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De inhoud van dit boekje bestaat uit een vijftigtal schake
lingen waarbij vooral het gebruik van germanium, silicium
en zenerdioden een hoofdrol speelt.
Alvorens de schakelingen te bespreken, volgt hieronder nog
wat algemene informatie.
De in de schakelingen genoemde diodentypen kunnen ook
met succes vervangen worden door vergelijkbare typen.
Zo kan bv. de germaniumdiode OA91 vervangen worden
door de typen OA81, OA95, OA70 of OA85. Praktisch
voldoet eigenlijk elke germanium signaaldiode. Voor de
OA79 kan ook met het type 1N60 worden gewerkt.
Voor schakelingen waarin de IN 914 wordt toegepast, zijn
ook de typen IN 4148 en BA 127 inzetbaar. Dit zijn snelle
siliciumsignaaldioden en hiervoor mogen geen siliciumgelijkrichtdioden worden gebruikt.
Voor de veel toegepaste IN 4001, IN 4002 en de IN 4007
volgen hier de gegevens, terwijl voor de laatste de BY 127
als vervanger kan voldoen.
1N4001 voor 1 A en 50 V
1N4002 voor 1 A en 100 V
1N4007 voor 1 A en 1000 V.
Zo is het bv. zonder meer mogelijk een 1N4001 te vervan
gen door een 1N4002. Bij zenerdioden zijn in alle gevallen
de spanning en het vermogen opgegeven. De spanning
dient te worden aangehouden, maar men kan rustig een
zenerdiode toepassen die een groter vermogen kan ver
werken dan staat aangegeven.
De standaard-spanningsreeks van 400 mW-zenerdioden
omvat waarden van 2,7 V tot 100 V, volgens de interna
tionale E-24-reeks (zoals gebruikelijk bij weerstanden).
Zenerdioden met een groter vermogen zijn leverbaar tot
en met 200 V. Tot 10 watt zijn zenerdioden verkrijgbaar
5

in een standaarduitvoering van axiale draadaansluitingen,
terwijl zenerdioden van 10 watt en hoger zijn onderge
bracht in een metalen behuizing voor schroefmontage, die
tevens fungeert als kathode-aansluiting.
Als spanningsregelaars in auto’s vinden vaak zenerdioden
van 100 W/12 V een toepassing.
Een speciale twee-pins geïntegreerde spanningsstabilisator,
zoals het type TAA 550, - overeenkomend met een zenerdiode van 33 V - wordt tegenwoordig als referentiespanningsbron toegepast in het ontvanggedeelte van TV-toestellen met een varicapdiode.
De laatste schakelingen werken met een wat ongebruike
lijke diode, nl. een tunneldiode als een twee-pins AFoscillator. Deze schakeling doet een beroep op de experi
menterende doe-het-zelver!

SCHAKELING 1
MIDDENGOLFONTVANGER
Dit eenvoudige ontvangertje is te gebruiken in combinatie
met een versterker. Met een kamerantenne is de ontvangst
van twee of drie locale stations redelijk. Het nadeel van
dit ontvangertje is het gemis aan selectiviteit die vooral
’s avonds optreedt als er een groot aantal zenders ”in de
lucht” zijn. Is slechts één station gewenst dan kunnen
kosten bespaard worden door de draaicondensator te ver
vangen door een trimmer van 500 pF.
De spoelvorm, die een diameter van ca 38 mm heeft, is te
vervaardigen van een closetrolkoker of van een stuk be
zemsteel. Voor de ontvangst van middengolfstations moet
de spoelvorm worden voorzien van 70 windingen geïsoleerd
koperdraad met een diameter van 0,40 of 0,45 mm, waar
bij een aftakking bij 35 windingen moet worden aange
bracht. Wenst men te experimenteren met de ontvangst
6
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SCHAKELING 1

op de kortegolf dan is een spoel met 20 windingen en een
aftakking bij 10 windingen vereist. In combinatie met een
transistorradio heeft dit ontvangertje de mogelijkheid de
ontvangst van een zwak station te verbeteren. Men dient
dan de spoel van de MG-ontvanger zo in te stellen dat de
ferrietantenne van de transistorradio wordt beïnvloed. Het
ontvangertje wordt daarna langzaam afgestemd op dezelf
de frequentie als de transistorradio.
Onderdelenlijst
500 pF variabele draaicondensator
VC1
2200 pF
Cl
0,047 iiF
C2
0A91 germaniumdiode
Dl
7

SCHAKELING 2
KRISTALONTVANGER MET SPANNINGS
VERDUBBELING
Omdat kristaldioden tegenwoordig vrij goedkoop verkrijg
baar zijn, is het nu aantrekkelijk ze in een kristalontvanger
te gebruiken. In deze schakeling wordt kennis gemaakt
met spanningsvermenigvuldigers zoals die in voedingsapparaten worden toegepast. Via diode Dl wordt de spanningsverdubbelingsschakeling gevoed waardoor over het
oortelefoontje de som van de spanningen over Cl en C2
komt te staan.
Antenne
D1
0A9I

n

4^ VC1

L1

500 pF

Aarde ~

rp

4700

p T.
^0A9

4700

Spoel gegevens:
90 wdg. met draad 0,28 mm 0
spoel 0 25 mm

SCHAKELING 2
Onderdelenlijst
500 pF variabele condensator
VC1
Dl. D2
OA91 germanium diode
Cl. C2
0,0047 F (4700 pF) condensator
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QlKristal
oortelefoon

Heel belangrijk is dat de oortelefoon van een kristaltype
is. Zoals de naam al aangeeft, bevat zo’n oortelefoon een
piëzo-elektrisch kristal dat onder invloed van spannings
veranderingen, bewegingen van het telefoonmembraan
veroorzaakt. Gewone typen, zoals gebruikt bij transistorradio’s, zijn voor dit doel totaal ongeschikt.
De spoel bestaat uit 90 windingen van geïsoleerd koper
draad met een doorsnede van 0,28 mm op een kartonnen
koker met een diameter van 25 mm.
Een goede antenne en aardverbinding zijn vereist.

SCHAKELING 3
KRISTALONTVANGER MET VIERVOUDIGE
SPANNINGSVERDUBBELING
Deze schakeling gaat een stapje verder dan schakeling
twee, waardoor een viervoudige spanningsverdubbelingsdemodulator wordt verkregen. De toegepaste spoel is ech
ter gelijk aan die van de vorige. Zoals reeds is opgemerkt,
is het belangrijk dat een kristaloortelefoon wordt gebruikt
in samenhang met een goede antenne en aardverbinding.
De kristaldioden dienen van een goede kwaliteit te zijn;
sommige surplustypen doen als gelijkrichtdioden prima
hun werk maar als detector fungeren ze slecht. De meeste
klachten over het niet functioneren van kristalontvangers
zijn te wijten aan een ondeugdelijke antenne of aan een
verkeerd gekozen diode.
Onderdelenlijst
LI
VC1
Cl, C2, C3, C4
Dl, D2, D3, D4

zie schakeling twee
500 pF variabele condensator
4700 pF condensatoren
OA91 germaniumdiode
9

Denk er vooral bij het solderen aan dat germaniumdioden
niet goed tegen oververhitting kunnen!
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SCHAKELING 4
SPANNINGSVERDUBBELINGSDEMODULATOR
VOOR EEN TRANSSISTORRADIO
In deze schakeling wordt het spanningsverdubbelingsprincipe toegepast om een spanningsverdubbelingsdemodulator
te vormen, die in een superheterodyne transsistorradioschakeling kan worden gebruikt.
Cl, C2 en R1 werken als RF-filter om de ongewenste middenfrequenties, die zich bij de uitgang van de demodulatordioden kunnen voordoen, uit te filteren.
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Onderdelenlijst
Dl, D2
0A91 germaniumdiode
Cl. C2
2200 pF condensator
R1
10 kQ, i/4 W

SCHAKELING 5
27 MHz-ONTVANGER MET EEN KLEIN BEREIK
VOOR MODELBESTURING
Dit is een ontvanger met een klein bereik, die gebruikt kan
worden op de 27 MHz-radioband. In feite is het een
27 MHz-kristalontvangertje.
De transistor werkt als gelijkstroomversterker om zo de
gevoeligheid van het relais te verbeteren. De 1N4001 gelijkrichtdiode beschermt de transistor tegen beschadiging
door de in de relaisspoel opgewekte tegen-EMK.
De spoel bestaat uit een koker met een middellijn van 12,5
mm voorzien van 12 tot 14 windingen met draad van
1,5 mm en wordt afgestemd met een 30 pF-trimmer.
In de praktijk kan het voorkomen dat de spoel vergroot of
verkleind moet worden om de schakeling goed te kunnen
11

afregelen. Door zijn simpele constructie bezit de schake
ling slechts een klein bereik. Men verkrijgt echter wel een
goedkope methode om een modelboot te besturen door de
geringe kosten.
+6v
Antenne \W

R.L.
IN400I

01
0A9I

4700 £1
relais

O

TR1
BCI08

TC1
C1
■pOOO pF
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Spoelgegevens:
_ 12 wdg. met draad 1,5 mm O;
aftakking op 4 wdg.;
Q
spoel O 12,5 mm

SCHAKELING 5
Onderdelenlijst
TC1
30 pF trimmer
Cl
1000 pF condensator
Dl
OA91 germaniumdiode
TRI
BC 108 transistor
R1
1N4001 gelijkrichtdiode
Relais
4700 Q type
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SCHAKELINGEN ZES, ZEVEN EN ACHT
Deze schakelingen zijn typische FM-demodulatoren. De
aangegeven spoelen bezitten zeer kritische waarden waar
door het zelfvervaardigen ervan niet is aan te raden. Ze
dienen van een afgeschermde doos te zijn voorzien. Een
van de laatste ontwikkelingen op FM-gebied is het Zenith/
GE FM-stereo multiplex-transmissiesysteem. Het multiplex-systeem brengt met zich mee het toevoegen van een
piloottoon van 19 kHz en een onderdrukte draaggolf van
38 kHz aan het normale FM-signaal. In een mono-ontvanger worden deze toegevoegde stereo-informaties verwijderd
door de de-emphasiscomponenten. (de-emphasis = ver
zwakking van de hoge geluidsfrequenties.)
Indien men een mono FM-ontvanger wil ombouwen tot
een stereo-uitvoering dan dient men deze componenten te
verwijderen. Daarom zijn in de navolgende schakelingen
deze componenten van een merk voorzien. De waarde van
de componenten kan variëren, maar de tijdconstante be
draagt in alle gevallen 50 micro-seconden. In elke scha
keling komen twee OA91-dioden voor. Om een goede wer
king te garanderen moeten deze een complementair paar
vormen. Men dient er dus rekening mee te houden dat bij
het defect raken van één van beide, beide vervangen moe
ten worden door een complementair paar.

SCHAKELING 6
FOSTER-SEELEY DISCRIMINATOR
Dit is een balansschakeling en daarom zullen de weerstan
den R1 en R2 zo nauwkeurig mogelijk gelijk in waarde
moeten zijn. Metaalfilmweerstanden met een weerstandstolerantie van 1 % voldoen hier uitstekend.
De beide dioden (Dl en D2) zijn op dezelfde manier aan13

gesloten. Dit is een middel om een Foster-seeley-schakeling te onderscheiden van een ratiodiscriminator, daar bij
deze laatste de dioden tegengesteld zijn aangesloten.

14

Onderdelenlijst
Dl en D2 0A91 complementaire dioden
Cl en C2 100 pF zilver-mica condensatoren
R1 en R2 100 kQ weerstanden 1 °/0 tolerantie
47 kQ weerstand, de-emphasis netwerk
R3
1000 pF condensator, de-emphasis netwerk
C3
4 /*H VHF smoorspoel
RFC
SCHAKELING 7
SYMMETRISCHE RATIODISCRIMINATOR
Dit is een symmetrische ratiodiscriminatorschakeling. Let
er op dat de dioden hier tegengesteld zijn aangesloten.
Als de schakeling symmetrisch ten opzichte van de aarde
is, zal er - als hij uit de afstemming raakt - een foutspanning ontstaan, die naar een AFC-circuit moet worden
gevoerd.
De ratiodiscriminator is verreweg het meest voorkomende
type van een FM-demodulator in zowel de buis- als de
transistoruitvoering.
Onderdelenlijst
OA91 complementair paar
Dl. D2
R1
1 kQ, 5 %, 1/4 W
R2
1,5 kQ, 5 0/0, V4W
R3
6,8 kQ, 5 %, 1/4 W
R4
6,8 kQ, 5 %, 1/4 W
R5
68 Q, 5 %, 1/4 W
47 kQ, de-emphasis netwerk
R6
1000 pF, de-emphasis netwerk
C5

Cl
C2
C3
C4

330 pF
330 pF
8 /dF, 25 V
330 pF
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SCHAKELING 8
ASYMMETRISCHE RATIODISCRIMINATOR
Hier is een simpele versie van een ratiodiscriminator FMdemodulator gegeven die asymmetrisch ten opzichte van
de aarde is. Dit is een goedkope uitvoering van een FMdemodulator zoals die gebruikt wordt in een lagere prijs
klasse.
Deze schakeling heeft minder componenten dan de sym16

metrische en is daardoor ook minder kritisch. Zoals kan
worden verwacht is de audiokwaliteit van een lager ge
halte dan die van de vorige schakeling.
De dioden hoeven geen complementair paar te vormen om
een bevredigende werking te verkrijgen.
Balanstrafo
1

D1
OA9I

*+

R1 I
22 KÜ

1
d=> C1

T8^f

D1
0A9I

I
L

J
R3*

R2

I20 QM
C2
220pF"T

lOO kQ

=^rHI
C3*

470 pFT

7777"

7/7/
jk

SCHAKELING 8

O Naar AFversterker

R3 en C3 de-emphasis netwerk

Onderdelenlijst
22 kQ
120 Q
R2
8 fxF, 25 V
Cl
220 pF
C2
100 kQ, de-emphasis-netwerk
R3
470
pF, de-emphasis netwerk
C3
Dl, D2
OA91 germanium dioden
R1
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SCHAKELING 9
SSB PRODUCT DETECTOR
Op de middengolfband bestaat het normale AM-(amplitude
modulatie) signaal uit een draaggolf en twee zijbanden
die de audio-informatie bevatten. Op de kortegolf amateurbanden is de ruimte zeer beperkt en er is dus een band
breedte besparende AM-methode nodig die bekend staat
onder de naam SSB (Single Side Band).
465 KHZ
Laatste MF-trap

r

0A9I
Naar AFversterker

.0C1pfT
L

J

8.F.0
u465 KHZ

SCHAKELING 9

Onderdelenlijst
Dl, D2
OA91 germanium diode
Cl
10 pF middenfrequent filter
R1
47 kQ
idem
C2
500 pF
idem
C3
500 pF
idem
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Met deze methode worden en de draaggolf en één zijband
uitgeschakeld en blijft er één zijband als overdrachtweg in
gebruik. Niets van betekenis gaat verloren, de enkele zij
band bevat dezelfde audio-informatie als de dubbele. De
modulatie vereist echter een andere techniek.
Om een SSB-signaal te demoduleren is een draaggolffrequentie nodig. Deze wordt opgewekt door een BFO (Beat
Frequency Oscillator) die op de middenfrequentie van de
superheterodyne, dus op 465 kHz in deze schakeling,
werkt. Als een draaggolf van 465 kHz aan de productdetector is toegevoerd, is de oorspronkelijke audio-informatie
weer beschikbaar. De frequentie van de BFO is regelbaar
rond de 465 kHz, zodat hij aan de juiste frequentie kan
worden aangepast. Indien de BFO-frequentie niet gelijk is
aan de middenfrequentie dan zal het audiosignaal worden
vervormd.

SCHAKELING 10
AUDIOFREQUENTIEVERDUBBELAAR
In deze schakeling wordt van de lage niveaukarakteristieken van germanium dioden gebruik gemaakt voor een frequentieverdubbelingsschakeling.
De piekspanningen aan de ingang van de schakeling mo
gen niet hoger zijn dan 0,05 volt. Aan de uitgang van de
741 opamp staat een frequentie die het dubbele van de
ingang is. De schakeling werkt op een frequentie van
19 kHz en kan worden toegepast in een stereodecoder
teneinde de piloottoon te verdubbelen om de hulpdraaggolf van 38 kHz terug te winnen. De instelpotentiometer
van 10 kHz is opgenomen om vervorming tot een mini
mum te beperken.
De aangewende dioden zijn van het OA79-type. Dit zijn
detectordioden en de twee die in deze schakeling zijn ver19

werkt moeten een complementair paar zijn om de beste
resultaten te bereiken.
100 KÜ,

+5 v

D1
0A79
fingang

r*

7

2

6

74I
4

02
0A79

-5 V
R2
1 K

R1
1 K

*-----*~t-X----- >

1

C=3
VR1
io k&
Inkeping

c
2C
3C
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4(=

741

□8
□7
□6

D5

Onderdelenlijst
OA79 complementair paar
Dl, D2
Rl, R2
1 kÖ. 5 %, V4 W
VR1
10 kQ instelpotmeter
R3
100 kQ
741, achtpins opamp, dual-in-line
IC
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2f uitgang

SCHAKELING 11
FREQUENTIEMETER VOOR DE
27 MHz-RADIOBAND
Met deze schakeling kan de signaalsterkte worden geme
ten van de uitgang van een radiozender van 27 MHz voor
modelbesturing. De toegepaste meter is een goedkoop type
zoals vaak wordt aangetroffen in draagbare cassetterecor
ders. De maximale schaaluitslag bedraagt 500 /aA. De
spoel bestaat uit 12 windingen van geïsoleerd draad met
een diameter van 12,5 mm, dat wil zeggen een zogenaam
de luchtspoel zonder koker.
01
OA9I

l
L1Ci B

x

TC1
30 pF

mém C1
T470pf

l+
(a)500//A

L1: gegevens luchtspoel
12 wdg. geïsoleerd draad 12,5 mm 0

SCHAKELING 11

Onderdelenlijst
30 pF trimmer
TC1
470 pF
Cl
OA91 germanium diode
Dl
Meter
500 /aA
luchtspoel
LI
21

SCHAKELING 12
AC/DC-VOLTMETER
Mee deze schakeling kan men zowel wissel- als gelijkspan
ningen tot 100 V meten in twee bereiken van 0 tot 10 en
van 10 tot 100. De töegepaste meter is een 500 /xA-type
R1

o
I00 V A.C.
oI0 V A.C.
oI00 V D.C.

\
\

I80 KÜ
R2
I6 K.0,
R3
200
R4

20 KÜ

110 V D.C.

\
\
\
\
\

1
l

\
\

2

3

©

500
/xA

O

4

Draaischakelaar 2-polig - 4 standen
stand 1: 100 V ~
stand 2: 10 V~
stand 3: 100 V =
stand 4: 10 V =

SCHAKELING 12
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D1-D4
4 x
OA9I

die van een schaalverdeling van O tot 10 moet worden
voorzien. De dioden Dl t/m D4 vormen een bruggelijkrichter voor het meten van wisselspanningen.
De weerstanden R2 t/m R4 hebben ongebruikelijke waar
den, die naar enig zoeken toch wel verkrijgbaar zijn; zoals
bv. metaalfilmweerstanden volgens de E-96-reeks. Als scha
kelaar dient een tweepolige draaischakelaar met vier schakelstanden te worden gekozen.
Onderdelenlijst
R1
R2
R3
R4
Dl, D2, D3, D4
Meter
Draaischakelaar

180 kQ, 5 %, i/4 W
16 kQ
id.
200 kQ
id.
20 kQ
id.
OA91 germanium dioden
500 /xA
2-polig/4- standen

SCHAKELING 13
SYNCHRONISCHE DEMODULATOR
Dit is een demodulator om te gebruiken met een onder
drukt draaggolfsignaal; dit is een signaal wat alleen be
staat uit hoge of lage zijbanden dus waaruit de draaggolf
is verdwenen.
Om te demoduleren moet de draaggolf weer worden op
gewekt en aan de schakeling worden toegevoerd. Het beste
resultaat wordt verkregen met vier complementaire dioden.
De schakeling is zeer geschikt in een stereodecoder. De
stereo-informatie wordt namelijk overgebracht via een on
derdrukte hulpdraaggolf van 38 kHz. De frequentie van de
draaggolf wordt verkregen door verdubbeling van de piloottoon van 19 kHz.
23

Onderdrukte
draaggolf
ingang

A
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Uitgang
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D1-D4 4 x 0A9I

SCHAKELING 13

Onderdelenlijst
Dl, D2, D3, D4

0A91 dioden

SCHAKELING 14
GESTABILISEERDE VOEDING VAN 9 VOLT
Voorversterkers e.d. vragen meestal een voeding van 9 V
bij een stroomsterkte van 5 mA of minder. De hier be
schreven schakeling voldoet aan deze eisen.
De voeding wordt verkregen via een gloeistroomtransformator van 6,3 V. De schakeling zelf bestaat uit een spanningsverdubbelaar gevolgd door een zenerdiode van 9,1 V.
Door de zeer lage stroomafgifte kunnen dioden van het
OA91-type worden toegepast.
Bij schakeling (a) ligt de —pool aan de aarde terwijl scha
keling (b) een tegengestelde polariteit heeft waardoor de
+ pool aan aarde komt te liggen.
24
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(b)

Onderdelenlijst
Dl, D2
0A91 germanium diode
Cl, C2
100 /iF, 25 V elco
R1
1 kQ, i/4 W
D3
9,1 V, 400 mW zenerdiode

SCHAKELING 15
AUDIOBEGRENZER
Dit is een simpele begrenzer die kan worden toegepast in
radioschakelingen. De twee dioden zijn parallel, doch te
gengesteld, geschakeld zodat er over elke diode ± 0,7 V
komt te staan waardoor het inkomende signaal tot dit
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niveau wordt begrensd. De schakeling kan eveneens wor
den gebruikt om antenne-ingangen te beschermen tegen
overbelasting door te sterke signalen van nabije zenders.
De dioden die in deze schakeling en in de volgende (16)
zijn opgenomen, zijn zeer snelle silicium signaaldioden van
het type 1N914 of 1N4148. Hier kan niet met de gewone
siliciumgelijkrichtdioden worden volstaan, want deze zijn
alleen ontworpen voor lage frequenties, zoals de 50 of
60 Hz- of de 100 of 120 Hz-frequenties uit een op het
lichtnet aangesloten schakeling.

D1
IN9I4

1 f 02
J - IN9I4
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Onderdelenlijst
Dl, D2
1N914 of 1N4148 silicium signaaldioden

SCHAKELING 16
AUDIOBEGRENZER VOOR KG-RADIO
Deze schakeling begrenst de te sterke audiosignalen in een
KG-radio en voorkomt hiermee overbelasting. Tevens zorgt
hij voor een beter evenwicht tussen sterke en zwakke ontvangstsignalen.
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Onderdelenlijst
Dl, D2
1N914 of 1N4148, snelle signaaldioden
R1
2,2 MQ, i/4 W
Cl, C2
0,1 fj.F condensator
C3
0,047 ixF condensator

SCHAKELING 17
REACTIVEREN VAN DROGE BATTERIJEN
Met deze schakeling kunnen drie batterijen van iy2 V
gelijktijdig of één van 4y2 V worden gereactiveerd. De
door de 1N4001 geschakelde weerstand van 270 Q laat een
kleine wisselstroom door de batterijen lopen, wat het
”opladen” verbetert.
Alleen die batterijen komen in aanmerking die gedeelte
lijk leeg zijn; dus niet die exemplaren die al geheel zijn
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uitgeput of lekverschijnselen vertonen. Gedurende de
reactivering worden de batterijen enigszins warm, maar
ze mogen beslist niet heet worden, ze zouden kunnen
barsten! De schakeling kan worden gevoed via een gloeistroomtransformator van 6,3 V.

270 £1
R1

22 £1 WW
6,3 V
gloei- spanning

*
D1
IN400I

3X 1,5 V
JÜÏL batterijen

SCHAKELING 17

Onderdelenlijst
22Q, 5 W draadgewonden weerstand
R1
R2
270 Q, 1/2 W
Dl
1N4001 silicium diode

SCHAKELING 18
INDICATIE BIJ HET VERKEERD AANSLUITEN
VAN EEN DRAAGBAAR TV-TOESTEL VAN 12 V
Draagbare kleinbeeld TV-toestellen zijn heden ten dage
gemeengoed geworden en zijn zowel voor netvoeding als
voor 12 V-accuvoeding geschikt.
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Een veel voorkomende fout is het omwisselen van de pola
riteit bij het aansluiten op een auto-accu, waardoor men
kans loopt op beschadigingen.
Diode D2 geleid alleen indien de accu op de juiste wijze
is aangesloten. Hiervoor is een 3 A-type gekozen zodat de
schakeling praktisch voor elk draagbaar TV-toestel is te
gebruiken. Is de + en — aansluiting verwisseld, dan raakt
diode D2 in sperrende toestand en blokkeert de stroom
voorziening. Dl is echter in voorwaartse richting aange
sloten en gaat geleiden. Er vloeit nu stroom door de 12 Vlamp. Deze zal gaan branden wat betekent: FOUT, accu
verkeerd aangesloten!

D2
IN5400

±L

D1
IN400I

12 V
autoaccu

+
TV
circuit

-T

9

]12 V lamp
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Onderdelenlijst
1N5400, 3 A-diode
D2
1N4001
Dl
12 V, 50 mA
Lamp
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SCHAKELING 19
TEMPERATUURREGELAAR VOOR EEN
SOLDEERBOUT
Met deze eenvoudige schakeling kan een soldeerbout op
een ”laag vuurtje” worden gezet gedurende de periode dat
hij niet in gebruik is. Een voordeel is dat door de verlaging
van de temperatuur de slijtage van de stift vermindert.
Als er weer gesoldeerd moet worden, dient men de scha
kelaar om te zetten waardoor het volle vermogen op de
bout komt te staan en de stift snel warm kan worden.
Staat de schakelaar in de uit-stand dan is de soldeerbout
via de 1N4007 met het net verbonden. Het in de bout ont
wikkelde vermogen bedraagt dan 0,707 x het volle ver
mogen.
(DUS NIET DE HELFT!)
Met de schakelaar in de aan-stand wordt de diode kort
gesloten en ontvangt de bout het volle vermogen.
Omdat de schakeling rechtstreeks met het net is verbon
den, dient men deze in een geïsoleerde behuizing onder te
brengen om het aanraken van onder spanning staande de
len te voorkomen.
De schakelaar moet geschikt zijn voor netspanning, dus

éénpolige
aan/uit schakelaar

O
240 V
IN4007
N

SCHAKELING 19
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Soldeer
bout

minimaal 220 V. Als diode is gekozen voor een 1000 Vtype omdat ook hierover de volle netspanning komt te
staan.
Deze schakeling kan ook worden toegepast als een simpele
twee-standen lichtdimmer voor gloeidraadlampen met een
laag vermogen (bv. 60 watt) die naar believen gedimd of
helder moeten branden.

SCHAKELING 20
VERBETERING VAN DE VOEDING VOOR
NET- EN TRANSISTORRADIO S
Omdat de aanschafkosten van droge batterijen voortdu
rend stijgen, zijn veel transistorradio’s tegenwoordig uit
gerust voor netvoeding. Ze zijn daarom voorzien van een
miniatuur transformator en een enkelfazige gelijkrichtschakeling, zoals gegeven in afb. 20a. Het nadeel van zo’n
schakeling is dat bij laag geluidsvolume brom hoorbaar is.
Een eenvoudige manier om dit te voorkomen, is het om
bouwen van die enkelfazige gelijkrichtschakeling naar een
dubbelfazige bruggelijkrichtschakeling. De gemakkelijkste
oplossing is de originele gelijkrichtdiode te verwijderen en
hiervoor in de plaats vier 1N4001 (1 A/50 V) gelijkrichtdioden te monteren volgens afb. 20b.
Merk op dat in de orginele schakeling (20a) één van de
secundaire aansluitingen van de transformator met massa
is verbonden. Bij een dubbelfazige gelijkrichting dient deze
verbinding te worden verbroken om vervolgens te worden
verbonden aan één van de aansluitingen van de bruggelijkrichter.
Bij enkelfazige gelijkrichting bedraagt de frequentie van
de rimpelspanning 50 Hz. Bij dubbelfazige gelijkrichting
wordt de frequentie verdubbeld tot 100 Hz. Dit heeft tot
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resultaat dat de afvlakkende werking van de afvlakcondensator wordt verdubbeld, aangezien
1
Xc =

2-fC

Hoe hoger de frequentie hoe gemakkelijker condensatoren
de wisselspanningscomponenten kunnen laten afvloeien
naar massa; wat dus de brom reduceert. Bij schakeling
20b ligt de min aan aarde. Het kan echter voorkomen dat
bij sommige schakelingen de plus aan aarde ligt, men dient
dan de polariteit om te draaien.

r *

R
Naar
schakeling

r

1
(o)

+

n
R

7/7/

SCHAKELING 20
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(b)

SCHAKELING 21
VONKONDERDRUKKING VOOR GELIJKSTROOMMOTOREN MET LAAG VOLTAGE
Dit is een effectieve schakeling om vonkvorming bij gelijkstroommotoren met een laag voltage te onderdrukken.
Vonkvorming bij gelijkstroommotoren ontstaat door de
tegen-EMK, die wordt opgewekt door de zelfinductie van
de motorspoel. De 1N4001 is in sperrichting geschakeld
voor de motorspanning maar in geleiderichting met de
tegen-EMK die tegengesteld gepolariseerd is ten opzichte
van de werkspanning, waardoor deze wordt "kortgesloten”.

6 V motor

▲ IN400I

SCHAKELING 21
Deze schakeling is niet toe te passen bij een motor van
12 V voor een modelspoortrein, want hier is de polariteit
voortdurend aan veranderingen onderhevig. Moet namelijk
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een trein achteruit rijden, dan zal ook de spanning om
gekeerd moeten worden om de motor in de gewenste rich
ting te laten draaien. Als de motor geschakeld is met een
gelijkrichtdiode, zoals de tekening laat zien, zou de motorspanning bij het achteruitrijden worden kortgesloten.
SCHAKELING 22
VONKONDERDRUKKING IN RELAISSCHAKELINGEN
Deze schakeling is te vergelijken met de vorige. Op het
moment dat de diode 1N4002 gaat geleiden, wordt de tegen-EMK, die ontstaat door de zelfinductie van de relaisspoel, kortgesloten. Deze voorziening is onmisbaar in scha
kelingen waarin transistoren zijn toegepast, want de span
ning van de tegen-EMK kan zeer hoge waarden bereiken.
Merk op dat de diode (a) en (b) altijd in sperrichting moet
worden aangesloten.

+

-

IN4002 »

Relais

(b)

(a)
Let op polariteit
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Relais

IN4002

Onderdelenlijst
1N4002, 100 V. 1 A
Diode

SCHAKELING 23
AFVLAKKER MET DIODE
Dit is een aanvullende schakeling om laagspanningsvoedingen af te vlakken. Voor de voedingen met een lage span
ning en een hoog bromniveau ligt de oplossing in het toe
voegen van een RC-afvlaktrap.
Brom is het duidelijkst hoorbaar bij een gering volume,
dat is dus bij een lage stroom en minder hinderlijk bij een
hoog volume waarbij met een grote stroom wordt gewerkt.
Deze grote stroom veroorzaakt een hoge spanningsval over
de afvlakweerstand terwijl bromonderdrukking niet nodig
is. Om dit te ondervangen is een gelijkrichtdiode opgeno
men, die de afvlakweerstand voor hoge stromen uitscha
kelt. De weerstand die over een siliciumdiode mag staan
voordat hij gaat geleiden, is ca 0,7/0,75 V. De waarde van
de afvlakweerstand en voedingspanning zijn berekend om
een spanning van 0,7 V te reproduceren.
Als de afvlakkende werking van een weerstand niet boven
een stroomsterkte van 25 mA hoeft te liggen, kan zijn
waarde als volgt worden berekend.
U = IR
0,7 = V, I = 0,025
0,025 R = 0,7
R=

0,7

0,025
R = 28 Q, dichtst bij liggende waarde
is 27 Q.
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Is de waarde van de weerstand 27 Q, dan is de maximale
spanningsval 0,7 V. Is een hogere spanningsval toelaatbaar
dan kunnen twee dioden in serie worden geschakeld wat
een spanningsval van 1,4/1,5 V zal opleveren. Ook kan de
waarde van de weerstand worden verdubbeld tot 56 Q.
De schakeling is bruikbaar voor elk stroomniveau mits de
diode maar geschikt is voor de vereiste weerstand en
stroomsterkte. De elco’s moeten van een aangepast voltage
en wattage zijn.
De schakeling kan worden gebruikt met een negatieve
aardaansluiting (a) en een positieve (b) door de polariteiten
om te draaien.

D1
IN400I

R

I
I-

t\IOOO fj.F
I6 V

(a) negatieve aardaansluiting

01
IN400I

*

R

tJm IOOO /xF
I6 V

I-

(b) positieve aardaansluiting
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Onderdelenlijst
Dl
1N4001 diode
1000 /j.F, 16 V condensator

SCHAKELING 24
OVERSCHAKELING VAN BATTERIJ VOEDING
NAAR NETVOEDING VOOR
BUISONTVANGERS
Er zijn misschien nog buisontvangers op batterijen die
buiten dienst zijn omdat de batterijen hiervoor niet meer
in de handel zijn. Deze toestellen kunnen weer goed func
tioneren als zij worden omgebouwd voor netvoeding.
De moeilijkheid zit in de 1,5 V gloeispanning. Voor de
anodespanning is een gelijkstroom van 90 V vereist. Deze
kan van een transformator worden betrokken in combi
natie met een bruggelijkrichter en een RC-filter voor het
afvlakken. De spanning is niet kritisch en elke waarde tus
sen 45 en 90 V is bruikbaar.
De gloeispanning moet echter gestabiliseerd worden op
1,5 V. Is de gloeispanning hoger dan 1,5 V dan gaat de
buis niet lang mee. Is de spanning lager dan zal de DK 96
mengbuis niet werken. Wat hier nodig is, is een zenerspanning van 1,4 of 1,5 V. Dit kan worden bereikt door
twee siliciumdioden in serie te schakelen in doorlaatrichting. De spanningsval over de twee dioden is ca 1,5 V
(tekening a). Om brom te vermijden moet de schakeling
zorgvuldig worden afgevlakt. Voor de afvlakcondensator
is een waarde van 5000 /xF vereist.
Sedert draagbare buizenontvangers met een ferrietstaafof een telescoopantenne zijn uitgerust, kunnen ze gemak
kelijk tot gevoelige draagbare toestellen worden omge
bouwd. Dit geschiedt eenvoudig door de batterijvervan37

gende schakelingen in de ruimten die voor de batterijen
waren bestemd, te plaatsen.
Afgedankte legerradio’s of oudere ontvangers die nog op
een accu werken, kunnen uitgerust zijn met buizen van 2 V
gloeispanning. Voor deze toestellen zijn drie in serie ge
schakelde siliciumdioden nodig om een zenerspanning van
2,1 tot 2,2 V te bereiken (afb. 6).
Let er op dat in de meeste ontvangers de min van de
gloei- en anodespanning niet onderling en ook niet met
het chassis verbonden mag worden!
4 x IN400I

+

6.3 V

R

+
*

^

5000 /zF -F
I2 V

(a)

3 x
IN400I
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Onderdelenlijst
Condensator
Dioden
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ï
2.2 volt

(b)

5000 /xF, 12 V
1N4001

1,5 V
gloei
spanning
2 x
IN400I

ii

SCHAKELING 25
NETGEVOEDE NEONFLITSER
Een schakeling voor een uit het netgevoede neonflitser.
De condensator wordt via de 1N4007 opgeladen tot de
ontsteekspanning van de neonlamp. De lamp zal gaan
branden en ontlaadt daardoor gedeeltelijk de condensator.
Op een bepaald moment zal de lamp doven en de conden
sator wordt wederom opgeladen tot de ontsteekspanning
van de lamp. Dit herhaalt zich en zo ontstaat er een neon
licht dat in een langzaam tempo flitst. Het flitstempo kan

i

10 M SI

D1
IN4007- -

C1
1 /xF —
500 V

Neon

N
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Onderdelenlijst
1N4007, 1000 V, 1 A.
Cl
1 mF, 500 V
Diode
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worden opgevoerd door een condensator te kiezen met
een lagere waarde zoals 0,47 of 0,22 /xF/500 V. Met be
hulp van een 0,22 /*F/500 V-condensator is een voor de
praktijk bruikbare flitser te verwezenlijken.
Daar de schakeling rechtstreeks met het net is verbonden,
dient men ervoor te zorgen dat spanningvoerende delen
niet kunnen worden aangeraakt.

SCHAKELING 26
ZENERDIODEN ALS SPANNINGSREGELAARS
Heden ten dage zijn spanningsregelaars verkrijgbaar in een
driepens IC-uitvoering voor 5, 12, 15, 18 en 24 volt. Deze !
exemplaren zijn gemakkelijk aan te schaffen maar de moei
lijkheden gaan pas komen als er een spanning wordt ge
wenst die niet in deze reeks voorkomt, bv. 27 V.
De oplossing hiervoor is het schakelen van een zenerdiode
van het vereiste vermogen in serie met de massa-aansluiting van de spanningsregelaar, waardoor deze boven de
aardpotentiaal komt te liggen.

+
Ingang
24 V

+

24 V

Uitgang

Standaard
gebruik
30 V
zener

3 V777T

SCHAKELING 26 a
40

(a)

>27 V

In schakeling 26a wordt een 3 V/3 W-zenerdiode toege
past. De spanning over de regelaar bedraagt 24 V, maar
aan de uitgang verkrijgt men die spanning van 24 V plus
de zenerspanning van 3 V is 27 V.
Door het opnemen van een schakelaar (b) kan naar keuze
24 of 27 V worden aangewend terwijl een verdere uitbrei
ding is aangegeven (c) door het schakelen van een tweede
zenerdiode bv. 6,2 V 10 W waardoor spanningen van 24,
27 of 30 V beschikbaar zijn.
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+

24 V

Ingang

Uitgang

30 V
zener

?
777T

(b)

+

+

SCHAKELING 26 b en c
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SCHAKELING 27
ZENERDIODE IN COMBINATIE MET EEN ELCO
Het principe om een zenerdiode te gebruiken om een com
ponent boven aardpotentiaal te brengen, waardoor de
spanning wordt verhoogd, kan ook bij elektrolytische con
densatoren met hoge weerstandswaarden worden toege
past. Condensatoren met een zeer hoge weerstandswaarde
en een lage bedrijfsspanning zijn gemakkelijk te verkrijgen.
Door nu een in serie geschakelde zenerdiode van het ver
eiste vermogen op te nemen, kan de spanning van deze
condensatoren worden "opgevoerd”.
Het vermogen van de zenerdiode wordt bepaald door de
rimpelstroom van de condensator.

6V-

J^5000/xF

T

6V
>12 V

'l l' 6-2 V
6 Vi

lage
bedrijfs
spanning

SCHAKELING 27
In schakeling 27 is een condensator van 5000 /xF, 6 V met
een zenerdiode van 6,2 V, 10 W in serie geschakeld, ge
simuleerd tot een condensator van 5000 /xF, 12 V.
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SCHAKELING 28
HET OPLADEN VAN NIKKEL-CADMIUMBATTERIJEN
Hier volgt een eenvoudige schakeling voor het opladen van
kleine nikkel-cadmium batterijen zoals die worden gebruikt
in zakrekenmachines.
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1 KÜM

1/2 W
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IN400I
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batterijen,
+ max. 3 cellen

2N697 (TO-5 behuizing)

SCHAKELING 28

Onderdelenlijst
R1
1 kQ
R2
47 Q. 1/2 W
Dl, D2
1N4001 silicium dioden
TRI
2N697 transistor
opsteekbaar koelelement
TO-5
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De schakeling levert een constante stroom van 20 mA
voor het activeren van een tot drie in serie geschakelde
cellen.
De constante spanningsval over de twee in doorlaatrichting geschakelde dioden vormt een referentiespanning op
de basis van de transistor 2N697, waardoor een constante
stroom van 20 mA in stand wordt gehouden.
De schakeling vereist een voeding van 9 V die uit een
door het net gevoed apparaat, zoals dat voor transistorradio’s wordt gebruikt, kan worden betrokken. R2 bepaalt
de waarde van de te leveren stroom. Indien een grotere
stroom wordt verlangd, dient men een lagere waarde voor
R2 te kiezen, maar dan moet ook de transistor door een
zwaarder type worden vervangen bv. de 2N3055. Om over
verhitting van de transistor te voorkomen, moet deze
TO-5-behuizing worden voorzien van een opsteekbaar koel
element.
SCHAKELING 29
VIERVOUDIGE ANODESPANNINGSVERDUBBELING
Dit is een schakeling die door een viervoudige spannings
verdubbeling een spanning van 45 V bij een paar mA kan
afgeven voor de anodespanning van buizenontvangers.
Door de sterk verminderde toepassing van buizen is een
transformator voor dit doel bijna niet te krijgen. Deze
schakeling is gebaseerd op een transformator met een
secundaire van 6 V.
Van deze schakeling kan alleen maar een zeer lage stroom
worden afgenomen, want bij hoger stroomverbruik zal de
spanning snel dalen!
Ofschoon de meeste buizenontvangers ontworpen zijn voor
anodespanningen van 67,5 of 90 V, zullen ze ook bij een
lagere anodespanning goed werken. Als de radio niet goed
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functioneert, is meestal een foutieve gloeispanning de oor
zaak, want de mengbuis (meestal een DK96 of equivalent)
is erg kritisch wat zijn gloeispanning betreft.
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10 /x F
100 V

04

I 1(}±r-W
C1 -l
>/xF * 03
SlO/xF
+ 25
>5 V
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l+ C3
«10 /xF
100 V
1+ C4
SlO/xF
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Cl

10/xF, 25 V
10 /xF, 100 V
10 /xF, 100 V
10/xF, 50 V
Dl, D2, D3, D4 1N4002 silicium gelijkrichtdioden
C2
C3
C4

SCHAKELING 30
BI POLAIRE CONDENSATOR MET
HOGE WAARDE
Er zijn schakelingen waarin een bi-polaire condensator met
een hoge waarde nodig is, zoals in luidsprekerscheidingsfilters.
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’

;

Een papiercondensator met een hogere waarde dan ca
2,2 /*F vormt een ware aanslag op de portemonnee.
Er is echter op simpele wijze een bi-polaire condensator
samen te stellen door twee elektrolytische condensatoren
achter elkaar te schakelen met de min aan de min. De
waarde die dan wordt verkregen, is de halve waarde van
de gebruikte elco’s. Bijvoorbeeld: twee elco’s van 10 /xF
geven een waarde van 5 /xF. Hier geldt:
1
=—+ —
C totaal
Cl
C2
Bij het aanwenden echter van twee dioden en twee ge
lijke elco’s, zoals in deze schakeling is gebeurd, is de effec
tieve waarde gelijk aan de waarde van één elco. De gelijkrichtdioden zetten namelijk afwisselend Cl en C2 in wer
king al naar gelang de polariteit op een bepaald moment
is, zodat de condensator in de schakeling altijd op de juis
te wijze is gepolariseerd. Voor hogere spanningen dienen
elco’s en dioden met een grotere werkspanning te worden
gekozen; voor de dioden bv. de 1N4004.

o, 1

IN4002*

1

+ C1
: 22 f1 F
- 50 V
» = 22/zF

02
IN4002

T . T
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C2
22 /xF
+ 50V

bi-polaire
condensator

Onderdelenlijst
Dl, D2
1N4002
Cl, C2
22 /xF, 10 V

SCHAKELING 31
PARALLELGESCHAKELDE GELIJKRICHTDIODEN
Als een gelijkrichter voor grote stromen wordt verlangd
en zijn voor dit doel twee gelijkrichtdioden parallelgeschakeld, dan moet voor elke diode een lage weerstand in serie
worden opgenomen. Deze weerstand zal de verschillen in
eigenschappen tussen twee identieke dioden moeten com
penseren om te zorgen dat de stroom door de schakeling
gelijkelijk tussen de dioden wordt verdeeld.

1 Cl

R1

01
IN400I

R2
1 Cl

D2
IN400I

v
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Totale capaciteit 2 A

Onderdelenlijst
D1.D2
2 x 1N4001
1Q.1 W draadgewonden
R1.R2
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De weerstand moet een spanningsval van 1 V ten opzichte
van de stroom door de dioden hebben (zie tekening) en
deze stroom is hier 1 A.
V
R= —
I
V = 1V
I = 1 A dus R = 1 Q
De weerstand moet op zijn minst van het 1 W-type zijn.
De dioden zullen in dit geval een maximale stroom van
2 A te verwerken hebben.
Bij hogere vermogens zullen de compensatieweerstanden
een flinke warmte afgeven en moeten dus zo ver mogelijk
van de dioden verwijderd worden gemonteerd.
SCHAKELING 32
BESTURING VAN TWEE RELAIS
Deze schakeling maakt gebruik van vier gelijkrichters om
twee relais te sturen door middel van een functieschakelaar. Deze schakelaar is voorzien van twee dioden waarQOff
Relais 1

°\

0,1 5^
t°4 i

O Beide
D3

12 volts ~
D4
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D1-D4 IN400I

* □

Relaisl

Relais 2

door er maar twee aansluitdraden nodig zijn. Het geheim
ligt in het toepassen van wisselstroom in combinatie met
schakeldioden om de gelijkspanningsrelais te voeden. De
relais werken dus op gelijkspanning doordat D3 en D4
een tegengestelde polariteit hebben. Dit zou uiteraard ook
kunnen worden bereikt met een batterij, maar bij wisselspanningsvoeding verkrijgt men een derde mogelijkheid
nl. het gelijktijdig sturen van beide relais.
Onderdelenlijst
Dl, D2, D3, D4 1N4001
Schakelaar
1-polig met 4 schakelstanden
6V
Relay 1 en 2
SCHAKELING 33
BESCHERMING VAN EEN AUTORADIO TEGEN
SPANNINGSPIEKEN
Dit simpele schakelingetje met twee 18 V-zenerdioden be
schermt de autoradio tegen spanningspieken die kunnen
optreden in het elektrische circuit van een auto.

D1

Aansluitpunten

D2

SCHAKELING 33
Onderdelenlijst
Dl, D2
18 V, 1 W zenerdioden
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De twee zenerdioden begrenzen de spanning tot 18,7 V
dat wil zeggen, de zenerspanning plus de voorwaartse span
ning over de andere zener. De schakeling functioneert on
geacht de polariteit en kan dus voor zowel positieve als
negatieve massa-aansluiting worden gebruikt. Bovendien
is hij heel gemakkelijk tussen de aansluitpunten van de
autoradio aan te brengen.
SCHAKELING 34
HOGERE SPANNINGSGELIJKRICHTER
Schakeling 34 laat zien op welke wijze gelijkrichtdioden
in serie geschakeld worden om een hoger spanningsbereik
te verkrijgen. De weerstanden van 470 kS2 compenseren
de verschillen in eigenschappen tussen de dioden en zor
gen er tevens voor dat de spanning over de twee dioden
gelijkelijk wordt verdeeld. De condensatoren van 0,01 /xF
R1
470 KÜ,

R2
470 K&

IN4007

IN4007

N

II—Ml
C1
C2
O OI /xF
IOOO V

O OI /xF
IOOO V

Totaal bereik 500 V

SCHAKELING 34
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moeten de spanningspieken kunnen opvangen en 1000 V
kunnen verwerken. Ze moeten daarom van een zeer goede
kwaliteit zijn.
Een spanning van 250 V over elke diode is toegestaan. Om
een nog hoger spanningsbereik te verwezenlijken, kunnen
meer dioden worden opgenomen, maar elke diode dient
wel voorzien te zijn van een weerstand van 470 kQ en
een condensator van 0,01 /xF parallelgeschakeld.
Onderdelenlijst
Gelijkrichtdiode 1N4007
470 kQ, 1/2 W
R1.R2
0,01 /xF, 1000 V-bereik
Cl, C2
SCHAKELING 35
DIODEBEVEILIGINGSSCHAKELING
In TV’s en radio’s waarin een serie buizen met gloeidraden
wordt gebruikt, kan in plaats van een spanningsverlagende
weerstand, een spanningsverlagende diodeschakeling een
goed alternatief bieden. Door de gelijkrichtdiode wordt het
gloeidraadvermogen tot 70 % gereduceerd. Bovendien
wordt een diode minder warm dan een weerstand. Nadeel
is echter dat als de diode niet functioneert (tekening 35a),
de schakeling wordt kortgesloten en de volle wisselspan
ning over de buizen komt te staan.
Een eenvoudige oplossing hiervoor is het aansluiten van
een tweede diode. Als diode Dl goed werkt, zal D2, die
tegengesteld is aangesloten, geen stroom doorlaten. Valt
Dl af dan sluit hij de schakeling kort en komt de volle
wisselspanning over D2 te staan, waarvoor deze in geleiderichting staat. Hierdoor zal het kortsluitingseffect van
de gloeispanning een zeer sterke stroompiek doen ont
staan, die de zekering doet smelten.
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In serie
geschakelde gloeidraden

Zekering

240 V

(a)
Gelij krichtdiode 1
IN4007

r

In serie
geschakelde gloeidraden

Zekering

Gelij krichtdiode 2
IN4007

240 V

(b)

SCHAKELING 35

Onderdelenlijst
Gelijkrichtdiode Dl en D2 1N4007
Smeltzekering
500 mA bij 150 mA gloeidraden
750 mA of 1 A voor 300 mA
gloeidraden

SCHAKELING 36
DE MEERWAARDIGE ZENER
Deze schakeling is gebaseerd op het binaire systeem en
kan reeksen gestabiliseerde voedingen en referentiespanningen aanpassen aan een voedingsbron.
Door toepassing van vier zenerdioden van 3,0 V; 6,2 V;
12 V en 24 V waarvan de waarden dichtbij de binaire
waarden van 3, 6, 12 en 24 moeten liggen, kan de schake52

ling spanningen van 3 V tot 45 V stabiliseren. Dit ge
schiedt door naar keuze de dioden geleidend (schakelaar
open) of kortgesloten (schakelaar dicht) te maken.

30 V

\s.

62 V

\ S2
\s3

12 V

u

24 V

o
SCHAKELING 36

Onderdelenlijst
1 zener 3,0 V
6,2 V
1 zener
1 zener 12 V
1 zener 24 V
4 schakelaars eenpolig.
De zenerdioden worden als volgt geschakeld.
3V
6V
9 V=
12 V
15 V=
18 V=
21 V=

3+ 6
3 + 12
6 + 12
3+ 6+12

52 - S3 - S4 gesloten
SI - S3 - S4 gesloten
53 - S4 gesloten
51 - S2 - S4 gesloten
52 - S4 gesloten
SI - S4 gesloten
54 gesloten
53

24 V
27 V= 3 + 24
30 V= 6 + 24
33 V= 3+ 6 + 24
36 V= 12 + 24
39 V= 3 + 12 + 24
42 V= 6 + 12 + 24
45 V = 3 + 6 + 12 + 24

51 - S2 - S3 gesloten
52 - S3 gesloten
SI - S3 gesloten
53 gesloten
51 - S2 gesloten
52 gesloten
SI gesloten
Alle schakelaars open.

SCHAKELING 37
SPANNINGSVERLAGING MET ZENERDIODE
Een zener is eigenlijk een spanningsreferentiediode, maar
kan ook dienst doen als spanningsverlager; dit in tegen
stelling tot een weerstand.
De spanning over een zenerdiode is constant en gelijk aan
de zenerspanning. In de schakeling (afb. 37) zijn als voor
beeld twee zenerdioden gebruikt. Z1 stabiliseert de span
ning op 9,1 V. Met schakelaar SI open, vloeit de stroom
12 V

+

S1
470 ü
*

ïr'

9I V

Z2

30 V
1W

Schakelaar open
=6 V
Schakelaar gesloten = 9 V

SCHAKELING 37
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o.p.

door Z2 en daar de spanningsval op dit punt 3 V is, be
draagt de spanning op de uitgang 9 - 3 V = 6 V.
Is de schakelaar gesloten, dan wordt Z2 kortgesloten en is
de uitgang 9 V. De enige voorwaarde is dat de zenerdiode
van een voldoende wattage moet zijn om het gedissipeerde
vermogen te kunnen verwerken.
Een zenerdiode heeft bovendien het grote voordeel dat de
spanningsval praktisch onafhankelijk is van de stroom.
Onderdelenlijst
SI
eenpolige schakelaar
Z1
zenerdiode 9,1 V, 1 W
Z2
zenerdiode 3,0 V, 1 W
weerstand 470 Q, 1W
R1
SCHAKELING 38
ZENERDIODE ALS SPANNINGSBESCHERMER
Dit is een eenvoudige schakeling om een apparaat voor
12 V te beschermen tegen spanningen van 15 V en hoger.
Dit zou b.v. kunnen gebeuren bij toestellen aangesloten
op een auto-accu. Stijgt de spanning tot 15 V dan zal de
zenerdiode sterk geleiden en de zekering zal smelten waar
door de stroomtoevoer stopt.

Zekering
+------ O---- -500 mA

Naar 12 Vapparaat

I5 V
lage zener

SCHAKELING 38

— Aardaansluiting
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De hier gebruikte diode is van het 10 W-type met een
smeltzekering van 500 mA. Omdat 500 mA de stroomsterkte is die constant door de zekering vloeit, zal deze
waarde overschreden moeten worden om de zekering te
laten smelten. Ook moet de zenerdiode deze piekstroom
kunnen verwerken.
SCHAKELING 39
VERBETERING VAN HET RELAISRENDEMENT
Schakeling 39 laat zien hoe een zenerdiode in serie met
een relais aangesloten kan worden om de aan/uit verhou
ding ten opzichte van de werkspanning te verbeteren.
Voorbeeld:
Veronderstel dat een relais wordt aangetrokken op 12 V
en afvalt op 3 V. De aan/uit verhouding is 4 : 1.
Is echter een zenerdiode van 7,5 V in serie opgenomen dan
geschiedt de aantrekking op 12 + 7,5 en de afval op
3 + 7,5. De verhouding is dan 19,5 : 10,5 wat neerkomt
op 2 : 1. De aan/uit stroomverhouding blijft hetzelfde.

+
Relais

Zener

SCHAKELING 39
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SCHAKELING 40
METERBESCHERMING
Dit is een simpele schakeling om een 1 mA-meter zoals die
wordt gebruikt in goedkope universele meters, te beveili
gen.
Omdat de meter een stroom van twee of drie maal de
volle schaaluitslag zonder schade kan verwerken, geleiden
de dioden tot ca 2 mA en beschermen zo de meter tegen
overbelasting.
De gelijkrichtdioden die hier zijn toegepast zijn zeer klein
en kunnen gemakkelijk in een schakeling worden vast
gesoldeerd.

±0
D1
IN400I

02
IN400I

SCHAKELING 40

w

SCHAKELING 41
NIET MET NUL AANVANGENDE VOLTMETER
Voor sommige metingen is de niet met nul aanvangende
voltmeter beter geschikt dan de conventionele; b.v. voor
het bemeten van een auto-accu van 12 V.
De spanningen die van belang zijn, liggen tussen de 0 en
15 V; de spanningen resp. van een accu in onbelaste en
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belaste toestand. Wordt een zenerdiode in serie met een
voltmeter opgenomen, dan zal deze niet geleiden totdat
de te meten spanning de zencrspanning overschrijdt.
In deze schakeling (41) is een zenerdiode van 10 V bij
400 mA in serie met een voltmeter van 5 V aangesloten.
De schaal van de meter heeft nu een meteruitslag van
10 tot 15 V in plaats van 0 tot 5 V.

10 V
400 mW
zener
4-

±0=
5V
meter

Schaal 10-15 V

SCHAKELING 41

SCHAKELING 42
REGELAAR VOOR EEN SILICIUM ZONNECEL
Deze schakeling geeft een eenvoudige oplossing om de
uitgang van een silicium zonnecel of een "zonnebatterij”
te stabiliseren. De uitgang van een zonnecel is aan grote
schommelingen onderhevig als gevolg van de veranderin
gen van het zonlicht. Wordt echter een germaniumdiode
over de zonnecel aangesloten, dan zal deze ais een 0,2 Vzener werken, mits in geleiderichting geschakeld. De uit
gang wordt hierdoor stabieler.
Zo zal b.v. de uitgang van een op zonnekracht werkende
regeneratieve ontvanger bij vol zonlicht instabiel zijn, maar
door toepassing van een diode veel stabieler worden.
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1;
\

Zonnecel

ï

0A9I
diode
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SCHAKELING 43
VOLTMETER MET LOGARITMISCHE
SCHAALVERDELING
Deze schakeling bestemd voor een voltmeter van 0 -10 V
met een logaritmische schaalverdeling, is tevens in staat
metingen aan batterijen van 1,5 V en 9 V te verrichten.
De schaalverdeling is uitgerekt tot ca 2 V en sterk samen
gedrukt bij de 10 V.
Dl en D2 resp. een germanium en een siliciumdiode, in
geleiderichting geschakeld, houden een zenerspanning van
1 V in stand. Immers de spanningsval over een silicium
diode is ca 0,75 V en over een germaniumdiode ca 0,25 V,
wat samen 1 V uitmaakt. Deze spanning zorgt er voor dat
D3 niet kan geleiden tenzij de toegevoerde spanning bo
ven die 1 V stijgt. De schaalverdeling verloopt tot dit punt
lineair.
Als echter over D3 een spanning van 1 V of meer komt te
staan, gaat deze geleiden en laat de meterschaal een aan
zienlijk minder lineair en samengedrukt verloop zien. Het
resultaat is dat de schaalverdeling een logaritmische in
deling benadert.
De paneelmeter moet een 50 /xA-type zijn met een schaal
verdeling van nul tot tien volt.
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SCHAKELING 43
Onderdelenlijst
R1
2,2 kQ, 5%, i/4 W
R2
47 kQ, 5 %, % W
R3
1 kQ
OA 91
Dl
D2, D3
1N914 of 1N4148
Schakelaar eenpolig
Meter
50 /xA-type
SCHAKELING 44
ROOSTERSPANNINGSBRON
Met deze schakeling is een negatieve roosterspanning uit
een 6,3 V-gloeispanning te realiseren. Dit is interessant
voor bezitters van oude ontvangtoestellen op batterijen
die van plan waren die oude radio weer te gebruiken. Veel
van deze "draadloze” toestellen werken met anodespanningen en zijn voorzien van een accu voor de gloeispanning
en batterijen voor de roosterspanning.
De schakeling werkt als spanningsdeler voor negatieve
roosterspanningen in de waarde van iy2, 3, 4y2, 6, 7y2
en 9 V.
60

Vanwege de zeer kleine stroom is een germaniumdiode als
gelijkrichter gebruikt.

R1
IO kQ

t

o -9 v

O -75 V
R2

IO KÜ
O -6 V
R3
IO kQ,
O -4-5 V
01
0A9I

R7
1 kQ

R4

IO KÜ
O -3 V

6-3 V

C1

C2

I6 V

I6 V

R5
IO kQ,
0-I-5V

l0 fa

1+
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Onderdelenlijst
Rl, R2, R3,
R4, R5, R6
Dl
Cl, C2
R7

10 kQ, i/4 W

OA91, germaniumdiode
10 /xF, 16 V
1 kQ, 1/4 W

SCHAKELING 45
OSCILLATOR MET TUNNELDIODE
Het gaat hier om een audiofrequente oscillator, waarin
een tunneldiode als werkzame regelaar is toegepast.
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VR1, R1 en R2 verzorgen de lage impedantie voor de tunneldiode. VR1 is een draadgewonden instelpotentiometer
van 1 kQ, waarmee het werkpunt van de diode geregeld
kan worden. Hij is in te stellen op maximale oscillatie. De
luidspreker is een klein acht ohms type, dat in transistorradio’s voorkomt.
VR1
1 K&

R1

J± 47 £1
3 v-=8 £1

L.S.

SCHAKELING 45

Onderdelenlijst
VR1
een draadgewonden potentiometer van 1 k
R1
47 Q, 1 W
R2
10 Q, 1 W
Cl
0,47 /*F
Diode
tunneldiode AEY 11 of gelijkwaardig.
Deze schakeling heeft een experimenteel karakter, zodat
enige correcties ten behoeve van de werking van de tunnel
diode noodzakelijk kunnen zijn om een succesvolle toe
passing te garanderen.
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SCHAKELING 46
TOEPASSING VAN ZENERDIODEN
Met een zenerdiode is op eenvoudige wijze een spanningsregeling te realiseren. Schakeling 46 (a en b) laat zien hoe
uit een spanningsbron van 12 V een gestabiliseerde voe
ding van 9 V is te verwezenlijken.

12 V 4*

680 ft
0R1
O +9I Gestabiliseerd
>
Z1
JF 9 I V
| 400 mW
Negatieve
aardaansluiting

(a)

I2 V -

M R1

M680 ft
O — 9 I V Gestabiliseerd

Z1
(b)

I

9-I V
400 mW
Positieve
aardaansluiting
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Onderdelenlijst
Z1
zenerdiode 9,1 V, 400 mW
R1
weerstand 680 Q, l/2 W
63

Weerstand R1 begrenst de maximale stroom die door de
zenerdiode, Zl, vloeit. Een zenerdiode kan zowel een posi
tieve spanning (46a) als een negatieve (46b) stabiliseren.
De zenerdiode in deze schakeling moet de stroom die er
door loopt, onbelast kunnen verwerken.
zenerwattage = zenerspanning x stroom
wattage
maximale stroom =
zenerspanning
Voor een zenerdiode van 400 mW is de stroom in mA en
geldt hier dus:
400

mA = 44 mA.
9,1
Met in achtneming van een veiligheidsmarge wordt de
stroom begrensd tot 40 mA.
Zoals bekend mag worden verondersteld, kunnen zenerdioden in serie worden geschakeld. Een zenerdiode van
18 V bij 400 mW kan een maximale stroom van ca 20 mA
verwerken. Worden twee zenerdioden van elk 9,1 V in
serie geschakeld, dan kunnen ze 40 mA schakelen wat
neerkomt op een zenerdiode van 18 V bij 800 mW.
maximale stroom =

SCHAKELING 47

DIODE - ZENER - TRANSISTOR - COMBINATIE
Als er een gestabiliseerde voeding met een grote stroom
wordt vereist, is een mogelijkheid een vermogenszenerdiode
van zo’n 10 of 20 watt toe te passen. Het is echter veel
voordeliger om met een zenerdiode een vermogenstransistor van de benodigde stuurspanning te voorzien. De vermogenstransistor verstrekt de stroom en de zenerdiode
verzorgt de referentiespanning voor de transistor (scha
keling 47a).
Een nadeel van de schakeling is dat de spanningsval over
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TR1

2N3055
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U 680 U

b
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+ C1
I0 fiF
I6 V

Gestabiliseerde
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ca 8,5 V

I

rrrr

(a)
TR1

I2 V +
R1
680 ü

w
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Z1
9I V
D1
IN400I
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+ C1
IO/xF

I

Gestabiliseerde
spanning
ca 9,1 V

I6 V

(b)

Onderdelenlijst
R1
weerstand 680 Q, l/2 W
Z1
zenerdiode 9,1 V, 400 mW
Dl
gelijkrichtdiode 1N4001
TRI
transistor 2N3055
elektrolytische condensator 10 F, 16 V
Cl
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de vermogenstransistor een verschil tussen de zenerspanning en de uitgangsspanning veroorzaakt. Deze spanningsval kan worden gecompenseerd door een siliciumgelijkrichtdiode in serie met de zenerdiode op te nemen. De
gelijkrichtdiode verhoogt de zenerspanning met dezelfde
waarde als de spanningsval tussen de transistorbasis en
massa waardoor de uitgangsspanning op 9,1 V wordt ge
stabiliseerd (schakeling 47b).
Het is zeker mogelijk een zenerdiode met een iets hogere
spanning dan de vereiste uitgangsspanning op te nemen.
Zo zal b.v. voor een voeding van 6 V - in plaats van een
zenerdiode van 6,2 V - een van 6,8 V ook goede resultaten
geven.
SCHAKELING 48
PARALLELSCHAKELEN VAN BATTERIJEN

:

Bij het parallelschakelen van batterijen kan het gebeuren
dat er een is die zich ontlaadt ten koste van de ander als
gevolg van het verschil in inwendige weerstand tussen blijk
baar identieke batterijen.
Is echter een gelijkrichtdiode in serie met elke batterij aan
gesloten, dan wordt deze onderlinge ontlading voorkomen,
want de stroom kan alleen maar in de richting van de
belasting vloeien.

D1
IN400I
— O-

02
IN400I

SCHAKELING 48
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De gelijkrichtdioden moeten wel de capaciteit hebben om
de totale batterijstroom te kunnen verwerken. Is de stroomsterkte hoger dan 1 A, dan zijn er dioden met een vermo
gen van 3 A, 10 A of 35 A noodzakelijk.
Zoals de tekening laat zien voor twee batterijen: ze zijn
parallel geschakeld en elk afzonderlijk is voorzien van een
gelijkrichtdiode.

SCHAKELING 49
AUTOMATISCH OMSCHAKELEN VAN
BATTERIJ NAAR NETVOEDING
Dit is een eenvoudige diodeschakeling die het mogelijk
maakt automatisch om te schakelen van batterij naar netvoeding.
Het betrouwbaar omschakelen naar netvoeding vereist een
vermogen dat iets hoger ligt dan de batterijspanning in de
orde van ca 1 volt. De schakeling wordt door een zenerdiode gestabiliseerd.
Bij netvoeding is de kathodespanning D2 + 6,8 V (teke
ning 49a). De anodespanning is 6 V (of minder afhanke
lijk van de batterij). De anode is minder positief dan de
kathode wat wil zeggen: de anode is negatief ten opzichte
van de kathode. Dit houdt in dat de diode in sperrichting
moet worden aangesloten. Deze kan dan niet geleiden dus
zal er ook geen stroom vanaf de batterijen kunnen worden
toegevoerd.
Is de netvoeding uitgeschakeld, dan gaat D2 geleiden en
de schakeling werkt weer op batterijen. Een germaniumgelijkrichtdiode is toegepast om de spanningsval over de
diode zo klein mogelijk te houden. Is een germaniumdiode
niet te gebruiken dan kan een vermogenstransistor uit
komst bieden. De basis en emitter worden met elkaar ver
bonden wat overeenkomt met de kathode, de collector
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komt overeen met de anode. Ook een siliciumdiode kan
goede diensten bewijzen, mits de hogere spanningsval over
de diode geen bezwaar is. De diode moet voldoende capa
citeit bezitten om de stroom te kunnen verwerken. Is deze
erg klein, 5 mA of minder, dan moet als diode een OA91
germaniumdiode worden opgenomen.
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68
vA
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SCHAKELING 50
BRUGGELIJKRICHTER ALS POLARITEITSBESCHERMER
Bij een elektronische schakeling die door een accu van
12 V wordt gevoed, zoals autoradio’s of draagbare TVtoestellen, bestaat er altijd het gevaar van het verkeerd
aansluiten van de accu waardoor men kans loopt op be
schadigingen. Indien de schakeling via een bruggelijkrichter is aangesloten op de accu, zorgt deze automatisch voor
de juiste polariteit op de stroom tot max. 3 A.

I2 V
Ingang

+ >AD1

03

01-04
4 x IN5400

02 04,
Schakeling
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Onderdelenlijst
Dl, D2, D3, D4 1N5400 silicium dioden
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