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Batterijvervangers
Batterijen zijn onmisbaar voor draagbare apparaatjes die buitenshuis worden gebruikt, 
maar op de werkbank zijn vaste voedingsbronnen wel zo prettig. De hier voorgestelde 
batterijvervangers zijn in eerste instantie bedoeld als uitbreiding van een bestaande 
voeding met lagere, vaste spanningen. Aan het slot wordt een universele netspannings-
adapter voorgesteld met conventionele componenten waarmee tal van apparaatjes 
kunnen worden gevoed.

Inleiding
Iedereen die experimenteert met digitale IC’s beschikt meestal over een voeding die een vaste 
uitgangsspanning van 5 V levert. Maar wat te doen als er geluid moet worden toegevoegd aan 
een schakeling? Denk bijvoorbeeld aan een geluidchip met piëzo-elektrische luidspreker an-
nex transducer. Deze chip wordt vaak gevoed door een knoopcel van 1,5 V, maar hoe testen 
we zoiets snel als blijkt dat de batterij leeg is? Daarnaast zijn er, vaak batterijgevoede, muzi-
kale modulen en elektronische deurbellen die op 2 of 3 V werken en niet te vergeten allerlei 
IC’s met ‘battery back-up’ om gegevens permanent vast te houden als de voeding wordt uit-
geschakeld. Om al deze modulen en chips te kunnen testen alvorens deze in te bouwen, is de 
standaard spanning van 5 V te hoog. Er zijn batterijen in diverse uitvoeringen nodig, maar die 
slingeren ergens rond of zijn net niet voorhanden, of lastig in gebruik (knoopcel) of natuurlijk 
net leeg als ze nodig zijn. De oplossing is dan om de eigen voeding uit te breiden met batterij-
vervangers die de gewenste lage spanningen leveren en dat voorkomt ook nog ergernis. Al-
hoewel dergelijke chips slechts heel weinig stroom opnemen, wordt hier een instelbare span-
ningregelaar toegepast die ruim is gedimensioneerd om ook voor andere experimenten vol-
doende stroom ‘in voorraad’ te hebben.

Instelbare spanningregelaar
Als universele spanningregelaar is hier gekozen voor de LP2951 van National Semiconductor 
of de MIC2951 van Micrel – deze laatste is een verbeterde versie van de LP2951 die in plaats 
van 100 mA een hogere uitgangsstroom van 150 mA levert. Beide componenten hebben de-
zelfde aansluitingen en zijn daardoor volledig uitwisselbaar. Deze spanningregelaars zijn van 
het LDO-type (Low Drop Out) en hebben al voldoende aan een verschilspanning tussen in- en 
uitgang van 40 mV (oplopend tot 380 mV bij 100 mA) om te kunnen stabiliseren bij lage be-
lastingen, dankzij de super-beta PNP doorlaattransistor. De eigen stroomopname in rust is met 
circa 75 µA bijna te verwaarlozen. Inmiddels zijn er nog veel zuiniger componenten in minus-
cule SMD-behuizing ontwikkeld, maar hier is bewust gekozen voor hanteerbare componen-
ten. Als maximale, continu toelaatbare ingangsspanning geldt 30 V, terwijl de gestabiliseerde 
uitgangsspanning regelbaar is van 1,2 tot 29 V. Hiermee kunnen allerlei  kleine, compacte 
voedingen worden gebouwd, ook al beperken we ons hier tot de batterijvervangers.

Eigenschappen
Het principe van de spanningregelaar volgt uit figuur 1 en daaronder zijn de aansluitingen op 
een rijtje gezet. Er is een specificatieblad beschikbaar (pdf-bestand) met alle technische infor-
matie. Door pen 1 en 2 door te verbinden en ook pen 6 met 7 ontstaat een vaste uitgangsspan-
ning van 5 V. Voor een vaste of regelbare uitgangsspanning kan in principe dezelfde compo-
nent worden toegepast, al is een driepuntsregelaar in TO-92 behuizing natuurlijk veel kleiner.



Figuur 1: Principe van de MIC2951.

Pennenbezetting:
Pen 1 – OUT = uitgang
Pen 2 – SNS  = sense uitgang
Pen 3 – SHDN = shutdown, afschakelingang
Pen 4 – GND = min, aarde
Pen 5 – ERR = TTL/CMOS foutsignaal
Pen 6 – TAP = vaste 5 V instelpunt
Pen 7 – FB = feedback, terugkoppelingang
Pen 8 – IN =  ingangsgelijkspanning (ongestabiliseerd)

Batterijvervanger D2VR
Vanuit een aanwezige voedingsspanning van bijvoorbeeld 5 V wordt de gewenste lage batte-
rijspanning verkregen, zie figuur 2. Hier wordt een lage spanning opgewekt met behulp van 
een printje van circa 2x3 cm met daarop de MIC2951 en enkele componenten. Bij deze scha-
keling hebben zowel P1 als R1 een waarde van 100 kΩ en hiermee kan de uitgangsspanning 
worden ingesteld tussen 1,5 en 2 V. Na afregeling van de uitgangsspanning op de ‘werkbank’ 
kan dit printje dan in een bestaande voeding worden ingebouwd.



Figuur 2: Van bestaande 5 V spanning naar 2 V.

Batterijvervanger D2VSD
Een variant van deze schakeling geeft figuur 3. Hierbij is P1 vervangen door een potentio-
meter van 50 kΩ waarmee de uitgang nauwkeurig op 1,5 V kan worden afgeregeld: een 
‘echte’ batterijvervanger dus! Door tussen de ingang (pen 8) en SD (pen 3) een weerstand van 
100 kΩ aan te brengen, wordt de uitgang afgeschakeld en daalt de uitgangsspanning naar 0 V. 
Als nu het doorverbindingsstripje op de print wordt geplaatst, komt de spanning terug, met 
andere woorden: dat stripje kan ook een externe schakelaar zijn (SW) om de voedingsspan-
ning van 1,5 V los van de hoofdvoeding in en uit te kunnen schakelen. Als uitgangsconden-
sator is hier voor 68 µF gekozen. Dit mag echter elke waarde vanaf 5 µF zijn.

Figuur 3: Afschakelbare batterijvervanger met uitgangsspanning van 1,5 V.

Elektronisch schakelen
Het in- en uitschakelen van de uitgangsspanning van 1,5 V kan ook elektronisch. Om de 
afschakelingang volledig galvanisch te scheiden, kan dit met een transistor en rietrelais 
plaatsvinden, zie figuur 4. Als het relais wordt bekrachtigd, schakelt het contact in en wordt 



ingang 3 geaard. Een andere mogelijkheid is om ingang 3 rechtstreeks via een transistor te 
schakelen, zie figuur 5. Zodra de transistor geleidt, wordt de voeding ingeschakeld. Tenslotte 
kan ingang 3 door een logisch signaal worden gestuurd, zie figuur 6. Alhowel het niet in de 
specificatiebladen staat, kan een serieweerstand worden opgenomen. Als de uitgang van de 
poort laag wordt, ziet ook ingang 3 een laag signaal en schakelt de voeding in. Deze weer-
stand is belangrijk voor andere, later nog te bespreken schakelingen om lekstroom te beper-
ken.

Figuur 4: Een rietrelais schakelt de spanning.
Figuur 5: Een transistor schakelt de spanning.
Figuur 6: Een poort schakelt de spanning. De weerstand is optioneel.

Twee batterijen vervangen met D3VSD
Bij de batterijvervanger voor 3 V is een iets andere andere tactiek toegepast, zie figuur 7. Bij 
de voorgaande schakelingen is de spanningsdeler aan de uitgang bewust in tweeën gesplitst 
om de spanning zo nauwkeurig mogelijk in te kunnen stellen met de 10-slagen potentiometer. 
Ook hier kan de spanning, net als bij de voorgaande schakelingen, van een bestaande 5 V voe-
ding worden afgeleid. Hier is echter gekozen voor een groter instelbereik, zodat naast de 3 V 
ook hogere uitgangsspanningen voor het vervangen van platte batterijen van 4,5 V instelbaar 
zijn. Bij het verhogen van de ingangsspanning (6 tot 9 V) kan de uitgangsspanning ook op 5 
of 6 V worden ingesteld en het is geen enkel bezwaar om voor nog hogere in- en uitgangs-
spanningen te kiezen, kortom: deze schakeling is universeel toepasbaar en dat alles op een 
printje van circa 3x3 cm.

  



Figuur 7: Twee batterijen van 1,5 V vervangen.

Printjes

     

      

Figuur 8: Printjes voor de batterijvervangers. Er is gebruik gemaakt van stabiele, 10-slagen 
trimpotentiometers zodat stof en vuil de instelling ook na jarenlang gebruik niet nadelig kan 
beïnvloeden.
          
Toegift:
Complete miniatuurvoeding
Door de schakeling van figuur 7 enigszins uit te breiden ontstaat een compacte, universele 
voeding voor allerlei apparaatjes die op 3 V werken, zie figuur 9. Er is hier gebruik gemaakt 
van een ‘krappe’ netadapter die uitsluitend een wisselspanning van 4,5 V levert en waarvan de 
spanning bij belasting daalt tot 4 V. De LDO-regelaar komt dan goed tot zijn recht omdat 
deze slechts een klein spanningsverschil tussen in- en uitgang nodig heeft om te kunnen stabi-
liseren. Op een printje van 3,5x5 cm zijn daarom tevens de brugcel (vier dioden) en  de buf-
ferelco ondergebracht en ook hier is afschakeling mogelijk van de uitgangsspanning via pen 



3, zodat geen (gevaarlijke) netschakelaar nodig is. Voor een stroomafname tot 100 mA kan de 
waarde van de bufferelco bij de toegepaste netadapter worden verlaagd tot 470 µF. Bij een 
hogere stroom is tenminste 660 µF nodig, zodat met 1000 µF de stabiliteit is gewaarborgd tot 
de maximaal toelaatbare stroomafname van 150 mA.

Figuur 9: Deze netadapter vervangt batterijen van 3 V.

             

Figuur 10: Printje van de netadapter voor 3 V.

Ontwerptips
Deze universele regelbare voeding kan op allerlei manieren worden aangepast.
* Bepaal eerst welke uitgangsspanning er nodig is – deze kan in principe tussen 1,5 en 24
   liggen.
* Kies vervolgens de voor dit doel meest geschikte netadapter die uitsluitend een wissel-
   spanning hoeft te leveren. Kijk ook eens naar alle adapters die er thuis rondslingeren – 
   wellicht kan een type voor meer doeleinden worden gebruikt!
* Levert de netadapter zelf al een ongestabiliseerde gelijkspanning? Laat dan de vier dioden



   weg en bepaal of de bufferelco een lagere waarde mag hebben. Als de uitgangsspanning van
  de netadapter voldoende ‘schoon’ is, kan ook worden uitgeweken naar print DV3SD om
   ruimte te sparen.
* Vervang de instelpotentiometer door een normale potentiometer. Zo ontstaat een continu en
   gemakkelijk regelbare voedingsspanning. Bouw het geheel eens in een kastje en zet dan
   desgewenst een (digitale) voltmeter over de uitgang.

* Alle tekeningen zijn gemaakt met de technische ontwerpsoftware sPlan en SprintLayout van 
Abacom.

(Dit artikel is ook geplaatst in e-totaal nummer 1/2, februari 2006, pagina’s 14 en 15)

Johan Smilde
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