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VOORWOORD
Ook in de fotobranche heeft de transistor zich een plaats veroverd. De draadloos be
diende motor-camera met transistor zend-ontvangcr is daarvan slechts één aspect.
Nog belangrijker is de toepassing in elektronische flitsapparaten of „elektronenflitsers”,
die dank zij de schakeltransistor steeds kleiner en lichter van constructie konden worden.
Niet alleen is hij een uitstekende vervanger van de beruchte „triller” gebleken. Het is
de transistor, die voor het eerst op werkelijk economische wijze stabilisatie mogelijk
maakte van de flitscondensator-spanning en daarmee van het voor kleurenfotografie
zo belangrijke richtgetal.
Dit leidde voorts tot een economischer energieverbruik per flits, zodat vele flitsers met
goedkope, droge batterijen konden worden uitgerust.
Het laat zich aanzien, dat de miniaturisering zich in de toekomst nog verder voort zal
zetten door verbeterde constructie van de thans nog veel ruimte vergende onderdelen
zoals de flitscondensator en de batterijen, en last but not least de reflector.
Reeds zijn van enkele handelsflitsers de afmetingen teruggebracht tot die van een kleinbeeldcamera. Het zal wellicht nog even duren eer deze „kleinbeeld”-onderdelen los
verkrijgbaar zijn voor de amateur, die zelf zijn elektronenflitser wil bouwen.
Maar ook met de thans in de handel zijnde onderdelen zijn talrijke aantrekkelijke
schakelingen mogelijk.
In het voor u liggende boekwerkje is een aantal beproefde schakelingen verzameld
en zijn de volledige bouwbeschrijvingen opgenomen van een tweetal verschillende typen.
Wij hebben gemeend dit werkje te moeten afronden met een korte beschrijving van de
belangrijkste eigenschappen van de transistor als schakelaar en van het gedrag van de
transistor-omvormer bij verschillende schakelwijzen.

Bussum, december 1962
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DE ELEKTRONENFLITS IS AL MEER DAN 100 JAAR OUD!
De uitvinding van de elektronen flits is niet iets van de laatste tijd. Ze is al ruim 100 jaar
oud en de Engelsman Fox Talbot komt de eer toe van de eerste praktische toepassing.
Hij gebruikte de elektrische energie, opgezameld in Leidse flessen (de stamvaders van
onze tegenwoordige condensatoren) niet in een gasgevulde buis, maar belichtte het
onderwerp met de overslaande vonk van deze „condensatoren”. Hiermee maakte hij
foto’s, zonder enig spoor van bewegingsonscherpte, want de flitsduur was 1/ 1000-000
seconde.
Zijn foto’s van vliegende vogels, draaiende motoren, ja zelfs van geweerkogels op het
moment dat ze werden afgeschoten, waren een sensatie.
De eerste gasontladingsbuis werd daarna in 1925 door de Fransman Seguin beproefd,
doch de grote stoot tot popularisering van de elektronenflits kwam pas in 1934, toen
het edelgas Xenon voor gasvulling werd gebruikt door de Franse professor Marcel
Laporte. Dit gas licht op met een kleurtemperatuur van 5600° K, praktisch gelijk aan
die van het directe zonlicht. (Direct zonlicht tot 9 uur en na 15 uur: 4900-5600° K,
idem van 9 tot 15 uur: 5400-5800° K).
Door ionisatie wordt gas geleidend en kan zodoende een zeer sterke stroom doorlaten.
Bij deze methode werden echter nog steeds hoge spanningen gebruikt om het gas te
doen oplichten, hetgeen als een bezwaar en gevaar werd gevoeld. De Amerikaanse
professor Edgerton heeft in 1939 de eerste laagspanningsflitser ontworpen en daarmee
de eerste bruikbare, gemakkelijk transportabele elektronenflitser. Dit laagspanningsidee is echter maar betrekkelijk; 500 V is heus geen spanning voor een speelgoedtreintje,
doch vergeleken met de duizenden volt die voordien werden gebruikt is dit toch wel
laag.

De foto’s op deze en de volgende pagina tonen aan, wat er met een elektronenflitser kan worden
bereikt.
Foto links is genomen bij gewoon invallend daglicht met de Rolleiflex, belichtingstijd 1/25, dia
fragma 5,6, afgedrukt op normaal.
Foto rechts: Flits als invullicht, 1/25, diafragma 8, afgedrukt op extra hard (let op daglicht buiten).
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Foto links: alleen flits; 1/125, diafragma 22.
Buiten is het „nacht”, omdat de belichtingstijd
te kort is voor het daglicht. Afdruk op nor
maal.
Kodak bracht de verwezenlijking van het idee van Edgerton voor het eerst in het
openbaar op de wereldtentoonstelling van 1940 in New-York, waar het apparaat, de
„Kodatron”, een enorme belangstelling trok. De energie was 200 joule l).
De fototoestellen waren in die dagen met een ontsteekcontact uitgerust, geschikt voor
flitslampjes die een vertraging van 1/50 sec hebben. De elektronenflits werkt echter
zonder vertraging en om dit te ondervangen werden in de flitsapparaten relais aange
bracht, waardoor de gewenste vertraging ontstond.
De energie werd met dit relais naar de buis geschakeld; deze sloeg dan door en lichtte
op. De spanning, nodig om het gas in de buis geleidend te maken zonder voor-ionisatie,
bedroeg minstens 2000 V.
Moeilijkheden met de relais, zoals overslag, inbranden van contacten en verandering
In de contactafstand, deden de ontwerpers naar een andere oplossing zoeken en deze
werd gevonden in het flitscontact zonder vertraging en een flitsbuis met ontstekingselektrode. In moderne fototoestellen zijn meestal beide contacten in gebouwd, het X- en
het M-contact. Het eerste werkt zonder vertraging.

HOE WERKT DE MODERNE ELEKTRONENFLITSER?
We gaan nu de flitser eens nader bekijken. Hij bestaat uit twee delen, n.l.' het voedingsgedeelte en het flitsgedeelte. Het voedingsgedeelte levert ons de vereiste energie, die
bewaard wordt in een condensator van voldoende capaciteit. Deze vormt echter met de
gebruikelijke spanning een levensgevaarlijk geheel. Voorzichtigheid is geboden en vei
ligheid gaat voor alles. Vergeet dit nooit!
De energie wordt via een verbindingskabel van voldoende doorsnede naar een flits
lamp geleid, die op een houder is gemonteerd, de z.g. flitser.
In deze flitser bevinden zich verder een ontstekingsbobine, die de hoogspanningsimpuls opwekt om de ontsteking in te leiden, en een neon-indicator, die aangeeft
wanneer het apparaat flitsklaar is. De hoeveelheid licht, die de flits produceert, is altijd
constant en zijn we daar eenmaal op ingesteld, dan hebben we altijd goed belichte foto’s.
*) 1 joule = 1 Wsec.
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De energie, die de condensator bezit, wordt berekend met de formule W = 14CV2,
waarin C in microfarad (/«F) en V in kilovolt (kV). De energie, uitgedrukt in joule, is
dus evenredig met de capaciteit van de condensator en het kwadraat van de aangelegde
spanning. Het is dus verleidelijk de spanning te verhogen, daar dan de beschikbare
energie kwadratisch omhoog gaat.
Een driemaal hogere spanning geeft een 9-voudige energietoename, terwijl het rende
ment ook hoger is, want een restspanning van ongeveer 100 V blijft er altijd over,
zijnde de doofspanning van de flitsbuis. Deze is bij 500 V 20 % van de spanning, bij
1500 V is dit slechts 7 %. Maar de gevaren en isolatiemoeilijkheden bij die hoge span
ning stijgen ook. Ze zijn wel voor een groot deel te ondervangen, maar de zaak wordt
onnodig duur en die enorm grote lichthoeveelheid kunnen amateurs toch niet gebruiken.
Dus we blijven maar rustig bij onze 500 V, dat is al hoog en gevaarlijk genoeg.
De meest gebruikte capaciteit ligt tussen 400 en 1000 /.iF. Bij een capaciteit van 600 /uF
is na ontlading de verrichte arbeid dus W = 0,5 X 600 (0,52 — 0,12) = 72 joule.

DE TRANSISTOR ALS SCHAKELAAR
Om de eigenschappen en het gedrag van een transistor als elektronische schakelaar te
verklaren zonder naar de halfgeleidertheorie r) af te dwalen, vatten we de transistor op
als twee tegen elkaar in staande dioden.
Bij het meest verbreide p-n-p type zijn de dioden geschakeld als in fig. 1. De bovenste
diode (Do) noemen we de co//ectordiode; de onderste (Dx) de e/z/issordiode en het knoop
punt dopen we basis. D2 wordt in sperrichting op een batterij Bt aangesloten. Zolang
Dx gesperd blijft, b.v. door de basis met een positieve potentiaal t.o.v. de emissor te
verbinden, is ook Dj gesperd en vloeit er geen stroom.
Zodra de basis echter negatief wordt t.o.v. de emissor gaat D! geleiden. Dank zij de spe
ciale constructie van de transistor gaat nu D2 sterk „lekken” en er zal een stroom uit
Bl door de transistor vloeien. Deze kan aanzienlijk groter zijn dan de stroom door de
basis, zodat er versterking plaats vindt.
Bij de toepassing van de tiansistor als schakelaar kiest men de basisstroom zó groot,
dat de beide dioden nagenoeg een kortsluiting vormen. Er blijft nog slechts een geringe
restspanning (of „kniespanning”) over de transistor staan. Geschikte transistoren kun*) Raadpleeg hiervoor de MK-uitgave „Halfgeleiders".
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Drie hoogspannings-fotoflitsl'ampen van Phi
lips, v.l.n.r.: de PF910P, PF911P, PF912P
resp. voor een condensatorcapaciteit van
100 (mF bij 2000 V, 32 fiF bij 2500 V en 50
of 100 /«F bij 2000 V.
Totale lichtopbrengst resp. 32.000.000 lm, 24.000.000 lm en 19.000.000 of 23.000.000 lm.
Flitsduur resp. 270 p/sec., 125 /i/sec. en 180 of 270 /e/sec., gasvulling met Xenon. Deze buizen
geven totaal 10.000 flitsen. Naast de foto de lichtkarakteristiek. Zoals men ziet: hoe hoger
de spanning, hoe korter de flitsduur.
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nen dank zij deze eigenschap collectorstromen van verscheidene ampère schakelen,
zonder dat overmatige inwendige verwarming optreedt. De basisstroom bedraagt
daarbij slechts een fractie van de geschakelde stroom, zodat men de transistor ongeveer
als een „relais” kan beschouwen. Nu is de weerstand van de geleidende emissor-basis
diode Dx laag, zodat men moet zorgen dat de basisstroom tot een veilige waarde wordt
begrensd — b.v. door een geschikte serieweerstand voor te schakelen of de basisspanning
voldoende laag te kiezen.

Fig. 1
Anderzijds moet de basisstroom voldoende groot zijn om de transistor voor de gegeven
maximale collector-stroom tot aan de kniespanning uit te sturen, want slechts dan
blijft de interne dissipatie laag. Verder moet er voor worden gezorgd, dat in gesperde
toestand de over de collector-basis diode optredende spanning de toelaatbare grens
niet overschrijdt, aangezien anders gevaar voor doorslag zou ontstaan.

DE TRANSISTOR OMVORMER MET CONDENSATOR BELASTING
In wezen bestaat de omvormer uit een oscillator met een zó sterke terugkoppeling,
dat de transistor(en) wordt (worden) overstuurd en als schakelaar(s) werkt (werken).
Vanzelfsprekend moet voor het doen oscilleren op de juiste polariteit van de transformatorwikkelingen worden gelet. We moeten daarbij onthouden dat - indien de
wikkelrichting van de verschillende wikkelingen gelijk is - de begineinden alle dezelfde
polariteit hebben; de uiteinden hebben daarbij natuurlijk alle tegengestelde polariteit
t.o.v. hun begin. In het schema wordt het begin van een wikkeling veelal met een
punt aangegeven. Collector en basis zijn altijd in tegenfaze.
De polariteit van de gelijkrichterwikkeling kan grote invloed uitoefenen op het gedrag
van de omvormer, zoals we straks onder b zullen zien.
We kunnen de omvormers splitsen in:
a. balanstypen (fig. 2)
b. enkelvoudige typen (fig. 3)
a. De balansomvormer bevat twee transistoren in een balans-oscillatorschakeling.
Doordat een groot maximum-vermogen wordt afgegeven zijn korte laadtijden van de
flits-elco mogelijk.
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Fig. 2. Balansomvormer.
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Fig. 3. Enkelvoudige omvormer.

Daar de omvormer symmetrisch is, komen uitsluitend symmetrische gelijkrichterschakelingen in aanmerking (brug-, middelpunts-, of verdubbelaarschakeling (zie fig. 4).
De (symmetrische) uitgangswisselspanning wordt rechtstreeks bepaald door de
transformatieverhouding en de primaire spanning.
Daarbij geldt als „primaire” de wikkeling per collector; de totale primaire bevat dus
2wx windingen.
Daar de flitscondensator in ontladen toestand praktisch een kortsluiting vormt, zal men
gewoonlijk maatregelen moeten nemen om te voorkomen dat de omvormer wordt
overbelast en niet wil starten.

►hr
DU88ELFAZ1G MET BRUGSCHAKEUNG (GRAETZ)

i-

SPANNINGS VERDUBBELING
(GREINACHER OF OELON)

SPANMNDS VERDUBBELING
(VO.LARO)

Fig. 4.

De uit de batterij betrokken stroom is aan het begin van de lading maximaal; deze
neemt af naarmate het ladingsproces vordert.
b. De enkelvoudige omvormer is goedkoper dan de balansomvormer, daar slechts
één schakeltransistor nodig is. De laadtijd is echter wat groter. De opgewekte wissel
spanning is gewoonlijk asymmetrisch, d.w.z. de tijdsduur en de spanning van beide
periodehelften is verschillend. Daardoor is het gebruik van brug - of middelpunts gelijkrichterschakelingen niet mogelijk: slechts de periodehelft met de grootste span
ning zou dan werkzaam zijn.
In aanmerking komen uitsluitend enkelzijdige- of verdubbelaar-schakelingen; bij
de laatste worden de (per periodehelft verschillende) spanningen opgeteld.
Gedurende het geleidende interval tx van de transistor wordt in de secundaire een span
ning Vsec geïnduceerd, welke - evenals bij de balansomvormer - rechtstreeks afhangt
van de primaire spanning en de' transformatieverhouding.
X Vyrtm

Vficc(tl) =

'Wprim

De tijdsduur tx wordt bepaald door de primaire zelfinductie Lpr<m; de primaire spanning
Vprim en de maximaal optredende collectorstroom Ic max'
Ic viax
ti = ïr---------

X Lprim

v prim

Gedurende het interval tx wordt in de transformatorkem energie W opgehoopt, die
bij verbreken van de stroom niet zomaar kan verdwijnen:
W — £ Lprim X (Ic maxf
Stellen we, dat bij het ingaan van het sperrende interval t2 de transformator door een
condensator wordt belast, dan wordt deze energie naar de condensator overgebracht.
De secundair opgewekte spanning V8ec (tj) is gelijk aan:
wSfiC
VfiecCtï) —

'Wprim

——

*1

X Vprïrn X ——
t2

Hoe korter de duur van de onverbreking t2, des te hoger is VSWJ (tj).
Nu hangt t2 echter af van de secundaire belasting lsec, die weer afhankelijk is van de
tegenspanning Vcon(j, die de condensator in geladen toestand vormt:
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t* =

X Lsec
Vcond

Gemakshalve verwaarlozen we de verliezen in de gelijkrichter e.d. en stellen we
^cond == V sec (t2).
Aangezien de energie W van de gemagnetiseerde transformatorkern constant is
(zolang I c max tenminste constant blijft), wordt steeds eenzelfde hoeveelheid energie
naar de condensator overgebracht.
Dit betekent, dat als de condensator ontladen is, een lage spanning gedurende een
lange tijd t2 wordt geleverd. De secundaire stroom neemt daarin van een beginwaarde
Isec max —

wprim
w ficc

X Ic max

tot nul af.
Naarmate de condensatorspanning toeneemt, wordt automatisch een hogere spanning
gedurende een kortere tijd t2 geleverd.
Het produkt V sec I sec t2 blijft daarbij steeds constant, evenals de uit de batterij op
genomen stroom.
De eindwaarde van VCond kan in principe oneindig hoog oplopen, zodat het nood
zakelijk is tijdig uit te schakelen, of wel de spanning op een andere manier te be
grenzen om doorslag van de condensator (of van de transistor, die een evenredig
hoge piekspanning te verwerken krijgt) te voorkomen.
Uit het bovenstaande blijkt duidelijk, dat de polariteit van de secundaire wikkeling t.o.v.
de gelijkrichter van grote invloed is op het gedrag van de omvormer.
1. Bij belasting van de transformator met een enkelzijdige gelijkrichter gedurende
het geleidende interval t, van de transistor is de batterij stroom aan het begin van de
lading het grootst en daalt naarmate de lading vordert (fig. 5). De eindspanning van
de condensator wordt door de batterij spanning en de transformatie-verhouding
bepaald. In het sperrende interval t, ontstaat een piekspanning, die men b.v. met
een condensatortje moet begrenzen om doorslag van de transistor of de gelijk
richter te voorkomen.
Deze maatregelen zullen vaak het rendement van de omvormer nadelig beïnvloeden.
tptnningi - btgriming

H-i—:

■ btgrinzing

Fig. 5. „Stroom’’omvormer.
2. Bij belasting van de transformator met een enkelzijdige gelijkrichter gedurende
het gesperde interval t2 van de transistor is de batterij stro om tijdens nagenoeg
het gehele ladingsproces constant (fig. 6).
De eindspanning kan hoog oplopen, zodat maatregelen moeten worden genomen
om doorslag van de flitscondensator te voorkomen; b.v. met een automatische
uitschakelinrichting.
3. Bij belasting van de transformator zowel tijdens het geleidende als tijdens het
gesperde interval (verdubbelaar) is de batterij stroom aan het begin van de lading
8
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Fig. 6. „Sper’'omvormer.
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Fig. 7. „Sommeer”omvormer.

maximaal en neemt af naarmate de lading vordert, evenals bij 1. (zie fig. 7). Piekspanningen treden aan het begin van de lading niet op. De eindspanning kan
evenals bij 2. zeer hoog oplopen, zodat weer een automatische uitschakelinrichting
gewenst is. Het rendement kan groter zijn dan van 1. of 2.
Het onder 1. genoemde omvormertype wordt wel eens met „stroom”-omvormer aan
geduid; het onder 2. genoemde type met „sper”-omvormer (ook wel „blokkeer”of „terugslag”-omvormer. De combinatie van deze twee levert de „sommeer”- of „verdubbelaar”-omvormer 3.

Fig. 8.
Evenals bij de balansomvormer kan bij de „stroom”-omvormer en de „sommeer”-omvormer overbelasting ontstaan, wanneer de flitscondensator nog geheel ondaden
is. Het primaire spannings-verlies (inwendige batterij- en transformatorweerstand)
kan dan zó groot worden, dat de terugkoppelspanning onvoldoende wordt. Daar
om maakt men soms de basissturing afhankelijk van de secundaire belasting, hetzij
door de secundaire belastingsstroom rechtstreeks te gebruiken, hetzij door deze via
een afzonderlijk stroomtransformatortje naar de basis te transformeren (fig. 8).
De basisstroom moet over het algemeen 0,1 a 0,08 x de gewenste maximale collectorstroom bedragen om een goede oversturing te garanderen.
Transformeert de hoofdtransformator de spanning een factor n =

wsec

omhoog,

wprïm
Sprint

omlaag getransformeerd. Is
w5CC
deze stroom kleiner dan 0,1 a 0,08 Ic max» dan kan men deze met het aanpassingstrans, formatortje op de gewenste waarde brengen. Bij de hier gegeven toepassingen zal men
de stroom een factor m omhoog moeten transformeren en dus de spanning omlaag.
m
Hierbij geldt, dat — =0,1 a 0,08.
n
dan wordt de secundaire stroom een factor n =

pén

Voorbeeld: de hoofdtransformator heeft een transformatieverhouding w^m • wsec =
1:50. (n= 50).
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De terugkoppel-transformator moet dan een overzetverhouding wprim • w basis —
5 : 1 hebben (m = 5).

5
De totale verhouding wvrim : w f,asis is dan — = — =0,1.
Het voordeel van een afzonderlijk terugkoppeltransformatortje is, dat de basisstroom
altijd een factor 10 kleiner is dan de collectorstroom, onafhankelijk van het primaire
spanningsverlies of de ladingstoestand van de condensator. De basisstroom neemt
automatisch af naarmate de lading vordert, wat een economischer batterijen gebruik
bewerkstelligt.
(Bij de normale schakeling blijft de basisstroom steeds dezelfde waarde houden).
Verder zal de omvormer ook met oude batterijen nog goed starten, zodat deze
efficiënter benut kunnen worden.

FLITSER-BALANSOMVORMER MET VERBETERDE TRANSISTORKOELING
De flitser van fig. 9 bevat een balansomvormer welke zodanig is uitgevoerd, dat de
transistoren zonder isolatieringen rechtstreeks op het chassis kunnen worden geschroefd.
Een goede koeling is daarvan het gevolg.
Daar de belasting in dit geval in de emissorketen van de transistoren Vx en V2 zit,
moeten de bases op een dusdanige potentiaal worden gebracht, dat tegenkoppeling
wordt voorkomen en de transistoren voldoende worden overstuurd, zoals voor hun
schakelfunctie noodzakelijk is.
De terugkoppelwikkelingen bevatten dus aanzienlijk meer windingen dan de ge
bruikelijke schakeling, zodat de terugkoppelverliezen wat groter zullen zijn.
De gelijkrichter bestaat hier uit een middelpuntsschakeling.
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Vl-2 = CTP1104 (2 stuks); Gl-2 = 2X2 stuks
OY6047
Tl: kern EI 60 dyn. blik IV
50 wdg 0,65 mm em.
wl = 2 X
w2 = 2 X 150 wdg 0,25 mm em.
w3 = 2 X 1600 wdg 0,1 mm em.

Qi

W3

250

%I
JM

♦ o.

Tungsram VF 503

4M

I2V

O*

m°rn,
synchr.-

ngi t

V I

r

Fig. 9

Hoewel deze aantrekkelijk lijkt, daar in principe slechts twee gelijkrichters nodig zijn,
bedraagt de spanning in sperrichting per gelijkrichtcel het dubbele van die welke in
een brugschakeling per cel optreedt. Daarom moeten twee cellen in serie worden ge
schakeld, zodat in totaal toch weer vier cellen nodig zijn. Bovendien vergt een middel
puntsschakeling een transformator met twee volledige secundaire wikkelingen, wat de
nodige wikkelruimte vergt, daar elk van de wikkelinghelften dezelfde spanning en
stroom moet kunnen leveren. (De verliezen moeten i.v.m. het rendement laag blijven).
De laadstroom wordt begrensd m.b.v. een 250 Q serieweerstand.

FLITSER-BALANSOMVORMER MET PIEKSTROOM BEGRENZING
DOOR NTC-WEERSTAND
In de balansomvormer van fig. 10 is als gelijkrichter een brug-schakeling gekozen.
I.v.m. de spanning moeten hiervoor vier stuks E 250 C 50 worden gebruikt. Indien
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L1-2: ieder 2 X 35 wdg 0,9 mm; L3-4: ieder 18 wdg 0,3 mm; L5: 3500 wdg 0,07 mm. Blik:
M 45, IV met 0,35 mm spleet, om en om gestapeld. Ontstekingsspoel' Lq: 350 wdg 0,3 mm;
L7: 15000 wdg 0,07 mm, alles in geëmailleerd koperdraad. Kernspoel L0-7: ferrietkern 8 mm
diameter, lang 70 mm; laadtijd: ca. 8 a 10 sec.
op deze plaats echter speciale verdubbelaar gelijkrichters van het type V 250 C 60
worden toegepast, kan men echter met twee stuks volstaan.
De stroombegrenzing bij ontladen flitscondensator geschiedt hier met een 60 k£
serieweerstand met negatieve temperatuur-karakteristiek (NTC).
In koude toestand is de weerstand hoog en wordt de stroom tot een veilige waarde
begrensd. De NTC-weerstand wordt echter snel warm als gevolg van de doorvloeiende
stroom, zodat zijn weerstand aanzienlijk daalt. De verliezen worden hierdoor klein
gehouden. Een nadeel is echter, dat de NTC-weerstand na het laadproces enige tijd
nodig heeft om weer voldoende af te koelen. Bij snel achtereen flitsen bestaat dan het
gevaar dat de stroom toch nog te groot wordt. De oscillator kan dan door overbe
lasting afslaan.
De flitser is voorzien van een hulprelais, dat de grote ontlaadstroom van de ontsteekcondensator schakelt, zodat het camera-contact wordt ontzien. De hierdoor geintroduceerde ontsteek-vertraging (opkomtijd van het relais) maakt het gebruik van het
M-contact i.v.p. het voor elektronenflitsers gebruikelijk X-contact op de camera nood

zakelijk.

FLITSER-BALANSOMVORMER MET PIEKSTROOM BEGRENZING
DOOR CONDENSATOR
De flitser van fig. 11 bevat een balansomvormer met de transistoren TF80. De gelijkrichter bestaat uit een verdubbelaar-schakeling volgens Villard, wat het voordeel
heeft, dat de maximum belasting bij geheel ontladen flitscondensator kan worden beperkt
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Fig. 11. Oscillatorfrequentie ca. 250 FJz.
Tu kern M42 dyn. blik IV/0,35 z.1. Wi 2 X 35 wdg 0,9 mm; w2 2 X 15 wdg 0,35 mm;
W3 1620 wdg 0,12 mm em. dr. T2: Siferrit buiskern 6 X 3 X 30/B6211/1500/N4. Wi 35 wdg
0,4 mm; w2 1000 wdg 0,07 mm em. dr. Vi-2 = TF80; V3 = Osram BL9; V4 = neonlampje 150 V.
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door voldoende klein kiezen van de ingangscondensator. Dit geeft aanzienlijk minder
verliezen dan een serieweerstand.
Men kan de ingangscondensator beschouwen als een klein „emmertje”, dat bij de eerste
periodehelft wordt gevuld en bij de tweede periodehelft in de grote „emmer — in
casu de flitscondensator - wordt leeggegooid. Een klein serieweerstandje beschermt
de gelijkrichter tegen te grote piekstromen. De nominale condensator-spanning
bedraagt ca. 300 volt. Dit is gedaan om de laadtijd te beperken, welke - gezien de
betrekkelijk lage voedingsspanning en de beperkte max. collectorstroom van de TF80
- anders wel erg lang zou duren. Het flitsgedeelte is vrij conventioneel.

ENKELVOUDIGE FLITSER-OMVORMER MET SPANNINGSBEWAKING
De enkelvoudige flitseromvormer volgens fig. 12 werkt volgens het „sper”- of
„terugslag”-principe (zie blz. 8 en 9). Dit heeft het voordeel, dat de batterij stroom
gedurende nagenoeg het gehele ladingsproces constant is en dat de terugkoppelfactor
niet door de belasting wordt beïnvloed. Daar de spanning in principe tot zeer hoge
waarden kan oplopen, is een automatische uitschakel-inrichting aangebracht, die de
omvormer na het bereiken van de gewenste spanning afschakelt. Deze inrichting
bevat een tweetraps gelijkstroom-versterker met de transistoren V2 en V3 plus een
relais. Gedurende het laadproces is V2 ge
VI50C60
Tl
sperd en V3 geleidend. Het relais Ry is dus
bekrachtigd en sluit de stroomkring voor
de omvormer.
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Fig. 12. Ry Siemens relais Trls 151X nach TBV
65022/7la met anti-kleef plaatje.
Ti: kern M42/15 dyn. blik IV/0,35 eenzijdig
gestapeld. Wi 73 wdg 0,6 mm; \V2 40 wdg 0,4
mm; W3 2500 wdg 0,15 mm em. dr. Vi = TF80/
30; Vo*3 = TF 65; V4 = neonlampje 150 V
ontsteekspanning.

Bij het bereiken van de gewenste spanning ontsteekt Ne, en diens stroom doet V2
geleiden. Hierop gaat V3 dicht, het relais valt af en de omvormer stopt.
Daalt de spanning aan de flitscondensator zo ver, dat de stroom door Ne niet meer in
staat is V2 voldoende geleidend te houden, dan gaat V3 weer geleiden, het relais komt
op en de flitscondensator wordt bij geladen.
De invloed van temperatuurvariaties op de eenvoudige gelijkstroomversterker (V2
en V3) wordt klein gehouden door de emissor weerstand van V2 in samenwerking met
de basis-parallelweerstand en voorts door het aanbrengen van een weerstand met
negatieve temperatuur-coëfficiënt (NTC) in de collectorketen van V2.

EENVOUDIGE TRANSISTOR FLITSER
De elektronische flitser geniet een grote belangstelling, zowel bij vak- als amateurfotografen. Hoewel deze apparaten in tal van uitvoeringen en prijzen volop aan de
12
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markt zijn, is het vooral de amateur-fotograaf, die de zelfbouw ervan ter hand wil
nemen, om zodoende op de - vaak niet geringe - kosten van een professioneel apparaat
wat te besparen.
Het spreekt vanzelf, dat bij het verschijnen van de transistor al heel spoedig de vraag
werd gesteld, of deze kon worden toegepast in het voedingsgedeelte, in plaats van de
mechanische triller - met de daaraan noodzakelijkerwijze verbonden accu.
Alles bij elkaar genomen dus redenen genoeg om dit punt eens nader te onderzoeken.
Het is zeer aanlokkelijk de transistor te gebruiken om van gelijkspanning een wissel
spanning te maken. We missen dan de mechanische triller met al zijn nadelen, zoals
grote afmetingen en gewicht. Met behulp van de transistor is een hogere frequentie
mogelijk, waardoor de transformator ook weer kleiner kan worden en dus lichter.
Het rendement van de transistorschakeling ligt veel hoger, wat de mogelijkheid biedt
om de zware en kostbare loodaccu te vervangen door een stel mono-cellen. We zijn
dan meteen van dat nare onderhoud en die zwavelzuurdampen af.
Uit het voorgaande is de werking van een en ander wel voldoende duidelijk geworden,
zodat we daar niet verder op in hoeven te gaan. We maken gebruik van een oscillatorschakeling. De aldus opgewekte wisselspanning kan worden opgetransformeerd tot
een spanning van 500 V en deze wordt gelijkgericht en aan de flitsbuis tóegevoerd.

Fig. 13 - LINKS DE SCHA
KELING VAN DE OSCILLATOR, RECHTS DE
FLITSER.
VI - 006, 2N257, TF80,
2N301
V2 - Neon signaallampje.
V3 - Flitsbuis Osram of
Tungsram.

B250/C75 (gewiiiigd)

De frequentie van de oscillator ligt in de buurt van 6000 Hz, afgestemd met de 0,01 /jF
condensator parallel aan T2, en is zwak hoorbaar als een hoge toon. Hieraan kunt u
direct horen of de schakeling werkt.
De bouw

Om de nodige onderdelen onder te brengen, is gezocht naar een plastieken doos die
kant en klaar te koop is. Dit is gedaan om de flitser een enigszins professioneel uiter
lijk te geven. Wilt u de doos zelf maken, dan is daar ook geen bezwaar tegen.
U kunt dan b.v. plastiek plaat kopen van 2 of 3 mm dikte, zoals perspex en dan hiervan
de doos maken. Dit materiaal is in verschillende kleuren te koop en de maten vindt u
in fig. 14 en 15. De afgezaagde kanten kunt u met poetspommadé prachtig polijsten.
Het materiaal is met een of andere plastieklijm te plakken, ook kunt u speciale perspexlijm ervoor gebruiken die bij de verwerkingsindustrie van dit materiaal wel is te ver
krijgen. De kant-en-klaar doos is in warenhuizen wel te koop. Er moeten enige voor
zieningen worden getroffen om de diverse onderdelen in deze doos te kunnen onder
brengen. Zo moeten de batterijen in serie kunnen worden geschakeld. Daartoe moeten
een paar schotjes in de doos worden gelijmd (zie fig. 14 en 15).
Deze kunnen ook het beste van plastiek zijn, b.v. 2 of 3 mm dik. Zoals in fig. 15 is te
zien, krijgen we door deze indeling vier ruimten. De grootste is voor de batterijen.
Deze worden in drie rijen in de doos geplaatst en dus twee aan twee in serie geschakeld.
De doorverbindingen van de rijen onderling kunt u het beste maken van oude relais-
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Fig. 14
BEDRADINGSSCHEMA VOOR HET FLITSAPPARAAT. De vorm van de contactveren
voor de batterijen is hier duidelijk te zien.

veren, verend messing of dun bladstaal. Ze worden daartoe in de vereiste vorm gebogen
en op de wand vastgeklonken met koperen klinknageltjes van 2 mm. Aan elke kant
van de batterijen komt een flitscondensator van 200 fiF. Boven de rechter condensator
is nog ruimte voor de schakelaar, terwijl boven de andere het flitskabeltje kan worden
doorgevoerd, b.v. via een driepolige steker met dito stopcontact.
De ruimte boven de elementen is bestemd voor de oscillatorschakeling, dus de tran
sistor en de transformatoren. Hiermede is alle ruimte benut en heeft alles zijn plaats
gevonden. U bent natuurlijk niet aan deze opstelling gebonden en kunt wijzigingen
aanbrengen die u nodig acht.
We gaan dus uit van een doos van 22 x 14 x 5 cm, en beginnen met het plaatsen van
de plastieken of pertinax schotjes in de doos. Dit doet u nadat de nodige gaatjes zijn
geboord. Mocht er één vergeten zijn of moet er nog één bijgemaakt worden dan is dit
niet zo heel erg, tenminste als u plastiek heeft gebruikt, want met een stukje koper
draad om de soldeerstift smelt u heel eenvoudig een gaatje in het materiaal. In de doos
zelf komt alleen nog een gat voor de schakelaar en een gat voor de flitskabel. De schake
laar monteert u zo, dat u gemakkelijk bij de soldeercontacten kunt komen om daar
straks de nodige draden aan te kunnen solderen. De ruimte voor beide flitscondensatoren is precies goed. Ze gaan er mooi passend in. U moet er rekening mee houden,
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dat de klinknageltjes van de verbindingsstrippen geen contact kunnen maken met het
huis van de flitscondensator. Dit kunt u ondervangen door kous om deze condensatoren
te schuiven of een plastieken schotje er tussen te plaatsen. U kunt de klinknageltjes ook
bedekken met kleef band of iets dergelijks.
De condensatoren worden parallel geschakeld met dik draad, bv. 2x1 mm. Leg deze
draad over het horizontale schotje, anders krijgt u moeilijkheden met het eventueel
verwijderen van het montagestripje. Als u een steker gebruikt voor de verbinding met
de flitshouder, dan wordt deze met de dichtstbijzijnde condensator verbonden. In het
andere geval soldeert u de kabel er rechtstreeks op. Doe dit wel secuur, want de ontlaadstroom is behoorlijk, dus geen overgangsweerstanden! Zoals u wel weet moet de
steker van een zodanig type zijn dat verwisseling van polariteit niet mogelijk is.
Vervolgens gaan we het montagestripje monteren. Hiertoe maken we het passend in de
daarvoor bestemde ruimte en boren er vervolgens de nodige gaten in, aangepast aan
de gebruikte onderdelen. U moet er natuurlijk wel rekening mee houden dat bij gebruik
van andere onderdelen er andere maten gelden. De OC16 heeft b.v. één enkel gat,
maar de 2N301 heeft er vier nodig. We bedraden het stripje volgens schema. Een draadsteuntje kan hier en daar veel gemak geven om de diverse onderdelen stevig te beves
tigen. De gelijkrichter wordt boven transformator T2 gemonteerd op een paar afstandbusjes, nadat hij op de aangegeven manier is gewijzigd voor 500 V. Controleer
vooral of een en ander goed is gemonteerd, want een transistor kan niet veel hebben
en ze zijn nogal kostbaar. Is de zaak in orde dan wordt het stripje in de doos gemonteerd.
Nu rest ons nog de schakelaar aan te sluiten en de batterij. Let op de polariteit van de
Fig- 15
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batterij, want een vergissing betekent de dood van de transistor. Dus de — 9 V komt
aan de schakelaar en de -f- 9 V aan de min-klem van de 200 /.iF condensatoren.
Het wijzigen van de gelijkrichter

De voor max. 250 V bestemde gelijkrichtcel gaan we wijzigen, daar we 500 V nodig
hebben en in dit type geen 500 V uitvoering bestaat.
•
Aangezien het vereiste type (B250/C75) in brugschakeling is uitgevoerd, schakelen we
nu alle elementen in serie en verkrijgen zodoende een enkelfazige gelijkrichter voor
500 V en 75 mA (fig. 16). Dit gaat heel eenvoudig. De omgebogen rand buigen we daar
toe een weinig omhoog, zodat het dekseltje met het pertinaxplaatje gemakkelijk kan
worden verwijderd. Wel moet u bedenken, dat het zwarte bakelieten raampje, waarin de
celletjes liggen, niet meeschuift, want dan loopt u de kans dat de hele zaak in elkaar valt.

T
arigineio schakeling

ï

Fig. 16
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Wanneer u de operatie tot een goed einde heeft gebracht ziet u de vier stapeltjes seleencellen liggen. De twee drukveertjes verwijdert u ook. (Even een tip: raak de onderdelen
niet aan met uw vingers, gebruik daartoe een pincet of tangetje.) Verder onderscheidt
men twee soldeerlippen die bovenop een stapeltje liggen en twee die onder twee stapel
tjes doorlopen. Een van deze laatsten pakt u voorzichtig met beide stapeltjes cellen op
en laat deze aan de tegenover gestelde kant weer uitsteken. De twee lange soldeerlippen
liggen nu aan één kant. Aan deze kant legt u ook weer een drukveer. Deze hebben nl.
een tweeledig doel; in de eerste plaats drukken ze de stapeltjes stevig op elkaar en in de
tweede plaats dienen ze als contactbrug. Nu moeten de vier stapeltjes in serie staan,
wat gemakkelijk is te zien aan de kleur der plaatjes. De uitstekende delen van de lange
soldeerlippen knippen we af. De twee korte, die nu aan dezelfde kant bovenop liggen,
vormen de twee aansluitpunten. Op de twee korte soldeerlippen komt een stukje iso
latiemateriaal van dezelfde grootte, b.v. mica of iets dergelijks, liefst zo dun mogelijk.
Vervolgens het tweede drukveertje. Nu schuiven we het pertinax plaatje met het alu
minium dekseltje weer op zijn plaats en in de bankschroef drukken we de opgebogen
randen weer neer.
Het wikkelen van de transformatoren

Voor het wikkelen van de transformatoren dienen de volgende gegevens:
Eerst To. Hiervoor is nodig een goede kwaliteit kernblik van 30 X 25 mm. De stapelhoogte is ongeveer 9 mm. Dit zijn 30 blikjes. Het middenbeen is 10 mm breed. De
wikkelverhouding is 1 : 5. L3 heeft 80 windingen van 0,3 mm en L4 400 windingen van
0,12 mm. De secundaire L4 wikkelt u het eerst en daarboven op de primaire.
Transformator T4 heeft een Ferroxcube kern van 30 x 30 en een hoogte van 6 mm.
Het middenbeen is ook weer 10 mm breed. De wikkelverhouding is hier 60 : 1. Lr die
ook weer het laatst wordt gewikkeld, heeft 40 windingen van 0,3 mm en Lo 2500 win
dingen van 0,12 mm; zorg voor goede isolatie tussen de wikkelingen.
De flitser

De verbinding tussen flitser en voedingsapparaat bestaat uit een soepele kabel van mins16
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Fig. 18- Maatschets voor de pertinax
montageplaatjes waarop de onderdelen
voor de flitser worden gemonteerd.
Verder maatschetsen voor de bevestigingsbeugel van de flitser.
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tens 2 x 1 mm*, beter nog 2 X 1,5 mm*. Podur kabel is hiervoor wel het meest geschikt
en een stuk van ongeveer 1 m zal meestal wel voldoende zijn. (hg. 1).
De reflector met lamphouder bestaat uit een pertinax buis van 150 of 00 X 35 mm
— e.e.a. afhankelijk van de gebruikte bobine — met daarop de reflector. In deze buis
monteren we de onderdelen voor signalering en ontsteking. De eigenlijke flitsbuis
V3 komt boven op de pertinax koker in een buisvoet (b.v. van een oude 4-pens buis)
of gesoldeerd in een paar soldeernietjes.
De montage is niet moeilijk. We fabriceren daartoe twee stripjes isolatiemateriaal van
1,5 a 2 mm dik, passend in de buis (fig. 18). De beide plaatjes komen straks aan weerszijden van de ontsteekspoel T3. Het kleinste stukje komt bovenaan. Hierin komen twee
soldeerlippen, die aan de beide contacten van de buisvoet of aan de twee soldeerlippen
voor de flitsbuis worden gesoldeerd. Ook kan, wanneer de flitsbuis soldeerstiften heeft,
deze eenvoudig in de buisvoet worden gezet.
Over de flitsbuis kan nog een glazen buisje worden geplaatst. Onder de bobine worden
de beide spanningsdelers gemonteerd voor de ontsteking en de signalering, en de con
densator. Het neon signaallampje wordt zonder fitting gemonteerd, door een gat in het
montageplaatje te boren, zodanig, dat het ballonnetje er krap ingaat. Met behulp van een
stukje stevig montagedraad om het lampje en vastgesoldeerd aan het soldeernietje zit
het voldoende stevig vast. Het zit veilig in de pertinax koker en steekt er niet uit. Plaats
het iets uit het midden aan de zijde van de camera, dan is het gemakkelijk te observeren.
De weerstanden op het montageplaatje worden ook m.b.v. soldeernietjes aan weers
zijden van het plaatje gesoldeerd. Aan de onderkant van het plaatje komt een drietal
soldeernietjes voor aansluiting van de spanning en het synchroonkabeltje naar de
camera.
Het sluitstukje aan de onderzijde van de pertinax koker moet worden gedraaid, want
het moet goed passend in de houder gaan. Het kan ook worden gecombineerd met de
ring om de bevestigingsbeugel.
In het sluitstukje komen nog twee gaten voor doorvoer van de kabeltjes. Wanneer
de montagestrip geheel klaar is wordt ze in de pertinax koker geschoven, nadat de kabels

aan de nietjes zijn gesoldeerd. Het verdient aanbeveling er d.m.v. een knoop in de beide
snoeren voor te zorgen dat er geen trek op de soldeerplaatsen kan ontstaan.
De bevestigingsbeugel aan de houder wordt als volgt gemaakt. Op een stukje pijp
van 1 y2* klinken we een eindje stalen bladveer en lassen vervolgens het gebogen plaat
ijzeren bruggetje op de ring. Voor bevestiging van de beugel op de camera dient een
statiefmoer. De draad maat is afhankelijk van de camera, evenals de lengte van de beugel.
Tenslotte volgen hier nog de wikkelgegevens voor T3:
Primair 25 wdg 0,6 mm emaille dr.; secundair 5500 wdg 0,07 mm emaille dr. Kernafmetingen 6 x 6 x 60 mm. Denk vooral bij deze transformator om goede isolatie;
10.000 V is een spanning om respect voor te hebbenl
Beproeving

Wanneer het zover is, kan de flitser worden getest. Ga de hele schakeling nog eens goed
na en let op slechte soldeerlassen. Is dit alles in orde, dan eerst het voedingsapparaat
testen. Daartoe verbinden we een voltmeter aan de 500 V klemmen. Let vooral op de
polariteit, dus + van de meter aan -f- van de condensatoren. Dan de spanning inschake
len. U moet dan een hoge toon horen, ten teken dat de oscillator werkt. De wijzer van
de meter moet nu langzaam oplopen naar 500 V. Gaat hij de verkeerde kant uit, dan
vlug de spanning uitschakelen en de aansluitdraden van de gelijkrichter omwisselen.
Is de polariteit en de spanning goed, dan wachten tot de condensator over de meter is
ontladen, of hem over een weerstand ontladen. Nooit kortsluiten! Wees
voorzichtig met de geladen condensator en laat u daarbij niet afleiden!
Vervolgens verbinden we het kabeltje van de reflector met het voedingsapparaat en de
meter aan de klemmen van de flitsbuis. Let daarbij op de polariteit. Nu de spanning weer
inschakelen en de meter zal weer langzaam oplopen. Kijk gelijktijdig bij welke spanning
het neon buisje oplicht. Dit moet bij ongeveer 450 V gebeuren. Indien dit afwijkt, dan
de betreffende spanningsdeler wijzigen. Indien we het camera kabeltje kortsluiten moet
de buis flitsen. Pas op uw ogen; kijk niet in de buisl
Tenslotte testen we nog eens met de camera. Gaat alles naar wens, dan is de zaak voor
elkaar en zijn we een prachtig hulpmiddel rijker.

VOLLEDIG ELEKTRONISCHE FLITSER MET AUTOMATISCHE
SPANNINGSBEWAKING
In het voorwoord schreven we al, dat in hoe langer hoe meer flitsapparaten de nog altijd
kwetsbare elektro-mechanische triller wordt vervangen door schakeltransistoren.
Men kan zich daarom afvragen, of in de toekomst de triller wellicht geheel door transistoren zal worden verdrongen. Inderdaad bieden schakeltransistoren onmiskenbare
voordelen.
Een van de belangrijkste is wel het feit, dat de beschikbare lage gelijkspanning kan
worden omgezet in een wisselspanning van een veel hogere frequentie dan ooit met
een triller kan worden bereikt. Hierdoor kunnen veel kleinere transformatoren worden
gebruikt.
Een ander voordeel - de onverslijtbaarheid - speelt schijnbaar een meer ondergeschikte
rol. Immers, de triller in een flitser-omvormer is slechts gedurende korte tijd werkelijk
in bedrijf. Daarbij moet men evenwel in aanmerking nemen, dat de triller gedurende
die periode vaak zeer grote stromen moet schakelen (7 tot 10 A), wat aan het contactmateriaal hoge eisen stelt.
Vooral degene, die veel fotografeert en zijn flitser vaak vervoert, zal meer dan eens
tot de ontdekking zijn gekomen, dat de trillercontacten op zeker moment ontregeld,
ingebrand of zelfs vastgebakken waren, zodat de triller moest worden vervangen.
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Ook in dit opzicht bieden transistoren dus zeker voordelen. Ze zijn tegen de zwaarste
schokken bestand, zonder ooit ontregeld te raken. Mits de omvormer juist is ontworpen
en de transistor-specificaties, zoals deze door de fabrikant worden gegeven, met worden
overschreden, is de levensduur van een transistor-omvormer praktisch onbegrensd.
Tegenover deze voordelen staan helaas ook enkele nadelen. Deze zijn voornamelijk
het gevolg van de grensgegevens van transistoren. Zo wordt hierdoor b.v. een grens
gesteld aan de maximum te schakelen stroom. Hoewel de praktijk heeft geleerd, dat men
bij kortstondig piekbedrijf de meeste transistoren - schijnbaar zonder nadelige ge
volgen — veel grotere stromen kan laten schakelen dan de fabrikant als piekwaarde
aangeeft, blijft dit riskant, aangezien een „zwakke broeder” hieronder kan bezwijken.
Vandaar dat de fabrikant bij het opstellen van de grensgegevens een flinke veiligheids
marge aanhoudt.
Men zal er verstandig aan doen, de optredende piekstroom tot de opgegeven grens
waarde te beperken; dus b.v. voor een 006 tot 3 A. Dit beperkt evenwel het ver
mogen, dat bij een gegeven voedingsspanning aan de omvormer kan worden toegevoerd.
Om dit vermogen te vergroten - en daarmee de laadtijd te bekorten - is verhoging
van de batterij spanning voorshands nog de enige oplossing.
Het is dus niet zonder meer mogelijk om, evenals in de flitser met triller, een 4 V
accu te gebruiken. Men zou dan b.v. over moeten gaan tot het parallel schakelen van
transistoren (wat vrij kostbaar wordt) of wel men moet genoegen nemen met een zeer
lange oplaadtijd, resp. een kleinere reservoir-capaciteit. Bij deze laatste oplossing, die
inderdaad door enkele fabrikanten is toegepast, is natuurlijk de beschikbare flits energie
kleiner. Dank zij speciale, sterk bundelende reflector constructies bereikt men des
ondanks nog een redelijk richtgetal.
Een hogere batterij spanning (meestal 9 of 12 V in plaats van 4 V) is om economische
redenen alleen met droge batterijen realiseerbaar. Deze spanning verbetert tevens het
rendement van de omvormer.

Gaat....
men dus over op het gebruik
van droge batterijen, dan is het wel zaak een type
.
met lage inwendige weerstand te kiezen. Een aantal mono-cellen zal meestal wel vol
doen. Toch is hun inwendige weerstand reeds van die aard, dat een vrij aanzienlijke
daling van de klemspannmg optreedt bij maximum belasting. Vooral tegen het eind
ean de levensduur van de elementen betekent dit een verlenging van de laadtijd.
Het aantal flitsen dat men met eén stel batterijen kan bereiken, hangt natuurlijk af van
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de gewenste flits energie en van het aantal elementen (dus de voedingsspanning),
Gemiddeld zal men als eis stellen 100 a 150 flitsen. Daarbij moet rekening worden
gehouden met vaak lange rustperioden, waarin de flitser in de kast staat. Het is dus
raadzaam een goed merk lekvrije mono-cellen te gebruiken. Men voorkomt hiermee, dat
het inwendige van de flitser wordt beschadigd door eventueel uit de cellen lekkend elek
trolyt. De prijs per flits komt op ongeveer 2,2 a 3 cent bij gebruik van genoemde cellen.
Voor het fotograferen in de huiskamer of atelier kan men de batterijen sparen door
het flitsapparaat in te richten voor netvoeding. Daar de transistor omvormer door
gaans op een hogere frequentie dan die van het lichtnet werkt, is het niet mogelijk,
dezelfde transformator te gebruiken. Men moet dan een andere oplossing zoeken,
waarbij natuurlijk de veiligheid dubbel in acht moet worden genomen.

Spanningsbewaking

Vooral bij batterij bedrijf is het gewenst te weten, wanneer de reservoir-condensator
is opgeladen en klaar voor de flits. Meestal dient hiervoor een neon lampje, dat oplicht
zodra de vereiste spanning is bereikt.
Bij de meeste flitsapparaten is de aan de accu of batterij onttrokken stroom, zelfs bij
opgeladen elco, nog zo groot, dat men de omvormer moet uitschakelen, om onnodige
uitputting van de voedingsbron te voorkomen. Wordt evenwel te lang met flitsen
gewacht - doordat b.v. het geschikte snapshot-moment nog even op zich laat wachten dan kan de reservoir-condensator zich echter al weer zover hebben ontladen over zijn
inwendige weerstand plus shuntweerstanden, dat het neon lampje weer net is gedoofd
en er onvoldoende energie voor de flits beschikbaar is. Men moet dan weer inschakelen
en loopt daarmee de kans dat het leukste ogenblik voor de opname net voorbij is,
of, wanneer men niet opnieuw bijlaadt, dat het geschoten plaatje onderbelicht is.
Vooral voor kleurenfotografie is een juiste belichting uiterst belangrijk. Wil men deze
bereiken, dan is het noodzakelijk dat de beschikbare flits energie zo constant mogelijk is.
Hiervoor is een volautomatische spanningsbewakingsschakeling ontworpen, welke de
omvormer uitschakelt zodra de reservoir-condensator op spanning is en hem weer
start, zodra deze spanning beneden een zekere waarde daalt.
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De schakeling
In fig. 19 is de volledige schakeling van de flitser met spanningsbewaking getekend.
In het schema zien we de verschillende contacten van de schakelaars Sj en S2 aan
gegeven. Links onder in fig. 19 zijn deze schakelaars nog eens apart getekend. In de
rusttoestand bevinden de contacten zich in de getekende stand. S, dient voor het ini/or-
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1 //F, 500 V papier Facon
2 X 200 ywF, 500VTCC
0,1 [xV, 500 V papier Facon
C5
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12 Q, 1 W
R2-14-19-23
1 kI2, 1/2 W
R3
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3 X 390 kI2, 1 W parallel
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schakelen bij batterij bedrijf; S2 bij net bedrijf. Opzettelijk zijn twee afzonderlijke
sterkstroom schakelaartjes gebruikt; een 3-standen schakelaar kan doorgaans de hier
optredende grote stromen niet schakelen of heeft een te grote overgangsweerstand,
die verlies meebrengt.
a. Batterij bedrijf
Sx wordt omgeknipt en daarmee blokkeert contact S4a (dat nu opengaat) de netaansluiting. Contact Sib verbindt de plus-batterij met de plus aansluiting van de schakeling.
In eerste instantie wordt nu Q opgeladen, welke dient om de R* van de batterij enigs
zins te verlagen. V3 gaat nu open, doordat deze basisstroom ontvangt via R20-Rls.
Diens collector zal zodoende naar de -f- 12 V lopen, waarmee V4 dicht gehouden
wordt.
V4 en V5 vormen samen een Schmitt-trigger (of asymmetrische flip-flop), bestuurd via
de gelijkstroomversterker V3.
Daar V4 dicht gehouden werd, wordt diens collector negatief en zal V6 via R16-R14
een zodanige basisstroom ontvangen, dat deze transistor wordt overstuurd en diens
collector-emissorspanning tot op enkele tienden volt wordt teruggebracht. V6 trekt
nu zijn maximale collectorstroom (ca. 18 mA). Deze stroom vloeit ook door de emissorweerstand R22 en produceert hierin een zó grote spanningsval, dat de emissor van V4
negatief wordt t.o.v. diens basis, waarmee V4 dus geheel is afgeknepen.
Het relais komt nu op en legt zijn wisselcontact om.
Hiermee wordt in eerste instantie de kortsluiting van de basis wikkeling 7-8 (welke tot
dusver verhinderde dat de omvormer startte) opgeheven. Vervolgens wordt de basis
van V2 via R2 met de —12 V-lijn verbonden. De stroom door R2 vertakt zich en een
deel zal ook door de transformatorwikkeling 7-8 vloeien.
Hierin ontstaat dus een stroomstootje, dat in wikkeling 5-6 een spanning induceert.
Deze is zo gericht, dat Vx wordt afgeknepen. V2 gaat daarentegen over R2 geleiden;
er begint door wikkeling 1-2 een stroom te vloeien, welke in de transformatorkern
een toenemend magneetveld teweegbrengt, wat op zijn beurt de EMK’s versterkt,
Vx nog verder afknijpt en V2 geheel openzet.
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In fig. 20a is de vorm van de collectorstroom weergegeven. Deze stroom is samengesteld
uit twee componenten, n.1. de collectorstroom van de onbelaste omvormer (fig. 20b)
en de getransformeerde secundaire stroom bij capacitieve belasting (fig. 20c). Zoals
fig. 20b laat zien, stelt de collectorstroom zich direct na het inschakelen in op een beginwaarde, veroorzaakt door de getransformeerde verliezen -j- de basisstroom. Van dit
punt af neemt de stroom praktisch lineair toe, totdat een eindwaarde wordt bereikt.
Hier wordt de beschouwde transistor abrupt uitgeschakeld en zal de andere transistor
worden ingeschakeld. Het „omklappen” van de omvormer kan door drieërlei oorzaken
plaats vinden:
1. Doordat de collectorstroom niet verder kan stijgen t.g.v. de totale ohmse weerstand
in het collectorcircuit. Er vindt dan geen veldverandering meer plaats in de trans23

formatorkern; de geïnduceerde EMK, welke de ene transistor geleidend hield,
houdt op en deze transistor gaat dus dicht. Daardoor verdwijnt de collectorstroom
en daarmee de oorzaak van het magneetveld in de kern; het veld breekt af en mduceert daarbij in alle wikkelingen een tegengesteld gerichte EMK, waarmede de
andere transistor geleidend wordt gemaakt.
2. Doordat met een gegeven (constante) basisstroom en de stroomversterkingsfactor
van de onderhavige transistor de collectorstroom (Ic = <xfe X I&) niet ver er kan
stijgen, met het onder 1 genoemde gevolg.
3. Doordat de transformatorkern magnetisch verzadigd raakt en er om die reden geen
veldverandering meer kan plaats vinden.
Over het algemeen leidt 2 tot het beste rendement. Men zegt bij dit syst eem dat de
collectorstroom op de transistorkarakteristiek vastloopt ’. Het „omklappen geschiedt
daarbij zeer snel en er is geen gevaar, dat ontoelaatbaar hoge collector-piekstromen
kunnen ontstaan, zoals bij 3. Daar zal nl. op het moment, dat de kern verzadigd raakt,
de basisstroom t.g.v. de ,,hole-storage,, niet onmiddellijk verdwijnen. De collector
stroom zal dus óók niet onmiddellijk verdwijnen, en aangezien de zelfinductie van de
collectorwikkeling op dat moment zeer laag is, kan een zeer korte piekstroom ontstaan,
die de maximaal toelaatbare collectorstroom overschrijdt. Gelukkig zal bij gebruik van
droge batterijen als voedingsbron deze piekstroom t.g.v. de relatief hoge inwendige
weerstand niet kunnen optreden. Bij accuvoeding dient men hiermee echter terdege
rekening te houden.
Bij het onder fïg. 20b genoemde systeem speelt <xfe een grote rol bij het vaststellen van
Icmax- Aangezien <xfe nogal aan grote spreiding onderhevig is, zal men voor het
bereiken van een goede schakehverking moeten rekenen op een minimum ocpE- We
moeten de basisstroom dan ook altijd zó groot maken, dat ook een transistor met een lage
«F^b.v. 10, nog een maximum collectorstroom van 3 A kan bereiken; m.a.w. we moeten
zorgen dat I& 0,3 A bedraagt. Dit betekent evenwel, dat een transistor met een grote <xfe>
b.v. 50, pas bij een collectorstroom van 0,3 X 50 = 15 A zou gaan begrenzen! Dit is na
tuurlijk ontoelaatbaar. Wil men werkelijk de collectorstroom op de transistorkarakteris
tiek vast laten lopen, dan moeten beide transistoren een precies even grote <xfe bezitten
(dus moet een zg. „matched pair” 2-006 worden gebruikt) en moet Rx regelbaar
worden gemaakt. Vandaar dat het voor de amateur doorgaans eenvoudiger is, om te
zorgen dat bij de maximum collectorstroom van 3 A de transformatorkern magnetisch
verzadigd raakt. Dit wordt door een juiste keuze van het collector-windingtal en
kemdoorsnede bereikt. Het bereikte rendement is hierbij minstens zo goed als bij het
vastlopen op de transistor-karakteristiek, en zoals gezegd, is het gevaar voor grote
collector-piekstromen t.g.v. de „hole-storage” gering als droge batterijen met een relatief
hoge inwendige weerstand worden gebruikt. Vanzelfsprekend mag de R* ook weer niet
te hoog zijn, omdat anders de collectorstroom volgens 1. gaat vastlopen en het ren
dement achteruitgaat. In de praktijk zal dit desondanks optreden tegen het eind van
de levensduur van de batterij, vlak na het inschakelen. Men hoort dan de frequentie
eerst iets afnemen, om vervolgens weer toe te nemen (hoorbaar aan het „zingen”
van de transformatorkern). De max . frequentie bij geladen flitselco bedraagt ongeveer
600 Hz.
Bij zeer hoge R< kan de klemspanning en daardoor ook de in de basiswikkelingen
geïnduceerde EMK zó klein worden, dat de transistoren onvoldoende worden ovcrstuurd. De te kleine basisstroom is oorzaak, dat de omvormer op een zeer hoge fre
quentie gaat oscilleren, of zelfs geheel niet wil aanslaan. Ook de automatische spanningsbewaking functioneert dan niet goed meer en er bestaat kans dat het relais gaat ratelen.
In fïg. 20a is verder nog de reden te zien waarom een capacitieve belasting werd gekozen.
De getransformeerde belastingsstroom ziet er dan uit als in fig. 20b; samen met de volgens
5
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een e-macht toenemende collectorstroom van de onbelaste omvoimer, welke in fig. 20b
is weergegeven, wordt de totale collectorstroom als in fig. 20a. Beide compenseren elkaar
enigszins en aldus wordt een wat meer constante collectorstroom volgens fig. 20a verkregen. Daarmee behoeft ook de basisstroom, die gedurende deze periode vrijwel
constant is, niet onnodig groot te worden. In fig. 20d is het verloop van de basisstroom
aangegeven. Zoals men ziet, neemt deze nabij het eind van de periode iets af, hetgeen
een gevolg is van de toenemende magnetisatiestroom en de interne terugwerking in de
transistor.
De capacitieve belasting van de omvormer wordt gevormd door de ingangscondensator
C2 (fig. 19) van een spanningsverdubbelingsschakeling volgens Villard. C2 is zo gekozen,
dat het gewenste effect wordt bereikt.
Om verschillende redenen verdient de verdubbelingsschakeling de voorkeur boven
een brug-schakeling. Zo moet b.v. de omvormer kortsluitvastzijn, en mag bij plotselinge
kortsluiting (tijdens de flits!) niet afslaan. Zou dit gebeuren, terwijl het relais aange
trokken blijft, dan gaan beide transistoren Vx en V2 geleiden t.g.v. R2 en een vrij grote
collectorstroom trekken, waar niemand wat aan heeft. Als men dit niet bemerkt, zouden
de batterijen spoedig uitgeput zijn, terwijl bovendien de transistoren wel eens te warm
zouden kunnen worden als deze toevallig een grote *fe bezitten.
Tengevolge van de relatief kleine capaciteit van C2 is de omvormer kortsluitvast en kan
de omvormer nooit méér energie afgeven dan maximaal in C2 wordt opgehoopt.
Een verder voordeel van de verdubbelingsschakeling boven een schakeling met enkelzijdige gelijkrichting is het feit, dat de omvormer symmetrisch wordt belast, waarmee
de dissipatie over beide transistoren gelijkelijk wordt verdeeld. Bij enkelzijdige gelijk
richting wordt de door de omvormer opgewekte kanteelspanning asymmetrisch; boven
dien kan de transformatorkern aan één kant zijn energie niet aan de belasting kwijt,
met als gevolg dat deze via de geleidende transistor weg moet en deze onnodig zwaar
wordt belast.
Tot slot zij nog opgemerkt, dat door toepassing van een spanningsverdubbelaar de
secundaire wikkeling van de transformator eenvoudiger kan zijn, hetgeen bij zelf
wikkelen van belang is.
In het schema ziet men, dat deze wikkeling van een aantal aftakkingen is voorzien.
Dit is gedaan om de belasting van de omvormer en daarmee de collectorstroom op de
juiste maximum waarde af te kunnen regelen.
Men kan de uitgangsspanning van de onbelaste omvormer, dank zij de automatische
uitschakeling, hoger kiezen dan de maximum werkspanning van de elco C3.
Hierdoor wordt een kortere laadtijd bereikt.
Gewoonlijk moet een flitser-omvormer zó worden gedimensioneerd,dat ook bij zeer
lange laadtijden (b.v. doordat vergeten wordt uit te schakelen na het bereiken van de
gewenste spanning) de maximum toelaatbare werkspanning van de reservoir-elco niet
wordt overschreden. Dit betekent evenwel, dat pas na zeer lange tijd (praktisch na
4t)1) deze spanning wordt bereikt, en men dus normaal na ca. 2r zal uitschakelen,
waarbij de spanning echter pas 0,835 X de maximum werkspanning van de elco be
draagt. We kiezen nu echter de secundaire omvormerspanning zo, dat deze 1/0,835
X de maximum werkspanning van de elco bedraagt, dus in het geval van een elco met
500 V werkspanning 1,2 x 500 = 600 V. Zodoende bereikt men na 2r reeds de ge
wenste 500 V, waarna de omvormer automatisch uitschakelt.
Dit gebeurt als volgt: Zodra de gewenste spanning is bereikt, ontsteekt V7 (fig. 19).
De stroom door dit buisje wordt over de basisweerstand R3 van V3 afgevoerd en diènteni) De tijdconstante x = RC; waarin R in dit geval de „inwendige weerstand” Rj van de omvormer
is. Deze bedraagt:
(sec, gelijkspanning)2
Ri =
sec. afgegeven max. vermogen
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gevolge neemt de collectorstroom van V3 af. De basis van V4 wordt nu negatief t.o.v.
diens emissor en deze transistor gaat open. Daarmee wordt diens collector minder nega
tief en dus gaat V5 dicht. Daarom vermindert diens emissorstroom, de spanningsval
in de emissorweerstand R22 wordt kleiner, zodat V4 nog verder open kan gaan, enz.
De Schmitt-trigger klapt dus om. Een en ander is zo gedimensioneerd, dat V., ongeveer
de helft van de collectorstroom van V5 trekt, zodat een minimaal ruststroomverbruik
is verkregen.
Het relais valt nu af, waarbij de OA85 diode de zelfinductiestoot van het relais begrenst
en de collector van V5 beschermt. Vanzelfsprekend moet de schakeling V3 t/m V5
bestand zijn tegen variaties van de omgevingstemperatuur. In het bijzonder geldt dit
voor de gelijkstroomversterker V3. Deze is daarom tegengekoppeld door diens basis
weerstand R20 met diens collector te verbinden. Verder is de basis van de Schmitttrigger-transistor V4 op een aftakking van de collector-spanningsdeler R10/R23 aan
gesloten. De invloed van collectorstroomvariaties van V 3 als gevolg van temperatuursschommelingen wordt zodoende een factor 2 verkleind. Bij de afregeling wordt nog na
der op de instelling van R20 ingegaan.
Doordat het relais nu afvalt, wordt in eerste instantie de voor-instel weerstand R2 van
de basis van V2 losgekoppeld. Vervolgens wordt de wikkeling 7-8 van Tx kortgesloten.
Aangezien wikkeling 5-6 hiermee zeer vast is gekoppeld, verdwijnt in beide wikkelingen
de op dat moment geïnduceerde EMK. Zowel V1 als V2 gaan dicht en de omvormer wordt
gestopt.
Het is duidelijk, dat het relaiscontact maar een betrekkelijk kleine stroom behoeft te
schakelen.1) (Zou men het contact b.v. in serie met Sj& hebben geschakeld, dan was
die stroom heel wat groter.) Er vloeit nu nog slechts een zeer kleine ruststroom, n.1.
de stroom door de schakeling V3 t/m V5, vermeerderd met de lekstroom van VL en V2.
Zelfs bij hoge omgevingstemperaturen overschrijdt de totale ruststroom de 12 mA niet.
b. Net bedrijf
Zoals reeds opgemerkt, werkt de omvormer met een hogere frequentie dan die van het
lichtnet. Aangezien de transformator op deze hoge frequentie (maximaal ca. 6000 Hz)
is berekend, is het niet mogelijk, deze op eenvoudige wijze voor netbedrijf in te richten.
De veiligste oplossing zou zijn, het gebruik van een aparte scheidings transformator
of wel van een lagere omvormer frequentie. Vanzelfsprekend verhoogt een dergelijke
(grotere) transformator in niet onbelangrijke mate het gewicht van het draagbare
flits apparaat. Om deze reden is een rechtstreekse aansluiting op het lichtnet toegepast.
Mits men zorgt, dat men onder geen voorwaarde in directe aanraking kan komen met de
minleiding van het hoogspanningsgedeelte (welke nu immers 220 V oo t.o.v. aarde kan
voeren!) is dit nog wel mogelijk. In de meeste camera’s ligt één zijde van het cameracontact aan het frame van het toestel. Het is dus duidelijk, dat dit frame in geen geval
met de minleiding van het hoogspanningsgedeelte in directe verbinding mag staan,
zoals dit in de meeste flitsers gebruikelijk is. Om deze reden „zweeft” het ontstekingsgedeelte tussen twee zeer hoogohmige weerstanden R10 en R13. Zorgt men nu, dat de
framezijde van'het cameracontact aan de onderzijde van deze „zwevende” schake
ling komt, dan bevindt zich tussen net en lichaam een 1,2 M£? weerstand. Dit is zeker
voldoende veilig, al bestaat de mogelijkheid dat onder ongunstige omstandigheden
gevoelige lieden een lichte prikkeling gewaar worden. Men dient zich echter te realiseren,
dat heel veel elektrische apparaten een dergelijke verbinding van frame en lichtnet
bezitten (ontstoringsmiddelen e.d.!). Wie hiervan last heeft, kan (althans bij netten met
faze en nulleider) de netsteker ompolen.
Verder zal men er goed aan doen te voorkomen, dat men met natte schoenen op be
tonnen keuken- of bad kamervloeren e.d. komt te staan. Onder deze omstandigheden
H Wordt uitsluitend bepaald door de op dat moment in de transformatorkern opgehoopte mag
netische energie.
26

is het altijd veiliger met batterijbedrijf te werken! Het spreekt vanzelf, dat men gezien
deze altijd nog enigszins riskante schakeling, de uiterste zorg aan de montage en isolatie
van het flitsergedeelte moet besteden. Men zij dus gewaarschuwd!
De werking is in het kort als volgt: Schakelaar S2 wordt omgeknipt, waarbij contact
S2a het batterij circuit blokkeert. Contact S2C verbreekt de verbinding van de verdubbelaar met de transformator, terwijl S2(z de verbinding met het net tot stand brengt.
Tevens wordt met S2& een „bleeder” R0 aan de elco C3 parallel geschakeld, welke voor
komt dat de spanning hierover ontoelaatbaar hoog oploopt.
Wegens de kleine capaciteit van C2 en de aanwezigheid van Rc duurt het opladen van
C3 ongeveer 1-i maal zo lang als bij batterijbedrijf.1) Om dit te versnellen, kan men
eventueel de verbinding van S2(j naar C2 losnemen en een grotere condensator, b.v.
een 8 /jF elco, met de gelijkrichter verbinden. Wegens ruimtegebrek werd in het origi
nele ontwerp hiervan afgezien.
De onderlinge elektrische blokkering van de schakelaars Sx en S2 dwingt de gebruiker
ertoe, de niet gebruikte schakelaar terug te zetten, zodat vergissingen uitgesloten zijn.
Over de net-aansluiting is nog een ontlaadweerstand R3 aangebracht, welke de 1 /*F
condensator C2 snel ontlaadt, als door een of andere oorzaak de netsteker uit het stop
contact wordt getrokken. Men kan zodoende geen onprettige „tik” van de stekerpennen krijgen.

De bouw
We beginnen met het wikkelen van de transformatoren. In tabel I en II zijn de wikkelgegevens vermeld. Bij Tx worden de wikkelingen 1-2 en 3-4 gelijktijdig (z.g. bifilair)
gewikkeld, evenals de wikkelingen 5-6 en 7-8. Er wordt gebruik gemaakt van een kern
M422); eventueel kan de kern van een afgedankte uitgangstransformator dienen met
een kerndoorsnede van ca. 2,5 cm2. Zorg voor een goede isolatie en deugdelijke
afwerking van de aansluitingen.
TABEL I Wikkelgegevens Ti
1-2 =30 wdg 1 mm Cu Em. \ (tot. 3 lagen)
3-4 =30 wdg 1 mm Cu Em./ bifilair
Isolatiepapier 0,1 mm.
5-6 = 13 wdg 0,3 mm Cu Em.
7-8 = 13 wdg 0,3 mm Cu Em.
Isolatiepapier 0,2 mm.
9-10 = 875 wdg 0,12
"
Cu Em.
11 = aftakken en doorf"
" wikkelen tot 935 wdg.
v...
(0 12 = aftakken en door
wikkelen tot 1000 wdg.
r
Bij de aftakkingen
, isolatiepapier 0,2 mm
Deklaag isolatiepapier
karn
0,2 mm.
J) Er moet nu nl. gedurende 3,5 a 4 x wor
den geladen.
2) Zie Elektronisch Jaarboekje 1963, blz. 29.
Afb. 21 - De hoogspannings-elco’s zijn d.m.v.
lederen strippen bevestigd. Merk op, dat hun
huis van het chassis is geïsoleerd. Op de zij
wand zijn de verende contacten voor de 1,5 V
elementen aangebracht. Deze laatste worden
in het kastje met het er naast liggende contactbordje aangedrukt.

TABEL II Wikkelgegevens T2
Primair: 95 wdg 0,3 mm emailledraad (twee
lagen a 48 wdg) één laag olielinnen.
Secundair: 3000 wdg 0,06 mm emailledraad
laagsgewijs gewikkeld, na elke laag isol'atiepapiertje tussenschieten (zijdepapier 0,05
mm). Het geheel afdekken met olielinnen +
één laag bindgaren, na afwerking impreg
neren, b.v. door uitkoken in isolatiewas (geen
stearine). Kern: stukje ferrietstaaf 10 mm 0,
ca. 2 cm lang.
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Vervolgens komt de ontsteekbobine T2 aan de beurt. Aangezien hierin een hoogspanningsimpuls van rond 13 kV wordt opgewekt, dient deze uiterst zorgvuldig te
worden gewikkeld. De kern bestaat uit een stukje ferrietstaaf van ca. 10 mm 0 en
20 mm lengte. De spoel wordt op een plastiek kokertje gewikkeld. Over de primaire
wikkeling, welke in twee lagen wordt gewikkeld, wordt een laag olielinnen aan
gebracht. Hierover komt de hoogspanningswikkeling, welke laagsgewijs wordt ge
wikkeld met tussen elke laag een zijdepapiertje (sigarettenvloei). Men moet niet te dicht
aan de kant wikkelen en het papier ruim over laten steken. Het geheel wordt na het
wikkelen geïmpregneerd door uitkoken in bijenwas. In geen geval stearine (kaarsvet)
gebruiken!
Na dit moeilijkste werk, dat een flinke dosis geduld vergde, kan een begin worden
gemaakt met de voorbereiding van de chassisdelen.
Van een tweetal Uniframe UF005 delen wordt een hoekje afgezaagd en uit een derde
UF005 worden met de figuurzaag twee strippen vervaardigd volgens fig. 22. Op één
UF005 worden de flits-elco’s bevestigd m.b.v. lederen stripjes. De elco’s moeten van het
chassis worden geïsoleerd door tussenleggen van een plaatje isolatiekarton.
Met twee van de boutjes, waarmee de strippen worden bevestigd, wordt tegelijk een
UF003 aan de UF005 geschroefd (zie afb. 21). Aan dit deel komt straks het contactbordje voor de mono-cellen. De contactveren op dit bordje zijn diagonaals-gewijs
doorverbonden; de beide overblijvende lippen vormen de + en — aansluiting.
Het contrabordje, dat aan het batterijendeksel wordt bevestigd, bevat alleen dwarse
doorverbindingen. Aldus staan straks alle cellen in serie (fig. 23). Zorg voor stevige
contactveren met voldoende druk om de overgangweerstanden klein te houden.
De eigenlijke omvormer wordt op een UF003 gemonteerd. Met de figuurzaag wordt
hierin een rechthoekig gat aangebracht voor de bevestiging van de omvormer trans-

28

formator; tevens worden de bevestigingsgaten voor de transistoren en de overige
bevestigings- en doorvoergaten gemaakt (fig. 24). De transistoren worden onder tussenlegging van de bij geleverde mica ringen geïsoleerd gemonteerd. Denk eraan, de gaten
in de UF003 af te bramen en de bout met de nylon ring van het chassis te isoleren.
Ti wordt verend opgehangen in schuimplastiek; dit is gedaan om hinderlijk gefluit
van de kern te dempen. Voorlopig wordt de transformator op een „bedje” van schuim
plastiek vastgebonden met een touwtje. Bij de definitieve montage wordt de trans
formator door het schakelpaneeltje met een tweede stukje schuimplastiek vastgedrukt
en kan dan t.g.v. het rechthoekige gat niet meer weg.
De gelijkrichter wordt met verzonken boutjes bevestigd (afb. 26); aan de andere kant
komt een stuk van een montagebordje voor de bevestiging van de laagspanningselco’s (afb. 25).

Afb. 25 - CLOSE-UP VAN DE OMVORMER
met het start/stop relais. Door de rubber tule
worden straks de hoogspanningsleidingen ge
voerd.
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Nu komt het relais aan de beurt. Er kan een laagohmig type uit de modelbouw worden
gebruikt; zonodig moet dit worden overgewikkeld. Schrijver dezes gebruikte een
klein model relais uit de auto-branche; dit werd overgewikkeld met 4000 wdg van
0,09 mm emailledraad; de ohmse weerstand werd daardoor 400 Q.

Afb. 26 - ACHTERZIJDE
VAN DE OMVORMER met
de gelijkrichter. De trans
formator is ter vermijding
van hinderlijk gefluit verend
bevestigd in schuimplastiek.
Bij de volledige montage
wordt de hier zichtbare zijde
van de transformator door
een ander stukje schuim
plastiek aangedrukt.
Indien deze weerstand anders mocht blijken uit te vallen, kan R17 worden gewijzigd
en zonodig geheel vervallen. De totale weerstand mag echter de 600 Q niet overschrijden.
Het voorgemonteerde UF003 deel wordt nu aan het overgebleven UF005 deel geschroefd;

---- -

Afb. 27
HET OMVORMERGEDEELTE met de
automatische spanningsbewaking. Links de beide transistoren 006 met de trans
formator en het relais; rechts
het paneeltje met het neonbewakingslampje en de bij
behorende transistor-gelijkstroomversterker. Tevens ziet
men de ontkoppel-elco’s,
welke zodanig zijn gemon
teerd, dat geen overtollige
ruimte overblijft.

\ '

Afb. 28 - HET SCHAKELAARPANEELTJE.
De contacten van de octalvoet zijn ter ver
kleining van de overgangsweerstand parallel
geschakeld.
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daarbij wordt tevens de reeds vervaardigde strip aangebracht welke dient om het schakelaarpaneeltje te bevestigen (zie ook afb. 28). Aan het UF005 deel werden tevoren de
montagebordjes bevestigd. Vanzelfsprekend worden deze van het chassis geïsoleerd;
in dit geval bij voorkeur met isolatiekarton, zodat bij doorbuigen van het bordje de
lippen onmogelijk contact kunnen maken met het chassis.
Thans beginnen we met de bedrading. Gebruik voor de collector- en emissorleidingen
van Vj en V2 voldoende dik draad, b.v. een-aderig plastiek snoer van 1,5 mm2.
Indien één kleur draad wordt gebruikt, kunnen merktekentjes worden aangebracht
d.m.v. stukjes gekleurd plastiek kous. Gebruik rood voor de plus- en blauw voor de
min-leidingen. Laat de aansluitdraden van de ontkoppelelco’s Q, linea recta naar de
emissor van Vj/Vg, resp. de min-aansluiting van Tj lopen.

Afb. 30 - De voorgemonteerde chassisdelen
passen als een blokkendoos in elkaar.

-w

Fig. 31 - AFREGELVOORSCHRIFT SCHM1TT-TRIGGER

Ti
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De afregeling wordt uitgevoerd z o n d e r de condensatoren Cp/Cq. Het relais moet a f v a 11 e n bij
in schakelen van een stroom Is = 40 juA, zijnde de stroom bij het ontsteken van het neonbuisje. Het relais moet aantrekken bij verbreken van een stroom Is = 15 juA, zijnde de
doofstroom van het neonbuisje. Dus: met Rx stroom Is langzaam opvoeren, relais moet afvallen
liefst vóórdat meter 40 iaA aanwijst. Vervolgens met Rx stroom reduceren tot 15 {aA\ relais moet
aantrekken als S wordt verbroken. Een en ander in te stellen door R. Na afregeling Cp aanbrengen;
eventueel ook Cq, voor het vergroten van gevoeligheid (beide C’s 0,047 ,«F).
Na het aanbrengen van de doorverbindingen op de montagebordjes kunnen de weer
standen worden gemonteerd, behalve R 8, R2o en Q; deze worden pas bij de afregeling
aangebracht. Vervolgens de elco’s, de transistoren, de diode en het neonlampje mon
teren.
Na het monteren van het schakelaarpaneeltje (fig. 29) kunnen we een begin maken met
de afregeling, voordat we met de montage verder gaan.
Afregeling
Allereerst moeten we nagaan of de omvormer naar behoren functioneert en de wik
kelingen in de juiste richting zijn aangesloten. Hiertoe wordt de minaansluiting van
de gelijkstroomversterker losgenomen en de omvormer tijdelijk op een 6 V batterij
aangesloten (let op de juiste polariteit!) Vervolgens wordt met een losse draad één
van de collectors van Vj/V2 even kort aangetikt, waarbij het andere eind van de draad
op de emissors wordt gehouden. Er ontstaat nu ’n fikse stroomstoot in de collectorwikkeling, die de omvormer onder alle omstandigheden aan de gang moet helpen,
hetgeen hoorbaar is aan het „zingen” van de transformatorkern. Start de omvormer
na deze krachtproef niet, dan is een wikkeling verkeerd-om aangesloten. Loopt de
omvormer eenmaal dan moet de secundaire wikkeling 9-12 met 10 kf2 kunnen worden
belast zonder dat de pmvormer afslaat. Slaat deze toch af, dan klopt er nog iets niet met
de polariteit van de wikkelingen. (Controleren door beurtelings één van de collectors
los te nemen; de omvormer moet met één transistor nog werken). Werkt de omvormer
naar behoren, dan moet deze ook gestart kunnen worden door één der bases aan te
tikken met een 470 Q weerstand naar de —6 V aansluiting. Klopt ook dat kan kan de
6 V batterij worden verwijderd.
Vervolgens moet de gelijkstroomversterker worden afgeregeld. Deze wordt op een
12 V batterij aangesloten. Aangezien voor het doen omklappen van de Schmitt-trigger
V4/V6 een spanningsverschil van enkele tienden volt aan de basis van V4 reeds voldoende
is, luistert de instelling van V3 zeer nauw.
Op de plaats van R20 wordt tijdelijk ’n 470 ki2 potmeter gemonteerd. Deze wordt eerst
op max. waarde gedraaid, en vervolgens langzaam teruggedraaid tot het relais aantrekt
(fig. 31). Laat de potmeter in deze stand staan en probeer nu of bij een positieve stroom
van 15 /aA V 3 voldoende ver dicht gaat, om de trigger te doen terugklappen en het relais
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te doen afvallen. De minklem van een afzonderlijk PSA of 45 V batterij wordt met
de emissor van V3 verbonden; vervolgens wordt met een 3 M£ weerstand diens basis
met + 45 V verbonden. Het relais moet nu onmiddellijk afvallen. Blijkt dit juist, dan
bedraagt de positieve stroom dus 15 yuA, welke stroom gelijk is aan de minimale stroom
door V 7, vlak voordat die dooft. Wordt de weerstand weggenomen, dan moet het relais
weer aantrekken. Blijkt e.e.a. niet met R20 te kunnen worden afgeregeld, dan C5 aan
brengen. Lukt het ook dan niet, dan is te proberen of verwisselen van V3 en V., beter
resultaat geeft. Blijkt ook dit zonder succes, dan zit er niets anders op dan straks ook
Ro te overbruggen met een hulpcondensator. Men kan dan scherp afregelen op het
opkomen van het relais bij verwijderen van de 3 MQ weerstand; de extra energie van
deze hulpcondensator is dan wel voldoende om bij het ontsteken van V7 transistor V3
dicht te krijgen en het relais te doen afvallen.
Gedurende het afregelen van de gelijkstroomversterker was de omvormer uitgeschakeld.
Thans gaan we die ook aansluiten (let weer op de polariteit!) en we controleren nu of de
omvormer vlot start als het relais-anker met de vinger wordt aangedrukt en weer
stopt als men dit loslaat.
Rest nog het afregelen van R 8. Hoewel in het proefmodel ook hier vaste weerstanden
werden gebruikt, verdient het aanbeveling een 2,2 M£ variabele weerstand te gebruiken.
Het experimenteren met vaste weerstanden zo vlak in de buurt van de 500 V is n.1.
zeer gevaarlijk en het blijkt voorts ook lastig om snel de juiste waarde te kunnen vinden.
Een potmeter kan na voltooien van de montage gemakkelijk worden ingesteld.
De reden, dat R0 hier vast en R7/R8 zeer hoogohmig zijn gekozen is de volgende:
Zou R0 zoals gebruikelijk met een potmeter zijn uitgevoerd, dan varieert de vervangingsweerstand van de spanningsdeler te sterk en bestaat het gevaar, dat de basis van V3
te sterk positief wordt en de basis-emissordiode boven de zenerspanning komt. De
transistor gaat dan weer geleiden.
Het is duidelijk, dat bij een grote waarde van R,/R 8 de spanning van C3 langer wordt
vastgehouden. Mede dank zij de geringe lekstroom van de flits-elco’s loopt de spanning
na 1 minuut slechts 10 % terug.
Hoewel het ook voor R20 erg gemakkelijk is een potmeter te gebruiken, is het hier
nog wel doenlijk de waarde van de noodpotmeter te meten en een geschikte combinatie
van vaste weerstanden te maken.
De verdere montage

Na het voormonteren en beproeven van de verschillende schakelingen kunnen de
chassisdelen tot één geheel worden verenigd. Het laatst wordt het schakelaarpaneeltje
gemonteerd. Tussen dit paneeltje en het chassisdeel met de omvormer komt de ingangscondensator C2 van de verdubbelaar. Deze wordt met diens draadeinden direct aan S,
resp. aan de gelijkrichter gesoldeerd.
(Terwille van de duidelijkheid is C2 in fig. 29 te hoog getekend.) Aangezien deze con
densator op de soldeerlippen van de netsteker resp. de octalbuishouder rust, worden
deze afgedekt met een plaatje isolatiekarton en de condensator (welke vanwege de
afmetingen een z.g. doopwikkeltype moet zijn) ten overvloede nog eens met een kar
tonnen huisje beschermd. De draadeinden van C2 moeten met kous worden geïsoleerd.
Voordat de strippen (fig. 29), welke het schakelaarpaneeltje met het omvormerdeel
verbinden, worden gemonteerd, wordt het stukje schuimplastiek, dat Tx op zijn plaats
houdt, tussengeschoven en wordt tegen de binnenkant van de strippen nog een strookje
isolatiekarton gelegd. Sluiting van een der leidingen tegen het chassis kan dodelijk
zijn, voor u zelf zowel als voor de transistoren!
De flitser

Als flitsbuis is een Osram BL 11 gebruikt met een kleurtemp. van 6500° K. De laagste
werkspanning bedraagt 400 V, de minimum ontsteekenergie 2 mW/sec.
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Om het door de flitsbuis uitgestraalde licht zo goed mogelijk te benutten is een goede
reflector van groot belang; deze bepaalt door zijn grootte en vorm mede het richtgetal
van de flitser. O.a. is dit sterk afhankelijk van de verspreidingshoek van de uitgestraalde
lichtkegel.
Een diepe reflector met kleine verspreidingshoek geeft plaatselijk sterke (harde) ver
lichting en een groot richtgetal; een vlakkere reflector met grotere verspreidingshoek
geeft een egalere (zachtere) verlichting, doch een kleiner richtgetal. Ook de exacte
plaatsing van de flitsbuis in het brandpunt van de parabolische reflector is. van invloed
op de vespreidingshoek. Er werd gebruik gemaakt van een losse reflector van de
Braun „Hobby” flitser welke een richtgetal 30 voor een 17° DIN film geeft. Hieraan
kan gemakkelijk een kastje worden bevestigd waarin de ontsteekbobine enz. kan worden
gemonteerd. De reflector is reeds voorzien van twee bevestigingsgaatjes. Het kastje
kan met twee boutjes aan de reflector worden bevestigd. Daar in de gaatjes geen schroef
draad zit, worden aan de binnenzijde van de reflectorhals twee moertjes M3 geplakt
met plastieklijm; dit is voldoende om wegvallen of meedraaien te voorkomen. Fig. 32
geeft een beeld van de constructie van het kastje. In het proefmodel werd dit van blik
geknipt volgens de uitslag en vervolgens in elkaar gesoldeerd. Het verdient echter
*) Dit bedraagt bij de gegeven constructie 30 voor een 17° DIN film.
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aanbeveling het kastje van plexiglas o.i.d. te maken, daar een metalen kastje de kwaliteitsfactor van T2 nadelig beïnvloedt en de grootte van de hoogspanningsimpuls
vermindert.
Fig. 32 geeft tevens een montageplan van het inwendige. Alle onderdelen worden op
een plaatje pertinax gemonteerd. De kern van T2 wordt in een klempassend gat ge
schoven en met plastieklijm verankerd; de contactveren worden direct aan de betreffende
soldeernietjes gesoldeerd. Het drukcontact wordt bediend via een plastiek knopje
(plastiek boordeknoopje waarvan het bolletje is afgezaagd!). Bij het monteren moet het
contactveertje even „geholpen” worden, hiertoe is het voorfront van het kastje af
neembaar gemaakt.
Wat het afregelen van R12 betreft: kies een 1,2 MI2 weerstand en shunt deze met een
experimenteel te bepalen weerstand, zodat V8 juist iets vóór V7 ontsteekt. E.e.a. is
hier niet zo kritisch, aangezien V 7 reeds voor de afschakeling zorgt. V 8 dient uitsluitend
ter indicatie.
De flitsbuis zelf wordt in een schijfje schuimplastiek bevestigd; dit schijfje wordt in
de hals van de reflector geschoven. Tevens wordt hiermee V 8 op zijn plaats gedrukt.
In de achterkant van de reflectorhals wordt een gaatje geboord waardoor V 8 zichtbaar is.
Afwerking
Het omvormergedeelte wordt in een multiplex kastje gemonteerd. Fig. 33 geeft de
maten aan. Voordat het kastje in elkaar wordt gezet, worden de lippen van de dekselsluiting bevestigd. Deze worden van 1 mm duraluminiumplaat of messing gemaakt
en iets in het hout ingelaten. In het deksel worden sleuven gezaagd, waarin deze lippen
vallen; het deksel zelf wordt met vier warteltjes vastgezet. Deze bestaan uit vier stuks
M 3 schroeven, waaraan een palletje is gesoldeerd, dat bij draaien van de schroef in
een sleuf in de lippen draait. Het deksel kan zodoende worden geopend of gesloten
door de schroeven een kwart slag te draaien. Een eenvoudige en toch solide constructie.
Het kastje wordt gelijmd en gespijkerd; dit heeft het voordeel dat geen lijmtangen
nodig zijn. Het frontpaneeltje wordt nog even los gelaten. Dit wordt aan het schakelaarpaneeltje geschroefd d.m.v. vier schroeven plus vier in het paneeltje geklonken
felsmoeren M3. (Eventueel kan men de laatste vervangen door een stripje messing met
opgesoldeerde moeren.)
Fig. 33
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De complete omvormer met het eraan vast geschroefde frontpaneeltje wordt nu in
het kastje geschoven; vervolgens worden de batterijen geplaatst en het deksel gesloten.
Schuif de omvormer zover naar achteren dat de batterijen goed contact maken en de
omvormer werkt. Teken nu de plaats van het frontpaneeltje af, verwijder dit van de
omvormer en lijm het op de aangetekende plaats vast.
Het kastje kan na voltooiing met Felton kleefvilt of plastiek doek (gelijmd met Velpon
Snelfix of Bisonkit) worden beplakt en van een draagriem worden voorzien.
Reactiveren van de batterijen

Om de batterijen te reactiveren - of indien men accucellen gebruikt, deze te kunnen
laden - kan men het in fig. 34 aangegeven principe bezigen. Hiermee is het mogelijk,
om zonder transformator toch een laadschakeling met een gering vermogenverlies te
verkrijgen. De verliezen worden hoofdzakelijk bepaald door de begrenzingsweerstanden
Rj en Ro, welke de piekstroom door de gelijkrichtercellen tot een veilige waarde
moeten begrenzen.

J20V^

V.
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*>'
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Fig. 34

Als een voldoende zwaar gelijkrichtertvpe en een niet te grote C wordt gebruikt
kunnen de verliezen zeer gering zijn. De grootte van de gemiddelde laadstroom wordt
dan hoofdzakelijk door de capaciteit van C bepaald. De gedurende elke periode naar
de batterij overgebrachte hoeveelheid elektrische energie is nl. evenredig met C.
Deze hoeveelheid zal, als de verliezen worden verwaarloosd, gelijk zijn aan 2 x de
maximum lading van C. (Dit komt omdat de condensator beurtelings in beide richtingen
wordt geladen).
220V*
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De flitser blijkt de in fig. 34 genoemde onderdelen reeds te bevatten in de spanningsverdubbelaar. Door aanbrengen van geschikte begrenzingsweerstanden en een extra
schakelaar kan de flitser dus vrij eenvoudig met een reactiverings-inrichting worden
gecompleteerd. In het proefmodel is echter van deze feature afgezien wegens construc
tieve moeilijkheden, voornamelijk ruimtegebrek. Bovendien is het aantal flitsen, dat
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met behulp van een stel batterijen kan worden verkregen, reeds voldoende groot, zodat
het nauwelijks gerechtvaardigd werd geoordeeld, de soliditeit van de constructie
hieraan op te offeren. Fig. 35 toont de schakeling.

Laadtijd
De snelheid waarmee de reservoircondensator wordt herladen, dus het kortste interval
tussen twee flitsen, wordt bepaald door het maximum vermogen dat de omvormer
kan afgeven en de in de condensator op te zamelen hoeveelheid arbeidsvermogen.
Drukken we het vermogen P, dat een omvormer voor een gegeven uitgangsspanning
Esec maximaal kan afgeven, uit in diens inwendige weerstand
X)

_ ^gC(?2

*

p

dan kan men voor een gegeven condensator C de tijdconstante r = R< x C bepalen.
In tabel III is aangegeven, hoe groot de condensatorspanning Vc na een bepaald
aantal tijdconstanten t zal zijn.
Zoals men ziet, neemt Vc in het begin van de lading snel toe, om vervolgens steeds
langzamer te stijgen.
TABEL III
Laadtijd
0,5 r
x
1,5 r
2

Vc
0,445
0,635
0,74
0,835

Esec
Esec ||
Esec ,
Eacc jj

Laadtijd
2.5
3
3.5
4

r
r
r
r

vc
0,915
0,95
0,97
0,98

Esec
Esec
E80c
Eaec

In de praktijk doet men er dan ook verstandig aan ervoor te zorgen, dat na 2 a 2,5 r de
gewenste Vc wordt bereikt. Dank zij de automatische uitschakeling van de omvormer
kan E5CC hoog worden gekozen, zonder dat Vc de op de elco toelaatbare spanning
overschrijdt: aldus kan een zo kort mogelijke laadtijd worden verkregen.
De tijdconstante r van een flitser met transistor-omvormer kan met goede benadering
worden berekend uit:
C. Es2

r=
<5. »?tr +

(seconden)

ïcm (yB ~ Vjcn) ~ Icm2 R.b}

Hierin is:
c
= capaciteit van de flitscondensator in F;
= secundaire gelijkrichterspanning in V;
E:
= constante, voor balansomvormers = 1; voor 1-transistor omvormers
ö
ca. 0,6;
rjtr + d = rendement van de transformator + gelijkrichter (0,75 tot 0,85);
= max. optredende collectorstroom in A;
Xcm
= batterij spanning in V;
V*
= knie- of restspanning van de geleidende transistor (0,5 tot 0,8 V);
V*„
= inwendige batterij weerstand in Q (+ eventuele overgangsweerstand van
R*
de aansluitklemmen).
Bij gebruik van een goed gedimensioneerde transformator met seleengelijkrichter
wordt mr + d ™ 75 %; met geschikte siliciumdioden ^ 85 %. Nieuwe monocellen
van een goed fabrikaat hebben een inwendige weerstand van ca 0,025 Q per cel =
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Afb. 36. DE LAATSTE BOUWFAZÊ VAN HET VOEDINGSGEDEELTE. Zoals men ziet
kan het geheel met behulp van
Uniframe-chassisdelen als een
zeer compacte eenheid worden
uitgevoerd. Links de beide contactbordjes, waartussen de acht
staafelementen worden geklemd.

0,2 Q voor 8 cellen in serie. Tegen het einde van hun levensduur loopt deze op tot
ca. 0,3 Q per cel = 2,4 Q voor 8 cellen in serie. Bij nog grotere Rb wordt het inwendige
spanningsverlies te groot, zodat de omvormer resp. de automatische spanningsbewaking niet goed meer functioneert.
In het besproken ontwerp is E5 = 600 V; C = 400
en Ic wax = 3 A; met Vb
= 12 V en V*n = 0,5 V wordt nu met de aangegeven seleengelijkrichter en met nieuwe
batterijen (?ytr + a = 75 % en Rb = 0,4£):
r =

4.10'4 x 36.104
0,75 {3 x (12-0,5)-9 x 0,4}

^ 6 seconden.

Na een laadtijd 2r = 2 x 6 = 12 seconden wordt de condensatorspanning Vc volgens
tabel III:
Vc = 0,835 x 600 = 500 V.
Met oude batterijen (Rb = 2,4 Q) wordt deze spanning na ca. 30 seconden bereikt.
Hieruit blijkt duidelijk, dat de inwendige batterij weerstand een belangrijke rol speelt,
en dat aan de batterij klemmen veel aandacht moet worden besteed teneinde de overgangsweerstand laag te houden.
Bij netbedrijf is met de aan gegeven waarde van C2 de laadtijd betrekkelijk lang als gevolg
van de lage netfrequentie en de aanwezigheid van de bleeder Rc. Kortere laadtijden zijn
mogelijk door vergroten van C2 (tot b.v. 4 /*F). Bij batterij bedrijf mag C2 echter niet
groter zijn dan 1 yuF om overschrijding van de max. toelaatbare collector-piekstroom
van de OC 16’s te voorkomen. Gebruikt men i.p.v. de OC 16 twee stuks OC 28 of
ASZ 15 (Icw = 6 A), dan mag C2 = 4 ^F/500 V papier zijn.
In samenwerking met twee siliciumdioden OA214 als gelijkrichter en batterijen met
verwaarloosbare Rb (b.v. accu of speciale flits-monocellen) kan de laadtijd dan tot
ca. 5 seconden worden teruggebracht.
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Vereenvoudigde automatische uitschakeling
De automatische spanningsbewaking zoals deze in fig. 19 en 31 is weergegeven is vrij
gecompliceerd door de eis, dat de omvormer na doven van V7 weer moet starten.
Dit komt, omdat de stroom door dit buisje vlak voor het dooft zo klein is (15/zA);
zodoende is een enorme stroomversterking nodig. Laat men de eis van automatisch
starten vervallen, dan kan de schakeling worden vereenvoudigd tot die van fig. 37.
De omvormer moet met de hand worden gestart. Tijdens het werken van de omvormer
wordt de stopcondensator Cc opgeladen m.b.v. een grenslaagdiode OA5. Ontsteekt V„
dan ontlaadt de hulpcondensator C7 zich over de emissor-basisdiode van de OC72.
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Aangezien de gelijkrichter nu andersom is aangesloten t.o.v. fig. 19 ontvangt deze
transistor een negatieve basisstroom, waardoor deze geheel opengaat en de transformator wordt kortgesloten, zodat de omvormer afslaat.
Andere transistortypen
Bij de hier gebruikte balansomvormer is de optredende collector-piekspanning Vcep
ongeveer gelijk aan de dubbele batterij spanning V#. Aangezien de werkelijk optredende
piekspanning als gevolg van de primaire spreidingszelfinductie iets groter is dan
2 Vjj, kiezen we uit veiligheidsoverwegingen een transistortype met een maximum
toelaatbare collectorspanning Vcem van tenminste 2,5 V^.
De hier optredende maximum collectorstroom Icm is bepaald op 3 A. De gebruikte
OC 16 (VCem = 32 V en ICm = 3 A) voldoet aan deze eisen. Andere transistortypen
met ongeveer gelijke eigenschappen kunnen zonder meer in de omvormer worden
toegepast. Is echter van de te gebruiken transistor Icm belangrijk kleiner dan 3 A, zoals
b.v. bij de (goedkopere) OC 16 G (Icm = 2 A); de OD 604/30 (Icm = 2 A) of de TF
80/30 Q.cm = 2,5 A), dan zal men de collectorstroom moeten begrenzen door vergroten
van R. (Voor Icm = 2 A wordt R = 15
voor Icm = 2,5 A wordt R = 12 Q).
Blijkens de formule op blz. 38 wordt de laadtijd dan iets groter. Heeft men de beschik
king over een spanningsbron met voldoend lage inwendige weerstand (b.v. een accu),
dan zijn kortere laadtijden mogelijk indien transistoren met een grote Icm worden
gebruikt. (B.v. de OC 28 of de ASZ 15 met ICjif = 6A). In dat geval moet evenwel de
transformator opnieuw worden berekend. Het zelfde geldt indien een afwijkende
maat transformatorkern wordt gebruikt.
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Transformatorberekening yoor de balansomvormer

De minimaal vereiste kemdoorsnede A kan worden gevonden uit de vuistformule:

V

A > 8
Hierin is:

Vj? • IcM

(cm2)

Vs = batterijspanning in V;
Icm = maximaal optredende collectorstroom in A;
ïSL = laagste schakelfrequentie in Hz.

/

Deze laatste treedt op bij volle belasting (= starten) en wordt bij gebruik van normaal
transformatorblik 50 a 800 Hz gekozen. De laagste frequentie geeft iets minder verliezen;
de hoogste leidt tot kleinere transformator-afmetingen.
Het per collector vereiste windingaantal nc berekent men uit:
nc —

2500

. Vb (windingen)

£sl • A

De terugkoppelwikkeling per basis uit:
nb =

— . nc (windingen)
Vb

Bij gebruik van een spanningsverdubbelaar als gelijkrichter vindt men het secundaire
windingaantal uit:
ns = 0,65

Vxfr

. nc (windingen)

V*

Hierin is V^/r de gewenste uitgangsspanning van de verdubbelaar.
De draaddikte wordt aan de hand van de koperdraadtabel (zie Elektronisch Jaarboekje
1963, blz. 30-31) bepaald uit de optredende stroomsterkte.
De primaire stroom is uiteraard gelijk aan \cm» voor de terugkoppelwikkeling rekent
nc

men op een stroom van 0,1 Icm en voor de secundaire op een stroom van — X IcmBij voorkeur wikkelt men in gehele lagen; dit geldt vooral voor de primaire. Zo nodig
de draaddiameter en/of het windingaantal hiervan iets groter of kleiner nemen zodat
een vlakke laag ontstaat. Vanzelfsprekend moet men na wijziging van nc de overige
windingaantallen opnieuw berekenen.
Men kan vooraf aan de hand van de geemail,leerde draaddiameter berekenen of de
totale wikkeling in de beschikbare ruimte van de spoelkoker past. Zonodig de draad
dikte anders kiezen zodat de spoelkoker zo goed mogelijk wordt gevuld.
Vereenvoudigd bewakingscircuit

Beperkt men de taak van het bewakingscircuit tot het automatisch stoppen van de
omvormer zodra de flitscondensator de vereiste spanning heeft bereikt, dan kan de
schakeling worden vereenvoudigd tot die van fig. 38. De omvormer moet met de hand
worden gestart, zodat de condensatorspanning niet constant wordt gehouden.
Wel zal de omvormer automatisch starten bij het ontsteken van de flitsbuis.
De werking van deze batterijen sparende schakeling is als volgt:
Door drukken van de startknop S3 wordt R2 even met de basis van V„ verbonden,
zodat de oscillator start.
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Tijdens het oscilleren wordt met behulp van de aan de basis van V2 verbonden diode
een positieve hulpspanning opgebouwd aan C6. Zodra de flitscondensator de vereiste
spanning heeft bereikt, ontsteekt V7. De parallel aan R9 verbonden C7 ontlaadt zich
nu via V7 en de begrenzingsweerstand R24 over de basis van V3.
Deze verbindt nu de positieve hulpspanning van C0 met de basis van V2 en via de
transformatorwikkeling ook met de basis van V4.
De positieve impuls houdt lang genoeg aan om de omvormer te doen stoppen. Aangezien
R2 na loslaten van de startknop was afgeschakeld, kan de omvormer niet meer starten.
Zodra er wordt geflitst ontstaat als gevolg van de abrupte ontlading van C3 een spanningsstoot in w0_12, groot genoeg om de omvormer te doen starten en C3 te herladen.

FLITSER VOOR ACCU- EN NETVOEDING MET INGEBOUWDE
LAADINRICHTING
Het flitsapparaat van fig. 39 is voor zowel batterij- als netbedrijf geschikt. Het bevat een
7,5 V nikkel-cadmium accu, bestaande uit zes 1,25 V Deac cellen, welke in het apparaat
kan worden geladen met behulp van een listige laadinrichting. In de stand „laden”
van de schakelaar S4 worden de emissors van de beide schakeltransistoren losgekoppeld
en de secundaire (w3) nu als primaire aan het net verbonden via Sltt (4-5).
De collector-basis dioden van V1 en V2 worden nu als gelijkrichters gebruikt; de
bases vormen daarbij de katoden van deze „gelijkrichters”. Per transistor staan nu
de collectorwikkeling en de terugkoppelwikkeling in serie; de acculaadstroom wordt
door een 27 Q weerstand tot ca. 100 mA begrensd. (Tijdens de ene periodehelft is de
stroomloop dan: onderzijde onderste wikkeling Wjj collector-basis diode V4; bovenste
helft w2; 27
schakelaar S1ö(4-5); + accu; -accu; midden wx. Tijdens de andere
periodehelft zijn de bovenste wikkelingshelft van wu de onderste wikkelingshelft w2
en V, in bedrijf.)
Ook tijdens netbedrijf van de flitser wordt de accu geladen. Hierbij zijn Sia (3-4-5)
en Sxö (3-4-5) doorverbonden. Tevens is nu de verdubbelaar Dj/Do - C2/C3 met het net
verbonden. Om directe aanraking met het lichtnet te voorkomen, „zweeft” het ontsteekgedeelte tussen twee hoogohmige weerstanden. (Het camera-contact maakt nl.
galvanisch contact met het metalen camera-huis).
In de stand „batterij” zijn tenslotte Sm (3-4) en
(2-3-4) doorverbonden en de flitser
werkt met een normale balansomvormer. Bij het inschakelen ontvangen de transistoren
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basisstroom via de variabele 3 ki? weerstand. Deze weerstand is overbrugd met een
50 //F elco, zodat een flinke startstroom wordt geleverd, welke echter wordt begrensd
door de vaste 220 Q weerstand.
Loopt de omvormer eenmaal, dan is het startcircuit in feite overbodig, daar de schakelstroom nu in hoofdzaak door de terugkoppelwikkelingen w2 en w2' wordt geleverd.
Dezelfde 27 Q weerstand, welke in stand „laden” de laadstroom begrenst, bepaalt nu
voornamelijk de grootte van de basisstroom en daarmee de maximale collectorstroom
van Vj en V2. Deze kan nauwkeurig worden ingesteld met de variabele 3 k£? weerstand.
Bij gebruik van de TF80 moet de maximum batterij stroom 2,5 A bedragen (ontladen
flitscondensator).
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Fig. 39a. Tj: kern E60 dyn. blik IV/0,35 om en
om gestapeld. Wj 2 X 65 wdg 0,9 mm (gelijkt,
gew.; 5 lagen a 13 dubbele wdg); wo 2 X 52
wdg 0,2 mm (gelijkt, gew.; 1 laag a 52 dubbele
wdg); w3 2750 wdg 0,15 mm (21 lagen a 131
wdg per laag). Stip = begin wikkeling. Alles
em.dr.

Fig. 40. Uitvoering van
Si met twee afzonderlijke
schakelaars (batterij -fnet = laden).

De schakelaar S,a-& bezit een moedercontact, dat steeds twee dochtercontacten door
verbindt. Men kan deze schakelaar samenstellen van een Philips golflengte draaischakelaar, welke op 4 standen wordt gearreteerd. De dochtercontacten kunnen vrij
gemakkehjk worden verplaatst door de bevestigingslipjes open te buigen. Het uitkienen
van de juiste posme van de dochtercontacten vergt echter nogal wat puzzelwerk.
In plaats van een vier-standenschakelaar kan men eventueel ook twee twee-standen
schakelaars gebruiken; nl. een „batterij” schakelaar en een „net” schakelaar. Als beide
42

9

I
i
:•
•
5

„in” staan wordt de accu geladen. (Er zijn hiervoor bijzonder handige dubbele druktoetsschakelaars in de handel). De „batterij”-schakelaar moet 2 x enkelpolig om + 2 x
maak bezitten (of 4 x enkelpolig om). De netschakelaar moet 2 x enkelpolig om,
1 x maak -f 1 x verbreek bezitten (of ook 4 x enkelpolig om). Fig. 40 geeft het
schakelschema, aansluitend op fig. 39.

ENKELVOUDIGE FLITSER OMVORMER MET SPANNINGSBEWAKING
DOOR TWEE N-P-N TRANSISTOREN
De enkelvoudige omvormer bevat als schakeltransistor V! een p-n-p-type (2N278),
terwijl het bewakingscircuit is uitgerust met twee n-p-n transistoren (2N438) V2 en V3
(zie fig. 41).
De gelijkrichter, bestaande uit een spanningsverdrievoudiger, is zodanig op de transformator-secundaire w3 aangesloten, dat een „stroom”-omvormer ontstaat. Er wordt
dus tijdens het geleidende interval van Yl geladen.
In het sperrende interval kan daardoor een vrij grote spanning over V\ komen te staan
(onderbrekingsspanning). Teneinde deze te beperken is over de collectorwikkeling
een condensator C3 geschakeld. De opgewekte spanning is daardoor niet min of meer
rechthoekig, doch bestaat uit een reeks „halve sinussen”. De dissipatie van
wordt
zodoende vrij aanzienlijk, zodat een goede koeling essentieel is. Het rendement van de
omvormer is als gevolg van grotere verliezen tamelijk slecht.
Fig. 4l
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18 wdg 0,4 mm; W3 650 wdg 0,3 mm em.dr. Isolatie tussen wi/w2 en w2/w3. W3 laagsgewijs
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Bij het inschakelen van de batterij zal V3 geleiden als gevolg van de basisstroom,
welke via R2 over de basis van V3 en R3 vloeit. V2 is dan gesperd. De collectorstroom
van V3 gaat nu over R,, en de terugkoppelwikkeling w2 naar de basis van Vj. Hierdoor
start de oscillator en wordt de flitscondensator CG geladen. Is de oscillator eenmaal op
gang, dan zal als gevolg van de diode ingangskarakteristiek van Vl gelijkrichting van
de terugkoppel-wisselspanning in w2 optreden. De spanning aan C2 stelt zich hierdoor
in op een waarde waarbij de oscillatie nog juist in stand wordt gehouden.
Heeft de spanning over C0 een waarde van ca. 450 V bereikt, dan ontsteekt Nej en V2
gaat geleiden. V3 wordt dientengevolge afgeknepen, zodat de basisvoeding van Vx
over R4 verdwijnt. C2 kan nu snel verder positief worden, zodat Vj dicht gaat en de
oscillator met de gegeven zware belasting afslaat.
Daalt de spanning aan Cc zó ver, dat V2 dicht gaat, dan gaat V3 weer open en de oscil
lator wordt opnieuw gestart.
De transformator is gewikkeld op een ferrietkern, afkomstig van een TV-lijnafbuig-
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generator („fly back coil”). De kerndoorsnede is ca 15 X 15 mm (ca 3/g vierkante inch).
De voeding wordt uit vier 1,5 V D-cellen betrokken.

ENKELVOUDIGE FLITSER OMVORMER MET SPANNINGSBEWAKING
DOOR SLECHTS ÉÉN HULPTRANSISTOR
Een bijzonder elegante schakeling is die van fïg. 42.
een TF 80
Het betreft hier een enkelvoudige „stroom”-omvormer met als schakelaar
,,
(V!), terwijl de flitscondensatorspanning met behulp van slechts een hulptransistor
OC 76 (Vo) constant wordt gehouden. De voeding wordt betrokken uit een 6V
batterij (4 monocellen of 5 Deac-accucellen van 1,25 V). Om de afmetingen, de laadtijd
en het gewicht te verkleinen, is de laadcapaciteit beperkt tot 300 /*F. Door zorgvuldige
constructie van een sterk bundelende reflector kan desondanks een richtgetal van
ca. 30 worden bereikt.
Fig. 42
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V300C35. Zie verder fig. 42a.
De werking is als volgt: Na sluiten van $! wordt C3 in eerste instantie negatief geladen
via R5. Do blijft gesperd, omdat diens anode via hulpwikkeling w3 op ca. -1 V wordt
gehouden, afkomstig uit de laagohmige deler R3/R.,. Zodra C3 voldoende negatief is,
vloeit over R10 een stroom naar de basis van V2. Als V2 gaat geleiden, levert deze via
zijn emissor een versterkte stroom aan de basis van V,. Ook
gaat nu geleiden,
zodat in w1 een stroom gaat vloeien. Deze doet o.a. in w4 een spanning ontstaan van
een zodanige polariteit, dat gelijkrichter D3 gaat geleiden. De spanning in w2 en w3
is zó gericht, dat Dj en D2 sperren. De laadstroom naar Q, vloeit over R2 en de emissor-basisdiode van V2 naar w4 terug. V2 (en daarmee ook VJ gaat nu zeer goed
geleiden, zodat de primaire wikkeling w, plotseling op de volle batterij spanning wordt
aangesloten. Als gevolg van de zelfinductie van w4 vloeit nu behalve de getransfor
meerde belastingsstroom een lineair met de tijd aangroeiende magnetisatiestroom.
Gedurende dit aangroeien wordt in w4 een nagenoeg constante spanning opgewekt,
die een laadstroom door C, drijft en V, en V2 geleidend houdt.
Op zeker moment bereikt de collectorstroom van Vj een straks nog nader te definiëren
maximum waarde. De collectorstroom neemt nu niet verder toe, zodat de secundaire
spanning - in stand gehouden door de lineaire stroomtoename - verdwijnt. De terugkoppelstroom valt zodoende weg, met als gevolg dat de stroom door V, en V„ op een
veel kleinere waarde wil terugvallen.
Het magnetisch veld in de transformatorkern gaat nu verdwijnen, waardoor evenwel
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de geïnduceerde spanningen van richting omkeren. D3 gaat dus speiren, terwijl Dx en Do
gaan geleiden. De basis van V, ontvangt nu een positieve impuls, waardoor deze snel
wordt dichtgedrukt. Om te voorkomen, dat V2, wegens deze zelfde positieve impuls op
zijn emissor, zou gaan geleiden, woidt diens basis via Q op dezelfde potentiaal gebracht.
Gelijktijdig wordt C3 via D2 positief geladen.
Gedurende het aanlopen van de omvormer is de positieve spanning aan C3 nog onvol
doende om ook V2 geheel te doen sperren. De emissorstroom van V, verdwijnt echter
geheel via Dj in w2; zodat Wl desondanks gesperd blijft, zolang de positieve impuls in
w2 aanhoudt. Bij de volgende cycli, als C3 tot ca. + 10 V is geladen, wordt V2 volledig
gesperd.

Ow*
Fig. 42a
Ti: ferroxcube potkern D35/23,
luchtspleet 50 /*m. Wi 22 wdg 1
mm (2 lagen a 11 wdg); W2 8
wdg 0,3 mm; W3 24 wdg 0,3 mm
(met W2 op één laag); W4 3350
wdg 0,08 mm em.dr.
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Zodra de magnetische energie uit de transformatorkern geheel is verbruikt door
Dx en R2 wordt een nieuwe cyclus ingezet. De belasting, gevormd door D^R, en
D2-C3-R,,, dempt daarbij de spanningspiek, die anders ook op de collector van Vj terecht
zou komen. (Batterijspanning + zelfinductiespanning Wj). Tijdens het oscilleren stijgt
de spanning van C4 en daar deze een tegenspanning vormt voor de nagenoeg constante
spanning in w4, vermindert de belastingsstroom - en derhalve ook de terugkoppelstroom.
Zolang de terugkoppelstroom groot genoeg is om V2 geheel te oversturen, is het spanningsverlies in V, en V2 gelijk aan de som van de basis-emissorspanningen V&e van
Vi en V2; hier ca. 1,2 V. Als R10 in de middenstand staat, is de stroom door de onderste
helft van R10 wel te verwaarlozen, zodat nagenoeg de volle belastingsstroom door
de basis van V2 vloeit. De collectorstroom, die V2 uit de batterij trekt, wordt enerzijds
begrensd door R4 en anderzijds door de (vrijwel constante) V&e van
Als V&e ^ 1 V
is, zal dus maximaal 0,5 A door V2 kunnen vloeien. Als de stroomversterkingsfactor <%’
van Vj bij de gegeven collectorstroom b.v. 10 zou bedragen, dan wordt de maximale
collectorstroom van Vl begrensd op a’ x Iö = 10 x 0,5 = 5 A. In de praktijk zal
deze stroom doorgaans niet worden bereikt. De inwendige batterij weerstand veroor
zaakt een daling van de klemspanning en dus ook van de maximale basisstroom. Ver
der zal de a’ van de TF80 bij collectorstromen groter dan 2,5 A aanzienlijk dalen.
Het optreden van de maximale collectorstroom duurt overigens maar kort. Daar de
terugkoppelstroom bij het laden van C4 kleiner wordt, is op zeker ogenblik V2 niet langer
overstuurd.
De basisstroom, resp. maximale collectorstroom, van Vt wordt dus eveneens kleiner,
naarmate de lading van C4 vordert.
Is de vereiste spanning aan C4 bereikt, dan ontsteekt Ne^ C2 ontlaadt zich nu over
Ne! en de begrenzerweerstand Rfl, zodat de basis van Vx een positieve impuls ontvangt.
De stroominpuls door Wj wordt dan voortijdig onderbroken, en de terugkoppelspanning verdwijnt.
Als Ne! blijft branden, is de spanningsval over Ri„ juist voldoende om V2 gesperd
te houden en de omvormer te doen stoppen. Nu springt evenwel de potentiaal op de
arm van R10 tussen ca. - 1, 2 V (V&e van Vx + V2) en een positieve waarde (deelspanning
C3). Het neonbuisje, dat ontsteekt op het moment dat - 1,2 V aanwezig is (grootste
potentiaalverschil over Nei) zal echter weer doven als de plusspanning aan R10 ver-
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schijnt en C2 ontladen is. De omvormer zal dan als gevolg van parasitaire slingerverschijnselen opnieuw kunnen starten. Dit spel herhaalt zich enkele malen totdat Net
definitief blijft branden. De omvormer is dan gestopt en C3 kan zich nu snel (in ca.
0,15 sec) ontladen via R5. De stroom, welke via het neonbuisje over de onderste helft
van R,0 vloeit is nu - tezamen met de lekstroom van de gelijkrichter D3 - in staat,
de basis van V2 op ca. -{- 0,2 V te houden. De juiste dosering kan worden ingesteld
door verplaatsing van de arm van Rj0.
..
Daalt de spanning aan C4 - door lek e.d. - zó ver, dat Ne4 dooft, dan zijn de stroompjes
vanuit C4 over R„ Rs, R9 en R10, alsmede de lekstroom van D3 via w4 en RJ0, niet
meer in staat de basis van V2 positief te houden. Deze worden nu overheerst door de gro
tere (negatieve) stroom, die van Bj over R10 en R5 loopt. De omvormer zal dus op de eerder
beschreven wijze opnieuw starten. De spanningsvariatie aan C4 kon tot 15 V (of tot
_j_ of — 1,5 %) constant worden gehouden, zodat inderdaad een constant richtgetal
mag worden verwacht.
De instelling van R10 is echter tamelijk kritisch: wanneer men op een te kleine spannings
variatie aan C4 wil instellen, bestaat de kans dat C2 en C3 onvoldoende worden geladen
en het afslaan onbetrouwbaar werkt. Ook bleek de instelling te worden beïnvloed door
variaties van de batterijspanning.
De transformator maakt geen aanspraak op een optimaal ontwerp. Het is mogelijk,
dat door geringe wijzigingen van de terugkoppehvikkeling w2 en de hulpwikkeling
w3 nog betere resultaten mogelijk zijn. In verband daarmee wordt aangeraden deze
wikkelingen buitenop te houden, zodat men ze gemakkelijk kan bereiken. Als uit
gangspunt voor verdere experimenten is het huidige ontwerp zeer geschikt. Doch ook
zonder wijzigingen werkt de schakeling - op genoemde schoonheidsfoutjes na - reeds
zeer behoorlijk.

HET FLITSGETAL
Bij het gebruik van onze hoeveelheid „kunstmatig zonlicht” werken we met een
z.g. flitsgetal, dat voor een bepaalde elektronenflitser altijd constant is en afhankelijk
is van de gebruikte spanning, condensator, buis en reflector.
Verder zijn de volgende zaken van belang- de gevoeligheid van film of plaat, de lichthoeveelheid, de afstand van de camera tot het object en de lensopening. In ons geval
is de eerste constant, de tweede bekend. Bij een opname zijn dus alleen maar lensopening
en afstand veranderlijk en deze nu zijn verwerkt in het flitsgetal.
Bij de als eerste besproken flitser is dit getal 35, bij het tweede ontwerp 30. Op een
voorwerpafstand van 10 m gebruiken we diafragma 35/10 = 3,5. Met een lensopening
van f = 9 kunnen we dan een voorwerp op 35 : 9 = ca. 4 m afstand fotograferen.
Deze gegevens gelden dan voor een filmgevoeligheid van 17° DIN. Voor een snellere
film lensopening verkleinen, voor ongevoeliger film een grotere lensopening nemen.
Om het juiste flitsgetal van een willekeurig apparaat te vinden, kunnen we het beste
empirisch te werk gaan. We gebruiken dus de film die we altijd gebruiken of van
plan zijn te zullen gaan gebruiken en kiezen een contrast-rijk object.
De afstand van voorwerp tot camera wordt opgemeten en nu wordt een serie foto’s
met diverse diafragma’s gemaakt, desnoods met alle diafragma’s welke het toestel heeft.
100

400
500
I: zonlicht
üiflitsbuis met Xenon

46

600

700

m golflengte

Spectrumverloop van zonlicht en het edelgas Xenon.
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Voor het fotograferen van snelbewegende ob
jecten is de elektronenflits het aangewezen
hulpmiddel. De uit de hand vallende lucifers
werden met behulp van de flitser haarscherp
op het negatief vastgelegd.

De film wordt op de juiste temperatuur
en tijd ontwikkeld. Met behulp van een
vergrootglas of in een vergrotingskoker
wordt het beste negatief uitgezocht en
aan de hand daarvan en de genoteerde
lensopening het juiste flitsgetal vastge
steld. Mocht men tot abnormale waarden
komen, dan kan het zijn dat de ontwikkeltijd te kort was, dat er een fout in het
flitsapparaat zit of dat de synchronisatie
van de camara niet goed is. Dit laatste
kunt u controleren met de z.g. „open
flits methode” (lens open en dan met de
hand flitsen).
Het ontwikkelen is bij flitsfotografie zeer
belangrijk. Er bestaat een foto wet, die
zegt, dat het produkt van lichtsterkte en tijd een constante is; d.w.z. dat bij een2 x grotere
lichtsterkte een 2 x kortere belichtingstijd kan worden gebruikt. Gebleken is echter,
dat dit bij zeer korte en zeer lange belichtingstijden niet meer op gaat. Reeds van
Vsoo sec.
wordt dit z.g. Schwarzschild-effect merkbaar. Dit is de reden, dat de ene
film zich beter leent voor flits-fotogralïe dan de andere. Het is daarom belangrijk, dat
een lange flitstijd wordt gebruikt. De grens ligt bij l/soo sec.; wordt de flitstijd langer,
dan missen we het grote voordeel van de flits, nl. de afwezigheid van bewegingsonscherpte. Voorts moeten we bedenken dat de filmgevoeligheid bij flitsfotografie geen over
wegende rol speelt. Deze geldt, evenals bij een kleurenfilm, voor een belichtingstijd
van V6o sec.
Het flitslicht beïnvloedt vooral de oppervlakte van de gevoelige laag, hetgeen zich uit
in een zacht negatief. Men moet daarom een speciale, op flitslicht afgestemde ont
wikkelaar gebruiken, wil men er alles uithalen wat er in zit. Ga uit van een normale
ontwikkeltijd en probeer dan door b.v. een langere ontwikkeling hoeveel zwarting
er is.
Onthoud dit: In de keuze van film en ontwikkelaar ligt het volledig succes van de
flitsfotografie. En dat wensen we u bij de bouw en het gebruik van de hier beschreven
apparaten graag toe.

ONDERHOUD VAN DE ELEKTRONENFLITSER
Als stroombron voor de flitser beschikken we over batterijen, over een accu of over
het lichtnet. Ook batterijen vergen onderhoud. Zijn ze leeg, dan moeten ze door
nieuwe worden vervangen, doch als de flitser een tijd lang niet wordt gebruikt is het
beslist nodig de batterijen eruit te nemen, daar zij kunnen ontleden en de batterijruimte dan kunnen bevuilen en beschadigen. Neem inderdaad het batterijtype dat de
fabrikant voorschrijft; „leakproof” typen met zeer lage inwendige weerstand.
De accu is een speciaal type batterij, men kan hem nl. telkens weer opladen, waarna
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hij opnieuw stroom afgeeft. We onderscheiden mee hoofdtypen: de loodaccu en de
nikkel-cadmium accu.
Loodaccu’s hebben een bepaalde levensduur, die afhankelijk is van het aantal ladingen.
Er zijn typen waarbij de levensduur moet worden gesteld op 30-50 ladingen, maar
ook typen van 200-300 ladingen. Voor een lange levensduur is het zaak, de accu
niet langer te laden dan nodig is. Stel dat een accu 10 uur nodig heeft om geheel te
worden geladen en één lading 100 flitsen levert, dan kan men uitrekenen dat na 40
flitsen de accu maar 4/10 x 10 = 4 uur hoeft te worden bijgeladen. Aan de hand
van de gegevens van de flitser kunt u de bijlaadtijd per 10 flitsen ongeveer berekenen.
Men moet ook nu en dan de accu met gedestilleerd water weer op niveau brengen.
Vul uitsluitend bij direct na het laden. De stand van het zuur is nl. het hoogst bij een
geheel opgeladen accu. De balletjes drijven dan. Bijvullen tot het bovenste merkteken.
Wordt nu de accu afgeschakeld, dan zal het niveau na ca. 3 uur tot het onderste merk
teken zijn gedaald. Bevat een accu te weinig vloeistof, dan kan het voorkomen dat
in de kijkglaasjes geen vloeistof meer zichtbaar is. Niet schrikken, maar eerst laden
en dan direct met gedestilleerd water bijvullen tot bovenste merkteken. Elke lood
accu welke men lang ongebruikt laat staan, gaat sulfateren en verliest daarmee zijn
eigenschap van stroom verzamelen en afgeven. Hij mag dan ook niet langer dan een
maand „rusten”, d.w.z. men moet, om de accu in conditie te houden, deze minstens
1 x per maand geheel opladen.
Tegenover de loodaccu vergt de nikkel-cadmium accu geen tussentijds onderhoud.
Hier geldt alleen: in geladen toestand wegzetten en niet langer laden dan nodig. Toch
moet men ook zulke flitsers niet wegzetten en vergeten, ook de condensator vergt
onderhoud. Iedere elektronenflitser bevat behalve een flitsbuis, triller of transistor(en),
ook een elektrolietische condensator. Deze verzamelt de op hogere spanning gebrachte
elektrische energie tot hij geheel „vol” is en ontlaadt deze door de flitsbuis. Het is van
groot belang dat deze hoeveelheid steeds dezelfde is. De condensator heeft zijn maximale
capaciteit indien zijn interne isolatie maximaal is. Lekt deze, dan lekt er voortdurend
elektriciteit weg en is het voor ons een vraag hoeveel energie hij kan afleveren. Een
elco heeft het voordeel bij klein volume een grote capaciteit te bieden. Dit wordt o.a.
bereikt door de uiterst dunne interne isolatielaag die door de condensator zelf wordt
opgebouwd als men een voldoend hoge spanning op zijn geleiders aanlegt. Is de con
densator ongeladen dan breekt hij de isolatie weer af. Het opbouwen geschiedt in ca.
y2 uur, het afbreken in een paar maanden. Laat men de condensator gedurende een
halfjaar ongeladen, dan kan de afbraak zo groot zijn dat de isolatie niet meer kan worden
opgebouwd. Het is dus zaak, de condensator regelmatig te formeren. Dat gaat het
gemakkelijkst met apparaten waarmee men ook vanuit het lichtnet kan flitsen. Men
sluit het aan en wacht tot het neonlampje oplicht. In gevallen van ernstige afbraak
kan dat een half uur vergen, maar meestal gaat het vlugger. Gedurende het formeren
niet flitsen. Brandt het lampje, dan flitst men en gaat na, hoeveel seconden het vergt
voordat het lampje weer oplicht. Is die periode te lang, dan nog even doorgaan met
formeren. Lange oplaadtijden worden prompt veroorzaakt door een slecht gefor
meerde condensator. Een flitser die regelmatig in gebruik is, pleegt de kortste aanloop
tijden te hebben. Apparaten met ingebouwde gelijkrichter, waarbij tevens de conden
sator spanning krijgt, zorgen automatisch voor een geformeerd zijn van de condensator; door er een gewoonte van te maken alleen het aan de accu ontnomen aantal
flitsen bij te laden, houdt men dan zowel de accu als de condensator in goede conditie.
Wordt het apparaat lange tijd niet gebruikt, dan ook bij nikkel-cadmium accu’s - die
zelf dus niet om zo’n onderhoud vragen - om de drie maanden accu laden en conden
sator formeren, evt. eerst op accu laten formeren en dan accu weer bijladen. Appa
raten die alleen op batterij of accu kunnen flitsen moet men dus bij rustperioden even
eens om de drie maanden formeren; daarna accu laden resp. batterijen vernieuwen.
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