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Elektronika is een hobby, waarbij de praktische uitvoering een belangrijke
plaats inneemt, waardoor het bouwen van schakelingen een waardevolle
hulp kan zijn bij het leren van de elektronika technieken.
Het bouwen zelf moet echter ook geleerd worden. Dit boek is bedoeld voor
de beginnende elektronikus met belangstelling voor radio’s en andere
vormen van elektronika.
Er wordt gebruik gemaakt van moderne soorten printplaat, en daarbij
wordt van een nieuw systeem gebruik gemaakt om de komponenten
opstelling aan te geven. Deze techniek maakt het de bouwer bijzonder
eenvoudig, en heeft als extra voordeel, dat de bouwer, die dit boek als gids
heeft gebruikt, later in staat is schakelingen direkt van schema’s te bouwen
zonder verdere tekeningen.
I. R. Sinclair

5

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

6

Inleiding
Transistortestcr
Antenncvcrstcrkcr
Signaalgever
Transistorradio
Eenvoudige IC-ontvanger
Veldsterktcmcter voor de korte golf
Elektronische ohmmeter
Elektronische voltmeter
Diposcillator
Kortegolf adaptor voor transistorradio’s
Elektronische millivoltmetcr
Experimenteer voeding
Experimenteer versterker
Pulsgenerator
Appendix

7

16
21
26
31
36
42
47
53
58
64
69
75
82
88
93

Inleiding
Komponenten
De elektronika onderdelen, die het meest in de schakelingen in dit boek
worden toegepast, zijn transistoren, weerstanden en kondensa toren. De
gebruikte transistoren zijn van het type TO-5, wat betekent, dat de essen
tiële delen zijn opgesloten in een kleine metalen behuizing met drie aansluitdraden, respektievelijk de emitter (e), basis (b) en collector (c). Bij de
hier toegepaste transistoren worden de aansluitdraden geïdentificeerd
door de transistor zo te draaien, dat de aansluitdraden naar je toe gericht
zijn en het lipje op ’8 uur’ staat. De emitter aansluiting staat dan op ’9 uur’,
de basis op ’12uur’ en de collector op ’3 uur’. Aangezien de metalen
behuizing van de transistor met de collector aansluiting is verbonden, moet
er bij het monteren van transistoren op printplaten en in kastjes op worden
gelet, dat deze geen andere komponenten raken en zeker geen andere
komponenten met een metalen behuizing. Weerstanden komen meestal
voor in de vorm van kleine staafjes met aan iedere zijde een aansluitdraad.
De afmetingen van het staafje staan niet in verhouding met de weerstandswaarde, maar staan alleen in verband met het vermogen dat de weerstand
kan verwerken. De weerstandswaarde wordt aangeduid d.m.v. een code,
bestaande uit gekleurde banden. Elke kleur vertegenwoordigt een cijfer.
Met drie banden wordt de weerstandswaarde aangegeven. De eerste twee
banden vertegenwoordigen de eerste twee cijfers van de waarde (waarvan
er een nul kan zijn), de derde band geeft het aantal nullen aan, dat
emitter

basis

Ibl

collector

collector

collector

emitter

emitter
ld

Figuur A Transistoren. (a) TO-5 behuizing, (b) aansluitingen met de aansluitdra
den in de richting van de lezer, (c) symbolen voor NPN- en PNP-transistoren,
waarbij de emitter. basis en collector zijn aangegeven.

daarachter volgt. Bijvoorbeeld (zie tabel A) geel, paars en rood vertegen
woordigen 4700 ft. Ohm is de eenheid voor weerstand (afgekort ft). Dit
wordt in schema’s aangeduid met 4,7 kft of 4k7, waarbij de k voor duizend
staat. Evenzo wordt de M (mega) gebruikt voor miljoen bij een 2,2 Mft
weerstand (rood, rood, groen). Om de kleurbanden in de juiste volgorde te
lezen moet begonnen worden met de band, die zich het dichtst bij het
uiteinde bevindt. Als deze echter zilver- of goudkleurig is, dan aan het
andere eind beginnen, aangezien de zilveren of gouden band niet voor
7

wcerstandswaardcn wordt gebruikt, maar voor toleranties (d.i. de mate
waarin de werkelijke waarde van de aangegeven waarde kan afwijken).
Kondensatoren kunnen uitgevoerd zijn als platte schijfjes, als staafjes, of
als grotere cilindervormen, afhankelijk van hun konstruktic en waarde.
Voor de grotere waarden in microfarads (/xF) worden elektrolitische kon
densatoren gebruikt, die op de juiste manier in een schakeling moeten
worden geplaatst, n.1. door het met + of met rood gemerkte eind op een
meer positieve spanning aan te sluiten, dan het andere eind. De aandui
dingen verschillen per fabrikant. Sommigen gebruiken een zwarte band of
- teken om het negatieve eind te merken. Enige vorm van aanduiding is
echter altijd aanwezig.

JW

3 2 I gekleurde ringen geven
tolerantie ring
de waarde aan
(ontbreekt soms)

Figuur B Weerstanden. De gekleurde ringen aan de ene kant worden gebruikt om
de weerstandswaarde aan te geven. Er is geen samenhang tussen de weerstandswaarde en de afmetingen. De tolerantiering aan de andere kant geeft aan hoe dicht
de werkelijke waarde bij de aangegeven waarde ligt.
Voorbeeld:
Zoek voor de eerste kleuren ring het overeenkomstige cijfer. Zoek voor de tweede
kleuren ring het overeenkomstige cijfer. Bepaal het aantal nullen aan de hand van
de derde ring.
Tabel A:

Kleur code

Kleur

Waarde

Voorbeeld:

zwart
bruin
rood
oranje
geel
groen
blauw
violet/paars
grijs
wit

0
1
2
3
4
5

eerste ring
tweede ring
derde ring
vierde ring

6
7

8
9

geel

paars
rood

4
7
00

De waarde is 4700 ohm. of 4,7 kS2
Tolerantiering:

geen
zilver
goud

-20%
- 10%
5%

Kleinere kapaciteitswaarden aangeduid in nanofarads (nF) of picofarads
(pF) hoeven niet in een bepaalde richting te worden aangesloten. De
meeste fabrikanten geven de waarde aan in pF, nF of /iF, maar enkele
fabrikanten passen kleurcodes toe met de waarde in pF.
Aangezien in sommige schema’s de waarden in pF worden aangeduid,
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terwijl in andere nF of /xF worden gebruikt, moet men bekend zijn met de
omrekening. Tabel B geeft voorbeelden van veel voorkomende waar
den.
-—2 gekleurde ringen
"—3

)0 0I»F 25V

OOlliF

25V

Ib)

——(+100wF25V^-----lal

(dl

(cl
rood

!0,000(jF 50V

zwart
Ie)

Figuur C Kondensatoren. (a) klein schijfvormig type, (h) klein buisvormig type, (c)
platic, (dj kleine elektrode!, let op de polariteit (+ en —), (e) grote eleklroliet.
Kondensatoren zijn berekend voor een maximum spanning, die niet mag
worden overschreden. Voor de meeste van onze schakelingen zullen we als
spanningsbron een 9 V transistorradio batterij gebruiken. Elke kondensator, berekend voor een spanning van 12 V of meer, kan daarom gebruikt
worden, maar kondensatoren met aanzienlijk hogere werkspanningen
(63 V, 100 V) worden zo groot, dat zc niet meer op de printplaat passen.
Spoelen kunnen gewoonlijk niet kant en klaar worden gekocht, zodat de
aanwijzingen met betrekking tot de kemafmetingen, aantal windingen en
draaddiameter nauwkeurig moeten worden opgevolgd.
Ze moeten van geïsoleerd draad worden gewikkeld. Wikkeldraad wordt
meestal gespecificeerd met een draadcodering. Denk eraan, dat de Ame
rikaanse draadcodering (AWG) niet gelijk is aan de British Standard
codering (SWG). De overeenkomst tussen beide coderingen is zo goed
mogelijk benaderd weergegeven.
Voor de hier beschreven ontwerpen heeft één cijfer verschil in de draad
codering geen invloed op de werking van de schakeling.
Tabel B: Vergelijking tussen pF, nF en pF
pF

nF

pF

100000
10000
1000
100

100

0,1
0,01
0,001
0,0001

1000 pF = I nF
1000 nF = 1 /xF

10
I
0,1

Voorbeeld:
2,2 nF = 0,0022 /xF of 2200 pF
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Tabel C: Draad typen
Engels
S.W.G.

Amerikaans
A.W.G.

20
22
24
26

19
21
23

28

27
29*
29*

30
32
34
36

25

31
33

diameter
(inch)

diameter

0,036

0,914
0,711
0.559
0,457
0.376
0,315

0,028
0,022
0,018
0.015
0,012
0,011
0,009
0,0076

(mm)

0,274
0,234
0,193

Opm. De dichtst bij gelegen waarden zijn genomen. Waarden meteen astcrisk(*)
zijn de benaderde waarden: AWG is 0,001126 inch. De opgegeven diameters zijn
voor blank draad, maar de schellak laag geeft weinig verschil voor de spoelen die
in dit bock worden beschreven.
Solderen
Al onze ontwerpen zijn bedoeld om op printplaten gesoldeerd te worden,
zodat enige ervaring met solderen een voordeel is. Er moet hiervoor een
elektrische bout worden gebruikt, van ca. 25 W, voorzien van een tamelijk
dunne stift met konische tip. Het soldeer moet voorzien zijn van een
harskem. Laat de bout warm worden en smelt wat soldeer op de tip. Houd
een vochtig doekje bij de hand, om de tip schoon te maken en om oud,
geoxideerd soldeer weg te vegen. De aansluitdraden van de onderdelen zijn
gemakkelijker te solderen als ze eerst worden vertind. 'Vertinnen’ betekent
bedekken met een dunne laag soldeer. Houdt het einde van de aansluitdraad met behulp van een tang tegen de hete tip van de bout en druk de
aansluitdraad en de bout even tegen het uiteinde van het soldeer. Dit gaat
gemakkelijker als het soldeer is opgerold, of als het zich in een houdertje
bevindt. Als de rook verdwijnt (verbrandende soldcervloeistof) de bout
wegnemen en de aansluitdraad laten afkoelen.
Het solderen aan printplaten wordt al erg eenvoudig als voorvertinde
koperbanen zijn toegepast. Druk de vertinde aansluitdraad tegen de
koperbaan, voorzie de tip van de hete soldeerbout van een klein druppeltje
soldeer en houdt de tip zowel tegen de baan als tegen de vertinde aan
sluitdraad. Het solderen gaat erg snel, terwijl een goede verbinding is
verzekerd.
Het solderen aan niet vertinde koperbanen is wat minder eenvoudig. De
aansluitdraad van het betreffende onderdeel wordt via een gaatje in de
printplaat in de juiste baan gestoken. De printplaat kan het best onder
steboven m een klem worden vastgezet, terwijl het onderdeel zo wordt
aangebracht, dat het er niet uit kan vallen,
ervo gens wordt de soldeerbout in de ene hand genomen en het soldeer in
10

Figuur D

liet vertinnen van een aansluitdraad van een onderdeel.

de andere, waarna de bout op de plaats wordt gedrukt, waar de aansluit
draad door het gat in de printplaat komt. Nu wat soldeer toevoegen en de
bout zolang op z’n plaats houden, tot het soldeer geheel rond de draad is
gevloeid. Zodra dit gebeurd is, de bout weghalen; de verbinding zal nu
perfekt zijn.
Slechte verbindingen zijn meestal het gevolg van het te snel wegnemen van
de bout, nog voor het soldeer tijd heeft gehad om te vloeien. Ook kunnen
slechte verbindingen ontstaan, doordat de bout zolang op z’n plaats wordt
gehouden dat het soldeer oxideert. Ook kan dan de printplaat verbranden
en de koperbaan loslaten.
Printplaten
Tegenwoordig worden alle elektronische schakelingen opgebouwd, door
de komponenten op printplaten te solderen, welke voorzien zijn van
geleidende banen. Voor de meeste van onze ontwerpen is de printplaat met
evenwijdige banen het meest geschikt. Er bestaan twee typen namelijk
ongeperforeerd en geperforeerd. De ongeperforeerde printplaten zoals de
zgn. ’Blob-boards’ hebben vertinde en genummerde banen. De onderdelen
worden aan de zijde van de banen vastgesoldeerd, zodat de gladde kant
niet wordt gebruikt. Bij de geperforeerde platen worden de komponenten
aan de gladde zijde aangebracht, waarbij elke aansluitdraad door een
gaatje wordt gestoken, waama de draden aan de banen worden gesoldeerd,
zoals eerder beschreven.
Het indelen van schakelingen
Al de schakelingen, die in dit boek worden beschreven zijn ontworpen om
te worden gemonteerd op printplaten, waarvan de banen zijn genummerd.
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(b)

Figuur E Deze printplaten, die betrekkelijk nieuw zijn, zijn niet doorboord. De
komponenten worden rechtstreeks op de koperbanen gemonteerd.

Als ’Blob-boards’ worden gebruikt, zijn de nummers aan de zijde van de
plaat gedrukt waar de onderdelen komen. Worden platen met geperfo
reerde banen gebruikt, zoals Veroboard, dan moeten de banen met een
witte pen worden genummerd, waarbij de nummering aan beide zijden van
de plaat moet worden aangebracht.
Aangezien deze printplaten evenwijdige banen hebben, is de plaats van
elke komponent op die baan van minder belang, vooropgesteld, dat het
onderdeel tussen de juiste banen wordt gemonteerd.
Bij elk ontwerp wordt een koperbaandiagram gegeven. Dit diagram geeft
elk onderdeel schematisch weer, waarbij voor elke verbinding het koper12
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Figuur F liet nummeren van geperforeerdeprintplaten. De nummers moeten aan
beide zijden exakt gelijk zijn.
3,8 mm afstand tussen de koperbanen is hel gemakkelijkst in gebruik.
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Figuur G liet onderbreken en nummeren van geperforeerde printplaten voor IC’s
2,5 mm koperbaan afstand moet worden gebruikt, de banen moeten zoals aange
geven worden onderbroken en aan beide zijden voorzien van een nummer.
I.ct erop, dat de nummering tegengesteld is aan de vorigefiguur. De reden hiervan is,
dat de onderdelen er bij dit type printplaat van de andere zijde worden ingesto
ken.

baan nummer is vermeld. De onderdelen hoeven echter niet in dezelfde
volgorde te worden vastgesoldeerd als het diagram aangeeft, n.1. weerstan
den, kondensatoren, spoelen en transistoren. Met dit systeem voorkomen
we het gebruik van verwarrende tekeningen of foto’s van de komponenten
indeling, die alleen maar te gebruiken zijn als precies dezelfde onderdelen
worden toegepast.
Aangezien de clcktronikaonderdelen van de verschillende fabrikanten
sterk in vorm en afmeting verschillen, is met dit koperbaandiagram
gemakkelijkcr te werken.
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Daar moderne transistoren vaak voorzien zijn van tamelijk korte aansluitdradcn, zijn de plaatsen van de transistoren zo bepaald, dat ze gemakkelijk
op de printplaat passen, zonder dat de aansluitingen hoeven te worden
gebogen. De andere onderdelen, zoals weerstanden, kondensatoren of
spoelen kunnen vertikaal of parallel aan de printplaat worden gemonteerd,
zoals weergegeven in fig. H. Welke methode er gebruikt kan worden, zal
afhangen van de beschikbare ruimte voor het onderdeel en van de plaats
van de aansluitingen.
Als de induktie van een spoel kan worden ingesteld door de kem te
verstellen, moet er wel aan gedacht worden de spoel zo te plaatsen, dat dit
met een schroevendraaier of iets dergelijks kan worden uitgevoerd.

(Q)

Figuur H

Montage methoden, (a) rechtop, (b) parallel aan de printplaat.

Testen en inbouwen
Elke schakeling moet worden getest, voordat deze in een kastje wordt
ondergebracht. Kontroleer de verbindingen van de schakeling aan de hand
van de afbeelding. Kontroleer of de transistoren op de juiste wijze zijn
aangesloten (de drie aansluitingen niet verwisselen), en of de verbindingsdraden tussen de banen zijn aangebracht. Als je er van overtuigd bent, dat
alle verbindingen goed zijn, soldeer dan de batterij aansluitingen vast en
sluit een batterij aan. Alle schema’s zijn getest en zijn van een beproefd
ontwerp. Wanneer een schakeling dus niet werkt moet de oorzaak een
foute verbinding of een kapot onderdeel zijn.
Wanneer alle onderdelen op de printplaat zijn bevestigd, kan het geheel in
kastjes worden geplaatst. Hiervoor kunnen metalen of plastic kastjes
worden gebruikt.
De niet geperforeerde printplaten kunnen met hun vlakke zijde d.m.v.
dubbelzijdig plakband op ieder vlak oppervlak worden aangebracht.
14

De geperforeerde platen moeten met enige tussenruimte worden bevestigd,
om te voorkomen, dat de komponenten het kastje raken. Bij de meeste
ontwapen wordt de batterij ook in het kastje geplaatst, zodat er ook een
batterij-aan/uit schakelaar moet worden gemonteerd. Om de gaten in de
kast te maken, om dc schakelaar of andere komponenten te monteren, kan
gebruik gemaakt worden van een figuurzaag met een metaalzaagje. Ook
kan een rond sleutelvijltje in dc figuurzaag worden geklemd.
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1

Transistortester

Bij deze schakeling worden alleen passieve komponenten gebruikt. Toch is
deze schakeling in staat de typen transistoren te testen, die bij de schake
lingen in dit boek worden toegepast. De transistoren kunnen worden getest
op afwijkingen, die de grootste storingskans geven. Een grootheid die moet
worden gekontrolecrd is de lekstroom als de transistor stroom doorlaat
wanneer deze in spertoestand is en kortsluitingen. Verder kunnen onder
brekingen in de verbindingen worden vastgcsteld. Het belangrijkste is
echter, dat de versterkingsfaktor kan worden gemeten, zodat typen met een
hoge versterkingsfaktor kunnen worden onderscheiden van typen met een
lage faktor. Schakelingen, zoals die van de veldsterkte meter en de tran
sistor radio, zullen veel beter werken als een transistor met een grote
versterkingsfaktor wordt gebruikt. Naast de NPN transistoren, die bij de
meeste schakelingen van dit bock worden toegepast, kan de tester ook PNP
typen testen. Bovendien is er een batterij tester met drukknop bediening
ingebouwd en zijn er aansluitingen om dioden te testen.
Als een transistor op de tester wordt aangesloten, nadat dejuistc polariteit
met de NPN-PNP schakelaar is ingcsteld (fig. 1.1), wordt de tester ingcschakeld met de testkeuze schakelaar in de 'lekstroom' stand. In deze stand
staat de normale spanning tussen de collector en emitter, maar er komt
echter geen spanning op de basis. Indien er nu een waarneembare lek
stroom door de transistor vloeit, zal er een kleine collector stroom ont
staan, die wordt aangegeven door meter M. Een silicium transistor met
slechts een zeer geringe lekstroom moet al worden afgekeurd, terwijl bij
sommige germanium transistoren kleine lekstroompjes normaal zijn.
De tweede stand van de schakelaar wordt daarna gebruikt om te onder
zoeken of de transistor een hoge versterkingsfaktor heeft. In deze stand
vloeit een zeer klein stroompje naar de basis van de transistor, waardoor
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o
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Figuur 1.1 Schema van transistortester.
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een veel grotere collector stroom ontstaat. De basisstroom in deze stand is
ongeveer 2 /xA, zodat een transistor met een stroomversterking van 500 een
collectorstroom zal afgeven van 2 /xA X 500 = 1000 /xA of 1 mA. Aange
zien er een 1 mA meter wordt toegepast, zal een transistor met een stroomversterkingsfaktor van 500 een volle uitslag van de meter veroorzaken. Een
transistor met een stroomversterkingsfaktor van 100 zal de meter
2/iAx 100 = 200 /xA of 0,2 mA doen aanwijzen. Veel transistoren van
mindere kwaliteit hebben stroomversterkingsfaktoren van minder dan
100, vaak tussen de 20 en 100, terwijl ook sommige vermogens transistoren
lage stroomversterkingsfaktoren hebben. Om dit te testen wordt in de
derde stand van de sclektieschakclaar R2 in het basiscircuit geschakeld,
waardoor er een basisstroom van ongeveer 10 /xA kan vloeien. Als nu de
stroomversterkingsfaktor 100 is, zal de stroom in het collectorcircuit
10/xA x 100 zijn, dus 1000 /xA of 1 mA. De meter zal voor deze transistor
dus een maximale uitslag geven. Voor een stroomversterkingsfaktor van 20
zal de meter 10 /xA x 20 = 200 /xA of 0,2 mA aanwijzen. Op deze wijze
kunnen de lage waarden van de stroomversterking worden gemeten. Let
wel, de stand voor de lage versterkingsfaktor van de schakelaar mag niet
gebruikt worden als de stroomversterkingsfaktor van de transistor groter
dan 100 is.
De schaalverdeling van de meeste 1 mA meters is zodanig, dat zelfs
stroomversterkingsfaktoren vanaf 5 afgclezen kunnen worden. Transisto
ren met zeer lage faktoren worden weinig toegepast, uitgezonderd een paar
oudere typen vermogenstransistoren. Transistoren met stroomverster
kingsfaktoren van minder dan 30 moeten dan ook niet worden gebruikt
voor de hier beschreven schakelingen (behalve voor de signaalinjector, die
ook werkt met transistoren met een lage versterkingsfaktor).
De batterij tester werkt alleen als er geen transistor is aangesloten, of
wanneer de kcuzeschakelaar in de ’lekstroom’-stand staat. Wanneer de
batterij testknop wordt ingedrukt, wordt de meter via VR, verbonden met
de batterij. VR, wordt vooraf ingcsteld m.b.v. een volle batterij, namelijk
zó dat de meter een volle uitslag geeft als de batterij testknop wordt inge
drukt. Naarmate de batterij verder leeg raakt, zal de aanwijzing minder
worden, terwijl de batterij moet worden vervangen als de aanwijzing
beneden de 0,8 komt. R3 wordt gebruikt als beveiligingsweerstand, om in
geval van kortsluiting in een transistor of het transistorvoetje grote stro
men door de meter te voorkomen. Diode D, dient ook om de meter te
beschermen, door de spanning welke over de meter kan staan te begrenzen
tot ongeveer 0,2 V, dit is n.1. de spanning over een geleidende germanium
diode. De tester kan ook gebruikt worden om de lekstroom en polariteit
van een diode vast te stellen. Hiertoe moet de diode met de diode testklemmen worden verbonden. Hierdoor wordt de diode over de batterij
testknop geschakeld.
De doorlaatrichting van de diode wordt aangegeven door een meter uit
slag, terwijl er geen uitslag mag zijn als de diode aansluitingen worden
omgewisseld. Met de polariteit schakelaar in de NPN stand, moet de rood
gekleurde diodehoudcr positief zijn.
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Indien gewenst kan de polariteitsschakelaar worden omgezet, om het
effekt van een omgekeerde spanning te testen in plaats van de diode los te
maken en weer in omgekeerde stand in te pluggen.
Komponenten
De schakeling werkt alleen met passieve komponenten (dus geen transistoren), maar toch moeten enkele onderdelen zorgvuldig worden uitge
zócht. De meter is het hart van het instrument, deze moet bij 1 mA een
maximale uitslag geven, en een weerstand hebben van ongeveer 100 12. De
meter hoeft geen duur type te zijn met een uitgebreide schaal, maar de
schaal moet tussen de nul en volle uitslag wel van tenminste vijf strepen
zijn voorzien. Het is niet zo belangrijk als de schaal van de meter in niet van
toepassing zijnde eenheden is onderverdeeld, aangezien dit kan worden
aangepast door een nieuwe schaalverdeling te maken op een zelfklevend
etiket, waarna dit op de bestaande schaal kan worden geplakt. Op deze
manier kan een goedkope meter worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld een
signaalsterkte meter van een afgedankte bandrecorder. Welk type ook
wordt gebruikt, er moet wel op gelet worden, dat het redelijk gemakkelijk
in de kast van de tester te monteren is.
Andere belangrijke onderdelen zijn de transistorvoctjes en de basisweer
standen. Het is handig om meer dan cén houder te monteren, bijvoorbeeld
twee TO-5 houders en een TO-18 houder. Bovendien is het raadzaam een
3 polige miniatuur socket aan te brengen. Hierop kan dan een passende
plug, voorzien van draden met krokodilleklemmen, worden aangesloten
om vermogenstransistoren met afwijkende behuizing te kunnen testen.
De weerstanden die voor de basisinstelspanning worden gebruikt, moeten
overeenkomstig de specificatie zijn en bij voorkeur van een zeer stabiel
type, zoals metaaloxide of koolfilmwcerstanden.
Bouw
Er worden zo weinig onderdelen gebruikt, dat de schakeling gemakkelijk
gebouwd zou kunnen worden door de onderdelen direkt met elkaar te
verbinden, maar beter is het de kleine onderdelen R,, R2, R3, R4 en VR, op
een printplaat te solderen. Er is hier een printplaat met acht banen voor
nodig, de aansluitingen staan afgebccld in fig. 1.2. Het beste is te beginnen
met de bedrading. VR, moet zó worden geplaatst, dat deze kan worden
ingesteld als de schakeling wordt getest.
Inbouwen
Aangezien de batterij en de meter de enige grote onderdelen zijn, kan met
een redelijk klein kastje worden volstaan. Leg de onderdelen op de print18

vrij
l

1

1

1

0(3

7
101

R1 < R2< R3< R4< VR1«
8 2< 4 7S SkO'
4-3 < 820
MO I kO
kOI kn|

© © © © d©

lek

8

a

4

I laag

°c

</ SW3
druk-

5Wo6

schakelaar

©

6

o«

6

* diode-test voet

voet

6

Figuur 1.2 Aansluiting van de onderdelen die op de printplaat worden gemon
teerd.
plaat, en deel ze zo in, dat een geschikte opstelling wordt verkregen. Merk
vervolgens de plaats van de bevestigingsgaten van de meter, de vier scha
kelaars, de transistorhouders en de dricpoligc Socket.
Een goede manier van indelen is deze onderdelen op de kast te leggen,
zodat men een beter overzicht krijgt. Maak met een figuurzaag, voorzien
van een geschikt zaagje, het gat voor de meter. Monteer de kleine onder
delen eerst, waarbij de klem voor de batterij niet mag worden vergeten.
Monteer de meter het laatst.
Begin met de bedrading door de basisaansluiting van de transistorhouders
te verbinden met het moederkontakt van schakelaars,. Verbindt nu de
emittcraansluiting met koperbaan 6 en met écn aansluiting van de tweepolige wisselschakclaar S2 en vervolgens de collectoraansluiting met ko
perbaan 4. Verbindt koperbaan 1 nu met de andere pool van de wisselschakelaar S2. Daarna het tweede kontakt van S, verbinden met koper
baan 2 en het derde kontakt van S| met koperbaan 3. Verbindt vervolgens
koperbaan 6 met een pool van de drukknopschakelaar, en de andere pool
met koperbaan 8. Breng nu de diagonale verbinding aan van de wisselschakelaar, en verbindt een zijde van de schakelaar met de min van de
meter.
Soldeer diode D, tussen de meter aansluitingen, waarbij op de polariteit
gelet moet worden. Verbindt nu de andere meter aansluiting, de positieve
zijde, met aan/uit schakelaar S4. Nu worden de batterij verbindingsdraden
vastgesoldeerd. De negatieve (zwarte) verbindingsdraad wordt aan het
andere aansluitpunt aan dezelfde zijde van de wisselschakelaar S2 gesol
deerd, terwijl de positieve (rode) draad met de andere pool van aan/uitschakelaar S4 wordt verbonden.
Hiermee is de bedrading af, en nadat deze stappen gekontroleerd zijn, kan
de batterij worden aangesloten.
Testen
Stel VR, in op maximum weerstand en druk de batterij testknop in. Schakel
S4 in, en stel VR, zo in, dat de meter een maximale uitslag geeft, terwijl de
batterij testknop ingedrukt wordt gehouden.
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Dc tester is nu klaar voor gebruik en de kast kan gesloten worden.
Om de tester te gebruiken, worden dc aansluitingen van de te testen
transistor in de juiste gaatjes van de houder gestoken, waarbij er aan
gedacht moet worden, dat de gaatjes in de volgorde e-b-c- staan, terwijl de
volgorde bij sommige transistoren anders is.
Transistoren met een afwijkende volgorde kunnen d.m.v. de krokodilleklemmcn worden aangesloten.
Met de te testen transistor aangesloten, NPN of PNP selekteren, afhan
kelijk van het type dat wordt getest. Vervolgens de keuzeschakelaar op
'lekstroom’ zetten, S4 inschakelen en verder zoals beschreven aan het begin
van dit hoofdstuk.
Denk eraan de stand ’lage versterking’ van de keuzeschakelaar niet te
gebruiken, als bij de transistor een versterking van meer dan 100 wordt
gemeten met dc selektieschakelaar in de stand ’hoge versterking’.
Tabel 1.1 Komponenten lijst voor de transistortestcr
(1,4 W, 10%)
Weerstanden
R
4,3 Mfl
820 kfi
8,2 kÖ
R>
4,7 kS2
R<
VR
5 kfl variabel
Schakelaars
S
S>
S,

s4

Halfgeleiders
D,

3 standen, 1 moederkontakt
2-polig, 2 standen
drukschakelaar
aan/uit-schakclaar
germanium diode zoals:
1N617, 1N3769, 0A90, 0A91.

Diversen
Meter, 1 mA, 100 fl interne weerstand
Printplaat met 8 koperbanen
Twee TO-5 en TO-18 transistor houder
Miniatuur 3-poligc Socket en plug
Krokodillcklcmmen
Batterijaansluiting
Batterij, 9 V, geschikt voor radio
Kastje, klemmetjes voor printplaat
Verbindingsdraad, soldeer enz.
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2

Antenneversterker

Kleine transistor radio’s werken maar zelden goed in gebouwen met een
staalkonstruktie en geven vaak slechte ontvangst in huizen waar elektri
sche toestellen in gebruik zijn.
Deze antenneversterker wordt met een buitenantenne verbonden, ver
sterkt het opgevangen midden golfsignaal en geeft het door aan de transistorradio. De koppeling tussen de antenneversterker en de radio is
inductief zodat de bedrading van de radio op geen enkele manier aangepast
hoeft te worden. De antenne versterker kan dus voor elk type middengolfradio worden gebruikt, onafhankelijk van het feit of deze nu op net- of
batterijvoeding werkt.
De antenneversterker wordt niet afgestemd, zodat afregelen niet nodig
is.
o—o+9V
antenne

i!

\1/

i:u
Cl
SOOpF
R2

2 2kQ

C2

0-IpF

LI straalt het versterkte signaal uil

TRI
NPN
R3
IkO

o-

Figuur 2.1 Schema antenneversterker (omcirkeld getal geeft de instelspanning
aan).
De antenneversterker bestaat uit cén enkele transistor, die gebruikt wordt
voor het versterken van hoogfrekwente signalen. Het antennesignaal
wordt via C, met de basis van de transistor gekoppeld. Deze transistor
wordt op de juiste spanning, die nodig is voor het versterken, ingesteld
door de weerstanden R,, R2 en R3.
Kondcnsator C2 voert de signalen van de emitter aansluiting van TR, af,
waardoor een negatieve invloed op de versterking t.g.v. de zogenaamde
negatieve terugkoppeling wordt voorkomen.
De signalen aan de ingang worden versterkt, waardoor een stroomsignaal
ontstaat in het collectorcircuit van de transistor. De collector is verbonden
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met de voedingsspanning via spoel L,, welke om een ferrictstaaf is gewik
keld. Hierdoor worden de stroomsignalen in het collectorcircuit omgezet
in magnetische signalen aan de uiteinden van de ferrictstaaf. Als we deze
ferrictstaaf bij de ferrictstaaf van een middengolfradio plaatsen, zullen de
signalen van de antenncversterker worden opgepikt, aangezien deze veel
sterker zijn dan de niet versterkte signalen.
De radio kan vervolgens op het gewenste signaal worden afgestemd.
Komponenten
De spoel L, moet om een ferrietstaaf worden gewikkeld, zodat het signaal
weer kan worden uitgestraald naar de radio. Een staaf met een diameter
van ongeveer 10 mm en 120 mm lang is het meest geschikt.
De spoel kan direkt om de ferrietstaaf worden gewikkeld, maar het is aan te
bevelen deze om een koker te wikkelen. Deze kan gevormd worden door
een stuk prespaan van 70 mm breed rond de staaf te wikkelen, waardoor
een koker van 70 mm lang ontstaat. De koker moet strak om de ferrietstaaf
zitten.
De spoel kan nu om de papieren koker worden gewikkeld, met de ferriet
staaf erin om deze steun te geven.
Draad nr. 28 kan worden gebruikt, maar een ander type draad kan ook, als
het maar geïsoleerd is.
Begin met het vastzetten van de draad aan het uiteinde van de koker m.b.v.
plakband, waarbij ongeveer 100 mm wordt vrijgelaten voor de aansluiting.
Wikkel nu de draad zodanig om de koker, dat de windingen elkaar
raken.
Na ongeveer 50 windingen wordt de draad weer met plakband vastgezet,
en wordt weer 100 mm vrijgelaten voor de aansluiting. De rest van de
komponenten zal weinig problemen geven.
C, wordt aan een zijde met de antenneaansluiting verbonden en dient van
het zilver-mica type te zijn, geschikt voor 50 V of meer.
C2 kan ieder willekeurig type zijn, mits geschikt voor 15 V of meer.
R, en R2 dienen V4 W te zijn en voor TR, kan elke silicium NPN transistor
(laag vermogen) worden gebruikt. Voorbeelden hiervan worden in de
komponentenlijst gegeven.
Bouw
Spoel L, kan op de printplaat worden gemonteerd, maar het is dikwijls
handiger deze op het deksel van het kastje aan te brengen.
Als montageplaat kan een printplaat met 6 koperbanen worden ge
bruikt.
Deel de komponenten in, en laat de soldeerbout opwarmen. Soldeer elk
onderdeel, behalve L„ op z’n plaats op de printplaat, zoals de afbeelding
toont (fig. 2.2). Soldeer eveneens de aansluitdradcn van de spoel aan het
22
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koperbaannummer, dat in dc afbeelding is aangegeven.
Zorg ervoor, dat de drie aansluitdraden van de transistor niet worden
verwisseld, aangezien in dat geval de transistor intern beschadigd en dus
onbruikbaar zal worden, zodra het circuit wordt ingcschakcld.
Denk eraan ruimte vrij te laten op koperbaan 1 en 2 voor de aansluitingen
van L,.
Testen
Test de schakeling alvorens deze in de kast te monteren. Soldeer de verbindingsdraden van L, tijdclijk aan de banen 1 en 2 (kan in beide rich
tingen).
Bevestig de batterij verbindingsdraden, de plus aan baan 1 en dc min aan
baan 5. Verbindt de antcnncaansluiting met baan 6.
Een buitenantenne is het beste, maar met een binnenantenne gaat het ook,
mits het gebouw geen staalskelet heeft. Voor een optimaal resultaat moet
baan 5 met 'aarde’ worden verbonden. Dit kan d.m.v. een metalen water
leiding of elke andere geleider, die met de aarde in verbinding staat.
Schakel een middengolf transistorradio in en stem op een zwak station af.
Sluit de batterij nu op de antenneversterker aan en breng de transistorradio
dicht bij L,. Als dc fcrrictstaaf van dc radio zich dicht bij L, bevindt en
hiermee parallel loopt, zal er een aanzienlijke signaalversterking optre
den.
Aangezien de antenneversterker niet op een speciale frekwentie wordt
afgestemd, zal deze ook ruis versterken, zoals bijvoorbeeld de storing van
een elektrische boormachine. Een goede buitenantenne zal echter voorna
melijk de signalen van zenders oppikken, daar dc straling van de elektri
sche bedrading van huizen niet ver reikt. Dit geldt zeker als de antenne
buitenshuis wordt gespannen.
Inbouwen
De antenneversterker mag niet in een metalen kastje worden gebouwd,
tenzij dc ferrietstaaf er buiten wordt gemonteerd. Een plastic kastje is
praktischer, aangezien daar alles in kan worden ondergebracht.
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Begin met te kontrolcren of alle onderdelen in het kastje passen, waarbij
niet moet worden vergeten, dat er in de zijwanden van het frontpancel van
de kast gaten geboord moeten worden voor de aan/uit-schakelaar en de
kontaktbussen van de antenne- en de aardverbindingen.
Wanneerje een goede indeling gemaakt hebt, merk dan de plaatsen voor de
verschillende onderdelen en boor vervolgens de gaten voor de schakelaar
en de kontaktbussen en bevestig deze op hun plaats.
Tabel 2.1 Komponcntcnlijst voor antenneversterker
Weerstanden
(1/4 W, 10%)
R
12 kïï
2,2 kfi
r2
i ka
Kondcnsatoren
C
C2

Halfgeleiders
TR

500 pF, zilvcr-mica, tenminste 50 V
0,1 /xF, 15 V
Silicium NPN-transistor zoals:
2N1711, 2N2219, 2N3053, BFY50)

Schakelaar
S

Aan/uit-schakelaar

Diversen
Printplaat met 6 koperbanen
Ferrietstaaf, ongeveer 10 mm diameter, 125 mm lang
Wikkcldraad nr. 28
Antenne kontaktbus
Batterijaansluiting
Verbindingsdraad, soldeer enz.
Batterij, 9 V geschikt voor radio
Kastje, klemmetjes voor printplaat enz.
Breng nu de batterijklem of -houder aan met behulp van lijm of schroeven.
Vervolgens de ferrietstaaf die kan worden bevestigd met nylonklemmen
(geen metalen klemmen gebruiken) of lijm.
Als je dubbelzijdig printplaat toepast, moeten nu de bevestigingssteuntjes
voor de printplaat (kunststof busjes) in de kast worden aangebracht. Nu
kan de bedrading worden afgemaakt. De lange aansluitdraden van L,
kunnen op lengte worden geknipt, de isolatie verwijderd en de soldeerverbindingen met de banen 1 en 2 worden gemaakt.
De antennekontaktbus wordt verbonden met baan 6, waarbij flexibel,
geïsoleerd draad wordt gebruikt. De ’aarde’-kontaktbus wordt met kopcrbaan 5 verbonden, eveneens met flexibel geïsoleerd draad. Koperbaan 1
wordt d.m.v. rood, geïsoleerd flexibel draad met een klem van de aan/
uit-schakelaar verbonden. Tenslotte wordt het batterijsnoer met de scha24

keling verbonden, waarbij de zwarte (negatief) draad aan baan 5 wordt
gesoldeerd en de rode (positief) met de andere klem van de schakelaar.
De printplaat kan nu in de kast worden gemonteerd. Het éénzijdige type
printplaat kan aan de bodem van de kast worden bevestigd d.m.v. dub
belzijdig plakband. Het dubbelzijdige type kan op steuntjes worden
gelijmd, geschroefd of geklemd.
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Signaalgever

3

Dit is een schakeling, die een kombinatie van golven op vele frekwentics
genereert, van ongeveer 1kHz, wat laag genoeg is om een oortclcfoon
geluid te laten produceren, tot verscheidene megahertz, wat hoog genoeg is
om door afgestemde kringen van een middengolfradio te worden opge
pikt.
Het principe berust op het plotseling omschakelen van de ene spanning
naar de andere en dat ongeveer duizend maal per sekondc (1 kHz). Dit
geeft een toon van 1 kHz, die waargenomen kan worden met een oortclefoon.
Het plotseling omschakelen produceert een groot aantal hogere frekwenties, harmonischcn genoemd, die alle een veelvoud van de 1kHz
frekwentie zijn. Hierdoor zijn er frekwenties van 2 kHz, 3 kHz, 4 kHz, 5
kHz, tot verscheidene megahertz, aanwezig in het uitgangssignaal.
Als we de schakeling bij een werkende middengolfradio brengen, zullen we
een toon van 1 kHz horen, onverschillig op welke frekwentie (in het gebied
van 0,5 tot 1,6 MHz) de radio is afgestemd.
Zoals de naam al aangccft, wordt de schakeling gebruikt om signalen te
geven aan ingeschakelde radio’s om uit te vinden in welk gedeelte de fout
zit. Het uitgangssignaal van de gever wordt achtereenvolgens op de ver
schillende delen van de defekte radio gezet, waarbij met de luidspreker
wordt begonnen, tot het deel is gevonden wat geen signaal afgeeft. Hier
bevindt zich dus de storing. Het apparaat mag niet gebruikt worden voor
radio’s, die op het lichtnet werken, tenzij men ervaring heeft in het repa
reren ervan!
De schakeling bestaat uit twee transistoren, die een zelfschakclend circuit
vormen, meestal een astabielc multivibrator genoemd (fig. 3.1). De kon/s'
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Figuur 3.1 Signaalgever, (a) schema, (b) golfvorm.
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M op collector van TR2

densatoren C, en C2 en de weerstanden R2 en R3 regelen de snelheid van de
spanningsverandering op de basis van elke transistor en dus de frekwentie
van het uitgangssignaal. Dit gaat als volgt: stel TR, staat geheel open, er
bevindt zich dus slechts een kleine weerstand tussen de collector aanslui
ting en de minleiding, zodat de collcctorspanning laag is. Deze lage span
ning, die via C, op de basis van TR2 staat zorgt ervoor, dat TR2 zich in
spertocstand bevindt, waardoor de collector van TR2 een spanning heeft,
die gelijk is aan de voedingsspanning. Tegelijkertijd laat R2, die op de
voedingsspanning is aangesloten, een stroom door naar C,, waardoor de
spanning op de basis van TR2 steeds toeneemt. Als de spanning op de basis
van TR, gestegen is tot ongeveer 0,5 V, zal TR, gaan geleiden. Het gevolg
is, dat de collcctorspanning van TR, daalt en deze spanningsdaling wordt
via C2 doorgegeven aan de basis van TR,, waardoor deze wordt dichtgcstuurd. Als TR, dicht staat, zal de collcctorspanning gelijk worden aan de
voedingsspanning, waardoor TR2 open blijft.
De basisspanning van TR, is nu erg laag, waardoor de stroom die door R3
vloeit C2 oplaadt, tot TR, weer geleidend wordt. Vervolgens herhaalt dit
proces zich weer. De golfvormcn op verschillende plaatsen van de scha
keling zijn weergegeven in fig. 3.1 (b).
Aan de collector van TR, wordt een circuit, bestaande uit D, en R4,
gekoppeld, dat het schakelen veel sneller doet verlopen dan aan de col
lector van TR,. Hiertoe wordt een diode gebruikt om de collector van de
rest van de schakeling te scheiden, zodra TR2 in spertoestand komt.
Hierdoor kan de spanning veel sneller stijgen. Zodoende wordt de golfvorm meer vierkant, waardoor voldoende hoogfrekwente signalen ont
staan. Het signaal wordt van de schakeling afgenomen via C3. Dit dient een
micakondensator van 500 pF zijn, geschikt voor een spanning van 50 V of
meer. C3 kan verbonden worden met een testpen, die tegen de onderdelen
van de defektc radio gehouden wordt.
Komponenten
D, dient een silicium diode te zijn van een type, dat in de komponenten lijst
voorkomt. Voor de transistoren kan elk willekeurig type NPN silicium
transistor worden gebruikt, dat geschikt is voor laag vermogen. De
genoemde typen werden in deze schakeling getest en funktioneerden goed.
De weerstanden kunnen alle '/4 W zijn, en de kondensatoren C, en C2
moeten geschikt zijn voor 15 V of meer. De toe te passen printplaat moet
tenminste 8 koperbanen hebben.
Bouw
Begin eerst met het indelen van de komponenten. Let goed op bij het
monteren van de transistoren, aangezien deze door verwisseling van de
27
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Figuur 3.2 Koperbaan diagram voor de signaal injektor.

aansluitingen kunnen worden beschadigd. Ook de diode moet juist zijn
aangesloten, wil de schakeling goed werken.
Knip nu alle draden op maat. Het koperbaandiagram van fig. 3.2. geeft aan
hoe de aansluitingen van de onderdelen met de koperbanen worden ver
bonden. Er moet echter wel op gelet worden, dat de metalen behuizingen
van de TO-5 transistoren elkaar niet raken. De positieve voedingsleiding
wordt verbonden met baan 1 en de negatieve met baan 4. Het uitgangs
signaal van de schakeling wordt van baan 8 afgenomen.
Testen
Alvorens de schakeling te testen, eerst kontrolcrcn of elk onderdeel tussen
de juiste koperbanen is gesoldeerd, en dat de transistoren op de juiste wijze
zijn aangesloten. Dit laatste is snel te kontroleren; de aansluiting, die
direkt met de metalon TO-5 behuizing is verbonden, is de collector, de
volgende is de basis en de derde de emitter.
Bevestig nu het batterijsnoer, de plus aan koperbaan 1 en de min aan
koperbaan 4, en plaats nu een middengolf radio zo dicht bij de schakeling,
dat de radio en de printplaat elkaar raken. Stem nu de transistor radio af op
een rustig deel van de schaal, en sluit de 9 V batterij op de signaal gever
aan. Er moet nu een hoge toon hoorbaar zijn, wat aangccft, dat de gever
werkt. De toon mag niet te horen zijn als de radio op de FM-band wordt
afgestemd.
Inbouwen
Voor er met de schakeling kan worden gewerkt, moet deze eerst in een
kastje worden gebouwd. Gebruik een plastic kastje, dat ruim genoeg is om
de printplaat, een enkelpolige tuimelschakelaar en de batterij in onder te
kunnen brengen. Probeer eerst of deze onderdelen in de kast passen, en
bevestig dan de batterijhouder. Wanneer er geen batterijklem wordt toe
gepast, kan met behulp van piepschuim worden voorkomen, dat de batterij
in het kastje heen en weer schuift. De batterijklem kan worden vastgezet
met boutjes of lijm zoals een sneldrogende epoxylijm.
Maak nu een gat voor de schakelaar, bij voorkeur in de voorkant van het
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kastje. Maak eveneens een gat voor de kontaktbus in een zijkant van de
kast. Door alleen de voor- en zijkant te gebruiken wordt het deksel vrij
gehouden, waardoor dit opengemaakt kan worden voor inspektie zonder
dat draden moeten worden losgesoldeerd. Zet nu de schakelaar en de
kontaktbus vast. Plaats de printplaat in het kastje. Het éénzijdig type
printplaat kan bijvoorbeeld met dubbelzijdig plakband worden vastgezet.
De dubbelzijdige print moet van de bodem van de kast worden vrijgehou
den door deze te monteren op kleine busjes van kunststof of met kunststofklemmen. Hiervoor kan ook weer sneldrogende lijm worden gebruikt.
Breng nu de laatste verbindingen aan. Koperbaan 8 wordt met geïsoleerd
draad met de uitgangskontaktbus verbonden. Een pool van de schakelaar
wordt eveneens met een geïsoleerde, bij voorkeur flexibele, draad met
koperbaan 1 verbonden. Het batterij verbindingssnoer wordt nu vastge
soldeerd; de rode draad aan de andere pool van de schakelaar, en de zwarte
aan baan 4 van de printplaat. Schroef het deksel vast en de schakeling is
klaar.
Het gebruik van de gever
Om met de gever te kunnen werken is een testpen nodig, bestaande uit een
stuk stug koperdraad, geheel geïsoleerd, behalve aan het uiteinde. De
Tabel 3.1 Komponcnten
Weerstanden
R„ R5
r2, r3
R4

lijst voor de signaal injektor
(1/4 W, 20%)

2.2 kÖ
68 kfl
3.3 kfi

Kondensatoren

c„c2
C,

Halfgeleiders
TR„ TRj
D

0,01/iF, 15 V
500 pF, 50 V, mica
Silicium NPN-transistoren (kies uit 2N697, 2N1711,
2N2219, 2N3053, BFY50)
Silicium diode (1N914 of 1N4148)

Schakelaar
S

Aan/uit-schakelaar

Diversen
Printplaat met 8 koperbanen
4 mm uitgangskontaktbus
Batterijaansluiting
Batterij, 9 V, geschikt voor radio
Kast, klemmetjes voor printplaat enz.
Verbindingsdraad, soldeer, lijm, enz.
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draad wordt aan een banaansteker gesoldeerd, die in de kontaktbus past.
Met deze draad kan elk punt van een radio of versterker worden aange
raakt, waarvan wordt verondersteld dat er een signaal kan optreden.
Het gevolg is, dat er een signaal hoorbaar wordt in de luidspreker van de
radio of versterker. Op deze manier kan bij een defekte radio vanaf de
luidspreker worden teruggezocht, tot het gedeelte gevonden is, waar de
fout zit.
Denk eraan het gebruik van de gever te beperken tot apparaten met
batterij voeding, tot je voldoende bekend bent met apparatuur met netvoeding. De gever zelf is veilig te gebruiken, maar bij nctgevoede appa
ratuur kunnen plaatsen, aangeraakt worden, die onder hoge spanning
staan.
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4

Transistorradio

Een ontvanger met één transistor heeft niet de gevoeligheid van een ont
vanger met zes transistoren, maar is wel goedkoper eenvoudiger te bouwen
en werkt beter. De hier beschreven schakeling kan verrassend goede
resultaten geven als een gevoelig kristal oortelefoontje wordt gebruikt en
een goede antenne en aardaansluiting beschikbaar is.
Radiogolven van elke zender kunnen door een lange draad (de antenne)
worden opgevangen. Deze wekken daarin elektrische signalen op, met
dezelfde hoge frekwentie als waarmee de zender werkt. Voor draagbare
radio’s wordt een staaf magnetisch materiaal (ferriet) gebruikt in plaats
van een lange draadantenne. Dit materiaal is gevoelig voor het magnetisch
effekt van radiogolven. Bij deze schakeling kunnen beide methoden
gebruikt worden.
si
antenne
aarde

+9V
R1
Dl

R2

< 2 2kn

ïookn
Cl
L2
SOOpF ” ; LI jjj
variabel
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hoog-ohmige oortelefoon
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C2 «!■
OOtpF^*

0-9V

Figuur 4.1

Schema van transistorradio.

Uiteraard moeten we in staat zijn af te stemmen op de zender die we willen
beluisteren. Dit wordt gerealiseerd met een spoel en variabele kondensator. Deze twee, met elkaar verbonden, komponenten vormen een afge
stemde kring. Door de kapaciteit van de kondensator te variëren, kan de
kring op verschillende frekwenties worden afgestemd. Bij onze schakeling
vormen L, en C, de afgestemde kring. L, bestaat uit wikkeldraad, dat om
een ferrietstaaf is gewikkeld. C, is de afstemkondensator. Een tweede
wikkeling L2 op dezelfde ferrietstaaf vangt het signaal, waarop afgestemd
is, op en geeft dit door aan detektiediode D,. Als het signaal wordt
uitgezonden, bestaat dit uit golven van hoge frekwenties (voor een middengolfradio tot ongeveer 1 MHz, een miljoen golven per sekonde), waar31

van de amplitude (zie fig. 4.2 a) stijgt en afneemt, afhankelijk van de
geluidsgolven bij de microfoon van de zender. Dit wordt een gemoduleerde
golf genoemd, en heeft geen effekt op een oortelefoon of luidspreker. Om
hoorbaar te zijn moet de golf gedcmoduleerd worden (de geluidsgolven
moeten eraan worden onttrokken). Dit is de taak van diode D,. D, is een
germanium diode, een type dat ook geschikt is voor erg zwakke golven.
Door de diode worden de radiogolven gehalveerd, zoals afgebeeld in fig.
4.2 b. Dit komt omdat de diode de stroom maar in een richting doorlaat.
Transistor TR, wordt gebruikt om het zwakke signaal van L2 te versterken.
Deze wordt met de basis van de transistor verbonden. De transistor wordt
ingesteld voor een juiste versterking met stroom die via R, en R2 vloeit. C2
dient om de basis van TR, van elk spoor radiofrekwentie te vrijwaren,
zodat alleen het geluidssignaal (audio) overblijft.

éléusl
(b)

jxrxrx
(c)

Figuur 4.2 Demodulatie: (a) gemoduleerde radio golf, (b) effekt van diode D,, (c)
effekt van C? De overblijvende golfvorm is het audiosignaal, die de radiogolf
moduleerde.
De transistor versterkt nu dit laagfrckwente (audio) signaal, dat hierdoor
op de collector van TR, komt te staan. Weerstand R, is een belastingsweerstand, die de stroomsignalen van TR, omzet in spanningssignalen, die
het oortelefoontjc sturen. De oortelefoon wordt via een kondensator van
0,1 ji F aangesloten, om te voorkomen, dat de konstantc gelijkspanning van
de collector van de transistor invloed heeft op de oortelefoon.

Komponenten
Verzamel eerst alle benodigdheden. De spoelen L, en L2 moeten om een
ferrietstaaf van ongeveer 10 mm diameter worden gewonden. De ferrietstaaf wordt bij meer gevoelige ontvangers gebruikt als richtinggevoclige
antenne, maar in deze radio wordt de staaf gewoon als spoelkcm gebruikt.
Een 120 mm lange staaf is voldoende. L, moet uit 75 windingen bestaan
van draad nr. 28. De draad moet voorzien zijn van lak- of zijdeisolatie. L2
dient uit 5 windingen te bestaan van draad nr. 28, eveneens geïsoleerd en
op het midden van L, gewikkeld. Door L2 direkt op het midden van L, te
wikkelen zijn we er zeker van, dat de spoelen goed gekoppeld zijn, zodat het
grootste deel van het signaal, dat door L, en C, is geselekteerd, wordt
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doorgegeven aan L2. Door het verschil in aantal windingen zullen L, en L2
ook als transformator werken. Bij de frekwcntic waarop is afgestemd, zal
een goede antenne in L, een hoogfrekwent signaal veroorzaken met een
betrekkelijk hoge spanning. Helaas kan dit deel van de schakeling niet
voldoende signaalstroom afgeven om een transistor te sturen. Hierdoor
moeten wc het signaal omlaag transformeren, om een signaal te krijgen met
een lage spanning en een hoge stroom. Dit is de taak van L2. Voor diode D,
moet een germanium diode worden gebruikt, de aangegeven typenummers
zijn algemeen verkrijgbaar. Een silicium diode is niet geschikt voor deze
schakeling, aangezien silicium dioden geen stroom geleiden voordat de
spanning erover ongeveer 0,5 V is; de ontvanger zou veel te ongevoelig
worden.
Het oortelefoontje moet van het kristal type zijn. Een magnetisch oortelefoontje, zoals bij transistorradio’s wordt mcegelevcrd, is niet gevoelig
genoeg. Voor de transistor kan elke willekeurige NPN silicium transistor
(laag vermogen) worden gebruikt. De gegeven typen zijn uitgeprobeerd en
beschikt bevonden.
Bouw
Begin met het ontwikkelen van de spoelen. Vijfenzeventig windingen van
draad nr. 28 beslaan een lengte van ongeveer 25-30 mm (hangt af van het
soort isolatie). Het is aan te bevelen de spoel in het midden van de ferrietstaaf aan te brengen. Een goede methode is om een stuk papier van 50 mm
breed af te knippen, en dit twee slagen om de staaf te wikkelen en ver
volgens met plakband vast te zetten. De draad van de spoel kan nu met
plakband aan een uiteinde van de papieren koker worden vastgezet, waar
na 75 windingen om de koker kunnen worden gewikkeld. De laatste
winding wordt ook weer met plakband vastgezet. De koker kan nu over de
ferrictstaaf worden geschoven, tot de spoel zich in het midden bevindt.
Bovendien kan de ferrietstaaf zo ook voor andere schakelingen worden
gebruikt. De kleine spoel L2 (5 windingen) kan nu over het midden van L,
worden gewikkeld en ook met plakband worden bevestigd. Laat de uit
einden van de wikkcldraad voorlopig lang (120 mm). Alle komponenten
behalve L,, L2 en C, worden op een printplaat gemonteerd. Voor deze
schakeling is een printplaat nodig met tenminste zeven koperbanen.
L2
5 windingen

u
75 windingen

ferrietstaaf

Figuur 4.3 De ferrietstaaf.
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Figuur 4.4

Onderdelenaansluiting van de transistorradio.

Alsje printplaat gebruikt, waarvan de banen niet genummerd zijn, zet dan
nummers op elke kant van de printplaat, zoals beschreven in de inleiding
van dit boek. Maak nu de indeling voor de komponcnten en houd de
soldeerbout gereed. De tekening (fig. 4.4) toont aan welk kopcrbaannummer welk onderdeel moet worden gesoldeerd. Denk eraan, dat dit niet de
komponentenindeling voorstelt, noch de volgorde van solderen, maar
alleen de koperbanen. Hierdoor kun je de schakeling zo indelen, dat de
opstelling het gunstigst is i.v.m. de afmetingen van de onderdelen.
Let er vooral op, dat de transistor en de diode op de juiste wijze worden
gemonteerd, wanneer de diode in de verkeerde richting wordt aangesloten,
is er geen geluid, worden de transistor aansluitingen verwisseld, dan kan de
transistor defect raken, zodra de batterij wordt ingcschakcld. Als alle
onderdelen op de printplaat zijn gemonteerd, moet de aandacht op C,, L,
en L2 worden gericht. Deze komponenten moeten op een apart paneeltje
worden bevestigd, waarbij de as van C, dan door het paneel gaat, en daarna
voorzien wordt van een afstemknop. Om een mooi geheel te krijgen worden
ook de socket voor het kristaloortelefoontje, de schakelaar en de antenne
en aardekontaktbussen aan het paneeltje bevestigd. Een voorbeeld van de
indeling van het paneel is weergegeven in fig. 4.5.
antenne
schaal

y

<§r"

aan/uit schakelaar

afstemming (Cl)
aarde

Figuur 4.5

—

uitgang

Indeling van het frontpaneel (niet op schaal).

Boor een gat in het paneel voor de variabele kondensator en de kontaktbussen, zoals afgebeeld, en bevestig deze onderdelen. Maak nu de scha
keling verder af, door de uiteinden van L, met de aansluitingen van de
kondensator te verbinden. Verbind tevens de beweegbare platen van de
kondensator met koperbaan 4, en bevestig de einden van L2 aan de
koperbanen 3 en 6 zoals afgebeeld. Verbind de centrale aansluiting van de
socket met koperbaan 7 en de buitenste aansluiting met koperbaan 4.
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Tabel 4.1 Komponcntcnlijst voor transistorradio
Weerstanden
(alle 1/4 W, 10 %)
2,2 kfi
R.
100 kQ
r2
Kondcnsatorcn
C
C2
C3
Halfgeleiders
TR

(tenminste 12 V werkspanning)
500 pF variabel
0,01 nF
0,1 pF

D

Silicium NPN-transistor zoals:
2N697, 2N1711, 2N2219, 2N3053, BFY50)
Gcrmanium diode zoals:
1N617, 1N3768, 0A9O, 0A91)

Schakelaars
S

Aan/uit-schakelaar

Diversen
Printplaat met 7 koperbanen
Fcrrictstaaf, ongeveer 10 mm diameter, 125 mm lang
Wikkcldraad nr. 28
Kristal oortelefoon met hoge impedantie
4 mm kontaktbussen voor 'antenne’ en 'aarde'
Plug en socket voor oortelefoon (indien nodig)
Knop voor afstemkondensator
Vcrbindingsdraad, soldeer enz.
Batterij aansluiting
Batterij, 9 V geschikt voor radio

Kastje, klemmetjes voor printplaat enz.
Nu testen. Gebruik een draadantenne van ten minste 10 m welke goed
geïsoleerd is en buiten is opgehangen. Met een binnen antenne gaat het ook
wel, mits je je niet bevindt in een gebouw met een stalen konstruktie.
Verbind de aardaansluiting met een metalen waterleidingpijp, of met een
metalen plaat, die begraven wordt. Plug het kristal oortelefoontje in de
socket en sluit de batterij tijdelijk aan, de plus aan koperbaan 1, de min aan
4.
Door met kondensator C, af te stemmen, moet het nu mogelijk zijn, de
sterkste zenders in je omgeving, te ontvangen.
Als alles in orde is, lijm dan de ferrietstaaf tegen het paneel, evenals de
printplaat, waarbij snel (maar niet te snel) drogende lijm kan worden
gebruikt. Verbind de batterij met de schakelaar en de printplaat en schroef
het paneel tegen het kastje, waarmee je radio voltooid is.
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5

Eenvoudige
IC-ontvanger

Bij deze schakeling wordt gebruik gemaakt van een geïntegreerd circuit,
om het zwakke audiosignaal, wat door de diode is gelijkgericht, te ver
sterken. Spoel L, wordt om een ferrictstaaf gewikkeld, die als antenne
dienst doet.
L, wordt afgestemd op de frekwentie van de zender, die we willen ont
vangen, door variabele kondensator VC, te verdraaien. De signalen van L
gaan naar detektiediode D,. Het toegepaste IC, type 741, versterkt geen
schakelaar
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—</ 0—0 +9V
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R6 *70kfl
—W—
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R3 en C3 vormen middenfrequentfilter

Figuur 5.7 Schema van de IC ontvanger.
Hoofdtelefoon met hoge weerstand of kristal oortelefoon.
hoogfrekwente signalen, zodat we deze niet op de ingang kunnen zetten.
Deze signalen verwijderen we met filtercircuit R3C3. Zodoende komt
alleen het gedcmoduleerde audiosignaal op de ingang van het IC. Het 741
IC is een zogenaamde operationele versterker. Dit betekent, dat het een
versterker is, met een zeer grote spanningsverstcrking. Hierop moet een
negatieve terugkoppeling worden toegepast, om het IC bruikbaar te maken
voor de meeste versterkingsfunktie. Voor het gemak is het IC voorzien van
twee ingangen. Deze zijn aangeduid met + en —, maar moeten niet verward
worden met de voedingsaansluitingen. De werking is als volgt: elke vorm
van kontakt tussen de uitgang en de +-ingang zal resulteren in een posi
tieve terugkoppeling, met het gevolg, dat er oscillatie optreedt, terwijl elk
kontakt, tussen de uitgang en de min-ingang een negatieve terugkoppeling
tot gevolg heeft. Hierdoor wordt de versterking verminderd, waardoor de
versterker beter geschikt wordt voor ons doel.
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Een vereiste is, dat de twee ingangen dezelfde gelijkspanning hebben, en
dat de uitgang eveneens onder deze spanning moet staan.
Bij sommige schakelingen wordt dit gerealiseerd, door aparte positieve en
negatieve voeding te gebruiken, waarbij dan de plus-ingang met de aarde
wordt verbonden, en er een weerstand tussen de min-ingang en de uitgang
wordt geschakeld.
Bij deze schakeling hebben we een enkele 9 V voedingsbron toegepast,
waarbij de weerstanden R« en R2 ervoor zorgen, dat de spanning van de
+-ingang ongeveer +5 V is. Om de —ingang op de juiste spanning te
houden, moeten we gebruik maken van de terugkoppeling tussen de uit
gang cn de —ingang. We zouden dit kunnen doen door deze twee direkt
met elkaar te verbinden, maar hierdoor zou de versterking van het IC erg
laag worden.
Bij deze schakeling wordt een weerstand R6 van 470 kfl tussen de uitgang
en de —ingang geschakeld, terwijl we alleen via C4, R5 en VR, een
verbinding met de aarde hebben. Door het toepassen van C4 zijn we er
zeker van, dat de —ingang dezelfde gelijkspanning heeft als de uitgang,
maar dat deze niet zo’n hoge signaalspanning ontvangt. De mate van
signaalterugkoppeling wordt bepaald door de verhouding tussen R4 en
(VR, + R5). De laatste is variabel, zodat VR, als volume regelaar kan
worden gebruikt. Het uitgangssignaal van de IC-versterker gaat via kondensator C5 naar het oortelefoontjc. C5 dient om de gelijkspanning aan de
uitgang van het IC te scheiden van het oortelefoontje.
Er dient een kristal oortclefoon te worden gebruikt i.v.m. de gevoelig
heid.
Komponenten
Het IC-type 741 is in vele uitvoeringsvormen verkrijgbaar. De uitvoering,
die we hebben gekozen, die met 8 pennen, is goed verkrijgbaar. Deze
uitvoering zal gemerkt zijn met de letters MC of LM, waarmee de fabrikant
van het IC wordt aangeduid. Al deze IC’s zijn echter gelijk, zolang het maar
8 pens uitvoeringen zijn, voorzien van de aanduiding 741. De verbinding
met de pennen zijn aangegeven in fig. 5.2. Denk eraan, dat we alleen de
pennen 2,3,4,6 cn 7 gebruiken, en dat er geen verbindingen met de andere
pennen van het IC mogen worden gemaakt.
Spoel L, bestaat uit 75 windingen van wikkeldraad nr. 28, die tegen elkaar
liggend worden gewikkeld op een ferrietstaaf van 10 mm diameter, zoals is
gespecificeerd. Gebruik de juiste staafdiameter, de lengte is niet zo belang
rijk. De spoel kan het beste worden gewikkeld om een papieren koker,
zodat het geheel naar het midden van de staaf kan worden geschoven. Knip
een strook papier af van 75 mm breed en wikkel dit niet te vast om de
ferrietstaaf. Zet de rand met plakband vast.
Bevestig nu een uiteinde van draad nr. 28 met plakband aan het eind van de
papieren koker. Laat ongeveer 125 mm draad vrij voor de aansluiting en
schuif de ferrietstaaf in de koker. Breng nu de 75 windingen aan, waarbij
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Figuur 5.2 IC onlanger, (a) koperbaan diagram, (b) opstelling van liet IC op de
koperbanen.
elke winding de naastliggende raakt. Maak het andere einde van de draad
nu ook met plakband vast en knip de draad af, waarbij weer 125 mm als
verbindingsdraad wordt vrijgelaten.
Diode D, moet van het germanium type zijn, zoals gespecificeerd in
tabel 5.1. Een silicium diode zal alleen bruikbaar zijn bij zeer sterke sig
nalen. Het oortelefoontje moet van het kristaltypc zijn; het magnetisch
oortclefoontje, wat bij transistorradio’s wordt meegelevcrd is niet gevoelig
genoeg.
VR, dient een miniatuur potentiometer te zijn, voorzien van een knop.
Zoals bij alle eenvoudige radio-ontvangers, zal ook deze schakeling een
antenne en een aardverbinding nodig hebben, maar zonder dat zullen de
meeste nabijgelegen, sterkste zenders wel te horen zijn.
De toe te passen printplaat moet van koperbanen zijn voorzien, die een
tussenruimte van 2,5 mm hebben om het IC te kunnen monteren. Als
Veroboard wordt gebruikt, maak dan de onderbrekingen in de koperbanen
volgens de tekening, dat is weergegeven in de inleiding. Nummer de
koperbanen aan beide zijden van de printplaat. Let er wel op, dat de
nummers aan beide zijden van de printplaat hetzelfde zijn.
Bouw
Begin de bouw met het monteren van de 741. Pen 1 is herkenbaar op de stip
van de behuizing. Deze pen moet aan koperbaan 6 worden gesoldeerd. Zet
de IC op z’n plaats en zorg ervoor, dat de pennen aan de juiste koperbanen
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worden gesoldeerd; pen 1 aan baan 6; pen 2 aan 7, pen 3 aan 9, pen 4 aan
10, pen 5 aan 29, pen 6 aan 27, pen 7 aan 26 en pen 8 aan 24 (nummering
zoals aangegeven in de inleiding). Soldeer nu pen 1 aan de betreffende
koperbaan en kontrolccr nogmaals. Soldeer pen 8 vast en weer kontroleren. Als dit in orde is kunnen de overblijvende pennen aan de koperbanen
worden gesoldeerd. Als er een fout gemaakt wordt met een of twee pennen
vastgesoldeerd, kan het IC nog gemakkelijk worden losgemaakt. Wanneer
echter alle pennen vastgcsoldeerd zijn, wordt het veel moeilijker om het IC
los te krijgen.
Nu kunnen de resterende onderdelen worden vastgesoldeerd, volgens
fig. 5.2.
Bij deze schakeling kan de diode in beide richtingen worden aangeslo
ten.
Spoel L,, afstemkondensator C, en volumeregelaar VR, worden niet op de
printplaat gemonteerd. De antenne- en aardekontaktbussen nog niet aan
sluiten, dit geldt eveneens voor de uitgangssocket.
Testen
Verbind de wikkeling van L,, nadat de isolatie is verwijderd met de aan
sluitingen van C, en maak een tijdclijke verbinding tussen de aarde van C,
(de flexibele verbinding) en koperbaan 10. Sluitdekristaloortelefoonopde
uitgang aan zodat de tip van de plug met baan 28 en de andere geleider met
baan 10 in verbinding staat. Soldeer nu de volumeregelaar VR, vast met
flexibele draden, die later op maat gemaakt kunnen worden. Sluit nu de
antenne aan, op dat eind van L,, dat in verbinding staat met D, en maak de
verbinding daar, waar D, met koperbaan 2 is verbonden. Sluit nu de
batterij aan, + aan koperbaan 26 en - aan baan 10.
Met de batterij aangesloten en de volumeregelaar op minimale weerstand,
moet m.b.v. C, afgestemd kunnen worden op verscheidene, niet te ver
afgelegen, stations. Stel de volumeregelaar zo in, dat de ontvangst helder en
ongestoord is.
Inbouw van de schakeling
Gebruik een plastic kastje, wat groot genoeg is, om de ferrietstaaf, print
plaat, batterij, volumeregelaar, variabelekondensator, socket en de twee
ingangskontaktbussen te kunnen bevatten. Maak een indeling voor de
onderdelen, waarbij ervoor gezorgd moet worden, dat de volumeregelaar
en de variabelekondensator de andere komponenten niet raken, en dat de
bedieningsassen zich zo ver van elkaar bevinden, dat er ruimte genoeg is
voor de bedieningsknoppen.
Boor gaatjes voor de variabele kondensator, volumeregelaar, de socket en
de ingangskontaktbussen en monteer deze onderdelen. Breng nu de battcrijklcm aan, en de klemmetjes voor de ferrietstaaf en de printplaat. Als
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Veroboard (dubbelzijdig) wordt gebruikt, zal dit op steuntjes moeten
worden gemonteerd of met nylonklemmetjes moeten worden bevestigd,
die in dit stadium in het kastje moeten worden gelijmd.
De ferrietstaaf kan worden vastgelijmd, maar het is handiger deze met
klemmen te bevestigen, die echter niet van metaal mogen zijn.
Als alles op z’n plaats is bevestigd, kan de definitieve bedrading worden
aangebracht. Wanneer het dubbelzijdige Veroboard wordt gebruikt, moet
de definitieve bedrading zo lang worden genomen, dat de printplaat na het
bedraden kan worden gemonteerd. Wanneer een éénzijdige printplaat
wordt toegepast, kan deze op z’n plaats worden bevestigd (met dubbelzij
dig plakband), voordat de definitieve bedrading wordt aangelegd. De
koperbanen van dit type printplaat bevinden zich namelijk aan de boven
kant als de plaat is gemonteerd.
Tabel 5.1 Komponentenlijst voor dc IC-ontvanger
(alle 1/4 W, 10%)
Weerstanden
220 kfl
R|, R-2, R4
5,6 kfl
R3
i kn
Rs
470 kfi
r6
10 kQ variabel
VR
Kondensatorcn
C,
C„ C5
C3
C4
Halfgeleiders
IC
D
Schakelaar
S

(tenminste 12 V werkspanning)
500 pF variabel
0,1 /xF
470 pF
10 ^F clektroliet
Type 741 operationele versterker, moet 8 pens DIL
zijn zoals:
MC1741, CA741S of LM741CN
Germaniumdiode zoals:
1N34, 1N38, 1N48, 1N617, 1N3768, 0A90, 0A9I
Aan/ uit-schakelaar

Diversen
Printplaat, geschikt voor IC (zie Inleiding) rastermaat 2,5 mm
Ferrietstaaf, ongeveer 10 mm diameter, 125 mm lang
Wikkeldraad nr. 28
Uitgangskontaktbus en steker
Oortelefoon met hoge weerstand of hoofdtelefoon
Knoppen voor C, en VR,
4 mm kontaktbussen voor antenne en aarde
Vcrbindingsdraad, soldeer enz.
Batterijaansluiting
Batterij, 9 V geschikt voor radio
Kastje, klemmetjes voor printplaat enz.
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Verbind de wikkeling van L, met C,, waarbij de draden van L, op de juiste
lengte worden afgeknipt. Verbind de kontaktbus voor aarde met de aardaansluiting van C, (ansluitpunt van de flexibele verbinding) en verbindt dit
punt met koperbaan 10. Maak een verbinding tussen de antennekontaktbus en de antcnneaansluiting van C,, en vandaar naar koperbaan 2. Nu de
’hete’ en de middenaansluiting van VR, verbinden met koperbaan 11 en
het andere aansluitpunt met koperbaan 10. Vervolgens een verbindingsdraad aanbrengen van koperbaan 28 naar de centrale aansluiting van de
socket. Verbind koperbaan 26 met één kant van.de schakelaar. Neem nu
het batterij aansluitsnoer en soldeer hiervan de negatieve (zwarte) draad
aan koperbaan 10 en de positieve (rode) draad aan de andere kant van de
schakelaar, waarmee het bedraden af is.
Sluit de batterij aan, schroef het deksel vast en je IC radio is klaar voor
gebruik.
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6

Veldsterktemeter
voor de korte golf

Deze meter wordt gebruikt om de sterkte van signalen te meten en te
vergelijken. Dit is mogelijk in het gebied van de kortegolf frckwenties. Het
instrument is bijvoorbeeld erg praktisch om te bepalen waar een antenne
moet worden geplaatst, of om het bereik van zenders te meten. Evenals bij
de diposcillator (hoofdstuk 9) worden bij deze schakeling uitwisselbare
spoelen toegepast, waarbij dezelfde set spoelen kan worden gebruikt als
voor de dipmeter.
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Figuur 6.1

Schema van veldsterktemeter.

Het principe is eenvoudig. De uitwisselbare spoel en de variabele kondensator VC| (zie fig. 6.1) vormen een afgestemde kring, die verbonden is met
de antenne. De spanning over de kring zal hierdoor het grootst zijn bij
signalen met een frekwentie waarop de kring is afgestemd. Het signaal
wordt gedemoduleerd door diode D,. Wc hebben echter deze keer geen
belangstelling voor de audiogolfvorm.
Door de werking van de diode wordt een voorspanning (gelijkspanning)
geproduceerd, waardoor de geringe basisstroom van TR, verandert. De
transistor zorgt ervoor, dat er een veel grotere verandering in de collectorstroom optreedt. Deze stroom wordt gemeten met meter M, een
1 mA type, dat moet zijn voorzien van een geijkte schaalverdeling.
VR | wordt gebruikt om de meter op nul te stellen, om zo de geringe invloed
van de voorspanning op de transistor te kompenscren. Aangezien de
waarde van de voorspanning afhankelijk is van de temperatuur, zal de
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nulstclling van tijd tot tijd moeten worden aangepast. Als met de vcldsterktemeter moet worden gewerkt, wordt er een spoel van het gewenste
frekwcnticgcbied in geplugd en wordt de afstemkring zo ingesteld dat de
meteraanwijzing erg laag is. De meter wordt dan met VR, op nul gesteld.
De antenne wordt aangesloten en VC, verdraaid. De meter zal dan de
relatieve sterkte van elk signaal aangeven, dat wordt opgevangen.
Als het instrument klaar is, moet op dezelfde manier worden geijkt als bij
de dipmeter, nl. door vergelijking met een goede signaalgenerator.
VC, moet worden voorzien van een pijlknop en er kan een schaal worden
gemaakt, waarop de afstemfrekwenties van elke spoel zijn weergegeven.
De frckwenticgebicdcn zijn zó gekozen, dat deze ook de amateurbanden
omvatten.
Een eenvoudige ronde schaal is voldoende. Aangezien de signaalsterkte
van kortegolf uitzendingen van uur tot uur of van dag tot dag kan variëren,
zou je eigenlijk een logboek moeten bijhouden van de meteraanwijzingen,
in ieder geval van die frekwenties, waarvoor je belangstelling hebt.
In dit logboek zou vermeld kunnen worden: meteraanwijzing, dag, datum
en uur van aflezing.
Komponentcn
De toe te passen komponenten voor deze schakeling hoeven niet al te
nauwkeurig te zijn. De dioden D, en D2 moeten echter wel germanium
dioden zijn, geschikt voor kleine stromen, om de veldsterktemeter redelijk
gevoelig te maken. De te gebruiken meter bepaalt de gevoeligheid van de
schakeling; wc hebben een 1 mA meter gekozen, maar door het toepassen
van een 100 pA meter zal de schakeling gevoeliger worden.
De schaalindeling van de meter is niet belangrijk, aangezien dit een
instrument is voor het vergelijken van signaalsterkten, in plaats van het
verkrijgen van exaktc metingen. De spoelen worden gewikkeld zoals aan
gegeven in tabel 6.1.
Tabel 6.1 Gegevens voor het wikkelen van spoelen
Bereik
44 windingen draad nr. 28 op 10 mm diameter ferrict1,5-4 MHz
staaf
71 windingen draad nr. 38 op 7 mm diameter spocl3,8-8,6 MHz
vorm, windingen tegen elkaar
32 windingen draad nr. 32 op 7 mm diameter spoel8-18 MHz
vorm, windingen tegen elkaar
17 windingen draad nr. 24 op 7 mm diameter spoel15-35 MHz
vorm, windingen dicht tegen elkaar
Bouw
Alle onderdelen, behalve de meter en de onderdelen voor het afstemmen, L
en VC,, kunnen op de printplaat worden gemonteerd, hoewel sommigen er
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de voorkeur aan zullen geven VR, apart te monteren en deze met soepel
draad met de printplaat te verbinden. Fig. 6 geeft de verbindingen aan
voor elk onderdeel, en geldt ook als VR, niet op de printplaat wordt .
gemonteerd.
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Figuur 6.2

Koperbaan diagram voor printplaat van veldsterktemeter.

Testen
Voor het testen moet de schakeling even provisorisch worden aangesloten.
Soldeer de uiteinden van één van de spoelen, liefst de spoel voor de laagste
frckwentie, aan de aansluitpunten van de variabele kondensator VC,. Sluit
nu de printplaat aan, door een verbinding aan te brengen tussen de
draaibare platen van de kondensator en koperbaan 4, en een verbinding
tussen de stilstaande platen en koperbaan 8.
De meter kan tijdelijk met krokodilleklemmcn worden aangesloten op
koperbaan 2 en 1, waarbij het positieve aansluitpunt van de meter ver
bonden moet zijn met koperbaan 1. Als VR, niet direkt met de koperbanen
van de printplaat is verbonden, zal dit onderdeel ook met flexibele draden
moeten worden aangesloten op de koperbanen 7 en 4. Maak de antenne
gereed, om deze op koperbaan 8 aan te sluiten, om de signalen te kunnen
ontvangen, zodra de meter op nul gesteld is. Verbind de batterij met de
koperbanen 1 (+) en 4 (—). Met de batterij aangesloten, wordt met de
weerstand voor de nulinstelling VR,, de meter op nul of iets hoger inge
steld. Bij sommige meters is de aanslag zo geplaatst, dat de naald deze raakt
bij nulaanwijzing. Het is dan onmogelijk vast te stellen, of VR, juist is
ingesteld. Stel in zulke gevallen VR, zo in, dat er een kleine aanwijzing is
b.v. 0,05 mA. Het is belangrijk VR, juist in te stellen, opdat elk inkomend
signaal in staat is voldoende stroom te leveren om de naald van de meter los
te doen komen. Wordt VR, namelijk zó ingesteld, dat TR, geheel gesperd
is, dan zullen slechts de sterkste signalen enig effekt op de meter heb
ben.
Wanneer de nulstelling in orde is, sluit dan de antenne aan, en verdraai
VC, langzaam. De meter moet dan de sterkte van elke uitzending aangeven
waarop wordt afgestemd, waarbij de aanwijzing van de naald oploopt tot
een maximum om daarna weer te dalen als VC, verder wordt gedraaid.
IJken is alleen mogelijk als een signaalgenerator beschikbaar is. Voor elke
spoel wordt dan bij een aantal frekwenties de aanwijzing van de pijlknop
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van VC| aangetekend op een cirkelvormige schaal. Aan de hand hiervan
kan een ijkgrafiek worden gemaakt.
Het ijken kan het beste worden uitgevoerd als de schakeling is inge
bouwd.
Tabel 6.2 Komponentcnlijst voor signaalsterktcmetcr
Weerstanden
(alle '/4 W, 10%)
56 kfi
R.
1 Mfl
R2
2,2 kS2
r5
VR
5 kfl variabel
Kondensatorcn
C,
C2, C3
VC,
Halfgeleiders
TR
D„ D,
Schakelaar
S

(tenminste 12 V werkspanning)
100 pF
0,01 tiF
100 pF variabel
Silicium NPN-transistor zoals 2N697, 2N17II,
2N2219, 2N3053, BFY50
Gcrmanium diodes zoals IN38, 1N48, 1N617,
1N3769, 0A90.0A91
Aan/uit-schakelaar

Diversen
Prinlplaat met 8 koperbanen
Fcrrietstaaf, 10 mm diameter
Drie spoelvormen, ongeveer 7 mm diameter
Wikkcldraad nr. 24, 28, 32, 38
4 mm kontaktbussen voor antenne en aarde
Plug en socket voor meter
Meter, bij 1 mA volle uitslag
Pijlknop en schaal voor VC i
Knop voor VR,
Vcrbindingsdraad, soldeer enz.
Battcrijaansluiting
Batterij, 9 V geschikt voor radio
Kastje, klemmetjes voor printplaat enz.

i

Inbouwen
Er moet een plastic kastje worden gebruikt, aangezien de aanwezigheid van
metaal de afstemming verstoort. Probeer of de belangrijkste onderdelen in
de kast passen, waarbij eraan moet worden gedacht, dat de batterij, de
batterijklem, de meter en de aan/uit-schakelaar erin moeten passen, even
als de kontaktbussen voor de spoelen, de antenne en de aardverbinding.
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De printplaat kan op de bekende manier worden bevestigd, nl. met dub
belzijdig plakband als het 'éénzijdig’ printplaat wordt toegepast en plastic
klemmetjes als het dubbelzijdige printplaat wordt gebruikt. Teken de te
maken gaten af, boor ze, en monteer vervolgens de onderdelen. De spoelen
kunnen op plastic strips worden gemonteerd, die worden voorzien van
stekers, maar het is net zo gemakkelijk om aan de soldeerlippen van de
spoel korte, dikke koperdraden te solderen, waaraan stekers worden
bevestigd. Deze worden op een zodanige afstand van elkaar gezet, dat ze in
de kontaktbussen voor de spoel passen.
Als de onderdelen op hun plaats zijn bevestigd, kan de definitieve bedra
ding worden aangebracht. De antennekontaktbus wordt met een van de
kontaktbussen van de spoel verbonden en vandaar wordt een verbinding
gemaakt met koperbaan 8, waarbij de verbindingsdraad zo kort mogelijk
wordt gehouden.
De kontaktbus voor aarde wordt met koperbaan 4 verbonden. De verbin
dingen met VC, zijn al aangebracht voor het testen. De meter kan nu
definitief worden aangesloten op de koperbanen 1 en 2. Koperbaan 1
wordt nu verbonden met één kant van de aan/uit-schakelaar, terwijl de
positieve verbindingsdraad van de batterij aan de andere kant van de
schakelaar wordt vast gesoldeerd.
De negatieve verbindingsdraad van de batterij wordt aan koperbaan 4
gesoldeerd, waarmee de bedrading af is. Tenslotte wordt het deksel aan
gebracht en de veldsterktemeter is klaar voor gebruik.
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7

Elektronische
ohmmeter

Dc ohmschaal, zoals die op conventionele multimeters wordt aangetrof
fen, heeft verscheidene nadelen, waarvan er een de niet-lineaire en tevens
omgekeerde verdeling is. Deze schaalverdelingen, die vaak erg sterk in
elkaar zijn gedrukt in het gebied aan het eind van de schaal, maken het
aflezcn van deze waarden tamelijk moeilijk, terwijl bovendien dc meter
voor elke meting op nul gesteld moet worden. Bovendien geven de ohmschalen de hogere waarden niet aan, tenzij een erg gevoelige meter wordt
gebruikt. Toch wordt met deze waarden vaak gewerkt.
De hier beschreven elektronische ohmmeter heeft deze nadelen niet, door
de toepassing van een meetbrug systeem zonder meter. Bij dit meetsysteem
wordt de te meten weerstandwaarde vergeleken met een standaard (be
kende) waarde. De bekende en onbekende weerstanden worden in serie
geschakeld, zodat door beide dezelfde stroom gaat. Ook gaat er een stroom
vanaf dezelfde bron door een potentiometer. De spanning op het verbin
dingspunt van de vaste weerstanden wordt vergeleken met die van dc loper
van dc potentiometer. Uit de theorie van de brug van Whaetstone weten
we, dat wanneer de verhouding van dc vaste weerstanden exact gelijk is aan
de verhouding van dc potentiometer (wat op een schaal kan worden aan
gegeven), dat dan de spanningen, die we vergelijken exact gelijk zullen zijn.
Als wc gebruik maken van een lineaire potentiometer (hierbij is de weer
stand evenredig met de hoek waarover de as is verdraaid), kunnen we het
verhoudingsgetal aflczen, zodat we onmiddellijk dc waarde van de weer
stand kunnen berekenen, door de afgelezen waarde te vermenigvuldigen
met de waarde van de gebruikte standaard weerstand.
Bij deze schakeling (fig. 7.1) staat slechts een geringe spanning over de
potentiometer, deze wordt toegevoerd via dc weerstanden R4 en R5, die
tussen de aansluitingen van de potentiometer en de voeding zijn gescha
keld. De toegepaste weerstandswaarde van 100 kïï zorgt er ook voor, dat de
schakeling niet kan worden opgeblazen door een eventuele kortsluiting,
dus komponenten zoals dioden niet defekt zullen raken als ze per ongeluk
tussen de meetklemmen worden geplaatst.
De kombinatie van de bekende weerstand, die met de schakelaar wordt
geselekteerd uit R,, R2 of R3 en de onbekende weerstand, die wordt
aangesloten zoals afgebeeld, wordt over de potentiometer geschakeld. De
spanning op het punt van de schakeling, waar de bekende weerstand en dc
onbekende weerstand met elkaar verbonden zijn, wordt doorgegeven aan
de -ingang van operationele versterker type 741, terwijl de loper van de
potentiometer met dc +ingang van de operationele versterker wordt ver
bonden.
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Nu is de werking van de operationele versterker zo, dat wanneer de
spanningen aan de ingangen gelijk zijn, en ongeveer de helft van de voe
dingsspanning, de uitgangsspanning ook ongeveer de helft van de voe
dingsspanning zal zijn.
Is de spanning aan de +ingang maar iets hoger dan de spanning aan de
-ingang, dan krijgt de uitgangsspanning een hoge waarde, vrijwel gelijk
aan de voedingsspanning. Is de spanning van de —ingang maar iets hoger
dan de spanning van de +ingang, dan zal de uitgangsspanning laag zijn,
vrijwel gelijk aan de minleiding. Hierdoor is de 741 een zeer gevoelige
detektor voor gelijke spanningen. Om dit aan te geven maken we gebruik
van LED’s, die tussen de uitgang van de 741 en een spanning met een
waarde gelijk aan de helft van de voedingsspanning worden geschakeld.
Als we de potentiometer zo verdraaien, dat de +ingang zo positief mogelijk
is, zal LED 1 oplichten. Draaien we de potentiometer in de andere richting,
waarmee we de spanning van de +ingang zo laag mogelijk maken, dan zal
de andere LED, LED 2, oplichten. De juiste, of evenwichtsstand van de
potentiometer is die, waarbij de twee LED’s beide geheel uit zijn.
De schaal van de potentiometer loopt van 0,1 via 1 (het middengebied) tot
10.
Om de waarde van een onbekende weerstand te bepalen brengen we de
schakeling in evenwicht, zoals beschreven, en lezen het verhoudingsgetal af
bij de pijlknop van de potentiometer. We vermenigvuldigen nu dit getal
met de waarde van de weerstand, die met S, werd gekozen. Is bijvoorbeeld
de aanwijzing van de potentiometer 0,33 en de met S, geselekteerdc waarde
10 kfl, dan is de waarde van de onbekende weerstand (0,33 x 10 kfl) 3,3
kfi.
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Figuur 7.1 Elektronische ohmmeter: (a) schema, (h) uitvoering van de schaal voor
pijlknop van VR, (zie tekst).
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(Componenten
De 741 wordt geleverd door verscheidene fabrikanten, waardoor je letters
als MC, LM of CA kunt aantreffen, waarmee de fabrikant wordt aange
duid. Als het aangegeven getal 741 is, en het type behuizing een 8 pens DIL
(Dual In Linc), dan is het IC geschikt. De potentiometer moet lineair zijn
en een zo klein mogelijke tolerantie hebben. De potentiometer, die in het
prototype werd gebruikt was een draadgewonden type met 5% toleran
tie.

i

Tabel 7.1 Komponentenlijst voor elektronische ohmmeter
Weerstanden
(alle V4 W, 10 %, behalve waar vermeldt)
R
100 Q 1 % metaal film
10 kS2 I % metaal film
R:
R3
I MS2 1 % metaal film
r4, r5
100 kfi
150 kfl
R«i R7
VR,
10 kfi variabel
Halfgeleiders
IC,
LED 1,2

Type 741 operationele versterker, 8 pens DIL
Rode LED’s

Schakelaars
S,

S2

Eén moederkontakt, 3 standen
Aan/uit-schakelaar

Diversen
Printplaat, geschikt voor IC’s (zie Inleiding)
Miniatuur kontaktbussen voor te testen weerstand (of gebruik TO-5 houder)
Pijlknoppen voor VR, en S,
Rubber tulcs voor LED’s
Vcrbindingsdraad, soldeer enz.
Battcrijaansluiting
Batterij, 9 V geschikt voor radio
Kastje, klemmetjes voor printplaat enz.

Gebruik geen rode en groene LED’s samen, aangezien LED’s van ver
schillende kleur bij verschillende spanningen oplichten. De twee LED’s
kunnen gemerkt worden met HOOG en LAAG, waardoor we meteen
weten of de potentiometer naar ’hoog’ of naar ’laag’ moet worden gedraaid,
zodat een snelle korrektie mogelijk is.
De printplaat moet, daar waar de 741 wordt gemonteerd, voorzien zijn van
koperbanen met een onderlinge afstand van 2,5 mm, maar het is erg handig
als de rest van de koperbanen een grotere afstand heeft, aangezien dit het
bedraden veel gemakkelijker maakt. Hiervoor is speciaal printplaat ver
krijgbaar. Wordt echter Veroboard gebruikt, dan moeten de koperbanen
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1

worden genummerd in de volgorde zoals aangegeven in de inleiding. De
nummering is zo opgezet, dat deze overeenkomt met de nummering van
speciaal print, waarbij rekening is gehouden met het feit, dat de onderdelen
bij het Veroboard er vanaf de andere zijde worden ingestoken.
Bouw
Bij dit ontwerp kunnen alle onderdelen, wanneer ze goed worden inge
deeld, op de printplaat worden gemonteerd, met uitzondering van de
aan/uit-schakclaar en de kontaktbussen, waarop de onbekende weerstand
wordt aangesloten. Het koperbaandiagram is weergegeven in fig. 7.2.
Begin met VR, zo dicht mogelijk op de koperbanen te monteren.
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Figuur 7.2 Elektronische ohmmeter: (a) onderdelen aansluiting, (h) opstelling van
de 741 op de koperbanen, (c) aansluitingen van de LED's. Opm. DU. 741 van elk
fabrikaat is geschikt, maar TO-5 uitvoeringen zijn niet zo gemakkelijk op de
printplaat te monteren.

Als Veroboard wordt gebruikt, zal aan de soldeerlippen van de potentiometer draad moeten worden gesoldeerd, dat door de gaatjes van de print
plaat wordt gestoken. Knip nu de aansluitingen van de LED’s zover af, dat
ze zó kunnen worden gemonteerd, dat de bovenkant op gelijke hoogte ligt
met het uiteinde van de bevestigingsschrocfdraad van de potentiometer.
Hierdoor kan, nadat de gaten voor de potentiometer en de LED’s in het
paneel zijn geboord de hele schakeling aan het paneel van de kast worden
bevestigd door de potentiometer op z’n plaats vast te zetten.
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Inbouwen
Neem een plastic kastje, wat groot genoeg is om de printplaat, batterij met
klem en aan/uit-schakelaar te bevatten. Deel de komponenten zo in, dat de
as van de potentiometer, de LED’s en de kontaktbussen zich aan de
bovenzijde van de kast bevinden. Als een goede indeling is gevonden, merk
dan de plaats van de gaten en boor deze in de kast. Monteer de aan/
uit-schakelaar en de batterijklem en vervolgens de kontaktbussen voor de
weerstand. Bevestig tenslotte de potentiometer waardoor ook de printplaat
vast zit. Soldeer een verbindingsdraad tussen koperbaan 8 en de rode
kontaktbus, en één tussen koperbaan 7 en de zwarte kontaktbus.
De kontaktbussen zijn hierdoor te onderscheiden, waardoor ook de weer
stand van dioden m.b.v. kleine stromen kan worden gemeten. Verbind nu
koperbaan 26 met één aansluiting van de aan/uit-schakelaar. Bevestig nu
het batterijaansluitsnocr; de zwarte (negatieve) draad aan koperbaan 10 en
de rode (positieve) draad aan de andere aansluiting van de schakelaar.
De bedrading is hiermee af, en het deksel van het kastje kan nu worden
gemonteerd.
Testen en ijken
Om de meter te ijken zijn verscheidene standaard weerstanden nodig, liefst
typen met 1 % tolerantie. Aangezien het erg praktisch is, de gestandaar
diseerde waarden op de meter aan te geven, verdient een set weerstanden
met gestandaardiseerde waarden van 1 kft tot 100 kfl voorkeur.
De ijking kan met slechts drie weerstanden worden uitgevoerd, maar is dan
niet erg nauwkeurig.
Geschikte waarden zijn 1 kö, 1,5 kfi, 2,2 kfi, 3,3 k!I2, 4,4 k£2,6,8 kfi, 10 kfi,
15 kfi, 22 kfi, 33 kQ, 47 kfi, 68 kfi en 100 kfi.
Op de as van de potentiometer moet een pijlknop worden bevestigd, en aan
het paneel van de kast moet onder de knop een blanco schaal worden
gelijmd, zó dat de uiteinden van de schaal samenvallen met de uiterste
standen van de knop. Door de stand van de knop op de as te wijzigen kan
dit worden bijgesteld.
De schaal kan nu worden geijkt. Sluit een weerstand van 10 kfl, 1% op de
kontaktbussen aan. Plaats de selektie schakelaar in de 10 kS2 stand en
schakel in. Verdraai de potentiometer tot beide LED’s zijn gedoofd en
merk deze stand, die halverwege de twee eindstanden moet liggen, met 1.
Zet nu, in plaats van de weerstand van 10 kft een weerstand van 6,8 kfl
tussen de kontaktbussen. Maak weer evenwicht en merk dit punt met 0,68
(aangezien 0,68 X 10 kS2 = 6,8 kS2). Herhaal dit met een weerstand van
4,7 kïï (merken met 0,47) en zo door tot 1 kfi (0,1). Begin daarna met het
merken van waarden boven 10 kïï, gebruik makend van de 15 kS2 weer
stand om de plaats van 1,5 te vinden, en de 22 kïï weerstand om 2,2 te
vinden enz. Zodoende wordt de schaal geijkt op gestandaardiseerde waar
den. Een alternatieve methode is, om de standen l (10 kïï), 0,1 (1 k£2) en 10
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(100 kfl) te merken en de schaal evenredig te verdelen om 0,2,0,3,0,4 enz.
te vinden. Deze methode is minder praktisch, daar dan de standen voor de
gestandaardiseerde waarden moeten worden geschat.
Het gebruik van de ohmmeter
De ohmmeter werkt betrouwbaar voor weerstandswaardcn tussen 10 G en
10 MG en zal een benadering van de waarden buiten dit gebied geven.
De brug wordt in evenwicht gebracht, zoals eerder beschreven, waarna de
schaal wordt afgelczen. De afgelezen waarde wordt dan met de weerstandswaarde, die met S, wordt geselektcerd, vermenigvuldigd. Aangezien
deze weerstanden 100 G, 10 kG en 1 MG zijn, is de vermenigvuldiging
eenvoudig; voorbeelden:
Aanwijzing van de potentiometer
4,7

0,68
0,47

1,5
0,22
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stand S i

Waarde

100 G

470G

10 G

6,8 kG
470 kG
15 kG

1 MG
10 kG
100 G

22 G

8

Elektronische
voltmeter

Transistor schakelingen werken met betrekkelijk lage spanningen en stro
men. Dit kan enkele problemen veroorzaken bij het meten van spanningen.
Vrijwel alle voltmeters werken namelijk met een stroom, die door de meter
vloeit. Wanneer echter de hoeveelheid stroom, die door de meter gaat meer
dan ongeveer een tiende van de stroom is, die door de te meten schakeling
vloeit, zal de aanwijzing zeer onnauwkeurig zijn. De reden hiervan is, dat
de meter stroom 'steelt’ van de schakeling, waardoor die niet juist funktioncert.
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Figuur 8.1 Schema van de elektronische voltmeter. Omcirkeld getal geeft de
instelspanning aan
Veel oudere meters, overblijfselen uit de ’buizentijd’, hebben tamelijk veel
stroom nodig om te kunnen werken, en zijn dus ook vrijwel onbruikbaar
voor transistorschakelingen. Indien we echter in het bezit zijn van een oude
multimeter met een bereik van 1 mA, kunnen we die met deze schakeling
ombouwen tot een voltmeter, die veel minder dan 1 mA verbruikt.
De transistors TR, en TR2 worden als stroomversterker gebruikt, waarbij
de emitterstroom van TR, de basisstroom levert voor TR2. Op deze wijze
kunnen we een zeer grote stroomversterking bereiken. Als de transistoren
echter een stroom moeten doorlaten, is er een instelspanning nodig. Zou
den we alleen deze transistoren in onze schakeling gebruiken, dan zou de
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instelspanning in verbinding staan met de spanning, die we proberen te
meten.
We lossen dit probleem op, door gebruik te maken van een gebalanceerde
schakeling. TR3 en TR4 worden op dezelfde manier geschakeld als TR, en
TR2 en krijgen een variabele instelspanning van VR2. We kunnen nu de
ingangen verbinden met de bases van TR, en TR4, die ongeveer dezelfde
spanning moeten hebben, waarmee het probleem van de instelspanning is
opgelost.
Tabel 8.1 Komponcntcnlijst voor de elektronische voltmetcr
Weerstanden
(alle '/4 W, 10%)
6,8 k52
R
2,2 k52
Rj, Rs. R7
220 k52
R3. R«> R*> R9
220 52
R6
390 k52
Rio
100 k52
R,.
5 k52, bij voorkeur draadgewondcn
VR
VR2
100 k52 variabel
Extra weerstand voor 10 V bereik, zie tekst
Halfgeleiders
TR,-TR4
Schakelaars
S
Sj

Silicium NPN-transistoren zoals: 2N697, 2N1711,
2N2219, 2N3053 of BFY50
Aan/uit-schakclaar
Bcreikkcuzcschakclaar, 1 moedcrkontakt, 2 standen

Diversen
Printplaat met 17 koperbanen
Meter, bij 1 mA volle uitslag
4 mm kontaktbussen voor ingang
Knop voor VR2
Verbindingsdraad, soldeer enz.
Batterijaansluiting
Batterij, 9 V geschikt voor radio
Kastje, klemmetjes voor printplaat enz.
Extra onderdelen voor ijken
Weerstand 470 52, 1 % metaal film
Weerstand 1 k52, 1 % metaal film
Batterij 1,5 V
Aangezien de ingangen op TR, en TR4 zijn aangesloten, moet de uitgangsstroom afgenomen worden tussen de collectors van TR2 en TRj, zodat de
meter tussen deze punten moet worden aangesloten met VR, in serie om
het meetbereik te kunnen instellen. Met VR2 kan de meter op nul worden
gesteld wanneer er geen ingangssignaal is. Het instrument kan gebouwd
54

worden voor een 1 V of 10 V bereik, en is geschikt voor alle in dit boek
beschreven ontwerpen, maar uiteraard ook voor andere toepassingen.
Zorg ervoor, dat er geen kontakt kan ontstaan tussen de + en - batterij
verbindingsdraden en de door te meten schakeling. Het instrument kan
dus het best in een isolerend plastic kastje worden gebouwd, voorzien van
batterijvoeding.
(Componenten
Voor meter M kan het best een 1 mA meter worden genomen, waarvan de
schaal verdeeld is in stappen van 0,05 mA. Het is aan te bevelen voor VR i
een draadgewondcn weerstand te nemen. VR2 moet geschikt zijn voor
paneel montage.
Voor de uitvoering met twee bereiken is een bereikkeuzeschakelaar nodig,
bijvoorkeur een met een hoge weerstand. De transistoren zijn van het
gebruikelijke NPN type.

13
VR2
lOCkCl

draad

schakelaar
ingang

naar R4

extra weerstand (zie tekst)

Figuur 8.2 Elektronische voltmeter: (a) koperhaan diagram, (b) extra weerstan
den voor hogere spanningsbereiken. Printplaat met 17 koperbanen.
Bouw
Voor alle uitvoeringen van de schakeling is een printplaat met 17 koper
banen nodig. De extra weerstanden voor de uitvoering met meerdere
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bereiken» moeten direkt op de bcreikschakclaar worden gemonteerd, daar
de isolatie waarde van de meeste printplaat materialen te laag is voor
wccrstan <ien met zulke hoge weerstandswaarden. De weerstand VR, moet
op de printplaat worden gemonteerd; VR2, de meter, de batterij, de
ingangsk ontaktbussen en de aan/uit-schakclaar kunnen op het frontpaneel van de kast worden aangebracht.
Begin de bouw met het bedraden van de printplaat, overeenkomstig fig.
8.2. De transistoren kunnen dicht naast elkaar worden gemonteerd, maar
de behuizingen mogen elkaar niet raken. Vergeet de vcrbindingsdraden
tussen de koperbanen 1 en 9 niet!
Testen
Zoals bij alle schakelingen moet ook de elektronische voltmeter getest
worden, voor deze in de kast wordt ingebouwd.
Sluit de meter aan met soepel draad. Let erop, dat de draad, die aan
koperbaan 4 wordt gesoldeerd negatief is en dus met de negatieve klem van
de meter moet worden verbonden. Een soepele rode draad moet aan baan
16 worden gesoldeerd, terwijl een zwarte geïsoleerde draad op baan 17
moet wo xden aangesloten. Deze twee vormen de meetdraden.
Stel VR, zó in, dat de weerstand hiervan maximaal is, en sluit VR2 tijdelijk
aan m.b.'v. een soepele draad. Stel VR2 in op ongeveer het midden van z’n
bereik. S luit nu de batterij aan. Dit kan gedaan worden door het batterij
aansluits nocr vast te solderen met de + draad aan koperbaan 9 en de draad aan koperbaan 11. Verdraai VR2 nu, met de batterij aangesloten tot
de meter juist nul aangeeft.

*■300
1*7.

1SV

lleO
1-7.

1 V om de meier te ijken

Figuur 8.3 Schema van ijkschakeling voor elektronische voltmeter.
Verdraai de knop nu, tot de aanwijzing ongeveer 0,1 mA is en draai dan
terug tot de nul juist wordt bereikt. Sluit nu een nieuwe 1,5 V batterij aan
op een ci rcuit, dat bestaat uit een weerstand van 470 S2 in serie geschakeld
met een van 1 kft (fig. 8.3). Sluit de meetdraden van de elektronische
voltmetei nu aan over de weerstand van 1 kS2, waarbij de draad van
koperbaan 17 op die zijde van de weerstand van 1 kfl wordt aangesloten,
die in verbinding staat met de min van de batterij, terwijl de draad van
koperbaan 16 aangesloten wordt op het verbindingspunt van de weerstand
van 1 kS2 en die van 470 kfi.
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De meter zal nu een aanwijzing geven. Verstel VR, tot de meter een
maximale uitslag geeft (ingangsspanning 1 V).
Voor grotere precisie kan ook een meter van een bekende nauwkeurigheid
over de ingang worden geschakeld. De meter van de elektronische voltmeter wordt dan met behulp van VR, zo ingesteld, dat de aanwijzing
hiervan overeenkomt met de aanwijzing van de andere meter.
Voor een 10 V bereik moet een extra weerstand in serie met de ingang
worden geschakeld. Hiervoor is een grote weerstandswaardc nodig. Door
de verschillen tussen de weerstanden, kan de preciesc waarde niet worden
opgegeven. Deze moet door uitproberen worden gevonden. Een waarde
van 4,7
is een goed uitgangspunt. Meet, met een weerstand van deze
waarde tijdelijk op de schakelaar (fig. 8.2) vastgesoldeerd, het effekt van
een verse 9 V batterij aangesloten op deze weerstand. Als de weerstand
goed is, moet de meter een aanwijzing geven van 0,9 mA. Is de aanwijzing
lager, probeer dan een kleinere weerstandswaarde. Is de aanwijzing hoger,
dan een grotere weerstand proberen.
Denk eraan, dat de waarde van een weerstand verminderd kan worden,
door een weerstand parallel te schakelen, of verhoogd, door een weerstand
in serie te schakelen. De stand van VR, echter niet meer wijzigen, aange
zien deze is ingesteld om een volle meter uitslag te geven bij een ingangs
spanning van 1 V.
Inbouwen
Gebruik een plastic kastje, dat groot genoeg is om er de meter, de batterij
met klem, dc printplaat, VR2 en de twee ingangskontaktbussen in te
kunnen onderbrengen. Voor de uitvoering met meerdere bereiken, moet er
ook nog een bereik-sclcktieschakclaar worden aangebracht. Teken de
plaatsen van de komponenten af, en boor de gaten in de kast. Bevestig de
onderdelen op hun plaats. Schroef het deksel vast en de elektronische
voltmetcr is klaar voor gebruik.
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9

Diposcillator

I de tiid van de vacuumbuizen was een rooster-diposcillator een zeer
oraktisch instrument, om tc meten op welke frekwentic een circuit was
afgestemd. Dit zonder een mechanische koppeling aan de te meten scha
king Bovendien konden de waarden van de spoelen worden gekontroleerd, door ze te laten resoneren met bekende kapaciteitswaarden. Ook nu
kunnen we nog gebruik maken van dezelfde principes maar met een veel
kleiner instrument, door gebruik te maken van een enkele transistor.
De schakeling
Het instrument bestaat uit een oscillator met verwisselbare spoelen (ook
toegepast bij de vcldsterktemeter uit hoofdstuk 6), waardoor een groot
frekwentiegebied kan worden bestreken.
Met de oscillator ingeschakeld, wordt de spoel dichtbij een spoel van het
afgestemde circuit gebracht, waarvan de frekwentic moet worden gevon
den. Als de frekwentie van de diposcillator precies gelijk is aan die van het
afgestemde circuit, wordt er energie overgebracht van de oscillatorspoel
naar het afgestemde circuit, waardoor de amplitude van de oscillator
vermindert.
Deze amplitude wordt gemeten met een meter, waarvan de aanwijzing
sterk terug loopt bij de afstemfrekwentie. Bij ons ontwerp wordt TR,
gebruikt voor een oscillatieschakeling, waarin L, en C, het resonantie
circuit vormen. Door terugkoppeling van de collector naar de emitter via
C3 is oscillatie verzekerd. De amplitude van de oscillatie wordt ingesteld
met VR2. De weerstanden R, enR, zorgen voor een instelspanning op de
basis van de transistor, terwijl C2 voorkomt, dat er ook maar iets van de
oscillatiefrekwentic op de basis van de transistor komt.
Een klein gedeelte van het signaal loopt via C, en wordt omgezet in
gelijkstroom door diode D,. Deze gelijkstroom voedt de gevoelige meter
(50 fiA). Voor deze meter kan een VU meter worden gebruikt, die in band
of kassetterecorders wordt toegepast. Een schaalverdeling is niet nodig.
VR, dient om de gevoeligheid van de meter in te stellen. Om een gebied te
bestrijken met alle interessante frekwenties, is een flink aantal spoelen
nodig. Instrukties voor het wikkelen zijn te vinden in tabel 6.1.
Het is raadzaam deze spoelen op spoelvormen tc wikkelen, die in een
houder kunnen worden geplugd. De spoel kan ook worden voorzien van
miniatuur stekers (1 mm), die in kontaktbusjes passen.
Als het instrument moet worden gebruikt, wordt de benodigde spoel
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ingeplugd, het instrument ingeschakcld en VR2 versteld tot de oscillator
werkt. VR, wordt dan zo ingcsteld dat de meter aanwijzing maximaal is. L,
wordt dan zo dicht mogelijk bij het afgestemde circuit gehouden, terwijl
VC, wordt verdraaid tot de meter aanwijzing scherp daalt. Als VC, lang
zaam wordt verdraaid, moet een duidelijke, scherpe daling te zien zijn,
waarbij de wijzer van de meter aan beide zijden van de daling weer
oploopt.
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Figuur 9.1 Schema van diposcillator. Getal in de rechthoek geeft de normale
instelspanning aan.

Een verschil in de maximale meter aanwijzing is niet belangrijk, alleen de
scherpe daling is van belang. Is er geen scherpe daling, probeer dan een
andere spoel. Om te kunnen meten, moet de schakeling worden geijkt, dit
kan eenvoudig worden gedaan door de spoel L, bij de ingang van een
goede kortegolf (kommunikatie)ontvanger te houden. De ontvanger kan
op de frekwentic van de diposcillator worden afgestemd, waarbij de frekwentie op de schaal van de ontvanger kan worden afgelezen. Deze waarde
kan nu worden aangegeven op de schaal, die op de as van VC, wordt
bevestigd of onder een pijlknop die op de as van VC, wordt gelijmd. Voor
elke spoel is een andere schaalverdeling nodig.
Koniponenten
De spoelen moeten worden gewikkeld, zoals aangegeven in tabel 6.1. Dit
kan gedaan worden als de rest van het instrument is gebouwd. De spoel
voor de laagste frekwenties wordt gewikkeld op een ferrietstaaf met een
diameter van 10 mm, die eventueel ingekort kan worden met een ijzerzaag
of met behulp van een slijpschijf op een boormachine. De spoelen voor de
hogere frekwenties worden gewikkeld op spoelvormen van 7 mm zonder
kern.
Bevestig de uiteinden van de spoel met plakband (dubbelzijdig plakband,
dat om de vorm wordt gewikkeld is erg praktisch) en soldeer deze aan
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dikkere draden. Hiervan wordt een uiteinde aan de vorm vast gemaakt,
terwijl het andere uiteinde wordt voorzien van een steker. Deze stekers
moeten in kontaktbussen passen, die in het kastje van het instrument
worden bevestigd. Dit werkje kan dus het beste worden uitgevoerd nadat
de kontaktbussen zijn aangebracht. De stekers van elke spoel kunnen dan
door de kontaktbussen worden vastgehouden als de aansluitdraden van de
spoel aan de stekers worden gesoldeerd.
De meter moet gevoelig zijn, maar hoeft niet duur te zijn, daar de schaal en
afmetingen onbelangrijk zijn. Het mag een kleine meter zijn, b.v. een type
dat gebruikt wordt voor het aangeven van de signaalsterkte bij bandre
corders. Meters die tussen de 20 /xA en 100 /xA een maximale uitslag geven
kunnen worden gebruikt. VC, moet een variabele kondensator zijn van
goede kwaliteit, zoals gebruikt worden voor kortegolf ontvangers en zen
ders. Bij zulke kondensatoren staan de draaibare platen in verbinding met
het frame. Dit frame wordt via koperbaan 1 met de plus van de batterij
verbonden. Als de verbindingen met de kondensator worden omgewisseld,
zal de afstemming van de schakeling telkens veranderen zodraje hand in de
buurt van de afstemknop komt. De leveranciers van dit soort variabele
kondensatoren hebben waarschijnlijk ook wel geschikte schalen in voor
raad, waarop de frekwenties van elke spoel kunnen worden aangegeven bij
het ijken.
De kondensatoren C,, C2 en C3 moeten van het zilver-mica type zijn. Voor
D, moet een germanium diode worden genomen. VR, en VR, zijn regel
baar en worden d.m.v. knoppen aan de voorzijde van het paneel bediend.
Beide moeten tijdens bedrijf worden ingcregeld. VR, regelt de gevoeligheid
van de meter, terwijl VR2 de versterking van de transistor bepaald en
daarmee de oscillatie. Deze regeling is nodig, aangezien er meer vermogen
verloren gaat bij de hogere frekwenties. Dit kan nu gekompenseerd worden
door de versterking te laten toenemen. Het is mogelijk, dat sommige typen
transistoren in het hoogste gebied niet willen oscilleren. Bij lagere fre
kwenties kan een hoge versterking de golfvorm verstoren, wat verkeerde
aanwijzingen kan veroorzaken. Dit komt door de aanwezigheid van sterke
harmonischen - golven waarvan de frekwenties veelvouden (2, 3, 4, 5 of
meer maal) zijn van de op de schaal afgestemde frekwentie. De gevoelig
heid van de meter moet instelbaar zijn, aangezien de amplitude van de
oscillator wijzigt als de frekwentie verandert en omdat het signaal de 10 pF
kondensator C, gemakkelijker kan passeren bij hoge frekwenties dan bij
lage frekwenties.
Bouw
Zoals bij alle kortegolf oscillatorschakelingen moet enige aandacht aan de
konstruktie worden besteed. Hoe kompacter de komponenten zijn ingedecld, dus op een klein stukje printplaat, hoe beter de schakeling werkt. Er
moet een printplaat met 8 koperbanen worden gebruikt, waarbij de onder
delen zo dicht mogelijk op de koperbanen moeten worden gesoldeerd. Het
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overblijvende gedeelte van de printplaat wordt na de bouw afgezaagd met
een figuurzaag. Wanneer de schakeling in een kastje wordt gebouwd,
moeten de verbindingen tussen koperbanen 1 en 2, en VC, en de kontaktbussen voor de verschillende spoelen, zo kort mogelijk worden gehouden,
aangezien ze een deel van het afgestemde circuit vormen.
Begin met de komponenten op de printplaat te solderen, volgens de gege
vens van fig. 9.2. Kontroleer of de transistor en de diode op de juiste
manier zijn aangesloten, want deze onderdelen zijn moeilijk te verwijderen
bij een kompakte indeling. Uiteraard worden de spoel, VC,, de meter, de
aan/uit-schakelaar en de batterij niet op de printplaat gemonteerd.
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Figuur 9.2 Onderdelen aansluiting voor diposcillator. D, dient een germanium
diode te zijn.

Testen

De belangrijkste test, die in dit stadium moet worden uitgevoerd, is te
kontroleren of de transistor zal oscilleren, en of de oscillaties kunnen
worden waargenomen door de meter. Sluit VR, en VR2 tijdelijk via korte
draadjes aan. Stel VR, en VR2 op de maximale weerstandswaarde in, en
soldeer tijdelijk een spoel op de aansluitingen van VC,. Soldeer verbindingsdraden tussen VC, en de printplaat, waarbij de draden zo kort
mogelijk moeten worden gehouden. De frame-aansluiting (van de draai
bare platen) wordt verbonden met koperbaan 1, en het andere aansluitpunt (vaste platen) met koperbaan 2.
Sluit de meter tijdclijk met soepel draad aan op koperbaan 7 en 8, waarbij
op de polariteit dient te worden gelet. Soldeer het batterijaansluitsnoer
vast en monteer de batterij.
Als de meter een aanwijzing geeft, oscilleert de transistor. Als dit niet het
geval is, verstel dan VR2. In een bepaalde stand van VR2 moet de oscillatie
beginnen, en moet de meter een uitslag geven. Door VR, te verstellen, moet
de aanwijzing van de meter op maximale uitslag kunnen worden ingesteld.
Er kan enige wisselwerking tussen de regelingen optreden. Hoe meer
stroom de meter namelijk trekt, hoe lager de waarde van VR2 hoeft te zijn
om oscillatie te krijgen. Als er geen oscillatie optreedt, zelfs niet bij een lage
frekwentie, kan de transistor defekt zijn, of is de kondensator C3 van een
ongeschikt type. Kontroleer deze onderdelen, evenals het koperbaandia61

gram zorgvuldig en vervang ze indien nodig. Transistoren met slechts een
spoor lekstroom zullen niet goed funktioneren.
Als oscillatie optreedt, kan de schakeling in het kastje worden ge
bouwd.
Inbouwen
Gebruik een plastic kast en deel de komponcnten zo in, dat de meter zich
op voldoende afstand bevindt van L,, VC, en de printplaat. Denk eraan,
dat VC, aan de kast moet worden bevestigd, en dat de kontaktbussen voor
L, zo dicht mogelijk bij VC, moeten worden aangebracht. Er moet echter
wel voldoende ruimte overgelaten worden voor de schaal.
Een goede opstelling wordt verkregen door de batterij, de aan/uit-schakelaar en de meter aan de ene zijde van de kast te bevestigen, en VC, en L,
aan de andere zijde. Als een geschikte opstelling is gevonden, kunnen de
komponcnten op hun plaats worden bevestigd, en kan de definitieve
bedrading worden afgemaakt. Verbind de koperbanen 1 en 2 met VC ii
zoals eerder beschreven en denk eraan, dat het frame van VC, met kopcrbaan 1 wordt verbonden. Breng ook de verbindingen tussen VC, en de
kontaktbussen van de spoel aan. Kort, indien nodig, de soepele draden van
de meter in, waarbij natuurlijk wel op de polariteit moet worden gelet.
Soldeer de negatieve draad van het battcrijaansluitsnocr aan koperbaan 7
en de positieve draad aan één zijde van de aan/uit-schakelaar. Verbind de
andere zijde van de aan/uit schakelaar met koperbaan 1. Sluit de regelbare
weerstanden VR, en VR2 op de printplaat aan met korte, soepele draad.
VR, verbinden met koperbaan 5 en de minaansluiting van de meter.
VR2 wordt tussen koperbaan 6 en 7 aangesloten. Plaats de batterij in de
klem en zet het deksel van de kast vast. Monteer de knoppen op de assen
van de potentiometers VR, en VR2, en monteer een pijlknop op de as van
VC,, nadat een blanco schaal op de kast is bevestigd. De diposcillator is nu
gereed voor de ijking.
Definitieve ijking
Zoals al eerder werd vermeld, kan het eenvoudigst geijkt worden door
gebruik te maken van een goede kommunicatieontvangcr.
Maak de antenne aansluiting van de ontvanger los, en plaats de diposcil
lator bij de antenne ingang van de ontvanger. Sluit de spoel voor het laagste
frekwentie gebied aan, en zet de ontvanger op het zelfde afstembereik.
Schakel in, en zet de dipmeter op de laagste frekwentie, dus de draaibare
platen van VC, volledig tussen de vaste platen. Stel VR2 zodanig in, dat het
instrument oscilleert, en stem de kommunicatie ontvanger zo af, dat de
oscillatie wordt opgevangen als een luid geruis of gehuil. Als de ontvanger
een BFO-schakelaar heeft, moet deze ingeschakeld zijn. Hierdoor zal een
fluittoon te horen zijn als de afstemming van de diposcillator dicht bij de
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Tabel 9.1 Komponentenlijst voor diposcillator
Weerstanden
(alle /,4W, 10 %)
100 kfl
R,
12 kfi
R:
100 fi
Rj
100 kïï variabel, kool
VR,
vr2
1 kfi variabel, kool
Kondcnsatorcn
C
C2
C3
C«

VC
Halfgeleiders
TR,
D
Schakelaar
S

(tenminste 12 V werkspanning)
10 pF zilvcr-mica
5
nF (0,005 pF of 5000 pF) zilvcr-mica
25
pF zilver-mica
0,01 /iF
100 pF variabel
Silicium NPN-transistoren (2N697,2N1711,2N2219,
2N3053 of BFY50)
Germaniumdiode (1N34, 1N38, 1N617, 1N3769,
0A90, 0A91)
Aan/uit-schakclaar

Diversen
Printplaat met 8 koperbanen
Meter, bij 1 mA volle uitslag
4 mm kontaktbussen voor spoelen
4 mm stekers voor spoelen
Fcrrictstaaf, 10 mm diameter
3 spoelvormen, 7 mm diameter
Wikkcldraad nr. 24. 28, 32, 38
Knoppen voor VR,, VR2 en VC,
Verbindingsdraad, soldeer enz.
Batterijaansluiting
Batterij, 9 V geschikt voor radio
Kastje, klemmetjes voor printplaat enz.
frekwentie van de ontvanger komt. Ze hebben beide dezelfde frekwentie
als de fluittoon erg laag wordt en verdwijnt. Lees de frekwentie op de
ontvanger af en noteer deze op de schaal van de diposcillator.
Herhaal dit voor een aantal frekwenties tot de hoogst bereikbare waarde
van de betreffende spoel, en herhaal dan de hele procedure met de spoel
voor het volgende gebied, waarbij dan de frekwenties op een andere ring
van de schaal worden genoteerd. Breng tenslotte een onderverdeling aan
tussen de genoteerde waarden en bespuit de schaal met transparante
lak.
De diposcillator is nu klaar voor gebruik.
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Kortegolf adaptor
voor transistor radio's

Goedkope transistorradio’s kunnen meestal alleen de middengolf ontvan
gen met een frekwentie tot ongeveer 1,4 MHz. Zelfs duurdere radio’s
kunnen maar zelden de korte golf banden zoals de 10 MHz banden ont
vangen. Deze adaptor zet de korte golf signalen van een draadantenne om
in middengolffrekwenties, waardoor de kortegolf signalen door een een
voudige middengolftransistorradio kunnen worden opgevangen als die
naast de adaptor wordt geplaatst.
In de transistorradio hoeft niets gewijzigd te worden.
De schakeling
De werking van de schakeling is gelijk aan die van de eerste trap van een
kortegolfontvanger. De schakeling werkt met twee transistoren. De adap
tor schakeling werkt volgens het superheterodyne principe; het uitgangs
signaal van een oscillator wordt gemengd met het ingangssignaal, waar
door een signaal wordt verkregen met dezelfde modulatie als het inko
mende signaal, maar bij een frekwentie, die het verschil is tussen de
frequentie van het ingangssignaal en de oscillatorfrekwentie. Ook zijn in
het uitgangssignaal aanwezig de signaalfrekwentic, de oscillator frekwen
tie en een frekwentie, die de som is van de signaal- en de oscillatorfre
kwentie. Al deze frekwenties zijn echter veel hoger, dan de verschil fre
kwentie, zodat ze gemakkelijk kunnen worden gescheiden.
Bij deze schakeling ligt de verschil frekwentie in de middengolf band,
waarop de transistor radio kan afstemmen. TR2 is de oscillator en is
gekoppeld met spoel L2.
Deze kring wordt door de kondensatoren C2 en C3 zo afgestemd, dat de
oscillatie frekwentie ongeveer 11 MHz is. De frekwentie van de oscillator
kan worden ingestcld met een instelbare kern in spoel L2.
De instelspanning, nodig om deze transistor en TR te laten werken wordt
geleverd door R3 en R4.
TR, is een versterkings- en mengtrap. De emitter is verbonden met de
emitter van TR2, zodat de oscillator-spanning ook op de emitter van TR,
staat. De basis krijgt een konstante voorspanning via R3 en R4 en krij gt ook
via C, het antenne signaal toegevoerd. Elk binnenkomend signaal met een
frekwentie van 10 MHz zal zich nu mengen met de oscillator frekwentie
van 11 MHz, wat een signaal oplevert van 1 MHz (het verschil van de twee
frekwenties). Deze frekwentie kan door de transistor radio worden opge
vangen.
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Het uitgangssignaal van TR,, bestaande uit de gemengde signalen, gaat
naar spoel L„ die gewikkeld is om een ferrietstaaf. Het aantal windingen
hiervan is niet kritisch, aangezien de spoel alleen wordt gebruikt voor het
doorgeven van de signalen naar de ferrietstaaf in de transistorradio.
Eerst moet op de ingang van de adaptor een goede draadantenne worden
aangesloten. Daarna wordt het toestel ingeschakeld en zó geplaatst, dat de
ferrietstaaf zich zo dicht mogclijk bij de ferrietstaaf van de radio bevindt.
Als de radio wordt afgestemd, moeten de korte golf stations duidelijk te
horen zijn.
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Schema voor kortegolf adaptor. Getal in rechthoek geeft de normale instelspanning
aan.
Het te ontvangen gedeelte van de kortegolfband kan worden ingesteld,
door de kern van de oscillatorspoel L2 te verstellen.
De kombinatie van adaptor, ook converter genoemd, en radio vormt een
systeem wat ook in enkele van de betere kortegolfontvangers wordt aan
getroffen, hoewel onze eenvoudige schakeling niet dezelfde kwaliteit
bereikt. Een probleem, wat niet zo gemakkelijk kan worden opgelost is dat
dichtbij gelegen middengolf stations ook door TR, worden versterkt en
hun signalen ook aan de radio worden doorgegeven. Het zou kunnen
worden verholpen met een filter, maar de schakeling zou er minder een
voudig door worden.
Komponenten
Ook voor deze schakeling moeten spoelen worden gewikkeld. L, is geen
onderdeel van een afgestemd circuit en kan daarom bestaan uit ± 70 tegen
elkaar liggende windingen om een ferrietstaaf (draad nr. 28). Om er voor te
zorgen dat de wikkeling zich in het midden van de staaf bevindt, kan een
koker worden gemaakt, door een strook papier van ongeveer 75 mm breed
om de staaf te wikkelen en vast te zetten met plakband. Dan het einde van
de draad met plakband aan de papieren koker bevestigen, waarbij onge65

veer 125 mm wordt vrijgelaten als aansluitdraad. Aan het andere eind van
de spoel wordt eveneens 125 mm vrijgelaten. Hierna wordt van beide
uiteinden de isolatie verwijderd.
L2 is veel kleiner. Hier kan een spoelvorm met een diameter van 7 mm,
voorzien van ferrietkem, worden gebruikt. Deze spoel bestaat uit 18 tegen
elkaar liggende windingen van wikkeldraad nr. 28, waarvan de uiteinden
aan de soldcerlippcn van de vorm worden vastgezet, of door gaatjes wor
den gehaald, die in de spoelvorm worden geboord. De bevestigingsmethode van de uiteinden zal dus afhangen van de beschikbare spoelvorm.
Sommige typen zijn voorzien van soldeerlippen, zodat de spoclwindingen
kunnen worden aangesloten door de isolatie weg te krabben, de draad te
vertinnen en aan de soldeerlippen vast te solderen. Zulke spoelvormen zijn
het meest geschikt voor onze spoelen. Als alleen de eenvoudige spoelvormen beschikbaar zijn, moeten de windingen met plakband worden vast
gezet en moet het wikkeldraad direkt met de printplaat verbonden wor
den.
De andere onderdelen zullen geen problemen oplcvercn. Let er wel op, dat
de kondensatoren C2 en C3 van goede kwaliteit zijn, zilvcr-mica konden-'
satoren zijn ideaal voor deze toepassing. Goedkope keramische konden
satoren kunnen beter niet worden gebruikt, aangezien de kans bestaat, dat
de oscillator dan niet werkt.
De transistoren zijn normale NPN silicium transistoren, zoals ook
gebruikt in de andere ontwerpen. Deze zijn geschikt om bij hoge frekwenties te werken. Bij sommige transistoren die gelijkwaardig lijken,
bestaat de mogelijkheid, dat ze niet betrouwbaar oscilleren bij 11
MHz.
Bouw
Alleen L, wordt niet op de printplaat bevestigd, alle andere onderdelen
wel, zoals aangegeven in fig. 10.2.
Er is een printplaat met 18 koperbanen nodig. L2 moet zo worden aan
gebracht, dat de verbindingen met de koperbanen 6 en 1 kort zijn, en dat
tevens indien nodig de kern gemakkelijk versteld kan worden. Dit kan
worden bereikt, door de spoel liggend, haaks op de koperbanen, aan te
brengen.
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Figuur 10.2 Onderdelenaansluiting voor de kortegolf adaptor.
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Als de spoclvorm grote bevestigingssteunen heeft, kunnen die er, indien
nodig, worden afgezaagd om de vorm dichter op de print te kunnen
bevestigen. De soldeerlippen van de spoel kunnen met dikkere draden met
de koperbanen worden verbonden (sommige spoelen zijn voorzien van
soldeerlippen, die lang genoeg zijn om direkt op de print te solderen).
Als de wikkeldraad zelf moet worden gebruikt om de spoel met de koper
banen te verbinden, dan kan de voet van de spoel op de printplaat worden
gelijmd, waarna de draden aan de koperbanen worden gesoldeerd.
De rest van de onderdelen wordt op de gebruikelijke manier gemon
teerd.

Testen
Als de schakeling op de printplaat is gebouwd, moet een antenne worden
gemaakt. Deze moet zo lang mogelijk zijn, goed geïsoleerd en liefst buiten
worden opgestcld. Een aardverbinding is niet strikt noodzakclijk, maar wel
aan te bevelen.
Soldeer de aansluitingen van L, tijdelijk aan de koperbanen 1 en 2 en de
antenne draad aan koperbaan 8. Soldeer de batterij aansluitdraden tijde
lijk aan koperbaan 1 (posifief, rood) en 7 (negatief, zwart). Plaats nu een
middengolf transistorradio zo, dat de ferrietstaaf van de binnenantenne zo
dicht mogclijk bij de ferrietstaaf van L, is. Zet de radio aan en stem af op
het midden van het bereik. Sluit nu de batterij op de kortegolfadaptor aan.
dit moet te horen zijn op de transistorradio als een plotselinge toename van
de geluidssterkte. Als de instelling van L2 goed is, kan er een kortegolfuitzending worden gehoord. Door aan de afstemknop van de transistor
radio te draaien, moeten ook een aantal andere kortegolf uitzendingen te
beluisteren zijn, zeker als deze test ’s avonds laat wordt uitgevoerd. Als het
geluidsniveau aangeeft dat de adaptor niet werkt, terwijl er nog niet op de
gewenste stations is afgestemd, wordt dat meestal veroorzaakt doordat L2
niet de juiste induktic bezit. Dit kan op twee manieren worden verholpen.
De één is de fcrrictkem van L2 te verschuiven. De andere is kondensator C3
te vervangen door andere waarde, bijvoorbeeld 120 pF of 180 pF.

Inbouwen
Er moet een plastic kastje worden gebruikt, zodat er zich geen metaal
tussen L, en de transistorradio bevindt. Pas de printplaat, L,, de antenne,
de kontaktbussen voor aarde, de schakelaar en de batterij in het kastje om
de beste indeling te vinden. Boor daarna de gaten in de kast om deze
onderdelen op hun plaats te bevestigen. Zorg ervoor dat L, zich zover
mogelijk van de andere onderdelen af bevindt. Nadat de komponenten op
hun plaats zijn aangebracht, kan de definitieve bedrading worden aange
legd.
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Verbind koperbaan 8 met de antenne kontaktbus en kopcrbaan 7 met de
kontaktbus voor aarde. Kort, indien mogelijk, de aansluitdraden van L, in,
en soldeer ze daama weer vast. Soldeer de negatieve batterij aansluiting
met koperbaan 7 en de positieve aan koperbaan 1, waarmee het bedraden
klaar is.
Breng het deksel aan, en de adaptor is klaar voor gebruik.
Tabel 10.1 Komponcntenlijst voor de kortegolf adaptor.
Weerstanden
(alle >/4 W, 10 %)
47 kfl
R,
1 kft
R:
100
kfl
r3
22 kfi
Rj
Kondensatoren
C
C2
C3
C4
Halfgeleiders
TR„ TR2
Schakelaar
S,

(tenminste 12 V werkspanning)
100 pF
1 nF (0,001 nF, 1000 pF) zilver-mica
150 pF, zilver-mica
0,1 /xF
Silicium NPN-transistorcn (2N697, 2N1711,2N2219,
2N3053 of BFY50)
Aan/uit-schakelaar

Diversen
Printplaat met 8 koperbanen
4 mm kontaktbus voor antenne
Fcrrictstaaf, 10 mm diameter, 125 mm lang
Spoelvorm, 7 mm diameter
Wikkeldraad nr. 28
Verbindingsdraad, soldeer enz.
Batterijaansluiting
Batterij, 9 V geschikt voor radio
Kastje, klemmetjes voor printplaat enz.
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Elektronische
millivoltmeter
In de audiotechniek moeten we vaak de amplitude van zwakke signalen
meten, die te zwak zijn voor de meeste oscilloscopen en een te hoge
frckwentie hebben voor de wisselstroombereiken van multimeters.
Het instrument dat we hiervoor nodig hebben is een elektronische milli
voltmeter, die geijkt kan worden in de effektieve waarde van sinusvormige
spanningen. Let wel, de aanwijzing geldt alleen voor sinusvormige span
ningen (dat is bij alle instrumenten, die geijkt zijn op de effektieve waarde
het geval).
Het principe is betrekkelijk eenvoudig; het signaal met een kleine ampli
tude wordt versterkt door een wisselspanningsversterker, waarna het uit
gangssignaal van de versterker gelijkgericht wordt door een diode brugschakeling. Het uitgangssignaal stuurt de meter.
Bij meer professionele schakelingen wordt de spanningsversterkingsfaktor
nauwkeurig ingesteld, zodat ijken praktisch overbodig is. Bij onze eenvou
dige uitvoering moeten we de meter ijken i.v.m. de toleranties van de
onderdelen.
De schakeling
De schakeling (fig. 11.1) bestaat uit een wisselspanningsversterker met drie
transistoren. De versterker heeft een hoge ingangsweerstand, een eigen
schap, die erg gunstig is bij zwakke wisselspanningssignalen en die meestal
niet aanwezig is op de wisselspanningsbereiken van multimeters.
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Figuur II.] Schema elektronische millivoltmeter. VR, voor instelling gevoelig
heid. Getal in rechthoek geeft de normale instelspanning aan.
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Het ingangssignaal gaat via een kondensator, om de gelijkstroom van de te
testen schakeling te blokkeren, en een weerstand R, van 220 kfi, die er voor
zorgt, dat uitzonderlijk sterke signalen TR, niet beschadigen. Indien een
meter met meerdere bereiken wordt gebouwd, wordt vóór C, een spanningsdeler geschakeld.
De transistoren TR, en TR2 vormen een stroomversterker met een hoge
ingangsweerstand. De instelspanning van de basis van TR, komt via R2
vanaf de emitter van TR3. Dit vormt een teruggekoppeld circuit, dat ervoor
zorgt, dat de ingestelde waarden vast staan, ondanks de toleranties in de
transistoren. Hiermee worden de beruchte tolerantieproblemen gedeelte
lijk opgeheven.
TR2 dient als spanningsversterker met een grote versterkingsfaktor. Het
uitgangssignaal hiervan gaat direkt naar de basis TR3, die ook als span
ningsversterker dienst doet. Op deze wijze wordt een zeer grote spanningsversterking verkregen tussen de ingang en de collector van TR3. Het
collectorsignaal van TR3 gaat via C3 om de gelijkstroom te blokkeren en
wordt door de vier dioden D, t/m D4 gelijkgericht. Het gelijkstroomsignaal aan de uitgang van de dioden wordt afgcvlakt door C4 en gemeten
door meter M,. De gevoeligheid van de meter kan worden geregeld met de
instelbare weerstand VR,.
Komponenten
Het duurste onderdeel van deze schakeling is de meter. Hiervoor kan
echter een betrekkelijk eenvoudig type worden gebruikt als deze tenminste
een grote, gemakkelijk afleesbare, schaal heeft. De gespecificeerde meter is
een 1 mA type maar een 100/iA meter kan ook worden toegepast, aan
gezien de gevoeligheid van de hele schakeling kan worden ingesteld met
VR,.
C, moet een kondensator van goede kwaliteit zijn, met een werkspanning
van tenminste 250 V. De reden hervoor is, dat de millivoltmeter gebruikt
zou kunnen worden om zwakke wisselspanning te meten op betrekkelijk
hoge gelijkspanningen. Als de kans bestaat, dat aan toestellen met buizen
moet worden gemeten, moet een kondensator met een werkspanning van
750 V worden toegepast.
Voor de gelijkrichtdioden moeten germanium typen worden gebruikt.
Silicium dioden kunnen worden toegepast, maar de gevoeligheid wordt
dan minder.
De transistoren zijn, zoals gebruikelijk, van het NPN type die ook voor de
andere ontwerpen van dit boek zijn toegepast.
Bouw
De meeste onderdelen kunnen op een printplaat worden gemonteerd,
uitgezonderd de meter, de aan/uit-schakelaar, de spanningsdeler en de
bereikschakelaar. Hiervoor is een printplaat met 13 koperbanen nodig. De
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Tabel 11.1

Komponcnlijst voor de elektronische millivoltmeter

Weerstanden
R
R:
R3
R«
R5
VR
Eventueel: VR2

(alle '/« W, 10%)
220 kfl
470 kfi
10 kfl
5.6 kfi
1 kQ
5 kfl
1 Mfl

(Condensatoren
C,
C2

(tenminste 12 V werkspanning)
0,1 /iF, 250 V (zie tekst)
10 pF elektroliet
1 ixF elektroliet
100 pF elektroliet

c3
c«

Halfgeleiders
TR i~3
D l“4

Silicium NPN-transistorcn (2N697,2N1711,2N2219,
2N3053 of BFY50)
Germanium dioden (IN34, IN38, 1N617, 1N3769,
0A90, 0A91)

Schakelaars
S, (eventueel)
S2

I moederkontakt, 2 standen
Aan/uit-schakelaar

Diversen
Printplaat met 13 koperbanen
Meter, bij 100 pA volle uitslag
Knop voor S,
4 mm ingangskontaktbussen
Verbindingsdraad, soldeer enz.
Batterijaansluiting
Batterij, 9 V geschikt voor radio
Kastje, klemmetjes voor printplaat
Extra onderdelen voor ijkschakcling
Weerstanden
68 fi 1 % metaal film
680 n 1 % metaal film
91 ïï 1 % metaal film
iOfi 1 % metaal film
Silicium dioden 1N914 of IN4148
Transformator, geschikt voor nctaansluiting, uitgang 6 tot 12 V.
komponenten worden hierop gemonteerd volgens fig. 11.2. Let erop, dat
de dioden in de juiste richting worden aangesloten, aangezien de schake
ling niet goed zal werken, als één of meer dioden verkeerd om zijn
gemonteerd. De polariteit van de dioden kan bij het testen worden gekontrolccrd.
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Figuur 11,2 Onderdelen aansluiting voor het hoofdcircuit. Hoewel M, niet op
printplaat wordt gemonteerd, zijn de verbindingen met de koperbanen wel aange
geven. Zekering nodig in de voedingsleiding (IA). Het beste kun je een draadzekeringshouder met I A zekering toepassen.

Testen
Sluit de meter aan m.b.v. soepel draad, dat aan de koperbanen 12 en 11
wordt gesoldeerd. Let op de polariteit. De plus van de meter moet zijn
verbonden met koperbaan 12 en de min met koperbaan 11. Nu kunnen de
dioden worden gekontroleerd. Schakel een weerstand van 4,7 kfl in serie
met een zaklantaarn batterij van 1,5 V en verbind de twee aansluitdraden
met de koperbanen 13 en 5. Als de dioden goed zijn aangesloten, zal de
meter aanwijzing steeds dezelfde zijn, onafhankelijk op welke manier de
draden worden aangesloten. De dioden zijn zo geschakeld, dat ze de
stroom naar de meter alleen in de juiste richting doorlaten. Als één of meer
dioden in de verkeerde richting zijn aangesloten, of defckt zijn, zullen er
grote verschillen in de meteraanwijzingen, of helemaal geen aanwijzing. Is
de meteruitslag erg klein, verstel dan VR,, zodat bij deze test een grotere
uitslag wordt verkregen. Als de dioden gekontroleerd zijn, stel VR, dan
weer terug op de maximale weerstand.
Sluit nu de batterij tijdelijk aan, zodat de schakeling kan worden gekon
troleerd. Als de ingangsdraad, die naar C, gaat, wordt aangeraakt moet de
meter de wisselspanning aangeven, die op je handen aanwezig is (als
tenminste de spanningsdeler nog niet is aangesloten). Als de meter alleen
gebruikt gaat worden om signaalspanningen aan te geven, is dit wel vol
doende. Maar een geijkt instrument kan voor meer doeleinden worden
gebruikt.
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In fig 11.3 staat ccn ijkschakeling weergegeven. Deze kan op een stuk
printplaat met 6 kopcrbanen worden gebouwd. Voor deze schakeling is een
voedingstransformator nodig. Een gewone beltransformator is al ge
schikt.
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Figuur 11.3

Schema en printopstelling van de ijkschakeling.

Veel van deze transformatoren hebben een geheel gesloten primair
gedeelte wat met het net wordt verbonden en waarbij alleen de laagspanningsaansluitingen bereikbaar zijn. Andere ontwerpen hebben verzonken
aansluitklemmen voor de netaansluiting. Deze kunnen dan op een veilige
manier d.m.v. een dric-aderig snoer met de steker worden verbonden. De
klemmen kunnen daarna met was of siliconen rubber (afdichtingskit)
bedekt worden om ze te isoleren. Gebruik de laagspanningsuitgang
(6-12 V) voor de voeding van de ijkschakeling.
De schakeling bestaat uit dioden en weerstanden om de sinusvorm van de
transformator om te zetten in een blokspanning met nauwe toleranties. De
spanningsdeler reduceert deze spanning tot waarden die bruikbaar zijn
voor het ijken van de elektronische millivoltmeter.
Denk eraan, dat de gegeven waarden de effektieve waarden zijn (zoals bij
de meeste meters), en geen piek waarden.
Om de millivoltmeter te ijken wordt C, verbonden met de 10 mV uitgang
van de ijkschakeling en de aarde met baan 5. Schakel de ijkschakeling in en
stel VR, zó in, dat de meter een maximale aanwijzing geeft. VR, wordt
daarna niet meer versteld, tenzij nog wat moet worden getrimd na het
inbouwen.
Inbouwen
Gebruik een plastic kast, groot genoeg om de meter, de batterij, de bereikschakelaar, de ingangsbussen en de printplaat te bevatten.
Pas deze komponenten in de kast om een geschikte indeling te vinden. Boor
de benodigde gaten in de kast en bevestig de onderdelen op de gebruike
lijke manier.
Breng nu de definitieve bedrading aan. Verbind koperbaan 9 met de aan
sluiting voor het lage bereik van de bereikschakelaar. Als de meter met één
bereik wordt gebouwd, kan de verbindingsdraad rechtstreeks aan de
ingangskontaktbus worden bevestigd.
i
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Bij de uitvoering met twee bereiken moet weerstand VR2 (fig. 11.4) met de
bereikschakelaar en met een aardaansluiting van deze schakelaar worden
verbonden. Daarna wordt een draad gesoldeerd tussen de aardaansluiting
van de bereikschakelaar en koperbaan 5 van de printplaat. Vervolgens
wordt nog een geïsoleerde draad aangebracht, nl. tussen het bewegend
kontakt van de bereikschakelaar en de ingangskontaktbus.
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ingang

VR2
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variabel

Bereikschakelaar en weerstand voor 100 mV bereik.
Als het ingangscircuit is bedraad, kunnen, indien nodig, dc draden van de
meter worden ingekort waarbij er opgelet moet worden, dat de polariteit
niet wordt verwisseld.
De aansluitdraden van de batterij kunnen nu op hun plaats worden
gesoldeerd, waarbij de negatieve aansluiting met koperbaan 5 wordt ver
bonden en de positieve aansluiting aan één klem van dc aan/uit-schakelaar. De andere klem van de aan/uit-schakelaar wordt nu verbonden met
koperbaan 1, waarmee de bedrading gereed is.
De definitieve ijking kan nu worden uitgevoerd. Kontrolcer eerst het
laagste bereik, waarvoor de 10 mV uitgang van dc ijkschakeling wordt
gebruikt en stel de meter op een maximale uitslag met VR,. Zet de bereik
schakelaar op 100 mV, gebruik nu de 100 mV uitgang van de ijkschakeling
en stel VR2 zo in, dat de meter weer een maximale uitslag geeft. Denk
eraan, dat VR, niet meer mag worden aangeraakt, aangezien de kleinste
lading op VR, de ijking van beide bereiken kan verstoren. Het deksel van
de kast kan nu worden gesloten en de elektronische millivoltmeter is klaar
voor gebruik.
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Dit is een voedingsapparaat, dat op het net wordt aangesloten en een
regelbare laagspanning geeft van maximaal 15 V. Het is geschikt voor de in
dit boek beschreven ontwerpen en voor de meeste andere transistorschakclingen. Aangezien de schakeling met het net wordt verbonden, moet de
noodzakclijkc veiligheid in acht worden genomen.
Wanneer de schakeling klaar is, moet deze in een kastje worden gemon
teerd. Als een metalen kast wordt gebruikt, moet deze via de aarddraad
verbonden zijn met de randaarde van de steker en zo in verbinding staan
met de aarde van het net.
Alle delen die onder netspanning staan moeten worden afgeschermd, om te
voorkomen, dat ze per ongeluk met de vingers worden aangeraakt als de
schakeling buiten de kast wordt getest. Het netsnoer moet in de kast
worden vastgezet, om te voorkomen dat onder spanning staande draden
breken, als er aan het snoer wordt getrokken. Het netsnoer wordt aange
sloten op de netschakclaar. Dit moet een dubbelpolige aan/uit-schakelaar
zijn, geschikt voor netspanning. Kontroleer de klemmen van de schakelaar
met behulp van een zaklantaarn batterij en een lampje, zodat je absoluut
zeker weet, welke klemmen met elkaar in verbinding komen als de scha
kelaar wordt gesloten. De twee geleiders van het netsnoer, de plus en min,
moeten op die aansluitpunten van de schakelaar worden aangesloten, die
NIET met elkaar in verbinding komen. Soldeer deze geleiders aan de
soldeerlippen van de schakelaar en bedek het metaal met siliconenrubber
(wordt verkocht als afdichtingskit), zodat de plaatsen, die onder hoge
spanning staan bedekt zijn met een isolatiemateriaal.
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Figuur 12.1 Schema van experimenteer voedingsapparaat.
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Eén van dc twee draden, die aan de andere zijde van de schakelaar zijn
bevestigd, gaat naar de zekeringhouder, de andere naar de primaire wik
keling van de nettransformator. Het andere aansluitpunt van de primaire
transformatorwikkeling gaat naar de andere zijde van de zekering houder.
De gebruikte aansluiting aan de primaire wikkeling moet in overeenstem
ming zijn met de netspanning (220 V). Alle onbeschermde lassen moeten
bedekt worden met siliconenrubber. De rest van de schakeling is laagspanning en kan op een printplaat worden gemonteerd.
De vier dioden D,, D2, D3, D< vormen een brugschakeling, die de wissel
stroom aan de uitgang van de secondaire wikkeling van de transformator
omzet in een stroom, die in één richting vloeit. Dc afvlak kondensator C,
vlakt deze stroom af, tot vrijwel gelijkstroom.
Om de uitgangs gelijkspanning van de schakeling te kunnen regelen, pas
sen we een regelcircuit toe, dat bestaat uit een regel transistor, een vermo
gens transistor en een potentiometer. De potentiometer kan de spanning
op de basis van de regeltransistor variëren. De spanning op de emitter van
deze transistor (TR,) zal ongeveer 0,6 V lager zijn, dan de spanning, die
door de potentiometer op de basis van deze transistor wordt gezet, en
stuurt op zijn beurt de vermogens transistor, waarvan de emitter spanning
nog eens 0,6 V lager is. Voor dit secondaire circuit is een 1 A zekering
nodig, die op het frontpaneel kan worden bevestigd, zodat de zekering
gemakkelijk kan worden vervangen. Zorg er wel voor dat deze zekering
houder niet in de buurt van de zekeringhouder voor de netspanning wordt
aangebracht.
Komponenten
De onderdelen voor dit ontwerp zijn duurder dan voor de andere ontwer
pen. De transformator is het duurste onderdeel. De primaire wikkeling
moet geschikt zijn voor de netspanning. Dc secondaire wikkeling moet 15
V, 1 A zijn, wat een maximum gelijkspanning van ongeveer 20 V geeft na
het gelijkrichten en afvlakken. De twee meest voorkomende uitvoeringen
van nettransformatoren zijn het type voor printmontage en het staande
type, dat met boutjes op ieder oppervlak kan worden bevestigd. Voor ons
doel is het staande type het meest praktisch. De transformator is een zwaar
onderdeel en moet dan ook aan dc kast van het voedingsapparaat worden
bevestigd. Een uitstekend kastje is te maken van rechthoekig plastic
regenpijp, dat in de woningbouw wordt gebruikt. Deze pijp heeft een
doorsnede van 125 x 125 mm en is stevig en groot genoeg om de meeste
eine typen transformatoren te kunnen bergen. Bovendien zijn de isolatie
eigenschappen goed. De in- en uitgangs aansluitingen van de transformaframUnDen^S°^eer^Ppen “P» bevestigd op een isolerend plaatje op het
nrintnia^» dC transformator, of bestaan uit losse draden, die we op onze
voorkeur moetcn aansluiten. De uitvoering met de soldecrlippen heeft de
Het is te
genwoordig niet meer nodig om losse dioden te kopen om een
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bruggelijkrichtcr te maken, aangezien een komplete schakeling van vier
dioden verkrijgbaar is in écn behuizing. Daarvan bevinden zich twee
aansluitingen voor de wisselspanning ingang en twee voor de + en
— uitgang. Het toepassen van losse dioden, zoals hier beschreven, is wel
aanzienlijk goedkoper.
De afvlakkondensator is 5000 /iF, 35 V; een kondensator met een hogere
werkspanning mag worden gebruikt, maar een kondensator met een werk
spanning van 25 V is het absolute minimum. Deze kondensator is ook een
omvangrijk onderdeel, en kan problemen opleveren bij het monteren op de
printplaat. TR, is een gewoon type schakel transistor voor middelmatige
stroomsterkten, zoals we voor de meeste ontwerpen in dit boek hebben
toegepast. Deze transistor dient hier om stroom te leveren voor de basis
van vermogenstransistor TR2. Deze laatste is een transistor van het type
2N3055. Om deze op maximaal vermogen te kunnen laten werken, moet
deze op een koelplaat worden gemonteerd die geïsoleerd is van de andere
metalen delen.
Voor het voeden van de ontwerpen, die in het bock zijn beschreven, is een
koelplaat niet nodig, maar voor het geval dat het voedingsapparaat wordt
gebruikt voor andere schakelingen, die meer stroom gebruiken wel aan te
bevelen. De LED dient om aan te geven, dat het apparaat aan staat. Denk
eraan, dat een drie-aderigc kabel moet worden gebruikt en dat die op de
juiste manier met de steker met randaarde moet worden verbonden.
Bouw
Het bouwen van het voedingsapparaat is moeilijker, dan de andere scha
kelingen van dit boek, door de afwijkende onderdelen die worden
gebruikt.
De gelijkrichter, afvlakkondensator, lekweerstand R, en regeltransistor
TR, worden op een stuk printplaat gemonteerd, dat daarna met boutjes, of
lijm, op het frame van de transformator wordt bevestigd. Worden boutjes
gebruikt, dan oppassen dat deze de koperbanen van de printplaat niet
kortsluiten.
De netschakelaar, zekeringhouders, LED, regelpotentiometer VR, en de
uitgangskontaktbussen kunnen op het frontpaneel van de kast worden
gemonteerd. De transistor TR2 moet apart worden gemonteerd. De manier
waarop hangt af van het type behuizing. De behuizing, die wordt gebruikt
voor de 2N3055 is de TO-3. Hiervoor moeten nauwkeurig vier gaatjes
worden geboord, twee om de transistor te bevestigen en nog eens twee voor
de basis- en cmitteraansluitingen (fig 12.2). Als plastic regenpijp als kast
wordt toegepast, kan een metalen achterwand worden gemaakt, waarop de
2N3055 direkt wordt bevestigd, waarbij ervoor moet worden gezorgd, dat
de basis en emitter aansluitingen de metalen plaat niet raken. Met een van
de bevestigingsboutjes kan een soldeerlip worden vastgezet, die dient als
collector aansluiting. De achterwand kan dan met boutjes, of gemakkelij
ker, met zelftappende schroefjes aan de kast worden bevestigd.
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Figuur 12.2 2N3055 vermogenstransistor: (a) TO-3 aansluitingen, (b) bevestiging
op een koelplaat, geen isolatie, (c) het aanbrengen van Je isolatieset.

Als een ander type kast, van b.v. stug plastic, wordt gebruikt, zal het
mogelijk zijn om een speciale koelplaat voor de 2N3055 te monteren.
Wordt een metalen kast toegepast, dan kan de 2N3055 alleen op het metaal
worden bevestigd als een isoleer set wordt gebruikt. De reden hiervoor is,
dat het omhulsel van de 2N3055 verbonden is met de collector, die op zijn
beurt weer in verbinding staat met de 20 V voedingsspanning van dit
circuit. Het omhulsel mag daarom het geaarde metaal van de kast niet
raken. De leverancier van de 2N3055 zal ook de TO-3 isolatieset wel
kunnen leveren. De set bestaat uit een grote mica schijf en twee kleine
isolatie busjes. De buiten omtrek van de metalen behuizing is aangegeven,
de gaatjes zijn extra groot, terwijl de twee bevestigingsgaatjes ook extra
groot gemaakt zijn om de isolatiebusjes door te laten.
De twee zijden van de mica schijf worden nu bedekt met siliconenpasta (in
de handel als ’koelpasta’), en de schijf wordt op de onderzijde van de
transistor gelegd. De metalen kastwand wordt gekontroleerd om te zien of
de plaat goed vlak is gebleven op de plaatsen waar is geboord, en de
transistor wordt nu op de buitenzijde van de kast aangebracht, zodanig,
dat de basis en emitter aansluitingen naar de binnenzijde van de kast
gericht zijn. De bevestigingsboutjes worden nu door de gaatjes in de
behuizing en de metalen wand gestoken, waarna de busjes over de boutjes
worden geschoven, met de vlaldce kant in de richting van de moertjes. De
moertjes liggen dus op de busjes en niet op het metaal van de behui
zing.
De soldeerlip, die als collector aansluiting dient, moet over een van de
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boutjes worden geschoven voor het moertje wordt vastgezet. Kontroleer
het geheel als het klaar is, om er zeker van te zijn, dat er geen elektrisch
kontakt is tussen de metalen wand en de behuizing van de transistor. Als
besloten is hoe e.e.a. zal worden bevestigd, kan de bouw beginnen.
De printplaat moet voorzien zijn van elf koperbanen, die echter niet alle
zullen worden gebruikt. De plaat moet rand zonder soldecrverbindingen
hebben voor de montage in de kast. Het monteren van de onderdelen op de
printplaat moet volgens fig. 12.3 worden uitgevoerd. Kondensator C, is
tussen twee ver van elkaar gelegen koperbanen gemonteerd i.v.m. de
omvang van dit onderdeel. Vergeet de verbindingsdraad tussen koperbaan
4 en 11 niet. Nu kan het frontpaneel worden gemaakt. Hiervoor kan het
deksel worden gebruikt, of een op maat gemaakte aluminium plaat bij
gebruik van een plastic kast of pijp. De hieraan te bevestigen onderdelen
zijn de potentiometer, de netschakelaar, zekeringhouders, LED en kontaktbussen. De dubbelpolige netschakelaar kan naast de netzekeringhoudcr worden aangebracht, maar niet in de buurt van de andere in de
frontplaat gemonteerde onderdelen, die met laagspanning werken.
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Figuur 12.3 Koperbaan diagram van experimenteer voedingsapparaat. Ver
scheidene onderdelen worden niet op deprintplaat gemonteerd, nl. de transformator,
netschakelaar, vermogenstransistor en potentiometer.
De vermogenstransistor kan nu op de eerder omschreven wijze worden
bevestigd. Tevens kunnen de gaatjes voor de bevestigingsboutjes van de
transformator worden geboord, waarbij erop moet worden gelet, dat dit
onderdeel geen andere komponenten mag raken.
Als de plaats van de transformator bepaald is, kan ook een gat worden
geboord voor de doorvoer van het netsnoer, dit bijvoorkeur in de zij- of
achterwand van de kast. Van dit gat moeten de bramen worden verwijderd,
daarna moet het worden voorzien van een rubber tule, om de kabel vrij te
houden van de metalen rand. Daarna het netsnoer vastzetten met een
kabelklem. Deze kabelklem voorkomt, dat de snoeraansluitingen in het
voedingsapparaat worden losgetrokken, als er aan het snoer zou worden
gerukt, wat kan gebeuren als het apparaat van de werkbank valt, of als
iemand over het snoer struikelt. Het snoer zelf moet drie-aderigzijn, terwijl
de kleur van de aders in overeenstemming moet zijn met de internationale
kleurencode; bruin voor fase, blauw voor nul en geel/groen voor aarde.
Bevestig de printplaat m.b.v. boutjes of lijm aan de transformator en het
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bedraden kan beginnen. Verbind de 15 V aansluitingen van de secondaire
wikkeling van de transformator met de koperbanen 1 en 2, en maak een
verbinding tussen een soldeerlip op het metalen frame van de transfor
mator en koperbaan 4. Trek nu het netsnoer door de tule, maar zet het
snoer nog niet vast. Verwijder de buitenmantel van het netsnoer over een
lengte van ongeveer 150 mm en haal 12 mm isolatie weg van de aarddraad.
Soldeer deze draad aan een soldeerlip, die met een boutje aan het frame van
de transformator wordt bevestigd, en soldeer er meteen een tweede soepele
draad aan. Deze wordt later gebruikt om de frontplaat te aarden. Op deze
manier worden alle metalen delen van het apparaat geaard.
Verwijder nu de isolatie van de andere twee aders van het netsnoer over een
lengte van 12 mm, en soldeer ze aan de twee polen van de schakelaar.
Vertin de uiteinden voor ze door het gaatje in de soldeerlip te halen.
Hierdoor is het zeker, dat er geen losse draadjes uit zullen steken, die
kortsluiting kunnen veroorzaken.
Verbind nu de emitter van de vermogenstransistor TR2 met de uitgangskontaktbus op het frontpanccl, de basis van TR, met koperbaan 8 van de
printplaat en de collector van TR2 (de soldeerlip) met koperbaan 6. VerTabcl 12.1 Komponcntenlijst voor experimenteer voedingsapparaat
Weerstanden
('/4 W, 10 % tenzij anders vermeld)
4,7 k«, '/2 W
10 kfl variabel
Kondcnsatoren
C
Halfgeleiders
D,-D4
LED.
TR
TR2
Schakelaar
S,

5000 nF elektroliet, 35 V werkspanning
Silicium vermogens dioden 1N4001
Rode LED
Silicium NPN transistor (2N697, 2N1711, 2N2219 of
BFY50)
Silicium vermogenstransistor 2N3055
Aan/uit-schakelaar, geschikt voor netspanning, dub
bel polig

Diversen
Printplaat met 11 koperbanen
Nettransformator, 15 V, 1 A op de uitgang (kontinue)
Zekeringhouders en zekeringen, geschikt voor netspanning en paneelmontage
Rubber tules voor snoer en LED
4 mm uitgangskontaktbussen
Pijlknop voor VR,
Verbindingsdraad, soldeer enz.
Koelplaat voor 2N3055 (zie tekst)
Kastje, klemmetjes voor printplaat enz.
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bind nu koperbaan 4 met de negatieve uitgangskontaktbus. Verbind de
koperbanen 3 en 6 met de 1 A laagspanningszekering (volgorde van aan
sluiten is niet belangrijk). Verbindt de LED met de koperbanen 4 en 5.
Maak nu de bedrading van het netspannings gedeelte af. Sluit een verbindingsdraad aan tussen een van de ’aan’-klemmen van de netschakelaar en
de primaire wikkeling van de transformator, en verbind de andere aan
sluiting van de primaire wikkeling met een soldeerlip van de netzekeringhouder. Denk eraan, dat de primaire aansluitingen voor 220 V genomen
worden. Verbind nu de andere soldeerlip van de netzekeringhouder met de
overblijvende klem van de netschakelaar. Kontroleer nog eens of de net- en
laagspanningszckcringen niet zijn verwisseld en de bedrading in orde is.
Kontroleer ook de behuizing van de 2N3055, en de bevestigingsboutjes
hiervan, niet in aanraking kunnen komen met andere metalen delen. Zet de
transformator nu stevig vast. Trek het teveel aan kabel uit de kast en zet de
kabclklcm vast. Breng het frontpaneel of deksel aan. Als de 2N3055 op een
aparte plaat is aangebracht, zet deze dan op z’n plaats, zo dat geen andere
metalen delen geraakt kunnen worden.
Zet de zekeringen in de zekeringhouders, beide 1 A en bevestig een steker
aan het snoer. Het voedingsapparaat is nu klaar voor gebruik.
Als de steker in wandcontactdoos wordt gestoken, en de voeding wordt
ingcschakeld, moet de LED oplichten. Dit geeft aan, dat er spanning op de
laagspanningsuitgang staat.
Voor het ijken van de rcgelpotentiometer kan een voltmeter worden aan
gesloten tussen de uitgangskontaktbussen. Zet op de as van de potentiometer een pijlknop en merk de stand van de knop voor vaak voorkomende
spanningen zoals 6 V, 9 V en 12 V. Deze standen kunnen permanent
worden gemerkt met wrijfletters.
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Experimenteer
versterker

Het komt vaak voor, dat we met signalen werken, die krachtig genoeg zijn
voor een hoofdtelefoon, maar die we liever via een luidspreker zouden
beluisteren.
Deze experimenteer versterker is een vermogensversterker met een geringe
spanningversterking maar met voldoende vermogensversterking, om een
betrekkelijk zwak ingangssignaal om te zetten in een signaal dat geschikt is
om een luidspreker te voeden.
De schakeling is betrekkelijk eenvoudig en niet bedoeld als uitgangstrap
van topkwaliteit, hoewel bij gebruik van een goede luidspreker is een
behoorlijke weergave te bereiken. De toegepaste transistoren zijn van het
NPN type, die ook bij de andere ontwerpen van dit boek zijn gebruikt, en
van het PNP type.
De schakeling
De schakeling kan het eenvoudigst worden verklaard, als wc beginnen bij
de luidspreker. Het signaal voor de luidspreker komt via C4, wat een
kondensator met een grote kapaciteit dient te zijn om de wisselstroom voor
de luidspreker door te kunnen laten.
Voor dit ontwerp hebben wc een waarde van 1000/iF genomen. De uitgangstransistoren TR2 en TR3 zijn beide als zgn. emittervolgcrs gescha
keld. TR2 is een NPN-transistor, waarvan de collector verbonden is met de
positieve voedingleiding, terwijl TR3 een PNP-transistor is, waarvan de
collector verbonden is met de negatieve voedingsleiding. De transistoren
verdelen het signaal onderling; TR2 geleidt gedurende het positieve deel
van het signaal, TR3 tijdens het negatieve deel.
Er moeten voorzieningen worden getroffen, om er zeker van te kunnen zijn
dat de twee helften van het signaal op de juiste wijze worden gekombincerd. Als we de bases van TR2 en TR3 met elkaar zouden verbinden,
zouden de transistoren het signaal wel verdelen, maar TR2 zou niet gelei
den voordat de basisspanning ongeveer 0,6 V hoger is dan de emitterspanning, terwijl TR3 niet geleidend zou worden voor zijn basisspanning
ongeveer 0,6 V lager zou zijn dan de emitterspanning. Dus met direkt op
elkaar aangesloten bases zou het signaal erg vervormd worden, omdat
alleen de pieken van het signaal voor een stroomdoorgang door de trans
istoren zou zorgen.
We kunnen dit probleem gedeeltelijk oplossen, door de bases van TR2 en
TR3 een voorspanning te geven, waardoor er altijd wat stroom vloeit, zelfs
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als er geen signaal is. Dit wordt bereikt door de collectorstroom van TR,
door de dioden D, en D, te laten vloeien. Aangezien dit silicium dioden
zijn, net als de basis-emitter verbinding in de transistoren, moet de spanningsval over elk van de dioden ongeveer gelijk zijn aan de benodigde
voorspanning voor de basis-emitter verbinding van een silicium transistor.
Wc krijgen dus de juiste voorspanning door de twee bases via de twee
dioden met elkaar te verbinden.
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Figuur 13.1 Schema van experimenteerversterker. Het uitgangsvermogen is onge
veer 1,5 W, met een ingangsspanning van ongeveer 0,6 V piek-tot-piek. Getal in
rechthoek geeft de normale instelspanning aan.

Wc kunnen de voorspanning nog beter instellen door een regelweerstand
VR3 toe te passen, die parallel met de dioden wordt geschakeld. Met VR3
op minimum weerstand is er geen voorspanning op de bases, terwijl met
VR, op maximum de voorspanning maximaal is. De twee dioden vormen
een gedeelte van de collector belasting van TR,, waartoe ook de in serie
geschakelde Rj en R4 behoren. Aangezien de spanning over D, en D,
slechts weinig varieert als de stroom verandert, zal een signaalstroom op de
collector van TR, een zelfde signaal stroom op de basis van TR2 en de basis
van TR3 veroorzaken.
C3 dient om het volgende probleem op te lossen, dat wordt veroorzaakt
door het gebruik van emittervolgers in de uitgangstrap: stel dat TR, is
gesperd, dan zou de uitgangsspanning tot bijna de voedingsspanning
moeten oplopen. Maar dit is niet het geval door de spanningsval over R3 en
R4 en de basis-emitter verbinding in TR2. Door C3 aan te sluiten tussen
punt X en het punt waar R3 en R4 met elkaar zijn verbonden, ontstaat een
situatie, die ons in staat stelt om hogere spanningen over R3 te bereiken,
door van het uitgangssignaal zelf gebruik te maken.
Als TR, spert, wordt de oplopende spanning aan punt X via C3 doorge
geven aan het punt waar R3 en R4 met elkaar verbonden zijn. Dit punt zal
dus altijd een spanning hebben, die enige volts hoger is, dan de spanning
83

aan punt X. Zodoende kan de stroom naar TR2 blijven vloeien, terwijl de
spanning bij X tot vrijwel de voedingsspanning kan oplopen.
De spanning van punt X dient om de basis van TR, een voorspanning te
geven, zodat een negatieve terugkoppeling van zowel de voorspanning als
van het signaal wordt bereikt. Deze spanning wordt aan de basis van TR,
toegevoerd via R2 en VR2. VR2 dient om de stroom te kunnen instellen,
zodat de spanning op punt X exakt gelijk is aan de helft van de voedings
spanning nl. 4,5 V, als we een voeding van 9 V gebruiken.
Het ingangssignaal komt via C,, VR, (de volumeregelaar) en C2 op de basis
van TR,.
Er is een multimeter nodig voor het inregelen.
Komponenten
TR2 en TR3 dienen transistoren van gelijk fabrikaat te zijn, de een NPN, de
ander PNP. De aanbevolen transistoren 2N2219 voor TR2 en 2N2905 voor
TRj zijn vrijwel gelijkwaardig en geschikt voor uitgangsvermogens tot ca.
2W. Inplaats hiervan kunnen ook andere typen worden gebruikt, op
voorwaarde, dat ze werken met vrij hoge stroomversterkingsfaktoren. Het
heeft echter weinig zin om te proberen grotere uitgangsvermogens te
bereiken voor dit soort versterkers.
VR, is een logarithmische potentiometer (volume regeling), voorzien van
een knop. VR2 en VR3 kunnen op de printplaat worden gemonteerd. Deze
hoeven alleen maar ingesteld te worden, als de schakeling wordt getest.
Koelplaten met dicht op elkaar staande vinnen zijn aan te bevelen voor alle
transistoren, als de versterker langer dan een paar minuten achter elkaar op
maximaal vermogen moet worden gebruikt, of als het apparaat op plaatsen
wordt gebruikt, waar het erg warm is.
Denk eraan, dat de levensduur van de batterij tamelijk kort zal zijn, als de
versterker vaak op maximaal vermogen werkt. In dat geval kan een netvocding wenselijk zijn (zie ontwerp 12).
Bouw
Alle onderdelen, behalve VR, en de in- en uitgangssockets passen op de
printplaat. Er moet een printplaat met 14 koperbanen worden ge
bruikt.
De componentcnopstelling (fig. 13.2) is zo ontworpen, dat transistoren
met korte aansluitingen kunnen worden toegepast. Hierdoor moeten
baan 3 en 6 met een draad worden verbonden. Zoals bekend kunnen de
onderdelen op iedere willekeurige plaats langs de koperbanen worden
vastgezet. De aansluitingen moeten uiteraard wel aan de juiste banen
worden gesoldeerd. Het is aan te bevelen C, aan het ene uiteinde van de
printplaat te bevestigen en C4 aan het andere uiteinde.
VR2 en VR3 moeten zo worden bevestigd, dat ze gemakkelijk kunnen
worden ingesteld als de schakeling wordt getest.
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Figuur 13.2 Montagegegevens voor experimenteer versterker. TR3 is een PNPtype. Voor langdurig gebruik op maximaal vermogen moet elke transistor voorzien
worden van een eenvoudige koelster. De koelplaten mogen elkaar en de andere
metalen delen niet raken.

Testen
Het inregelen kan gebeuren zonder dat de volumeregelaar of luidspreker is
aangesloten. Soldeer tijdelijk de batterij verbindingsdraden vast; positief
aan koperbaan 1, negatief aan koperbaan 8.
Stel VR, op z’n maximale waarde en VR3 op de minimum waarde. Verbind
de positieve mectpcn van een multimeter, ingesteld op de 10 V schaal, met
punt X (koperbaan 3 of 6) en de negatieve meetpen met koperbaan 8. Sluit
de batterij aan en stel VR, zo in, dat de multimeter een spanning aangeeft
van 4,5 V. Koppel de batterij los en nu de multimeter aansluiten om stroom
te meten op de 10 mA schaal. Maak hiertoe de verbinding tussen de
koperbanen 3 en 6 tijdelijk los en sluit de meter hier tussen aan met de +
draad op koperbaan 3 en de - draad op koperbaan 6.
Kontroleer nogmaals of de meter op de 10 mA schaal staat en sluit nu de
batterij weer aan. Stel nu VR3 zo in, dat een stroom van 5 mA wordt
gemeten en maak de batterij weer los.
Met deze afregelingen wordt dejuiste stroom in de uitgangstransistoren en
de juiste spanning op punt X ingesteld, waardoor de versterker nu goed zal
funktioneren.
De rest van de test kan worden uitgevoerd als de schakeling in de kast is
gebouwd.
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Inbouwen
Aangezien alle transistoren van deze schakeling een hogere temperatuur
zullen krijgen, dan die van de andere ontwerpen, is een kast met ventilatie
openingen beter dan een geheel gesloten kast. Verder is het beter een wat
groter type batterij te gebruiken, zodat een speciaal kastje moet worden
aangeschaft of worden gemaakt van geperforeerde plaat.
Er moeten slechts een paar onderdelen worden gemonteerd. Dat zijn de
volumeregelaar VR,, de ingangssocket en de uitgangssocket. Niet hetzelf
de type socket gebruiken voor de in- en de uitgang. Zorg ervoor, dat de
printplaat zodanig wordt gemonteerd, dat de metalen behuizingen van de
transistoren, evenals de eventueel daaraan bevestigde koelplatcn elkaar of
andere metalen delen niet kunnen raken. Zorg er tevens voor, dat de lucht

Tabel 13.1 Komponcntenlijst voor experimenteer versterker
Weerstanden
(alle V« W, 10%)
22 kfi
R.
10 kfi
R:
220
R3, R*
VR 1
10 kïï logaritmische potenliometer
50 kfi
VR:
100 Q
VR,
Kondcnsatoren

c„c,
C,
C<

(tenminste 12 V werkspanning)
10 y.F clektroliet
25 /iF clektroliet
1000 fiF elektroliet

Halfgeleiders
D„ Dj

TR„ TR2
TR,
Schakelaar
S,

I

Silicium dioden (1N914 of 1N4148)
Silicium NPN-transistorcn (2N697, 2N1711,2N2219,
2N3053 of BFY50)
Silicium PNP-transistor (2N1131, 2N2904, 2N2905,
2N3503 of BFX30)
Aan/uit-schakclaar

Diversen
Printplaat met 14 koperbanen
Luidspreker, 4 Q tot 8 ft impedantie, elke diameter 4 mm ingangskontaktbus
Kontaktbus en steker voor luidspreker kontaktbus
Knop voor VR,
Koclsterren voor TR2, TR3 (eventueel)
Verbindingsdraad, soldeer enz.
Battcrijaansluiting
Batterij, 9 V geschikt voor radio (netvoeding heeft echter de voorkeur)
Kastje, klemmetjes voor printplaat enz.
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ongehinderd langs de uitgangstransistoren TR2 en TR3 kan stromen. De
definitieve bedrading kan worden aangelegd als de onderdelen op hun
plaats zijn bevestigd.
De ingang van de volumeregelaar wordt verbonden met koperbaan 12, de
aarde hiervan met koperbaan 8. De loper (middelste soldeerlip) van de
volumeregelaar wordt aangesloten op koperbaan 11. Van de centrale aan
sluiting van de ingangssocket wordt een verbinding gemaakt met koper
baan 13, en van de buitenste soldeerlip een verbinding met koperbaan 8.
De uitgangssocket wordt verbonden met koperbaan 14 en koperbaan 8.
Voor het deksel dicht gaat, moet de spanning aan punt X nogmaals worden
gekontroleerd en eventueel gecorrigeerd. Kleine afwijkingen t.o.v. de 4,5 V
zijn wel toelaatbaar (0,3 V in beide richtingen).
Als laatste kontrole kan een signaal van een generator, zoals de signaal
gever (ontwerp 3), op de ingang worden gezet, met aan de uitgang een
luidspreker van 4-8 £2, waarna de werking van de volumeregelaar kan
worden gekontroleerd. Als het geheel in orde blijkt, kan het deksel worden
aangebracht, waarmee de versterker klaar is voor gebruik.
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Pulsgenerator

Voor vele elektronische schakelingen, in het bijzonder telschakelingen, zijn
pulsen als ingangssignaal nodig. Een puls is een zeer snelle stijging en
daling van de spanning en als pulsen worden toegepast, is het meestal
noodzakelijk dat deze elkaar in een bepaalde regelmaat opvolgen. Deze
schakeling genereert ongeveer 1000 pulsen per sekondc en de minimale
breedte van de uitgangspulsen is ongeveer 5 fis.
Op een tijdschaal uitgezet is er dus iedere millisekonde een puls van 5 /xs.
Dus 5 fis een puls en 995 fis geen puls.
Het is wel mogelijk een schakeling te bedenken, die zulke pulsen produ
ceert met één enkele transistortrap, maar daar staat tegenover, dat de hier
beschreven schakeling het voordeel heeft, dat zowel de snelheid waarmee
de pulsen elkaar opvolgen, als de pulsbreedte (tijdsduur van de puls) kan
worden gevarieerd. Hierdoor is dit een zeer praktisch instrument voor
schakelingen waarbij de tijdbasis een rol speelt en voor allerlei tclcircuits.
De schakeling
TR, en TR2 vormen een astabiele multivibrator met tijdkonstanten C,R3
en C2R4, Rj en R4 komen samen op de loper van de potentiometer VR,, die
de frekwentie van de uitgang van het astabiele circuit regelt. R, is toege
voegd om te voorkomen, dat VR, in een stand zou blijven staan, waarbij
het astabiele circuit niet oscilleert.
Het uitgangsbloksignaal van de collector van TR2 wordt door C3R7 omge
zet in twee pieken, een positieve piek als de collectorspanning van TR2
stijgt, en een negatieve als de collectorspanning van TR2 daalt. De dio
de D, zorgt ervoor, dat alleen de negatieve piek doorgegeven wordt aan de
basis van TR3.
TR3 en TR4 vormen een ander type multivibrator, namelijk een monostabiele multivibrator. Bij dit soort schakeling is steeds één transistor
geleidend.
Bij onze schakeling blijft TR3 geleidend, aangezien de basis hiervan ver
bonden is met de positieve voeding via R6 en VR2. Met TR3 geleidend, zal
de collector spanning van TR3 laag zijn, waardoor op de bases van TR4 en
TRS ook een lage spanning staat, te laag om deze transistors open te sturen.
De collectorspanning van TR4 is daarom ongeveer gelijk aan de voedings
spanning. Deze situatie is stabiel, zodat de toestand van TR3 en TR4 niet
verandert, tenzij TR2 een spanningspiek geeft.
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Als de kombinatic C3 en R7 een spanningspiek veroorzaakt, die zorgt dat
de diode D, steeds meer negatief wordt, zal D, gaan geleiden, zodat de
basisspanning van TR3 lager wordt tengevolge van de spanningspiek.
Hierdoor komt TR3 in spertoestand, waardoor de collectorspanning sterk
oploopt, hiermee TR4 en TR5 open sturend. De collectorspanning van TR4
zal nu dalen, en deze spanningsverandering zal via C4 worden doorgegeven
aan de basis van TR3, waardoor D, niet meer geleidt. C4 laadt echter nu op
via R<, en VR2 en als de basisspanning van TR3 weer ca. 0,5 V bereikt,
wordt TR3 weer geleidend, en daarmee TR4 dicht sturend.
De koppeling van C4 tussen de collector van TR4 en de basis van TR3
versnelt het 'omklappen’.
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Schema van pulsgenerator.

Hiema is het monostabiele circuit weer gereed voor de volgende puls.
TR5 is de uitgangstransistor. Als de puls begint, stijgt de spanning aan de
collector van TR3 sterk en stuurt TRS open. Aan het eind van de puls daalt
de collectorspanning van TR3, waardoor TRS weer in spertoestand komt.
Aan de emitter van TRS hebben wc daarom een goede blokvormige puls.
Aangezien C4 wordt opgeladen via Ré en TR2, kan de tijdskonstante
gewijzigd worden, door de waarde van VR2 te variëren. Hierdoor wijzigt de
duur (breedte) van de puls.
Komponenten
Begin met het indelcn van de komponenten op de printplaat. C3 wordt niet
tussen twee koperbanen gemonteerd. De koperbanen 2,3 en 5,6,7,8 en 9
moeten op de hartlijn van de printplaat onderbroken worden. De helften
van de printplaat dienen zo gemerkt te worden, dat de onderbroken
koperbanen aan het ene uiteinde gemerkt zijn met 2', 3', 5', 6', 7', 8', 9' en
aan het andere uiteinde met 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 (fig. 14.3). Denk eraan, als
dubbelzijdig Veroboard wordt gebruikt, beide zijden moeten worden
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„enummcrd, zodanig, dat de kopcrbanen aan beide zijden van hetzelfde
nummer zijn voorzien. Maak geen vergissing met de onderbroken koperbanen onthoud dat de gewone nummers (2, 3, 5,-----) gebruikt worden
voor het astabiele circuit en de nummers met een accent (2', 3', 5'........ )
voor het monostabielc circuit.
Kondensator C3 overbrugt de onderbrekingen in de koperbanen, door
koperbaan 6 te verbinden met koperbaan 8'.
In dit stadium van de bouw dienen de variabele weerstanden VR, en VR2
met ca. 150 mm lange draden te worden aangesloten voor het testen. De
verbindingsdraden kunnen later op maat geknipt worden als de schakeling
wordt ingebouwd. Verbind één aansluiting van C5 met koperbaan 7' en
laat de andere aansluiting vrij om later een verbinding te maken met een
socket.

O ®O

v © © 0©
andere kant van print

uitgang

Figuur 14.2 Koperbaan diagram van pulsgenerator. Er worden 9 kopcrbanen
gebruikt, die alle, behalve I en 4 in het midden worden onderbroken. Nummers met
accent (5', 6') aan de ene zijde, zonder accent aan de andere zijde (5, 6).
Testen
Het testen van deze schakeling is heel wat moeilijkcr in vergelijking met het
uittesten van de andere ontwerpen in dit boek, aangezien er geen eenvou
dige manier bestaat om te kontroleren of het uitgangssignaal de pulsvorm
heeft, die we willen hebben. Het meest ideale is een oscilloscoop te
gebruiken. Bij de instrukties voor het testen is er dan ook vanuit gegaan,
dat er een oscilloscoop kan worden geleend.
Maak de schakeling gereed, soldeer tijdelijk de batterij verbindingsdraden
vast. Schakel de oscilloscoop in en laat deze op temperatuur komen.
Verbind de losse aansluiting van Cs met de ingang van de Y-versterker en
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Figuur 14.3 Onderbrekingen in de koperbanen.
ccn vcrbindingsdraad vanaf koperbaan 4 met de aardingang van de oscilloscoop. Stel de helderheid van de oscilloscoop in, en regel de 'spot position’ zo, dat ccn horizontale lijn wordt weergegeven. De knop van de
Y-vcrstcrkcr moet op 5 V/cm gezet worden en de X-snclhcid op 1 ms/cm.
De pulsgenerator kan nu met de batterij worden verbonden, waarna het
uitgangssignaal als ccn rij dunne, vertikalc lijnen op het scherm dient te
verschijnen, op een onderlinge afstand van 1 cm.
Op sommige oscilloscopen is het mogelijk het beeld zo te regelen, dat de
breedte van elke puls kan worden bekeken en gemeten.
Kontrolccr het effekt van het verdraaien van VR, (de vertikalc lijnen
komen dichter bij elkaar, of gaan uit elkaar) en van VR2 (waarmee de dikte
van de vertikalc lijnen wordt gewijzigd). Hiermee is de schakeling
getest.
Als er geen oscilloscoop beschikbaar is, moeten we maar aannemen, dat de
pulsbrecdte goed is. Wc kunnen echter wel kontroleren, of er pulsen
worden gcgcncreert, nl. door ccn kristal oortelefoon te verbinden met het
losse eind van C, en met koperbaan 4. Als de schakeling werkt, moet een
hoge toon hoorbaar zijn. Door VR, te verdraaien moet de toonhoogte te
regelen zijn, waaruit dus blijkt, dat de frekwentie van het astabicle circuit
verandert. Waarschijnlijk is het mogelijk een verandering van het geluid
waar te nemen als VR2 wordt verdraaid, waaruit dan blijkt dat de pulsbreedte verandert.
Inbouwen van de schakeling
Het inbouwen van deze schakeling is betrekkelijk eenvoudig, wc moeten er
echter wel op letten, dat er voldoende ruimte is voor twee variabele weer
standen, een coax-socket voor de uitgang, de aan/uit-schakelaar en uiter
aard de printplaat. Als de plaatsen van de komponenten zijn bepaald,
worden de gaten geboord en de komponenten aangebracht. Vergeet de
bevestigingen van de printplaat niet aJs een dubbelzijdig type printplaat
wordt toegepast.
Maak nu de bedrading af. Kort de aansluitdraden van de variabele weer
standen in en soldeer het vrije eind van C5 aan de centrale aansluiting van
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Tabel 14.1 Komponentenlijst voor pulsgenerator
Weerstanden
(alle '/4 W, 10 %)
4,7 kfl
R.
2,2 kfl
R2, Rj> R«> R9
10 kQ
Rji R«i R«. R71 R10
1 kfi
R..
50 kfl variabel, lineair
VR,
100 kïï variabel, lineair
VR2
Kondcnsatoren
C„C2
C,
C4
Cs
Halfgeleiders
TR.-TRj

(tenminste 12 V werkspanning)
0,01 /xF
nF (0,001 jxF, 1000 pF)
1
470 pF
0,1 /xF

D

Silicium NPN-transistoren (2N697, 2N1711, 2N2219,
2N3053, BFY50)
Silicium diode (1N914 of 1N4148)

Schakelaar
S,

Aan/uit-schakelaar

Diversen
Printplaat met 9 koperbanen
Knoppen voor VR, en VR2
Uitgangskontaktbus, coaxiaal of phonotype
Vcrbindingsdraad, soldeer enz.
Batterijaansluiting
Batterij, 9 V geschikt voor radio
Kastje, klemmetjes voor printplaat enz.
de socket. Soldeer aan de buitenste aansluiting van de socket een verbindingsdraad met koperbaan4 van de printplaat, Soldeer aan hetzelfde
aansluitpunt van de socket de negatieve (zwarte) batterijverbindingsdraad.
Soldeer de rode (positieve) verbindingsdraad van de batterij aan een pool
van de schakelaar en verbind de andere pool van de schakelaar met
koperbaan 1. Bevestig de batterij, maak het deksel dicht en je pulsgene
rator is klaar voor gebruik.
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Appendix
Fouten en problemen

Een van de meest voorkomende problemen bij beginnende elektronikahobbyistcn is, dat een schakeling weigert om ook maar iets te doen.
De meer ervaren bouwer zal, gewapend met een multimeter en een schema,
spoedig de oorzaak van de fout vinden, maar de beginner die geen van
beide mogelijkheden kan benutten, zou kunnen konkluderen dat elektronika te moeilijk voor hem is.
Soms is de oorzaak van een niet-werkende schakeling een fout in de
konstruktie. Als een schakeling op een printplaat wordt gebouwd, met de
onderdelen aan de ene kant en de koperbanen aan de andere, kan de
beginner wel eens in de war raken, nadat hij de printplaat een aantal keren
heeft omgedraaid. De enige remedie hiertegen is elke zijde van de print
plaat te kontrolcrcn aan de hand van de afbeeldingen. De indeling die in dit
boek wordt toegepast, maakt het mogelijk, mits de printplaten goed wor
den genummerd, elke komponent snel en gemakkelijk te kontroleren,
waardoor de kans op fouten veel geringer is. Beginners, die met het
enkelzijdige type printplaat werken, zullen het bouwen vrij eenvoudig
vinden en dus minder fouten maken.
Als de bouw van de schakeling korrekt is uitgevoerd en is gekontroleerd,
dan zijn er twee redenen waarom de schakeling niet werkt. Eén daarvan is
een defekt onderdeel; het is niet waarschijnlijk, maar toch mogelijk; ook
als er nieuwe komponenten zijn gekocht. De andere is, dat door de grote
toleranties van de komponenten de schakeling niet funktioneert.
De toleranties van de onderdelen zijn een voortdurend terugkerend pro
bleem in de elcktronika, zodat we er nader op in zullen gaan wat de invloed
hiervan is op de schakelingen. Bij elk elektronisch onderdeel wat wordt
gefabriceerd, trachten de fabrikanten een bepaalde waarde te benaderen,
zoals 100 kS2 voor een weerstand, 10 nF voor een kondensator of een
stroomversterkingsfaktor van 100 bij een transistor. Als ze nu maar één
komponent zouden moeten maken, zou de waarde nauwkeurig kunnen
worden ingesteld, door zo te trimmen dat het exakt de gespecificeerde
waarde krijgt.
Zulke onderdelen zouden echter te duur worden, behalve misschien voor
belangrijke militaire projekten. De onderdelen die wij gebruiken worden in
massa gefabriceerd, wat inhoudt, dat ze door machines worden gemaakt
die zijn afgesteld op een bepaalde waarde.
Zoals bij alle massa-artikelen, zullen de machines komponenten produce
ren, met waarden, die afwijken van de ingestelde waarden. Deze verschil
len worden toleranties genoemd.
Als we nu motorblokken voor auto’s maken, kunnen we de machines zo
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instellen dat ze met zeer kleine toleranties werken omdat dit maattoleranties zijn. Bij de fabrikage van elektronische onderdelen echter, behoe
ven zeer kleine maattoleranties nog niet te resulteren in zeer kleine elek
trische toleranties, zodat we hier veel grotere toleranties moeten accepteren
dan bij andere typen onderdelen die in massa worden vervaardigd.
De goedkoopste transistoren hebben een geperste konstruktie en hebben
toleranties van ± 20%. Dit betekent, dat de op de weerstand aangegeven
waarde 20% te hoog of te laag kan zijn. Neem bijvoorbeeld een weerstand
van 100 kïï. 20% van 100 kfi is 20 kïï, zodat een 100 kS2 weerstand met 20%
meer een waarde zal hebben van 120 kfi en een 100 kfi weerstand met 20%
minder een waarde van 80 kïï.
Als we weerstanden met 20% tolerantie kopen, kunnen we er bovendien
zeker van zijn, dat de toleranties 20% zijn, omdat al de waarden met een
kleinere tolerantie, zoals 10%, 5% en 1 % worden gesorteerd om voor hogere
prijzen te worden verkocht. Als we dus een weerstand van 100 kfi 20%
kopen, zullen we een waarde tussen 80 kfi en 120 kJ2 krijgen.
Een soortgelijke situatie bestaat bij kondensatorcn. Ook hier zullen de
gewone, cilindervormige kondensatoren een tolerantie van ± 20% hebben,
hoewel sommige typen zoals zilver-mica kleinere toleranties kunnen heb
ben.
Elektrolieten hebben zeer grote toleranties, zo tussen de —50% en +100%,
zodat de werkelijke waarde de helft of het dubbele van de aangegeven
waarde kan zijn.
De ongunstigste situatie bestaat bij transistoren. Bij de meeste ontwerpen
in dit bock wordt het gewone type NPN-transistor gespecificeerd. Het
nadeel van deze grote toleranties is, dat er wordt uitgegaan van een
transistor met een stroomversterkingsfaktor van 100, terwijl deze waarde
in werkelijkheid minimaal 30 en maximaal 300 kan zijn!

Het effekt van toleranties op schakelingen
Bij alle transistor schakelingen die we bouwden, gebruikten we weerstan
den om de instelspanning van dc transistoren te kunnen instellen, zodat
een stroom van de juiste sterkte zal kunnen vloeien. Als we deze weer
standen tussen de basis van een transistor en een voedingsleiding aanslui
ten, kunnen we cxakt uitrekenen hoeveel stroom er door dc transistor gaat.
Tenminste, we zouden dat kunnen als we de exakte weerstandswaarden en
de stroomversterkingsfaktor van de transistor wisten. De toleranties
maken dit echter onmogelijk, zodat we moeten proberen de transistoren op
een zodanige manier van instelspanning te voorzien, dat deze spanning zo
min mogelijk kan worden beïnvloed door toleranties. Meestal wordt dit
soort methoden wel toegepast, maar geen enkel voorspanningscircuit is
geheel ongevoelig voor toleranties. Er kunnen namelijk altijd kombinaties
van transistor- en weerstandtoleranties zijn, die het meest zorgvuldig
samengestelde ontwerp waardeloos kunnen maken.
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Dit is ook een probleem bij werkplaats handboeken voor TV ontvangers.
Meestal vermelden de schema’s 'nominale’ gelijkspanningen op diverse
plaatsen; dit zijn spanningen, die door de ontwerper zijn bepaald. Nu is het
niets bijzonders dat een TV goed werkt, als deze 'nominale’ spanningen
afwijkend zijn tengevolge van komponenttoleranties. Het effekt op het
beeld is niet waar te nemen, aangezien er voldoende instelmogelijkheden
zijn, om de gevolgen van deze toleranties te korrigeren. Dit geldt bijvoor
beeld voor de bceldbreedte en de bccldhoogte. Een goede TV monteur kan
onderscheiden welke afwijking van de nominale spanning te wijten is aan
een fout en welke gewoon het gevolg is van de komponent toleranties.
Schema’s, die in boeken en tijdschriften worden afgedrukt, zijn maar
zelden ontworpen voor massaproduktie. Meestal zijn deze schakelingen
uitgetest met onderdelen van een gemiddelde tolerantiewaarde en hebben
daarmee goed gefunktioneerd, maar dit zal niet het geval zijn als er
onderdelen voor worden gebruikt met de meest ongunstige toleranties.
Niet alle schakelingen zullen hier gevoelig voor zijn. Schakelingen zoals
bijvoorbeeld de signaalgever en de diposcillator werken met multivibrator
schakelingen, die zelfs nog zullen werken als er onderdelen met zeer grote
toleranties worden toegepast. Wat dan zal wijzigen is de oscillatiefrekwcntic, die bij onze schakelingen niet zo bijzonder belangrijk is. De schake
lingen, die het meest gevoelig zijn voor tolerantieproblemcn, zijn de experimentcerversterker (ontwerp 14), de millivoltmeter (ontwerp 12) en de
radioschakclingen. Deze zijn zo ontworpen dat ze zo ongevoelig mogelijk
zijn voor tolerantieproblemcn, maar het kan toch voorkomen, dat met een
bepaalde kombinatic van toleranties de schakelingen problemen geven.
Als er meetapparatuur beschikbaar is, kunnen de circuits gemakkelijk
worden gekontroleerd, als de richtwaardcn voor de spanningen op de
schema’s zijn aangegeven. Dit zijn de nominale spanningen die met een
goede (20 kïï per volt) multimcter worden gemeten op een in bedrijf zijnde
schakeling zonder ingangssignaal. Als deze spanningen meer dan 25%
afwijken, moet e.e.a. bijgercgcld worden.
Het bijstellen van de instelspanning houdt in, dat de weerstandswaarde die
met de basis van de transistor is verbonden moet worden veranderd. Als de
mogelijkheid bestaat om te meten, moeten de weerstanden zo worden
afgesteld, dat dc meter aanwijzingen binnen 25% van de nominale waarden
liggen. Als er geen meetinstrumenten beschikbaar zijn, en de instelspan
ning wordt niet vertrouwd, dan kan met nog een andere methode dc
instelspanning worden gekontroleerd:
Maak de schakeling gereed voor het testen, zodat je kan kontroleren of de
schakeling werkt. Zoek uit, welke weerstand de instelspanning bepaalt en
zoek een reserve weerstand op van dezelfde waarde. Schakel nu dc reserve
weerstand over de bestaande (zodat er meer basisstroom vloeit). Als het
gevolg hiervan is, dat dc schakeling nu wel werkt, dan is er meer voorspanning nodig, en moet er een weerstand gebruikt worden met de helft
van dc oorspronkelijke waarde. Als dit geen resultaat geeft, zoek dan
verder door dc reserve weerstand tussen dc basis van dc transistor en de
min (aarde) leiding aan te sluiten. Hierdoor zal dc voorspanning vermin95

deren, waardoor de schakeling kan gaan funktioneren als de basisstroom te
groot was.
Tenslotte is er natuurlijk de kans op een defekt onderdeel. Hoewel er
defekte weerstanden en kondensatoren voorkomen, zijn de dioden en
transistoren meestal de schuldigen.
Voor een beginner is een vaak voorkomende oorzaak van moeilijkheden
het verkeerd aansluiten van een transistor, waardoor basis en collector zijn
verwisseld. Meestal zal hierdoor de betreffende transistor stuk gaan zodra
het circuit wordt ingeschakeld. Het gevolg is, dat de schakeling ónmogelijk
kan funktioneren, zelfs niet als de transistor later goed wordt aangeslo
ten.
Transistoren, die 'verdacht' zijn, moeten nooit in de voorraaddoos worden
teruggelegd, maar in een ’verdachten’doos, totdat ze kunnen worden
gekontroleerd met een transistortester (ontwerp 1), of in een circuit, waar
van bekend is dat het werkt.
Weerstanden kunnen eveneens worden getest, door gebruik te maken van
de elektronische ohmmeter (ontwerp 7).
Het type kondensator, dat de meeste kans maakt om defekt te raken, is de
elektroliet. De eenvoudigste kontrolemethode is, ze te vervangen door een
andere kondensator. Enkele kondensatorentypen kunnen echter beter niet
door andere typen worden vervangen. Dit geldt in het bijzonder voor
zilver-mica kondensatoren, die in hoogfrekwente circuits en oscillatoren
worden toegepast.
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