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Voorwoord

Beste Lezer,
Voor U ligt een knutselboek, dat bouwbeschrijvingen zonder pro
blemen van uiterst nuttige apparaten brengt. Door middel van dit
boek beoog ik een tweevoudig doel namelijk ten eerste U kennis bij
te brengen en ten tweede U vreugde door de Elektronica als hobby
te verschaffen
Zelfs de beginner kan zich aan alle voorgestelde schakelingen gerust
wagen, omdat deze alle eenvoudig gehouden zijn, zodat ze zonder
enige voorkennis probleemloos kunnen worden nagebouwd.
Bijzondere nadruk ligt op goedkope en gemakkelijk verkrijgbare
bouwelementen, waardoor alle beschreven apparaten eenvoudig en
goedkoop te realiseren zijn.
Wie echter toch nog moeilijkheden voor de aanschaf van bepaalde
onderdelen zou ondervinden, raadplege het laatste hoofdstuk van dit
boek, waar in dit verband een aantal nuttige adressen gegeven wor
den.
De auteur
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1. De omgang met elektronische bouwelementen

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de correcte omgang met
elektronische bouwelementen; ook wordt ingegaan op de kleuren
code van weerstanden en van condensatoren. Er zullen ook enkele
tips gegeven worden over de juiste manier van solderen, over het ver
vaardigen van prints en over het veilig met de netspanning omsprin
gen.
1.1 Codering van passieve bouwelementen
Passieve elektronische bouwelementen, vooral weerstanden en con
densatoren, worden in diverse waarden en uitvoeringsvormen aange
boden. Omdat nu deze bouwelementen steeds kleiner in afmetingen
worden, volstaat meestal niet meer de beschikbare plaats op het
bouwelement om alle interessante gegevens te bevatten. Daarom
heeft men een z.g. kleur-code ontworpen.
Voor de meeste elektronische schakelingen in dit boekje volstaat
voor weerstanden een belastbaarheid van 1/4 watt en een tolerantie
(di. de afwijking van de nominale waarde) van ±5% .
Voor condensatoren is de tolerantie meestal groter n.1. 10%, 20%en
voor elektrolytische condensatoren zelf nog veel meer. De getalwaar
den van de condensatoren en van de weerstanden zijn volgens diver
se getallenrijen gerangschikt. Voor de amateur komt voornamelijk de
El2 reeks in aanmerking; deze ziet er als volgt uit:
1 1,2 1,5 1,8 2,2 2,7 3,3 3,9 4,7 5,6 6,8 8,2.
De weerstandswaarden zijn dan met machten van tien te vermenig
vuldigen veelvouden van de in deze rij voorkomende genormeerde
getallen. Bijv.: 10 ft- 12 £?- 15 Henz. of lk £2— 1,2k £2— 1,5k Q.
Om reden van standaardisatie worden door enige fabrikanten 5%
10

weerstanden volgens de El 2 rij uitgevoerd als voorkeurswaarden.
Terwijl bij geometrisch grote weerstanden alsook bij weerstanden
met enge toleranties de weerstandswaarden meestal numeriek op het
weerstandslichaam afgedrukt staat, zal deze getalwaarde voor weer
standen van serie fabricage door een kleurencode worden weergege
ven.
Deze code bestaat uit drie tot vijf kleurringen, waarvan de betekenis
uit onderstaande tabel volgt.
De eerste en tweede kleurring, wanneer men vanuit het midden be
gint te tellen, geven respectievelijk het eerste en het tweede cijfer van
de weerstand waarde aan.
De derde ring geeft - bij weerstanden vanaf 10 17 — het aantal nul
len. Voor weerstanden lager dan 1012betekent de derde gouden ring
dat het getal, voorgesteld door beide voorgaande ringen, moet ge
deeld worden door 10. Als deze derde ring zilver is moet dit getal ge
deeld worden door 100.
De vierde ring, die soms ontbreekt, geeft de tolerantie aan. Weer
standen met enge tolerantie hebben zelfs vijf kleurringen, waarvan
de eerste drie de getalwaarde aangeven gevolgd door de decimale ver
menigvuldiger en de tolerantie.
KJeur

Zwart
Bruin
Rood
Oranje
Geel
Groen
Blauw
Violet
Grijs
Wit
Goud
Zilver

le ring
1 e cijfer

2e ring
2e cijfer

3e ring
vermenigv.

4e ring
tolerantie

1
2
3
4
5
6
7
8
9

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10° = 1
101=10
102
103
104
105
106
107
108
109
10"1 =0,1
10“2=0,01

20%
1%
2%

5%
10%
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Voorbeelden:
oranje—oranje—zwart—goud: 33 £7 ±5%
oranje—oranje— rood—goud: 3,3k 12 ± 5%
oranje—oranje—zwart—bruin—rood: 3,3k£7 ± 2%
Condensatoren met kleine capaciteit, zoals bijv. keramische buiscondensatoren, worden anders gemerkt. Een getal geeft de capaciteit
in pF. Wanneer het getal door de letter n wordt gevolgd, dan wordt
de capacaiteit in nF gegeven.
Vaak wordt ook de volgende aanduiding gebezigd: 5n6 voor 5,6nF;
\H2 voor 1,2/iF; 2E7 voor 2,7pF etc.
Hoofdletters geven de bedrijfsspanning weer (als dit gegeven ont
breekt, bedraagt de nominale spanning 400 V).
De condensatorkleurencode heeft nu volgende betekenis: le kleur
ring = handelsnaam, 2e en 3e kleurring = cijfers, 4e kleurring = deci
male vermenigvuldiger (aantal nullen) voor de capaciteit in pF, 5e
kleurring = tolerantie. De betekenis van deze kleurringen komt over
een met deze gegeven voor de weerstanden.
In geval de 5e kleurring voor de tolerantie ontbreekt, wordt deze
door hoofdletters gegeven.
Bij elektrolytische condensatoren, waarvan de capaciteit en de nomi
nale spanning meestal numeriek weergegeven worden, moet men
voor alles op de polariteit letten, omdat bij een foutieve aansluiting
er een kortsluiting ontstaat waardoor deze condensator in enkele se
conden vernield wordt en zelfs kan ontploffen!
De minpool wordt doorgaans door een ring weergegeven, de pluspool
is door een + teken gemerkt.

geel

—in OP-

A

A

Fig. 1.01. Karakterizering van enige silicium- en germanium universele diodes
(links) en van zenerdiodes (rechts).
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1.2 Codering en aansluiting van halfgeleiders.
Dioden en zenerdiodes worden meestal met een ring aan de kathode
gemerkt (fig. 1.01). Vaak heeft de constructeur deze kleine bouwele
menten van zijn code voorzien, zodat men de aansluitingen uit een
halfgeleiderboek of eenvoudig door uitmeten bepalen moet.
Transistors hebben dezelfde aansluitingsvolgorde, of deze nu in plas
tic of metalen behuizing geleverd worden. Alleen HF transistors ver
tonen soms een andere aansluitingsvolgorde (Fig. 1.02 rechts boven)

kunststof behuizing

B

BC184,BC212,BC214

B

BC 264

BF 224

BC 414

metalen behuizing

E

E
BC107, BC108, BC177

2 N1613

2 N 2160

Fig. 1.02. Aansluitingen van de belangrijkste in dit boekje gebruikte transistors.
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*

(collectoraansluiting aan de behuizing)

J

B

E

Behuizing TO-3 (2N 3055)
(van onder gezien)
Fig. 1.03. Afmetingen en aansluitingen van vermogenstransistoren in TO-3 be
huizing.

Vemiogenstransistors in de metale behuizing TO-3 hebben de aan
sluiting volgens fig. 1.03.
Aansluitingsgegevens van niet algemeen gebruikelijk speciale types,
zoals veldeffect — en unijunctietransistors zullen in de desbetreffen
de bouwbeschrijvingen worden aangegeven.
De aansluitingen van ge integreerde schakelingen (IC’s), hebben, naar
gelang de uitvoering de meest verschillende mogelijkheden. Om deze
reden kan hier alleen maar de nummering weergegeven worden. Fig.
1.04 (boven) geeft de aansluitvolgorde van en 8- en 10-polige meta
len behuizing. Beneden staat dan deze van de 14- en 16-polige DIL
behuizing. Daar deze laatste ten gevolge van de geringe afstand tus
sen de aansluitpennen moeilijkheden bij het zelf etsen van prints te
weeg brengt, zullen deze in de verder te bespreken bouwbeschrijvin
gen zo mogelijk achterwege gelaten worden.
14

Metalen behuizing
van boven

van onderen

van boven

van onderen

Dual in line plastic behuizing

10 —

7

—10

12 —

5

—12

14 —

3

—14

16 —

n

1

n
i

8

7

—8

10—

5

— 10

12—

3

— 12

14—
—16

van onderen

van boven

van onderen

van boven

n

16-polig

1

n

—14

14-polig

Fig. 1.04. Nummering van de aansluitingen van geïntegreerde schakelingen.

1.3 Omgang met elektronische bouwelementen
De aansluitdraden van de bouwelementen mogen niet te dicht bij de
behuizing omgebogen worden omdat anders de isolatie en bij halfge
leiders de glasdoorvoer breuken kunnen gaan vertonen. De af
stand tussen de bevestigingsgaatjes moet daarom voldoende groot
zijn, opdat tussen het bouwelement en de ombuiging nog minstens
2 mm afstand kan bedragen (zie fig. 1.05). Het ombuigen geschiedt
bij voorkeur met behulp van een smalle tang.
Warmte voortbrengende bouwelementen, zoals vermogenstransistors
en sterk belaste weerstanden mogen niet in de nabijheid van precisieweerstanden worden opgesteld (afname van de nauwkeurigheid).
Ook voor operationele versterkers (wijziging van het nulpunt) en
15

CM

fig. 1.05. elektronische bouwelementen mogen niet dichtbij de behuizing om
gebogen worden, omdat er dan barsten in de laklaag of aan de behuizing kun
nen ontstaan.

condensatoren (verkorting van de levensduur) mag dit niet het geval
zijn. Desnoods zal met rond bewust bouwelement een thermische af
scherming aanbrengen.
Bij het solderen van halfgeleiders moeten er bepaalde maximum tij
den en dito temperaturen worden in acht genomen (zie volgende
paragraaf). Verder moet men bij veldeffecttransistors (FET), vooral
bij de metaaloxide FET en de FET met geïsoleerde poort (MOSFET
en IG-FET), alsook bij geïntegreerde schakelingen met FET’s (COSMOS, P-MOS, C-MOS, BIFET e.a.) statische opladingen en span
ningspieken vermijden, omdat hierdoor het bouwelement vernield
kan worden.
Weliswaar heeft het bouwelement zelf vaak geïntegreerde beschermingsdiodes, deze zijn echter zeer zwak bemeten om de goede eigen
schappen van het bouwelement zelf niet in het gedrang te brengen.
De constructeurs van FET’s geven daarom de volgende richtlijnen:
— De bouwelementen mogen slechts met kortgesloten aansluitklemmen opgeslagen en bewaard worden (gebruik van een ring in
zwarte geleidende kunststof).
— Niet in contact brengen met statisch geladen plastic onderdelen.
16

Aansluitingen niet aanraken.
— Soldeerbout aarden.
- Tijdens het solderen de netspanningsvoeding afschakelen.
1.4 Handleiding tot het correcte solderen
Met een correcte soldeertechniek staat of valt de bedrijfszekerheid
van een apparaat. Indien een slechte soldering niet op het zicht vast
te stellen is, dan kan zulks slechts gebeuren met veel geduld, veel
meetapparatuur en nog veel meer schakelkennis.
De beste en snelste soldeerverbindingen kunnen worden gemaakt
door middel van een op 260°C thermostatisch ingestelde soldeer
bout. De beginner heeft nog al eens de neiging te lang aan een soldeerpunt te "dokteren”, hetgeen met een hete soldeerbout aanlei
ding kan geven tot de oververhitting van het bouwelement.
Voor de beginner volstaat een soldeerbout van 30 watt. Zodra hij
wat ervaring opgedaan heeft, kan hij dan op een thermostatisch gere
gelde 50 watt soldeerbout overschakelen.
Voor het solderen kunnen volgende gegevens als algemene richtlijnen
dienen:
Soldeertemperatuur

230-250°C
260-350°C
230-250°C

Afstand soldeerpunt
tot behuizing
> 5 mm
> 5 mm
3 - 5 mm

Max.
tijd

soldeer-

5 seconde
5 seconde
3 seconde

De gegevens van de constructeurs lopen tamelijk veel uiteen. Boven
dien is de maximum toelaatbare soldeertijd nog afhankelijk van de
aard van het bouwelement.
De hier vermelde waarden zijn geldig voor halfgeleiders in metalen
behuizing. Voor plastic behuizing mag de soldeertijd met 1,5 worden
vermenigvuldigd. Deze soldeertijd kan verder nog met een zelfde be
drag worden verlengd als men tussen de behuizing en het soldeer
punt de warmte door middel van een platte tang afvoert, hetgeen
17

vooral voor proefschakelingen op een houten plankje mogelijk is.
Indien men een bouwelement vervangen moet dan wordt de toelaat
bare soldeertijd ook nog door het basismateriaal waaruit de print be
staat bepaald. De voor de amateur in aanmerking komende materia
len hebben volgende soldeertijden:
Basismateriaal
Temperatuur
soldeerbout
250°C
Fenolfiber
(Hartpapier IV)
Epoxy-hars
Epoxy-glasvezel

15 seconde
30 seconde
60 seconde

Maximum soldeertijd
Temperatuur
soldeerbout
260°C
5 seconde
20 seconde
60 seconde

Met een soldeerbout van 50 W kan men een soldeerverbinding in 1 a
2 seconden maken, met een soldeerbout van 30 W heeft men hier
voor drie tot vijf maal meer tijd nodig, waardoor het bouwelement
thermisch hoger belast wordt.
Koper, vooral als het voor de dunne aansluitdraden van de bouwele
menten gebruikt wordt, is zeer gevoelig voor corrosie. Daarom ge
bruikt men voor elektronische schakelingen meestal hars (Colofonium) als vloeimiddel. In de handel is ook soldeertin met hars-kern
als vloeimiddel beschikbaar en ten zeerste aan te raden. Zelfs zorg
vuldig gereinigd staalblik kan met dit middel gesoldeerd worden.
Natuurlijk moeten de te solderen oppervlakken eerst zorgvuldig van
vuil, vet en oxiden worden ontdaan. Slechts een dun onzuiverheidslaagje wordt door het vloeimiddel opgelost.
Alvorens tot het solderen over te gaan worden de geleiders van de
prints eerst met zeer fijn schuurpapier van de oxidelaag ontdaan.
Ook het ,afschuren’ m.b.v. een sponsje met vim o.i.d. voldoet uit
stekend. Daarna goed afspoelen en met een schone doek afdrogen.
Zorg ook dat Uw handen goed schoon (= vet vrij!) zijn. Daarna kan
de print met vloeimiddel bespoten worden (spuitbus) waardoor de
print meteen goed afgedekt wordt.
Om de punt van de soldeerbout mooi schoon te houden, drukt men
18

mm

-i

m

fig. 1.06. Het bolvormig uiterlijk van het soldeerpunt links wijst op een slechte
lasverbinding; het soldeersel moet duidelijk vloeien (midden); op dichtbij el
kaar gelegen geleiderbanen kunnen te grote soldeerpunten kortsluiting veroor
zaken (rechts)

deze af en toe in het vloeimiddel. Hiervoor leent zich ook uitstekend
een blokje vioolhars van de allergoedkoopste soort, dat in alle goede
muziek (instrumenten-) winkels te koop is. Ook kan men het vloei
middel in spiritus opgelost rechtstreeks op de soldeerplaats aanbren
gen. Slechts waneer er voldoende vloeimiddel voorhanden is, ont
staat er een rond glanzend pareltje soldeersel, dat aan de basis iets
uitloopt (fig. 1.06 midden). Men kan het uitlopen van het pareltje
soldeersel tijdens het soldeerproces duidelijk waarnemen. Eerst
wordt met de punt van de soldeerbout een klein kogeltje soldeersel
afgesmolten, dat nog los op het metaal ligt (fig. 1.06 links). Na een
bepaalde tijd, namelijk wanneer het metalen oppervlak voldoende
verhit is, vloeit het tinnen kogeltje plotseling uit. Hierop moet bij
iedere soldering aandachtig gelet worden.
Bij kleine soldeerpunten moet men met het soldeertin spaarzaam
omspringen, omdat men anders het risico loopt van kortsluitingen te
weeg te brengen (fig. 1.06 rechts).
Slechte soldeerpunten kunnen volgende oorzaken hebben: veront
reiniging door olie, vet, kleurstof enz., geoxideerde geleiders en of
aansluitdraden tengevolge van een opslag in een vochtige atmosfeer,
te korte soldeertijden of een te lage soldeertemperatuur, te grote
warmte-afleiding bijv. door te brede geleiders, bewegen van de aan
sluitdraden gedurende het stollen van het soldeersel, te weinig vloei
middel gebruikt, enz. . .
Een grijze oxidehuid op het soldeerpunt wordt teweeg gebracht door
een te hoge temperatuur van de soldeerbout of door te weinig vloei
middel.
Een te hoge temperatuur geeft een brosse soldeerverbinding. Over
matig soldeertin op de soldeerverbinding kan het gevolg zijn van:
een te lage soldeertemperatuur, een te korte soldeertijd, te veel sol19

deertin, te weinig vloeimiddel of een geoxideerd oppervlak.
Te grote verwarming veroorzaakt het loskomen van de geleiders op
de print. Om soldeerbruggen te vermijden moeten de uiteinden van
de aansluitdraden omgebogen worden in de richting van de geleiders.
Soldeerbruggen kunnen verwijderd worden, door eerst van de sol
deerbout het overtollige soldeersel af te schudden (opgepast voor
het vloerkleed!), de soldeerpunt in de soldeerhars te drukken en dan
de soldeerbout tussen de twee aan elkaargesoldeerde soldeerpunten
door te trekken.
Deze bewerking wordt zo dikwijls na elkaar herhaald tot er zo veel
soldeertin aan beide soldeerpunten ontrokken is, dat de soldeerbrug
verdwijnt.
De warmte-overdracht naar het soldeerpunt wordt sterk verbeterd en
de soldeertijd ingekort wanneer de punt van de soldeerbout rijkelijk
van soldeertin voorzien is. Zeer fijne of moeilijk te bereiken soldeer
punten worden met behulp van een stukje blanke koperen draad ge
soldeerd. Deze draad wordt als verlengstuk rond de punt van de sol
deerbout gewikkeld. Het voorste uiteinde van deze draadspiraal
steekt boven de soldeerpunt uit en wordt vertint.
Voor wat betreft prints blijkt het vastsolderen over het algemeen
een veel eenvoudiger bewerking te zijn dan het lossolderen. De in
dustrie heeft voor dit laatste doel zeer practische soldeerbouten
ontwikkeld, die volgens verschillende principes werken, bijv. door
het afzuigen van het vloeibaar soldeertin waardoor het lossolderen
een bijzonder eenvoudig karwei wordt.
Voor de amateur kan een zuiglitze (wiek) uit gevlochten koperdraad
volstaan; deze zal dan het overtollige tin opnemen. Desnoods kan
men proberen het bouwelement geleidelijk aan los te maken.
Om de soldeerbout neer te leggen kan men best gebruikmaken van
een u-vormige houder uit blik vervaardigd en die men van twee in
kepingen voorziet (fig. 1.07).
Ten slotte wijzen we nog eens op de belangrijke punten waarop tij
dens het solderen bijzonder moet gelet worden. De soldeertijd moet
bij halfgeleiders zo kort mogelijk gehouden worden, hoogstens 5 se
conden. Wanneer de soldering in deze tijdspanne niet lukt, laat men
alles voldoende afkoelen en probeert men vervolgens opnieuw.
20
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fig. 1.07. Steun voor soldeerbout uit staalblik

Om kortsluiting te voorkomen is het ook aan te raden de voedings
spanning af te schakelen alvorens men tot solderen overgaat.
1.5 Vervaardiging van prints
Zelfgeètste prints zetten de kroon op het werk omdat zij het inwen
dige van het apparaat een industrieel aanzicht geven en een maxi
mum betekenen aan miniaturisering en betrouwbaarheid.
Tegenover de voorgeëtste experimenteerprints kan gemiddeld een
pakkingsdichtheid die een factor twee hoger is bereikt worden. Dit
komt omdat alle bouwelementen alle netjes naast elkaar op de elek
trisch gunstigste plaats gesitueerd worden (op voorgeëtste prints
moet men vaak een opbouw in meer verdiepingen voor lief nemen).
Ook zijn alle elektrische verbindingen zonder fouten op de print
aanwezig, waardoor het optreden van bedradingsfouten practisch
nihil wordt.
In hetgeen volgt zullen er twee werkmethodes beschreven worden
die de amateur in staat stellen zijn eigen prints zelf te vervaardigen.
Daar de in dit boek voorkomende omvangrijke schakelingen alle ver
gezeld zijn van etsplannen, kunnen we kort zijn voor wat betreft het
ontwerp van een printtekening.
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Bij het zelf ontwerpen van een print moet men vooral letten op de
warmte voortbrengende bouwelementen, zoals transformatoren, vermogenshalfgeleiders en vermogensweerstanden, die aan de randen
van de print geplaatst moeten worden, liefst zo ver mogelijk verwij
derd van warmte gevoelige bouwelementen (geintegreerde schakelin
gen en condensatoren).
Verder zullen de transformatoren zodanig dienen te worden ge
plaatst, dat ze met de kern en dus niet met de wikkeling naar de
elektronische elementen gericht zijn om de magnetische koppeling
zo klein mogelijk te houden. LF transformatoren worden tegenover
de nettransformator over 90° gedraaid opgesteld.
Laat ons nu dieper ingaan op de afdektechnieken bij de vervaardi
ging van de prints. De minste tijd vergt zeker de methode die gebruik
maakt van de lichtgevoelige afdekJak (fotoresist), hetgeen echter al
leen aan te raden is voor contrastrijke ontwerpen.
Dit betekent dat de etsplannen op glashelder (film) of minstens op
transparant papier (tekening) beschikbaar moeten zijn. Om druk
technische redenen is dit echter niet altijd mogelijk. De reproductie
met behulp van Oost Indische inkt is ontoereikend omdat deze inkt
niet voldoende afdekt. Daarom is men verplicht het getekende etsplan te fotograferen en er een positief van te vervaardigen op een hel
dere film. Desgewenst vindt men verdere richtlijnen in de vorm van
een gebruikshandleiding op de spuitbussen van de fotolak.
Voegen we er nog aan toe dat de fotografische afdektechnieken niet
goedkoop zijn.
Alvorens tot het afdekken over te gaan wordt de print eerst met
schuurpapier of met een fijne metaalborstel gereinigd en van vet en
oxiden ontdaan. Vervolgens wordt ze met een oplosmiddel afgewre
ven en afgedroogd. Nu mag de print niet meer met de blote vingers
worden aangeraakt.
De lijntekening wordt dan door middel van een carbonpapier op de
foliezijde van de print afgekalkeerd. Het zwarte carbon geeft wel
geen erg zichtbare lijnen op de koperen foliezijde, maar deze metho
de is in ieder geval te verkiezen boven het gebruik van blauw kalkeerpapier, omdat dit laatste te vettig is, waardoor het afdekmiddel los
komt aan de gekalkeerde lijnen.
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De hoger vermelde techniek levert voor geïntegreerde schakelingen
met DIL-behuizing moeilijkheden op. Deze behuizingen hebben zeer
dicht bij elkaar gelegen (2,54 mm) aansluitklemmen, die niet erg
buigzaam zijn, zodat hier de afstanden zeer nauwkeurig moeten wor
den aangehouden. Voor het geval dat men deze behuizing toch ge
bruiken wil, bestaan er enige eenvoudige oplossingen. Ofwel legt men
een voorgeboorde experimenteerprint als boorschabloon op de te
etsen print en boort de gaten voor men met het afdekken begint. Of
wel brengt men de tekening van de aansluitklemmen van de DIL-be
huizing in de vorm van een kleeffolie op de koperen folie aan. Deze
laatste is resistent tegen etsoplossingen op basis van ammoniumpersulfaat.
Om al deze extra moeilijkheden te vermijden zullen de volgende
bouwbeschrijvingen geen componenten in DIL-behuizing bevatten.
De tweede werkwijze bestaat er in dat men alle gaten voorboort.
Daartoe gebruikt men een volledig geboorde experimenteerplaat, bij
voorbeeld een plaat met gatenraster (Verboard-plaat), waarbij de foliezijde van beide platen naar elkaar toe gericht zijn. Men superponeert op de etstekening een coördinatenraster en merkt op de expe
rimenteerprint met een viltstift de plaatsen waar een boring nood
zakelijk is.
Wanneer alle gaten geboord zijn, wordt de print afgeschuurd en kan
men de individuele boorgaten aan de hand van het etsplan met el
kaar verbinden. Om reden van overzichtelijkheid en eenvoud zijn de
meeste etstekeningen — ook deze in dit boek — onder de vorm van
eenvoudige lijnentekeningen weer gegeven. De beginner moet er ech
ter aan denken de geleidingsbanen zo breed mogelijk te houden en
de afstand tussen de geleiders zo klein mogelijk. De minimum af
stand dient echter 2 mm te bedragen omdat er anders fouten zouden
kunnen ontstaan ten gevolge van het optreden van de soldeerbruggen.
Wanneer een geleiderbaan tussen twee dicht bij elkaar gelegen soldeerogen moet worden doorgetrokken, maakt men deze soldeerogen
recht aan de kant van de doorvoering, (fig. 1.08). Vrije vlakken tussen de geleiderbanen worden opgevuld door deze geleiderbanen te
verbreden of door het aanbrengen van zogenaamde ”dode eilanden”
(fig. 1 09).
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fig. 1.08. Indien een geleiderbaan tussen twee soldeerpunten wordt gevoerd,
ontstaat er gevaar van kortsluiting (links); daarom is het beter de tussenaf
stand groter te maken (rechts)

Bij schakelingen, die gevoelig zijn voor koppelingen, is het aan te ra
den rondom de print de geaarde klem van de voedingsspanning aan
te brengen en hetzelfde te doen voor wat betreft de geleiderbanen
die het signaal voeren (fig. 1.10).
Het afdekken kan het best gebeuren door de in de handel beschikba
re afdeklak. Deze lak kan bij grote oppervlakken met een penseel
aangebracht worden, hetgeen dan echter aanleiding zal geven tot dik
ke ongelijkmatige geleiderbanen.
Voor kleinere prints kan de lak, meestal iets verdund, aangebracht
worden met behulp van trechterpennen (Rotring e.a.) van 0,5 tot 1
mm lijnbreedte. Deze pennen moeten na gebruik door een oplosmid-

O
fig. 1.09. De gebruikelijke voorstelling van etsplannen (links) is voor het latere
etsen niet zeer gunstig; men zal de geleiderbanen zo breed mogelijk maken,
zodat maar weinig koper moet weggeëtst worden; verder brengt men “dode
eilanden" aan
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Ingangen

fig. 1.10. Gevoelige signaalingangen worden tussen geleiderbanen gevoerd, die
aan de massa, het nulpunt of een geaarde pool van de voedingsspanning gele
gen zijn; ook voert men de aarde rond de print

del grondig gereinigd worden. De in de handel voorkomende etspennen, die met afdekmiddel gevuld zijn, leveren niet steeds bevredigen
de resultaten; ze kunnen bijgevolg niet aanbevolen worden.
De volgende recepten volstaan voor het etsen van een print van het
zogenaamde Europa-formaat (100 mm x 160 mm), voorzover men
beschikt over een niet al te groot reservoir met vlakke bodem (bijv.
een fotografisch ontwikkelingsbad).
De levensduur van het bad hangt af van de grootte van de print en
van de hoeveelheid weg te etsen materiaal.
Indien er op de prints geen al te grote stroken moeten worden weggeëtst, dan kan de aangegeven hoeveelheid voor ongeveer 10 prints
van het Europa-formaat volstaan. Wanneer de etstijd buitengewoon
groot wordt, weet men dat het etsbad uitgewerkt is.
Als recepten kunnen we vermelden:
1) Sterk etsende oplossing (opgepast voor ogen en kleding)
250 g gedestilleerd water
125 g ijzer (III) chloride (FeCl3)
2) Minder gevaarlijke oplossing
250 g gedestilleerd water
60 g ammoniumpersulfaat (NH4)S208
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De ijzerchloride oplossing heeft het voordeel van korte etstijden te
vergen, maar ze veroorzaakt praktisch niet te verwijderen vlekken op
kleding en RVS-gootstenen. Bovendien is deze oplossing niet aan te
bevelen wanneer de prints met kleefband worden afgedekt. Het
blijkt nu dat de kleefkracht van enige afdekmiddelen niet bijzonder
groot is. Er moet daarom dringend afgeraden worden bij een eerste
proef het bad te verwarmen.
Een etsbad op kamertemperatuur geeft in ieder geval minder risico’s
vooral als men met diverse afdekmiddelen nog geen voldoende erva
ring heeft opgedaan.
Verder moeten de etstijden zo kort mogelijk worden gehouden, door
het bad tijdens het etsen op en neer te tillen en door de af te etsen
oppervlakken zo klein mogelijk te houden.
Met schuurpapier wordt het afdekmiddel na het etsen van de print
verwijderd. Na de print vervolgens afgewreven te hebben, wordt deze
met een laagje beschermlak bestreken (bijv. colofonium in spiritus
opgelost, ook in de handel verkrijgbaar). Wordt deze beschermlaag
vergeten dan zijn slechte lasverbindingen hiervan het onvermijdelijke
gevolg. In plaats van beschermlak te gebruiken, kunnen de geleidersbanen ook vertind worden. Nu is onze print klaar.
1.6 Schakelingsopbouw
Tot hiertoe onderstelden we dat de schakelingen op geëtste prints
aangebracht werden. Voor vele amateurs zal deze werkwijze echter
wel wat te moeilijk uitvallen. Vermelden we daarom in het kort nog
enige andere mogelijkheden.
Zeer interessant, vooral voor het experimenteren, is de experimenteerbouwdoos, die door verschillende firma’s in diverse uitvoeringen
aangeboden wordt. Foto 1 toont het KOSMOtronik-systeem als
voorbeeld. Op verschillende basisplaatjes kunnen alle gebruikelijke
bouwelementen, zelfs ge integreerde schakelingen, in aansluitvoetjes
worden aangebracht.
Een andere mogelijkheid bieden de kant en klaar geëtste experimenteerprints met diverse bedradingspatronen. Uiteraard is het natuur
lijk niet mogelijk voor iedere gewenste schakeling de overeenkomen26
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de print te vinden.
Vooral voor ge integreerde schakelingen in aansluitvoeten zijn de ho
ger besproken types in DIL-behuizing geschikt. Een oplossing be
staat er in verschillende prints met elkaar te combineren door een
plaatje als aansluitvoet uit een print te zagen en door middel van afstandsbouten op een grote moederplaat te monteren.
Zeer geschikt hiertoe is de KACO experimenteerplaat nr. 4, die ook
goed bruikbaar is voor geïntegreerde Op Amps met 8 aansluitingen.
De etspatronen zijn hier op de componentenzijde gedrukt. Voor de
ze prints bestaan er ook passende stekkers.
Goedkoper is het echter door de aansluitingen naar aansluitbussen te
voeren en de prints met kleine hoekstukjes te bevestigen. Als moduleprint voor stekkerbehuizing kan bijv. de Arlt-print gebruikt wor
den. De KACO-13 print is zowel voor stekkersbehuizing als voor dis
crete bouwelementen geschikt. De drie hoger genoemde prints zijn
op foto 2 te zien.
Een schakeling op een houten plankje is eenvoudig, tijdbesparend en
kan zonder problemen worden gemaakt. Het grote voordeel tegenover
de print is dat het foutzoeken zeer eenvoudig wordt, omdat ieder
meetpunt gemakkelijk bereikbaar is en een bouwelement vlug door
een ander kan vervangen worden, hetgeen bij het experimenteren
bijzonder voordelig is.

Kollektor

Emitter

Minus
fig. 1.11. Een schakeling op een houten plankje wordt het best met punaises
als soldeerpennen samengesteld
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fig. 1.12. Geïntegreerde schakelingen in metalen behuizingen worden bij scha
kelingen op een houten plankje aan cirkelvormig opgestelde punaises gesol
deerd

Een dergelijke schakeling wordt als volgt gemaakt. Men neemt een
stukje triplex-hout en een hoopje punaisen met messing kop. De aansluitdraden worden iets ingekort en afgebogen zodat de bedrading
het uiterlijk krijgt van fig. 1.11. Ook geiritegreerde schakelingen in
metalen behuizing kunnen in de schakeling worden opgenomen,
wanneer men de punaisen cirkelvormig opstelt (fig. 1.12). Op deze
wijze kunnen er zelfs duurzame apparaten worden gebouwd. Het
enige nadeel is dat een schakeling op een houten plankje geen pro
fessionele aanblik biedt, hoewel deze amateurachtige opbouw toch
ook mooi en doelmatig kan zijn, zoals door foto 4 wordt bewezen.
1.7 Behuizing
De vraag naar een geschikte behuizing stelt steeds problemen, daar
men voor ieder apparaat niet de passende behuizing kan vinden en
mechanische arbeid voor de elektronica-man meestal een noodzake
lijk kwaad is, omdat nu eenmaal niet iedereen over een degelijk inge
richte mechanische werkplaats kan beschikken. Ondanks alles moet
men proberen het apparaat een industrieel uitzicht te geven. Ook
hier bestaan er verschillende mogelijkheden om dit doel te bereiken.
Het eenvoudigst is natuurlijk bij een firma een complete bouwdoos
met aangepaste behuizing te bestellen. Een gedeelte van de verder in
dit boek beschreven bouwhandleidingen is ook onder deze vorm in
de handel verkrijgbaar.
Men leert natuurlijk veel meer en men doet meer ervaring op, wan
neer men het apparaat niet volgens de richtlijnen van een firma sa28

menstelt, maar zoals in dit boek het geval is, volgens zijn eigen op
vattingen realiseert. Daarbij hoort dan ook de keuze en aanpassing
van een geschikte behuizing.
Voor eenvoudige toestellen zijn er in vier verschillende afmetingen
TEKO-behuizingen in blauwe kunststof, met een gemakkelijk te be
werken aluminium frontplaat. Een voorbeeld hiervan vindt men op
de foto’s van de Party-kusschakelaar en van het Lichtorgel.
Talrijke firma’s leveren behuizingen voor grotere toestellen. Bij de be
stelling van dergelijke behuizingen moet er op enkele punten gelet
worden. Niet alle behuizingen bezitten een ventilatierooster, hetgeen
voor netvoedingsapparaten, Hi-Fi vermogensversterkers en andere
schakelingen met vermogensdissipatie onontbeerlijk is.
Verder moet aan het materiaal waaruit de frontplaat bestaat de no
dige aandacht geschonken worden. Staalblik is tamelijk moeilijk be
werkbaar.
Bij apparaten met een meetinstrument is het noodzakelijk dergelijke
soort frontplaat te gebruiken om een degelijke afscherming te waar
borgen.
Een ander punt is de toegankelijkheid. Bepaalde behuizingen zijn zo
danig opgevat dat men, bij wijze van spreken, zich haast de vingers
verplettert bij het aanschroeven van een transformator of een print.
Behuizingen die niet alleen uit twee delen bestaan, maar waarbij bo
dem, chassis, rugpaneel en frontplaat afneembaar zijn, hebben gro
tere praktische voordelen, hoewel zij natuurlijk prijziger zijn. Een
dergelijke kant en klaar behuizing met geboorde en bedrukte front
plaat is bijvoorbeeld gebruikt voor het mengpaneel dat in hoofdstuk
4.9 beschreven is.
Voor talrijke schakelingen, zoals bijvoorbeeld een digitale klok, be
staan er niet altijd een passende behuizing; men zal deze zelf dienen
te vervaardigen. Daar de meeste amateurs niet de beschikking hebben
over een zetbank, is het gebruik van hout nog de goedkoopste en
eenvoudigste oplossing. Men kan dit materiaal zo behandelen dat
het een fraai uiterlijk krijgt en dat het gebruik van het hout helemaal
niet meer opvalt.
Als uitgangsmateriaal kiest men 8 mm dik triplex hout. Het gebruik
van een dunnere houtsoort zou weliswaar de buiten afmetingen ver29
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fig. 1.13. De zijkanten uit dit triplex hout maakt elegante afrondingen mogeI ijk

kleinen maar de stevigheid kan dan in het gedrag komen. Daarom
geeft men alle zijkanten een sterke afronding (fig. 1.13), zodanig dat
de behuizing niet alleen een fraaie, maar bovendien optisch een klei
nere indruk geeft. De wanden van de behuizing worden met een
handzaag uitgezaagd en met een fijne houtrasp recht en rechthoekig
gemaakt.
Alvorens dit laatste te doen, worden eerst de zijkanten afgerond,
waardoor het hout niet te veel zal splinteren. De diverse houten de
len worden dan met behulp van houtlijm tezamen gekit. Door een
goed bestudeerde vormgeving kan men zelfs tamelijk ingewikkelde
vormen verkrijgen (fig. 1.14). Prints kunnen in houten klemmen zo
als op fig. 1.15 getoond, bevestigd worden.

fig. 1.14. Ook ingewikkelde vormpjes kunnen uit verschillende lagen triplex
hout vervaardigd worden
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fig 1.15. Prints worden tussen houten klemmen vast gehouden

Wanneer men ten slotte de behuizing samengesteld heeft, wordt deze
met een fijne vijl verder afgewerkt. Ook fijn schuurpapier kan voor
dit doel gebruikt worden. Om geen haperingen teweeg te brengen is
het aan te raden het schuurpapier op een effen basisplaat te bevesti
gen en de behuizing over dit papier te trekken.
Grote fouten op het oppervlak kunnen door z.g. vloeibaar hout wor
den hersteld, kleinere schrammen mogen blijven omdat deze toch
door de verdere oppervlakte behandeling zullen worden bedekt.
Om de poriën van het hout op te vullen wordt het oppervlak aan alle
zijden met verdunde houtlijm (gelijke delen water en lijm) bestreken.
Het is belangrijk ook de binnenzijde en de rugzijde te behandelen,
om te verhinderen dat het hout gaat kromtrekken. Vervolgens laat
men de behuizing gedurende enige uren tot een dag drogen.
Metaal en kunststof hebben deze grondbehandeling niet nodig. De
verf die men voor de afwerking aanbrengt, zal echter beter verdeeld
worden als men eerst een vliesdunne laag, bestaande uit gelijke delen
terpentijn en gekookte lijnolie, aanbrengt (droogtijd: 24 uur). Zeer
gladde oppervlakken moeten eerst met fijn schuurpapier behandeld
worden. Verder moeten oude olie- en vertrestanten alsook loshan
gende laklagen eerst verwijderd worden.
De hier beschreven oppervlaktebehandeling levert een korrelige, gestruktureerde oppervlakte die niet meer hoeft fijn geslepen te wor31

den. De samenstelling bestaat hoofdzakelijk uit vier lagen:
grondlaag, struktuurmassa, kleur en lak.
De grondlaag kan, zoals reeds gezegd, vaak vervallen. De lagen struk
tuurmassa en kleur kunnen soms tot één laag verenigd worden, wan
neer men aan het plamuursel een kleur geeft.
Ten slotte kan de laklaag die een glanzend oppervlak geeft door een
dunne laag was, auto-polish enz. worden vervangen.
Voor het aanbrengen van de struktuur gebruikt men liefst kunstharsplamuur, die met wat terpentijnolie wordt verdund en met kleur
poeder vermengd wordt om de kleurlaag te besparen.
In tegenstelling tot de gebruikelijke verftechniek wordt het plamuur
niet uitgestreken, maar het penseel wordt op het hout gedraaid of
uitgedrupt,waardoor men diverse patronen of strukturen verkrijgt.
Eerst enkele malen vooraf op een plankje proberen is alvast aan te
raden. Hoe dikker de massa des te grover zal de aangebrachte struk
tuur worden. De mogelijkheid bestaat de dikke druppels van de
struktuurlaag na drogen met schuurpapier af te slijpen.
Wanneer men voor het afschuren eerst het oppervlak gekleurd heeft,
ontstaat na het afslijpen een tweekleurige oppervlakte omdat nu ook
de kleur van het plamuur aan de afslijping zichtbaar wordt.
Deze kleureffecten zijn jammer genoeg niet op de wit zwart foto 3
te zien.
Tot slot nog een woordje over de behandeling van de frontplaten.
Ook deze platen worden volgens de eerder beschreven methode be
handeld. Indien deze platen van teksten moeten worden voorzien,
is de eenvoudigste methode, die daarenboven nog een professionele
aanblik geeft, het gebruik van kleefletters, die men na aanbrengen
door een laagje vernis tegen beschadiging beschermt.
Dit onderstelt natuurlijk een smetteloos oppervlak. Bij kant en klaar
behuizing krijgt men een onbeschadigde frontplaat in het pakket
mee geleverd. Verder is hier en daar wel onbekrast aluminiumplaat
te verkrijgen.
Wanneer men beschadigde aluminiumplaat bezit, moet men de aan
wezige beschadigingen afschuren. Op de plaat worden dan de schrift
tekens gekleefd. Vervolgens beschildert men deze met metaallak.
Natuurlijk moet men met de lak door middel van een fijn penseel
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rond de kleefletters gaan. Daar de ondergrond en de zilverkleurige
lak ongeveer dezelfde kleurindruk teweeg brengen, valt de smalle on
beschilderde rand rond de letters praktisch niet op.
Een andere mogelijkheid bestaat er in aan het afgeschuurde alumi
nium een gestruktureerd oppervlak te geven. Daartoe kleeft men een
stuk schuurpapier op een rond stuk hout dat men in de boormachine
spant en waarmee men dan gelijkmatige of ongelijkmatige cirkelbe
wegingen uitvoert. Daarna worden de letters vastgekleefd en met lak
besproeid. Een voorbeeld van dergelijk behandelde frontplaat geeft
foto 7.
1.8 Omgang met de netspanning
Netspanning is een gevaarlijke zaak waarvoor grotere voorzichtigheid
zal moeten worden betracht. Volgende richtlijnen dienen daarom
volstrekt te worden opgevolgd.
De netkabel wordt door een opening in de zijkant naar binnen ge
voerd en moet beslist van een trekontlasting voorzien zijn. De in de
handel voorkomende rubberdoorvoeringen met trekontlasting zijn
evenwel voor triplexhout ongeschikt, zodat men in dat geval de
doorvoering aan een stukje aluminium achter de opening zal moeten
vastmaken.
De stekker dient van een aarding voorzien te zijn, waarbij de geel
groene aardingsgeleider met een kabelschoen aan de bevestigingsbout
van de transformator moet worden aangesloten.
Indien de behuizing ook metalen delen bevat moeten ook deze met
de aardingsgeleider verbonden worden.
Alle delen die netspanning voeren (schakelaars, zekeringen, transfor
mator enz.) moeten tegen toevallige aanrakingen afgeschermd wor
den, desnoods met eenvoudige isoleerband.
Aan het apparaat mag niets veranderd worden zolang het onder span
ning staat. Meetapparaten mogen slechts aangesloten worden als de
netspanning afgeschakeld is. Men werkt niet aan een metalen werk
tafel en op stenen vloeren. Is dit laatste niet te vermijden dan dekt
men de vloer eerst met een mat af en legt op de werkbank een kleed.
Het gebruik van rubberhandschoenen is met het oog op de veiligheid
ten stelligste aan te raden.
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2 Werking van halfgeleiderbouwstenen

Om de bouwbeschrijving van volgende hoofdstukken niet onnodig
uit te breiden met beschrijvingen van steeds wederkerende halfgelei
der bouwstenen, worden in dit hoofdstuk enige diskrete halfgelei
ders, ge integreerde schakelingen en elektronische grondschakelingen
voorgesteld en de werking van deze elementen verklaard.
2.1. Transistors
Transistors geven stroom- en of spanningsversterking en worden om
deze reden tot de aktieve bouwelementen gerekend. In tegenstelling
tot de elektronenbuizen, die gebruik maken van de beweging van
elektronen in het luchtledige, bewegen de elektronen zich bij de
transistors in een halfgeleidend materiaal; vandaar dat men van half
geleiders spreekt. Vanuit het oogpunt van het gebruikte halfgeleider
materiaal onderscheiden we germanium (Ge) en silicium (Si) transis
tors. In de moderne elektronische schakelingen treft men vandaag de
dag op enkele uitzonderingen na, alleen nog maar Si-transistors
aan. Het belangrijkste elektrische verschil tussen Ge- en Si-transistors
is de basis-emittorspanning (d.i. de drempelspanning om de transis
tor in geleiding te brengen); bij Ge-types ligt deze tussen 0,2 en 0.4
volt, voor Si-types is deze spanning gelegen tussen 0,4 en 0,8 volt.
Op technologisch gebied onderscheidt men pnp- en npn-transistors.
De npn-transistors zijn gemiddeld iets goedkoper dan de pnp-types,
ze worden ook in een grotere variëteit aangeboden. Daarom zullen
we in dit boek alleen dan pnp-transistors toepassen als deze bepaal
de schakel technische voordelen bieden. Schakel technisch onderschei
den beide types zich door het ompolen van de spanningspolariteit.
Iedere transistor kan volgens drie grondschakelingen werken:
schakeling met gemeenschappelijke basis (basisschakeling), schake
ling met gemeenschappelijke collector (collectorschakeling) en scha34
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fig. 2.01. Transistorbasisschakelingen: a) met npn-transistors, links emittor
schakeling, rechts collectorschakeling; b) met pnp-transistors, links emittor
schakeling, rechts collectorschakeling. De afkortingen betekenen: C = collector,
B = basis; E = emittor.

keling met gemeenschappelijke emittor (emittorschakeling).
De emittorschakeling levert vermogensversterking, m.a.w. gelijktij
dig stroom- cn spanningsversterking. De collectorschakeling levert
echter alleen stroomversterking. De basisschakeling komt in dit boek
niet aan de orde.
Fig. 2.01 geeft de collector- en emittorschakeling voor pnp-en npntransistors. Het belangrijkste schakeltechnische verschil is dat bij de
emittorschakeling de belastingsweerstand in de collector is opgeno
men, terwijl bij de collectorschakeling deze belastingweerstand zich
in de emittor bevindt. Bij de emittorschakeling kan er zich echter
nog een weerstand in de emittorleiding bevinden, deze laatste heeft
dan alleen een tegenkoppeling als gevolg, waardoor het werkpunt
gestabiliseerd en de vervorming verminderd wordt.
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2.2 Veldeffecttransistors (FETs)
In tegenstelling tot de klassieke transistors, die ook bipolaire transis
tors worden genoemd, vergen de FETs uiterst kleine stuurstromen,
waardoor men met veldeffecttransistors schakelingen met extreem
hoge ingangsweerstand kan samenstellen. Verder hebben de FETs
het voordeel van minder ruis te geven dan de bipolaire transistors.
Technologisch bestaan er twee FET types namelijk: de sperlaag FET
(ook junction FET, PN-FET of kortweg FET genoemd) en de FET
met geisoleerde poort (ook insulated gate FET, IG-FET of MOSFET genoemd). Daar de MOSFET een nóg grotere ingangsweerstand
heeft dan de PN—FET, is hij ook gevoeliger voor statische opladin
gen, de MOSFET zal bijgevolg minder gemakkelijk te hanteren zijn
dan de PN-FET. Om deze reden zullen we in dit boek alleen toepas
singen beschrijven met de PN-FET.
Schakeltechnisch bestaat er tussen de FET en de (bipolaire) transis
tor een belangrijk verschil. Om een transistor in geleiding te brengen
moet er tussen basis en emittor een bepaalde spanning heersen, na
melijk de reeds eerder vermelde basis-emittorspanning. Een PN-FET
daarentegen is reeds in geleiding als aan de overeenstemmende elektrodes dezelfde potentiaal heerst. Ruwweg kan men het als volgt
stellen: om een transistor geleidend te maken moet men hem polari
seren, terwijl een FET met opzet moet gepolariseerd worden, wil
men deze sperren.
De vereenvoudigde grafiekenbundel is op fig. 2.02 gegeven. Rechts
hiervan is het schakelsymbool getekend. G betekent gate (komt over
een met de basis van een transistor), S betekent source (komt over
een met de emittor van een transistor), D betekent drain (komt over
een met de collector van een transistor).
De voor het polariseren benodigde spanning heet nu de gate-source
spanning f/GS. Men stelt vast dat er reeds bij f/GS = OV een drainstroom /D vloeit. De PN-FET is dus zelfgeleidend (bij de MOSFET’s
bestaan er ook zelfsperrende uitvoeringen).
Belangrijk voor de FET is dat deze slechts een zeer klein lineair be
reik heeft. Op de grafieken ziet men de krommen in de buurt van het
nulpunt schuin naar boven lopen om dan geleidelijk af te buigen. Al36
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fig. 2.02. Vereenvoudigde karakteristieken van de junctie veldeffecttransistor.

leen binnen het bereik van het schuine verloop, d.i. het zogenaamde
ohmse bereik, is het verband tussen de drain-sourcespanning en de
drainstroom lineair. Dit bereik bedraagt enkele volts. Men zal probe
ren door middel van de uitwendige componenten het werkpunt mid
den in dit lineair bereik te leggen. Voordelig is het hierbij dat men
daartoe geen spanningsdeler nodig heeft zoals bij de bipolaire transis
tors; het volstaat reeds de gate en de source aan dezelfde potentiaal
aan te sluiten (meestal een negatieve) omdat de PN-FET immers
zelfgeleidend is.
Als men daarenboven een geschikte weerstand in de sourceleiding
opneemt, die de sourcepotentiaal tegenover die van de gate iets po
sitiever maakt, kan men op eenvoudige wijze het werkpunt instellen.
Deze methode noemt men automatische polarisatie.
2.3. Unijunctietransistors (UJT’s)
Een UJT is een bouwsteen die het midden houdt tussen een diode
en een transistor. Hij heeft drie aansluitklemmen zoals een transistor,
maar bezit slechts één enkele pn-overgang (Engels unijunction =
één pn-overgang) zoals een diode. In de praktijk gedraagt dit element
zich als een gestuurde diode, die men ondanks gelijkblijvende polari37
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teit van de aangelegde spanning sperrend of geleidend kan maken.
De UJT heeft een emittor E (overeenkomende met de basis van een
transistor), een basis B, (overeenkomende met de emittor van een
transistor), en een basis B2 (overeenkomende met de collector van
een transistor). Op fig. 2.03 worden deze begrippen nog onderling
vergeleken. Het schakelsymbool van de UJT geldt voor het gebruike
lijke pn-type. De voor de praktijk eerder ongelukkige benamingen
Bj en B2 volgen uit de technologische opbouw die ons hier niet ver
der zal interesseren.
Uit fig. 2.03 ziet men dat de uitgangsspanning aan Bi afgenomen
wordt. Dit komt overeen met de emittor van een transistor, die als
collectorschakeling werkt, d.w.z. als impedantie-omvormer zonder
spanningsversterking. Om het voordeel van deze schakeling bij de
UJT te begrijpen onderzoeken we eerst de grafieken van de UJT.
Hoewel door praktijkmensen niet veel met grafieken omgesprongen
wordt is dit hier toch de enige methode om de werking van de UJT
te begrijpen. Op fig. 2.04 komt de vertikale as overeen met de aan
gelegde stuurspanning U
de horizontale as geeft de stuurstroom
/ e • Deze stuurstroom vloeit zoals bij een transistor naar de elektrode
die aan de minpool ligt, n.1. Bt.
Tussen de UJT en de transistor bestaat er echter een belangrijk ver
schil. Terwijl bij een transistor de stroom door de emittor in hoofd
zaak door de collector bepaald wordt (de basisstroom levert immers
slechts een verwaarloosbare bijdrage) is bij de UJT de stroom door
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fig.2.04. De karakteristiek van een unijunctietransistor heeft voor stijgende
stuurspanningen een ander verloop dan voor dalende stuurspanningen.

B] benaderend gelijk aan de stroom die aan de stuurelektrode toege
voerd wordt. Ruwweg gezegd betekent dit dat een UJT geen span
ning- of stroomversterking levert en dus meer op een diode gelijkt
dan op een transistor.
De stuurstroom /E brengt aan de klemmen van de belastingsweerstand R een spanningsval U2 te weeg die als uitgangsspanning ge
bruikt wordt. De grafiek begint (fïg. 2.04) met een negatieve emittorstroom de emittorlekstroom / EB20- Legt men aan de ingang een
kleine positieve stuurspanning, dan gebeurt er eerst helemaal niets.
Bij toenemende stuurspanning verdwijnt de lekstroom geleidelijk. Bij
verdere verhoging van de spanning keert de emittorstroom om en
slaat de emittor-basisovergang plotseling door, ter zelfder tijd springt
de emittorstroom op een bepaalde waarde. Het hoogste punt van de
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grafiek noemt men het piekpunt, met als overeenkomende spanning
en stroom Up en /p.
Het laagste punt noemt men het dalpunt met als spanning en stroom
U\ en /v (Engels: valley). Volgend feit is dan ook bijzonder belang
rijk: Bij het verhogen van de stuurspanning tot Up springt de emittorstroom plotseling zonder overgang van/p op /y . Het is niet moge
lijk het gedeelte van de grafiek tussen lp en /y langzaam te doorlo
pen; dit gedeelte van de grafiek is niet stabiel.
Omdat voor de belastingsweerstand R in de praktijk een lage ohmse
waarde gekozen wordt, zal bij een verdere toename van de stuur
spanning de uitgangsspanning U7 slechts langzaam stijgen. Men kan
de piekspanning Up niet meer bereiken, het bouwelement bevindt
zich in verzadiging.
Loopt men op de grafiek terug, d.w.z. laat men de stuurspanning af
nemen dan volgen /E en
B1 en daarmee ook U2 de grafiek slechts
tot in het dalpunt. Vandaar krijgen we een ander verloop. Op fig2.04 is dit door pijlen weergegeven. Tijdens het teruglopen kan men
dus de piekspanning niet meer bereiken. In deze mate bezit de UJT
"geheugen” het element reageert verschillend naargelang de stuur
spanning stijgt of daalt. Dit is een van de belangrijkste eigenschappen
van de UJT. In vergelijking met de gegevens die men over transistors
verstrekt, zijn deze van een UJT eerder aan de matige kant te noe
men. Als voorbeeld nemen we de voordelige UJT 2N2160 van Texas
Instruments.
Vermelden we eerst de grenswaarden. Voor de emittor-basisspanning
is —30 V en als maximum toelaatbare waarde van de basis-basisspanning 35 V gegeven. Dit betekent dat de voedingsspanning hoogstens
35 V mag bedragen en dat men het bouwelement, in zoverre het sig
naal negatief is, met hoogstens —30 V sturen mag.
De effectieve emittorstroom mag hoogstens 70 mA bedragen. In
dien men aanneemt dat de UJT voortdurend in geleiding verkeert,
dan moet de stroombegrenzende weerstand/?, de waarde £/,/70mA
bedragen. Bij een voedingsspanning van bijvoorbeeld 24 V krijgt men
hiervoor ca 340 f2, en bij 10 V ca 140 f2, /?, wordt in de praktijk
echter kleiner gekozen, omdat de emittor niet rechtstreeks maar wel
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door middel van een begrenzerweerstand met de voedingsspanning
verbonden is en omdat de UJT steeds in impulsbedrijf werkt.
Om impulsen te verkrijgen wordt aan de emittor een condensator
verbonden, die zich over de emittor-basisdiode ontlaadt en, bij een
kleine weerstand R j , een hoge emittorstroom van ca 70 mA te weeg
brengt. Deze stroom is gedurende korte tijd toelaatbaar omdat de
piekstroom tot 2 A mag bedragen. Indien /?, gelijk is aan nul speelt
alleen de inwendige weerstand van het bouwelement een rol en mag
volgens de gegevens een condensator van maximum 10 fJtF op maxi
mum 30 V geladen over de emittor ontladen worden.
2.4 Ge integreerde schakelingen (ICs)
Onder integratie (Latijn integrare = te zamen stellen) verstaat men
een techniek die er in bestaat diverse bouweenheden samen te stel
len. Een geïntegreerde schakeling (IC) is daarom een functionele een
heid of bouwgroep van diverse individuele bouwelementen.
Halfgeleiderschakclingen die door etsing en diffusie op een silicium
monokristal ontstaan, noemt men monolitisch geïntegreerd (Grieks
mono = één; lithos = steen).
Geintegreerde hybride schakelingen daarentegen zijn uit verschillende
geminiaturiseerde bouwelementen tezamen gesteld. Deze techniek
past men slechts toe bij schakelingen die moeilijk monoÜtisch ver
vaardigd kunnen worden. Volgende uitvoeringen gelden uitsluitend
voor de monolitisch geïntegreerde techniek.
Op de huidige stand van de techniek bestaan er geïntegreerde scha
kelingen in de gebruikelijke (bipolaire) technologie en in de MOS
technologie. Indien de schakeling gelijktijdig p-kanaal en n-kanaal
MOSFETs (overeenkomende met pnp- en npn-transistors) bevat,
spreekt men van complementaire FET schakeling (C-MOS, COSMOS,
e.a.) Verder is men er in geslaagd beide technologieën op één sub
straat te realiseren, dus bipolaire en unipolaire (FET) transistors, dit
noemt men BI-FET techniek. Daar de MOS techniek een hogere pakkingsdichtheid aan componenten toelaat, worden hoog geïntegreer
de schakelingen (LSI = large scale integration) met honderden tot
duizenden transistors op één plaatje (chip) door deze techniek gerea
liseerd.
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Voor de gebruiker is de kennis van de technologie echter van weinig
belang. Alles dat ons in de eerste plaats kan interesseren staat in
de gegevens.
Daar vandaag de dag een enorm aantal schakelingen, ja zelfs ganse
toestellen worden geïntegreerd, kunnen er voor de praktijk nauwe
lijks nog enkele gemeenschappelijke kenmerken voor al deze bouw
elementen gevonden worden. Een IC is naargelang het aantal benodige aansluitingen in een relatief grote behuizing van kunststof of
metaal-keramiek ondergebracht; het aansluitraster bedraagt 2,54 mm
(0,1”).
2.5 Geïntegreerde operationele versterkers (Op Amps)
Uit de grote variètiet van ICs wordt de amateur als ideaal bouwele
ment de geïntegreerde operationele versterker aangeboden. Een ope
rationele versterker (Op Amp = operational amplifier) is als het ware
een ideale transistor. Met vergelijking tot de diskrete transistor heeft
de Op Amp volgende voordelen:
Extreem hoge stroom- en spanningsversterking door uitwendige
weerstanden exact instelbaar, hoge ingangsweerstand, verwaarloos
bare vervorming, lage temperatuursdrift en een versterkingsbereik
gaande van gelijkspanning tot HF.
Twee kleine nadelen moeten ook vermeld worden: een Op Amp kost
zoveel als 3 tot 4 transistors en bij het bedraden moet men i.p.v. 3
nu 5 tot 8 aansluitklemmen verbinden.
De engelse benaming operational amplifier heeft betrekking op de
eerste belangrijke toepassing van dit bouwelement in analoge reken
machines. De benaming rekenversterker zou geschikter zijn maar de
ze heeft geen ingang gevonden. Elektronisch gaat het hier over een
gelijkstroomversterker. Het eigenlijk bouwelement bestaat uit een
onooglijk klein Si plaatje van minder dan 1 mm zijde. Om het ge
makkelijk hanteerbaar te maken, wordt het in een naar verhouding
reusachtig grote behuizing ondergebracht. Hetzelfde is ook vooreen
diskrete transistor waar en zo komt het dat tenslotte beide bouwele
menten hoofdzakelijk slechts door het aantal aansluitklemmen van
elkaar verschillen, (fig. 2.05) Specificaties over Op Amps nemen min42

fig. 2.05. Geïntegreerde schakelingen in metalen behuizing onderscheiden
zich uitwendig van transistors door het aantal aansluitingen

stens een achttal bladzijden in beslag en zijn altijd in het Engels op
gesteld. Liever dan al deze vakuitdrukkingen te vertalen, zullen we in
hetgeen volgt, de voor liet praktisch gebruik belangrijkste uitdruk
kingen in het kort verklaren. Aanlokkend is bij de Op Amp voor alles
de hoge spanningsversterking (open loop voltage gain = open lus
spanningsversterking d.i. de spanningsversterking zonder tegenkoppeÜng), die naargelang het type en het exemplaar tussen 10.000 en
100.000 ligt (respectievelijk 80 en 100 dB). Deze hoge spannings
versterking is nochtans alleen voor heel speciale schakelingen bijvoor
beeld voor de comparator, de schakelaar en de Schmitt-trigger, bruik
baar.
In alle andere gevallen wordt de versterking door middel van uitwen
dige weerstanden op een veel kleinere waarde ingesteld.
De ingangsweerstand (input resistance) is ook in de specificatie ge
geven en kan ook uit de ingangsstroom (bias current) afgeleid wor
den. Deze laatste heeft een grootheidsorde die gaat van de nano-ampère tot de micro-ampère.
Belangrijk zijn ook nog de gelijkstroomvoeding, de off-setspanning
en de compensatie van deze spanning, hetgeen in wat volgt nog zal
besproken worden.
Het frequentiegedrag van een Op Amp wordt bepaald door het feit
of de versterker al of niet inwendig gecompenseerd is. Ten gevolge
van de overdreven grote spanningsversterking vertonen Op Amps de
neiging tot onstabiliteit en oscilleren, daar de geringe praktisch on43

vermij de lijke capaciteiten tussen de aansluitklemmen voor terugkop
peling van de uitgang naar de ingang reeds volstaan. Om deze reden
moeten er voor de compensatie bijkomende capaciteiten voorzien
worden. Bij enige types zijn deze capaciteiten mee geïntegreerd, bij
andere moeten ze uitwendig worden toegevoegd. Spijtig genoeg zijn
deze voor frequentiecompensatie benodigde capaciteiten voor alle
toepassingen niet altijd even groot, ze hangen vooral van de ingestel
de versterking af. De intern frequentie gecompenseerde types (dus
deze met mee geïntegreerde compensatiecapaciteit) zijn weliswaar in
het gebruik zonder problemen, daar ze in geen geval kunnen oscille
ren; maar daardoor wordt het gedrag voor hogere frequenties vaak
ongunstiger. Voor hogere frequenties, gedeeltelijk al voor audio
frequenties, zijn derhalve soms de types met externe frequentie
compensatie te verkiezen.
Om een transistor door zowel een positief als door een negatief sig
naal te sturen, moet men een zodanige rustinstelling kiezen dat het
element symmetrisch in beide richtingen uitstuurbaar wordt. Dit be
tekent dat het element soms meer geleidend en dan weer meer ge
sperd moet worden. In rusttoestand moet de transistor halfweg tus
sen maximum geleiding en blokkering ingesteld staan. Deze rustin
stelling wordt door het werkpunt bepaald. Dit werkpunt wordt bij
een transistor door middel van een spanningsdeler en tegenkoppeling
ingesteld. Een Op Amp bestaat uit een reeks individuele transistors
en vergt daarom een bepaald werkpunt als hij symmetrisch (bijv. als
audio versterker) moet gestuurd worden. Iedere Op Amp vereist daar
om twee symmetrische voedingsspanningen (een positieve en een ne
gatieve) met gemeenschappelijk nulpunt. Ten opzicht van dit nul
punt worden ook de ingangsspanning en uitgangsspanning betrok
ken. Anders gezegd: wanneer men de ingangen met het nulpunt ver
bindt, zal aan de uitgang juist nul volt moeten optreden.
Daar het bij Op Amps gaat over slechts geringe stromen (mA),.kan
men een dubbele netspanningsvoeding uitsparen door gebruik te ma
ken van een spanningsdeler met zogenaamd virtueel (schijnbaar) nul
punt (fig. 2.06).
Vandaag de dag bestaan er een enorm aantal types Op Amps. Bij
ieder type is een of andere eigenschap bijzonder hoog opgevoerd ter44
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fig. 2.06. Een operationele versterker kan niet tot de volledige voedingsspan
ning uitgestuurd worden; om deze een vast werkpunt te geven, gebruikt men
twee symmetrische voedingsspanningen met gemeenschappelijk nulpunt (bo
ven). Ten gevolge van de kleine stromen kan men van dergelijke dubbele
stroomverzorging afzien als men door middel van een spanningsdeler een vir
tueel (schijnbaar) nulpunt vormt (onder), waarbij de condensator voor de
overbrugging van de wisselstroom dienst doet.

wijl universele types zich door hun lage kostprijs onderscheiden. In
dit boek worden vier uitvoeringen gebruikt. Het type 741 C is de
goedkoopste Op Amp met inwendige frequentiecompensatie en mo
gelijkheid van offsetcompensatie door uitwendige trimpotentiometer.
Als de eigenschappen van deze Op Amp voor hogere frequenties niet
meer voldoen, zullen we de 709 C gebruiken die voorzien moet wor
den van uitwendige frequentiecompensatie.
Een Op Amp met vermogenseindtrap die een bijkomende schakeltransistor overbodig maakt is het type CA 3094.
Ten slotte is het type CA 3130 een Op Amp in complementaire
MOStechniek met een zeer hoge ingangsweerstand.
Alle vier types bezitten een niet inverterende ( met + aangegeven) en
een inverterende (met — aangegeven) ingang. Een signaal dat aan
de in verterende ingang wordt aangelegd, verschijnt in tegenfase aan
de uitgang. Bij gebruik van de niet inverterende ingang hebben in- en
uitgangssignaal dezelfde fase.
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De versterking is door de grootte van de terugkoppelweerstanden
tussen in- en uitgang nauwkeurig instelbaar///£. 2.07). De spanningsversterking bedraagt bij de niet inverterende schakeling:
A
U

=U2=H±—ül =^i + 1
Ui
R2
R2

Als de versterking voldoende groot is, wordt deze ongeveer gelijk
aan de verhouding van de weerstanden:
Rï
A, u « —
R2

Dit is op het teken na de versterking van de inverterende schakeling.
Alle vier genoemde types Op Amps zijn in verschillende behuizingen
verkrijgbaar. Met betrekking tot de te etsen print wordt meestal de
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fig. 2.07. Een Op Amp kan niet inverterend (stuurspanning aan de + ingang
boven) of inverterend (stuurspanning aan de — ingang beneden) werken
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8-polige metaal behuizing gekozen. Gelukkig is de aansluitvolgorde
van alle types dezelfde. Alleen bij de CA 3094 is de inverterende in
gang met de niet inverterende ingang verwisseld.
2.6 Triac en diac
Het woord ’Triac” is afgeleid van het engelse TRiode Alternating
Current switch (wisselstroomschakelaar met drie aansluitingen),
overeenkomstig is een ”Diac” een tweepolige wisselstroomschake
laar. De triac is daarom een elektronische schakelaar die wissel
stroom in beide richtingen doorlaat. Omschakeling van de gesperde
naar de geleidende toestand gebeurt door middel van een korte ontsteekimpuls. De geleidende triac kan slechts door kortsluiten of door
afschakelen van de voedingsspanning opnieuw gesperd worden. Daar
de netwisselspanning na iedere wisseling door nul gaat, wordt de
triac telkens gesperd, zodat hiervoor geen bijzondere maatregelen
moeten worden getroffen. De ontsteking zal daarentegen aan diverse
voorwaarden onderworpen zijn, zodat het ontwerp van triac-schakelingen een grondige kennis van de eigenschappen van dit bouwele
ment onderstelt.
De diac heeft twee aansluitklemmen en laat de wisselstroom even
eens in beide richtingen door. Om de diac in geleiding te brengen is
er echter geen ontsteekimpuls nodig; het bouwelement wordt dan
zelf geleidend, zodra de spanning aan de klemmen een bepaalde
drempelspanning (ca 30 volt) bereikt. De diac gedraagt zich dus als
een serieschakeling van zenerdiodes waarvan de ontsteekspanning ca
30V bedraagt, doch waarvan (na doorslag) de restspanning slechts
enkele volts is. Een thyristor werkt ongeveer zoals een triac met dit
verschil dat slecht voor één wisselstroomwisseling of alleen voor ge
lijkstroom van één enkele polariteit stroom doorgelaten wordt. Het
element thyristor zal hier niet verder beschreven worden omdat dit
boek alleen bouwbeschrijvingen met triacs bevat.
Voor de benaming van de drie aansluitklemmen van een triac heerst
er een tamelijk grote verwarring, omdat iedere constructeur zijn ei
gen benaming gebruikt. Omdat dit bouwelement wisselstroom in bei
de richtingen doorlaat, kan men zeggen dat dit element over één
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stuuringang en twee schakelingangen beschikt. Die beide schakelingangen zijn echter niet gelijkwaardig, omdat er slechts één elektrisch
met de koelvin verbonden is en omdat de specificaties slechts voor
een wel bepaalde ingang door de constructeur gegarandeerd worden
m.a.w. de stuurspanning wordt tussen de stuuringang en één welbe
paalde schakelingang gemeten. Voor de benaming van de diverse
elektroden zijn nu gebruikelijk:
Voor de stuurelektrode: gate, starter, ontsteekelektrode, triggeringang, afkorting: G
Voor de schakelaansluitingen: anode 1, anode 2, kathode, hoofdaan
sluitingen 1 en 2, main terminal 1 en 2, afkortingen: Al, A2,K,H1.
H2, MT1, MT2.
Daar verschillende firma’s nu eens de kathode en dan weer de anode
als hoofdaansluiting 1 beschouwen, zou het vewarrend worden,
moesten we in dit boek de benaming van de diverse firma’s letterlijk
ovememen. Naar gelang leveringstermijnen en prijs komen er immers
verschillende fabrikaten in aanmerking. Om alle misverstanden te
vermijden, zullen we de hoofdaansluiting tegenover dewelke de span
ning op de stuurelektrode gemeten wordt de kathode noemen. De
andere hoofdaansluiting, die meestal elektrisch met de koelvin ver
bonden is, zullen we anode noemen.
Bij de diac zijn de aansluitingen gelijkwaardig en dus ook onderling
verwisselbaar. In tegenstelling tot de benamingen van de aansluit-

Gate
Gate

y\p

Kotode

Anode

Katode

fig. 2.08. Schakelsymbool voor een triac (boven links en rechts) en voor een
diac (onder)
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UT°UKA
Spanning tussen de
aansluitingen K en A

fig. 2.09. De stroom-spanningskarakteristiek van een triac gaat niet door de
oorsprong

klemmen heerst er voor wat het schakelsymbool van de triac betreft
grote internationale eensgezindheid. Fig. 2.08 geeft het schakelsym
bool voor een triac en voor een diac.
Uit de grafiek van fig. 2.09 kan men twee belangrijke eigenschappen
van een triac afleiden.
Men stelt ten eerste vast dat de grafiek niet door de oorsprong gaat.
Dit betekent dat de stroom plotseling ophoudt wanneer de anodestroom onder een bepaald bedrag, de zogenaamde houdstroom /h,
komt. De triac wordt dan gesperd.
Ten tweede stelt men vast dat de grafieken juist in de omgeving van
de vertikale as verlopen. Dit wil zeggen dat ook grote stromen slechts
kleine spanningsvallen aan de klemmen van het element zullen te
weeg brengen. Daardoor blijft de ontstane warmtedissipatie klein en
heeft men geen problemen met de koeling. In vergelijking met een
transistor kan een triac zeer grote stromen schakelen. De grootte van
die stromen wordt in de specificaties gegeven, ze gaat van 2A tot ver
schillende honderden ampère.
De constructeur specificeert ook nog de maximum toelaatbare inver
se spanning f/DRM. Voor toepassingen met het lichtnet van 250 V
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effectief (d.i. 220 V + 13% overspanning) komt dit met een piekspanning van 354 V overeen en zal men een triac moeten kiezen voor
400 V, indien deze voor gebruik als lichtdimmer bestemd is.
Daar een triac een verbruiker abrupt aan en uitschakelt, ontstaan er
voor inductieve verbruikers (motoren, transformatoren, enz. . .) ho
ge stoorspanningspieken, die men zal moeten onderdrukken. Bij een
dergelijke ontstoring kan men daarom voor snelheidsregeling ook
met een triac van 400 V volstaan, maar met het oog op een mogelijk
optreden van piekspanningen is het veiliger triacs met 500 V inverse
piekspanning te kiezen.
Tot de werking van een triac behoort vooral de ontsteking, die hier
in het kort zal besproken worden.
Fig. 2.10 geeft het verloop van een sinusvormige spanning weer. Deze neemt in het kwadrant I (van 0° tot 90°) toe van nul tot de posi
tieve amplitudewaarde, daalt in kwadrant II terug tot nul, gaat in
kwadrant III van nul tot de negatieve amplitudewaarde om ten slotte
in kwadrant IV tot de waarde nul terug te keren. Deze spanning
wordt aan de hoofdaansluitingen van de (gesperde) triac aangelegd
en noemt men dan U AK =
*n kwadranten I en II is deze positief
en in de kwadranten III en IV negatief.
Deze samenhang kan ook op een ander assenkruis worden voorge
steld. In fig. 2.11 staat op de vertikale as Uj, naar boven gericht
voor positieve spanningen en naar onder voor negatieve. Horizontaal
zet men de ontsteekspanning f/GT uit, naar rechts gericht voor
+ UT

i. , ii., ra.

0*

-uT

IV. i Kwadrant

I

90*

\180* |270° /|360° fazehoek

i

i\ i y\

i

fig. 2.10. Aan het verloop van een sinusgolf kan men verschillende fazehoeken
toekennen.
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II. kwadrant

£
|/j

♦Uy

I. kwadrant

3
rr
c *

§s
co <

•»Ugt
-Ugt

Spanning tussen
G en K

III. kwadrant

-Ur

IV. kwadrant

fig.2.11. Belangrijk voor de juiste ontsteking van een triac is het kwadrant,
waarin ontstoken wordt tezamen met de polariteit aan de anode en de gate.

postieve spanningen (d.w.z. G positief t.o.v. K), naar links gericht
voor negatieve triggerspanningen. Uit dit diagram kan men nu het
volgende aflezen:
Kwadrant

Spanning Uj

Spanning Ugt

I

positief
positief
negatief
negatief

positief
negatief
negatief
positief

II
III
IV

Hoewel de triac zowel door positieve als door negatieve impulsen
ontstoken kan worden, garandeert de constructeur alleen de specifi
caties voor de kwadranten I en III, dus daar waar de spanning aan de
anode en de gate het zelfde teken hebben. Door deze mogelijkheid
komen er nu bijzonder eenvoudige schakelingen tot stand, zoals bij
voorbeeld de lichtdimmer die met opvallend weinig bouwelementen
kan gerealiseerd worden. Daar bij de ontsteking met enkele kritische
waarden moet rekening gehouden worden (o.a. met de snelheid van
de stroomstijging) is het niet zinvol, in deze bondige beschrijving,
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op de praktische dimensionering in te gaan. Schakelingen, die voor
de amateur in aanmerking komen, werken met ontsteekspanningen
lager dan 10 V en met ontsteekstromen van 100 mA.
De triac geleidt pas, nadat ze vooraf ontstoken werd. Als de ontste
king bij het begin van de wisseling plaats vindt, krijgt de aangesloten
verbruiker nagenoeg het volledig elektrisch vermogen toegevoerd.
Een lampengroep bijvoorbeeld licht dan met de normale helderheid
op. Hoe verder men het ontsteekpunt vertraagt, des te langer blijft
de verbruiker van het net afgeschakeld. De verbruiker krijgt nu
steeds minder vermogen toegevoerd, de lampen zullen zwakker op
lichten. Dit kan men zo ver drijven tot er nog slechts een zwak gloei
en van de lampen te zien is.
Er bestaan verschillende mogelijkheden om een triac te sturen. De
meest gebruikte is deze die steunt op de z.g. fase-aansnijding (zie fig.
2.12). De netspanningswisseling wordt hier aangesneden d.w.z. dat
de fase van het ontsteektijdstip verschoven wordt. Deze ontsteek
(trigger) methode vereist een eenvoudige schakeltechnische opbouw.
De ontsteking gebeurt door de spanning van een condensator, waar
van de laadtijd ingesteld kan worden door middel van een verander
lijke weerstand.
E
o

stroomhoek
ontsteekhoek

\
\
\
gesperd

/

geleidend

tijd, fazehoek

y

fig. 2.12. Bij de z.g. sturing met faze-aansnijding wordt de triac eerst in het ver
loop van iedere halve golf ontstoken; naargelang het ontsteekpunt wordt er
een groter of kleiner deel van de halve golf aangesneden.
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2.7 Digitale schakelingen
Het woord digit komt van het latijn (digitus = vinger) en betekent
cijfer. De nieuwe betekenis van dit woord kan men gemakkelijk be
grijpen als men weet dat kinderen en ook natuurvolkeren op de vin
gers tellen. Als men daarbij bedenkt dat ieder voorwerp (hetzij een
vinger, een bolletje op een telraam of nog wat anders) een cijfer kan
voorstellen, kan men zich reeds een idee maken van wat men onder
digitale technieken zal moeten verstaan.
De analoge techniek daarentegen maakt gebruik van continu veran
derlijke fysische grootheden, een gelijkspanning bijv. kan door de
uitwijking van de wijzer van een voltmeter worden voorgesteld.
De impulsen, in de digitale techniek gebruikt, kan men echter niet
zien, men moet ze daarom tellen en het telresultaat door cijfers
weergeven. Dit laatste is natuurlijk een omvangrijke methode maar
het resultaat kan des te nauwkeuriger zijn.
Het binaire stelsel
Behalve het gebruikelijke decimale stelsel, bestaan er ook andere getalstelsels, zoals bijv. het twaalftallige stelsel dat sedert de tijd van de
Babyloniërs tot heden stand gehouden heeft. We gebruiken dit stelsel
o.a. voor de tijdsmeting.
In de digitale techniek is vooral het tweetallige of binaire stelsel ge
bruikelijk, dit omdat talrijke bouwelementen en bouwgroepen twee
wel onderscheiden toestanden of schakelinstellingen kennen. Een
schakelaar bijv. kan open of gesloten zijn, een geleider kan stroom
voeren of niet, een lamp kan oplichten of gedoofd zijn, enz. Natuur
lijk kan men nog tussenstanden indenken, maar een schakelaar met
drie standen is constructief al niet meer zo eenvoudig.
Om deze reden wordt er in de digitale techniek hoofdzakelijk met
het binaire stelsel gewerkt.
Het binaire getalstelsel bestaat uit twee binaire cijfers 0 en 1. Deze
binaire cijfers komen met de twee binaire toestanden van het digi
taal signaal overeen. Een 1 betekent bijv. dat de spanning voorhan
den is, 0 betekent geen spanning voorhanden.
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In de literatuur vindt men ook de symbolen L (= laag) voor 0 en H
(= hoog)voor 1.
Een binair getal wordt nu op dezelfde manier voorgesteld als een de
cimaal getal, maar natuurlijk slechts met twee cijfers 0 en 1.
We zijn gewoon van 0 tot 9 te tellen en wanneer het tiental bereikt
wordt, gaat men op de tientallen over enz. . . Op juist dezelfde ma
nier gaat men bij de binaire getallen te werk. Men telt van 0 tot 1,
dan komt het eerste tweetal enz. . .Dus:
decimaal
0
1
2
3
4
5

6
7

8
9

binair
0
1

10
100
101
110
111
1000
1001

Logische schakelingen
Logische schakelingen hebben de opdracht logische beslissingen te
treffen. Bijv. kan het geval zich voordoen waarbij een impuls moet
verschijnen, wanneer drie impulsen gelijktijdig optreden. Tot dit doel
zal een poortschakeling gebruikt worden.
Op de fig. 2.13 zijn de gebruikelijke elementaire poortschakelingen
weergegeven. Men weet dat een diode als schakelaar kan gebruikt
worden. Wanneer aan de anode een positieve spanning ligt t.o.v.
de kathode, zal de diode geleiden en kunnen we de schakelaar als
gesloten onderstellen. Bij de tegengestelde polariteit is de diode ge
sperd en gedraagt zich dan als een geopende schakelaar. Van deze ei
genschap wordt in de poortschakelingen gebruik gemaakt. In de
schakeling van fig. 2.13a geleiden de diodes zolang er aan de ingan
gen een 0 ligt. Dan zal de uitgang A eveneens op 0 liggen (we bedoe54
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±A
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fig. 2.13. Grondschakelingen van logische functies a) EN-schakeling, b) OFschakeling, c) invertor

len hier met 0 de logische 0, omdat de spanning aan de uitgang toch
nooit volledig nul zijn kan ten gevolge van de spanningsval die aan
de klemmen van de geleidende diodes optreedt).
Wordt één van beide schakelaars geopend, hetgeen gebeurt als één
van beide ingangen op 1 komt, dan vindt er aan de uitgang nog geen
verandering plaats. Alleen wordt desbetreffende diode gesperd. Wan
neer echter beide schakelaars geopend worden, door de ingangen op
1 te zetten, zullen beide diodes sperren en de uitgang A komt op
l.M. a.w: Aan
EN E2 moet 1 liggen opdat A ook op 1 zou ko
men. Deze schakeling heet daarom eenvoudig EN-schakeling.
De schakeling van fig. 2.13b werkt op dezelfde manier. Wanneer
geen ingang werkzaam is, ligt de uitgang A op 0. Wordt één van de
schakelaars gesloten, waardoor de betreffende diode geleidt, dan ver
schijnt er een positieve spanning op A, m.a.w. de uitgang A krijgt een
1. Tussen beide schakelingen bestaat er nu een essentieel verschil.
De 1 verschijnt aan de uitgang van schakeling b, wanneer één van bei
de schakelaars of beide werkzaam zijn. M.a.w. een 1 aan ingang Ei
OF aan ingang E2 OF aan beide tegelijkertijd geeft een 1 aan de uit
gang. Deze poort heet daarom een OF-schakeling. (Inclusive-OR).
Ten slotte is de schakeling van fig. 2.13c een invertorschakeling. Een
invertor keert de polariteit van een signaal om. Een positief signaal,
dus een 1, maakt de transistor geleidend, er verschijnt dan aan de
uitgang een 0. Een 0 aan de ingang daarentegen zal de transistor sper55

ren en aan de uitgang verschijnt nu een 1.
Om verschillende redenen blijkt het doelmatig een invertor met een
poortschakeling te combineren. Schakeling a en c geven tezamen
een NAND-poort (Engels: NOT+AND=NAND), b en c leveren een
NOR-poort (Engels: NOT+OR=NOR). In de praktijk bestaan er nog
tal van andere combinatiemogelijkheden.
Waarheidstabel
Onder een waarheidstabel verstaat men de samenhang van in- en uit
gangssignalen van een logische schakeling. Voor de EN-poort ziet de
ze er als volgt uit:
Ei

E2

A

0
1
0
1

0
0
1
1

0
0
0
1

Men stelt vast dat er aan de uitgang slechts een 1 verschijnt, als beide
ingangen op 1 liggen. In alle andere gevallen is de uitgang 0. Hieron
der zijn de waarheidstabellen van de hoger besproken poortschakelingen samengevat onder vorm van waarheidstabellen:

E.i E2

A

E,

E2

A

E

0
1
0
1

0
0
0
1

0
1
0
1

0
0
1
1

0
1
1
1

0

1

1

o

0
0
1
1

EN-poort
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OF-poort

A

Invertor

Ej

E2

A

E,

0
1
0
1

0
0
1
1

1
1
1
0

0
1
0
1

NANDpoort

E2 A
0
0
1
1
NORpoort

1
0
0
0

Bistabiele schakeling (Flip-flop)
Onderstel twee transistors geschakeld zoals in fig. 2.14, nemen we
aan dat de linker transistor juist geleidt. Er ontstaat aan de klemmen
van de collectorweerstand Rx tengevolge van de stroom een spanningsval die de collectorspanning (d.i. spanning tussen collector en
emittor) vermindert tot de kniespanning van ca 2 V. Daardoor
wordt de basisspanning van T2 zo sterk negatief dat T2 spert. Door
R2 kan nu geen stroom meer vloeien, waardoor de spanningsdeler
Ri/R5 aan de positieve voedingsspanning komt te liggen, zodat T,
verder geleidend blijft.
Wordt nu gedurende een korte tijd aan de basis van T2 een voldoend
hoge spanning aangelegd, dan keert deze evenwichtstoestand om.
Door R2 vloeit er weer stroom, er ontstaat een spanningsval; de
spanningsdeler /?3//?5 wordt vanuit een lagere spanning gevoed, hier
door wordt de basisspanning van T, negatief en T! spert. T, blijft
nu gesperd ook wanneer de aangelegde positieve spanning op de basis
van T2 weer verdwenen is.
De besproken schakeling kent bijgevolg twee stabiele toestanden:
Tj geleidend en T2 gesperd of omgekeerd. Vandaar de benaming:
bistabiele schakeling of flip-flop (FF).
Welke toestand de FF na inschakelen aanneemt, is onbepaald. Dit
+UB

fig. 2.14. De flip-flop (FF) bestaat in zijn eenvoudigste vorm uit slechts 2 tran
sistors, die zo geschakeld zijn, dat telkens slechts één geleidt terwijl de andere
gesperd is
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hangt af van welke transistor het snelst is en dus het eerst geleidend
wordt. Om deze onbepaaldheid op te heffen, kan men bijv. de basis
van T! door middel van de condensator Cj , die op het eerste ogen
blik als kortsluiting werkt, sneller in geleiding brengen (fig. 2.15).
In vele gevallen wenst men dat de FF niet door langzame veranderin
gen beïnvloed wordt, maar wel door steile impulsen. Tot dat doel
schakelt men tussen de signaalingang en de basis een condensator.
De weerstanden R4/R1 en diodes D,/D2 ontladen de condensator
j*5V

Q

Q

O»!*

-L Cl
470pF

s£Jj
Tl
BC184

T2
BC 184
OT
dl AA
143

02
A kAA 143

0R3

fr

15kQ

R4
15kQ

R

15kQ

JL C2
470pF

JLC3
470pF

R7
15kQ
S

fig. 2.15. Door de beide condensatoren C3 en C3 verkrijgt deze flip-flop dy
namische ingangen (impulsingangen), terwijl de condensator C, een wel be
paalde begintoestand na het inschakelen bewerkt.
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telkens wanneer deze door een impuls opgeladen werd.
De schakeling van fig. 2.15 is geschikt voor een voedingsspanning
van 5 V en is verenigbaar met ge integreerde logische schakelingen
van het zo genaamde TTL type. Deze familie heeft een grote keuze
van diverse digitale schakelingen en wordt tegen lage prijzen aange
boden. De schakeling van fig. 2.15 kan ook geschikt gemaakt worden
voor spanningen van 3 tot 30 V.
Naar gelang de FF na inschakelen een welbepaalde toestand inneemt,
kan men de in- en uitgangen een naam geven. In de engelse literatuur
wordt de uitgang door de letter Q weergegeven, Q is dan de geïnver
teerde uitgang, S is de setingang en R is de resetingang.
Van de FF kunnen er talrijke varianten bedacht worden. Voor be
paalde gevallen heeft men slechts één triggeringang; telkens wanneer
er een impuls verschijnt moet de FF omklappen. In de party-kusschakelaar van hoofdstuk 5.3 wordt een dergelijke bouwsteen ge
bruikt.
Monostabiele schakeling
De bistabiele schakeling heeft twee stabiele toestanden 0 of 1, af
hankelijk hoe deze het laatste gestuurd werd.
De monostabiele schakeling bezit slechts één stabiele toestand. Ver
schijnt er aan de ingang een impuls, dan klapt de schakeling wel in
de andere toestand om, maar na verloop van een bepaalde tijd, keert
de schakeling automatisch in de oorspronkelijke stabiele toestand
terug. De schakeling is dus in staat impulsen van een bepaalde duur
voort te brengen, omdat de tijd tijdens dewelke de schakeling om
klapt niet van de lengte van de triggerimpuls afhangt, maar wel van
de grootte van de schakelelementen.
Bij de geïntegreerde monoflops kan deze tijd door een uitwendig
geschakeld /?C-element ingesteld worden. Een dergelijke monoflop
kan gebruikt worden als impulsgenerator, impulsvormer of als vertragingselement tot het onderdrukken van contactdender.
Fig. 2.16 geeft een voorbeeld van zo een monoflop. In plaats van een
weerstand voor de basisspanningsdeler komt er hier een condensa
tor. Parallel aan C\ is een weerstand R3 geschakeld, die condensator
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fig. 2.16. Bij de monoflop is een weerstand van de spanningsdeler van de basis
van T, door een condensator vervangen. Weerstand /?, dient voor de ontlading
van deze condensator en is zo hoogohmig dat hij T, niet in geleiding kan hou
den.
Stuklijst voor fig. 2.16
C,

C2

R x, Rj
*3

t,.t5

elektrolytische condensator 470 nF/25V
condensator 68 nF
2 weerstanden 2,7k
weerstand 330k
weerstand 27k
2 weerstanden 47k
(weerstanden met 5%tolerantie, 1/4W)
2 npn-universele transistors BC 107, BC 184 e.a.

Cj ontlaadt die zo’n grote waarde heeft dat hij T! niet geleidend kan
houden.
Wanneer er nu aan de ingang een impuls komt, geleidt Tt, spert dus
T2 en Cx geeft de positieve impuls verder door van de collector van
T2 aan de basis van Tj. Hierdoor blijft Tj geleidend ook na het ver
dwijnen van de impuls, tot Cx zich opgeladen heeft. Dan spert T!
en de schakeling bevindt zich terug in haar stabiele toestand.
Schakelsymbolen
Het zou natuurlijk zeer tijdrovend zijn, moest men telkens verplicht
worden de gehele FF met al zijn weerstanden en condensatoren te
60

fig. 2.17. Schakelsymbool van een FF volgens DIN

tekenen. Daarenboven interesseert ons niet zo zeer de wijze waarop
de schakeling is opgebouwd, dan wel de manier waarop de schake
ling werkt.
Hiertoe volstaat een eenvoudig schakelsymbool, volgens DIN 40700,
het bestaat uit een vierkantje, dat door een stippellijn in twee helf
ten is verdeeld. Dit laatste betekent dat het schakelsymbool twee
toestanden kent.
Een gemeenschappelijke triggeringang wordt door een pijl weergeven
(zie fig. 2.17 E2). Een halve of volle loodrechte lijn binnen het ele
ment getekend, betekent dat de FF nog andere ingangen heeft, deze
kunnen andere functies hebben.
Als de pijl wit is (zoals op fig. 2.17), dan klapt de FF om wanneer
de triggerimpuls van de logische 0 naar de logische 1 gaat, d.w.z. op
de stijgende flank van de positieve impuls. Een zwarte pijl betekent
dat de schakeling omklapt bij de overgang van 1 naar 0. Een zwarte
CD
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fig. 2.18. De geïntegreerde uitvoering van een monoflop (hier het type 74 121)
heeft een groot aantal aansluitingen, het schakelsymbool rechts is daarentegen
wezenlijk eenvoudiger.
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balk geeft de uitgang weer die in de grondtoestand de waarde 1 aan
neemt, de andere uitgang heeft dan natuurlijk de waarde 0, omdat
beide uitgangen steeds onderling geïnverteerd zijn.
Fig. 2.18 geeft het schakelsymbool van een monoflop. In vergelijking
met een FF wordt binnen in het schakelsymbool nog een vertikale
pijl getekend, die aangeeft in welke toestand de schakeling omklapt
onder de invloed van een triggerimpuls.
Hoe praktisch dergelijke schakeling in de vorm van een IC er uit
ziet is ook op fïg. 2.18 weergegeven. Het gaat hier om een 14-polige
DIL (Dual In Line) behuizing. Men herkent de uitgang Q, de geïnver
teerde uitgang Q, drie ingangen Aj, A2 en B, de aansluiting Vcc
voor de pluspool van de voedingsspanning, de GND (ground) aan
sluiting voor de minpool van de voedingssspanning, tezamen met de
verschillende aansluitklemmen voor de uitwendige bouwelementen,
nodig voor de instelling van de impulsduur. NC (not connected) be
tekent dat deze klem geen aansluiting heeft.
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3. Meet- en testapparaten

Wie een elektronicalaboratorium wenst in te richten, heeft hiertoe
verschillende meet- en testapparaten nodig. In dit hoofdstuk zullen
we voor enkele apparaten bouwbeschrijvingen geven.
3.1 Eenvoudig netvoedingsapparaat
De bouwbeschrijvingen uit volgende hoofdstukken maken voor de
stroomverzorging gebruik van batterijen of van een eenvoudig net
voedingsapparaat. Deze stroomverzorging zal voor iedere schakeling
niet extra worden getekend, omdat het steeds over hetzelfde appa
raat gaat en indien niet uitdrukkelijk vermeld, voor alle volgende
schakelingen kan worden toegepast.
Als transformator kan men gebruik maken van een type met aansluitklemmen, dat dan eenvoudig op een print kan worden gemon
teerd. De transformator moet een vermogen hebben van 2,5VA, zodat
hiermee ook nog een relais kan bekrachtigd worden. Fig. 3.01 toont
de schakeling. Daar de spanning bij een klein gekozen transformator,
sterk van de belasting afhankelijk wordt, is er een eenvoudige stabili-
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fig. 3.01. Eenvoudig netvoedingsapparaat met ca. 2W vermogen en gestabilizeerde netspanning voor 12V.
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Stuklijst voor het netvoedingsapparaat van fig. 3.01
C,
C,
C3

D,
Grl
R
S,
Sil
T.
U,

condensator 330 pF
elektrolytische condensator 100 AtF/25V
elektrolytische condensator 470 /iF/40V
zenerdiode 12V, ZPD 12 o.a.
bruggelijkrichter 40V/800 mA
weerstand 820 fl ± 5%, 1 /4W
tweepolige tuimelschakelaar
stroomzekering van het inbouwtype 0,125A
npn-universele transistor BC 107, BC 184 o.a.
transformator 220V/12V, 2,5VA, opbouwtype
driepolige netkabel met contactstop
kabeldoorvoering met trekontlasting

satie voorzien. De uitgangsspanning bedraagt praktisch 12V. Hoewel
de transistor stromen tot ca lOOmA kan voeren, is het toch aan te
raden een laagohmige belasting, zoals een relais, voorzichtigheidshal
ve aan de ongestabiliseerde spanning aan te sluiten.
Het apparaat kan op een gewone print, op een experimenteerprint of
zelfs op een houten plankje worden samengesteld. De aarding SL
wordt bij gebruik van een metalen behuizing hiermee verbonden.
3.2 Regelbare netspanningsvoeding 0. . .20V/0,3A
Voor het experimenteren en voor proefschakelingen heeft men ver
schillende voedingsspanningen nodig, die door een netspanningsvoedingsapparaat met regelbare uitgangsspanning geleverd kan worden.
Deze spanning moet natuurlijk zo konstant mogelijk zijn, opdat ver
anderingen van de netspanning en van de belastingsstroom geen al te
grote invloed op de uitgangsspanning hebben. De uitgangsspanning
zal dus hier moeten worden gestabiliseerd.
Volledig kunnen deze variaties niet worden onderdrukt, maar men
kan ze tot enkele mV reduceren.
De schakeling van fig. 3.02 heeft een nettransformator met twee ge
scheiden secundaire wikkelingen, waarvan de 12V-wikkelingen in
serie geschakeld zijn. Dan volgt de bruggelijkrichter en de buffercondensator Ci. Als regelelement hebben we een drietraps Darlingtonschakeling met de transistors T! T2 T3. Met deze schakeling worden
gunstige resultaten verkregen.
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fig. 3.02. Regelbare gestabilizeerde netvoeding O. . .20V/0.3A

Stuklijst regelbare netvoeding van fig. 3.02

Ct

C7

Grl
D,
T,
t2
t3

si!
Si,
S,
K.
K,

weerstand 2.2VSI ± 5%, 1/3W
koolpotentiometer 50kI2 lineair, 1/4W
weerstand 2,2krt ± 5%. 1/3W
elektrolytische condensator 220 mF/63V
elektrolvtische condensator 220AtF/40V
bruggelijkrichter 40V/0,8ABY 159/50 o.a.
zenerdiode 22V, ZPD22 o.a.
npn-universele transistor BC 107, BC184, o.a.
npn-vermogenstransistor 2N 1613 o.a.
npn-vermogenstransistor 2N 3055 o.a.
transformator, prim 220V/50Hz, sec. 2 x 12V/0.4A
stroomzekering 5 x 20 mm, 0,5A, middeltrage inbouwtype
stroomzekering 5 x 20 mm, 0,5A, middeltrage inbouwtype
tweepolige tuimelschakelaar
contactbus Bil 30, rood
contactbus Bil 30, zwart
drieaderige netkabel met contactstop
kabeldoorvoering met trekontlasting
draaiknop voor as van 6 mm 0

Zou namelijk de basis van de regeltransistor T3 rechtstreeks met de
loper van de potentiometer verbonden zijn, dan zou de basisstroom
bij belasting van de uitgang een zo grote spanningsval aan de poten
tiometer teweeg brengen, dat de uitgangsspanning sterk zou verande
ren. De zenerdiode levert de vereiste referentiespanning. De vergelijkspanning wordt door de potentiometer ingesteld, zodat de uitgangs
spanning van het apparaat regelbaar wordt.
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Bij een belasting van 0,3A daalt de ingestelde spanning met ca 0,3V,
met betrekking tot 20V betekent dit 1,5% . De stabilisatie werkt
daarom ook zonder regelversterker zeer goed. De bromspanning be
draagt bij vollast en bij maximale uitgangsspanning ca lOmV, bij klei
nere belasting en spanning wordt deze iets kleiner.
Hoewel het toestel geen elektronische beveiliging heeft, is het kortsluitvast. De gelijkrichter Gr, en de transistor T3 zijn zo ruim beme
ten dat ze door een korte overbelasting, vooraleer de smeltzekeringen reageren, niet beschadigd worden. De smeltzekeringen moeten
aan de ene kant zo krap mogelijk bemeten zijn, maar aan de andere
kant ook weer niet te krap opdat ze niet doorsmelten ten gevolge
van de oplaadstroomstoot van C, . Een traag of middel-traag type is
hier op zijn plaats.
Transistor T3 wordt het sterkst belast, wanneer bij een lage spanning
van bijv. 1 a 2V de maximum stroom van 0,3A afgenomen wordt.
Indien deze belastingssituatie lang kan aanhouden, is het aan te ra
den transistor T3 veiligheidshalve op een koelvin te monteren. Hier
voor kan men een in de handel verkrijgbare koelvin aanschaffen of
nog eenvoudiger, gebruikmaken van een stukje aluminium van 8 cm
bij 8 cm of groter.
Bij de bevestiging van de koelvin moet men nagaan of de kollector
van T3 geleidend met de behuizing verbonden is. De koelvin mag
met de andere bouwelementen niet in aanraking komen. De aanslui
ting van de kollector gebeurt met een kabelschoen, die aan een van
de bevestigingsschroeven van de transistor vastgemaakt is.
De netspanning komt via de zekering Sij en de netschakelaar Sj op
de primaire wikkeling van de transformator. De 12V aansluitklem
van de secundaire wikkeling wordt met de OV klem van de tweede
secundaire wikkeling verbonden.
De bruggelijkrichter levert een dubbelfazige gelijkgerichte spanning,
die aan de aansluitklemmen + en — kan afgenomen worden. De ge
lijkgerichte spanning wordt door middel van condensator C, afge
vlakt. Bij het solderen van de elektrolytische condensatoren moet
vooral op de polariteit gelet worden. Deze polariteit staat op het
schema gegeven. De aansluitingen voor de gebruikte halfgeleiders is
in hoofdstuk 1.2 gegeven.
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fig. 3.03. Schakeling van een elektronische voltmeter met gloeilampaanwijzing.

3.3 Elektronische voltmeter met gloeilampaanwijzing
Het duurste bouwelement is meestal een wijzerinstrument. Het is
echter mogelijk de aanwijzing door middel van gloeilampen te realizeren. (fig. 3.03). Een als spanningsvergelijker (comparator) wer
kende Op Amp laat, naargelang deze zich in positieve of negatieve
verzadiging bevindt, één van twee gloeilampen oplichten.
Aan de inverterende ingang van de Op Amp wordt de meetspanning
aangelegd, aan de niet inverterende ingang komt de vergelijkspanning, die geleverd wordt door de diodes Dj D2 D3 en die dooreen
spanningsdeler wordt geregeld. Het toestel bezit twee ingangen voor
de te meten spanningen, één voor het bereik van 0 tot 1,2V en een
ander voor het bereik van 0 tot 12V.
De grootte van het meetbereik wordt bepaald door de vergelijkingsspanning dus door het type en het aantal diodes.
Natuurlijk kan de spanningsdeler tot grotere meetbereiken worden
uitgebreid of kan de spanningsmeting door weerstanden in een
stroommeting worden omgezet.
Om een meting te verrichten draait men de spanningsdeler in een be
paalde stand, die met het omschakelpunt van de gloeilampen over67

Foto 4. De elektronische
voltmeter op een houten
plankje samengesteld
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in
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Stuklijst voor fig. 3.03
B,
D»,D,
D,
IS
k,.k2
K,
/?./?,
*3
«4
*3

*7

/?„ Rl0

s,

sl,sl2
T,

Platte batterij 4,5V met batterijhouder
2 silicium universele diodes 1 N 4154 o.a.
germanium universele diode AA 143 o.a.
Op Amp 741C
2 geïsoleerde bussen, rood Bil 30
geïsoleerde bus, zwart Bil 30
2 weerstanden 2,7 MH
weerstand 330kn
weerstand 2,7kn
koolpotentiometer 10kn lineair, met draaiknop
weerstand 2.7kn
weerstand 270kn
weerstand 330n
2 weerstanden 680n
weerstand 330 n
(alle weerstanden van ± 5%, 1/4W)
eenpolige tuimelschakelaar
2 gloeilampen van het inbouwtype
pnp-universele transistor BC 214 o.a.
npn-universele transistor BC 184 o.a.

eenkomt. De draaizin wordt door de op dat ogeblik oplichtende
lamp, gemerkt met "links” of ”rechts” gegeven.
Daar de Op Amp zonder tegenkoppeling werkt, ;s de volledige opn
lusversterking werkzaam, waardoor er praktisch geen stand bestaat
waarvoor geen van beide lampen oplicht.
Welke lamp oplicht bij afwezigheid van een meetspanning bij de nulstand van de potentiometer hangt van de polariteit van de off-setspanning af.
Het toestelletje kan zeer goedkoop uitgevoerd worden, wanneer men
het op een stukje triplex hout bouwt, waarbij punaisen dienst
kunnen doen als soldeerpunten. De foto 4 geeft een idee van een
dergelijke realisatie. De schaal en de pijl kunnen uit karton samenge
steld worden.
De ijking gebeurt door aan de draaiknop van de potentiometer een
(gekleurde) pijl vast te maken en door op de daar onder gelegen vas
te schijf een schaalverdeling aan te brengen. Indien men beschikt
over een ijkvoltmeter kan men deze vanzelfsprekend gebruiken. Wie
dergelijk apparaat echter niet bezit, kan de batterijspanning als ijkmiddel gebruiken. Een nieuwe batterij, zelf door de schakeling be
last, levert een redelijke nauwkeurige nominale spanning. De overige
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punten van de schaal verkrijgt men door eerst nog het nulpunt op de
schaal weer te geven en door vervolgens de draaiboek in gelijke delen
onder te delen. Theoretisch zou de schaal volledig lineair moeten ver
lopen. Jammer genoeg hebben goedkope koolpotentiometers een ta
melijk onregelmatig weerstandsverloop. Het is dus aan te raden een
duurdere uitvoering van potentiometer te kiezen of de schaal van
punt tot punt te ijken, anders wordt het toestel onnodig onnauwkeu
rig. Met het oog op de levensduur van de batterij is het aan te raden
inbouwgloeilampjes van 6V te nemen omdat deze slechts 0,6W ver
bruiken. Ook normale gloeilampjes, waarvan de bedrijfsspanning 3,8
tot 6V mag bedragen, zijn geschikt.
3.4 Akoestische leidingstester en ohmmeter
Met de UJT kunnen bijzonder eenvoudige impulsgeneratoren worden
gebouwd, die o.a. kunnen gebruikt worden als leidingstestapparaat.
Terwijl de gebruikelijke leidingstesters slechts ”gesloten” of ”open”
aangeven en reeds bij kleine doorlaatweerstanden helemaal niet meer
reageren, laat volgend toestel een schatting van weerstand toe tussen
0 en 10.000 ohm.
De schakeling van fig. 3.04, bestaande uit slechts vier bouwelemen
ten, is zo eenvoudig, dat de verklaring van de werking kort kan zijn.
De werking van de UJT werd in §2.4 uitvoerig beschreven. De con
densator wordt over R, opgeladen en bij het bereiken van de piekspanning van de UJT wordt deze laatste geleidend en ontlaadt de
condensator plotseling. De luidspreker tussen de basis 1 en de min
pool dient daarbij als stroombegrenzende weerstand. Ten gevolge van
de geringe voedingsspanning kan een commerciële luidspreker van 4
a 5 SI gebruikt worden, zonder dat hierdoor de UJT overbelast raakt.
Bij kortsluiten van Kj K2 bedraagt de impulsfrequentie 1000 im
pulsen per seconde (de uitspraak 1000Hz is niet helemaal correct
omdat het hier niet over een suivere sinusgolf gaat, maar over im
pulsen).
Hoe groter de weerstand tussen K, K2 des te lager wordt de impuls
frequentie. Bij ca 10 kH wordt de benedengrens van het LF gebied
bereikt.
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fig. 3.04. Schakeling van een akoestische leidingstester met UJT; uit de toon
hoogte kan de doorgangsweerstand geschat worden
Stuklijst
Bi

C,
K,.Ka
LS,
S,
T,

platte batterij 4,5V met batterijhouder
elektrolytische condensator 4.7 mF/12V
2 geïsoleerde contactbussen Bil 30
miniatuur luidspreker
weerstand 390n ± 10%, 0,3W
eenpolige tuimelschakelaar met plaatje: "Aan-uit"
universele unijunctietransistor 2 N 2160 o.a.

Men kan nu op tamelijk eenvoudige wijze de geleiding van elektri
sche toestellen zoals motoren, verwarmingselementen en lampen tes
ten. Een gloeilamp van 100W heeft een weerstand van 40 £2in ”koude” toestand, voor een lamp van 40W bedraagt deze ca 10011 Daar
de toonhoogte reeds bij kleine weerstanden sterke veranderingen on
dergaat, kan men met een weinig oefening de doorlaatweerstand of
zoals hier het vermogen van een gloeilamp eenvoudig schatten.
De voeding geschiedt door een platte batterij van 4,5V. Het toestel
werkt voor een bereik van 3, 5 tot 6V. De stroomafname bij kort
sluiting van de ingangsklemmen bedraagt slechts ca 7 mA. zodat de
batterij lang zal meegaan. Ondanks dat alles wordt een tamelijk luide
toon voortgebracht omdat de schakeling met hoger rendement werkt
in vergelijking tot een LF-versterker.
Als luidspreker kan een miniatuuruitvoering gebruikt worden (ver
mogen 1W, doormeter van de conus 70 mm).
De onderdelen kunnen op een geëtste print, op een experimenteerprint of door middel van punaisen op een houten plankje onderge-
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bracht worden. Dit laatste is vooral sterk aan te raden als men een
houten behuizing gebruikt.
3.5 Frequentiegenerator
Wanneer men van de gelijkspanningsschakelingen op de wisselspanningstechniek wil overgaan, hetzij LF- of HF techniek, dan heeft
men enige echt prijzige meetapparaten nodig. Het belangrijkste van
deze toestellen is een oscilloscoop. Daar de moeilijkheid tot zelf
bouw voor de amateur hier werkelijk te groot is, moet van een bouwbeschrijving af gezien worden. Een dergelijk toestel moet men ofwel
volledig gemonteerd kopen ofwel in de vorm van een bouwdoos aan
aanschaffen. Bouwdozen worden door diverse firma’s aangeboden
(Christiani, SEL, Hobby-kits, Heathkit, MBLE, Philips enz.). De een
voudigste versie is de service oscilloscoop die slechts over een klein
beeldscherm beschikt en die niet geschikt is voor gelijkspanningsmetingen. Gelijkspanningsoscilloscopen met een iets groter beeld kosten
al gauw twee keer zoveel. Uitvoeringen met één straal volstaan ruim
schoots voor de beginner. Frequentietellers en vervormingsmeters
zijn voor de beginner niet noodzakelijk. Daar commerciële apparaten
zeer duur zijn, moeten we ook hier kant en klaar bouwdozen aanra
den, vooral de firma Heathkit biedt een zeer voordelige vervormingsmeter aan. Met enige ervaring kan men echter vervormingen op het
beeldscherm vaststellen, in zoverre de vervormingsfaktor enkele per
centen bedraagt.
Om het frequentieverloop van allerlei soorten filters alsook Hi-Fischakelingen te kunnen meten, is men op een continu afstembare
frequentiegenerator aangewezen. Bij dit soort toestellen moet men
echter enkele schakeltechnische moeilijkheden overwinnen. Er be
staan hoofdzakelijk twee oplossingen. Bij de ene maakt men gebruik
van een echte trillingsschakeling, oscillator, die als LC-oscillator (be
staande uit spoelen en condensatoren) of als /?C-oscillator (bestaan
de uit weerstanden en condensatoren meestal in een zogenaamde
Wienbrug) werkt. Beide geven een uitgesproken niet lineaire schaal
zodat men voor de ijking zal moeten gebruik maken van een vergelijkingsinstrument. Verder zullen er bijzondere maatregelen voor am73

plitudestabilizering getroffen moeten worden.
Deze twee nadelen worden bij de zogenaamde functiegeneratoren
vermeden. Deze leveren een digitaal verkregen reeks van rechthoek*
impulsen af, die m.b.v. filters in sinusgolven worden omgevormd. De
toestellen geven echter zo een grote vervorming dat ze voor meting
op Hi-Fi-schakelingen praktisch onbruikbaar zijn.
Er bestaan echter ook apparaten die volgens dit werkingsbeginsel een
vervormingsvrije sinus leveren, maar deze schakelingen zijn door de
amateur nauwelijks realiseerbaar.
Keren we daarom tot de vervormingsvrije oscillatoren terug. De
moeilijkheden met de niet lineaire schaal zou desnoods nog overwon
nen kunnen worden, maar hierbij komt nog dat men condensatoren
met enge tolerantie nodig heeft, die moeilijk door de amateur kun
nen worden aangeschaft. Er blijft dan niets anders over dan zich een
bouwdoos te betalen omdat de industriële apparaten te duur zijn.
Een toestel met zeer goede eigenschappen, geheel op de noden van
de praktijkmens afgestemd en van lage prijs is ontegensprekelijk de
frequentiegenerator model IG-18 van Heathkit. Het toestel is conti
nu afstembaar van 10 Hz tot 100 kHz en zijn vervormingsfaktor ligt
beneden 0,1% . In plaats van door een draaibaar afstemelement,
wordt de frequentie door een stappenschakelaar ingesteld, hetgeen
zeer praktisch is. Verder zijn nog voorzien: twee schakelaars voor de
grof instelling, een draaiknop voor de fijninstelling en een draaischakelaar voor de instelling van de vermenigvuldigingsfaktor van de fre
quentie. Een draaiknop, alsook een trappenschakelaar met 8 standen
voor de instelling van de amplitude is eveneens voorzien. Vooral de
onderverdeling van de uitgangsspanning in 8 bereiken maakt een zeer
nauwkeurige instelling van de amplitude mogelijk. Aan twee geschei
den uitgangen kunnen sinusvormige en blokspanningen worden af
genomen. Hoewel de uitgangsspanning bij het omschakelen van de
frequentie een beetje verandert, kan dit met behulp van het inge
bouwde wijzerinstrument vlug gecorrigeerd worden. Het toestel is
daarom voor metingen aan Hi-Fi schakelingen goed geschikt.
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4 Hi-Fi Schakelingen

Schakelingen voor stereofonie zijn niet de hoofdreden waarom dit
boek geschreven is. Wanneer deze schakelingen hier worden voorge
steld heeft dit wel een bijzondere reden. Het etsen van prints is een
karwei die niet iedereen aan kan, terwijl de alternatieve mogelijkhe
den, namelijk de schakelingen op een houten plankje en de experimenteerprints niet voor hoogwaardige en omvangrijke schakelingen
in aanmerking komen.
Om wille van de grote belangstelling heeft de auteur een schakelingssysteem ontwikkeld voor Hi-Fi-schakelingen van allerlei aard. Hierbij
worden de schakelingen ontleed in kleine, gemakkelijk overzichtelij
ke bouwstenen, die een veelvoud van mogelijke combinaties toela
ten. Ieder van deze bouwstenen is op een kleine print ondergebracht,
waarbij men in het totaal met 5 diverse grondtypes rondkomt. Al
leen de afmetingen van de bouwelementen zijn, naar gelang het geval
verschillend. Deze prints kunnen eventueel kant en klaar geëtst en
geboord aangeschaft worden (IWE—Elktronik).
De breedte van de prints varieert tussen 35 en 45mm, alle hebben
echter dezelfde hoogte (55mm), zodat ze desgewenst aan elkaar kun
nen worden gezet. De onderzijde wordt voor de bevestiging vrij ge
houden. Het eenvoudigste is de prints aan de twee bevestigingsgaten
met houtschroeven op de smalle houten lijst vast te maken.
De foto 5 toont twee tegenover elkaar gelegen rijen van prints, be
doeld voor beide stereokanalen. Aan de boven-en onderzijde van de
prints lopen telkens leidingen voor de positieve en negatieve pool van
de voedingsspanning. Deze voedingsspanning kan door middel van
een kleine draadbrug van de ene print op de andere overgebracht
worden. De universeel bruikbare prints zijn niet alleen voor Hi-Fi
schakelingen maar ook voor tal van andere schakelingen geschikt.
Het onderwerp stereo is echter zo omvangrijk dat het op deze plaats
slechts zeer bondig behandeld zaJ kunnen worden.
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4.1 Stabilisatieschakeling (Print 1)
De schakelingen zijn ontworpen voor een voedingsspanning van ca
34V, ze werken echter nog bij 20V. Hiervoor heeft men dus geen ge
stabiliseerde spanning nodig.
De ervaring leert echter dat een ongestabiliseerde spanning minder
goed afgevlakt is dan een gestabiliseerde. Om de bromspanning bene
den het hoorbare peil te houden is stabilisatie dus ten zeerste aan te
raden.
Daarenboven vertonen apparaten van verschillende constructeurs
zeer grote variaties met betrekking tot de uitgangsspanning, waar
door de versterker een grote versterkingsreserve en voldoende uitstuurbaarheid moet bezitten. Nu zijn de schakelingen des te meer
uitstuurbaar naarmate de voedingsspanning hoger bemeten is. De ge
stabiliseerde spanning van 34V moet daarom volledig gebruikt wor
den. Naar boven is de bedrijfsspanning van de bouwsteen door de
maximaal toelaatbare spanning van 36V van de Op Amp begrensd.
Opdat de stabilisatie bij belasting van de voeding of bij fluctuatie van
de netspanning niet zou uitvallen, is het noodzakelijk voor de zenerdiode van 36V een nominale transformatorspanning van minimum
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fig. 4.01. Stabilisatieschakeling voor de bouwstenen van het mengpaneel
(print 1).
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+34V
gestab.

Stuklijst
C,
D

*\
R,
T,

elektrolytische condensator 10 ^F/63V, opbouwtype
elektrolytische condensator 1000/iF/40V
zenerdiode 36V
soldeerpennen
weerstand 5,6kfi/0,3W
weerstand 33S7/0,3W
npn-universele transistor BC 107. BC 414 o.a.
npn vermogenstransistor 2 N 1613 o.a.
print 1 40 x 50 mm

32V te voorzien. Voor een transformator met lagere secundaire span
ning moet een zenerdiode met overeenkomstig lager doorslagspanning worden gekozen (bijv. bij 30V transformatorspanning een ze
nerdiode van 33V).
De schakeling van het netvoedingsapparaat is in fig. 4.01 gegeven.
De transformator, de gelijkrichter en de afvlakcondensator zijn niet
getekend omdat dit standaardelementen zijn, waarvan de dimensionering van het aantal prints afhangt dat er zal worden op aan gescha
keld. Per stereokanaal wordt er telkens een netvoedingsprint voor-

fig. 4.02. Etsplan van de schakeling
van fig. 4.01

fig. 4.03. Componentenzijde van
de schakeling van fig. 4.01
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zien. Fig. 4.02 en 4.03 geven respectievelijk het etsplan en de com
ponentenzijde van de schakeling van fig. 4.01.
4.2 Versterkerstrap (print 2)
Fig. 4.04 toont de schakeling van de transistorversterker op print 2.
Het werkpunt van de versterker wordt door middel van de spanningdeler R2/R^ ingesteld; deze spanningsdeler is niet rechtstreeks maar
wel over weerstand Rs met de basis verbonden. Hierdoor wordt de
ingang van de trap hoogohmig. Als uitgang wordt gebruik gemaakt
van ofwel L4 (trap werkt dan als een geaarde emittorschakeling dus
als spanning- en stroomversterker) ofwel L5 (trap werkt dan als emittorvolger dus als impedantietransformator en stroomversterker).
De soldeerklem L6 dient voor de aansluiting van de omschakelaar
stereo-mono. De ingangen van beide kanalen kunnen hierdoor aan el
kaar verbonden worden. De waarden van de bouwelementen worden,
zoals eerder vermeld, aan de gebruikstoepassing aangepast; ze wor
den in de stuklijst van de betreffende bouwgroep vermeld.
Fig. 4.05 geeft het etsplan. Fig. 4.06 toont de componentenzijde van
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fig. 4.04. Versterkertrap met transistor (print 2).
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fig. 4.05. etsplan voor de versterstrap

fig. 4.06. Componentenzijde van

van fig. 4.04

print 2

de print. Naar gelang het geval kan een of ander bouwelement weg
vallen, hetgeen in de stuklijst vast gesteld kan worden.
4.3 Mengtrap (print 3)
Het schema van fig. 4.07 toont twee transistors in emittorschakeling met gemeenschappelijke belastingsweerstand R3. Beide ingangen
zijn door de transistors van elkaar ontkoppeld. Indien er meer dan
twee audiosignalen met elkaar moeten worden gemengd, schakelt
men overeenkomstig meer mengtrappen met elkaar in serie. Iedere
mengtrap levert een bijkomende versterking, die naar gelang de
dimensionering 1; 1,4 of 3 kan bedragen.
Fig. 4.08 geeft het etsplan, de componentenzijde wordt getoond in
fig. 4.09 . De stuklijst staat bij de bijbehorende bouwbeschrijving.
4.4 Universele versterker (print 4)
De eenvoudige versterkertrap heeft het nadeel dat men hiermee geen
grote versterking kan instellen omdat de vervorming dan te groot
79
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fig. 4.07. Mengtrap voor twee ingangen (print 3)

LT>
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O
fig. 4.08. Etspian voor de mengrap
van fig. 4.07
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fig. 4.09. Componentenzijde van
print 3

wordt. In plaats van verschillende dergelijke schakelingen in serie te
schakelen, is het voordeliger een Op Amp te gebruiken, die daaren
boven nog een betere bescherming tegen oversturing heeft. De Op
Amp kan praktisch tot de voedingsspanning uitgestuurd worden
(ca 2V ontbreken er bij iedere halve golf)- Voor een voedingsspan
ning van 34V kan er een uitgangspanning van rond de 30V afgegeven
worden (top tot topspanning), hetgeen overeenkomt met een effec
tieve spanning van 10,6V. Zoveel vereist echter geen enkele bouwgroep en ook de eindversterker komt met ca IV toe, maar daar de
verschillende audiosignaalbronnen zeer onderscheiden signaalspanningen leveren, is een reserve met betrekking tot het stuurbereik ze
ker wenselijk.
Voor audioschakelingen zijn beide goedkope Op Amps 741 en 709
zeer geschikt. De print is voor beide types geschikt. Voor beide Op
Amps zijn de aansluitklemmen 2 en 3 de ingangen, 4 is de negatieve
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aansluitingen van boven gezien
fig. 4.10. Universele versterker met geïntegreerde Op Amp (getekend voor het
type 709) (print 4).
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fig. 4.11. Ersplan voor de universele
versterker van fig. 4.10
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fig. 4.1 2. Componentenzijde van
print 4 (naargelang het type
kunnen hier enkele bouwelementen
wegvallen)-

pool van de voedingsspanning, 6 is de uitgang en 7 is de positieve
pool van de voedingsspanning. Bij de 741 heeft de klem 8 geen ver
binding. De aansluitingen 1 en 5 dienen voorde off*set correctie, ze
blijven bij LF toepassingen eveneens vrij.
Bij het type 709 dienen de aansluitingen 1,4 en 5 voor de uitwendi
ge frequentiecompensatie (de 741 is inwendig frequentiegecompenseerd). Ten gevolge van de inwendige frequentiecompensatie is de
741 slechts tot een ca 20-voudige spanningsversterking geschikt.
Voor hogere versterkingen moet de 709 gebruikt worden.
Het schema van fig. 4.10 is voor het type 709 opgevat. De weerstand
R3 bepaalt tezamen met de Op Amp de ingangsweerstand van de
trap, door middel van de tegenkoppelweerstand Rs wordt de span
ningsversterking ingesteld. Met behulp van de spanningsdeler/?,//?2
wordt er een kunstmatig nulpunt verkregen, zodat de schakeling met
ée'n enkele voedingsbron kan volstaan. R6, C3 en C4 dienen voor de
frequentiecompensatie van het type 709 en vallen bijgevolg voor de
741 weg. In de schakelingen en in de stuklijsten komt deze frequen82

fig. 4.13. Etsplan voor print 5 van het netwerk

tiecompensatie slechts voor als ze nodig is. In het etsplan van fig.
4.11 en in fig. 4.12 is de compensatie echter behouden. Condensator
Cs is slechts bij een bepaald type Op Amp nodig. Men lette er dus
op dat de componentenzijde niet voor iedere bouwgroep getekend is.
4.5 Passieve netwerken (print 5)
Deze print is opgevat voor de meest diverse netwerken en filters die
in de stereotechniek voorkomen, zoals: egalisatienetwerken voor
magnetische en dynamische toonafnemers, ruis- en rumblefilters,
presentiefilter, toonfilters enz. Om deze reden wordt hier alleen het
etsplan gegeven (fig. 4.13), terwijl het schema en de componenten
zijde bij de bouwbeschrijving van desbetreffende bouwgroep te vin
den is.
4.6 Toonregeling
De toonregeling moet de lage en de hoge frequenties naar keuze met
een faktor 10 ophalen of verzwakken. Een passief netwerk kan ech83
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fig. 4.14. Toonregeling met passief netwerk en universele versterker.

ter niet versterken wel verzwakken. Daarom moet het zodanig gedi
mensioneerd worden dat de gemiddelde frequentie van 1000 Hz on
veranderlijk een verzwakking van een faktor 10 ondergaat. Volgens
de stand van de schuifpotentiometer worden de lage en de hoge fre
quenties nagenoeg onverzwakt doorgelaten, hetgeen overeenkomt
met een versterking van 10 t.o.v. het middengebied, ofwel worden ze
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fig. 4.15. Componentenzijde van de netwerkprint 5 van de toonregeling vol
gens fig. 4.14
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10 maal verzwakt (vlakke frequentie weergave), ofwel worden ze
100 maal verzwakt (10-voudige verzwakking t.o.v. 1000 Hz).
Om de aanzienlijke signaalverzwakking, die door het netwerk wordt
te weeggebracht, te compenseren is een Op Amp ten zeerste ge
schikt. Deze wordt op print 4 geplaatst, terwijl het passief netwerk
plaats vindt op print 5. Fig. 4.14 toont de schakeling van het net
werk en de interconnectie tussen beide prints. Fig. 4.15 geeft de
componenten zijde van print 5. De stuklijst vindt men in de para
graaf "Mengpaneel”.
4.7 Egalisatienetwerken voor magnetische en dynamische toonafnemers
Bij moderne langspeelplaten wenst men de groeven zo dicht mogelijk
bij elkaar te plaatsen. Voor de lagere tonen worden deze groeven
echter breder. Anderzijds wenst men het storend naaldgeruis, dat
vooral voor de hoge frequenties optreedt, zo klein mogelijk te hou
den. Om aan beide voorwaarden te voldoen, zwakt men daarom de
lage tonen tijdens de opname af, terwijl de hogere tonen relatief ster
ker op de speelplaat opgenomen worden. Bij de weergave moet men
de hogere tonen sterker dempen, waardoor het ruisen minder gaat
opvallen.
De egalisatie van de frequentie weergave is internationaal gestandariseerd door de z.g. RIAA kurve. Bij de weergave moet nu de verster
ker een weergavekromme hebben die volgens het spiegelbeeld van de
opnamekromme verloopt. Met betrekking tot 1000 Hz moeten de
lagere tonen meer versterkt en de hogere tonen meer verzwakt wor
den. Fig. 4.16 toont de schakeling van de prints voor de universele
versterker en die voor het netwerk. De Op Amp is er een van het
ruisarme type, dat weliswaar duurder is dan het universele type,
maar men spaart hierdoor een ruisarme voortrap uit.
De Op Amp en het netwerk zijn als aktief filter geschakeld, waarbij
het netwerk vooreen gedeelte het terugkoppelnetwerk vormt en voor
het overige aan de uitgang geschakeld is.
Toonafnemers geven spanningen af die tot 20mV kunnen bedragen
(nominaal 2mV). De versterking moet dus zo worden ingesteld dat
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fig. 4.16. Bouwgroep egalisatienetwerk voor magnetische en dynamische pickup-elementen met netwerk en ruisarme universele versterker.

bij liet optreden van de maximum spanning de mengtrap niet over
stuurd wordt. Aan deze laatste mag hoogstens 2,8mV toegevoerd
worden. De volledige bouwgroep heeft een versterking van 130.Fig.
4.17 geeft de componentenzijde van de print. De stukJijst vindt men
in de paragraaf ”Mengpaneel”.
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fig. 4.17. Componentenzijde van de netwerkprint 5 van de egalisatieversterker
van fig. 4.16
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Foto 7. Mengpaneel in zelf
ontworpen behuizing

Foto 8. Inwendige opbouw
van de party-kusschakelaar

Foto 9. Behuizing met frontplaat van de party-kusscha- §2
kelaar

Foto 10. Behuizing rugzijde
van de party-kusschakelaar

Foto 11. Componentenzijde
van het 4 kanalen lichtorgel
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Foto 12. Rugzijde van de beI huizing van het lichtorgel

4.8 Mikrofoonversterker en presentiefilter
Een mikrofoonversterker moet in de eerste plaats een zeer hoge ver
sterking leveren, terwijl van de andere kant niet uit het oog mag ver
loren worden dat deze mikrofooningang in belangrijke mate onder
hevig is aan storingen. Deze storingen zijn gedeeltelijk van akoesti
sche aard (luchtbeweging aan de mikrofoon) en gedeeltelijk van elek
trische aard (stoorgeluiden, lange leidingen, koppelingen enz.). Daar
om moet de mikrofoonversterker bijzonder zorgvuldig gedimensio
neerd worden, als de opname in enige mate aanspraak wil maken op
kwaliteit. Aan de hogere eisen wordt het best voldaan door een FET,
die vergeleken met een bipolaire transistor bijzonder ruisarm is. De
verkregen versterking volstaat echter niet, zodat nog een Op Amp
dient toegevoegd te worden. Hierop volgt dan een afschakelbaar
presentiefilter. Dit filter heeft tot doel de verstaanbaarheid van het
gesproken woord te verbeteren, door een deel van de hogere fre
quenties, die sterk van ruis en storingen voorzien zijn, weg te filte
ren, terwijl het frequentiegebied waarvoor het menselijk oor bijzon
der gevoelig is, wordt bevoordeeld. De invloed is vooral gunstig voor
de sisklanken, die tegenover de andere klanken een opvallend hoge
amplitude hebben en dus bij een gesproken mededeling als onaan
genaam luid worden ervaren. Hierdoor bestaat de bouwgroep uit drie
prints, die tezamen op fig. 4.18 te zien zijn. De componentenzijde
van de netwerkprint toont fig. 4.19 . De stuklijsten zijn weer in
volgende paragraaf samengevat. Let er op dat de aansluitingsvolgorde
van de FET anders is dan voor de BC 414. De FET moet daarom iets
verdraaid op de print gezet worden.
4.9 Mengpaneel met kant en klaarbehuizing voor 6 ingangen.

!

Voor de amateur die niet sterk in elektronica onderlegd is, zal vol
gende bouwbesch rij ving een goed compromis vormen tussen kost
prijs en schakelbouw.
De diverse bouwstenen zijn op elkaar afgestemd, zodat een minimum
aantal volstaat. Ten einde de mechanische arbeid zo gering mogelijk
te houden, wordt de bouwbeschrijving gegeven voor een in de handel
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fig. 4.19. Compontentenzijde van de netwerkprint 5 voor het presentiefilter
van fig. 4.18

verkrijgbare behuizing, voorzien van uitsparingen voor de 6 tandemweerstanden en met bedrukte frontplaat.
Al de bouwstenen werden in voorgaande paragrafen beschreven. Wie
ook nog de geëtste prints aanschaft, heeft dan voor de opbouw al
leen nog maar het blokschema, de tekening van de componentenzij
de en de stuklijst nodig. Voor de verbinding van de verschillende
bouwstenen onderling, zijn nog gedeeltelijk de individuele schema’s
nodig, omdat er tussen de diverse prints nog enkele soldeerpunten
met elkaar moeten verbonden worden. Dit kan ook gebeuren aan de
hand van het blokschema van fig. 4.20, dat voor één kanaal getekend
werd.
De instelweerstanden zijn tandemschuifweerstanden of potentiometers. De symmetrie-instelling, die voor beide kanalen getekend werd,
geschiedt door een normale tandemschuifweerstand, alleen zijn voor
het tweede kanaal begin en einde verwisseld. Hierdoor zal bij ver
plaatsing van de loper de uitgangsspanning van het ene kanaal toene
men, terwijl de spanning van het andere kanaal overeenkomstig zal
verminderen. Daarom moet voor de symmetrie-instelling een lineaire
schuifweerstand genomen worden, daar waar alle andere potentiometers een logaritmisch verloop hebben.
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Signaalspanningen
De spanningen van de verschillende geluidsbronnen kunnen een faktor 1000 van elkaar verschillen, hetgeen door een overeenkomstige
bemeting van de trapversterkingen moet worden gecompenseerd.
Opdat nu iedere bouwsteen niet een andere versterking en dus een
andere dimensionering zou krijgen, wordt de mengtrap zodanig aan
gepast dat men ofwel twee ingangen met dezelfde versterking (1,4)
of met verschillende versterking (3 voor ingang 3 en 0,8 voor ingang
4) ter beschikking heeft. Hiermee verkrijgt men dan volgende signaalniveaus (gemiddeld). De getallen tussen haakjes geven de versterking
van de desbetreffende trap weer.
— Dynamische PU 2mV — Universele versterker en netwerk 260 mV
(130) Mengtrap L3 780 mV (3) — Mengtrap L3 2,3 V (3) —
Toonfilter 2,3V (1)
— Kristal PU 250 mV — Versterkertrap 250 mV (1) — Mengtrap L3
750 mV (3) — Mengtrap L3 2,2 V (3) — Toonfilter 2,2V (1)
— Radiotoestel 80 mV — Versterkertrap 800 mV (10) — Mengtrap
L3 1,1 V (1,4) — Mengtrap L4 900 mV (0,8) — Mengtrap L3
2,4 V (3) - Toonfilter 2,4V (1)
— Magnetofoon 600 mV — Mengtrap L3 850 mV (1,4) — Mengtrap
L4 1,2V (1,4) — Mengtrap L4 950 mV (0,8) — Mengtrap L3
2,8 V (3) - Toonfilter 2,8V (1)
— Mikrofoon 2mV — Versterkertrap 18 mV (9) — Universele ver
sterker 530 mV (29) — Filter 430 mV (0,8) — Mengtrap L4 340
mV (0,8) — Toonfilter 340 mV (1)
De spanningen gelden telkens voor de maximum instelling van de ge
luidsterkte en van de niveauregelaar, ongeacht van de symmetrie-instelling. Uit praktische redenen is voor de mikrofoonversterker een
kleinere versterking gekozen.
Deze volstaat voor bandopname nog ruimschoots, daar gedurende ge
sproken mededelingen de geluidsterkte toch al begrensd is omdat an
ders terugkoppeling zou optreden.
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Niveau- en geluiclsterkteregelaars
Verklaren we eerst het verschil tussen een niveau- en een geluidsterkteregelaar. Elektrisch verrichten beide hetzelfde nl. de audiosignalen op de gewenste sterkte ophalen of afzwakken. Het infaden van
een audiosignaal mag echter niet abrupt plaats vinden, omdat derge
lijke plotselinge inschakeling onestetisch is en daarenboven een hoor
baar geknak voortbrengt als de inschakeling met een schakelaar ge
beurt. Daarom zal men een signaalbron geleidelijk door middel van
een schuifweerstand infaden. Deze schuifweerstand noemt men de
geluidsterkteregelaar.
Signaalbronnen van dezelfde aard leveren volgens merk en uitvoe
ring verschillende spanningen af. Hoewel de bemeting van de in fig.
4.20 getekende bouwstenen dit amplitudeverschil in belangrijke ma
te afvlakt, is het echter om de hoger vermelde reden niet mogelijk dit
verschil volledig weg te werken. Bij het infaden van verschillende sig
naalbronnen moet men daarom, wil men voor alle een gelijke geluisterkte-indruk bereiken, de geluidsterkte regelaars telkens tot opeen
bepaald gemerkte stand instellen. Deze werkwijze is voor het mengen
zeer onpraktisch. Daarom stelt men met een gescheiden bijkomende
regelweerstand (niveauregelaar genoemd) alle signaalbronnen op ge
lijke geluidsterkte in, waardoor het mogelijk wordt tijdens het men
gen de geluidsterkteregelaars tot hun eindpunt te verschuiven. De
voorziene kant en klaar behuizing heeft 6 uitsparingen voor de tandemschuifweerstanden, hetgeen de aansluiting van 6 signaalbronnen
mogelijk maakt, als men de toonregelaar, de symmetrieregelaar, en
de niveauregelaar voor de magneetbanduitgang in de versterker
plaatst.
Op fig. 4.20 zijn alleen de geluidsterkte-regelaars getekend. De niveauregelaars worden hiermee in serie geschakeld, zoals rechts onder
aan is weergegeven.
De niveauregelaars moeten tijdens het mengen niet meer bijgesteld
worden, meestal kan men met een éénmalige instelling volstaan.
Daartoe zal boven iedere schuifweerstand op de frontplaat nog een
tandemdraaiweerstand worden voorzien. De hiervoor benodigde
boorgaten kunnen gemakkelijk op de frontplaat worden aange
bracht.
94

Voedingsspanning
Het voedingsspanningsgedeelte is op fig. 4.20 niet weergegeven. Bij
voorkeur zal men de voedingsspanning betrekken van de vermogensversterker en deze door de voedingsprint stabiliseren. Indien dit niet
mogelijk is, voorziet men een kleine voedingstransformator van ca
2,5VA met een bruggelijkrichter en een afvlakcondensator van 470
pF. De nominale transformatorspanning dient 30V te bedragen.
Wanneer de daarop volgende versterker met twee voedingsspannin
gen werkt, zal men voor ieder van beide spanningen een gescheiden
stabilisatie moeten voorzien, waarbij de zenerdiode in dat geval
slechts de halve nominale spanning moet stabilizeren. Beide gestabili
seerde spanningen worden dan in serie geschakeld. Indien de bromspanning hierdoor echter te groot wordt, moet men voor het meng
paneel een eigen stroomverzorging voorzien.
Dimensionering van de bouwstenen
De bouwstenen zijn genummerd met de getallen (1) tot (12). Dezelf
de nummers komen telkens met dezelfde stuklijst overeen. Iedere
stuklijst bevat een verwijzing naar het schema en naar de componen
tenzijde. Bovendien wordt tussen haakjes de versterking gegeven.
(1) Versterkertrap (v= 1)
Schakeling fig. 4.04 Componentenzijde fig. 4.06

L,-L4
R

*3
T,

condensator 1 pF
elektrolytische condensator 470/IF/40V
soldeerpunten (Ls en L6 vervallen)
weerstand 1 kn
weerstand 6,8kS7
weerstand 10kS7
2 weerstanden 56kfï
ruisarme npn-transistor BC 414
print 2, 45 mm x 55 mm

:

(2) Versterkertrap (v=1)
Schakeling fig. 4.04 Componentenzijde fig. 4.06
C,

condensator 0,1 pF
elektrolytische condensator 470 nF/A0V

95

l,-l4
R,
*4

*5

T,

soldeerpunten (Ls en L6 vervallen)
2 weerstanden 5,6kS7
weerstand 10k£2
weerstand 270k£2
weerstand 680kS7
ruisarme, super bèta transistor BC414 of andere
print 2, 45 mm x 55 mm

(3) Versterkertrap (v=9)
Schakeling fig. 4.04 Componentenzijde fig. 4.06
Ct

C7

l,-l4

r2,r3
^4

T,

condensator 0,1 nF
elektrolytische condensator 470 /iF/40V
soldeerpunten (Ls en L6 vervallen)
weerstand 33012
2 weerstanden 8,2kf2
valt weg
weerstand 560kS2
n-kanaal universele F ET BC264, 2N4304 of andere
print 2, 45 mm x 55 mm

(4) Universele versterker (v=130)
Schakeling fig. 4.10 componentenzijde fig. 4.12
C,

C2
IS1
L.-L,
R<

condensator 2,2 fxF
elektrolytische condensator 10juF/40V
ruisarme Op Amp LF 356 H
soldeerpunten
2 weerstanden 5,6kS7
weerstand 56kS7
weerstand 5,6ki2
weerstand 1,2M£2
print 4 45 mm x 55 mm
(bouwelementen C3 , C4 en R6 vallen weg)

i

!

(5) Universele versterker (v=29)
Schakeling fig. 4.10 componentenzijde fig. 4.12
C,
Cy

c<

IS1
l,-l6
*3
«4

-
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condensator 1/iF
elektrolytische condensator 1 Om F MOV
condensator 100 pF
condensator 470 pF
Op Amp 709 C (TAA 521)
soldeerpunten
2 weerstanden 5,6k£2
weerstand 270k£2
weerstand 56kfi
weerstand 1,5M£2
weerstand 1,5kn
print 4, 45 mm x 55 mm
(C3, C4 en L7 vallen weg)

i

i

(6) Universele versterker (v=1)
Schakeling fig. 4.10 componentenzijde fig. 4.12
C,
IS1
Li -l7
*3
*4

RS
*7

condensator 1 pF
elektrolytische condensator 1 0/iF/40V
Op Amp 741 C (TBA 221)
soldeerpunten
2 weerstanden 5,6kf2
weerstand 56kH
weerstand 56k£2
weerstand 1MH
weerstand 5,6k£2
print 4, 45 mm x 55 mm
(weerstand R7 komt op de componentenzijde niet voor, hij
wordt tussen de soldeerpunten L4 en L7 gesoldeerd.
C3, CA en R6 vallen weg)

(7) Mengtrap (v=1,4)
Schakeling fig. 4.07 componentenzijde fig. 4.09

c„c,
L,-Ls
R
*3
*4
RS

Rt'

T,'T2

2 condensatoren 0,33/iF
soldeerpunten
2 weerstanden 5,6kn
weerstand 8,2k£7
weerstand 12kH
weerstand 56kfi
2 weerstanden 100kH
2 ruisarme npn-transistors BC 414 of andere
print 3, 40 mm x 55 mm

(8) Mengtrap (v=0,8 aan ingang 4; v=3 aan ingang 3)
Schakeling fig. 4.07 componentenzijde fig. 4.09

c„ca
L,*LS
Ri
*3
*4
RS

T,.Ta

2 condensatoren 0,33 F
soldeerpunten
weerstand 2,7kS"i
weerstand 10k£7
weerstand 8,2kft
weerstand 12kS7
weerstand 56kS7
2 weerstanden 100kf2
2 ruisarme npn-transistors BC414 of andere
print 3, 40 mm x 55 mm

(9) Presentiefilter
Schakeling fig. 4.18 componentenzijde fig. 4.19

LfL,
R
R2, R3

condensator 33nF
condensator 47nF
soldeerpunten
weerstand 10kft
2 weerstanden 4,7kH
weerstand 680S7
print 5, 35 mm x 55 mm
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(10) Egalisatienetwerk
Schakeling fig. 4.16 componentenzijde fig. 4.17
C2
C3
L.-L i

i

*i

^3
*4

condensator 1 nF
condensator 5,6nF
condensator 0,1/iF
condensator 1,5nF
soldeerpunten
weerstand 56kO
weerstand 6,8kO
weerstand 100kO
weerstand 8,2kO
print 5, 35 mm x 55 mm

(11) Toonfilter
Schakeling fig. 4.14 componentenzijde fig. 4.15
C,
C3
Li-L.o
R,-R2

condensator 2,2nF
condensator 10nF
condensator 15 nF
condensator 0,1/iF
soldeerpunten
2 weerstanden 18kO
print 5, 35 mm x 55 mm

(12) Voeding voor nominale transformatorspanning van 30V
Schakeling fig. 4.01 componentenzijde fig. 4.03
C,
C2
L1 'L3
*1

T,

T2

elektrolytische condensator 10/jF/63V
elektrolytische condensator 1000mF/40V
soldeerpunten
weerstand 5,6kO
weerstand 330
npn-universele transistor BC 107, BC 184, BC 414 of andere
npn-vermogenstransistor 2 N 1613 of andere
print 1,40 mm x 55 mm

Individuele bouwelementen
C,-C3

c4-c7
r,-r2
*3

^Li^U
*Pi

rh, rt

Rs

RPi-Rp*
S,
S2

98

3 condensatoren 2,2 /iF
4 condensatoren 0,33 nF
2 weerstanden 56kO
weerstand 15kO
(alle weerstanden met 5% tolerantie, 0,4 W)
6 geluidsterkte regelaars tandem schuifweerstanden
2x100kO logaritmisch
niveauregelaar tandemschuifweerstand 2x100kO logaritmisch
toonregelaars, tandem schuifweerstanden 2x100kO logaritmisch
symmetrieregelaar, tandem schuifweerstand 2x1 OkO lineair
6 niveauregelaars tandem potentiometers 2x100kO logaritmisch
schakelaar presentiefilter, 2 potige tuimelschakelaar
schakelaar mono-stereo, 1 polige tuimelschakelaar
8, 5-polige diode contactbussen
behuizing voor 6 tandem schuifweerstanden CD 6 (Firma TES
H. Tappert Solingen)

Montage
De prints worden naast elkaar op een houten raam geschroefd, zoals
te zien op foto 5. De bouwstenen voor de ingangen worden zo dicht
mogelijk bij de contactbussen geplaatst. In de gebruikte behuizing is
er voor twee dergelijke ramen plaats en wel zo dat buiten de in het
blokschema aangegeven bouwstenen er nog enkele bijkomende
bouweenheden kunnen worden toegevoegd zoals: ruis-en rumblefilter, fysiologische geluidsterkte regeling enz.
De gebruikte behuizing CD 6 is een paneelbehuizing van 380 mm x
115 mm x 250 mm (lengte x hoogte x diepte). Foto 6 toont dit
mengpaneel. De behuizing bestaat uit een deksel van gelakt staalblik, 2 zijstukken uit gebeitst hout, een bodem, een als chassis die
nend aluminium raam alsook een bedrukte van gaten voorziene
frontplaat. Hierdoor zijn alle plaatsen gemakkelijk bereikbaar.
Wijzen we er op dat het aantal schuifweerstanden bij deze behuizing
begrensd is tot 6. Wie meer schuifweerstanden wil onderbrengen, zal
hiervoor zelf een behuizing in elkaar moeten knutselen, met zoveel
uitsparingen als er schuifweerstanden voorzien worden. Foto 7 geeft
hiervan een voorbeeld. Als frontplaat dient hier een stuk aluminium
dat volgens de werkwijze van § 1.8 behandeld werd.
De bedrading van de contactbussen naar de eerste trap wordt afge
schermd, bij de andere trappen is deze maatregel overbodig. Noodza
kelijk is echter dat de voedingstransformator niet te dicht bij de
prints wordt geplaatst en magnetische koppeling tussen deze wikke
ling en onderdelen op de print vermeden wordt. De minpool van de
voedingsspanning tezamen met alle metalen onderdelen, de transformatorkern en de afscherming moeten met de aardleider van het netsnoer verbonden en doelmatig geaard worden. Belangrijk is daarbij
dat ieder metalen onderdeel en iedere afscherming slechts op één en
kele plaats geaard wordt.
De schuifweerstanden worden met behulp van schroeven aan het
deksel van de behuizing bevestigd. Voor draaiweerstanden en schake
laar moeten bijkomende boorgaten worden aangebracht.
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5. Toestellen voor feestjes

Bij dans-, verjaardag- of carnavalfeestjes kan de elektronica in belang
rijke mate bijdragen tot de verhoging van de stemming bij de gasten.
We stellen in hetgeen volgt enkele onderwerpen voor, die zeker door
persoonlijke creativiteit nog verder kunnen worden aangevuld.
5.1 We treden als buikspreker op

Buikspreken is geen bijzondere kunst; een beetje oefening volstaat
hiertoe. Het geheim bestaat er in, tijdens het spreken de mond niet
te bewegen en zo mogelijk ook de lippen onbeweeglijk te houden.
Bij bepaalde klanken zoals b, m of p is het nodig de lippen vooreen
ogenblik tegen elkaar te brengen. Daarom dient men bij het buik
spreken de mond zo dicht gesloten mogelijk te houden, waarbij met
de lippen een zeer smalle spleet gevormd wordt.
Wanneer men voor de spiegel oefent, zal men na een poosje deze
techniek vlug onder de knie hebben. In het begin is het aan te raden
de mond in het geheel niet te bewegen door op de tanden te bijten,
hetgeen natuurlijk dan een eerder verkrampte indruk geeft. Oefening
is ook hier de gulden regel!
Bijzonder grappig wordt uw optreden wanneer men eerst zelf nor
maal spreekt en vervolgens een pop laat antwoorden. Om het onder
scheid zo duidelijk mogelijk te maken, opent men de mond zo wijd
mogelijk als men zelf spreekt.
De pop kan men best zelf maken omdat een geschikt model waar- j
schijnlijk in de handel toch niet verkrijgbaar is. Hiertoe schaft men
zich cellulosepapier aan (bijvoorbeeld papieren luiers), dat men in
water tot een brij oplost en vervolgens met houtlijm of lijm voor be
hangpapier vermengt.
Uit deze brij kan men dan met enige fantasie een pop boetseren, die
men enige dagen op de radiator of aan de kachel laat drogen om deze
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dan nadien nog te beschilderen.
Het belangrijkste is dat men de pop van de mogelijkheid voorziet de
kinnebak te bewegen, omde indruk te versterken dat de pop zelf
spreekt en niet de buikspreker.
Laten we nu tot het elektronisch gedeelte overgaan. De illusie dat de
pop spreekt wordt nog versterkt wanneer men voor de pop met ver
anderde stem spreekt. Dit is beslist geen kleine opgave, in het beste
geval brengt men met onbeweeglijke mond een zacht gelispel te ho
ren. Opdat dit geluid nog sterk genoeg waargenomen zou kunnen
worden, is een mikrofoon noodzakelijk. De mikrofoon wordt aan
het plafond opgehangen of op een statief opgesteld, zo dat deze zich
ter hoogte van de mond iets ter zijde van het aangezicht bevindt,
en wel aan die zijde van het lichaam waar de pop niet vastgehouden
wordt. Wanneer men nu de pop aan het woord laat, draait men het
hoofd recht naar het publiek, waardoor de stem door de mikrofoon
zal worden versterkt. Spreekt men voor zich zelf dan wendt men het
hoofd van de mikrofoon af en kijkt de pop aan; de stem klinkt nu
onversterkt op normale geluidsterkte.
Van de elektronische apparatuur mag door het publiek zo weinig
mogelijk opgemerkt worden. De mikrofoon mag dus niet voor het
gezicht slingeren en zal liefst de kleur van de achtergrond hebben.
Verder mag de geluidsweergave niet door stoorgeluid beinvloed wor
den. Daartoe wordt niet alleen een goede mikrofoon vereist maar
voor alles een goede versterker, De in § 4.8 beschreven mikrofoonversterker met ruisarme FET-ingang is voor deze toepassing het best
geschikt.
5.2 Promille-tester
Omdat er bij feestjes niet alleen limonade gedronken wordt, kan op
een bepaald ogenblik de vraag rijzen of zich nog iemand ongestraft
achter het stuur mag zetten. Het ”zakje” kan hier natuurlijk uit
sluitsel geven, maar we zullen het hier met een kleine elektronische
reactietijdtester proberen.
Natuurlijk is de reactietijd niet uitsluitend van het alcoholgehalte
afhankelijk, maar kunnen ook andere factoren zoals vermoeidheids101

graad e.a. een rol spelen.
Het heeft echter wel zin om op deze manier te werk te gaan omdat
al deze factoren tezamen de rijgeschiktheid bepalen.
We zouden het apparaat kunnen samenstellen met behulp van een
kwarts gestuurde chronometer met digitale uitlezing en met alles
wat daar zoal bijhoort. Echter zoveel geld zal toch niemand voor
een speelgoedje willen uitgeven. Wijzerinstrumenten en cijferuitlezing zullen daarom worden gebannen; in plaats daarvan komt er een
eenvoudige licht emitterende diode (LED).
Fig. 5.01 toont de uit drie trappen bestaande schakeling. Door mid
del van de drukschakelaar Si wordt condensator Cx vanuit de pluspool via R6 langzaam opgeladen. Zodra de condensator de drempelspanning van de Op Amp bereikt, wordt deze van negatieve in po
sitieve verzadiging gedreven. T! wordt geleidend en de LED D2 licht
op. Nu moet de testpersoon zo snel mogelijk schakelaar Si loslaten.
Ondertussen verstrijkt er een bepaalde tijd, de condensator laadt zich
ondertussen verder op.
R10

SI

13

L2

18

13

D2

L4

L9

L7

Ij*2

£R4

RóR R3H
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L6

S2

8

1

■’¥i

*

Rl

1

u

Cl “

R7

3X |S 1
4

= 2“

iBl

71

5

R8
LI

fig. 5.01. Schakeling van een toestel dat de reactietijd meet, die o.a. van het
alcoholgehalte afhangt
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Stuklijst van de Promilletester
B

c!

d‘,

d2
is,
*x.

r2-rs
R 7> R 8
*■>

*.o

s,
s2
T,

Platte batterij 4,5 V met batterijhouder
elektrolytische condensator 220 aiF/10V
zenerdiode 2,7V ZPD 2,7 o.a.
LED van willekeruig fabrikaat
Op Amp 741 in metalen behuizing
9 opbouwsoldeerpennen
2 weerstanden 20f2
3 weerstanden 5,6kS7
weerstand 15kS7
2 weerstanden 33k£7
(weerstanden ± 5%, 1/4W)
trimpotentiometer 10k£7
Potentiometer 10k met draaiknop en schaal
enkelpolige drukschakelaar
enkelpolige tuimelschakelaar
universele npn-transistor BC 184 o.a.
universele pnp-transistor BC 214 o.a.

De lading die op de condensator nog bijgekomen is, is een maat voor
de reactietijd. Men zal nu de LED doven door de spanning op klem 2
van de Op Amp door middel van de potentiometer ƒ?, 0 te verhogen.
Men draait daarom de draaiknop heel langzaam naar rechts tot de
LED terugdooft. Op een ronde geijkte schaal kan men nu een in
druk krijgen over de tijd die verlopen is tussen het oplichten van de
LED en het loslaten van de drukschakelaar Si.
Opdat de LED niet tijdens het indrukken van de drukschakelaar zou
oplichten, wordt de condensator aanvankelijk langzaam opgeladen
over de hoogohmige weerstand R6. Zodra echter de LED oplicht,
moet de lading sneller vooruitgaan, waardoor voor de aflezing
een grotere draaihoek van de potentiometer zal kunnen gebruikt
worden. Om de oplading te versnellen wordt door de nu geleidende
transistor T2 de laagohmige weerstandscombinatie R\/Rg van de
pluspool naar Cx geschakeld. T2 komt in geleiding van zodra er een
spanningsval ontstaat aan de klemmen van de stroombegrenzingsweerstand R2 van de LED.
Transistor T! dient a) als schakelversterker omdat de Op Amp de
LED onvoldoende kan doen oplichten, b) als signaalomkeerschakeling voor de sturing van T2 .
Met behulp van de trimpotentiometer R9 kan de tijdsvertraging inge103

e
fig. 5.02. Etsplan voor de promilletester van fig. 5.01

fig. 5.03. Componentenzijde van de promilletester

steld worden. Men stelt Rg zo in dat de reactietijd van snelle perso
nen binnen 1/4 van de totale draaihoek van R! 0 gelegen is.
De elektronische bouwelementen van de promilletester kunnen op
een print volgens fig. 5.02 en 5.03 worden gemonteerd. Deze print
kan o.a. in een blauwe TEKO plastic behuizing P/2 worden onder
gebracht. De proefschakeling werd eerst op een houten plankje sa104

mengebracht en ook volgens deze constructiemethode werkt de
schakeling probleemloos. In dit laatste geval kan men de kartonnen
schijf zo groot maken dat ze het ganse apparaat overdekt, zodat het
toestelletje ondanks zijn eenvoudige opbouw er toch aardig uitziet.
5.3 Party-kusschakelaar
Op feestjes is het ongetwijfeld een bijzondere kunsttoer als men door
middel van handgeklap het licht kan in- en uitschakelen. In hetgeen
volgt beschrijven we een schakeling die zeer gevoelig is en die alleen
geschikt is voor het schakelen van toestellen die door het net gevoed
worden. Het apparaat heeft twee mogelijkheden. Ofwel wordt het
licht na ieder geruis in of uitgeschakeld, ofwel wordt het licht na ie
der geruis slechts voor een bepaalde instelbare tijd uitgeschakeld.
De schakeling van fig. 5.04 vertrekt van een koolmikrofoon, d.i. het
mikrofoontype dat de grootste spanning afgeeft, zodat men met één
Op Amp kan volstaan. Deze laatste werkt zonder tegenkoppeling,
zodat hij reeds bij zeer kleine signalen in positieve of negatieve ver
zadiging zal worden gestuurd. Voor deze signaalspanningen volstaan
reeds enkele millivolts, omdat we gebruik maken van een versterker
uit de CMOS-techniek, die een buitengewoon grote open lusversterking heeft (10000 maal). Een vereiste daartoe is dat door de in
stelling van de potentiometer en van de trimpotentiometer er in de
buurt van het omklappunt gewerkt wordt.
De schakeling is zo gevoelig dat ze foutloos reageert op geruis van
handgeklap van een afstand-van 6 m. Mogelijk reageert de schake
ling voor een nog grotere afstand, tijdens het uitproberen was er geen
grotere afstand ter beschikking.
Het heeft natuurlijk geen zin het toestel overdreven gevoelig te ma
ken, omdat het dan niet meer praktisch bruikbaar wordt. Met behulp
van de potentiometer R23 kan de gevoeligheid naar believen worden
ingesteld. Het omschakelpunt kan nauwkeurig bepaald worden door
middel van de LED D2 .
Het signaal, dat hier zal bestaan uit een impulstrein en niet uit sinusgolven, wordt eerst naar de mono-flop T!T2 gevoerd. Deze klapt om
en keert na verloop van een bepaalde tijd naar de oorspronkelijke
105
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Stuklijst voor de party-kusschakelaar
A,
Bu,, Bu2
C, -C3

C5
C6
C7
D,

d2
d3-d6
Gr
'S,
L,-Ls
Mi,
ff,
«3. ff.
ffs

ffft-ff.i
ff 12 "ff 16
ff 17'ff22
ff 2 3
ff2<
ff2S
S,
S2
T,-Ts

t6

u

printrelais 12V met sterkstroomcontact
2 wandcontactdozen van het inbouwtype
3 condensatoren 470 pF
condensator 0,1 nF
elektrolytische condensator 100 /jF/16V
elektrolytische condensator 220 pF/40V
elektrolytische condensator 470 pF/16V
zenerdiode 12V, ZPD 12 o.a.
LED van willekeurig fabrikaat
4 silicium universele diodes 1 N 4154 o.a.
Bruggelijkrichter 40V/800mA
MOS Op Amp CA 3130 T
5 soldeerpennen
koolmikrofoon 6V
weerstand 330H
weerstand 1kf2
2 weerstanden 1,5k£2
weerstand 2,2kH
6 weerstanden 5,6kS7
5 weerstanden 15kH
6 weerstanden 56kH
(weerstanden ± 5%, 0,3W)
trimpotentiometer 100kfi
potentiometer 10kH met draaiknop en ijkschaal
potentiometer 100kS7 met draaiknop en ijkschaal
eenpolige tuimelschakelaar met edel metaalcontacten
tweepolige tuimelschakelaar
5 npn-universele transistors BC 107, BC 184 o.a.
npn-vermogenstransistor 2 N 1613 o.a.
transformator 220V/12V 2,5VA, van het opbouwtype
netkabel met contactstop
kabeldoorvoer met trekontlasting
print 150 mm x 120 mm
TEKO-kunststofbehuizing P/4

toestand terug. De tijd van de labiele toestand kan door middel van
de draai weerstand R2 s tussen 1 en 40 seconden worden ingesteld.
In de getekende stand van de schakelaar Sj is de schakeltransistor
T6 aan de mono-flop geschakeld deze blijft zolang geleidend als de
sturing duurt. Het licht gaat nu voor een bepaalde tijd uit. Door de
schakelaar S! in de andere stand te plaatsen, wordt de schakeltran
sistor gestuurd door de FF gevormd door de transistors T3 en T4.
De werking van deze schakeling werd in § 2.7 nader verklaard.
FF en monoflop werken hier zo met elkaar tezamen dat de FF zal
omklappen op het ogenblik dat de monoflop omschakelt. De FF
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heeft twee met elkaar verbonden dynamische ingangen, de omschakelimpuls van de monoflop zal telkens de op dat ogenblik geleidende
transistor uit de FF sperren. Daardoor wordt het relais afwisselend
bekrachtigd of valt opnieuw af.
De monoflop in samenwerking met de FF is geen overbodige bouw
steen. De opgevangen ruissignalen bestaan immers uit een veelvoud
van impulsen, die zonder monoflop de FF overeenkomstig dikwijls
zouden omschakelen, zodat hiermee geen welbepaalde schakelinstelling kan verkregen worden.
Om deze reden wordt door de monoflop één enkele lange impuls uit
deze ruissignalen verkregen.
Omdat vele amateurs het bezwaarlijk vinden buiten de elektronische
schakeling ook nog een mechanische behuizing te moeten maken,
zullen we proberen hiervoor een commerciële behuizing te gebrui
ken.
Deze werkwijze vergt nochtans enig nadenken, omdat de beide
wandcontactdozen zo diep van de rugwand in de behuizing dringen,
dat er praktisch geen plaats meer is voor de print en de bedieningselementen op de frontplaat. Om deze reden worden op de print ver
schillende elementen aangebracht die normaal plaats hadden moeten
vinden op de frontplaat, n.1. beide potentiometers en de LED.
Voor de beide tuimelschakelaars zijn in de print twee uitsparingen
voorzien, waar beide schakelaars doorheen reiken. In een van de hoe
ken van de print wordt bovendien nog de mikrofoon bevestigd. Aan
de er tegenover gelegen plaats van de frontplaat worden perforaties
aangebracht.
Fig. 5.05 toont het etsplan voor deze bouwelementen. Men ziet in
het midden de twee grote boorgaten voor de potentiometers. In de
onmiddellijke omgeving van deze boorgaten mogen geen printgeleiders lopen omdat anders de bevestigingsbouten kortsluitingen zou
den kunnen veroorzaken. Onder de twee boorgaten ziet men de uit
sparingen voor de tuimelschakelaars. Rechts onderaan bevindt zich
een grote ronde uitsparing voor de koolmikrofoon. Rechts en links
hiervan ziet men twee kleinere boorgaten voor de bevestigingsbeugel.
Het rechtse boorgat dient terzelfdertijd voor de bevestiging van de
afstandsbout. De componentenzijde is op fig. 5.06 te zien. Men zorgt
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dat de LED op de metaalfoliezijde van de print wordt vastgesol
deerd, omdat de print met de metaalfoliezijde naar de frontplaat
gekeerd met deze laatste wordt vast geschroefd. Om deze reden
moeten de potentiometers aan de componentenzijde van de print
worden bevestigd, zodanig dat de assen door de metaalfoliezijde
reiken. Men bestudere nog aandachtig foto 8, waarop men de mikrofoon met bevestigingsbeugel uit conservenblik herkent. Deze mikrofoon is op de componentenzijde vastgemaakt met de geperforeerde
opening door de ronde uitsparing naar de frontplaat gekeerd, die
daar eveneens van perforaties voorzien is.
Verder valt nog op te merken dat tengevolge van de inbouw in de be
huizing er een mechanische en akoestische terugkoppeling tussen het
relais en de mikrofoon kan bestaan. Als het relais bekrachtigd wordt
ontstaat er een kleine mechanische trilling, die als akoestisch signaal
door de mikrofoon kan opgenomen worden. Door een verminderde
gevoeligheidsinstelling kan dit verschijnsel vermeden worden.
Enige uitkomst kan ook geboden worden, wanneer de mikrofoon
niet rechtstreeks in verbinding met de print wordt gebracht, door
tussen de mikrofoon en de bevestigingsbeugel een reep schuimrubber
aan te brengen.
De ideale oplossing bestaat er echter in de mikrofoon op de front
plaat te bevestigen zoals op foto 9 zichtbaar is.
De dubbele wandcontactdoos bevindt zich aan de rugzijde zoals op
foto 10 te zien is.
Na montage van het toestel, stelt men beide potentiometers in de lin
ker beginstand en men verdraait de trimpotentiometer R2 3 tot de
LED juist oplicht. Wanneer nu R24 een beetje naar rechts verdraaid
wordt, zodat de LED even dooft, verkrijgt men de gevoeligste instel
ling van het apparaat. Telkens wanneer het apparaat op een ruissig
naal reageert, licht de LED even op. Wordt nu R23 verder in uurwijzerzin verdraaid, dan neemt de gevoeligheid van het toestel af; het
reageert dan nog maar alleen op sterkere ruissignalen.
Met de andere potentiometer R2 5 wordt de omschakelduur van de
monoflop ingesteld. In de uiterste linker stand bedraagt deze ca 1
seconde, uiterst rechts is deze tussen 30 en 45 seconden gelegen (te
wijten aan de tamelijk grote tolerantie van de elektrolytische con
densator).
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Wanneer men de tuimelschakelaar van stand monoflop in stand FF
brengt, wordt R2S helemaal naar links gedraaid, omdat gedurende de
omschakeltijd van de monoflop toch geen impuls de FF kan berei
ken; het apparaat reageert dan zo lang niet op de ruissignalen. Inde
linker eindstand van de potentiometer moeten bijgevolg de lichtuitdovende ruissignalen minstens 1 seconde ten opzichte van elkaar ver
schoven zijn; voor de andere stand van de potentiometer zijn deze
tijden overeenkomstig groter.
Tijdens het bedrijf met de FF kan men aan beide wandcontactdozen
verschillende lampen of lampengroepen, desgevallend van diverse
kleuren, verbinden. Bij ieder ruissignaal wordt dan een andere groep
lampen ingeschakeld. Men kan met dit apparaat dus verschillende
effecten te weeg brengen, wellicht vallen U nog andere toepassingen
te binnen, wanneer u het toestel met goed gevolg hebt nagebouwd.
5.4 Vier kanalen lichtorgel
Het is altijd een bijzondere stunt wanneer men tijdens dansfeestjes of
carnavalvieringen de muziek door lichteffecten kan begeleiden. Der
gelijke z.g. "psychedelische” belichting kan volgens talrijke metho
des verkregen worden, gaande van de transformator met twee gloei
lampen tot een compleet lichtorgel voor 8 of nog meer kanalen en
met twee dozijn instelpotentiometers op de frontplaat. We zullen
proberen de gouden middenweg te bewandelen door een toestel te
beschrijven dat aan hoge eisen voldoet zonder in een zinloos inge
wikkeld elektronisch speelgoed te vervallen.
Een lichtorgel dat een danspartij stemmingsvol met lichteffecten on
derstreept, moet aan volgende drie eisen voldoen.
Ten eerste moet er een ondubbelzinnig verband tussen de toonhoog
te en de lichtkleur bestaan. Elektrisch betekent dit dat de frequentiebanden door middel van filters met steile flanken zuiver van elkaar
moeten gescheiden zijn.
Ten tweede moet het apparaat aan de subjectieve hoorindruk vol
doen. Wanneer dus bij een muziekuitvoering verschillende instrumen
ten met wel onderscheiden toonhoogten gelijktijdig hoorbaar zijn,
dan mogen alle lampengroepen niet tezamen oplichten, maar alleen
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de lampengroep die met het dominerend instrument overeenkomt.
Elektrisch betekent dit dat het desbetreffende kanaal een bepaalde
scherp gedefinieerde inschakeldrempel moet bezitten.
Ten slotte zal men de werking van het apparaat aan het karakter van
het muziekstuk moeten kunnen aanpassen en bijgevolg moeten er in
dividuele instelmogelijkheden worden voorzien, naargelang het gaat
over een muziekstuk van geringe dynamiek of om uitgesproken rit
mische muziek.
Vervolgens moet men een keuze maken over het aantal kanalen. Dit
is niet zozeer een probleem van kostprijs, maar heeft vooral betrek
king op de doeltreffendheid, vooral indien men een psychisch ver
antwoorde oplossing nastreeft en de gasten niet door zinloze blik
semschichten wenst te irriteren.
Men neme zelf de proef door gedurende een fractie van een seconde
een groep personen te observeren en door nadien het aantal perso
nen te bepalen waaruit die groep bestond. Het is een experimenteel
feit dat gemiddeld in één oogopslag, dus zonder bewust te tellen, er
hoogstens vijf personen of voorwerpen kunnen worden waargeno
men. Het heeft daarom geen zin meer dan vijf lampengroepen te
voorzien, omdat er dan geen verband tussen toonhoogte en licht
kleur meer mogelijk is; men wordt er slechts door geirriteerd
Er bestaan nu in de handel vijf duidelijk onderscheiden gekleurde
lampen nl: wit, geel, rood; groen en blauw. De witte kleur kan men
rustig weglaten want onverzwakt straalt een witte lichtbron zoveel
licht uit dat men er door verblind raakt en de andere kleuren niet
meer opmerkt. Als men de witte kleur verzwakt, verkrijgt men onge
veer dezelfde indruk als voor geel. Er blijven bijgevolg nog vier lichtkanalen over, die duidelijk van elkaar te onderscheiden zijn.
Een andere belangrijke vraag is of er digitaal dan wel analoog moet
gestuurd worden. Een analoge sturing maakt de helderheid van de
lampen afhankelijk van de geluidsterkte. Het gevolg is dat alle lam
pen gedurende de meeste tijd min of meer sterk zouden gloeien,
waardoor het eigenlijke effect van de lichtsturing verdwijnt. Het
gloeien kan men tengevolge van de thermische traagheid van de lam
pen toch niet vermijden.
Als keuze blijft dan de digitale of de gemengde sturing over. Bij de
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digitale sturing moet men ieder kanaal van een bijkomende monoflop, met instelbare vertraging, voorzien. De sturing zal dan telkens
wanneer de drempelwaarde overschreden wordt, de desbetreffende
lampengroep voor een bepaalde tijd, bijvoorbeeld tussen 0,1 en 1 se
conde gelegen, inschakelen.
Afgezien van het feit dat dit extra kosten betekent, is een dergelijke
tijdsvertraging niet noodzakelijk, een lichtorgel functioneert zeer
doelmatig met een gemengde of hybride sturing.
De hybride sturing schakelt een lampengroep bij het overschrijden
van de drempelwaarde zo lang in tot het signaalniveau weer beneden
de drempelwaarde gedaald is, dus overeenkomstig de duur van het in
gangssignaal.
Men kan de inschakelduur tussen bepaalde grenzen veranderen, door
de drempelwaarde te verstellen, hierdoor wijzigt men de reactiegevoeligheid van de schakeling.
Daar deze instelmogelijkheid zonder meer aanwezig moet zijn, wil
men het toestel aan het karakter van de muziek kunnen aanpassen,
vormt de hybride sturing met haar kleine omvangrijkheid een goed
compromis tussen kwaliteit en kostprijs.
De aangelegde wisselspanning moet in overeenkomende signalen, no
dig voor de sturing van een triacschakeling, worden omgevormd. De
moderne halfgeleider techniek heeft hiervoor talrijke mogelijkheden
met bijkomende verfijningen, die natuurlijk de kosten opdrijven.
Zo kan men bijvoorbeeld een automatische sterkteregeling voorzien,
om het lichtorgel aan de ogenblikkelijke signaalsterkte, dus de heer
sende geluidsterkte aan te passen. Hierbij loopt men echter het ge
vaar dat deze regeling de signaalspanning nivelleert en dat de lichtef
fecten vooral bij dynamische muziek afgevlakt worden.
De nu volgende schakeling, die ook voor beginners gemakkelijk kan
nagebouwd worden, verenigt nabouwzekerheid met kwaliteit. Het
gebruik van digitale schakelingen is uitgesloten, omdat prints voor
deze behuizing moeilijkheden bij zelfvervaardiging mee brengen.
Om het aantal bouwelementen klein te houden, worden triacs recht
streeks door Op Amps gestuurd. Dit onderstelt echter het gebruik
van bepaalde uitgezóchte types. Wie deze niet kan aanschaffen, heeft
nog de mogelijkheid een transistor als schakelversterker tussen de Op
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fig. 5.07. Blokschema van een 4 kanalen lichtorgel.

Amp en de triac te plaatsen ot' een Op Amp met vermogenseindtrap
te voorzien (bijv. CA 3094).
Bespreken we eerst het blokschema van fig. 5.07 om een beter over
zicht te krijgen van de werking van de schakeling. De audiofrequenties voert men naar de scheidingstransformator, die hier zeker nodig
is, omdat de minleiding van de print rechtstreeks met het net verbon
den is. Zonder scheidingstransformator zou zich naargelang het geval
kortsluiting kunnen voordoen.
Na de scheidingstransformator volgt de voorversterker, die om twee
redenen noodzakelijk is. Ten eerste mag de ingang van het lichtorgel
niet direct aan de luidsprekeruitgang geschakeld worden, omdat men
anders bij verandering van de geluidssterkte ook het lichtorgel bijstel
len moet. Het is interessanter de magneetbanduitgang van de verster
ker te gebruiken. Maar omdat hier het signaalniveau belangrijk lager
kan liggen (0,5V) moeten de audiosignalen aan de ingang van het
lichtorgel eerst versterkt worden.
Bovendien veroorzaakt de scheidingstransformator een spanningstransformatie naar beneden, waardoor het signaal erg verzwakt
wordt. Deze spanningstransformatie naar beneden geeft een grote ingangsimpedantie en deze heeft men nodig om een impedantie-aan115

passing met de hoogohmige signaalbronnen mogelijk te maken.
Nadat het signaal versterkt is, bereikt het de filters. De ingangen van
de vier filters zijn parallel geschakeld en het signaal wordt overeen
komstig de filterkarakteristiek(een laag doorlaatfilter LD, twee banddoorlaatfilters BD en een hoogdoorlaatfilter HD) in vier kanalen op
gedeeld.
De daaropvolgende stuurtrappen hebben twee opdrachten, nl. het
door de filters verzwakte signaal weer versterken en de stuurstroom
(poortstroom) leveren voor de triac-schakelingen.
Ten slotte vormen de triac-schakelingen elektronische schakelaars
die de desbetreffende lampengroep in- en uitschakelen.
Ook is nog het voedingsgedeelte weer gegeven dat aan de schakeling
de 12V gestabilizeerde spanning levert.
Fig. 5.08 geeft de volledige schakeling van het lichtorgel. De ingang
komt aan de hoogohmige zijde van de scheidingstransformator, waar
door de vereiste ingangsimpedantie van 500 k 12 wordt verkregen. In
de proefschakeling werd een LF-transformator 800 12 : 4 £2 gebruikt.
Een transformatie 80 12 : 4 12 kan ook volstaan omdat de belasting op
de secundaire 25k 12bedraagt, die naar de primaire omgezet 500k!2
geeft, op voorwaarde dat men de weerstand /?4 verwijdert. De geko
zen transformator en de ingestelde versterking van IS1 volstaat bij
volle uitsturing van ca 50 mV.
De scheidingstransformator is zeer gevoelig voor strooikoppelingen;
vooral vanwege de nettransformator. Om deze koppelingen zo klein
mogelijk te houden, moeten de symmetrie-assen van de wikkelingen
van de net- en van de scheidingstransformator ten opzichte van el
kaar 90” verdraaid zijn. Verder moet de scheidingstransformator een
ferrietkem hebben. Aan de frequentieweergave van de scheidings
transformator moet praktisch geen belang gehecht worden, omdat
moderne transformatoren op dit gebied niets te wensen overlaten.
Ook is het vermogen van deze transformator van geen betekenis, het
mag willekeurig klein zijn.
Het door de scheidingstransformator afgeleverde signaal wordt van
de potentiometer RX1 afgenomen. Met deze potentiometer kan de
totale gevoeligheid van het apparaat, overeenkomstig het heersend
signaalniveau wordt ingesteld.
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Stuklijst voor het lichtorgel
Bu, -Bu4
Bus
Ct

C2
CA
Cs

c6
c7-c
Cl o ‘Cf 3

D,
F,-«=4

GL,, GL2
Gr
ISJS,
IS5
L,-Lia
/?,-/?,
*3

Ra.Rs
Rt. Rn
R* R\i
O13 D16
« I 7 ■''Jl

Ti

2 dubbele wandcontactdozen inbouwtype
5 polige diodestekker
condensator 270pF
condensator 1 juF
elektrolytische condensator 4,7 /iF/16V
elektrolytische condensator 100/iF/25V
elektrolytische condensator 470 /iF/40V
elektrolytische condensator opbouwtype 10/jF/25V (laag
doorlaat)
3 condensatoren 0,33 juF (band- en hoogdoorlaat)
4 opbouwcondensatoren 0,1 juF/250V
zenerdiode 12V, ZPD 12 o.a.
4 passieve netwerken (zie stuklijst voor de filters)
2 inbouwglimplampen met serieweerstand voor 220V
bruggelijkrichter B 40 C 800
4 Op Amps in metalen behuizing 741 C
Op Amp 709 C
12 opbouw soldeerpennen
2 weerstanden 1,2kH
weerstand 820S7
2 weerstanden 5,6kft
2 weerstanden vallen weg
weerstand 100kH
4 weerstanden 56£2
(weerstanden ± 5%, 0,3W)
4 weerstanden 56H ± 10%, 0,5W
5 potentiometers 25kf2 met draaiknop en ijkschaal
npn vermogenstransistor 2 N 1613

Stuklijst voor de filters
Filter 1
condensator 3,3 nF
condensator 15 nF
^4
weerstand 560 kft
weerstand 5,6 kft
* 43
«43
weerstand 27 kfi

C4l
CA2

Filter 2
condensator 1,5 nF
C43
C44
condensator 68 nF
condensator 0,1 juF
G4S
«44
weerstand 560 kH
«45
weerstand 2,2 kfï
«46
weerstand 27 kft
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Filter 3
condensator 220 pF
condensator 22 n F
C47
condensator 15 nF
C48
weerstand 560 k£2
*43
weerstand 2,2 kf2
*4,
weerstand 27 k$7
Filter 4
condensator 10 nF
condensator 2,2 nF
condensator 1 nF
C si
C„ condensator 15 pF
*50
weerstand 270 kft
*5
weerstand 56 k£2
weerstand 2,2 kft
*53
weerstand 27 kft

&

*S1

Dc voorversterker versterkt het door de scheidingstransformator
verzwakte signaal. Ondanks de ca 200- voudige versterking kan hier
met goed resultaat de Op Amp 741 C gebruikt worden.
Het uitgangssignaal van de versterker gaat naar vier parallel ge
schakelde potentiometers, waardoor de gevoeligheid van ieder kanaal
apart kan worden ingesteld.
Daar het onderwerp elektrische filters tamelijk ingewikkeld is, zul
len we ons beperken tot een bespreking van het gekozen filtertype.
Omdat de vereiste flanksteilheid niet metéén passief RC -element te
realizeren is, gebruiken we hier een zogenaamd aktief filter.
Teneinde het schema niet onoverzichtelijk te maken, worden op fig.
5.08 alleen de gemeenschappelijke bouwelementen weergegeven te
zamen met bouwelementen van één kanaal. Voor ieder kanaal zal na
tuurlijk een andere samenstelling van de elementen van het filter ver
eist zijn. Deze vier verschillende filters zijn in fig. 5.09 getekend.
Het is de bedoeling de hoorbare frequentieband in ca 4 even grote
banden van 2,4 a 2,5 oktaven te verdelen, hetgeen audio-psychologisch optimaal zou zijn. Men kan echter desgewenst deze frequentiebanden verschuiven, waardoor dan de potentiometers in verschil
lende standen moeten worden gebracht. In de gevoeligste stand van
de potentiometer wordt de frequentieband breder.
Aan ieder filter wordt een Op Amp toegevoegd, die een gedeelte van
het aktief filter vormt en tevens als stuurtrap voor de triacs dienst
doet. De versterking van het aktief filter ligt tussen 100 en 200. Op
tredende versterkingsverschillen, die ook door toleranties van de filterelementen kunnen worden teweeg gebracht, worden door de in
stelpoten tiometers gecompenseerd.
Een gemiddelde Op Amp levert een uitgangsstroom van ca 5 mA.
Omdat normale triacs poortstromen van 50 tot 80 mA nodig heb
ben, kunnen met deze versterkers de triacs niet worden uitgestuurd.
Teneinde een bijkomende stuurtrap uit te sparen, worden daarom
voor de triacs speciale types uitgezocht, die slechts 5 mA poortstroom vergen. Het prijsverschil met de normale types is niet zeer
groot, maar de print wordt er wel belangrijk door vereenvoudigd.
Er moet ook op gelet worden dat de minpool van de voedingsspan
ning rechtstreeks met de pool van het net verbonden is. Gedurende
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het onder spanning staan van de schakeling mag er daarom niet aan
de print worden geëxperimenteerd. Wie liet toestel wenst door te
meten zal dus eerst de meetstiften verbinden, vervolgens de netstekker in steken, enz. Bovendien moeten alle onder spanning staande
delen, in het bijzonder de koelvinnen van de triacs, tegen toevallige
aanrakingen worden afgedekt. Men zal alleen met rubberhandschoenen werken en daarbij op een geïsoleerd tapijt of voetmat staan.
Iedere triac kan 4 A schakelen d.i. tezamen 16 A,een normale scha
kelaar kan zo’n grote stroom niet aan, waardoor ieder kanaal apart
zou moeten worden ingeschakeld en ook apart zou moeten worden
beveiligd. Daar hierdoor het aantal bouwelementen in belangrijke
mate zou stijgen, kiezen we de eenvoudigste oplossing door van netschakelaar en zekeringen afstand te doen. Als spanningsindicator
doet een eenvoudig neonlampje GLj dienst.
Zoals reeds eerder opgemerkt, is het mogelijk dat aan de minpool de
netspanning ligt. Hoewel de schakeling dit wel uithoudt, is het geen
fraaie oplossing. Het ware beter de minpool rechtstreeks aan de aar
de te leggen, door gewoon de netstekker om te draaien. Als aanwij
zing dat aan de minpool netspanning ligt, dient het neonlampje GL2 .
In de proefstelling werd GL, van de benaming ”Netz ein” (netspan
ning aangeschakeld) voorzien, terwijl bij GL2 "Umpolen” (ompolen)
te lezen slaat (zie foto 13)
De elektronische bouwelementen worden op een print volgens fig.
5.10 en 5.11 tezamen gebracht. Om met een goedkope kant en klaar
behuizing rond te komen, worden voor de proefschakeling twee
blauwe TEKO-kunststof behuizingen gebruikt, die door middel van
schroeven aan hun smalste zijde met elkaar verbonden worden. Daar
de 4 wandcontactdozen zeer veel plaats vragen zijn hier twee behui
zingen noodzakelijk.
Als contactdozen kiest men liefst van het inbouwtype, die men aan
de rugzijde van de behuizing aanbrengt (foto 12).
De vijf potentiometers en de beide neonlampjes bevinden zich op de
frontplaat van de behuizing. Daar de wandcontactdozen tamelijk
diep in de behuizing dringen, is er tussen de contactdozen en de
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frontplaat geen plaats meer om de print onder te brengen. De print
moet daarom in de andere behuizing worden ondergebracht, waar ze
met afstandsbouten aan de frontplaat bevestigd wordt.
Opdat de nettransformator de contactdozen niet kan raken, wordt
deze zo ver mogelijk in een hoek van de print geplaatst.
Men volge zo getrouw mogelijk de bouwbeschrijving. Tijdens de op
bouw van het apparaat traden er enige moeilijkheden op, die gedeel
telijk met de constructie te maken hadden en die om reden van
plaatsgebrek hier niet kunnen vermeld worden.
Belangrijk is vooral dat de net- en de scheidingstransformator niet
te dicht bij elkaar geplaatst worden en 90° tegen over elkaar verscho
ven op de print geplaatst worden, (zie foto 11).
De print is zo opgevat dat de filters met de weerstanden R4 l-s3 en
de condensatoren C4 1 '5 2 aan de componentenzijde overzichtelijk
gegroepeerd zijn. Hierdoor wordt het gemakkelijk kleine veranderin
gen aan te brengen, wanneer men bijvoorbeeld andere dan de voorge
stelde frequentiebanden zou verkiezen.
De bedrading wordt in fig. 5.08 gegeven. De vier uitgangen van de
klemmen K3 en K4 gaan telkens naar een pool van de contactdozen
Bui tot Bu4. De andere pool van het net, alsook de aardgeleider SL,
staan bij de contactdozen in parallel (in het schema weergegeven met
Bu, -4). Vergeet vooral niet de van buiten af aanraakbare metalen on
derdelen met de aardgeleider te verbinden!
De leiding van de diodestekker Bus naar de print moet afgeschermd
zijn. Bus wordt zo mogelijk aan de stekker voor de magneetband van
de versterker aangesloten. Daar men deze ook voor de magnetofoon
nodig heeft, is het noodzakelijk een adaptorkabel met 5-polige dio
de stekker te vervaardigen aan één uiteinde en twee 5-polige diodestekkers aan het andere.
De soldeerpennen L4 en L8 van de print worden door middel van
een draadbrug met elkaar verbonden. Daar de geleiders op de print
niet voor grote stromen geschikt zijn, moeten de aansluitingen van
de triacs over gei'soleerde draden met de klemmen K2 verbonden
worden. Deze draden zijn op fig. 5.08 door gegolfde lijnen weerge
geven. De afscherming van de leidingen naar de diodestekkers mag
niet met het nulpunt, de minpool of enig metalen onderdeel in ver124

binding komen. Dit in tegenstelling tot de afscherming van de kabel
naar R 2 i die als toevoer van de spanning dienst doet en die, zoals op
fig. 5.08 zichtbaar, met het nulpunt (L8) en R21 verbonden is. De
behuizing van R2X wordt aan de voorziene soldeerpen met de min
pool verbonden.
Voor de warmte afvoer volstaat per kanaal een stukje aluminium van
1,5 mm x 20 mm x 20 mm. De print mag niet juist in het midden
van de frontplaat worden gezet, ze moet verschoven worden en wel
zodanig dat het bouwelement met de grootste diepte, nl. de netspanningstransformator in een hoek komt te staan, dit om aanraking met
de contactdozen te vermijden. De afstandsbouten mogen max. 20
mm lang zijn.
Wanneer men bij het experimenteren een generator aan de ingangsklemmen aansluit, zal men vaststellen dat de lichtsterkte niet conti
nu instelbaar is, zoals bij een lichtdimschakeling, maar dat de gloei
lampen vanaf een bepaalde drempelspanning plotseling volop gaan
branden. Zoals in het begin vermeld, was dit juist de bedoeling, om
te vermijden dat de lampen zouden gloeien. Om een zo sterk moge
lijk effect te geven, moeten de lampen immers op het ritme van de
muziek ineens oplichten en doven.
Er bestaan geen bepaalde regels om de lampenkleur met de toon
hoogte in overeenstemming te brengen, over het algemeen kent men
aan hogere audiofrequenties hogere lichtfrequenties toe, dus rood
voor het laag doorlaatfilter (filter 1), geel voor het laagste banddoorlaatfilter (filter 2), groen aan het hoogste banddoorlaatfilter (filter 3)
en blauw aan het hoogdoorlaatfilter (filter 4).
De stand van de potentiometer moet uitgeprobeerd worden. Immers,
daar de ontstekingsvoorwaarde van iedere triac aan sterke schomme
lingen onderhevig is, zal iedere potentiometer een andere stand in
nemen, in zoverre de voorziene frequentiebanden nauwkeurig aan
gehouden worden.
Als men geen sinusgenerator ter beschikking heeft, moeten deze
standen op het gevoel ingesteld worden.
Merken we ten slotte nog op dat de blauwe kleur tamelijk koud aan
doet, men kan hiervoor misschien beter violet kiezen, maar dan
brandt de lamp tamelijk donker. Een andere mogelijkheid bestaat er
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in voor de kleuren rood, oranje, geel en groen te kiezen. In verfwinkels en hobby zaken kan men gloeilampenlak kopen, waarmee men
de lampen naar believen kan kleuren.
Als de bouwhandleiding nauwkeurig wordt opgevolgd en er geen bedradingsfouten worden gemaakt, verkrijgt men een onberispelijk
werkend apparaat, dat de vergelijking met ieder industrieel toestel
kan doorstaan en zeker veel voldoening zal geven.
5.5 Rookschakelaar
De in § 5.3 beschreven ”party-kusschakelaar”, reageert op ruissigna
len. Het volgende toestel, dat eveneens op feestjes kan dienen, kan
ook licht aan- en uitschakelen, door er sigarettenrook tegenaan te
blazen.
Voor de in- en uitschakeling voorziet men twee fototransistors in een
differentiaalschakeling met bijzonder hoge gevoeligheid om nog op
de geringste helderheidsverschillen te kunnen reageren.
Om het geringe helderheidsverschil, dat ten gevolge van sigaretten
rook ontstaat, nog te kunnen detecteren, hebben we zeer gevoelige
sensoren nodig, zodat voor dit toepassingsgebied alleen moderne fo
totransistors in aanmerking komen.
Fototransistors vertonen echter het nadeel dat ze voor belichtingen
gelegen tussen zwakke kamerbelichtingen en het normale daglicht,
fotostromen leveren die ettelijke machten van 10 veranderen.
Om de fotostroom in een spanning om te zetten, wordt in serie met
de transistor een weerstand geschakeld. Als deze zeer hoogohmig is,
werkt de schakeling ook nog voor schemerlicht; bij sterke kamerbelichting ligt dan aan de klemmen van deze weerstand de volledige
voe din gsspannin g.
Wordt de weerstand te klein in waarde gekozen, dan krijgt men bij
een zwakke belichting praktisch geen spanningsval, nodig om de vol
gende versterker uit te sturen. Om deze reden moet deze belastingsweerstand veranderlijk worden gemaakt.
Eén enkele potentiometer volstaat echter niet. De signaalspanning
voor de Op Amp moet minstens 2 V positiever zijn de de minpool en
1,5 V negatiever dan de pluspool. Aan de klemmen van een sterk be126

lichte transistor kan de spanning nog over enkele millivolts veran
deren. Daarom moet men, ten einde het toestel aan alle te voorziene
belichtingsvoorwaarden aan te passen, twee potentiometers voorzien.
Daarmee zijn echter alle problemen nog niet van de baan, buiten de
aanpassing aan de meest verschillende lichtverhoudingen, mogen de
toleranties niet vergeten worden. Voor de compensatie van de tole
ranties is een derde potentiometer noodzakelijk.
Wel bestaan er schakelingen waar men met minder potentiometers
volstaat, maar deze zijn ofwel veel ongevoeliger of ze werken alleen
probleemloos voor bepaalde lichtvoorwaarden.
In schakeling van fig. 5.12 zijn beide fototransistors in de takken
van een brug geschakeld, de twee andere takken worden door de
weerstanden Rs en R6 gevormd. De potentiometer Rc, bevindt zich
tussen de brug en de minpool, de potentiometer R10 is tussen de
brug en de pluspool geschakeld. Potentiometer Rs dient om de brug
in evenwicht te brengen.
De Op Amp 1S1 heeft geen tegen koppeling en werkt bijgevolg als
spanningsvergelijker met de volledige open lusversterking. Dit vol
staat echter nog niet, want wanneer de rookwolk over de fototransistor is voorbijgetrokken, zal immers de verkregen schakelstelling
behouden blijven. We hebben dus nog een geheugenelement nodig,
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fig. 5.12. Elektronische rookschakelaar.
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dat we verkrijgen door de Op Amp eenvoudig als Schmitt-trigger te
schakelen.
De voorgestelde schakeling heeft nu hysteresis, hetgeen betekent dat
bij een bepaalde stuurspanning de Schmitt-trigger in een bepaalde
toestand schakelt en bij een andere stuurspanning, verschillend van
de eerste, de trigger in zijn oorspronkelijke toestand terugschakelt.
Men legt nu de rustspanning halverwege tussen die beide drempelspanningen. Verhoogt men de stuurspanning dan schakelt de Op
Amp in een bepaalde stand, neemt de stuurspanning vervolgens af
dan schakelt de trigger blijvend in de andere stand over.
Daar men de stuurspanning alleen kan doen dalen als men de belich
ting op de fototransistors door middel van een rookwalm vermindert
en deze belichting dus niet kan doen stijgen (behalve wanneer men
b.v. met een lucifer de belichting ervan verhoogt), gebruikt men voor
de terugschakeling een tweede fototransistor. Deze zal eveneens door
de rookwolk verduisterd worden, waardoor de stuurspanning even
eens daalt, maar deze spanning bei'nvioedt de andere ingangsklem
van de Op Amp.
De hysteresiswerking van de Op Amp wordt door de meekoppeling
via weerstand /?7, naar de niet inverterende ingang veroorzaakt, (zou
R-j naar de inverterende ingang gevoerd worden, dan zou men tegenkoppeling teweeg brengen).
Aan de uitgang van IS1 wordt een schakeltransistor aangesloten. De
zenerdiode verhindert dat T4 geleidend wordt, als de Op Amp zich
in negatieve verzadiging bevindt (uitgangsspanning ca 2 V).
De voedingsspanning voor IS 1, T, en T2 wordt gestabilizeerd door
D3 en T3.
De schakeling wordt op een print gemonteerd volgens fig. 5.13 en
5.14. Ook hier hebben we met het zelfde probleem te maken als bij
de partykusschakelaar: de diepte van de voorziene TEKO-behuizing
is onvoldoende voor de wandcontactdoos, voor de print en voor de
bedieningselementen op de frontplaat.
Er moeten bijgevolg bedieningselementen, nl. fototransistors en potentiometers, bij op de print geplaatst worden.
In het schema van fig. 5.12 zijn deze elementen getekend alsof ze zich
buiten de print bevinden, om aan te geven dat deze, in tegenstelling
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fig. 5.14. Componentenzijde van de rookschakelaar

tot de overige bouwelementen, anders op de print moeten beves
tigd worden. De fototransistor wordt op de metaalfoliezijde gesol
deerd, de potentiometers steken met hun assen door deze foliezijde.
De print wordt door middel van ca 10 mm lange afstandsbouten aan
de frontplaat vastgemaakt en wel zo dat de metaalfoliezijde naar de
frontplaat toe gericht is.
Opdat de transformator, het bouwelement met grootste hoogte, niet
met de contactdozen in aanraking kan komen, moet deze in een
hoek komen te staan. De print zal dus zo asymmetrisch mogelijk aan
de bovenzijde van de frontplaat worden vastgemaakt. Hierdoor krijgt
ook de netschakelaar een plaatsje in de rechter benedenhoek. De
ze laatste wordt rechtstreeks op de frontplaat vastgemaakt en niet op
de print, opdat de print geen spanning zou krijgen in de uitstand van
de schakelaar.
De aansluitdraden van de fototransistors moeten zo ver ingekort
worden, dat deze transistors juist met hun kopjes door de boorgaten
van de frontplaat reiken.
De frontplaat heeft ook boorgaten voor de potentiometerassen. De
inbouwcontactdozen bevinden zich ook hier aan de rugzijde van de
behuizing (zie foto 10).
De afregeling is wel iets omslachtig, maar moet slechts éénmaal uit
gevoerd worden als men het apparaat niet iedere dag in een andere
kamer plaatst.
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Voor de afregeling sluit men een lamp aan de contactdoos en ver
bindt men het toestel met de netspanning.
Eerst stelt men beide helderheidsregelaars R9 en Rl0 ongeveer in het
midden en probeert dan door wijziging van R6 de lamp aan te scha
kelen. Als men hierin niet slaagt, dan worden Rg en Rl0 in tegenge
stelde zin verdraaid. Is ook nu geen omschakeling tot stand te bren
gen, dan worden R9 en Ri0 in omgekeerde zin en tegengesteld aan
elkaar verdraaid. Wanneer men op deze manier de juiste instelling ge
vonden heeft, dan wordt R8 tussen beide omschakelpunten inge
steld.
Wordt nu een transistor met de vinger afgeschermd, dan zal de lamp
omschakelen en na het verwijderen van die vinger omgeschakeld blij
ven. Verduistert men de andere transistor dan moet de lamp terug
schakelen.
Men kan beide fototransistors op de frontplaat merken met de bena
mingen ”licht” en ”donker”, ook kunnen de draaizinnen van de potentiometers R9 en ^!0 telkens met ”licht” en ”donker” worden
aangegeven.
Stuklijst van de rookschakelaar
A
Ct

D,
d2
d3
Gr,
IS,
l»-l9
R.
'*1
r2r.
Rn
/?9, Rl0
S,
Ti,Ta
t3
T,
U

relais met sterkstroomcontact, opbouwtype, bekrachtigingsspanning 12V
elektrolytische condensator 470 ^F/40V
silicium universele diode 1 N 4154 o.a.
zenerdiode 2,7V, ZPD 2,7 o.a.
zenerdiode 12V, ZPD 12 o.a.
bruggelijkrichter B 80 C 800
Op Amp 741 C
9 opbouwsoldeerpennen
weerstand 1 kft
3 weerstanden 5,6 k£7
2 weerstanden 56 kft
weerstand 10 MS7
(weerstanden ± 5%, 0,3W)
potentiometer 500 k£2 lineair met draaiknop en ijkschaal
2 potentiometers 1 Mü met draaiknop en ijkschaal
tweepolige tuimelschakelaar met plaatje "aan-uit"
2 npn universele fototransistors TIL 63, TIL 78 o.a.
npn universele transistor BC 108, BC 184 o.a.
npn vermogenstransistor 2 N 1613 o.a.
transformator 220V/12V, 2,5 VA, opbouwtype
netkabel met contactstop en doorvoer
inbouwcontactdozen
print 80 mm x 160 mm ongeëtst
TEKO-behuzing P/4
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6. Radio-ontvangtechniek

De radio-ontvangtechniek is reeds meer dan een halve eeuw oud.
Twee generaties enthousiaste radio-amateurs hebben zich intensief
met de ontwikkeling van radioschakelingen bezig gehouden. De erva
ring toont dat ook de hedendaagse generatie van jonge amateurs zich
nog steeds voor radioschakelingen interesseert. Hierbij ligt niet het
streven aan de basis van een volmaakt apparaat te willen bouwen,
want voor apparaten gelijkwaardig aan industriële, ontbreekt niet al
leen de ervaring maar vooral een uitgebreid arsenaal aan meetinstru
menten. Er is hier veeleer de experimenteervreugde en het plezier dat
er met experimenteren wat te leren valt dat deze trend verklaart. In
hetgeen volgt zullen we ons daarom met eenvoudige schakelingen te
vreden stellen, die ons trouwens het beoogde resultaat zullen geven.
6.1 Experimenteer diode-ontvanger
Vijf bouwelementen volstaan voor deze eenvoudige ontvanger. Daar
toe moet eerst de HF spoel vervaardigd worden. Men schaft zich bij
een vakhandelaar een geschikt spoellichaam aan (bijv. Vogt B6/34229 met ferrietkem GW 6/13x0,75). Dit spoellichaam heeft een bui
tendiameter van 7,5 mm en is ca 34 mm lang. Ter bevestiging dient
een flens met uitkraging. Door het spoellichaam loopt in de langsrichting een schroefdraad van 6 mm, waarin de ferrietkem ge
schroefd wordt. Voor de wikkeling wordt er soldeerbaar HF litzedraad van 10 x 0,05 mm gebruikt. Bij deze draadsoort volstaat het
van de omspinning vrijgemaakt uiteinde met behulp van colofonium
te vertinnen om een deugdelijke verbinding van de individuele litzedraadjes te verkrijgen.
Men kan de isolatie van de litzedraadjes ook verwijderen door ze
even boven een vlam te houden en dan vlug in spiritus te dompelen.
Nooit met een tang of met een mes proberen de isolatie te verwijde132

ren! Eén enkele afgebroken litzedraad levert meer demping dan wan
neer men een massieve draad voor de wikkeling zou gebruikt heb
ben!
HF litze draad heeft bij hoge frequenties het voordeel dat de spoel
en een hogere kwaliteitsfactor vertonen, omdat het huideffect (skin
effect) vermeden wordt. Bij toenemende frequenties wordt immers
de doorsnede van de geleider slechter gebruikt omdat de stroom dan
nog slechts aan de oppervlakte van de geleider vloeit, waardoor de
HF-weerstand zal toenemen. De schadelijke invloed van het skin
effect wordt dus geringer naarmate de oppervlakte van de geleider
groter wordt in verhouding tot de doorsnede.
Het spoellichaam wordt bewikkeld zoals op fig. 6.01 weergegeven.
De antennekringspoel Lx bevat in het totaal 120 windingen. Na ieder
windingsgetal wordt de draad als lus naar buiten gevoerd en vervol
gens zonder onderbreking in dezelfde wikkelzin tot de volgende
spoelen en aftakkingen gewikkeld. Het is belangrijk de opeenvol
gende aansluitingen, bijv. met behulp van een gekleurde viltstift, te
merken. De opeenvolgende kleuren zijn in fig. 6.01 aangegeven.
Op dezelfde manier wordt de afstemspoel L2 gewikkeld. De draaduiteinden van beide spoelen maakt men met behulp van wat lijm
vast.
Wie niet vertrouwd is met de Fijne litzedraad of zich niet de moeite
van het wikkelen wil geven, kan de spoel ook kant en klaar aanschaf
fen.
De opbouw gebeurt op een gatenraster uit Pertinax van 120 mm x
kleur
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fig. 6.01. Windingsgetallen en kleurenaanduidingen voor de spoelen van de
diode-ontvanger.
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C1/IVA aansluitpunten
voor hoofdtelefoon
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fig. 6.03. Diode ontvanger met
fig. 6.02. Opbouw van de diode-ontvanger.

serieresonantie.

Stuklijst diode-ontvanger
C,

c2/c3
D,
L,/La

Miniatuur vlakke draaicondensator 500 pF
condensator 2000 pF
germanium universele diode fabrikaat willekeurig
spoellichaam B 6/34-229 met ferrietkern Vogt GW 6/13 x 0,75
rasterplaat met klinkbare soldeerpenen
aansluitbussen
draaiknop met ijkschaal
schroeven en afstandsbouten

70 mm. Als soldeerpunten dienen z.g. klinknagelsoldeeroogjes, die
aan de onderkant vast in de gaatjes van de rasterplaat worden ge
klonken met behulp van een stompe nagel bijv.
De schikking van de bouwelementen toont fig. 6.02, de soldeerpun
ten worden door zwarte punten weergegeven. Op de rasterplaat
wordt alleen de linker helft voor de diode-ontvanger gebruikt, de
rechter helft blijft vrij voor de bouw van een kleine versterker, die
we in de volgende paragraaf zullen beschrijven.
Wanneer de rasterplaat met afstandsrondsels op een klein houten
plankje bevestigd wordt en dit laatste van een aluminium frontplaat
voorzien wordt, verkrijgt men een compact toestelletje. Op de front
plaat komt nog de draaicondensator tezamen met de aansluitbussen
voor de antenne, de aarde en de hoofdtelefoon.
Voor een eerste proefneming gebruikt men de spoel Lx, een kleine
draaicondensator van 500 pF, een vaste condensator van 200 pF, een
Ge-diode en een hoofdtelefoon van 2000 H Het schema wordt in
fig. 6.03 gegeven. Cj enlj vormen een serieresonantiekring, die met
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de aarde en de antenne verbonden is. De resonantiefrequentie kan
met de draaicondensator Cx gewijzigd worden. Aan liet aftakpunt
blauw van de spoel Lx treedt de grootste HF-spanning op, wanneer
de resonantiekring op een sterke zender afgestemd staat. Deze span
ning wordt aan de diode D, toegevoerd en door deze laatste gelijk
gericht. Condensator Cx moet de HF-restanten die na de gelijkrichting nog overblijven afleiden. De gelijkgerichte spanning bereikt ver
volgens de hoofdtelefoon. In deze laatste vloeit een gelijkstroom en
een stroom overeenkomende met de modulatie-inhoud van de inge
stelde zender, zodat men nu de radio-uitzending kan horen.
Wanneer er ter plaatse van de ontvanger verschillende sterke zenders
de antenne beïnvloeden, wordt het onmogelijk deze zenders door
deze eenvoudige schakeling exact van elkaar te scheiden. Men
spreekt in dit geval van een onvoldoende selectiviteit.
Wanneer men het onderste uiteinde van C, en de linker aansluiting
van Dj van het aansluitpunt blauw losmaakt en met een willekeurige
spoelaftakking verbindt, verkleint de werkzame spoelzelfinductie.
Door de draaicondensator een beetje te verstellen, wordt de ingestel
de zender nu storingvrijer ontvangen. Een proef met alle spoelaftakkingen levert interessante resultaten. Ook de omschakeling van de
diode alleen op de voorziene aftakking volstaat dikwijls om de ont
vang mogelijkheden te verbeteren.
Wanneer men over een gevoelige micro-ampèremeter beschikt (of een
gevoelige multimeter) kan men de ontvangexperimenten nog interes
santer maken. Een meetinstrument met een bereik van 50 tot lOQqA
wordt in serie met de hoofdtelefoon geschakeld. Bij een eerste ontvangproef zal men vaststellen dat het geluid in de hoofdtelefoon
maximum wordt voor een bepaalde stand van de draaicondensator
Cl

De ontvanger is dan op de zender afgestemd. Bij afstemming vloeit
er in de serieschakeling van Cx en L, een stroom en aan de klemmen
van Li treedt er een spanning op, die door het meetinstrument on
der de vorm van een stroom ervaren wordt. Hoe nauwkeuriger het resonantiepunt met de draaicondensator ingesteld wordt, des te groter
zal de meteruitslag worden. Omdat de verschillen in geluidsterkte
door de hoofdtelefoon nauwelijks kunnen waargenomen worden, het
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gehoor stelt zich immers automatiscli in op deze verschillende geluid
sterkten, kunnen deze verschillen duidelijker worden waargenomen
door de zeer onderscheidbare stroomveranderingen in het meetin
strument.
In plaats van serieresonantie kan het ontvangen ook met behulp van
parallelresonantie gebeuren. De geluidsterkte zal nu wel iets afne
men, maar dit zal de selectiviteit ten goede komen.
Fig. 6.04 toont deze schakeling, waarbij de draaicondensator Cx nu
parallel aan de spoel L2 geschakeld is, de diodeschakeling is identiek
met deze uit fig. 6.03. Om de demping van de spoel niet te groot te
maken, wordt de diode niet aan het hoogste aftakpunt (blauw) ver
bonden, maar aan een iets lager aftakpunt (rood).
De spoelen Lx en L2 vormen een afgestemde HF-transfonnator. De
door de antennekring vloeiende stroom wekt een magnetische veld
op dat inductief op spoel L2 wordt overgedragen en waardoor hier
over een spanning optreedt.
De afstemming geschiedt op dezelfde manier als bij de serieresonantieontvanger, Door de ontvangantenne achtereenvolgens op verschil
lende aftakpunten van L{ te schakelen en de diode ook eens op het
aftakpunt blauw van spoel L2 te proberen, verkrijgt men interessan
te experimenteerresultaten.
Met behulp van de ferrietkern kan het ontvangbereik zo verschoven
worden dat bij uitgedraaide condensator signalen tot 1600 Hz kun
nen ontvangen worden, bij volledig ingedraaide ferrietkern komt
men tot 530 kHz.
Opdat tijdens het verdraaien van de ferrietkern de resonantiefrequentie niet door de (metalen) schroevendraaier zou beïnvloed worden,
moet deze schroevendraaier uit kunststof bestaan (z.g. HF schroe
vendraaier of ”trimsleutel”).
Een diode-ontvanger levert geen eigen versterking. Men zal dus moe
ten proberen zoveel mogelijk HF-energie naar de ontvanger toe te
voeren. Hieraan worden echter bepaalde grenzen gesteld.
In functie van de afstand tussen zend- en ontvangantenne neemt de
veldsterkte kwadratisch af. De aan een ontvangantenne optredende
spanningen bedragen op enkele kilometer van de zender nog slechts
fracties van een volt. De gemiddelde spanning aan de ontvangantenne
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Foto 13. Voorzijde van de
behuizing van het lichtorgel

Foto 14. Binnenaanzicht van
de diode-ontvanger met LFversterker

Foto 15. Binnenaanzicht van
de superaudionontvanger

w

Foto 16. Binnenaanzicht van
de superaudionontvanger

Foto 17. De eenvoudige
lichtdimmer is opgevat voor
inbouw in contactdoos

Foto 18. Wanneer men geen
potentiometer met schake
laar gebruiken wil, wordt de
lichtdimmer tezamen met de
lichtschakelaar in een dubbe
le doos met gemeenschappeondergeafdekplaat
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fig. 6.04. Diode ontvanger met parallelresonantie.

is gelegen tussen 1 /jlV en lmV, en hiermee moet de diode-ontvanger
gevoed worden.
Voor de bezitter van een eigen huis, boerderij of tuin is de installatie
van een lange antenne geen probleem. De stadsbewoner zal echter
met een korte antenne vrede moeten nemen. Enige meter vrij gespan
nen draad (op de zolder of in de woonkamer) kunnen naargelang de
afstand tot de dichtst bijgelegen zender, reeds volstaan.
Dakgoten, leidingen van centrale verwarming, gemeenschapsantennes
enz. moeten bij wijze van experiment ook voor de afname van HFspanning uitgeprobeerd worden. Als aardverbinding kan de afvoer
buis van de waterleiding goede diensten leveren.
Gedurende de avond, wanneer de voortplantingsmogelijkheden van
de zenders bijzonder gunstig zijn, kunnen er met de diode-ontvanger, zelfs met een korte antenne, interessante proeven worden geno
men.
6.2 LF-versterker voor diode-ontvanger
De geluidssterkte van de diode-ontvanger, zelfs bij gebruik van een
degelijke ontvangantenne, is zo gering dat lawaai in de omgeving de
ontvangstmogelijkheden zal beperken. Het toevoegen van een kleine
LF-versterker is daarom ten zeerste aan te bevelen. Een drietraps
transistorversterker volgens fig. 6.05 kan op de tweede helft van de
rasterplaat van de diode-ontvanger gemakkelijk plaats vinden.
Fig. 6.06 geeft het bedradingsschema. De ge integreerde schakeling
bestaat uit een drietraps transistorversterker TAA 141. De schake139
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fig. 6.05. Een drietraps LF-versterker.

ling is goedkoper dan drie individuele transistors en bovendien be
spaart men bijkomende bouwelementen. Voor de voeding volstaat
1,5 V. Het stroomverbruik bedraagt 0,6 mA. De afregeling levert
geen moeilijkheden op, men moet alleen potentiometer R2 zo ver
verstellen dat de klankweergave in de hoofdtelefoon zuiver en on
vervormd wordt. Met deze instelling, waarvoor geen meetinstrument
nodig is, heeft men dan de juiste ruststroom verkregen zodat de IC
geen beschadiging zal ondervinden.
r:
C2
Cl
draadbrug

ontvanger

R1

versterker

fig. 6.06. Opbouw van de LF-versterker.
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J3

+1.5V

hoofdtelefoon

-15V

Stuklijst LF-versterker
Ct
C3
'S,
*2
*3

elektrolytische condensator 1 nF/15V
elektrolytische condensator 5 /nF/15V
elektrolytische condensator 10 azF/15V
geïntegreerde LF-versterker TAA 141
weerstand 12 k£2 0,25 W
weerstand 1 kfï , 0,25W
trimpotentiometer 220 of 250 k

Ten gevolge van het geringe stroomverbruik kan een miniatuurbatterij volstaan. Foto 14 toont de inwendige opbouw van het toestel.
6.3 De audionschakeling
De audionschakeling heeft een grote ontvanggevoeligheid en een be
tere selectiviteit; ze dankt deze eigenschappen aan de toegepaste te
rugkoppeling. Door deze laatste zal echter de instelling niet zonder
problemen verlopen. Stelt men de terugkoppeling te vast in, dan
wordt de ontvanger een oscillator, de audion werkt dan als een klei
ne zender waarvan de interferentiefluitsignalen in de omgeving te
ontvangen zullen zijn.
Zoals op fig. 6.07 te zien, komt de audionschakeling in grote trekken
met de diode-ontvanger overeen, als men de condensator Cx buiten
beschouwing laat.
Deze laatste condensator voert de HF-spanning aan transistor Tx toe
en blokkeert de op basis van T x liggende gelijkspanning, die negatief
is t.o.v. de emittor. Daar de emittor aan het uiteinde van de spoel
L2 ligt, zou bij ontbrekende Cj deze basisvoorspanning door de
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E
ofig. 6.07. Principeschakeling van een audionontvanger
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spoel kortgesloten worden. De basisvoorspanning wordt aan de draaiweerstand R2 afgenomen en via R { aan de basis toegevoerd.
Voor de over de emittor-basis diode ontstane HF-gelijkrichting is de
invloed van de basisvoorspanning van bijzondere betekenis. Draait
men R2 te ver naar rechts dan spert de transistor, draait men de
weerstand te ver naar links, dan krijgt men een sterke afname van de
geluidsterkte omdat de weerstand van de basis-emittorovergang te
klein wordt en dan de gelijkrichting ophoudt.
Er bestaat dus een optimale instelling van R2, deze kan het eenvou
digst op het gehoor gebeuren.
De inschakeling van een gelijkstroominstrument in de collectorkring
is bij deze schakeling niet doelmatig, omdat men hier alleen de collectorgelijkstroom zou meten. De collectorstroomveranderingen ten
gevolge van de optredende gelijkspanning aan de basis zijn slechts
zeer gering.
De gelijkgerichte HF-spanning verschijnt aan de klemmen van R i
en wordt door een transistor versterkt. In de collectorkring vloeit
bijgevolg een grotere wisselstroom dan bij de eenvoudige diodeontvanger. De geluidsterkte is hier daarom belangrijk groter, toch blijft
de selectiviteit, ten gevolge van de grotere kringdemping, zoals bij
de diode-ontvanger onvoldoende.
Iedere trillingskring heeft een eigendemping tengevolge van de onver
mijdelijke weerstanden in de spoelen en condensatoren. Deze onge
wenste eigenschap heeft tot gevolg dat de in de afstemkring van de
antenne toegevoerde energie snel verbruikt wordt.
Men kan de werking van de audionschakeling goed begrijpen door
het voorbeeld van de slinger. Wordt een slinger aangestoten dan zal
deze slechts gedurende korte tijd verder trillen. De wrijvingsverliezen
aan het ophangpunt, de luchtweerstand enz., brengen de slinger wel
dra in zijn rusttoestand terug. Aan de slinger moet daarom steeds
nieuwe bewegingsenergie worden toegevoerd, wil deze verder blijven
trillen.
Door middel van een terugkoppeling slaagt men erin een trillings
kring te ontdempen, wanneer men er juist zoveel energie aan toe
voert als erin de verliesweerstanden verloren gaat.
Fig. 6.08 toont een eenvoudige audionschakeling met terugkoppe142
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ling. Over potentiometer R3 en condensator Cs wordt een gedeelte
van het HF-signaal van de spoel L3 toegevoerd; deze laatste is met
L2 inductief gekoppeld. Hoewel de transistor als gelijkrichter werkt,
is deze gelijkrichting echter niet volmaakt, zodat nog altijd HF-resten
aan de collector zullen optreden, die voor de terugkoppeling ruim
schoots volstaan.
De aan de afstemkring toegevoerde HF energie moet nauwkeurig af
gemeten zijn. Als ze te klein is, wordt de kring gedempt, is ze te
groot dan wordt de overtollige energie door de antenne uitgestraald
waardoor in de eigen ontvanger en in die van de buren een fluittoon
ontstaat. Met R3 wordt er zoveel energie vrijgegeven, dat de trilkring juist ontdempt wordt; ”op de rand van genereren” zoals dat
heet.
De in emittorschakeling werkende transistor T! verkrijgt zijn stuurspanning via condensator C2. De antennespanning kan naar keuze bij
Ai over de condensator Cx of bij A2 rechtstreeks aan de antenne
spoel Li toegevoerd worden. De afstemkring bestaat uit de spoel
L2 en de condensatorcombinatie C3/C4 met de schakelaar Sj. Bij
het ontvangen van middengolven wordt schakelaar Si gesloten, con
densator C3 speelt dan geen rol bij de afstemming. Voor het ontvan
gen van de korte golven wordt de schakelaar geopend, zodat nu C3
en C4 in serie staan. Op deze manier verkrijgt men een bandafstem143

1
ming in het korte golfbereik. De terugkoppeling bestaat uit de spoel
L3, de potentiometer R3 en de condensator C5. De basisvoorspanning wordt met de draaiweerstand R2, die met de weerstanden R{
en Ra een spanningsdeler vormt, ingesteld. Weerstand R5 speelt de
rol van smoorspoel, weerstand R6 is de belastingsweerstand van Ti.
Potentiometer R9 dient als geluidssterkteregelaar, die de spanning
via/?7 enRs toegevoerd krijgt. Om de LF-uitgang t.o.v. een eventuele
volgende versterker vrij van de aarde te maken wordt condensator
C7 gebruikt. Als voedingsspanning volstaan twee in seriegeschakelde
platte batterijen, van ieder 4,5 V. Deze spanning wordt met schake
laar S2 toegevoerd.
De bouwelementen worden op een gatenrasterplaat van 140 x 70
mm geplaatst. Als soldeerpennen gebruikt men klinknagelsoldeeroogjes, die gemakkelijk in de rastergaatjes kunnen worden geklonken.
De weerstanden en condensatoren kunnen dan op eenvoudige manier
vast en los gesoldeerd worden, hetgeen bij het experimenteren een
voordeel is. De verbindingsgeleiders van de condensatoren C3/C4, te
zamen met die van de schakelaar S! moeten zo kort mogelijk zijn.
De schikking van de overige bouwelementen is niet kritisch. Om het
ontvangen van verschillende golflengtebereiken mogelijk te maken,
worden er insteekspoelen gebruikt. De spoelen worden in een vierpolige diodestekker geplaatst, die op de rasterplaat bevestigd is. Op de
onderzijde van de stekker zijn de getallen 1-5 gedrukt. Deze getallen
vindt men op de fig. 6.08 van de schakeling terug. De klemmen van
deze diodestekker worden dan door middel van litzedraad met de
overige bouwelementen verbonden.
De bedieningselementen van de ontvanger maakt men op de alumi
nium frontplaat vast. Met de afmetingen 155 mm x 80 mm is deze
groot genoeg om de draaicondensator C4, de tuimelschakelaar Si
en de terugkoppelpotentiometer R3 te bevatten. Ook de aansluitbussen voor de antenne
en A2, voor de aarde alsook voor de LFuitgang vinden er gemakkelijk op plaats. Voor de geluidsterkteregeling wordt de plaatsbesparende vlakke potentiometer R9 gebruikt,
die eveneens van op de frontplaat bediend wordt.
Rasterplaat en frontplaat worden op een houten plankje van 155
mm x 90 mm x 6 mm bevestigd.
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fig. 6.09. Ontvangspoel van de audioschakeling.
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Fig. 6.09 toont de ontvangspoel, een plastic buisje van 30 mm x 15
mm x 13 mm dient als wikkellichaam. Dwars hierin boort men een
reeks van gaatjes van ca 1 mm doormeter. In deze gaatjes worden het
begin en het einde van de wikkelingen vast gemaakt. Men begint met
de eerste wikkeling Lx en sluit op geringe afstand de wikkeling L2
hierbij aan. Dicht bij de wikkeling L2 volgt dan de terugkoppelwikkeling L3. De wikkelrichting van deze laatste moet tegengesteld zijn
aan die van Lx en L2. Hierdoor bereikt men dat de teruggekoppel
de HF-spanning inductief in faze teruggevoerd wordt op de spoel L2 .
De uiteinden van de spoel worden gemeenschappelijk aan het bene
deneinde van het plastic buisje naar buiten gevoerd en zover ingekort
dat een gemakkelijk solderen aan het stekkergedeelte mogelijk
wordt.
De juiste aansluiting van de spoelgeleiders wordt door fig. 6.08 ge
geven. De aansluitnummers 1 tot 5 zijn op de stekker duidelijk
zichtbaar. Het is aan te raden, alvorens iedere spoel definitief in
dienst te nemen, deze grondig te testen. Daartoe steekt men de stek
ker met loshangende spoel in de diodebus. Na aansluiting van de an
tenne en de spanningsbron, zal bij een juist geschakelde spoel de ont
vangst onmiddellijk mogelijk zijn. De terugkoppeling merkt men bij
het bedienen van de potentiometer R3 door een toenemende ruis in
de hoofdtelefoon. De definitieve afwerking van de spoel gebeurt dan
door het spoellichaam op het stekkergedeelte te schuiven en beide
delen vast aan elkaar te lijmen. Volgende tabel geeft de windingsgetallen voor spoelen van verschillende golflengtebreiken:
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Stuklijst audionschakeling
C,
C2
C3

c4

c5

c6
c7
Cs
*2
*3
*4

«7

*9

S,

S2

T,

condensator 330 pF
condensator 47 pF
condensator 100 pF
miniatuur condensator 500 pF, vlakke draaicondensator
condensator 100 pF
condensator 10 nF
condensator 2,2 nF/ 12V elektrolytisch
condensator 2 nF
weerstand 10 kfi
trimpotentiometer 10 kn
potentiometer met schakelaar 10 kH
weerstand 10 kH
weerstand 2,2 kn
weerstand 470 fl
weerstand 470 ft
weerstand 150 kft
koolpotentiometer 10 kft
(weerstanden ± 5%, 0,25W)
miniatuur tuimelschakelaar enkelpolig
draaischakelaar gekombineerd met R3
npn-silicium-LF-transistor BF 115, BF 185 o.a.
montageonderdelen, spoelen, draaiknoppen; aansluitbussen,
schroeven, afstandsbouten, print

Bereik
MG 550-1600
KG
10-14
KG 6,4-8,4
KG 2,9-3,8

kHz
MHz
MHz
MHz

L2

l2

^3

40
2
5
9

95
10
15
30

28
3
4

12

WdgCul
Wdg Cul
Wdg Cul
Wdg Cul

10x0,5 mm
0,5 mm
0,5 mm
0,5 mm

De constructie van het proefmodel op de foto 15 laat links op de
achtergrond de IC LF-versterker zien, die in volgende paragraaf zal
worden beschreven.
6.4 LF-versterker voor luidsprekerweergave
Voor het experimenteren volstaat de ontvangst met hoofdtelefoon
ruimschoots, maar toch zal men nog een stapje verder willen gaan,
door de geluidsweergave met luidspreker mogelijk te maken. Hier
voor bestaan er tal van schakelingen, maar wanneer men een plaats
besparende bouwsteen verkiest, die nog in een hoekje van de raster146

o +9V

«o
LF-ingang
R2p

WS1

8

R3

7

1! .4

C1

5

Cl

+ic5 +

IS 1

11^

TAA 611 C
7 6 5 4 3 2 1

^ C6

rT4
C3

I

8 9 1011 121314
van boven gezien

C4

C7d=
-o -

fig. 6.10. LF-versterker voor luidsprekerweergave.

plaat kan worden ondergebracht, zal men zijn keuze laten vallen op
een geïntegreerde LF-versterker. De schakeling van fig. 6.10 valt op
door liet geringe aantal benodigde bouwelementen. Deze bouwele
menten zullen zo dicht mogelijk en met zo kort mogelijke aansluitdraden bij de IC geschakeld worden, opdat geen ongewenste koppe
lingen zouden optreden. Opdat de IC tijdens het vastsolderen niet
beschadigd wordt is een IC-socket aan te bevelen.
6.5 UKG-superaudionschakeling
In deze paragraaf zullen we een UKG-ontvanger beschrijven, die on
danks de geringe schakelingsopbouw toch de gevoeligheid van de superheterodyne evenaart. De reden waarom deze schakeling niet alge
meen toegepast wordt, zeker niet voor industriële toestellen, is te
wijten aan de door de ontvanger voortgebrachte stoorstralingen.
Wanneer men echter de bouwbeschrijving nauwkeurig opvolgt en
van het aansluiten van een vrije antenne afziet, is er geen bei'nvloeding van andere ontvangers te vrezen. Dit werd door de auteur door
middel van talrijke proefnemingen aangetoond.
Het principe van de superaudionschakeling
Uit vorige paragraaf weet men dat de ontvanggevoeligheid van een
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audionschakeling door de toegepaste terugkoppeling belangrijk kan
toenemen. De instelling van de optimum graad van terugkoppeling is
niet gemakkelijk te vinden en dit wordt nog bemoeilijkt door het feit
dat de gevonden instelling niet stabiel is.
Een van buiten inwerkende stoorimpuls bewerkt een ontdemping
van de ontvangtrilkring en brengt de ontvanger aan het oscilleren.
Men moet de instelling dus voortdurend aanpassen.
Indien de terugkoppelregelaar in een zeer snelle opeenvolging heenen weer wordt gedraaid, zal de ontvanger op hetzelfde ritme ge
dempt en dan weer ontdempt worden. Als gemiddelde waarde zal
zich dan een toestand instellen die met een volledige ontdemping
zou overeenstemmen en die bijgevolg aan de ontvanger de grootst
mogelijke gevoeligheid zou geven.
Een dergelijke veranderlijke instelling met de hand is natuurlijk niet
mogelijk, omdat de overgang van trillende naar niet trillende toe
stand zo snel moet optreden dat deze niet met het menselijk oor kan
waargenomen worden. Dit zal het geval zijn bij een onderbrekingsritme van 20.000 per seconde of meer.
Als verder voordeel van de terugkoppeling kan het feit vermeld wor
den dat niet alleen in het punt van de grootste gevoeligheid kan ge
werkt worden, maar dat dit punt bijzonder stabiel is.
De schakeling brengt echter extra ruissignalen teweeg die in de
hoofdtelefoon kunnen worden waargenomen. Deze ruissignalen
worden echter volledig onderdrukt als men op een sterke zender af
stemt.
Het grootste nadeel van de superaudionschakeling is echter de grote
radiostoring die voortgebracht wordt. De impulsvormige werking van
de schakeling straalt een brede frequentieband aan stoortrillingen
uit. Deze stoortrillingen kunnen gedeeltelijk onderdrukt worden,
wanneer de antenne niet rechtstreeks met de trilkring in verbinding
staat. Voor dit doel maakt men gebruik van een scheidingstrap die
als HF-versterker dienst doet. Een aan deze trap aangesloten antenne
kan maar weinig stoortrilling uitstralen.
De HF-voorversterker heeft nog andere voordelen. De aansluiting
van een antenne, onverschillig of deze nu lang of kort is, heeft op de
trilkring geen verstemmende invloed en bovendien neemt de gevoe148
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ligheid van de ontvanger nog toe.
Aansluiting op een reeds bestaande vrije antenne, bijv. een ontvangdipool, TV-antenne of een centraal antennesysteem moet natuurlijk
afgeraden worden.
Ook bij het gebruik van een scheidingstrap mag niet uitgesloten wor
den dat nog steeds stoortrillingen, weliswaar sterk verzwakt, via de
onvermijdelijke bedradingscapaciteit de antenne bereiken.
Een verdere vermindering van de stoorstraling krijgt men als de ont
vanger in een metalen behuizing wordt geplaatst die met de minpool
van de voedingsspanning verbonden wordt.
Ook de moeilijkheid, die men ondervindt bij de instelling van een superaudionschakeling, mag niet onvermeld blijven. Eerst is er de reeds
vermelde ruis, die geleidelijk vermindert naarmate men de juiste af
stemming van de zender bereikt. Een verandering in de afstemming
mag maar zover gaan tot de zender vervormingsvrij ontvangen wordt.
Wanneer men zich van dit punt verwijdert, komt men van de flank
van de resonantiekromme in de top. Een onberispelijke demodulatie
van FM-trillingen is in dit punt niet meer mogelijk, men krijgt ver
vorming. Eerst bij een nog verdere verstemming van de trilkring,
krijgt men opnieuw zuivere ontvangst; men bevindt zich nu op de an
dere flank van de resonantiekromme, die eveneens een keurige FMdemodulatie mogelijk maakt.
Bouwontwerp
Fig. 6.11 toont het schema van een eenvoudig en gemakkelijk te con
strueren UKG-ontvanger. Deze bestaat uit een HF-voortrap met tran
sistor T,, verder een superaudiontrap met transistor T2 en een LFversterker met transistor T3.
De antenne, die ook uit een loshangende draad van 2,5 m lang kan
bestaan, wordt aan de emittor van Tj gekoppeld; deze transistor ver
krijgt zijn collectorspanning via de spoel Lj. De aan de klemmen van
deze spoel optredende versterkte HF-spanning wordt inductief op
de trilkring L2/C4 gebracht en zo naar de collector van de super
audiontrap T2 toegevoerd.
Tussen collector en emittor van transistor T2 is de terugkoppelcon149
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Stuklijst voor de UKG-superaudionontvanger

C3
C4

C5
^6

C-,. C8

C9
Cx o
Dr

LlfL2
*3
*4

«6
*7

*. 0
T,.Ta
T3

condensator 5 nF
keramische condensator 4 pF
condensator 10 nF
trimcondensator 4 ... 20 pF
condensator 10 nF
condensator 22 nF
2 condensatoren 2,2 nF
elektrolytische condensator 47 /iF/16V
condensator 10 nF
HF-smoorspoèl, dimensionering zie tekst
2HF-spoelen, dimensionering zie tekst
weerstand 100 kn
weerstand 560 kfl
weerstand 5,6 kft
weerstand 1,5 kS7
weerstand 10 k£2
weerstand 15 kfi
weerstand 22 kft
weerstand 1 M£2
weerstand 10 k£2
(weerstanden ± 5%, 0,3W)
trimpotentiometer 5 kft
2 npn-HF-transistors BF 224 o.a.
rasterplaat, koperdraad 1,5 0, behuizing
npn universele transistor BC 107, BC 184, o.a.
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densator C2 geschakeld. Opdat de teruggekoppelde HF-spanning in
de emittor niet wordt kortgesloten, is in de emittorleiding een HFsmoorspoel Dr, opgenomen.
Met de /^3/C3-combinatie wordt de onderbrekingsfrequentie verkre
gen. Eerst vloeit er een grote stroom in transistor T2, waardoor de
schakeling onmiddellijk aan het oscilleren gaat. Hierdoor wordt con
densator C3 opgeladen. De spanning van C3 brengt een afname van
de collectorstroom teweeg, waardoor ten slotte T2 spert zodat de
eigen trillingen ophouden en er geen verdere oplading van C3 vanuit
de emittor mogelijk is. Condensator C3 zal zich nu langzaam over de
weerstand R3 ontladen. De tot hiertoe gesperde transistor wordt
daarom weer langzaam geleidend en komt geleidelijk in het bereik
van zijn grootste gevoeligheid. De eigen trillingen starten opnieuw en
het eerder beschreven verschijnsel herhaalt zich.
De aan de emittor verkregen LF-spanning wordt over een laagdoorlaatfilter /?4/C5 en via de koppelcondensator C6 aan de basis van
transistor T3 toegevoerd. De in deze trap bereikte versterking vol
staat voor de aansluiting van een hoofdtelefoon.
Vanzelfsprekend is het mogelijk de reeds eerder beschreven LF-versterker hierop te laten volgen als men luidsprekerweergave wenst.
Opbouw zonder problemen
Als grondplaat gebruikt men een commerciële rasterplaat uit epoxy
hars of uit superpertinax. De rastergaten hebben een diameter van
1,3 mm en een onderlinge afstand van 2,5 mm. De afmetingen van
de rasterplaat bedragen 100 mm x 60 mm. Daar het materiaal ge
makkelijk te bewerken is, kunnen de uitsnijdingen eenvoudig door
middel van een figuurzaag geschieden. Voor de rastergaten bestaan
er passende soldeerpennen, uit messing met verzilverd oppervlak, die
als soldeerpunten kunnen gebruikt worden.
Fig. 6.12 toont de algemene schikking van de bouwelementen. On
danks de kleine afmetingen van de basisplaat hebben de bouwele
menten nog voldoende plaats, zodat een ongeoefend knutselaar nog
tot goede resultaten komt.
Voor de HF-smoorspoel Dr! gebruikt men een 1 watt-weerstand van
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)
LF
fig. 6.12. Opbouw van de UKG-superaudionontvanger

100 k£2 als wikkellichaam. 35 windingen van 0,2 mm CuL draad vol
staan. Begin- en eindpunt van de wikkeling wordt aan de uiteinden
van de weerstand gesoldeerd.
Even eenvoudig is de vervaardiging van de trilkringspoel L2. Een
overeenkomstig langere 1,5 mm koperdraad, onverschillig met of
zonder isolatie wordt een beetje gerokken, waardoor deze mooi
recht wordt. De spoel bestaat uit 6 windingen, die op een wikkel152

Foto 19. Verbeterde lichtdimmer in TEKO-behuizing
P/1

Foto 20. Componentenzijde
van de elektronische toerentalregelaar

Foto 21. Gelijkspanningsomvormer met elektroluminiscentiestroken

Foto 22. Op een eerste print
vindt de netvoeding, de ENpoort en het schakelrelais
van de elektronische huis
sleutel een plaats

Foto 23. Op de tweede print
van de elektronische huis
sleutel zijn de beide FF en
de kabel klemmen onderge
bracht

Foto 24. Met eenvoudige
bouwelementen kunnen di
verse alarmschakelingangen
samengesteld worden

weerstand 100 kfï

soldeerplaats
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1

,

0

35 Wdg. CuL 0. 2

w

1
binnendiameter

Drl

ü

12

fig. 6.13. HF-smoorspoel en spoelen voor de UKG-ontvanger.

vorm van 7 mm diameter (spiraalboortje) worden aangebracht. De
windingen die aanvankelijk dicht bij elkaar liggen, worden dan tot
een lengte van 10 mm uit elkaar getrokken.
Met dezelfde draadsoort en dezelfde wikkelvorm wordt dan de uit
2 windingen bestaande koppelspoel Lx vervaardigd. Fig. 6.13 toont
de smoorspoel Dr, alsook de spoelen L, en L2.
Voor de afstemming op de zender wordt een kleine luchttrimmer ge
bruikt. Het is de goedkoopste oplossing als men in het experimenteertoestel niet te veel wil investeren. Er bestaan ook UKW-draaicondensatoren met tandwielaandrijving, die voor fijnafstemming zeer
geschikt zijn, doch aanmerkelijk duurder.
De te gebruiken luchttrimmer moet een maximum capaciteit van
20pF bezitten. Daar de instelling van de rotor naar twee zijden mo
gelijk is, stellen we volgende praktische oplossing voor de bediening
voor. Aan de rugzijde van de trimmer wordt de rotor met speciale
lijm (UHU-plus bijv.) aan een 15 mm lange steel met diameter van
6 mm gelijmd. Als materiaal is hier eboniet of plastic zeergeschikt.
Na de droogtijd van de lijm (24 uur bij normale kamertemperatuur)
zit dit asstukje zo vast dat er een draaiknop aan bevestigd kan wor
den.
Foto 16 geeft een overzicht van de ontvanger. De door middel van
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een kleine steun in blik bevestigde trimcondensator is duidelijk zicht
baar.
De ontvanger heeft een spanning nodig van 9 V, die uit twee in seriegeschakelde platte batterijen van 4,5 V ieder betrokken kan worden.
Na instelling van de potentiometer Rs op de grootste ruisspanning
is de ontvanger bedrijfsklaar.
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7. Toestellen voor huis en huishouden

Tot hiertoe werden alleen maar schakelingen beschreven, die eerder
voor de vrije tijd en voor de ontspanning bedacht werden, daarom
zullen we in dit hoofdstuk enige nuttige hulpapparatuur voor het
huis en voor het huishouden voorstellen.
Daar de moderne elektronica in alle gebieden doorgedrongen is,
waardoor er een praktisch onuitputtelijke bron van mogelijkheden
bestaat, die ons het leven lichter en aangenamer maakt, kunnen we
hier slechts op een beperkt aantal toepassingen nader ingaan.
7.1 Lichtdimmer voor inbouw in wandcontactdozen
Lichtdimmers bieden de mogelijkheid de kamerbelichting geleidelijk
van volle belichting tot zwak schemerlicht in te stellen. Omdat er
voor dit doel geschikte triacs bestaan, kan een dergelijke schakeling
niet alleen compact maar ook goedkoop uitgevoerd worden.
De triac is een elektronische schakelaar met twee toestanden: open
of gesloten. In tegenstelling tot de transistor is bij de triac geen halfsperrende toestand mogelijk, zodat er in het element geen noemens
waardige warmte-ontwikkeling plaats vindt. Daarom volstaat in de
meeste gevallen een klein stukje aluminium voor de warmteafvoer.
De werking van diacs en triacs is in § 2.6 besproken. Uit het schema
van fig. 7.01 ziet men dat de belasting in serie met de triac Trj en de
netspanning geschakeld is.
De belasting krijgt bijgevolg slechts dan elektrische energie toege
voerd, wanneer de triac geleidt, hetgeen door de stuurschakeling be
paald wordt.
Deze stuurschakeling bestaat uit een 7?C-element en een triggerdiode.
Bij de aanvang van iedere halve golf laadt de condensator Cx zich
over de weerstanden R2 , R3 en R4 op. Zodra de condensatorspanning de ontsteekspanning van de diac Dij bereikt, wordt deze
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fig. 7.01. Schakeling van de lichtdimmer.

Stuklijst lichtdimmer
Dii

k,.k2
L,
^3
«4

Tr,

2 condensatoren 0,1 /iF/250V'V (1000V—)
diac, fabrikaat willekeurig
2 polige kableklemmen
soldeerpen
weerstand 1 kH,0,5W
weerstand 2,2 kn, 0.25W
weerstand 560 kfi, 0.25W
potentiometer IMft, 0,5W met draaiknop
triac 1A/400V, BS7-04A o.a.
print 60 mm x 60 mm

diode geleidend en ontsteekt de triac. De condensator wordt dan
door de ontsteekstroom ontladen.
Volgens de instelling van de potentiometer RA wordt de ladingstijd
van Cj langer of korter, overeenkomstig hiermee onsteekt de triac
vroeger of later.
R2 is een beschermingsweerstand voor het geval dat /?4 op nul komt
te staan.
Daar het weerstandsverloop van draaiweerstanden niet zo gelijkma
tig is als door deze schakeling wordt vereist, is de totale weerstand
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van R4 door de parallelschakeling met R3 iets gecorrigeerd.
Het R\/C2 element dient voor de ontstoring.
Onderstellen we de aangesloten verbruiker zuiver ohms. Ook dan zul
len er in het lichtnet nog stoorimpulsen optreden omdat de leidingen
immers een bepaalde zelfinductie vertegenwoordigen.
Bij het aanschaffen van de condensatoren moet er vooral aandacht
gegeven worden aan de toelaatbare bedrijfsspanning. Als alleen maar
de gelijkspanning aangegeven is, moet deze 1000 V bedragen.
Beter is het echter speciale radio-ontstoorcondensatoren te gebrui
ken, waarvoor de toelaatbare wisselspanning gegeven wordt. Deze
moet minstens 250 V bedragen (effectieve waarde), beter nog 400 V.
Diacs en triacs mogen van willekeurige type en fabrikaat zijn. Men
moet er echter op letten dat de triac in een plastic behuizing onder
gebracht is. Ook andere behuizingen zijn natuurlijk mogelijk, maar
dan moet de print overeenkomstig veranderd worden.
Er heerst spijtig genoeg geen eenheid in de aansluitingen van triacs.
Daar deze bouwelementen niet alleen in zeer verschillende prijzen
aangeboden worden, maar ook soms lange leveringstijden hebben,
zullen we van de nood een deugd moeten maken en dat type kiezen
dat beschikbaar is. Dit betekent dat de print overeenkomstig hiermee
veranderd zal moeten worden.
In fig. 7.02 zijn de aansluitingen voor 3 verschillende uitvoeringen
weergegeven. Men stelt vast dat de aansluitopvolging nu eens A-K-G
luidt en dan weer K-A-G.
Bij de ene versie moet bovendien de aansluiting A over een kabelschoen en een verbindingsgeleider met de print verbonden worden.

TXC 02

BS 7-04 A
BS 9 04 A

T 2802

K(MTl
A(MT2) G
fig. 7.02. De aansluitingen van enkele types triacs tonen dat niet alleen de op
eenvolging van de aansluitingen, maar ook de benamingen van die aanslui
tingen van firma tot firma verschillen
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fig. 7.03. Etsplan van de lichtdimmer van fig. 7.01

Het proefapparaat bevat een klein koperen plaatje waaraan de koelvin van de triac vastgeschroefd is. De afmetingen van dit plaatje han
gen van de bedrijfsvoorwaarden af (omgevingstemperatuur, verbrui
kersbelasting).

K1

K2
C1

fig. 7.04. Componentenzijde van de lichtdimmer van fig. 7.01
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Een lampengroep voor woonkamerbelichting zal een groot koeloppervlak vergen. In twijfelachtige gevallen kontroleert men met de
hand de grootte van de warmteontwikkeling voor bepaalde korte
tijdsintervallen (eerst de stroomzekeringen voor alle veiligheid ver
wijderen!).
De print van fig. 7.01 en de componentenzijde van fig. 7.02 zijn voor
inbouw in een gebruikelijke wandcontactdoos van 55 mm diameter
opgevat.
Deze kleine ruimte volstaat alleen wanneer men kleine radio-ontstoorcondensatoren van het opbouwmodel gebruikt. De ronde uit
voeringen met axiale aansluitdraden zijn te groot. Bij gebruik van de
ze laatste moet men ofwel een grotere wandcontactdoos nemen of
de potentiometer in een andere doos plaatsen.
Zoals reeds eerder vermeld moet de etstekening overeenkomstig het
gebruikte triactype aangepast worden.
De proefschakeling is op foto 17 te zien.
Daar vandaag de dag de meeste toestellen van druktoetsen voorzien
zijn, worden potentiometers met schakelaar moeilijk verkrijgbaar;
dit type is trouwens te groot voor rechtstreekse inbouw. Men zal
daarom ofwel de schakelaar afschaffen ofwel een dubbele wandcon
tactdoos voorzien waarin men ook de schakelaar in onder kan bren
gen. Bij het aanschaffen van de schakelaar moet men er opletten dat
de tuimelschakelaar zo klein mogelijk is, omdat de overeenkomende
uitsparing in de dekplaat volledig door de draaiknop moet worden
afgedekt.
7.2 Verbeterde lichtdimmer
De eenvoudige lichtdimmer uit voorgaande paragraaf was vooral
opgevat om zo weinig mogelijk plaats in beslag te nemen, daarom
vertoont deze enkele schoonheidsfoutjes op gebied van functioneren
en van radio-ontstoring.
Wanneer we in de kamer met lichtdimmer ook nog een Hi-Fi-installatie hebben, dan kan de werking van de lichtdimmer een licht ge
knetter te weeg brengen. Met een iets grotere kostprijs kan dit nadeel
vermeden worden.
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In vorige schakeling wordt de triac niet steeds onder identieke voor
waarde onstoken, omdat er steeds een kleine restlading op de con
densator overblijft. De condensator zou dus bij het begin van iedere
oplading volledig ontladen moeten zijn.
In vorige schakeling wordt de triac vroeger ontstoken als eigenlijk de
bedoeling was. De regelbaarheid lijdt onder dit verschijnsel, dat men
hysteresis noemt.
Er bestaan nu verschillende remedies om de hysteresis te verminde
ren. Met de volgende schakeling kan men het vermogen van een ver
bruiker tussen 5%en 95%van het maximum instellen.
Voor ohmse belastingen (lampen, verwarmingstoestellen) volstaan
7?C-elementen om storingen van radio- en TV toestellen te vermij
den. Worden er echter inductieve verbruikers aangesloten (motoren,
transformatoren) dan moet een bijkomende smoorspoel voor radioontstoring voorzien worden. Daar smoorspoelen duur zijn, zal men
ze alleen daar gebruiken waar het niet anders kan. Om deze reden is
volgende schakeling alleen geschikt als lichtdimmer en niet als toerentalregelaar (voor een boormachine b.v.).
Het schema van fig. 7.05 bevat t.o.v. de eenvoudige dimschakeling

—ü'l
K2
verbruiker

M

R5

A
Tr 1 XK

C2

tr
i K3

1

fig. 7.05. Verbeterde lichtdimmer.
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Stuklijst van de verbeterde lichtdimmer

crc,
Di,
K, -K6
*3

*5

Tr

3 condensatoren 0,1 /iF/250V'V (1000 V—)
diac, fabrikaat willekeurig
2 driepolige kabelklemmen
weerstand 1 kn, 0,5W
weerstand 3,3 k£2, 0,5W
weerstand 12 kH, 0,5W
weerstand 120 k£2, 0,25W
potentiometer 100 k£7, lineair, met draaiknop
triac 2A/400V, plastic behuizing BS7-04 o.a.
print 40 mm x 80 mm ongeëtst
TEKO kunststof behuizing P/1
2 doorvoeren met trekontlasting

nog een bijkomende condensator, waaraan een weerstand parallel
geschakeld is om de condensator sneller te ontladen. De vorige
bouwelementen zijn dezelfde gebleven.
De waarde van RA wordt vooral door de toleranties van de andere
bouwelementen bepaald. Indien men met Z?5 niet voldoende donker
kan instellen, moet R4 vergroot worden. Is het licht na een halve
draai van R5 reeds uit, dan moet R4 verkleind worden.
De schakeling kan het best op een kleine print gebouwd worden.
Fig. 7.06 toont het etsplan, fig. 7.07 geeft de componentenzijde. Op
dat het apparaat in de aansluitkabel van staanlampen kan worden

fig. 7.06. Etsplan van de lichtdimmer van fig. 7.05
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fig. 7.08. Componentenzijde van de lichtdimmer van fig. 7.05

ondergebracht, zijn er twee reeksen van drie kabelklemmen voorzien,
dit voor de aansluiting van de aankomende en van de vertrekkende
draad.
Zoals uit het schema volgt, moet maar één netgeleider onderbroken
worden, de andere netgeleider tezamen met de aardgeleider gaan ge
woon door. Om reden van veiligheid worden deze laatste doorver
bindingen niet op de print uitgevoerd, maar gaan over twee aparte
leidingen tussen de overeenkomende klemmen. Daartoe wordt een
gei'soleerde draad van min. 0,5 mm2 doorsnede tussen Kj en K4 en
tussen K3 en K6 aangebracht. Daar het bij deze klemmen om een
uitvoering gaat die geschikt is om vast aan de print gesoldeerd te
worden, worden de soldeerpunten van Kj, K3, K4 en K5 niet vast
gesoldeerd, men steekt ze alleen in de boorgaten. De metaalfolie
moet rond deze boorgaten worden weggeëtst om mogelijke kortslui
tingen te vermijden.
De aardingsgeleider moet met de metalen onderdelen van de ver
bruiker verbonden worden. De meestel lampen hebben tot dat doel
een aardings- of massaschroef.
Foto 19 toont de print. De triac is op een kleine koelvin van alumi
nium of koper geschroefd. De potentiometer is rechtstreeks op de
print bevestigd. De drie aansluitingen van de potentiometer worden
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met korte draden aan de print verbonden. De print past juist in een
TEKO-kunststofbehuizing P/1. Men moet er op letten dat beide ka
bels op trek ontlast zijn door een kabelbeugel op de print of aan de
behuizing.
Ook met triplex hout kan men naar wens een eigen behuizing in el
kaar knutselen.
7.3 Elektronische toerentalregelaar
Talrijke moderne machines zoals stofzuiger, keukenmachine of boor
machine zijn vandaag de dag voorzien van een elektronische toerentalregeling. Het ligt voor de hand ook oudere machines hiermee uit
te rusten.
De toerentalregelaars gebruiken gelijkaardige triacschakelingen als
toegepast voor de lichtdimmer, maar ze zullen tengevolge van het
inductieve karakter van de belasting een iets ingewikkelder schakeltechniek vergen. De volgende schakeling is zowel voor inductieve (mo
toren en transformatoren) als voor ohmse verbruikers (lampen en
verwarmingstoestellen) geschikt, gaande tot vermogens van 880 W.
In de schakeling van fig. 7.09 bemerkt men de smoorspoel en de con
densator.
Zoals reeds vermeld, veroorzaakt de snelle stroomtoename bij het
aanschakelen van de triac spanningsimpulsen, die zich in het lichtnet
voortplanten en aangesloten radio- en TV toestellen zullen storen.
Deze stoorimpulsen zijn bij inductieve verbruikers groter dan bij
ohmse. Daarom moet hier een beter ontstoorfilter, nl. een ZC-filter
worden gebruikt. Dit filter wordt gevormd door de smoorspoel Drx
en de condensator Cx.
Verder is condensator C4 van 0,1 fiF tot 0,22 jiF vergroot, hetgeen
een betere bescherming voor het triac levert.
In een triac grijpt er geen noemenswaardige warmte-ontwikkeling
plaats. Dit betekent echter niet dat een triac niet warm zou worden.
Daar het prijsverschil tussen de 2A, 4A en 6A uitvoeringen niet groot
is, zal men veiligheidshalve een triac met de hoogste belastbaarheid
kiezen.
Als voorbeeld kunnen we vermelden dat een stofzuiger van 540 W
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fig. 7.09. Elektronische toerentalregelaar voor 880W
Stuk lijst van de elektronische toerentalregelaars

c.-c,
Di,
Dr,
k,-k6
R,
R3, Ra

Tr

3 condensatoren 0.1 mF/250V (1000V-)
condensator 0,22 mF/250 V (1000V-)
diac, fabrikaat willekeurig
ringkernsmoorspoel 4A
2 driepolige kableklemmen
weerstand 1 kfZ, 0,5 W
weerstand 3,3 kfZ, 0,5W
2 weerstanden 12 kft, 0,5W
weerstand 560 kft, 0,25W
(weerstanden ± 10%)
potentiometer 250 kft, lineair met draaiknop
triac 4A/400V plastic behuizing, BS7-04 A o.a.
print 90 mm x 120 mm ongeètst
TEKO-kunststof behuizing P/3
2 doorvoeren met trekontlasting
4 afstandsbouten M3, ca 20 mm lang

een triac voorzien van een koelvin van 15 cm2 uit 1 mm dik alumi
nium 15°C boven de omgevingstemperatuur brengt. Men kan dus
rustig aannemen dat een koelvin van deze afmetingen ook voor een
belasting die dubbel zo hoog is, nog volstaat. Dit betekent dat het
toestel een inductieve belasting van ca lkW nog regelen kan, tenmin166

CD

fig. 7.09. Etsplan van toerentalregelaar

167

L

<0

ra
ra

CT)
O

£
ra
O

S>

_ra

:S
§
ra
O

E

o
O
O
r*

s
ste indien triac en smoorspoel overeenkomstig gedimensioneerd zijn.
Tengevolge van de grote smoorspoel kunnen we de print niet meer in
de TEKO-behuizing P/2 (110 mm x 72 mm x 50 mm) onderbrengen.
De onmiddellijk grotere behuizing P/3 (160 mm x 96 mm x 60 mm)
168

biedt hiertoe nu rijkelijk plaats. De print is zodanig uitgevoerd dat ze
zowel plaats biedt aan de blok- als aan de cilindercondensatoren.
Foto 20 toont een uitvoering met cilindercondensatoren. De ringkernspoel (toroide) is met behulp van een beugel uit conservenblik
aan de print bevestigd.
Fig. 7.09 geeft het etsplan. Fig. 7.10 toont de componentenzijde.
Daar er op de print toch voldoende plaats is, werd de potentiometer
er rechtstreeks op bevestigd. Dit onderstelt dat de print met afstandsbouten aan de bodem van de behuizing wordt vastgeschroefd.
Zoals in vorige bouwbeschrijvingen wordt slechts één netgeleider op
de print gevoerd. De andere netgeleider en de aardingsgeleider moe
ten met verbindingsgeleiders van de ene kabelklem naar de andere
worden gebracht.
Tijdens het bedrijf is het mogelijk dat men een geknetter binnen in
het apparaat opmerkt, afkomstig van de smoorspoel. De aldaar op
tredende spanningspieken kunnen een glimontlading tussen de gelei
ders tot gevolg hebben. Om dit geknetter te vermijden kan men de
windingen van de smoorspoel met isoleerlak bestrijken.
7.4 Automatische tuinverlichting
Dikwijls bestaat het verlangen een tuinbelichting bij invallende duis
ternis automatisch in te schakelen. Daar het inschakeltijdstip niet
vastligt, omdat het dagelijks met ca 3 minuten verschuift en omdat
het bovendien bij heldere hemel later donker wordt dan bij regen
weer, kunnen we hier met een klokschakelaar niet veel uitrichten.
We hebben een schakelaar nodig die op de heersende belichting rea
geert.
In § 5.5 hebben we gezien, naar aanleiding van de rookschakelaar,
dat fototransistors ten gevolge van de sterk variërende fotostromen
schakeltechnische moeilijkheden opleverden. In volgende toepassing
zijn de lichtvoorwaarden iets gelijkmatiger hoewel niet constant. De
schakeling van fig. 7.11 is niet met een gewone Op Amp uitgerust,
maar wel met transistors. Als drempelschakelaars dienen de transis
tors Tj, en T2, die tezamen een Schmitt-trigger vormen. De terug
koppeling gebeurt via de gemeenschappelijke emittorweerstand R j
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fig. 7.11. Tuinverlichting.

Stuklijst van de automatische tuinverlichting
A
Ci
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D,
Gr,
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R
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relais met sterkstroomcontact, opbouwtype, bekrachtigingsspanning 12V, BRT 320 o.a.
elektrolytische condensator 470 juF/40V
silicium universele diode 1 N 4154 o.a.
zenerdiode 12V, ZPD 12 o.a.
bruggelijkrichter B 80 C 800
2 driepolige kabelklemmen
3 soldeerpennen (opbouwtype)
weerstand 560n
weerstand 1 kn
weerstand 2,7 kn
3 weerstanden 5,6 kn
weerstand 8,2 kn
3 weerstanden 12 kn
3 weerstanden 56 kn
weerstand 560 kn
(weerstand ± 5%, 0,3W)
potentiometer 100 kn met draaiknop
potentiometer 1 Mn met draaiknop
2 polige tuimelschakelaar met plaatje "aan-uit”
3 npn-universele transistors BC 107, BC 184 o.a.
pnp-universele transistor BC 177, BC 214 o.a.
npn-vermogenstransistor 2 N 1613
npn-universele fototransistor TIL 63, TIL 78 o.a.
transformator 220V/12V, 2,5VA, opbouwtype
print 85 mm x 135 mm ongeëtst
netkabel met contactstop en doorvoer
wandcontactdoos, TEKO kunststof behuizing P/4

en via de weerstand R9. Beide terugkoppelingen zorgen ervoor dat
van beide transistors er telkens slechts één kan geleiden. In rusttoe
stand is dat T2.
Stijgt het signaal dat aan de basis van T, via Rl2 wordt toegevoerd
tot voorbij een bepaalde drempelspanning, dan begint Tj te geleiden.
De bijkomende door Tj vloeiende emittorstroom vergroot de spanningsval aan R j, zodat T2 geleidelijk spert. Gelijktijdig ontstaat aan
Ra een spanningsval die T2 nog meer spert.
Wanneer T2 minder geleidend wordt, daalt de spanningsval aan Rx
opnieuw, zodat daardoor - bij gelijkblijvende stuurspanning — Tj
sterker geleidt enz. Op deze manier wordt T2 plotseling gesperd.
Dit wil echter niet zeggen dat T, even plotseling volledig geleidt,
want in het begin werd immers Tj iets geremd door de spanningstoename aan R j. Het sprongvormig in- en uitschakelen is daarom alleen
aan T2 waar te nemen. Om deze reden is voor de faze-omkering de
pnp-transistor T4 vereist, het is deze die de schakeltransistor voor
het relais zal sturen.
De Schmitt-trigger is zo bemeten dat deze bij ca 2,2 V in en bij 1,6
V opnieuw uitschakelt. Deze hysteresis is beslist noodzakelijk, om
dat anders bij geringe veranderingen in de lichtvoorwaarden, bijv. ten
gevolge van een wolk of een voorbijrijdende wagen, het toestel te
dikwijls zou omschakelen.
Het uitschakelen van de belichting gebeurt dan wel een beetje later
d.w.z. voor een grotere belichting dan hetgeen voor de inschakeling
het geval was, maar daar de fotostroom bij belichtingsverandering
sterk verandert, is dit verschijnsel verwaarloosbaar.
Voor de instelling van het omschakelpunt bij de heersende lichtvoor
waarden dienen twee potentiometers, een voor de grof en de andere
voor de fijninstelling. Daar het toestel op kortstondige lichtveranderingen niet mag reageren, maar alleen bij een vastgelegde belichtingssterkte mag aan- en uitschakelen, volstaat hier één fototransistor.
Uit het etsplan van fig. 7.12 en de componentenzijde van fig. 7.13
is de identieke opbouw met de rookschakelaar te herkennen.
De elektronische bouwelementen, inclusief beide potentiometers,
zijn ook hier op de print aangebracht, de fototransistor is opnieuw
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fig. 7.12. Etsplan van automatische tuinverlichting
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op de metaalfoliezijde van de print vast gesoldeerd. Voor verdere
richtlijnen in verband met de opbouw wordt naar §5.5 verwezen.
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fig. 7.15. Nood- of kampverlichting

transistor gesperd wordt. De doorZ,2 vloeiende stroom wordt nu on
derbroken, hetgeen in L2 nu een inductiespanning tot gevolg gaat
hebben, die van zodanige polariteit is dat ze de transistor meer ge
leidend maakt. Op deze wijze wordt de gelijkspanning in rechthoekimpulsen omgezet en verder naar de wikkeling L3 getransformeerd.
De onderbrekingsfrequentie bedraagt enige kHz, ze is duidelijk hoor
baar omdat de transformator meetrilt.
De diode D2 brengt de basispotentiaal op een niveau dat de oscillator toelaat aan te lopen, terwijl diode D, de negatieve spannings
pieken tot een veilige grens beperkt.
De spanning die aan de secundaire afgenomen wordt, kan desnoods
met behulp van een diode gelijkgericht worden en met een conden
sator worden afgevlakt. Daar de impulsherhalingsfrequentie zeer
hoog is, volstaan hiertoe enkele /^F.
De Siferriet kern heeft naargelang het type een optimaal frequentiebereik waarbinnen het grootste vermogen overgedragen wordt.
Voor de aan de secundaire beschikbare spanning zijn naast de voe
dingsspanning ook de wikkelingsverhouding, de kernafmetingen en
de belasting maatgevend.
Terwijl de open klemspanning tamelijk hoog kan zijn, daalt deze snel
met de belasting. Om deze reden is voor een hoge secundaire span
ning de wikkelverhouding niet zo belangrijk, maar wel de door de
kern overgedragen energie die dan weer van de kernafmetingen en
van de frequentie afhangt.
De impulsherhalingsfrequentie wordt vooral door de weerstanden en
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7.5 Regenschakelaar
Wanneer men op vacantie vertrekt, stelt men zich dikwijls de vraag
wie er zich tijdens de afwezigheid om de planten en de dieren gaat
bekommeren. Hoewel een kanarievogel nogal gemakkelijk bij buur of
vriend onderdak vindt, is dit niet altijd mogelijk voor een zware bloemenbak. Hier zullen we ons met een elektronische regensonde moe
ten behelpen. In feite gaat het hier over een droogteschakelaar, om
dat de opdracht van de schakeling er in zal bestaan, bij droge aard
bodem de waterpomp in te schakelen.
De schakeling (fïg. 7.14) is vrij eenvoudig en bestaat uit een kleine
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“3IDE&
fig. 7.14. Regenschakelaar
Stuklijst voor regenschakelaar
A
C,
D,
D2
Gr,
/?,-/? 3
*4

*5

T,
T,
U,
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miniatuurrelais 12V met 1 omschakelaar met sterkstroomcontacten
elektrolytische condensator 220 fxF/AOV
zenerdiode 3,9V, ZPD 3,9 o.a.
silicium universele diode 1 N 4154 o.a.
bruggelijkrichter B 40 C 800 o.a.
3 oppervlaktelaagweerstanden 5,6 k£2 ± 5%, 1/4W
oppervlaktelaagweerstand 150 kn ± 5%, 1/4W
kooltrimpotentiometer, waarde zie tekst
pnp-universele transistor BC 177, BC 214 o.a.
npn-universele transistor BC 107, BC 184 o.a.
npn-miniatuurvermogenstransistor 2 N 1613 o.a.
transformator 220V/12V, 1,5VA, met aansluitingen voor
gedrukte schakelingen
netkabel 1,5 m lang met contactstop

netspanningsvoeding tezamen met een drietrapsversterker. Transis
tor Tj is met de basis aan een spanningsdeler geschakeld, bestaande
uit de trimpotentiometer Rs en de door de geleidbaarheid van de
aardbodem gevormde weerstand.
Wanneer tussen de metalen elektrodes, die in de aardbodem steken,
de weerstand klein is, geleidt de pnp-transistor T,. Hierdoor is de po
tentiaal aan de basis van T2 positief en de transistor geleidt. De ba
sispotentiaal van T3 is negatief en daardoor zal het relais niet be
krachtigd kunnen worden.
Wanneer nu de aardbodem geleidelijk uitdroogt, neemt zijn weer
stand toe totdat T, spert. Nu keren zich de werkvoorwaarden om en
het relais A wordt bekrachtigd. Dit zet op zijn beurt de pomp in
werking. Wanneer de aardbodem voldoende besproeid is, valt A op
nieuw af.
De gewenste vochtigheid kan door 7?s ingesteld worden.
Deze eenvoudige schakeling kan op een houten plankje gebouwd
worden. De waarde van de trimpotentiometer Rs hangt vooral van
de aard van de bodem, van de afstand tussen de elektrodes en van
hoe diep deze in de aarde gestoken worden af. Rs is gelegen tussen
lk£2en 10k£7.
7.6 Kampingsverlichting
Wanneer men met zijn familie met tent of caravan op reis is, zal men
met het oog op de autobatterij, steeds op een spaarzaam stroomver
bruik bedacht zijn.
Bijzonder gedurende de nacht is het interessant over een zwakke
matte lichtbron te kunnen beschikken die de autobatterij niet te
sterk belast. Een dergelijk noodverlichting kan natuurlijk ook thuis
voor allerlei doeleinden worden gebruikt (kinderkamerlichtje o.a.).
De schakeling van fig. 7.15 toont een zogenaamde spanningsomzetter. De transistor werkt als een blokkeeroscillator, terwijl de trans
formator de spanningsomzetting verricht.
Na het aanleggen van de voedingsspanning wordt de transistor gelei
dend en brengt in de wikkeling L2 een stroomstoot teweeg. Deze in
duceert in Li een spanning van omgekeerde polariteit, waardoor de
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Stuklijst voor nood- en kampinglicht
D,.Da
*2
*3

SL,
T,
u

2 silicium universele diodes 1 N 4154 o.a.
weerstand 560H, 0,3W
weerstand 2,7 k£2, 0,3W
kooltrimpotentiometer 10 kfi
elektroluminiscentielamp
npn-vermogenstransistor 2 N 1613 o.a.
Siferriet-potkern 36 mm doormeter met spoelenlichaam
Lj en L2 : windingen 0,1 of 0,2 mm Cul
L3: 800 windingen 0,1 mm CuL
KACO-experimenteerprint
8 soldeerpennen, opbouwtype

de zelfinducties bepaald. Wanneer Rs op zijn minimum waarde
wordt ingesteld, dan daalt de frequentie.
Aan de secundaire L3 wordt een elektroluminescentielamp aangeslo
ten. Dit koude, zuiver elektronisch licht geeft een matte straling af.
Deze lampen bestaan in de vorm van smalle stroken en kunnen in
hobby zaken en postorderbedrijven besteld worden.
Het proefapparaat werkte met een lichtende strook ter grootte van
20 mm x 180 mm, bestaande uit drie van elkaar gei'soleerde anodesegmenten en ée'n kathodesegment. De segmenten kunnen naar keu
ze in serie of parallel geschakeld worden. Ten gevolge van de ver
eiste hoge spanning worden ze meestal parallel geschakeld.
Wanneer men ze rechtstreeks op het net aanschakelt, stralen ze een
lichtgroene kleur uit, ze vereisen dan een stroom van ca 10 mA. De
helderheid wordt door de spanning bepaald, de kleur door de fre
quentie.
Als minimum spanning moet 100 V (effektief) ter beschikking staan.
De lichtkleur verandert van donker groen (100 Hz) naar lichtgroen
en blauw-groen tot blauw bij ca 10 kHz. Bij nog hogere frequenties
verdwijnt dit lichteffect, omdat het menselijk oog geen nog korter
golflengten waarneemt.
Voor de frequentie zal men ca 1 kHz kiezen omdat het in dit bereik
voortgebrachte lichtgroene licht met de grootste ooggevoeligheid
overeenkomt en dus bijzonder sterk ervaren wordt.
De trimpotentiometer R3 is in de eerste plaats niet voor de frequen
tie-instelling, maar regelt de stroomafname van de blokkeeroscillator. Deze kan in het gunstigste geval een rendement van 70% berei177

ken. Door
Bij nullast
stroom bij
groter zijn
gemeten:

een verkeerde instelling van R3 neemt dit rendement af.
neemt de schakeling een stroom af die niet veel van de
belasting verschilt. Zelfs kan de stroomafname bij nullast
dan bij belasting. Voor 12 V werden er volgende waarden

R 3 minimaal
R 3 maximaal

zonder
belasting

belasting met
luminescentielamp

208 mA
30 mA

78 mA
30 mA

De schakeling kan ook door 24 V gevoed worden. We verkrijgen dan
praktisch de dubbele stroomwaarden en de luminescentiestroken
lichten sterker op. Bij spanningen hoger dan 12 V begint de transis
tor erg warm te lopen en moet dan van een koelster voorzien wor
den. Dezelfde opmerking geldt, wanneer de schakeling door 12 V ge
voed wordt en de weerstand R3 op zijn minimale waarde ingesteld
wordt bij nullast; omdat er ook hier grotere stroomafname optreedt.
Voor de spanning aan de secundaire meet men bij belasting volgens
de instelling van R3 tussen de 80 en 120 V. In nullast is deze span
ning ca 50% meer. De weinige bouwelementen van de schakeling wer
den op een KACO nr 4 print gemonteerd. De opstelling is te zien op
foto 21. De potkem is met een schroef op de print bevestigd. Wan
neer de schakeling voor de eerste maal onder spanning komt moet
de polariteit van de spoelen Lx en L2 zorgvuldig worden gekontroleerd
In fig. 7.15 werden de homologe wikkelingsaansluitingen met een *
gemerkt, d.w.z. dat deze gemerkte aansluitingen voor beide wikke
lingen telkens met het begin of met het uiteinde overeenkomen. Wie
hiervan niet helemaal zeker is, zal eerst liever een proef nemen met
een transistorbatterij van 9 V. In geval de aansluitingen verwisseld
zijn, kan de schakeling niet oscilleren.
Daar de gelijkstroomweerstand van de wikkeling L2 zeer laag is, kun
nen met een sterke netspanningsvoeding of met een autobatterij stro
men van IA en meer optreden, die de transistor onmiddellijk zouden
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vernielen. Bij een transistorbatterij valt de klemspanning met kleine
belastingsweerstanden. Schakelt pas het toestel op de definitieve
stroom verzorging wanneer de proef met de transistorbatterij een
fluittoon hoorbaar maakt.
Ondertussen heeft men wellicht bemerkt dat het voorgestelde appa
raat eerder een elektronisch speelgoedje is dan een industrieel appa
raat. Men kan inderdaad op veel eenvoudiger manier tot een stroombesparende belichting komen door het gebruik van de licht emitte
rende halfgeleider diodes (LED).
De nieuwe generatie van LEDs zijn in rendement en helderheid nog
belangrijk toegenomen. Vermelden we slechts als voorbeeld de groen
licht diode LD 57C van Siemens en de bouwreeks MV 5152 — MV
5752 (oranje, groen, geel en rood) van Monsanto. Deze laatste
mogen max 35 mA voeren en hebben een typische doorlaatspanning
gelegen tussen 2 V en 2,2 V.
Voor 12 V moeten zes dergelijke diodes in serie geschakeld worden
en klaar is kees. Deze diodes zijn geen glimmende lichtpunten, maar
in tegenstelling tot hun voorgangers verlichten ze de omgeving aan
merkelijk. Ten slotte nog dit. De bouwbeschrijving van de gelijkspanningsomvormer is niet te vergeefs gegeven. Er bestaan hiervoor tal
van toepassingsgebieden. Men kan bijv. om dure 9 V-transistorbatterijen uit te sparen een meettoestel voeden vanuit een monocel en gelijkspanningsomvormer. Voor dergelijk geval volstaat een kleinere
goedkopere kern, bijv. met 18 mm doormeter. De windingsgetallen
bedragen: Lx = L2 =25 windingen, L3 = 120 windingen. De gelijkrichting gebeurt door middel van een universele diode en voor de afvlakking gebruikt men een condensator van 2,2 of 4,7 fiF.
7.7 Elektronische schakelaar
Schakelaars worden in huis gebruikt voor tal van lichtpunten en ap
paraten. Hiervoor worden er schakelaars van diverse uitvoeringen ge
bruikt. Een bijzonder vooruitstrevende en fraaie oplossing is de elek
tronische schakelaar zonder bewegende delen (de zg tastschakelaar)
In fïg. 7.16 is gebruik gemaakt van de hoogohmige gate-impedantie
van de veldeffecttransistor (FET). Een kleine moeilijkheid is dat de
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FET Tj niet volledig doorschakelt en slechts alleen trillingen afgeeft,
die daarenboven van zo een lage frequentie zijn dat voor de afvlakking van het signaal meerdere elektrolytische condensatoren nodig
zijn.
Om voldoende afgevlakt signaal te verkrijgen, moet C3 een in ver
houding grote capaciteit hebben. Dit zou echter de reactietijd van de
schakeling sterk verlengen. Om deze reden werd transistor T2 als
versterker tussen de FET en C3 geschakeld, en werkt als collectorschakeling (met stroomversterking en geen spanningsversterking).
T3 werkt als schakeltransistor voor het aangesloten relais A. Opdat
dit niet mee zou gaan trillen, is hieraan nog een elektrolytische con
densator parallel geschakeld. Hoewel in het schema een voedings
spanning naar keuze begrepen tussen 5 en 24 V aangegeven is, moet
natuurlijk de bekrachtigingsspanning van het relais aan de vermelde
voedingsspanning worden aangepast omdat anders T3 of A zouden
worden vernield.
Men kan de tasttoets in de vorm van een geleidend metaalfolie bijv.
koper op een stukje plexiglas kleven.
+ 5-24 V
R2

Cl i

R3
CD

T2
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T3 <
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fig. 7.16. Elektronische schakelaar.
Stuklijst voor de elektronische schakelaar
A

c,
^3

*3

h

T,
Ts

relais met sterkstroomcontact, bekrachtigingsspanning 12V
condensator 15 nF
condensator 1
elektrolytische condensator 25 /iF/25V
elektrolytische condensator 470 nF/25\/
weerstand 560S2
weerstand 2,7 kft
weerstand 56 kft
(weerstanden 5%, 0,3W)
n-kanaal universele junctie FET, BC 184 o.a.
npn-universele transistor BC 107, BC 184 o.a.
npn-vermogenstransistor 2 N 1613 o.a.
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8 Alarm- en beveiligingsschakelingen

AJarmschakelingen kunnen een leuk stukje speelgoed zijn wanneer er
het op aankomt familieleden te betrappen wanneer deze in ander
mans kasten rondneuzen.
Dikwijls echter zijn ze zeer nuttig, vooral wanneer men de trotse
bezitter is van een tuin- of vacantiehuisje. Hier kan geen politieagent
helpen, alleen een krachtige sirene kan de buren opmerkzaam maken
dat er iets niet pluis is. Wanneer de politie ten slotte ter plaatse arri
veert, zullen de inbrekers weliswaar hun matten opgerold hebben,
maar al bij al heeft de installatie haar doel van afschrikking vervuld.
8.1 Alarminstallatie met magneetcontact.
Met deze eenvoudige installatie kan men deuren en vensters tegen
onbevoegd openen beveiligen. Fig. 8.01 toont de schakeling, die
slechts uit vier bouwelementen bestaat nl. een platte batterij, een
reed-relais, een alnico-magneet en een zoemer.
Het reed-relais heeft in een glazen buisje drie contacten uit ferromagnetisch materiaal. Door middel van een uitwendig magnetisch
veld, in dit geval door te naderen met een kleine staafmagneet,
brengt men het reed-relais in de andere stand.
Men maakt nu beide bouwelementen vast aan de te beveiligen deur
of raam, zo dicht bij elkaar dat de magneet het reed-relais beinvloedt. Als nu de deur of het raam wordt geopend, verwijdert de
magneet zich van het reed-relais en dit laatste schakelt terug in zijn
ruststelling. Daardoor zal de stroomkring gesloten worden en treedt
de zoemer in actie.
Natuurlijk kunnen er willekeurig veel reed-relais parallel geschakeld
worden, zodat men zelfs vooruitgebreide alarminstallaties slechts één
batterij en één zoemer nodig heeft.
Bij aankoop lette men er op dat het reed-relais drie aansluitklemmen
heeft omdat het als omschakelaar moet kunnen werken.
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fig. 8.01. Alarminstallatie met magneetcontact en zoemer
Stuklijst voor magneetschakelaar
B,
Mg,
S,
W,

platte batterij 4,5V met batterijhouder
Alnico-magneet ca 6,3 mm x 6,3 mm x 25,5 mm
reed-relais met 1 omschakelaar
gelijkstroomzoemer 3-6V

8.2 Magneetschakelaar met autotoeter
De in § 8.1 beschreven schakeling is niet geschikt voor het schakelen
van grote stromen; deze alarmschakeling is daarom alleen voor huis
gebruik aangewezen. Wenst men een tuinhuis te beveiligen, dan heeft
men daartoe een krachtige autotoeter of sirene nodig, die tamelijk
veel stroom vragen. Deze stroom moet volgens fig. 8.02 over een
overeenkomstig relaiscontact worden geschakeld. Nog het best zijn
hier speciale autorelais geschikt, bijv. het draaiankerrelais van Bosch.
De volledige schakeling wordt dan vanuit een autobatterij gevoed.
] Mg 1
S1

£

□A
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/

°W)W1
81 JL

*r

fig. 8.02. Magneetschakelaar met autotoeter
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Stuklijst voor magneetschakelaar met autotoeter
A
B
Mg,
S,
S2
W,

autorelais 12V bijv. Bosch draaiankerrelais
autobatterij 12V
Alnico-magneet ca 6,3 mm x 6,3 mm x 25,5 mm
reed-relais met omschakelaar
eenpolige tuimelschakelaar met plaatje "aan-uit”
sirene of autotoeter 12V

Schakelaar S2 wordt ergens verdekt buiten liet tuinhuisje opgesteld
om te vermijden van zelf alarm te geven wanneer men de deur opent.
8.3 Elektronische huissleutel
Een normale huissleutel draagt men gewoon op zak of in een tas, een
''elektronische huissleutel” daarentegen heeft men in het hoofd on
der de vorm van een getallencombinatie. Beide sleutels dienen voor
het openen van een deurslot en beide kunnen verloren raken. De eer
ste kan men verliezen, de andere kan men vergeten. Tegen het verge
ten helpt de keuze van een goed bekende getallencombinatie, zoals
een telefoonnummer, een verjaardagsdatum, het nummer van een
bankrekening enz.
Werking
Het apparaat bestaat uit een digitale schakeling, die een bepaalde
volgorde van signalen herkennen moet. Deze signalen verkrijgt men
door na elkaar een reeks druktoetsen te bedienen.
De signalen worden eerst naar twee FF (bistabiele schakeling) toege
voerd, die als geheugenelement werken en de signaalopeenvolging
zullen waarnemen. Wanneer alle signalen, dus de juiste code, aange
komen zijn, wordt er over een digitale schakeling (die hier als deco
der werkt) een schakelrelais bekrachtigd dat de elektromagnetische
deuropener bedient.
Wanneer er een verkeerde code wordt gegeven, d.w.z. dat de opeen
volging van de bediende druktoetsen verkeerd is, dan blijft de deur
gesloten.
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Fig. 8.03 geeft het blokschema van het apparaat. Er werden 6 druktoetsen getekend, in werkelijkheid kunnen er meer zijn. De contac
ten van de druktoetsen Si tot S5 zijn met de ingangen van de FF:
FF! en FF2 verbonden. De uitgangen van de FFs sturen de ENschakeling US!. De EN-poort is met transistors opgebouwd en werkt
tezelfder tijd als schakelversterker voor het relais A.
In de vertrektoestand zijn de FFs in rusttoestand en aan de uitgang
A2 is er een logische nul. Aan de uitgangen A! (complementaire uit
gangen) verschijnt een logische één, hetgeen op het schema door
zwarte balken is weergegeven.
Door in wiilekeurgie volgorde de toetsen S3 en S5 te drukken, wor
den de FFs geset en aan de uitgangen A! verschijnt een 1. Hiermee
zijn echter twee voorwaarden van het doorschakelen van US! ver
vuld. Eerst wanneer ten slotte de toets Si ingedrukt wordt, krijgt
USi aan alle 3 ingangen een logische 1. Hierdoor wordt het relais
A bekrachtigd, waardoor zijn contact A de spanning op de elektro
magnetische deuropener legt, zodat de deur geopend wordt.
Om een combinatie van drie toetsen te ontdekken moet men in het
ongunstigste geval 6 pogingen ondernemen. Dit is van zelfsprekend
te weinig.
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fig. 8.03. Blokschema van de elektronische huissleutel
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In werkelijkheid zullen er minstens 4 druktoetsen moeten worden
ingedrukt, want na iedere poging moeten de FFs door een wistoets
(in het schema van fig. 8.03 niet getekend) opnieuw in de ruststelling
gezet moeten worden.
Dit is echter nog te weinig. Men zou natuurlijk nog meer FFs aan de
schakeling kunnen toevoegen. In plaats daarvan gaan we met relatief
eenvoudige middelen een tamelijk moeilijk te ontcijferen code sa
menstellen.
Hiertoe dienen de "blinde” toetsen S2, S4 en S6. Terwijl S6 en even
tueel nog andere druktoetsen in het ijle liggen, zijn S2 en S4 met de
FFs verbonden. Indien op deze toetsen wordt gedrukt, dan zet men
de FFs weer in hun rusttoestand terug. In de vertrektoestand ver
keren de FFs echter in rusttoestand. Indrukken van S4 en S6 heeft
bijgevolg geen invloed. Indien echter de FFs door het indrukken van
S3 en S5 geset zijn, dan worden ze door het indrukken van S2 en S4
teruggesteld en de deur blijft gesloten. Op deze manier wordt de
code dus moeilijker te ontcijferen.
Men kan nu een soort waarheidstabel voor de verschillende mogelijke
combinaties opstellen. Bijv.:
S3-Ss -S, of S5 —S3 — Si : deur wordt geopend
S3—Sj—S5 deur blijft gesloten want Sj moet het laatst ingedrukt
worden
52-S3-S4-Ss-S! of S2-S4-S5-S3-S,: deur wordt geopend
53— S2 ... of S5—S4— . . deur blijft gesloten, want door een ver
keerde volgorde worden de FFs weer in ruststand gezet.
De schakeling
Het is niet alleen leerrijker maar naar ons gevoel eenvoudiger de digi
tale schakeling zelf te bouwen i.p.v. ICs te kopen. De basiswerking
werd reeds in § 2.7 beschreven, zodat we hier met een korte verkla
ring kunnen volstaan.
De FF-schakeling van fig. 8.04 is een stabiele multivibrator in zijn
eenvoudigste vorm. Door een positieve impuls aan de ingang Et
wordt Tj geleidend en aan de uitgang A2 verschijnt er een O. Van
daar dat hier E2 als setingang dient en Ej als reset.
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fig. 8.04. Schakeling van de flip flop

Fig. 8.05 is een EN-schakeling die uit twee in seriegeschakelde tran
sistors bestaat en die kan gebruikt worden als EN-poort met drie in
gangen. Beide transistors hebben een positief basissignaal nodig om
te geleiden T. Ook moet de druktoets Si nog ingedrukt worden om
deze geleiding tot stand te brengen. Bijgevolg zal het relais A slechts
bekrachtigd worden als deze drie voorwaarden voldaan zijn. De diode
begrenst de aan de klemmen van het relais ge induceerde spanning,
ter bescherming van de transistor.
Het volledige schema is op fig. 8.06 gegeven. Men bemerkt de gestabilizeerde voeding, waarbij de zenerdiode D2 de gestabilizeerde spannig bepaalt. De uitgangsspanning bedraagt 9 V, dus ca 1 V lager dan
de zenerspanning, dit tengevolge van de basis-emittorspanningsvallen van T5 en T6,
De transformator U j is van een uitvoering die geschikt is voor printopbouw en heeft een vermogen van 1,5 tot 2 W. Opdat de deuropener deze niet te fel zou belasten is er nog een tweede transforma
tor U2 voorzien. Deze laatste kan een eenvoudige beltransformator
zijn.
De druktoets S7 dient voor de reset van de FFs terug naar de ruststelling. In tegenstelling met de andere bouwelementen is deze twee
polig omdat er twee FFs moeten mee gestuurd worden. Alle schake186
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fig. 8.05. Schakeling van de EN-poort, die terzelfder tijd tot schakelversterker
voor het relais dient

laars met uitzondering van S8, die als netschakelaar dient, moeten
edel metalen contacten hebben; omdat deze anders na verloop van
tijd contactstoringen zouden te weeg brengen.
De bouwdelen worden op twee experimenteerprinten KACO nr 4
gemonteerd. Deze printen worden met behulp van afstandsbouten
tezamen gevoegd en vormen op deze manier een geheel dat in een
overeenstemmende behuizing plaats vindt.
Het proefapparaat werd in een kunststof behuizing (TEKO P/4)
onder gebracht.
De schikking van de diverse bouwelementen kan op de foto ’s 22 en
23 nader worden bekeken. Op één van de printen wordt de voeding,
de EN-schakeling en het relais geplaatst. Op de andere komen de
beide FFs en de klemmen voor de aansluiting van de leidingen voor
de druktoetsen. Om deze printen gemakkelijk toegankelijk te maken,
worden ze zo gemonteerd dat ze met de metaalfolie naar binnen wij
zen.
De elektromagnetische deuropener kan in ieder ijzerwaren magazijn
worden aangeschaft. Men kieze een zwakstroomuitvoering, die voor
voeding d.m.v. een beltransformator geschikt is.
De druktoetsen worden in een speciale behuizing ondergebracht, die
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fig. 8.06. Algemeen schema van de elektronische deuropener.

188

cs

tj?

MAj

Stuklijst voor de elektronische huissleutel
A

D,

d2
Gr
K,-Kt
K.o-K,,
/?, -/?,4
^ \ S '^19

s,-s6
S7

s.
T,-Ts

t6
U,
U2

relais, opbouwtype, bekrachtigingsspanning 10-15V met
1 omschakelaar
2 elektrolytische condensatoren 100 /iF/25V
silicium universele diode 1 N 4154 o.a.
zenerdiode 10V, ZPD 10 o.a.
bruggelijkrichter 40V/800mA, B 40/C 800 o.a.
9 polige kabelklem
2 polige kabelklem voor inbouw op prints
6 weerstanden 1 kfi, 1/4W
8 weerstanden 4,7 k$7, 1/4W
5 weerstanden 15 kfi, 1/4W
6 eenpolige druktoetsen
2 polige druktoets
2 polige tuimelschakelaar
stroomzekering 0,125A
5 npn-universele transistors BC 107, BC 184 o.a.
npn-vermogenstransistor 2 N 1613
Transformator voor inbouw op printen 220V/12V, 1,5 W
beltransformator
3 polige netkabel met contactstop
doorvoer met trekontlasting
kunststof behuizing P/4
2 KACO-experimenteerprints Nr 4

van buiten aan de muur wordt bevestigd. Voor de verbinding van de
toetsen gebruikt men liefst veelkleurige beldraad, omdat hiermee de
code gemakkelijk kan veranderd worden.
Testen van de schakeling
Het testen gebeurt gescheiden volgens de individuele bouwstenen van
de schakeling. Men schakelt eerst de voeding aan de FF x, men legt
de spanning van ca 9 V aan ingang Ej en moet dan een uitgangsspanning aan A2 kunnen meten. Aj daarentegen mag geen spanning heb
ben. Als nu spanning aan E2 gelegd wordt, klapt de FF om.
Volgende voorwaarden moeten vervuld zijn:
E,
1

o

e2
0
1

Ai

0
1

A2
1
0

Met FF2 gaat men op juist dezelfde manier te werk. Eerst dan als de
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gewenste functies voor FF i en FF2 nagezien zijn, worden de FFs
aan elkaar gesoldeerd.
Volgende stap is het testen van de EN-poort. Ook hier wordt het
bouwelement van de overige gescheiden en afzonderlijk getest. Hier
bij wordt aan de basis een plusspanning gelegd en wordt de collector
met de positieve voedingsspanning verbonden. Eerst dan wanneer
beide basisingangen op een positief potentiaal staan, mag aan het
relais spanning heersen. De functietabel moet luiden:

o

o
o

e3
1
1
1
1

1

1

o

E,
1
0
1

E2
1
1

A
1
0

o
o
o

Alleen wanneer alle bouwstenen apart beproefd zijn, mogen ze met
elkaar worden verbonden.
8.4 Waterslangwaarschuwingsapparaat
Alarmschakelingen waarschuwen niet alleen voor dieven en andere
ongevraagde gasten, maar ook voor dreigende gevaren zoals vuur en
water.
De schakeling van fig. 8.07 heeft tot doel het water dat bijv. uit een
wasmachine stroomt akoestisch te melden. Omdat het met wasmid
del gemengde water een zeer goede elektrische geleiding heeft, kan
de schakeling zeer eenvoudig gehouden worden. Indien men boven
dien van een netspanningsvoeding afziet, moet het relais ook verval
len en zal men met de schakeltransistor een gelijkstroomzoemer stu
ren.
Als sonde maakt men gebruik van twee metalen stroken die men zo
dicht mogelijk bij elkaar plaatst, daar waar het wegstromende water
zich het eerst zal doen opmerken. Wie heel zeker wil spelen, kan ook
nog wat keukenzout tussen de elektrodes strooien om het apparaat
nog sneller te laten reageren. Het beste is altijd de zaak eerst grondig
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fig. 8.07. Waterslangwaarschuwingsapparaat

Stuklijst voor het waterslangwaarschuwingsapparaat
Bj. B,
D,
K1(K2
/?, -R3
S,
T,
t2
W,

2 babycellen met houder
silicium universele diode 1 N 4154
2 geïsoleerde contactbussen Bil 30
3 weerstanden 5,6 k£7 ± 5%, 1/4W
tuimelschakelaar eenpolig met plaatje "aan-uit"
pnp-universele transistor BC 177, BC 214 o.a.
npn-vermogenstransistor 2 N 1613 o.a.
gelijkstroomzoemer

te beproeven.
In rusttoestand zijn beide transistors gesperd, de schakeling verbruikt
dan zo goed als geen stroom. Daar er nu alleen de transistorlekstromen vloeien, die kleiner zijn dan de zelfontladingsstroom van de bat
terij, zou men zelf de schakelaar Sj kunnen besparen. De transis
tors blijven gesperd omdat de basis van de pnp-transistor T| via R ï
aan de pluspool ligt en de basis van de npn-transistor T2 via/?3 aan
de minpool.
Zodra er tussen de metalen geleiders een geleidende verbinding ont
staat, wordt de basispotentiaal van Tj negatiever, waardoor deze
begint te geleiden. Hierdoor treedt er aan R3 een spanningsval op,
waardoor T2 ook in geleiding komt en de zoemer Wj in werking
treedt. Door middel van Si kan dan het akoestisch signaal buiten
werking gesteld worden, tot de vloer weer droog is. De geluidssterkte
van de zoemer kan door middel van het verdraaien van een stel191

schroefje iets veranderd worden.
Het toestelletje kan het eenvoudigst op een houten plankje met pu
naises als soldeerpennen worden samengesteld.
8.5 Apparaat voor diverse doeleinden
De voor feestjes bedachte toestellen, kunnen ook voor nuttige
doeleinden ingezet worden. Zo kan bijv. de party-kusschakelaar ge
bruikt worden als zeer gevoelige akoestische detector voor de bevei
liging van ramen en deuren. Opdat het apparaat voor het geval er
niemand in de buurt is geen urenlang zou lawaai maken, wordt het
in stand ”monoflop” gezet met de draaiweerstand voor de omklapduur helemaal naar rechts gezet. Het alarm duurt dan ca een halve
minuut. Aan de schakeling kan een uit het net gevoede alarmbron
(hoorn, toeter of sirene) aangesloten worden.
Het genoemde apparaat kan ook goede diensten als babysitter bewij
zen. In dit laatste geval zal men aan de uitgang natuurlijk geen sirene
verbinden, een uit het net gevoede zoemer zal dan wel volstaan! De
relaiscontacten zullen dan van de netspanning gescheiden moeten
zijn.
Ook de rookschakelaar kan voor de beveiliging dienst doen, waarbij
zal gebruik gemaakt worden van de omstandigheid dat beide fototransistors verschillend moeten belicht worden, wil het toestel reage
ren. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn als de lichtstraal van een zak
lamp voorbijflitst of als in een verlichte kamer plotseling een persoon
passeert.
8.6 Beveiligingingstoestellen voor wagens
Wanneer een voertuig zich beweegt, veert de asophanging d.w.z. er
bevindt zich daar een draaipunt en dus de kleinste uitwijking. De
grootste uitwijking vindt plaats op de grootst mogelijke afstand hier
van nl. aan het dak. Om de schakelaar zo gevoelig mogenlijk te ma
ken zou deze binnen in de wagen tegen het dak moeten bevestigd
worden. Proefnemingen tonen echter aan dat dit niet noodzakelijk
is. Een voertuig dat voorbij rijdt, verwekt reeds een zo sterke lucht192
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stoot dat de beveiliging van de stilstaande wagen hierop zou reage
ren. Men moet dus ofwel het apparaat ongevoeliger maken of de
schakelaar op een andere minder gevoelige plaats, installeren. Deze
laatste mogelijkheid zullen we in het kort bespreken.
Wanneer men de portier of het kofferdeksel sluit, ontstaat een me
chanische trilling die het alarmsignaal kan ontketenen, hetgeen voor
al ’snachts bij buren hevige protesten kan uitlokken. Daarom moet
men ofwel een elektronische vertraging (bijv. een monoflop) voor
zien, ofwel plaatst men de schakelaar buiten de wagen, dan natuur
lijk om begrijpelijke redenen op een niet zichtbare plaats. Voor deze
laatste oplossing blijft de onderkant van de wagen over, waar trou
wens de uitwijking geringer is.
De eenvoudigste oplossing bestaat uit een kleine staafmagneet, die
men dicht bij een reed-relais met omschakelaar ophangt en wel zo
dat in rusttoestand de schakelaar gesloten is. Trilt de aan een draad
op gehangen magneet, dan valt het contact af en zet de alarmschakeling in werking. Zoals eerder vemeld, is een reed-relais niet in staat
de nodige stroom voor een autotoeter te schakelen, men moet nog
een relais tussen schakelen. Hiervoor is dan weer uiterst geschikt het
draaiankerrelais van Bosch.
De voorgestelde oplossing heeft nog een nadeel. Als het reed-relais
een grote mechanische traagheid heeft, moet de magneet al grote uit
wijkingen maken, alvorens het contact afvalt. Het toestel is dan te
ongevoelig. Men moet daarom het apparaat scherp afstellen. Voor
delig is het gebruik van een microschakelaar, die door verschillende
constructeurs op de markt gebracht wordt (o.a. Honeywell). Deze
schakelaar wordt van buiten door middel van nokken, hefbomen en
draadbeugels bediend, waarbij de gevoeligste uitvoering reeds rea
geert op een kracht van 1 mN (millinewton). Men bevestigt een ijze
ren gewicht aan een draad die via een mechanische overbrenging ook
de microschakelaar bedient. Begint het gewicht te trillen, dan wordt
het contact telkens geopend en gesloten, waardoor er alarm gegeven
kan worden.
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9 Aanschaffen van het materiaal

Alle vermelde bouwonderdelen zijn in de handel verkrijgbaar. Zulks
geldt ook voor de bouwdozen inclusief mechanische bevestigings
delen, behuizing, batterijen e.a.
De bouwdozen, met uitzondering van deze beschreven in hoofdstuk
6, kunnen bij de auteur besteld worden. (Prijslijst B = 2 DM bijvoe
gen).
Adres:
Heinrich Stöckle
Schauchertstr. 24
7251 Hem mingen
BRD.
De in hoofdstuk 6 beschreven bouwdozen zijn beschikbaar (Prijs
lijst = 2 DM bijvoegen) bij:
Modellbau Wessling Carl Datz
Bognerweg 23
8031 Wessling/Obb
BRD.
De in de stuklijsten voorkomende TEKO-behuizingen worden door
postorder bedrijven geleverd o.a. door Drager, RIM e.a. De behuizing
voor het mengpaneel is verkrijgbaar bij:
TES
Hans Tappert
Löhdorferstr. 250
5650 Solingen 11
BRD.
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