de RMS-waarde be
draagt en dat de laatste door een wisselspanningsmeter
wordt aangegeven. Aldus is een 400 V thyristor te gebrui
ken in een 200/250 V wisselspanningsschakeling.
Dit is de minimale gelijkstroom, die nodig is om de gate
te triggeren en de thyristor in geleiding te brengen. Deze
bedraagt nominaal enkele mA.
Pgm
Dit is het piekvermogen, dat tussen gate en kathode mag
worden gedissipeerd. Dit is nominaal enkele W.
Iho
Dit is de minimale anodestroom, die nodig is om de thy
ristor in geleiding te houden. Deze houdstroom bedraagt
nominaal enkele mA. Levert de schakeling niet voldoende
houdstroom, dan raakt de thyristor uit geleiding.
Urm
Dit is de maximale spanning, die bij open gate in tegen
gestelde richting aan de thyristor kan worden toegevoegd,
zonder gevaar op te leveren.
Uvo
Dit is de spanning over de thyristor, wanneer deze in ge
leiding is. Deze bedraagt nominaal 1 V.
Ugt
Dit is de spanning, die nodig is om de gate te triggeren
en deze is nominaal 0,5 V tot 1,5 V.
Deze parameters zijn van elkaar afhankelijk, zodat ver
andering in één ervan die van anderen tot gevolg hebben.
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Tevens zijn verschillen tussen thyristoren met dezelfde
algemene specificaties van belang.
Elektronische zoemer
Veel schakelingen bevatten een of ander alarmeringsapparaat, zoals een lamp, een zoemer of een bel. Over het al
gemeen voldoen deze wel, maar er zijn omstandigheden,
waarin een alternatief de voorkeur verdient. In deze ge
vallen is een LF oscillator vaak geschikt.
Meestal kan de multivibrator, die te zien is bij A in afb. 19,
worden toegepast. Deze schakeling zal met een groot scala
transistoren, waarden van onderdelen en voedingsspannin
gen toch zijn werk doen. De beide transistoren sturen el
kaar en aan de uitgang bevindt zich een kleine luidspreker
van 50 ohm. De onderdelen, de luidspreker inbegrepen,
zijn gemakkelijk in een klein kastje onder te brengen. Ook
kan de oscillator op een print of contactstrip worden ge
bouwd, dat in de kast van het apparaat, waarbij het wordt
gebruikt, kan worden gemonteerd.
De verkregen frequentie is niet erg belangrijk, mits de
toonhoogte niet te laag of te hoog ligt. Zonodig kan de
toonhoogte worden verhoogd door de waarden van Cl,
C2, R2 of R3 te verkleinen. De toonhoogte neemt af door
de waarde van deze onderdelen te vergroten. Het is niet
noodzakelijk dat Cl en C2 van dezelfde waarde zijn of
dat R2 en R3 identiek zijn. Ook hoeven de transistoren
niet van hetzelfde type te zijn. Het is eveneens mogelijk
twee PNP- in plaats van NPN-transistoren te gebruiken,
maar dan moet wel de voedingsspanning worden omge
poold.
Afb. 19B toont een andere oscillatorschakeling, die ge
schikt is, wanneer men toevallig een laagimpedante luid
spreker en een trafo met middenaftakking voor handen
heeft. Een transformator, die wordt gebruikt in een klas39
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se B eindtrap van een ontvanger of kleine versterker, vol
doet goed. Wanneer gebruik wordt gemaakt van vermogenstransistoren, kan een aanzienlijk volume worden ver
kregen. De resultaten zijn sterk afhankelijk van de eigen
schappen van trafo Tl. Grotere waarden voor Cl en C2
of een condensator over de primaire wikkeling van de
trafo verlagen de toonhoogte. Door Rl en R2 aan te pas
sen wordt eenzelfde resultaat verkregen. R3 beperkt de
stroom en verandert eveneens de toonhoogte. Transistoren, die in eindtrappen van rond de 500 mW worden toe
gepast, zijn ideaal. Zij kunnen van het PNP-type zijn,
wanneer de polariteit van de voedingsspanning wordt om
gekeerd.
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Het is het gemakkelijkst één van deze schakelingen met de
voorhanden zijnde onderdelen van ongeveer de afgebeelde
waarden op te bouwen. Wanneer een test uitwijst, dat het
geproduceerde geluid niet voldoet, kunnen sommige onder
delen op de beschreven manier worden veranderd. Aan
bevolen wordt de test gezamenlijk met de stuurschakeling
uit te voeren, zodat de voedingsspanning dezelfde is, als
in het voltooide apparaat wordt gebruikt.
Netvoeding
Spelletjes en apparaatjes, die slechts af en toe worden ge
bruikt, kunnen worden gevoed met batterijen. Deze zullen
lang meegaan en, daar een netvoeding niet nodig is, kan
het geheel draagbaar worden uitgevoerd.
Apparaten echter, die continu in bedrijf moeten zijn, kun
nen beter vanuit het net worden gevoed. Het controleren
en uitwisselen van batterijen is niet meer nodig en op den
lange duur halen we de kosten er zeker weer uit.
De eenvoudige netvoeding volgens afb. 20 is erg geschikt
voor elk van de beschreven schakelingetjes. Transformator
Tl brengt de netspanning terug naar een lagere waarde en
isoleert tevens het laagspanningsgedeelte van de netspan
ning.
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De gelijkrichter geleidt slechts in één richting, zodat een
pulserende gelijkspanning ontstaat. Deze wordt afgevlakt
door de condensator Cl, die dienst doet als reservoir. De
spanning aan de uitgang is niet rimpelloos, maar geschikt
voor de getoonde schakelingen.
We zullen de onderdelen van de voeding elk voor zich be
schouwen, waardoor het kiezen ervan geen moeilijkheden
op zal leveren.

De transformator
Beltransformatoren zijn ideaal voor dit soort schakelingen.
Zij hebben meestal aftakkingen, zodat b.v. 3 V, 5 V of 8 V
kan worden gekozen. De kleinste transformatoren zijn al
leen geschikt voor zeer geringe belastingen. Grotere typen
kunnen meerdere ampères leveren. Van de laatsten wordt
meestal de VA-waarde opgegeven. Dit is het produkt van
spanning en stroom. Een 8 V, 8 VA trafo b.v. kan 1A
leveren. Wanneer een trafo dubbel is geïsoleerd, is aarding
niet nodig. Bij de anderen dient de kern en een zijde van
de secundaire wikkeling te worden geaard. De betere trafo
heeft een ingebouwde zekering. Deze kan via een snoer en
een steker op een wandcontactdoos worden aangesloten.
Ook kan hij, om kans op schokken te vermijden, op de
manier van een huisbeltrafo rechtstreeks op het net wor
den aangesloten.
Bij veel schakelingen is de voedingsspanning niet erg kri
tisch. De spanning over de secundaire wikkeling wordt
meestal als RMS-waarde opgegeven. De amplitude van de
gelijkgerichte spanning ligt op 1,4 maal deze waarde. Een
3 V wikkeling levert dus een amplitude van 4,2 V, een
5V wikkeling 7V en een 8V wikkeling 11,2 V. Een 12 V
trafo levert overeenkomstig 17 V.
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Gelijkrichter
Bij transformatoren met spanningen tot 15 V RMS zal een
1 A/50 V siliciumdiode goed voldoen. Maar voor grotere
voedingsspanningen gebruikt met een 2 A/100 V diode.
Dergelijke diodes zijn goedkoop en kunnen dus gemakke
lijk van een goede waarde zijn. Ook kan naar believen een
dubbelfazige gelijkrichter worden toegepast. De wisselspanningsaansluitingen gaan naar de secundaire wikkeling van
Tl en de plus- en minaansluiting naar de plus en min
van Cl.
De condensator
Deze heeft een waarde tussen 470 uF en 5000 uF. Hier is
1000 uF of 2000 uF normaal voldoende. Te kleine waarden
geven een te geringe afvlakking van de uitgangsspanning.
De maximaal toelaatbare spanning op de condensator dient
minstens 1,5 maal de RMS waarde van de spanning op de
secundaire te zijn. Voor een secundaire spanning van 8V
is een 12 V of 15 V condensator nodig en voor 12 V een
20 V of 25 V condensator.
Ook kan een zekering van 1 A of 2 A worden opgenomen,
zoals getoond, om de gelijkrichter en transformator tegen
kortsluiting te beveiligen.

1

Inbraak alarm

i

Er zijn tegenwoordig drukgevoelige matten in de handel,
die contact maken, wanneer er iemand op stapt. Zo kan
met behulp van een bel en een thyristor een effectief in
braak alarm worden geconstrueerd. Deze mat kan onder
een mat in de vestibule, gang of onderaan de trap worden
gelegd. Wanneer iemand er slechts kortstondig op staat,
gaat de bel rinkelen, totdat deze met de hand wordt uit
gezet.
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In de schakeling volgens afb. 21 is de mat enerzijds ver
bonden met de positieve voedingsspanning en anderzijds
met de gate van de thyristor. Druk op de mat sluit het
circuit. De thyristor komt in geleiding en de bel begint te
rinkelen. Stopt de stroom naar de gate, dan blijft de bel
rinkelen, zoals reeds is uitgelegd.
Dl beschermt de thyristor tegen de tegen-EMK van de
belwikkeling. Wanneer het circuit wordt verbroken, door
dat de veercontacten van de bel open zijn, handhaaft R3
een stroom door de thyristor, zodat deze niet uit geleiding
raakt.
R2 is niet nodig, wanneer de lekstroom door de mat erg
klein is. Deze lekstroom kan namelijk zo groot zijn, dat de
gate van de thyristor wordt getriggerd. Met R2 in de scha
keling moet deze wel erg groot zijn, wil dat nog gebeuren.
Wordt het alarmcircuit gesloten, dan staat R2 parallel aan
de voeding en heeft geen effect op de werking.
Het stroomverbruik van de schakeling is verwaarloosbaar,
wanneer de bel niet rinkelt. SI dient om de schakeling
overdag en, wanneer deze eenmaal is geaktiveerd, af te
zetten.
Er kunnen meerdere matten parallel worden geschakeld.
Ook is het mogelijk andere schakelaars, zoals die, welke
kortsluiting maken, wanneer een deur wordt geopend, toe
te passen.
Constructie
Meer gedetailleerde informatie over de bouw van het alarm
kan voor beginners van belang zijn en geeft tevens een
aanwijzing, hoe later schakelingen in elkaar kunnen wor
den gezet.
Het bevestigen van de onderdelen op een montagestrip,
zoals in afb. 21B, is een mogelijkheid. Deze kan in een
houten, plastic of metalen kast worden vastgezet en de bel
kan op het front worden gemonteerd. (Let er bij een me44
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talen kast op, dat de punten 1 en 7 met de kast worden
verbonden.)
Een tweeaderig geïsoleerd snoer loopt vanaf de punten 1
en 5 naar de drukgevoelige mat. De kast wordt zo groot
gekozen, dat deze een batterij kan bevatten, wanneer geen
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netvoeding wordt toegepast. Voor het maken van een kast
zijn houten panelen van 6 mm dikte voldoende. De delen
kunnen met houtlijm en enkele kleine spijkertjes aan el
kaar worden bevestigd. De achterwand wordt met schroe
ven vastgezet, zodat deze kan worden verwijderd.
Een voedingsspanning van 6 V is voor de meeste belsoorten voldoende. Het tapeind van de thyristor wordt met een
moer stevig vastgezet op een soldeerstrip of iets dergelijks
en de gate en de anode worden met draden aangesloten.
Andere constructies zijn natuurlijk ook mogelijk.
Verbreekalarm
Menig inbraakalarm is zo geconstrueerd, dat de bel begint
te rinkelen, wanneer een circuit wordt onderbroken. Aan
deuren en ramen zijn verbreekschakelaars bevestigd, die in
werking treden bij het openen ervan.
Bij deze methode zijn alle schakelaars door middel van een
geleider in serie geschakeld. Het doorbreken van de ge
leider activeert eveneens het alarm. In winkels kan men
als geleider repen folie tegen glazen, deuren en etalage
ruiten plakken, welke stuk scheuren, wanneer het glas
wordt ingeslagen.
In afb. 22 staan de schakelaars A, B en C in serie. Hier
voor kan men alle denkbare schakelaars en verbreekcontacten gebruiken. Kleine drukschakelaars kunnen in de hou
ten sponningen van deuren en ramen worden gemonteerd.
Deze zijn ingedrukt, zolang de deur of het raam is geslo
ten. Men kan verder gemakkelijk zelf apparaten bedenken,
die het circuit verbreken, wanneer ze worden verstoord.
Door R1 loopt een kleine stroom, maar deze zal de gate
niet bereiken, wanneer de schakelaars A, B en C zijn ge
sloten. Het openen van één van deze schakelaars heeft
triggering van de thyristor tot gevolg.
Voor in huis maken we gebruik van een zeer luid klinken
de bel, die normaal op een 11V gelijkspanning werkt. Door
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R2 loopt een stroom, die de thyristor in geleiding houdt,
zodat de bel blijft rinkelen, wanneer de schakelaar A, B
of C slechts even wordt onderbroken.
Zonder R2 zou de bel ophouden te rinkelen, wanneer A, B
en C weer zouden worden gesloten. Dl onderdrukt de tegen-EMK, veroorzaakt door het belmechanisme.
SI is nodig om de thyristor weer uit geleiding te brengen.
Afb. 22
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De hele schakeling kan in een kast worden gebouwd, waar
op de bel is gemonteerd. Deze kan worden gevoed door
een batterij of liever door een netvoeding, zoals eerder
beschreven.
Regenalarm
De schakeling volgens afb. 23 werkt op dezelfde manier
als het inbraakalarm met als uitzondering het feit, dat hier
van een voor regen gevoelige plaat gebruik wordt gemaakt.
Ook kan ermee worden gedetecteerd, wanneer het water in
een vijver een bepaalde hoogte heeft bereikt.
De voelplaat is gemaakt van veroboard, waarvan de kope
ren strips om en om met elkaar zijn doorverbonden, zoals
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op de afbeelding is te zien. Een stuk print van 5 x 10 cm
is voldoende. Tussen de detector en de alarmschakeling
wordt een tweeaderig snoer gesoldeerd. De print wordt
met de koperstrippen naar boven neergelegd. De op de
print vallende regen vermindert de weerstand in het cir
cuit, totdat de gatestroom de thyristor triggert. Dit houdt
de zoemer in werking, totdat de schakelaar wordt geopend.
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Door R2 vloeit stroom om de thyristor in geleiding te
houden en is noodzakelijk bij een bel of zoemer. Deze
weerstand is bij een LF oscillator niet nodig, wanneer die
een voldoende grote stroom trekt, maar moet worden op
genomen, wanneer de thyristor, na getriggerd te zijn, niet
in geleiding blijft.
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Bij toepassing als waterhoogteindicator wordt de voelplaat
zo opgehangen, dat het water deze bereikt, wanneer het
op de juiste hoogte is.
De gevoeligheid van het apparaat is voldoende groot om te
reageren, wanneer enkele regendruppels in een klein ge
bied vallen en wanneer de print door het water van een
tank of vijver wordt bereikt. De minimale weerstand, die
nodig is om de thyristor te triggeren, ligt in de orde van
een paar kilo-ohm. Dit hangt mede af van de thyristor en
de voedingsspanning.
De gevoeligheid kan worden opgevoerd door toevoeging
van een transistorversterker, zoals in afb. 24. De voeler
treedt dan in werking bij een weerstand van meer dan
een megohm.
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TRI is een gewone audiofrequent transistor met een
stroomversterkingsfactor tussen 100 en 500. Wanneer er
geen basisstroom vloeit, geleidt de transistor met. Er valt
dan geen spanning over R2. Loopt er nu vl* e voe er
stroom naar de basis, dan komt TRI in ge ei ing en valt
er spanning over R2. De spanning op e gate gaa naar
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positief en de thyristor wordt getriggerd. Omdat de ge
voeligheid van deze schakeling groot is, moet de isolatie
tussen de koperbanen goed zijn. De gevoeligheid kan wor
den teruggebracht door R3 op te nemen. Deze heeft een
waarde van 1 megohm of lager. Een methode is ook de
waarde van R2 te verminderen of een transistor met een
geringere stroomversterkingsfactor toe te passen.
Alle onderdelen plus een zoemer en een batterij kunnen,
behalve de voeler, in een kleine kast worden onderge
bracht. Bij gebruik als regenalarm bevindt de voeler zich
buitenshuis. Het apparaat zelf moet op een plaats staan,
waar het direct wordt gehoord, wanneer het nodig is bij
regen de was binnen te halen.
Audiofrequent oscillator
Een thyristor kan als audiofrequent oscillator worden ge
bruikt door deze te schakelen volgens afb. 25. Cl wordt
via R1 opgeladen. Wanneer de van VR1 afkomstige gatespanning groot genoeg is, zal de thyristor worden getrig
gerd. Er loopt stroom door de thyristor en de luidspreker
en Cl wordt ontladen. De anodespanning en -stroom ne
men af tot een waarde, waarbij de thyristor ophoudt te
geleiden. Het geheel herhaalt zich vervolgens opnieuw.
Door middel van VR1 kan de van Cl afkomstige gatespanning worden geregeld en dit verandert de frequentie.
Deze schakeling is geschikt als Morse-generator door ge
bruik te maken van een hoofdtelefoon met een inwendige
weerstand van 8 ohm. De sleutel wordt in de plusleiding
naar een 9 V batterij opgenomen.
De stroom is zeer gering. Voor een goede toonhoogte kie
zen we voor Cl 0,22 uF. (Iedere in de buurt liggende waar
de is goed, daar VR1 een flink regelbereik geeft.)
In plaats van een bel of zoemer kan de oscillator met een
luidspreker of een lamp in een alarmapparaat worden toe
gepast. Met een luidspreker is het uitgangsvermogen erg
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klein, maar voor sommige doeleinden voldoende. Cl kan
worden vergroot tot 4 uF, wat een veel geringere toon
hoogte tot gevolg heeft. De voedingsspanning kan in dit
geval echter veel hoger zijn dan bij gebruik van een hoofd
telefoon. Het uitgangsvermogen kan door toevoeging van
een transistorversterker worden opgevoerd.
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Door zener getriggerde oscillator
Een andere audiofrequent oscillator, welke een flink luidsprekervermogen afgeeft, is te zien in afb. 26. Bij aanzet
ten van de schakeling wordt Cl via VRI en R3 opgeladen,
waardoor de spanning over Dl toeneemt. Wanneer Dl
in geleiding komt, wordt de thyristor getriggerd door de
gatestroom. Cl ontlaadt via de thyristor en de luidspreker.
De spanning over Cl daalt tot nul. Op dat moment raakt
de thyristor uit geleiding en de cyclus start opnieuw. R3
begrenst de stroom door de luidspreker en de thyristor,
wanneer VRI in de laagste stand staat. De voedingsspan51

ning moet wat hoger liggen dan de zenerspanning. De
frequentie neemt toe, naarmate de waarde van VR1 daalt.
Er moet echter worden voorkomen, dat de thyristor door
een te lage waarde van VR1 en R3 niet meer uit geleiding
raakt.
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De frequentie neemt af, naarmate condensator Cl groter
wordt gekozen. Kleinere waarden doen deze toenemen,
maar hebben tevens tot gevolg, dat het volume afneemt.
De waarden van de onderdelen zijn niet kritisch. Er is een
herhalingsfrequentie bereikbaar tussen enkele duizenden
en minder dan één herz, wanneer voor de lage waarden
47 uF tot 470 uF voor Cl wordt gekozen. Werkt de scha
keling bij grote waarden van Cl niet, dan dient zijn lek
stroom te worden gecontroleerd en door een meter in serie
met de luidspreker te worden nagegaan of de stroom door
VRI en R3 groot genoeg is om de thyristor in geleiding
te houden.
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Acoustisch alarm
Er zijn talloze toepassingsmogelijkheden voor een schake
laar, die door geluid in werking wordt gesteld. Wanneer
een telefoon of deurbel zich in een kamer bevindt, waar
deze door een TV-kijker of iemand in de kamer niet kan
worden gehoord, zal dit apparaat laten weten, dat er
iemand belt. Tussen de schakeling en de telefoon of bel is
geen direct contact nodig. Het apparaat staat in de buurt
ervan door een draad verbonden met een waarschuwingslamp, een bel of een zoemer. Het kan worden ingescha
keld op het moment, dat iemand buiten gehoorafstand
van de gewone bel geraakt.
Dit soort schakelingen kan ook worden toegepast om dove
mensen in de gelegenheid te stellen te reageren op bellen
of kloppen. Het hoorbare signaal wordt dan vervangen
door een zichtbaar. Zonodig kunnen meerdere lampen op
verschillende plaatsen worden aangebracht. De schakeling
volgens afb. 27 is eenvoudig, maar voor dit doel voldoende
gevoelig. Het geluid wordt door een kleine hoogohmige
luidspreker, met een diameter van 7 cm, opgepikt. Laagimpedante luidsprekers geven een geringer signaal af en dit
vermindert de gevoeligheid. Cl dient om de stroom door
R1 geheel aan de basis van TRI toe te voeren.
Het versterkte signaal, dat over R2 ontstaat, wordt via C2
aan Dl toegevoegd. Het audiosignaal wordt door Dl ge
lijkgericht. Zo ontstaat een negatieve stuurspanning voor
PNP transistor TR2. Deze gaat geleiden, waardoor de thyristor wordt getriggerd. Met VR1 kan de gevoeligheid
worden geregeld.
R3 en C3 veroorzaken een kleine vertraging van het stuur
signaal voor TRI en TR2. Zonder deze voorziening reageert
de schakeling reeds, wanneer het toestel wordt aangescha
keld of bij stroompieken.
Bij aanschakelen dient VR1 een geringe weerstand te be
zitten. VR1 wordt vervolgens zover open gedraaid, dat de
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thyristor wordt getriggerd en daarna een klein stukje terug
gedraaid.
De stand is correct, wanneer door knippen met de vingers
op een afstand van 50 cm de thyristor wordt getriggerd.
Het apparaat moet op een plaats staan, waar deze niet
reageert op trillen of schokken van meubilair.
De waarschuwingslamp kan b.v. op de TV worden ge
plaatst. Verder is het mogelijk zoveel lampen parallel te
schakelen, als het maximaal vermogen van de thyristor
toelaat. Voor 220 V lampen dient een aanpassing te wor
den gemaakt vanwege de grote inschakelstroom.
Bij toepassing van een bel of zoemer, dient deze tussen de
pluspool en de anode van de thyristor te worden gescha
keld. Over de bel wordt weer een diode geplaatst. Er kan
een houdschakeling worden gecreëerd, door ook een weer
stand tussen pluspool en anode op te nemen. Zonder deze
voorziening werkt de bel alleen, wanneer TRI stroom
voert, daar het trilmechanisme de kring verbreekt.
6 V tiptoets schakelaar

I

De schakeling in afb. 28 wordt door aanraking in werking
gesteld. Bij gebruik van een 6 V batterij en een 6 V/3 W
lamp kan zij dienen als bedlampje voor een kind.
De tiptoets onderbreekt normaal de stroom naar de basis
van TRI. Bij aanraking vloeit er door R1 en R2 een lek
stroom naar de basis, waardoor TRI gaat geleiden. De
emitterstroom triggert de thyristor. De lamp gaat branden.
De schakeling blijft in deze toestand, totdat schakelaar
SI wordt ingedrukt. Bij de aangegeven waarden treedt de
schakeling in werking bij een weerstand over de tiptoets
van enkele megohm. Er kan gemakkelijk een grotere ge
voeligheid worden bereikt, zodat een zeer geringe lek
stroom door de tiptoets al reden is, om de schakeling te
doen werken.
De tiptoets kan worden vervaardigd van een printplaat
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met koperbanen. De banen 1, 3, 5 enz. worden verbonden
met de basis van TRI en de banen 2, 4, 6 enz. met weer
stand R1 (zie afb. 23). Een printplaat met een matrix van
0,5 inch en afmetingen 6x3 cm is zeer geschikt. Deze
wordt boven op de kast bevestigd, waarin de batterij en
de rest van de schakeling is ondergebracht.
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Instelbare krachtmeter
Dit apparaat toont iemands kracht volgens de methode
van verminderde elektrische weerstand, afb. 29. Het is als
zodanig geen absolute krachtmeter, maar kan niettemin
voor leuke spelletjes worden gebruikt. Het heeft een in
stelbare krachtregeling. Deze kan op een steeds hogere
waarde worden ingesteld, totdat op één na alle personen
zijn uitgeschakeld. Bij ieder testniveau wordt succes aan
gegeven door een indicatielamp.
De handgreep wordt aangesloten tussen de pluspool en
Rl. R1 begrenst de basisstroom voor het geval, dat VR1
op maximale waarde is afgesteld en de schakeling door
een metalen voorwerp opzettelijk wordt kortgesloten. De
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weerstandswaarde van de handgreep vermindert naarmate
deze meer in elkaar wordt geknepen. Bij flink kracht zet
ten is deze 200 k. Door middel van VR1 kan de gevoelig
heid worden ingesteld vanaf een punt, waarbij licht vast
houden van de handgreep de schakeling activeert, tot een
punt, waarbij succes haast niet meer mogelijk is.
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De gevoeligheid is minimaal, wanneer VRI in de meest
negatieve stand staat. Verdraaiing van de potentiometer
heeft tot gevolg dat de weerstand tussen basis en pluspool steeds meer invloed krijgt. Wanneer de basisstroom
door de handgreep en R1 voldoende groot is geworden,
gaat TRI geleiden en triggert deze de thyristor. Wanneer
met succes heeft, gaat de lamp branden, totdat SI wordt
geopend.
VRI is een lineaire potmeter, voorzien van een grote knop
en een schaalverdeling. Deze is gekalibreerd in empirisch
vast te stellen grootheden van 1 tot 10. Aangeraden wordt
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een kast met een hellend front te gebruiken, waarop de
potmeter is geplaatst. De handgreep dient stevig te zijn.
Eraan bevestigd wordt een meter tweeaderig snoer. Hij is
gemaakt van een stuk bezemsteel, 2 cm in doorsnee en
15 cm lang. Snij vier strippen schoon tin af van 1,5 cm
breed en lang genoeg om rond de steel te passen. Deze
mogen geen scherpe kanten hebben. Dit kan met schuur
papier worden verwezenlijkt. Maak zaagsneden in het hout,
waarin de draden kunnen worden gelegd, zoals getekend.
Boor in één uiteinde een gat, waar het snoer de handgreep
kan verlaten.
Trek de strippen zo strak mogelijk rond het hout en sol
deer de overlappingen en de aansluitingen vast. Tussen de
strippen moet een ruimte blijven van 0,5 cm. Verschuiven
van de strippen wordt voorkomen door een paar kleine
koploze spijkertjes. Wanneer de handgreep steviger wordt
vastgehouden, komt een groter deel van de hand in contact
met de strippen en daalt de weerstand ertussen.
Een proef kan beginnen bij stand 1, zodat de werking van
het apparaat duidelijk wordt. Iedere keer, dat VR1 een
stap verder wordt gezet, proberen alle deelnemers hun
kracht en op den duur zullen er enkelen afvallen.
Geruisloze 'vaste hand’
Het 'vaste hand’ spelletje is beschreven in het gedeelte
over relais (afb. 10) en vormt een uitdaging aan oog en
zenuwen zo moeilijk als maar is gewenst. De modificatie
is te zien in afb. 30. Een rode lamp, in plaats van een bel
of zoemer, in combinatie met een thyristor, geeft hier
aan, wanneer iemand faalt.
Zoals uit het schema blijkt, loopt er alleen dan stroom
via R1 naar de gate, wanneer een kortsluiting tussen de
ring en de staaf wordt gemaakt. De graad van moeilijk
heid hangt af van het aantal bochten en de lengte van de
staaf en de ruimte, die de ring biedt.
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Toegepast is een 50 V/1 A thyristor en een voedingsspan
ning tussen 3 V en 12 V. Een 3,5 V lampje is geschikt voor
een 3 V of 4,5 V batterij en een 6 V, 6,3 V of 12 V lamp
voor hogere spanningen.
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Deze vorm van indicatie is te prefereren voor kinderen,
omdat een bel of zoemer minder geschikt is. Schakelaar
SI is nodig om de thyristor uit geleiding te brengen, wan
neer eenmaal kortsluiting tussen ring en staaf is gemaakt.
Het uit geleiding brengen van thyristoren
Wanneer een thyristor door triggering in geleiding is ge
bracht, blijft deze in dezelfde toestand, totdat de anodestroom wordt onderbroken of tot een lage waarde daalt.
Bij gebruik van niet afgevlakte voedingsspanningen, opge
wekt door gelijkrichting van een wisselspanning, ontstaat
na iedere hele of halve periode, afhankelijk van het type
gelijkrichting, een onderbreking.
In schakelingen, die door een gelijkspanning worden ge59

voed, kan een schakelaar worden gebruikt om de stroom
te onderbreken. Een andere methode, waarvoor geen on
derbreking van het circuit nodig is, is de toepassing van
een condensator, zoals in afb. 31. Aangenomen, dat de
thyristor geleidt, wordt Cl in de aangegeven polariteit
opgeladen tot bijna de voedingsspanning. Wordt SI ge
sloten, dan is de kathode verbonden met de positieve zijde
van Cl. De lading op de condensator trekt aldus de anode
van de thyristor voor een moment naar nul of zelfs nega
tief. De thyristor raakt uit geleiding.
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Afb. 31

SI kan een drukschakelaar, een relais of een tweede thy
ristor zijn, zoals in de volgende schakeling. SI is in afb. 31
een elektrolitische condensator, maar in sommige gevallen
is hier een bipolair type vereist.
Flitser met thyristor
Afb. 32 toont een schakeling, die een lamp van 12 V/2,2 W
met een intervaltijd van ongeveer 1 sec. laat flitsen. De
herhalingsfrequentie kan worden veranderd door de waar60

de van R1 of Cl anders te kiezen. De pulsen worden ge
leverd door BI en via C2 en C3 naar de thyristorgates
gevoerd.
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Wanneer thyristor 2 geleidt en de lamp brandt kan deze
tengevolge van de spanning over C4 uit geleiding worden
gebracht door triggering van thyristor 1, zoals reeds eer
der is beschreven. De thyristoren kunnen niet tegelijk in
geleiding komen door het verschil in anodebelasting. R4 is
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groot genoeg om te voorkomen, dat thyristor 1 in gelei
ding blijft. Thyristor 2 is dus afwisselend een periode inen uitgeleiding. Bij de aangegeven waarden mag de commutatiecondensator niet kleiner zijn dan 1 uF, anders blijft
thyristor 2 continu in geleiding. Deze moet van een bi
polair zijn.
De schakeling werkt bij een groot aantal voedingsspannin
gen, maar er vindt geen commutatie meer plaats bij span
ningen beneden 6 V. De flitsfrequentie is half zo groot als
die van de UJT.
Snelheidsregeling voor een modeltrein
Door een thyristor op te nemen in de voeding van een
modeltrein, wordt een volledige regeling van de snelheid
bereikt. Tevens verkrijgt men een betere start en loopt de
trein bij lage snelheid betrouwbaarder dan met een weerstandsregeling. Hier zijn meerdere redenen voor aan te
voeren. Bij regeling door middel van een serieweerstand
hangt de spanningsval over de trein af van de stroom, die
ongewoon groot is op *het moment van starten of bij toe
name van de wrijving.
Aldus is de aan de motor toegevoerde spanning juist op
die momenten lager, wanneer het vermogen moet worden
gehandhaafd. Gevolg is, dat de trein meestal met een
enorme vaart start en dat hij bij een kleine extra belasting
stopt, wanneer hij langzaam rijdt.
Wanneer de thyristorregeling op een lage snelheid staat
afgesteld, wordt er gedurende een deel van iedere periode
vermogen aan de motor toegevoerd. Dit geeft een groter
koppel bij lage snelheid, zodat we de trein vooruit kunnen
laten kruipen. De hier afgebeelde schakeling (afb. 33) le
vert ook meer vermogen aan de motor, wanneer deze meer
wordt belast, aangezien de stroom toeneemt, wanneer de
belastingsweerstand daalt.
Tl is de nettransformator, welke secundair ongeveer
62

cc
O

4-

< *“

en w

> er

ï

h-

>
2

o>
wx
<

OJ

►
O

lu

I

Q

O
2

%

u.
x

+

eg
eg

Q

O

cc
<M

er

*

—^

er UI

+

> JL

<

eg

S

>

o
LO

s

I
>

co
LU

\Q£££U----z
_i

Afb. 33

63

15 V/1 A levert. Deze moet zwaarder zijn, wanneer het
emplacement veelomvattend is en er meerdere treinen
van dezelfde voeding gebruik maken.
Er vindt dubbelfazige gelijkrichting plaats ofwel door een
brugcel van 50 V/1 A of door vier 1N4001 dioden. Er kan
ook een zwaardere trafo worden gebruikt, wat uitbreiding
mogelijk maakt. De stroom bereikt de trein via de thyristor. De gelijkgerichte spanning is een pulserende gelijk
spanning van 100 Hz. De thyristor wordt getriggerd ge
durende een deel van de periode. Wanneer VR1 geheel in
de richting van punt R2 wordt gedraaid, vindt de trigge
ring op een vroeg tijdstip in de periode plaats. Wordt de
potmetec naar de andere zijde gedraaid, dan wordt de
triggering uitgesteld. Op deze manier regelt VR1 de pulslengte en zodoende het vermogen.
Cl vlakt enigszins de uitgangsspanning af. Het lampje is
er enkel om de schakeling tegen kortsluiting te bescher
men. Bij gebruik van een 12 V/12 W lamp kan de stroom
niet groter worden dan 1 A. Bij permanent aangesloten
modellen (dus geen trein) is een kortsluitbeveiliging niet
nodig.
Of er wel of niet een weerstand vereist is bij R2, hangt af
van de uitgangsspanning van de trafo en de brugcel. Als
blijkt, dat het model op volle snelheid rijdt, wanneer de
loper van VR1 nog niet geheel is uitgedraaid, kan R2
worden t oegevoegd.
R2 wordt zo gekozen, dat. bij volledig uitgedraaide VR1,
de trein op voile snelheid rijdt. Door middel van VR1 is
dan een lineaire regeling van de snelheid mogelijk. De
waarde van ÏU ligt tussen de 200 ohm en de 1 k.
IV onderdelen zijn niet kritisch, De eerder beschreven
omkeerschnkelaai kan met do uitgang worden verbonden.
In sommige gevallen is het praktisch het regelgedeelte aan
een bestaande neivoeding uw te voegen. Wel dient men de
reeds genoemde veiligheidsmaatregelen in acht te nemen
urn schokken te voorkomen,
e*t

Regeling door middel van licht
Verschillende door de intensiteit van licht gestuurde ap
paratuur kan een thyristor bevatten om een lamp of an
dere indicator in of uit te schakelen. Ook kan hiermee
een noodverlichting worden ingeschakeld.
Een LDR (Light Dependent Resistor) wordt hier als stuureenheid gebruikt. De ORP12 is hiervoor zeer geschikt.
Onbelicht heeft deze een weerstand van 1 megohm of
meer. Bij belichting met een lamp van 40 W op een af
stand van 50 cm kan deze waarde dalen tot beneden een
paar honderd ohm. Andere LDR’s zijn ook geschikt. Hun
werking kan gemakkelijk worden gecontroleerd door hun
inwendige weerstand bij verschillende maten van belich
ting te meten.
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Afb. 34

Afb. 34 toont een regeling, die een lamp aanschakelt,
wanneer de hoeveelheid licht afneemt. Wanneer er licht
op de LDR valt, is zijn inwendige weerstand laag. De span
ning op de gate van de thyristor is slechts klein ten op
zichte van de kathode. De thyristor blijft uit geleiding,
65

totdat de hoeveelheid licht afneemt. Dit heeft tot gevolg,
dat de inwendige weerstand, en ook de spanning op de
gate, toeneemt. Op een bepaald punt is de gatestroom
groot genoeg om de thyristor in geleiding te brengen. De
lamp gaat branden.
Met behulp van VR1 kan de gevoeligheid worden geregeld.
De lamp en de batterijspanning hoeven niet de aangegeven
waarden te hebben. Het apparaat kan dienen als noodver
lichting, die aangaat, wanneer de overige verlichting uit
valt of onvoldoende wordt. Ook kan het dienen als bed
lampje. Het is draagbaar uit te voeren, wanneer een bat
terij wordt gebruikt. Ook kan een netvoeding worden toe
gepast. Zelfs is het mogelijk door middel van een aantal
modificaties een 220 V lamp te sturen, zoals later zal
blijken.
De schakeling volgens afb. 34 kan ook in allerlei spelletjes
worden toegepast. Een typisch voorbeeld hiervan is de
magische lamp of kaars. Alle onderdelen worden hierbij
in een geschikte staaf of kast ondergebracht. De lamp gaat
branden wanneer een hand over de LDR wordt gelegd, die
erin aanwezig is. Voor dergelijke doeleinden kunnen VR1
en R1 door één vaste weerstand worden vervangen, waar
van de waarde door experimenteren moet worden gevon
den.
De omgekeerde werking kan men verkrijgen door de LDR
aan te sluiten volgens afb. 35. In deze schakeling gaat de
lamp branden, wanneer er licht op de LDR valt. VR1
wordt zo afgeregeld, dat, wanneer de LDR niet wordt be
licht, er onvoldoende gatestroom loopt om de thyristor te
triggeren. Wanneer het opvallende licht voldoende sterk
is, zal de inwendige weerstand van de LDR laag genoeg
worden om de thyristor in geleiding te brengen. De licht
sterkte, waarbij dit gebeurt, hangt af van de stand van
VR1.
Deze schakeling is goed te gebruiken in speelgoed of spel
letjes of als alarmering, wanneer een lamp gaat branden,
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die normaal uit is. In plaats van de lamp kan een bel of
zoemer worden gemonteerd, zoals reeds eerder is beschre
ven. Dit alarmapparaat kan zich op willekeurige afstand
van de regelschakeling bevinden.
In beide schakelingen is schakelaar SI nodig om de kring
te onderbreken.
Van beide schakelingen kan men de gevoeligheid zeer goed
afregelen, waardoor ze in werking treden, wanneer het
daglicht minder wordt of, wanneer de normale kamerverlichting aan dan wel uit wordt geschakeld. Bijzondere
maatregelen, zoals de LDR afschermen van de lamp, zijn
niet nodig.
6V +

LDR

VRI
500 K
SI
A]b. 35

-m

Om een grotere gevoeligheid te verkrijgen, dient een tran
sistor versterkertrap te worden toegevoegd. Dit doet de
schakeling op kleinere lichtvariaties al reageren.
Gevoelige lichtgestuurde schakelaar
De schakeling in afb. 36 bevat een extra transistor ver
sterkertrap. De inwendige weerstand van de LDR is laag,
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wanneer er licht op valt. VR1 wordt zo afgeregeld, dat de
spanning op de basis van TRI voldoende negatief is. De
emitterstroom is dan te verwaarlozen en de spanning op
de gate erg laag. Valt er licht op de LDR, dan neemt zijn
inwendige weerstand toe en gaat de spanning op de basis
van TRI naar positief. Vanwege de toename van de emit
terstroom door R2 neemt de spanning op de gate toe, tot
dat de thyristor in geleiding komt.
6V +

CM

^ VRI
500 K
TRI

czy
LDR

Afb. 36
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Vele NPN transistor typen zullen hier geschikt zijn, voor
al typen met een middelmatige- of grote stroomversterkingsfactor, zoals de BC107. De waarden van de onderde
len zijn niet kritisch en er kan een andere voedingsspan
ning worden gekozen. Men kan VRI het gemakkelijkst af
regelen door de LDR voorzichtig met de hand te over
schaduwen.
De toepassingen voor deze schakeling zijn dezelfde als bij
die, waarbij wegvallend licht deze in werking stelt.
Ook kunnen hiervan de voorwaarden worden omgedraaid,
zodat een toename van de hoeveelheid licht de schakeling
in werking stelt, zoals in afb. 37 is weergegeven. Deze be68

vat dezelfde transistor versterker, doch de emitterstroom
neemt toe, wanneer licht op de LDR valt. Hierdoor wordt
de thyristor getriggerd. De toepassingen voor deze scha
keling zijn dezelfde als voor de overigen, alleen met een
grotere gevoeligheid.
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Wordt de lamp vervangen door een relaisspoel, dan kan
hiermee een andere kring worden geschakeld, waarbij de
relaiscontacten normaal zijn gesloten. De geschakelde
kring zal dus worden geopend, wanneer de spoel wordt
bekrachtigd. Aldus kan een lamp uit in plaats van aan
worden geschakeld door of een toename of een afname
van het opvallende licht.
Netgevoedde lichtgestuurde schakeling
Afb. 38 toont een schakeling, die direct een 220 V lamp
stuurt. Deze is te gebruiken in een kinderslaapkamer of
als automatisch ingeschakelde verlichting in een verlaten
huis of als deur- of gangverlichting.
Voor Dl is een 1N4004 diode (400 V/1 A) geschikt. De
thyristor is een 400 V/1 A type.
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VR1 en R1 vormen samen één tak en de LDR en R2 paral
lel de andere tak van een spanningsdeler. Wanneer de
hoeveelheid licht minder wordt, neemt de inwendige weer
stand van de LDR toe, totdat de gate wordt getriggerd. De
waarden van VR1 en R1 zijn niet kritisch, mits er voorzien
wordt in een goede afregeling.
R1 kan zonodig aan de LDR en de thyristor worden aange
past. Wanneer VR1 en R1 samen een te lage weerstand
hebben, zal de schakeling de neiging hebben bij elke hoe
veelheid licht in te schakelen.
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De schakeling kan erg klein worden gebouwd, vooral, wan
neer VRI wordt vervangen door een vaste weerstand.
330 k voldoet hier waarschijnlijk wel, doch dit moet door
middel van een test worden vastgesteld. Men regelt daar
toe VRI precies af en meet vervolgens de weerstandwaarde
van VRI en Rl samen. Gekozen wordt de dichtstbij zijnde
standaardwaarde.
Bij de opbouw dient de LDR achter de lamp of ver ervan70

daan te worden opgesteld. De wisselspanning uit het net
passeert periodiek de nul, zodat de thyristor niet in ge
leiding blijft. De lamp brandt alleen wanneer er weinig
licht op de LDR valt. Hij gaat uit wanneer de hoeveelheid
licht weer toeneemt.
In deze schakeling kan de lamp niet helder branden. De
hoeveelheid uitgestraald licht zal voor de genoemde toe
passingen echter voldoende zijn.
Wel dienen de eerder gemaakte opmerkingen over veilig
heid in het oog te worden gehouden. Alle onderdelen van
deze schakeling zijn gemakkelijk in een geïsoleerde kast
onder te brengen. Zij mogen van buitenaf niet kunnen
worden aangeraakt. Op de kast kan een lamparmatuur
worden bevestigd. Vanuit de kast loopt een netsnoer naar
een wandcontactdoos.
Lichtorgel
Een lichtorgel vestigt meer aandacht op een discotheek
of kan thuis bij een feestje of voor ander amusement wor
den gebruikt. Deze kan éénkanalig, tweekanalig voor treble
en bas of driekanalig voor treble, midden en bas worden
uitgevoerd. De lampen kunnen elke willekeurige kleur
hebben en eventueel in een psychedelisch effect worden
opgenomen.
Over het algemeen zullen lampen van 40 W tot 100 W
worden toegepast, hoewel ook best van laagspanningslampjes gebruik kan worden gemaakt, wanneer dat wordt
geprefereerd.
De lampen flitsen aan en uit op de maat van de muziek
of overeenkomstig volumepieken bij verschillende frequen
ties. Dit geeft met een enkele gekleurde lamp een leuk
effect, maar heel wat meer vermaak met twee of drie lam
pen en frequentie-afhankelijke regelschakelingen.
Afb. 39 toont een lichtorgel met één lamp. Deze kan ge
makkelijk tot twee of drie lampen worden uitgebreid. Het
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audio-uitgangsvermogen, dat voor één lamp nodig is, is
niet zo groot en elke bandrecorder, platenspeler of radio
met een vermogen van 1 W kan dit bolwerken. Het audiosignaal wordt van de luidsprekerkring afgetakt en aan de
scheidingstransformator Tl toegevoerd. In de secundaire
wikkeling hiervan ontstaat dus een gelijkvormig signaal.
Stroom voor de lamp loopt via de thyristor. Wanneer het
audiosignaal in Tl klein is, wordt de thyristor niet getriggerd. Een harde slag of een stuk luide muziek geeft
echter voldoende signaal aan de gate af om de thyristor in
geleiding te brengen. Het oplichten van de lampen volgt
aldus de muziek. Wanneer de thyristorkring vanuit het net
wordt gevoed, raakt de thyristor uit geleiding, wanneer de
gatestroom even naar negatief gaat.
Wanneer de schakeling wordt aangepast aan een 12 V voe
dingsspanning, dient deze aan een nettrafo te worden ont
trokken. Een gelijkspanningsvoeding is ongeschikt, daar de
lamp blijft branden, wanneer de thyristor eenmaal is getriggerd.
Met behulp van TRI kan het ingangssignaal voor Tl wor
den geregeld. Deze wordt zo gezet, dat de thyristor bij
een normaal volume herhaaldelijk wordt getriggerd, be
halve gedurende zachte passages. De manier, waarop de
schakeling reageert op afregelen, zal door het gebruik
ervan duidelijk worden.
Afb. 39
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De spanning over de luidsprekerkring hangt bij een be
paald vermogen af van de impedantie, waarmee deze is
belast. Dankzij de aanwezigheid van R1 (en VR1) is de
schakeling geschikt voor uitgangsimpedanties tussen 2 ohm
en 16 ohm. Parallel geschakeld aan de luidspreker, wordt
het uitgangssignaal nauwelijks beïnvloed. Sommige appa
ratuur heeft als optie een 2/8 ohm of andere extra uit
gang. De meeste transistorapparatuur bezit een dergelijke
toevoeging echter niet. Het aansluiten van het lichtorgel
zal normaliter geen nadelige invloed hebben op een ver
sterker, aangezien R1 een vermindering van impedantie
tegengaat.
Er mag door de bedrading geen overspraak ontstaan; dit
om instabiliteit of meekoppeling te vermijden (op gelijke
wijze als bij de bedrading van een luidspreker). Zonodig
kan R1 aan de luidsprekeringang van de schakeling wor
den geplaatst. Ook kan in beide aansluitdraden een der
gelijke weerstand worden aangebracht, waardoor er min
der snel terugkoppeling in de aansluitingen van Tl ont
staat.
Een transformatieverhouding van 1 : 1 is voor Tl niet
noodzakelijk. Een geschikt type is hier ook de luidsprekertrafo. Wanneer deze twee secundaire wikkelingen heeft
met een impedantie van elk b.v. 3 ohm, is hiermee voor
zien in een 1: 1 verhouding. Wanneer deze verhouding
niet voorhanden is, is het meestal noodzakelijk de trafo
zo aan te sluiten, dat de secundair afgegeven spanning
groter is dan de primaire, tenzij de impedantie van de
luidsprekerkring erg groot is. Een voor audiofrequenties
geschikte multimeter wordt op de secundaire wikkeling
aangesloten en moet dan bij normaal volume een aantal
volts aanwijzen. Wanneer men zelf een trafo wikkelt, is
het aantal windingen niet erg belangrijk. Honderd voor
zowel de primaire als de secundaire wikkeling is voldoende.
Het is van essentieel belang, dat de isolatie tussen pri
maire en secundaire wikkeling goed is, om het netgedeelte
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van de rest te scheiden. Kleine transformatoren voor transistorkoppeling komen dus niet in aanmerking.
Men moet van een schakeling, waarin zowel audiosignalen
als de netspanning voorkomen, van de veiligheid zijn ver
zekerd. Als gevolg van een kortsluiting in Tl kan de net
spanning in het audiogedeelte terecht komen. Bij vele ver
sterkers kan uit veiligheidsoverwegingen de primaire wik
keling van Tl echter niet worden geaard. Een uitgangstrafo heeft meestal een isolatie, bedoeld voor een paar
honderd volt, en de kern ervan kan via het net worden
geaard. Maximale veiligheid wordt bereikt, wanneer de
versterker ook uit het net wordt gevoed, met een kant van
luidspreker aan aarde, zodat eveneens de primaire wikke
ling van Tl kan worden geaard.
Een alternatief voor deze voorzorgsmaatregelen is het ge
bruik van lampen van een klein vermogen en toepassing
van een 24 V transformator. Een pool van de lamp kan
dan worden geaard.
De condensatoren onderdrukken hoogfrequent storing, die
door de thyristor wordt veroorzaakt. De waarden zijn niet
kritisch, maar de onderdelen moeten tegen spanningen
van 600 V tot 1000 V bestand zijn.
Meer kanalen
Als tweeweg filter voldoet de schakeling volgens afb. 40.
Cl vormt een hoogdoorlaat sectie, die transformator Tl
stuurt. Verlies aan hoge tonen via het kanaal voor lage
tonen wordt door R1 en VR1 tegengegaan. Transformator
T2 van dit kanaal wordt gestuurd via de grotere conden
sator C2, waarvan de impedantie voor deze frequenties
door C3 worden onderdrukt. Door VR1 en VR2 is instel
ling van de gevoeligheid voor treble en bastonen mogelijk.
De twee thyristorschakelingen zijn zoals eerder beschreven
en uitgevoerd met verschillend gekleurde lampen.
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Bij B is een frequentiediscriminator voor drie kanalen afgebeeld. Het kanaal voor de hoogste frequenties wordt ge
stuurd middels Cl en de middelhoge frequenties via C2.
Het kanaal voor de lage frequenties bestaat uit de parallel
geschakelde condensator C3, die tesamen met de smoor75

spoel de hogere frequenties onderdrukt. De smoorspoel
dient een zelfinductie te hebben tussen 1 mH en 2,5 mH.
VR2 en VR3 zijn voor de individuele afregeling van ieder
kanaal en hebben elk een waarde van 250 ohm.
De werking van deze schakelingen wordt beïnvloed door de
transformatoren. De luidsprekerkring dient, zowel voor de
twee- als de driekanaals-eenheid, een voldoende groot ver
mogen te kunnen leveren. Wanneer een verschuiving in de
frequentiekarakteristiek moet worden bewerkstelligd, kan
de gevoeligheid voor hoge frequenties worden verminderd,
door Cl een kleinere waarde te geven. Zeer kleine waarden
verminderen de gevoeligheid echter weer, maar VR1 kan
dit enigermate compenseren. Het middengebied is meestal
groot. De gevoeligheid voor lage frequenties kan worden
verminderd door C2 kleiner te kiezen. Ook kan parallel,
aan de T2-zijde van C2, nog een smoorspoel worden ge
plaatst. De frequentiekarakteristiek van het kanaal voor
lage tonen kan worden opgetrokken door C3 kleiner te
maken of de smoorspoel kleiner te kiezen. Algehele schei
ding van de frequenties wordt zo niet verkregen en is ook
niet nodig. Het verschil in gevoeligheid van de drie ka
nalen voor lage, midden en hoge tonen zal echter duidelijk
te horen zijn.
Schakelingen met tijdsvertraging
Ook in schakelingen met een tijdsvertraging kan een thyristor worden opgenomen. Deze schakelt na een bepaalde
periode aan of af. Het vertraagd opkomende type schake
ling is het eenvoudigst. Deze kan b.v. in een quiz worden
toegepast: er wordt op een drukknop gedrukt en de deel
nemer moet antwoorden, voordat de lamp gaat branden.
Afb. 41 toont een dergelijke schakeling. Het tijdsinterval
wordt gestart door het zetten van schakelaar SI in de
stand ’aan’. Hierdoor wordt de voedingsspanning inge
schakeld en Cl via VR1 en R1 opgeladen. Het resultaat
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is, dat de basisspanning van TRI naar positief gaat, tot
dat er emitterstroom begint te vloeien. Wanneer de
emitterstroom groot genoeg is geworden, is de spanningsval over R2 zover toegenomen, dat de thyristor middels
de gate wordt getriggerd. Lamp LI gaat branden.
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Afb. 41

Wanneer omschakelaar SI in de stand ’uit’ staat, wordt
Cl ontladen. Aldus blijft het interval telkens even lang.
Bij de gegeven waarden van de onderdelen is het interval
te regelen tussen 15 en 30 seconden. De preciese tijd hangt
nogal af van TRI en andere factoren. Zij kan worden ver
lengd door Cl groter te kiezen of door de totale serieweerstand VRI en Rl groter te maken. Als Cl echter erg
groot is en er veel lekstroom vloeit, bereikt men een punt,
waarbij de schakeling niet meer reageert, hoewel zo een
vertragingstijd van meer dan 30 seconden kan worden be
reikt. Voor een kortere intervaltijd dient Cl of Rl kleiner
te worden gekozen.
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:

Elke NPN transistor met een grote stroomversterkingsfactor kan hier worden gebruikt. Wanneer het noodzake
lijk blijkt, de schakeling te testen, wordt een meter tussen
de collector van TRI en de pluspool geplaatst. Constateert
men in de periode na het inschakelen geen noemenswaar
dige toename van de stroom, dan dient Cl te worden ge
controleerd, zoals eerder genoemd. De lamp kan zonodig
door een bel of zoemer worden vervangen.
De schakeling volgens afb. 42 is er een, waarmee vertraagd
kan worden uitgeschakeld. TRI en thyristor 1 zijn dezelf
den als in de vorige schakeling. Dit betekent, dat C2 bij
punt X normaal positief is geladen middels R4. Wanneer
echter de thyristor wordt getriggerd, gaat de spanning op
punt X scherp naar negatief. SI is gesloten, totdat men
de vertraagde uitschakeling wil laten plaats vinden. Cl
heeft dan geen lading.
Thyristor 2 stuurt de lamp. Wanneer S2 is gesloten, loopt
er voldoende gatestroom om de thyristor in geleiding te
houden. De lamp blijft branden. Wordt S2 uitgezet, dan
loopt er door R5 geen gatestroom meer, maar blijft thy
ristor 2 normaal in geleiding.
SI is de tweede pool van de schakelaar en opent gelijk
met S2. Cl wordt opgeladen, totdat de thyristor in ge
leiding komt. Punt Y van C2 is negatief geladen, wanneer
thyristor 2 geleidt. Wanneer punt X scherp naar negatief
gaat, trekt punt Y de spanning op de anode eveneens naar
negatief en brengt zo de thyristor uit geleiding. Deze
wordt niet opnieuw getriggerd, aangezien S2 open is. De
lamp blijft dus tussen de 15 en 30 seconden branden, na
dat er op schakelaar S1/S2 is gedrukt. Een toepassing
voor deze schakeling is de verlichting van een tuinpad,
waardoor men niet terug hoeft te lopen om deze weer uit
te doen en waarvoor geen lange draden nodig zijn.
Opgenomen in deze schakeling, biedt een relais de moge
lijkheid om een 220 V lamp te sturen.
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Schakeling met tijdsvertraging door middel
van een UJT
Thyristoren blijven in geleiding, wanneer zij zijn getriggerd, maar het is mogelijk een schakeling te construeren,
zodat dit wordt omgekeerd. Dan wordt een uitschakeling
tot stand gebracht.
De schakeling volgens afb. 43A schakelt een lamp in, na
dat het interval is verstreken. Er wordt gebruik gemaakt
van een Uni-Junctie Transistor. Andersom kan door toe
voeging van schakeling B een uitschakeling van de lamp
worden bereikt.
Het tijdbepalend netwerk bestaat uit Cl, welke door VR1
en R1 wordt opgeladen. De hier gegeven waarden geven
een interval van ongeveer 15 seconden, maar kan op de
reeds eerder beschreven manier worden gewijzigd. Wan
neer de UJT geleidt, triggert de gatestroom de thyristor,
waardoor lamp LI gaat bralden. Dit vormt de hele scha
keling, die nodig is om een lamp na een bepaalde tijd te
doen branden. In één van de voedingslijnen dient dan een
schakelaar te worden opgenomen (b.v. SI).
Om een lamp na een bepaalde tijd uit te schakelen, wordt
LI vervangen door R4 en wordt de rest van de onderdelen
toegevoegd. Thyristor 2 wordt in geleiding gebracht door
S2 kortstondig te sluiten. Er gaat stroom lopen door R5
naar de gate en het relais, de lamp of een ander apparaat
in de anodeleiding van thyristor 2 treedt in werking.
Wordt SI gesloten, dan loopt er stroom naar de UJTschakeling en zal na verloop van tijd thyristor 1 gaan ge
leiden. Aangezien hieraan voorafgaande thyristor 2 ge
leidde en thyristor 1 niet, is de lading op de commutatiecondensator C2 zoals aangegeven. Triggering van thyris
tor 1 trekt de anode van thyristor 2 voor een moment naar
negatief en doet thyristor 2 ophouden te geleiden, zoals
in afb. 42.
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C2 dient een bipolair type te zijn en de waarde ervan is
van invloed op het vermogen, dat kan worden geschakeld.
Wanneer thyristor 2 te gering is belast, dient C2 groter
te worden gemaakt, anders zal thyristor 2 niet uit gelei
ding raken.
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Tijdschakelaar voor 1 tot 5 minuten
Deze tijdschakelaar bevat een Schmitt-trigger. De interval
tod is handig voor het ontwikkelen of afdrukken van foto’s.
Ook kan de schakeling dienen als eierwekker. De waarden
zijn gemakkelijk zo te veranderen, dat het apparaat buiten
de aangegeven grenzen werkt.
Bij sluiten van SI wordt Cl via VR1 en R1 opgeladen. De
basis van TRI wordt door R3, R4 en TR2 op een vaste
spanning gehouden. Wanneer Cl oplaadt, gaat de emitterspanning van TRI naar positief. Wanneer deze iets boven
de basisspanning uit komt, gaat er collectorstroom lopen.
Deze wordt aan de basis van TR2 toegevoerd. Wanneer
TR2 geleidt, neemt de spanningsval over R4 toe, wat de
basisspanning van TRI nog meer naar negatief trekt. Te
gelijkertijd neemt eveneens de spanningsval over VR2 toe,
wat de spanning op de basis van TR3 doet toenemen. Deze
NPN transistor voert stroom toe aan de gate van de thyristor via R5. De thyristor wordt getriggerd en de lamp
gaat branden.
Wanneer de eenheid wordt uitgeschakeld, ontlaadt Cl
over R1 om een nauwkeurige herhaling van het interval
te bereiken. Wanneer VR1 wordt weggelaten, bedraagt de
intervaltijd ongeveer 1 minuut. Deze neemt toe tot 5 mi
nuten, wanneer VR1 geheel in de kring wordt opgenomen.
Door middel van VR2 is de schakeling aan te passen aan
de individuele transistoren. 1 k bleek een geschikte waarde.
De emitterstroom van TR3 mag niet zo groot zijn, dat de
thyristor wordt getriggerd, voordat de emitterspanning van
TR2 naar positief is gegaan. Wanneer de lamp direct gaat
branden, dient VR2 of een vaste weerstand kleiner te wor
den gekozen. De werking van de schakeling kan met een
voltmeter over VR2 worden gecontroleerd. De spanning
moet abrupt toenemen, wanneer TRI en TR2 geleiden.
De minimale intervaltijd kan nog worden gereduceerd door
R2 kleiner in waarde te maken. Bij 47 k is dit ongeveer
82
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20 seconden. Wanneer nog kleinere intervallen nodig zijn,
kan men Cl kleiner kiezen. Met 470 uF en 47 k voor R2
is afstelling mogelijk tussen 10 seconden en 2 minuten.
Grotere intervaltijden kunnen worden bereikt door Cl,
VR1 of R2 groter te maken. Er kan echter een punt worden
bereikt, waarbij, door zijn lekstroom, Cl niet voldoende
wordt geladen en TRI niet in werking treedt.
Een indicatielamp is geschikt voor die toepassingen, waar
bij ernaar wordt gekeken. Anders kan er een bel of zoemer
voor in de plaats worden gemonteerd. Hierbij is een paral
lel weerstand meestal noodzakelijk om de thyristor in ge
leiding te houden en een diode om de tegen-EMK te on
derdrukken, welke door de spoel wordt gegenereerd.
Andere kleine laagfrequent transistoren met een grote
stroomversterkingsfactor voldoen hier eveneens uitstekend.
TRI dient een PNP type te zijn en TR2 en TR3 NPN typen.
Prioriteit indicator
In het gedeelte over relais is een prioriteit indicator al
behandeld. Een dergelijk apparaat kan in quizspelletjes
worden toegepast om aan te duiden, wie als eerste op de
knop drukte; dit om meningsverschillen te vermijden. In
een dergelijk type schakeling kunnen ook twee thyristoren
worden gebruikt. De elektronische werking is bijna tijd
loos, waardoor een onbesliste wedstrijd nauwelijks nog
voor kan komen.
In afb. 45 wordt lamp LI gestuurd door thyristor 1. Een
deelnemer heeft drukknop DK1 voor zich, die hij onmid
dellijk in moet drukken, wanneer hij het antwoord op de
vraag weet. Op dezelfde wijze wordt lamp L2 gestuurd
door thyristor 2. Drukknop DK2 is voor de tweede speler.
De lampen branden niet, wanneer beide schakelaars open
zijn. Over de beide thyristoren staat dus de volledige voe
dingsspanning. Wanneer DK1 wordt ingedrukt, loopt er
via L2 en R1 stroom naar de gate van thyristor 1, zodat
84

deze in geleiding komt. LI gaat branden, wat aantoont,
dat DK1 als eerste werd ingedrukt. Als DK2 nu wordt ge
sloten, loopt de stroom via R1 naar de gate van thyristor 2.
De anodespanning van thyristor 1 is echter lager gewor
den, daar deze geleidt. Er loopt onvoldoende stroom om
thyristor 2 te triggeren, waardoor lamp L2 niet gaat
branden.
si
6V
0-3A

0-3 A

RI 3-9 K

+,
6V

R2
3-9K

THYRIS
TOR 2

THYRIS
TOR 1
V V

Afb. 45

DK1

R3

R4

2-2 K

2-2K

J V.

DK2

Wordt DK2 als eerste ingedrukt, dan ligt de situatie an
dersom. Door R2 loopt niet voldoende stroom om thyris
tor 1 te triggeren en lamp LI gaat niet branden. Wanneer
de schakeling in werking wordt gesteld, blijft één van
beide lampen branden, totdat SI wordt geopend. Deze
herstelt de oorspronkelijke situatie.
R3 en R4 zijn bij sommige thyristoren niet nodig. Een
gevoelige thyristor echter kan zelfs, wanneer de andere
lamp brandt, worden getriggerd, als deze weerstanden
worden weggelaten. Naar believen kunnen de waarden van
85
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R1 en R2 worden vergroot om dit tegen te gaan. Het is
daarbij mogelijk, dat zij een verschillende weerstandswaarde moeten hebben, zelfs bij twee thyristoren van hetzelfde
type. In ieder geval is het niet nodig precies de aangege
ven waarden voor R1 tot en met R4 aan te houden, mits
het onmogelijk is, dat thyristor 2 wordt getriggerd, als LI
brandt, of thyristor 1, als L2 brandt. Ook kan de voedings
spanning van de schakeling aan andere lampen worden
aangepast.
Het apparaat kan in zijn geheel in een kleine kast worden
ondergebracht met daarop LI en L2 en twee snoeren naar
de drukknoppen. Voor de laatsten kunnen belschakelaars
worden gebruikt, vastgeschroefd op een blokje hout. Ze
kunnen rood en groen worden geschilderd in overeenstem
ming met de lampjes. Wanneer er steeds gedurende korte
tijd stroom wordt getrokken, is een grote batterij niet no
dig. Vier 1,5 V batterijen in een houder zullen voldoende
zijn.
Synchronisatieschakeiing
Een thyristor kan in de plaats van een relais worden ge
bruikt om een opeenvolging van gebeurtenissen te starten.
Dit kan een enkele slag van een ruitenwisser zijn of een
complexere operatie voor de regeling van een proces, een
reclameautomaat enz.
In de schakeling volgens afb. 46 zijn de contacten SI en
S2 normaal geopend. SI wordt even gesloten om de actie
te starten. Dit kan door middel van een drukknop, een
muntautomaat of een mechanische of elektronische scha
kelaar. De thyristor wordt getriggerd en de motor gaat
lopen. Deze drijft een schijf aan door middel van een
worm of vertragingstandwielen. De beweging van de schijf
sluit de contacten S2. De thyristor wordt uitgeschakeld.
De motor blijft lopen, totdat de uitsparing in de schijf er
voor zorgt, dat de contacten S2 open gaan. R1 begrenst de
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gatestroom. De voedingsspanning kan elke gewenste waar
de hebben. De draaiing van de motor verzorgt de verlangde
opeenvolging van handelingen.
T

MOTOR

S2

SI

RI

Afb. 46

Ruitenwisser intervalschakelaar
Bij erg fijne regen is het niet nodig, dat de ruitenwissers
van een auto voortdurend aan staan. Het is enigszins hin
derlijk en kan krassen veroorzaken, wanneer er gruis op
de voorruit komt. Om steeds aan- en uitschakelen te ver
mijden, kan een ruitenwisser intervalschakelaar worden in
gebouwd. Dit is een afzonderlijke eenheid, die enkel over
een bestaande schakelaar of tussen motor en chassis ge
plaatst behoeft te worden. Deze biedt de mogelijkheid de
ruitenwisser telkens eenmaal heen en weer te laten gaan,
met tussenpozen, die, al naar gelang de omstandigheden,
langer of korter kunnen worden ingesteld.
Afb. 47 toont de schakeling. Deze wordt bij de punten
X-X in de bedrading van de auto opgenomen. Schakelaar
51 bedient de intervaleenheid en staat normaal uit.
52 is de gewone ruitenwisserschakelaar van de auto, die
normaal is geopend, behalve, wanneer voortdurend ge87

bruik van de ruitenwissers nodig is. S3 is een automatische
schakelaar, die in de ruitenwissermotor is opgenomen. Het
doel hiervan is de ruitenwissers in hun uitgangspositie
terug te brengen, ook al is S2 geopend. Zonder S3 zouden
de ruitenwissers in elke stand stoppen, wanneer S2 zou
worden geopend.
Om de intervalschakelaar in werking te stellen, wordt SI
gesloten. S3 is open, aangezien de ruitenwissers in de normaalstand staan. Er staat nu een voedingsspanning van
bijna 12 V over de intervaleenheid. De positieve lijn loopt
via de motor. Door VR1 en R2 loopt een kleine stroom,
waardoor condensator Cl wordt opgeladen. De snelheid,
waarmee wordt opgeladen, hangt van de stand van VR1 af.
Wanneer TRI tengevolge van de toenemende basisspan
ning begint te geleiden, gaat door R4 stroom lopen, die de
thyristor triggert. Via de thyristor, SI en R5 kan er nu
stroom door de motor lopen, waardoor deze gaat draaien.
Deze beweging sluit S3, die de motor door laat lopen, tot
dat de ruitenwissers in de uitgangsstand terug zijn. Door
S3 worden de positieve en de negatieve voedingslijn van
de intervaleenheid kortgesloten, waardoor de thyristor uit
geleiding raakt en Cl via R1 en Dl wordt ontladen.
Na een volledige slag van de ruitenwissers wordt S3 weer
geopend, waardoor de 12 V voedingsspanning via de motor
weer over de intervaleenheid staat. Cl begint weer te la
den. Dit herhaalt zich, zolang SI is gesloten.
Bij de aangegeven waarden van de onderdelen is de inter
valtod 45 seconden. Dit hangt echter enigermate af van
de individuele componenten. Over het algemeen verlangt
men een intervaltijd tussen 10 en 20 seconden. Om dit te
veranderen, kunnen de waarden van VR1, R2 en Cl anders
worden gekozen. C2 onderdrukt de spanningspieken in de
voeding.
De stroom door een draaiende motor is niet bijzonder
groot, maar er is een stroompiek op het moment van in
schakelen. Om een zeer zware thyristor te vermijden, be88
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grenst R5 deze piekstroom. Bij een grote thyristor en een
minimale waarde voor R5 kan de motor op normaal ver
mogen starten. Het langzamer lopen, totdat S3 sluit, is
echter een klein nadeel, zodat R5 groter gekozen kan wor
den en de thyristor kleiner. Er is heel weinig vermogen
nodig, mits de motor altijd start en het automatisch me89

chanisme S3 sluit. Dit stelt geringere eisen aan de thyristor.
Uit proeven bleek, dat de maximale weerstand voor R5
3 ohm is. De inschakelpiek wordt begrenst op 4 A, aan
genomen, dat de motor bij stilstand een te verwaarlozen
weerstand heeft. De bedrijfsstroom voor de ruitenwissermotor was 2 A. Men dient echter te bedenken, dat andere
motoren ook andere eigenschappen kunnen hebben. Wan
neer blijkt, dat de start haperig is, dient de waarde van
R5 te worden verminderd en zonodig een zwaardere thyristor te worden gekozen.
De schakeling moet, zoals is aangegeven, tussen motor en
chassis worden geschakeld of parallel aan S2 of S3. Waar
schijnlijk zijn de aansluitingen van S2 bij de motor het gemakkelijkst te vinden en zijn zij de geschiktste aansluitpunten. Aangezien S3 zich in de motoreenheid bevindt,
zullen ook de aansluitdraden daar aanwezig zijn.
Is de ruitenwissermotor toevallig anders geschakeld dan
getekend of is het chassis positief, dan moeten de aan
sluitingen worden gewijzigd.
Auto alarm
Het doel van dit apparaat is een autodief bij voorbaat af
te schrikken. Door de toeter van de auto in werking te
stellen, vestigt het alarm de aandacht op zijn handelingen.
Dit gaat ook over, wanneer een ongewenst persoon even
de deur open doet, met de bedoeling iets weg te halen.
Zij gaat zeker over, wanneer iemand achter het stuur gaat
zitten zonder het alarm af te schakelen.
Het alarmapparaat, afb. 48, kan in secties worden ver
deeld, waarvan thyristor 1 met R5 als eerste wordt bezien.
De anode van de thyristor ontvangt stroom vanaf punt B,
maar thyristor 1 is normaal niet in geleiding, waardoor
over de transistorschakeling geen spanning aanwezig is.
Wanneer de plusleiding bij punt A wordt gesloten, al is
90

dit zelfs maar even, wordt thyristor 1 getriggerd en blijft
deze in geleiding.
Er is uitgegaan van een auto met de negatieve voedings
spanning aan het chassis. Punt A is gemakkelijk te vinden
bij het binnenlichtje, dat automatisch door de deurschakelaars in werking wordt gesteld. Dat zijn SI en S2, terwijl
S3 de schakelaar voor handbediening voorstelt. (Wanneer
de schakeling voor het binnenlichtje anders is dan afgebeeld, kan signaal voor R5 op een andere manier worden
verkregen, zoals later zal worden behandeld.)
Wanneer thyristor 1 wordt getriggerd, begint de laagfrequent oscillator met TRI en TR2 te werken. Door mid
del van een kleine luidspreker wordt een toon geprodu
ceerd met als voornaamste doel de eigenaar te waarschu
wen, dat het apparaat in werking is getreden. Waarschijn
lijk zal dit geluid eveneens een dief afschrikken, aangezien
het niet stopt, wanneer de deur weer wordt dichtgedaan.
Tegelijkertijd wordt C4 opgeladen via R6. Dit resulteert in
een vertragingstijd van enkele seconden, gedurende welke
de eigenaar het alarm kan afzetten. Een ongewenst per
soon is hier echter niet toe in staat en dus begint TR3
emitterstroom te leveren, die thyristor 2 triggert. Deze
blijft geleiden, zodat de autotoeter niet meer ophoudt met
loeien.
Net zoals bij de eerder genoemde laagfrequent oscillator,
kan ook hier iedere laagfrequent transistor worden ge
bruikt. Een luidspreker met een doorsnede van ongeveer
8 cm is geschikt. De impedantie ervan is niet belangrijk,
mits een flink volume wordt verkregen. De toonhoogte
kan worden veranderd door de waarden van weerstanden
en condensatoren anders te kiezen.
Voor dit deel van de schakeling voldoet een kleine thy
ristor. Het, door wegvallen van het signaal over R5, uit
geleiding raken van thyristor 1 kan worden voorkomen
door middel van een vaste belasting in de vorm van een
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weerstand van 1 k van de plus- naar de minpool van de
oscillator.
De vertragingstijd tengevolge van TR3 hangt enigermate
af van de gevoeligheid van thyristor 2. Deze is bij de ge
geven waarden ongeveer 5 seconden. Het interval kan wor
den verlengd door de waarden van R6 en C4 groter te
maken of worden verkort door kleinere waarden te kiezen.
Een dief weet natuurlijk niet, wat er gebeurt, wanneer hij
de toon hoort. Deze is alleen nodig om het toeteren een
poosje uit te stellen. De eigenaar wordt door de toon er
voor gewaarschuwd, dat de schakeling in werking is. Hij
opent S4 en schakelt aldus thyristor 1 uit, waardoor thy
ristor 2 niet in geleiding komt. De plaats van S4 is alleen
aan de gebruiker bekend en zit binnen handbereik. Een
dief heeft slechts een paar seconden de tijd om het alarm
uit te schakelen, ook, wanneer hij op het idee komt, dat
S4 ergens aanwezig moet zijn.

Waarden bij afbeelding 48
R1 = lk
R2 = 33 k
R3 = 22 k
R4 = 6,8 k
R5 = 2,2 k
R6 = 220k
R7 = 2,2 k
R8 = lk
R9 = 100 ohm
Kleine 16 ohm
luidspreker
Omschakelaar
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Cl

C2
C3
C4
C5
RLY1
TRI
TR2
TR3

=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,4 uF
47 nF
47 nF
220 uF/15 V
3500 uF/15 V
2k relaisspoel
BC108, 2N1306 enz.
BC108, 2N1306 enz.
BC108, 2N1306 enz.

Thyristor 1 = 50 V/1 A
Thyristor 2 = 50 V/3 A of 5 A
Dl
= 1N4001
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Met behulp van het bedradingsschema van de auto zijn de
aansluitpunten gemakkelijk te vinden. Het moet mogelijk
zijn een dun snoer bijna onzichtbaar naar het binnenlichtje te laten lopen. Bij een wat oudere auto is er tus
sen deur en deurpost waarschijnlijk wel ruimte om er een
drukschakelaar in aan te brengen. Deze wordt gemon
teerd in een gat in de scharnierzijde en door de deur in
gedrukt. Er is een schakelaar nodig, die sluit, wanneer
deze wordt losgelaten.
Op punt B behoort altijd de voedingsspanning aanwezig
te zijn. Dit soort aansluitingen zijn te vinden bij de zeke
ringen voor accessoires, die niet door het contactslot wor
den geschakeld (b.v. parkeerlichten). Wanneer het bedra
dingsschema niet bekend is, toont een proef met een voltmeter aan, op welke punten de volle accuspanning aan
wezig is.
De punten X-X worden met het alarmapparaat verbonden.
Dit kan de claxon zijn, zodat thyristor 2 parallel aan de
claxonschakelaar staat. Anders is het noodzakelijk de anode
van deze thyristor met de pluspool te verbinden, waardoor
de kathode en het chassis nu de contactpunten zijn. Wan
neer ook dit niet gaat, kan men een relais toepassen, waar
door de schakelingen van elkaar worden geïsoleerd.
Ook is een volledig gescheiden alarmsysteem mogelijk (lui
de bel of claxon). Dl beschermt thyristor 2 en R8 levert
de houdstroom, zoals eerder beschreven.
Het overblijvende deel van de schakeling biedt de eigenaar
de mogelijkheid zijn auto te verlaten, zonder dat thyris
tor 1 wordt getriggerd. Wanneer S4 is uitgeschakeld, is
C5 via R9 opgeladen en worden de contacten Y-Y van het
relais open gehouden. Dit onderbreekt de schakeling bij A.
Na het aanschakelen van het alarmapparaat door S4 blij
ven de contacten Y-Y ongeveer 15 seconden geopend. De
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schakelaars SI en S2 kunnen, bij het verlaten van de auto,
thyristor 1 niet triggeren.
De schakeling kan naar wens worden vereenvoudigd, wat
de veiligheid ervan iets vermindert, maar waardoor deze
toch bruikbaar blijft. Wanneer thyristor 1, het relais, C5,
R5 en R9 worden weggelaten, kan de stroom direct van
punt A worden betrokken. Het alarm kan dan door S4
worden uitgeschakeld, voordat het interval, tengevolge van
R6 en C4, is verlopen of door het sluiten van deur, zodat
SI en S2 weer open gaan. Een vertragingstijd om de auto
te kunnen verlaten is dan niet nodig, mits de deur binnen
het tijdsinterval tengevolge van R6 en C4 wordt gesloten.

Automatische acculader
Afb. 49 toont een acculaderschakeling, waarin de laadstroom wordt geregeld door de accuspanning. De stroom
wordt minder, naarmate de spanning toeneemt. Een derge
lijk apparaat laadt maximaal, wanneer de accu bijna leeg
is, en dit neemt af, naarmate het opladen vordert.
De nettransformator, de dubbelfazige gelijkrichter en thy
ristor 1 zijn zo gekozen, dat ze de maximale stroom en
spanning kunnen leveren. De spanning over VR1 en R3 is
relatief laag, waardoor D2 geen stroom voert en thyristor 2
uit geleiding is. Het niveau, waarbij D2 gaat geleiden, is
afhankelijk van de accuspanning en van de stand van VR1.
Wanneer D2 stroom aan de gate van thyristor 2 toe begint
te voeren, wordt deze getriggerd, waardoor Dl naar nega
tief gaat. De spanning over thyristor 2 gaat naar bijna
nul, zodat thyristor 1 niet wordt getriggerd. Dit effect is
gradueel, aangezien de ontsteekhoek van thyristor 1 wordt
verkleind, naarmate de spanning toeneemt. Een begrenzingsweerstand, meter of zekering kan komen op de plaats
van R2.
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Overspanningsbeveiliging
Een zekering of een mechanische spanningsonderbreker is
vaak niet snel genoeg om halfgeleiderschakelingen te be
veiligen, waarin een overspanning optreedt. In feite loopt
er in sommige schakelingen tengevolge van een piekspanning te weinig stroom om een onderbreker in werking te
stellen of een zekering door te doen slaan, totdat thermi
sche doorslag of andere schadelijke effecten zijn opgetre
den. Dit kan worden voorkomen door middel van een
thyristor en een spanningsgevoelige schakeling, waarvoor
de thyristor een zware belasting vormt, wanneer de span
ning boven een voor de apparatuur veilige waarde uit
stijgt. De thyristor werkt als stroomshunt en stelt de
onderbreker in werking.
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Een dergelijke schakeling, ontworpen voor ongeveer 9V,
toont afb. 50. Bij een normale voedingsspanning geleidt
Dl niet. De thyristor ontvangt geen gatestroom en vormt
geen belasting voor de schakeling. Wanneer de voedings
spanning boven de zenerspanning komt, gaat Dl geleiden
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en de gatestroom triggert de thyristor. De ontstane belas
ting op de schakeling hangt grotendeels van R3 af. Wan
neer de onderbreker (of zekering) reageert bij 2 A, moet
R3 ongeveer 4,7 ohm zijn. R3 heeft tot doel de kortsluit
stroom te begrenzen tot een niveau, dat niet te hoog ligt
voor de thyristor. Wanneer een grote stroom is vereist,
dient R3 te worden verkleind en een grotere thyristor te
worden gemonteerd, zodat R3 en de thyristor in serie al
tijd de onderbreker in werking stellen. Andersom kan R3
voor kleinere stromen, b.v. 1 A, groter worden gekozen
en kan een 1 A thyristor worden toegepast.
R1 en R2 begrenzen de stroom door Dl, een 400 mW
zenerdiode. De stromen door Dl, Rl, R2 en de thyristor
lopen kortstondig, daar deze snel door de onderbreker
wordt onderbroken. De aanspreekspanning kan worden ge
wijzigd, door Dl te veranderen of door een potentiometer
op te nemen. Deze maakt de overspanning dan instelbaar.
Bij gebruik van een geschikte onderbreker of zekering, be
veiligt deze schakeling apparatuur, welke meerdere voedin
gen of een variabele voeding bezit, waarvan het feit, dat
deze instelbaar is, over het hoofd kan worden gezien. De
schakeling is geschikt als toevoeging aan een bestaande
onderbreker, die halfgeleider-apparatuur niet voldoende
beveiligt.
Dimschakeling en warmteregelaar
De eenvoudige schakeling volgens afb. 51 werkt direct op
de netspanning en regelt het vermogen, dat door relatief
kleine belastingen wordt gedissipeerd. Deze is b.v. ge
schikt voor het dimmen van een 40 W lamp of voor de
temperatuurregeling van een soldeerbout. De schakeling
is niet bedoeld voor inductieve belastingen of fluorescen
tie lampen.
In deze schakeling wordt de triggering van de thyristor
verzorgd door de neonlamp. De spanning, die elke periode
98

over de neonlamp ontstaat, hangt af van de stand van
VR1. Aldus wordt de ontsteekhoek veranderd. De geleiding
is maximaal, wanneer de loper van VR1 aan de kant van
R1 staat. Wanneer de loper zich aan de tegenovergestelde
zijde bevindt, is de thyristor volledig uit geleiding.
De schakeling levert geen volledige helderheid, wanneer
VR1 op maximaal wordt gezet. Desgewenst moet een scha
kelaar SI worden opgenomen om de thyristor uit te scha
kelen. Een potentiometer met schakelaar is voor VR1 heel
geschikt. Schakelaar S2 opent dan, wanneer VR1 op mini
maal vermogen is afgeregeld, tenzij andere middelen voor
aan- en uitschakelen aanwezig zijn.
Hier is een 400 V/1 A thyristor toegepast. Wel is bij veel
vuldig gebruik een koellichaam noodzakelijk. Wanneer de
belasting in de buurt van de 100 W of meer ligt, trek dan
na een poosje de steker uit de wandcontactdoos en voel
of de thyristor warm is geworden. Wanneer dit zo is, is het
verstandig een grotere koelvin te monteren.
De neonlamp kan van een klein type met draadaansluitingen zijn, die als indicator worden toegepast. Deze worden
vaak met een serieweerstand van ongeveer 220 k uitge
voerd. Hetzelfde type is ook verkrijgbaar met EMS of
MBC fitting. Wanneer de serieweerstand in de fitting is
gemonteerd, dient deze te worden verwijderd.
R1 en VR1 hoeven niet precies de aangegeven waarden te
hebben. De werkspanning van Cl dient 350 V of 500 V te
zijn.
Veiligheid

i

:

De netspanning wordt geleverd door twee geleiders L
(fase) en N (neutraal). De N-geleider is normaal geaard
of heeft een lage spanning ten opzichte van aarde. De
L-geleider heeft een hoge spanning ten opzichte van aarde
en de aanraking ervan heeft een elektrische schok tot
gevolg.
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Om dit te vermijden, dient een schakeling als die van
afb. 51 zo te worden bedraad, dat de veiligheid volledig
wordt gewaarborgd. Alle onderdelen dienen in een vol
doende geïsoleerde kast te worden ondergebracht.
Het geheel moet zo worden geconstrueerd, dat onder span
ning staande delen niet kunnen worden aangeraakt. De
bevestigingsmoer van VR1 moet door een knop van isole
rend materiaal geheel worden afgeschermd en, wanneer
de as van metaal is, dient het schroefgat van de knop met
giethars of iets dergelijks te worden opgevuld.
Wanneer met behulp van deze schakeling (welke een soort
schakelaar is) een lamp wordt gestuurd, dient deze in de
L-geleider te worden opgenomen. Wanneer S2 is geopend
en de thyristor niet geleidt, is de lamp alleen verbonden
met de N-geleider. Wanneer namelijk een enkelpolige
schakelaar in de N-geleider wordt opgenomen, blijft de
lamp zelfs in de ’uit’-stand onder hoge spanning staan,
wat de kans op schokken vergroot.
Wanneer een omkeerbare steker, zoals van een tafellamp,
wordt gebruikt, is niet bekend, welke de N- of de L-ge
leider is. Dit hangt af van het feit, hoe de steker in de
wandcontactdoos is gestoken.
Wanneer een geaard apparaat, zoals een soldeerbout,
wordt gestuurd, is er een drieaderig snoer aanwezig met
een geaarde steker, zoals afb. 51 weergeeft. Hier is de
contactdoos voor de soldeerbout op een geïsoleerde kast
gemonteerd, waarin zich de thyristorregeling bevindt.
Om veiligheidsredenen moeten alle, met een aansluiting
daarvoor uitgeruste, apparaten zijn geaard. De schakeling
moet worden gemonteerd in een goed geïsoleerde kast,
zoals die, welke voor netaansluitingen worden gebruikt,
of in een metalen kast, die op één punt zowel met de aardleiding van het netsnoer als met het aardcontact van de
contactdoos is verbonden.
Afb. 52 toont een andere schakeling voor een enkelfazige
dimmer. De onderdelen hoeven niet precies de aangege101

ven waarden te hebben. Diode Dl begrenst de negatieve
spanning op de gate, daar hierin anders doorslag zou kun
nen optreden.
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Het nadeel van een enkelfazige schakeling is, dat, zelfs
bij een maximale ontsteekhoek van de thyristor, slechts
een halve periode aan de belasting wordt toegevoegd. Dit
beperkt het beschikbare vermogen. Tevens leveren deze
schakelingen nogal flikkerend licht. Niettemin zijn ze goed
te gebruiken en bieden ze de mogelijkheid op een een
voudige wijze b.v. de temperatuur van een soldeerbout te
regelen.
Voor een regeling van het volle vermogen is een dubbelfazige schakeling noodzakelijk.
Dubbelfazige dimmer
Bij een enkelfazige dimmer geleidt de schakeling slechts
in één richting oftewel gedurende enkel de positieve of
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negatieve fase van de netspanning. Het resultaat is een
tamelijk groot verlies aan helderheid, zelfs wanneer de
regelaar op maximaal staat afgesteld.
Dit is van geen belang, wanneer de verminderde helderheid
voldoende is. Ook kan op eenvoudige wijze een schakelaar
parallel worden gemonteerd, waardoor vol vermogen voor
handen is.
Wanneer regeling tot bijna vol vermogen is vereist, dient
een schakeling te worden opgenomen, die beide fazen van
de netspanning stuurt. Er wordt zo een variatie in helder
heid verkregen van maximum, wat de lamp kan leveren,
tot een punt, waarbij deze uit gaat.
Afb. 53 toont een dubbelfazige schakeling, waarvoor
slechts één thyristor en vier goedkope diodes nodig zijn.

©

x
R I IK

Dl

NEON
*
R2 IK
-1- Cl 0-25pF

AC

D3

VRI 20K
400V IA

«V

X

D4
D2
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Gedurende de eerste halve periode loopt er stroom door
Dl, de thyristor en D2; gedurende de tweede halve pe
riode loopt deze door D3, de thyristor en D4. Duidelijk
blijkt, dat de stroom gedurende de hele periode in dezelf
de richting door de thyristor loopt. Wanneer de thyristor
volledig in geleiding is, vertegenwoordigt deze samen met
i
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de vier diodes slechts een geringe serieweerstand voor de
lamp.
Geschikt zijn vier 1N4004 en een 400 V/1 A thyristor. De
schakeling kan men dan tot 100 W belasten. Voor grotere
belastingen moeten zwaardere onderdelen worden toege
past.
De neonlamp werkt op de reeds eerder beschreven wijze.
Hoogfrequent storing
Vaak blijkt, dat thyristorregelingen voor uit het net gevoedde apparaten een storing opleveren, die via de radio
en de TV tot uiting komt. Dit soort storing is alleen aan
wezig, wanneer de thyristorregeling in gebruik is.
Er zijn verschillende mogelijkheden om deze storing tegen
te gaan. Een condensator als filter helpt vaak goed. Deze
wordt aangesloten tussen de punten X-X in afb. 53. De
waarde ervan is ongeveer 50 nF. In een geaarde schakeling
kan deze condensator tussen de neutrale geleider en aarde,
tussen de fase geleider en aarde of tussen de fase- en
neutrale-geleider worden geschakeld.
Hier kan soms een smoorspoel aan worden toegevoegd.
Deze wordt geplaatst bij Y in afb. 53 en heeft een waarde
van ongeveer 2,5 mH. Wel moet deze de maximale stroom
kunnen verdragen.
De kans op storing wordt gereduceerd door gebruik te ma
ken van een metalen kast. Deze wordt geaard en vormt
tevens een aardpunt voor de filtercondensator. Metalen
kasten, welke worden gebruikt voor de bedrading in huis,
zijn in verschillende maten te verkrijgen. De plaats van
de thyristorregeling ten opzichte van een antenne-ingang
of een ander soort bedrading draagt soms bij aan de sto
ring. Het is verstandig de eenheid dan ergens anders te
proberen. Wanneer de storing door directe straling wordt
veroorzaakt, is het noodzakelijk het apparaat bij ontvan
gers vandaan te houden.
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Triacs
De thyristor heeft een anode, kathode en gate en dienten
gevolge dient de polariteit van de anode- en kathodespanning in de gaten te worden gehouden. De thyristor ge
leidt slechts gedurende een halve periode van de netspan
ning. Triacs hebben daarentegen twee hoofdaansluitingen
en een gate. Zij kunnen gedurende beide halve periodes
worden getriggerd.
Door toepassing van een triac kunnen we dus over bijna
het volle vermogen van een lamp, motor of andere ge
stuurde belasting beschikken, wanneer deze door een wis
selstroom wordt gevoed. Een 400 V/6 A triac heeft een
stroom van 25 mA bij een spanning van 2,5 V nodig om
te worden getriggerd en het piekvermogen van de gate is
ongeveer 10 a 20 W. De hoofdaansluitingen kunnen wor
den aangeduid met Al en A2, louter 1 en 2 of met Mtl
en Mt2. De behuizing is meestal dezelfde als die van thyristoren van een gelijk vermogen.
Diacs
Diacs worden gebruikt in samenwerking met triacs en zijn
bi-directionale triggerdiodes. Een gemiddelde diac heeft
een doorslagspanning van tussen de 28 V en de 36 V in
beide richtingen. Een diac kan worden toegepast om triggerpulsen te leveren aan de gate van een triac.
Boor- of motorregeling
Afb. 54 toont een toepassing van een triac in een snelheidsregelaar voor een elektrische boor, of in een warmteregelaar of een dimmer. De afgebeelde waarden zijn ge
kozen voor een 400 V/6 A triac en een motor van 350 W.
VR1 heeft een waarde tussen 50 k en 200 k. Lage waar
den resulteren hier in een onvoldoende regelmogelijkheid,
aangezien het vermogen dan niet geheel kan worden terug105

genomen. Onnodig hoge waarden maken de regeling ab
rupt. Wanneer de schakeling voor een bepaalde belasting
wordt toegepast, kan VR1 hieraan worden aangepast.
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Voor kleine belastingen of kortstondig gebruik, zoals bij
boormachines, is voor de triac geen koellichaam nodig.
Maar voor langdurig gebruik bij bijna vol vermogen is
een koellichaam noodzakelijk. Let erop, dat deze van an
dere onderdelen moet zijn geïsoleerd. Het is dan ook dui
delijk, dat de steker uit de wandcontactdoos dient te wor
den gehaald, voordat de temperatuur van de triac kan
worden gecontroleerd. Deze mag hoogstens flink warm
aanvoelen (75° C). Wanneer hij erg heet is, moet het
koelblok vergroot, de ventilatie verbeterd of de belasting
worden verkleind.
Deze schakeling dient net zo te worden opgebouwd, als
is beschreven voor de thyristorregeling. De steker en de
contactdoos moeten op de juiste wijze worden bedraad.
Ook hier kan storing optreden. Een goede storingsonderdrukker voor deze schakeling vormt een weerstand van
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22 ohm in serie met een condensator van 22 nF tussen de
punten X-X in afb. 54. Ook kan een smoorspoel worden
aangebracht tussen de punten X en A2. Deze bestaat uit
150 tot 200 windingen koperdraad, strak gewonden om
een houder met een doorsnede van 1 cm. De conden
satoren moeten een doorslagspanning boven 350 V AC of
750-1000 VDC bezitten.
Afb. 55 toont een eenvoudige triacregeling met de stan
den ’uit\ ’half vermogen’ en ’vol vermogen’, welke door
middel van een drie-standen schakelaar worden gekozen.
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In de stand ’uit’ wordt de triac niet getriggerd. Wordt Dl
in de schakeling opgenomen, dan vindt triggering om de
halve periode en in de stand ’vol’ gedurende elke halve
periode plaats.
De schakeling is geschikt voor soldeerbouten, kleine ver
warmingselementen enz. Hij kan worden gebruikt als dim
mer, wanneer het flikkeren bij enkelfazige sturing niet be
langrijk is.
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Laagspanningsmotor sturing
Afb. 56 toont een schakeling, die valt toe te passen om
de snelheid van een laagspanningsmotor te regelen. Een
dergelijke wisselspanningsmotor heeft een veldwikkeling
en een rotor en werkt meestal op spanningen tussen 6 V
en 25 V.
Tl transformeert de netspanning en levert iets meer span
ning dan voor de motor nodig is. De maximale stroom
hangt van de motor af, zoals ook die van de thyristor hier
vanaf zal hangen.
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Hier wordt uitgegaan van 3 A, wat voor kleine motoren
voldoende is. Voor zwaardere typen dient een grotere thy
ristor te worden gekozen en moet deze van een koellichaam
worden voorzien, wanneer de temperatuur te hoog wordt.
Door Tl is de schakeling van het net geïsoleerd. De aan
sluitingen moeten echter wel zo worden gemaakt als reeds
eerder is beschreven, om te voorkomen, dat de netspanning
andere apparaten bereikt, wanneer er bij de bouw een fout
is gemaakt.
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Temperatuur alarm
De schakeling volgens afb. 57 maakt gebruik van een
VA 1040 thermistor als temperatuurvoeler en schakelt een
waarschuwingslamp in, wanneer de temperatuur beneden
een punt daalt, waarop VR1 is afgesteld. De inwendige
weerstand van de thermistor neemt toe, naarmate de tem
peratuur daalt. Gemiddelde cijfers zijn: 450 ohm bij 40° F,
750 ohm bij 30° F en 1200 ohm bij 10° F. Bij een be
paalde weerstandwaarde, welke afhangt van de stand van
VR1, wordt de thyristor getriggerd. Bij een voedingsspan
ning van 6 V is een 6,3 V/0,5 A lampje geschikt.
4

*

6V +

I

UVri 2k

o?;

© ©
BCIOÖ

I

BC100
R2

;
G

I-2K
VA 1040

■

i

i

Afb. 57

ï

R3 680 0

Wanneer de schakeling zo wordt afgeregeld, dat deze in
werking treedt, wanneer de temperatuur het vriespunt na
dert, kan het apparaat als vorstalarm dienen. Ook kan hij
worden toegepast om bij levensmiddelen of planten aan
te geven, dat de verwarming is uitgevallen of dat de tem
peratuur te ver is gedaald. De thermistor wordt op enige
afstand van het apparaat geplaatst, maar moet in een af
gesloten buis worden gemonteerd, aangezien de inwendige
weerstand dreigt te verminderen, wanneer deze vochtig of
nat wordt.
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