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VOORWOORD
Voortdurend belangrijker wordt de plaats welke de elektronica in de
auto- en motortechniek gaat innemen. Niet slechts zijn reeds vele auto
mobielen uitgerust met elektronische toerentellcrs, transistorontstekingsinstallaties en wisselstroomdynamo’s met elektronische spanningsregelaars, maar ook in garages en servicewerkplaatsen wordt in voortdurend
toenemende mate elektronische apparatuur gebruikt bij het testen en
afstellen van de moderne verbrandingsmotoren.
De bedoeling van dit boek is de lezer op populaire wijze en zonder
ingewikkelde formules kennis te laten maken met de meest voorkomen
de schakelingen op het momenteel reeds uitgebreide gebied van de
auto-elektronica. Hiertoe worden naast een aantal professionele schake
lingen ook verschillende ontwerpen voor de zelfbouwer beschreven.
Hoewel de meeste van deze ontwerpen niet bijzonder ingewikkeld zijn,
vereist het afregelen toch wel enige ervaring met elektronische schake
lingen — dit in het bijzonder door het experimentele karakter van deze
schakelingen. Zij die weinig of geen ervaring bezitten met het bouwen
van elektronische apparatuur, kunnen hun keus laten vallen op een van
de vele in de handel verkrijgbare complete installaties, waarbij de in
dit boek opgenomen schema’s en tips voor het inbouwen van de appara
tuur een belangrijke steun kunnen zijn bij de montage in auto of motor.
Dat hier en daar ook de auto- en motortechniek om de hoek komt
kijken is inherent aan het onderwerp en zal voor de geïnteresseerde
automobilist zeker geen problemen opleveren.

Uithoorn, januari 1966.
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H. HINLOPEN.

HOOFDSTUK I

ONTSTEKINGSSYSTEMEN

DOEL
De ontstekingsinstallatie van de moderne twee- en viertaktmotoren
heeft tot doel het in de verbrandingsruimte van de motor aanwezige
brandbare gasmengsel te ontsteken. Hiertoe wordt in de ontstekings
installatie een elektrische spanning opgewekt, welke een zodanige
waarde bezit, dat tussen de bougiepunten een vonk — een ontstekingsvonk — overspringt. De door deze vonk ingeleide explosie oefent een
kracht uit op de zuiger van de motor; via drijfstang en krukas wordt
deze kracht omgezet in een draaiende beweging.
Naast een juiste samenstelling van het brandbare mengsel en de con
structieve eigenschappen van de motor — zoals bijvoorbeeld de vorm
van de verbrandingsruimte en de plaats van de bougie — is voor een
snelle en volledige verbranding van het in de verbrandingsruimte aan
wezige gasmengsel een krachtige vonk van groot belang, terwijl deze
vonk bovendien op het juiste tijdstip, n.1. wanneer de zuiger zich bijna
in het bovenste dode punt (b.d.p.) bevindt, aanwezig dient te zijn (zie
fig. 1.) Onder normale bedrijfsomstandigheden dient de ontsteking van
het gasmengsel altijd te geschieden voordat de zuiger het b.d.p. heeft
bereikt; men spreekt dan ook van voorontsteking. De mate van voorontsteking wordt uitgedrukt in millimeters (mm) en/of graden:
— mm geven de weg aan welke de zuiger aflegt tussen het moment
van het ontsteken van het gasmengsel en het bereiken van het b.d.p.
— graden geven de hoek aan welke de krukas doorloopt tussen het
moment van het ontsteken van het gasmengsel en het bereiken van
het b.d.p. door de zuiger.
b dp

mm
/--- [ f1

o
ruiger
'cilinder

ontstekingstijdstip

fig. 1. Het b.d.p. is het punt waarbij de zuiger
de hoogste stand in de cilinder heeft bereikt.

o

Zoals reeds werd vermeld, is het ontstekingstijdstip afhankelijk van de
bedrijfstoestand van de motor:
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— bij het starten en stationnair draaien dient de voorontsteking gering
te zijn; ook na-ontsteking behoort tot de mogelijkheden.
— bij hoge toerentallen dient de voorontsteking echter maximaal te
zijn.

Voor het aanpassen van het ontstekingstijdstip aan de bedrijfstoestand
van de motor zijn in de loop der jaren verschillende systemen ontwik
keld. Vroeger werd de onsteking veelal met de hand ingesteld: een
handel op het dashboard of aan het stuur was via een bowdenkabel
verbonden met het vervroegingsmechanisme van de onderbreker en
maakte het mogelijk de mate van voorontsteking aan te passen aan de
belasting c.q. het toerental van de motor. Momenteel wordt algemeen
gebruik gemaakt van een automatische aanpassing van het ontstekings
tijdstip door middel van centrifugaal- en/of vacuumregelaars.
Enige tips voor het afstellen van de ontsteking.
Het afstellen van de ontsteking is zeer nauwkeurig werk en dient met
grote zorgvuldigheid te geschieden, daar zowel de levensduur als de
prestaties van de motor in belangrijke mate afhankelijk zijn van een
juiste afstelling.
De gegevens voor het afstellen van de ontsteking zijn gewoonlijk ver
meld in het bij de auto of motor behorende instructieboekje. Vanzelf
sprekend is het op deze plaats niet mogelijk alle verschillende typen
motoren en de afstelling daarvan te beschrijven. Een aantal tips voor
het afstellen van de ontsteking mogen op deze plaats echter niet onbreken.
contact (sleutel)
accu

tijdens het
afstellen contact
op ..aan~

S-'

lampje ■

c

J onderbreker
ƒ
contact

fig. 2

Begonnen wordt met het verwijderen van de bougie(s), waarbij ervoor
dient te worden gezorgd dat geen zand of andere verontreinigen in de
cilinder terecht komen. Nu wordt eerst de afstand, d.w.z. de maximale
lichthoogte, van de onderbrekerpunten afgesteld; deze bedraagt ge6

woonlijk 0,3 a 0,5 mm. Zijn de onderbrekercontacten te veel ingebrand,
dan dienen eerst nieuwe gemonteerd te worden.
Na het afstellen van de onderbrekerpuntafstand wordt parallel aan de
onderbrekercontacten een lampje van 6 of 12 V (afhankelijk van de
spanning van de in auto of motor aanwezige accu) geschakeld. Bij het
openen van de onderbrekercontacten licht het lampje op, zodat het
tijdstip waarop de contacten openen zeer nauwkeurig kan worden waar
genomen (zie fig. 2).

Attentie: kies voor het afstellen van de ontsteking een lampje met
zo laag mogelijk vermogen, b.v. een zaklantaarn- of fietslampje. Wordt
namelijk een lamp gebruikt waarvan de gloeistroom hoog is, dan zal
deze te langzaam oplichten, waardoor het juiste moment, waarop de
onderbrekercontacten openen niet nauwkeurig kan worden bepaald.
Door met de hand de ventilator- of dynamopoelie van de motor of het
vliegwiel van motorrijwiel of scooter langzaam te draaien, wordt de
krukas gedraaid totdat het lampje oplicht. Het is van bijzonder veel
belang dat het draaien langzaam geschiedt, daar slechts dan het juiste
punt van het openen der contacten kan worden vastgesteld. Vanzelf
sprekend dient er ook op te worden gelet dat de krukas in de juiste
richting wordt gedraaid.
Afhankelijk van het type en de voorschriften van de fabrikant wordt
nu via één der bougiegaten de afstand gemeten, welke de zuiger nog
moet afleggen tussen het oplichten van het lampje en het bereiken van
het b.d.p. Hiervoor zijn speciale gereedschappen in de handel; even
tueel kan ook een schuifmaat worden gebruikt. Soms is het punt waar
op de onderbrekercontacten dienen te openen, aangegeven door middel
van merktekens op het vliegwiel en het carter van de motor. Bij het
afstellen met behulp van deze merktekens moet worden opgepast voor
parallax.
Door het draaien van de grondplaat van het onderbrekermechanisme,
c.q. het complete verdelermechanisme, kan het juiste ontstekingstijdstip
worden ingesteld, waarna de krukas van de motor een volledige cyclus
verder wordt gedraaid, d.w.z. bij tweetaktmotoren één omwenteling en
bij viertaktmotoren twee omwentelingen. Het ontstekingstijdstip wordt
nu nogeens gecontroleerd. Deze methode verdient de voorkeur boven
het enigszins terugdraaien van de krukas, daar dan gemakkelijk on
nauwkeurigheden kunnen ontstaan door speling in de overbrenging
tussen krukas en nokken as. Dit laatste geldt uiteraard niet voor motoren
waarbij de nokkenas op de krukas is bevestigd.
Bij verschillende typen motoren dient de ontsteking bij maximale voorontsteking te worden afgesteld. Hierbij dient het vervroegingsmechanis7

me (centrifugaal- en/of vacuumregelaar) in de uiterste stand te staan.
Ook hier geldt weer: voorschriften van de fabrikant opvolgen.
Bij motoren met vliegwielontsteking en bij elektronische ontstekingsinstallaties vloeit door de onderbrekercontacten geen of slechts een zeer
geringe stroom, zodat het niet mogelijk is het openingstijdstip te bepalen
door een gloeilampje parallel aan de onderbrekercontacten te schakelen.
In dat geval wordt, zoals in fig. 3 getekend, parallel aan de onder
brekercontacten een accu of batterij in serie met een lampje geschakeld.
Het kan hierbij nodig zijn de verbinding van de onderbreker met de
ontstekingsinstallatie tijdelijk los te nemen.

verbinding

naar
ontstekingsysteem

tosnemen

lampje

onderbreker contact

batterij

—

fig. 3

In tegenstelling tot hetgeen bij accu-ontsteking geschiedt, dooft dan het
lampje bij het openen der contacten, hetgeen echter geen bezwaar is.
Zoals reeds aan het begin van dit hoofdstuk werd gezegd, dient het
afstellen van de ontsteking met grote zorgvuldigheid te geschieden; een
echt moeilijk karwei is het echter niet, daar bij de meeste motoren de
voor het afstellen noodzakelijke onderdelen gemakkelijk bereikbaar zijn.
De verschillende typen ontstekingssysternen.
De verschillende ontstekingssystemen kunnen in twee hoofdgroepen
worden verdeeld, namelijk:
— capacitieve ontstekingssystemen, waarbij de voor de ontstekingsvonk noodzakelijke energie tijdelijk in een condensator wordt op
geslagen en
— inductieve ontstekingssystemen, waarbij de voor de ontstekingsvonk
noodzakelijke energie tijdelijk in een zelfinductie (spoel) wordt op
geslagen, zoals b.v. bij bobine- en transistorontsteking.
Alvorens de elektronische ontstekingssystemen te bespreken zullen we
eerst de werking en de nadelen van de veelvuldig toegepaste bobineontsteking eens nader bezien; dit is vooral ook nuttig omdat praktisch
alle elektronische ontstekingssystemen meer of minder direct van de
bobine-ontsteking zijn afgeleid.
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Bobine-ontsteking.
Zowel bij motorrijwielen en scooters als bij automobielen wordt mo
menteel algemeen de bobine-ontsteking, waarvan fig. 4 het schema
toont, toegepast. Bromfietsen en kleine motoren, die niet zijn uitgerust
met een accu, bezitten gewoonlijk vliegwielontsteking. Door het ont
breken van accu en bobine is dit laatste ontstekingssysteem weinig
geschikt voor ombouw tot elektronisch ontstekingssysteem. In principe
is het echter wel mogelijk bromfietsen en andere van vliegwielont
steking voorziene motoren uit te rusten met een elektronische ontstekingsinstallatie, mits de aanwezige vliegwieldynamo het hiertoe
noodzakelijke relatief hoge vermogen kan leveren.
Ook dan zijn de ombouwkosten nog hoog, daar naast het complete
elektronische ontstekingssysteem ook een accu en een gelijkrichter
voor het gelijkrichten van de door de vliegwieldynamo opgewekte
wisselspanning moeten worden ingebouwd. In veel gevallen zal het
door de ontstekingsinstallatie opgenomen vermogen zo hoog zijn, dat
voor de verlichting weinig of geen energie meer over is. Voor racemotoren is dit laatste echter geen bezwaar.
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De werking van de normale bobine-ontsteking, zoals getekend in fig.
4, is als volgt: de bobine bestaat uit twee om een gemeenschappelijke
ijzcrkern gewikkelde spoelen prim. en sec. De primaire spoel prim.
bezit een gering aantal windingen van dik draad, terwijl de secondaire
wikkeling sec. zeer veel windingen van dun draad bezit. De wikkelverhouding is dus groot — gewoonlijk bedraagt deze circa 1 : 100.
De primaire kring van de bobine-ontsteking bestaat uit de contactschakelaar SI, de wikkeling prim. en de onderbrekercontacten S2, die
langs mechanische weg worden geopend en gesloten door de nokkenas
van de motor. Over de onderbrekercontacten is de condensator Cl
gemonteerd, die tezamen met de wikkeling prim. een trilingskring vormt
en tevens dienst doet voor het onderdrukken van vonken tussen de
onderbrekercontacten. De stroom door de primaire kring wordt ge
leverd door de accu B en bedraagt gewoonlijk 3 & 5 A. De secondaire
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kring bestaat uit de wikkeling sec. en de inwendige spoelcapaciteit C2,
die gewoonlijk enkele tientallen tot enkele honderden pF bedraagt.
Wanneer nu bij gesloten contactschakelaar SI de onderbrekercontacten
sluiten, zal een stroom gaan lopen door de primaire wikkeling van de
bobine. Door de zelfinductie van deze wikkeling bereikt deze stroom
niet direct de maximale waarde, doch pas na verloop van enige milli
seconden (zie figuur 5). Hierdoor bereikt ook het door deze stroom
Iprim.

fig. 5
tijd
r
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15 ms
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opgewekte magnetisch veld eerst na verloop van enige tijd de maximale
veldsterkte. M.a.w. voor het opbouwen van het magnetisch veld in de
kern van de bobine is enige tijd vereist:
— hoe hoger nu bij een gegeven accuspanning V de zelfinductie van
de bobine is, des te langer is ook de tijd welke vereist is voor het
opbouwen van het magnetisch veld.
Uit het vervolg zal blijken dat juist deze opbouwtijd bepalend is voor
het al of niet goed functioneren van de ontsteking bij hoge motortoerentallen.
f'-----pnm.
. spann. -ru—f

ü j • enige 100 V

1—aec.apann.
ü2sio...3Okv

0,5

tijd

O

'''

(b)

fig. 6

Worden na het bereiken van de maximale stroom in de primaire kring
de onderbrekercontacten geopend, dan worden zowel in de primaire10

als in de secondaire wikkeling van de bobine spanningen geïnduceerd,
waarvan de waarden onder andere afhankelijk zijn van de zelfinductie
van de primaire wikkeling van de bobine en van de stroom welke
door deze wikkeling vloeide op het moment van onderbreken. Bij een
normale bobine-ontsteking bereiken de inductiespanningen over de
primaire wikkeling gewoonlijk een waarde van enige honderden volts,
terwijl secondair — afhankelijk van de wikkelverhouding — een hoog
spanning tot maximaal 30 a 40 kV wordt opgewekt. In fig. 6 is het
spanningsverloop over resp. de primaire wikkeling (a) en de secon
daire wikkeling (b) getekend.
Nadelen van de bobine-ontsteking.
Het voornaamste nadeel van de bobine-ontsteking is de relatief lange
tijd welke noodzakelijk is voor het opbouwen van het magnetisch veld.
Hierdoor wordt bij zeer snel openen en sluiten van de onderbrekercontacten — dus bij hoge motortoerentallen — de maximale stroom
door de primaire wikkeling niet meer bereikt, waardoor ook de over
de secondaire wikkeling opgewekte spanning de maximaal mogelijke
waarde niet meer bereikt:
— de ontstekingsvonk is bij hoge toerentallen minder krachtig dan
bij de lagere toerentallen.
Dit nadeel van de bobine-ontsteking doet zich in het bijzonder gelden
bij meercilindcrmotoren met enkelvoudige onderbreker en verdeler,
daar hierbij de contacthoek — dit is de hoek, welke door de onderbrekernok wordt doorlopen, terwijl de onderbrekercontacten gesloten
zijn — klein is.
In fig. 7 is een grafiek getekend van het verloop van de spanning
over de secondaire wikkeling van een bobine bij toenemend toerental
van de motor. Bij zeer lage toerentallen (stationnair draaien) bedraagt
deze spanning circa 30 kV om bij hogere toerentallen geleidelijk te
dalen tot circa 10 kV. Hierbij werd uitgegaan van de ideale toestand,
n.1. dat parallel aan de secondaire wikkeling geen belastingsweerstand
aanwezig is. Wanneer dit wel het geval is — b.v. doordat de isolatoren
van de bougies bedekt zijn met koolaanslag — zal de secondaire span
ning nog aanmerkelijk lager zijn. Het gearceerde deel in fig. 7 geeft
de kritische toerentallen aan, waarbij door het relatief langzaam
openen van de onderbrekercontacten een vonkbrug tussen deze con
tacten ontstaat, waardoor een deel van de in de bobine opgehoopte
energie verloren gaat en de secondaire spanning daalt.
Een ander nadeel van de bobine-ontsteking is de hoge belasting waar
aan de onderbrekercontacten zijn blootgesteld. Bij een 6-cilindermotor (viertakt), die met een toerental van 4000 omw/min draait,
11

worden per minuut 12.000 ontstekingsvonken opgewekt. De stroom
door de onderbrekercontacten wordt dus 12.000 maal per minuut
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fig. 7. Spanningverloop bij een 6-cilinder viertaktmotor bij verschillende toeren
tallen (kromme a). Het gearceerde deel links ontstaat doordat zich bij lage
toerentallen een vonkbrug tussen de onderbrekercontacten vormt. Bij hoge
toerentallen (boven 6000 omw/min.) sluiten de contacten niet meer exact, zodat
ook hier een vermindering van de ontstekingsspanning optreedt (gearceerde deel).
Kromme b geeft de aanmerkelijk lagere ontsteekspanning aan indien een
weerstand van 200 kilohm parallel aan het ontstekingscircuit is geschakeld, b.v.
door koolaanslag op de bougie!

gesloten en onderbroken! Hoewel de materialen waarvan deze con
tacten zijn vervaardigd aan zeer hoge eisen voldoen, is het toch on
mogelijk inbranden geheel te voorkomen, waardoor een regelmatige
controle van de ontstekingsinstallatie noodzakelijk blijft.
Welke verbeteringen zijn mogelijk?
Zoals uit het voorgaande reeds bleek, is voor het opbouwen van het
magnetisch veld in de bobine enige tijd vereist; bij hoge toerentallen
is de tijd, gedurende welke de onderbrekercontacten gesloten zijn, echter
te kort om het magnetisch veld de maximale sterkte te doen bereiken.
Vanzelfsprekend zou men nu om een zo kort mogelijke opbouwtijd
te verkrijgen de zelfinductie van de primaire wikkeling van de bobine
kunnen verlagen; gelijktijdig zou dan de stroom door deze wikkeling
hoger dienen te zijn, daar anders de opgewekte spanning te laag zou
zijn. Het verhogen van de stroom door de bobine is op zichzelf geen
bezwaar — ock bij de nog te bespreken transistorontsteking is de
stroom groot. Slechts bij het kiezen van de draaddiameter voor de
primaire wikkeling dient met deze hogere stroom rekening te worden
gehouden.
De moeilijkheid schuilt echter bij de onderbrekercontacten. Deze heb-
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ben bij een stroomsterkte van 3 tot 5 A reeds een zeer zwaar leven;
bij een verdubbeling of verdrievoudiging van de stroom zou de levens
duur van deze contacten echter zeer beperkt zijn, waardoor de kans
op ontstekingsstoringen aanmerkelijk zou worden verhoogd.
Een tweede mogelijkheid om de ontsteekspanning minder afhankelijk
te doen zijn van het toerental zou kunnen bestaan uit het verlengen
van de tijd gedurende welke de onderbrekercontacten gesloten zijn:
m.a.w. het vergroten van de contacthoek. Bij meer-cilindermotoren
met enkelvoudige onderbreker en verdeler blijkt dit practisch niet
mogelijk. Slechts indien voor elke cilinder een afzonderlijk stel onder
brekercontacten en een aparte bobine wordt geïnstalleerd, kan de tijd
gedurende welke de contactpunten gesloten zijn, worden verlengd.
Onder andere DKW heeft dit bij haar 3-cilinder tweetakt automobielmotoren op deze wijze opgelost. Het afstellen van een dergelijke
ontstekingsinstallatie is echter bewerkelijker dan bij een motor met
enkelvoudige onderbreker en verdeler.
Gesteld kan worden dat het niet meer mogelijk bleek de huidige
bobine-ontsteking nog verder te verbeteren. De komst van de half
geleiders — en zelfs als eerste de elektronenbuis — heeft de ont
wikkeling van elektronische ontstekingssystemen mogelijk gemaakt,
die een hoge betrouwbaarheid paren aan een uitzonderlijk krachtige
vonk bij elk toerental. Onder andere de 8- en 12-cilindermotoren van
de moderne Formule I racewagens, waarbij toerentallen van 10.000
omw/min of meer worden bereikt, zijn met deze elektronische ont
stekingssystemen uitgerust. Vooral de transistorontsteking heeft de
laatste jaren grote bekendheid verkregen. Werden deze installaties
aanvankelijk slechts als toebehoren op de markt gebracht, momenteel
is reeds een aantal automobielfabrieken ertoe overgegaan transistor
ontsteking als standaarduitvoering in te bouwen.
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HOOFDSTUK II

TRANSISTORONTSTEKING

Zoals uit het voorgaande reeds bleek worden de mogelijkheden van
de huidige bobine-ontsteking in belangrijke mate bepaald door de
eigenschappen van de onderbrckercontacten. De voor het verbeteren
van de bobine-ontsteking noodzakelijke verhoging van de stroom in
de primaire kring is niet mogelijk, aangezien de onderbrekercontacten
dan zeer snel zullen inbranden, waardoor de bedrijfszekerheid van
het ontstekingssysteem zou worden aangetast.
Bij de getransistoriseerde ontstekingssystemen wordt dit bezwaar on
dervangen door de stroom in de primaire kring van de bobine aan- en
uit te schakelen door middel van een transistor. Bij de meeste transistorontstekingssystemen worden de onderbrekercontacten nog wel
gebruikt, namelijk voor het sturen van de transistor. De stuurstroom
is echter zo laag dat de contacten praktisch niet meer inbranden. Er
zijn echter ook reeds installaties ontwikkeld, waarbij in het geheel
geen onderbreker meer wordt toegepast. De sturing van de transistor
geschiedt hierbij door een elektro-magnetische- of foto-elektrische
’pick-up’.
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In het kort willen wij hier iets zeggen over de werking van de tran
sistor. Vanzelfsprekend is het niet mogelijk dit onderwerp uitvoerig
te behandelen. Op het gebied van de transistortechniek zijn echter
diverse goede boeken verkrijgbaar, waarin aan de hand van schema’s
en grafieken de mogelijkheden van deze moderne halfgeleiders wor
den beschreven.
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Principe.
De moderne vermogenstransistor maakt het mogelijk stromen van 15
A of meer te schakelen. Bij de fabricage van transistors worden als
halfgeleider materialen germanium en silicium toegepast. De germanium transistors zijn geschikt voor spanningen tot maximaal 150 a
200 V; silicium transistors kunnen aanmerkelijk hogere spanningen
verdragen (tot circa 500 V), maar zijn momenteel nog duurder dan
germanium transistors.
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Het principeschema van een transistor in z.g. emissorschakeling is
getekend in fig. 8b. De transistor bezit drie elektroden (aansluitingen),
n.1.: een basis, een emissor en een collector. De stroom in de kring
collector-emissor kan worden beinvloed door de basis van de tran
sistor te sturen met een stroom van relatief lage waarde. Dit betekent
dat de transistor kan worden gebruikt als een elektronische schakelaar,
waarmede grote stromen kunnen worden geschakeld door aan de basis
een in verhouding kleine stroom toe te voeren.
In de grafiek (figuur 8a) is het verband tussen de toegevoerde basisstroom en de daarbij optredende collectorstroom voor een bepaald
type transistor getekend. Bij een basisstroom I5 = 500 mA bedraagt
de collectorstroom circa 10 A, terwijl bij een
= 0 de collector
stroom praktisch nul is. De punten ”A” en ”B” geven resp. de werk
punten ”aan” en ”uit” aan, d.w.z. dat de transistor in punt A geleidt
en in punt B spert. Bij toepassing als schakeltransistor volgt het werk
punt de lijn A-B. In een transistorontstekingssysteem is het voor een
goede en betrouwbare werking van veel belang dat het werkpunt deze
lijn zeer snel doorloopt, m.a.w. dat de transistor een zeer korte schakeltijd bezit.
Zoals uit fig. 8a blijkt is de transistor geen ideale schakelaar: in
geleidende toestand (punt A) bestaat tussen collector en emissor nog
een gering spanningsverschil, dat wordt veroorzaakt door de inwendige
weerstand van de transistor. In sperrende toestand (punt B) is de col-
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lectorstroom bij een collector-emissorspanning van 10 V niet geheel
nul. Het een en ander heeft tot gevolg dat er in de transistor ver
mogen verloren gaat en wel in de vorm van warmte. Hierdoor is het
noodzakelijk de in een transistor ontstekingssysteem toegepaste tran
sistors altijd zeer goed te koelen door montage op een speciaal koellichaam dat de ontwikkelde warmte snel afvoert.
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In fig. 9 is het principeschema van een transistorontstekingssysteem
getekend. De transistor neemt in deze schakeling de plaats in van de
onderbrekercontacten. De primaire wikkeling van de bobine is in de
collectorleiding van de transistor opgenomen en de stroom door de
basis wordt aan- en uitgeschakeld door de onderbrekercontacten.
Een variant op deze schakeling toont fig. 10. Hier is de bobine niet
in de collectorleiding opgenomen, maar in de emissorleiding. Het
sturen van de basis geschiedt weer door de onderbrekercontacten.
Welke van deze beide principeschakelingen wordt toegepast, maakt
in principe geen verschil. De schakeling volgens fig. 10 heeft het voor
deel dat de collector, die gewoonlijk galvanisch met het huis van de
transistor is verbonden, direct is aangesloten op de negatieve pool van
de accu. Bij auto’s met de min van de accu aan het chassis biedt dit
constructieve voordelen, daar het huis van de transistor dan niet ge
ïsoleerd behoeft te worden.
De werking.
In fig. 11 is het schema van een eenvoudig transistor ontstekingssysteem getekend. De werking van deze schakeling is als volgt: bij
gesloten onderbrekercontacten is de basis van de transistor via R1
verbonden met de min van de accu (chassis), waardoor de transistor
geleidend is en door de keten collector-emissor een hoge stroom vloeit.
Deze stroom doorloopt ook de primaire wikkeling van de bobine T,
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Fig. 12 (blz. 18) Oscillogram van de stroom
door de primaire wikkeling bij een gebruikelijke
spoelontsteking bij laag en hoog toerental van
de motor.
Boven: 1000 opm, onder 6000 opm, zes cilindermotor, schaalverdeling verticaal 2,5A en hori
zontaal 4ms.

Fig. 13 (blz. 18) Oscillogram van de stroom
door de primaire van een transistorontsleking,
gemeten onder de zelfde condities als in fig. 12.
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Op verschillende autotentoonstellingen toonde Lucas een complete Formule II
renwagen, waarin het in hoofdstuk 2 beschreven ’Opus’-transistorontstekingssysteem is toegepast.

1 6a

Door oververhitting heeft zich tussen de elektroden van deze bougie een z.g.
’parel’ gevormd, waardoor de goede werking ernstig wordt geschaad en geen
ontsteking van het gasmengsel meer plaatsvindt.
Oververhitting kan o.a. ontstaan doordat een bougie met een verkeerde warmte
graad is gemonteerd of door verkeerd afgestelde ontsteking.
i

Het Bosch transistor
ontstekingssysteem
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waardoor in deze bobine een sterk magnetisch veld wordt opgebouwd.
Bij het openen van de onderbrekercontacten wordt de collectorstroom
afgeknepen, waardoor op dezelfde wijze als bij een normale bobineontsteking hoge spanningen worden geïnduceerd in de primaire- en
secondaire wikkelingen van de bobine.
De hoge inductiespanningen over de primaire wikkeling, die — zoals
vermeld in het hoofdstuk ’Bobine-ontsteking’ — wel enige honderden
volt kunnen bedragen, staan hierbij tevens over de transistor. Bij de
meeste transistors mag echter slechts 60 tot 100 V tussen collector en
emissor worden aangelegd. Bij hogere spanningen wordt de transistor
vernield. Om dit te voorkomen, is tussen collector en emissor een
zenerdiode Dz gemonteerd, die geleidend wordt zodra de spanning een
bepaalde waarde overschrijdt. De parallel aan de zenerdiode geschakel
de condensator C doet hierbij dienst als r.f.-ontkoppelcondensator.
De basisweerstand R2 bezit een relatief hoge waarde t.o.v. R1 en ver
bindt de basis van de transistor met de positieve pool van de accu. Bij
het openen van de onderbrekercontacten zorgt deze weerstand ervoor,
det de basis positief wordt, waardoor de stroom door de transistor
zeer snel tot nul daalt.
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Zoals uit fig. 11 blijkt, is de gebruikelijke condensator over de onderbrekercontacten niet aanwezig. Deze condensator is niet meer nood
zakelijk, daar de stroom door de contacten zeer klein is en er nu
bovendien geen hoge inductiespanningen over de contacten ontstaan.
De voordelen van transistorontsteking.
De bij bobine-ontsteking toegepaste onderbrekercontacten kunnen
stromen tot circa 5 A schakelen. De moderne schakeltransistoren kun
nen daarentegen zonder bezwaar stromen van 15 A of meer schakelen,
waarbij de levensduur van de transistor praktisch onbeperkt is. Zoals
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reeds vermeld in het hoofdstuk over bobine-ontsteking kunnen de
prestaties van dit type ontsteking slechts worden opgevoerd indien men
de zelfinductie van de primaire wikkeling van de bobinc kleiner maakt.
Gelijktijdig zou dan de stroom door deze wikkeling hoger dienen te
zijn. Welnu, door een schakeltransistor te gebruiken i.p.v. de onderbrekercontacten kan de stroom in de primaire kring aanmerkelijk wor
den opgevoerd; dit betekent dat een bobine met lage primaire zelf
inductie kan worden toegepast met als resultaat een aanmerkelijk
krachtiger vonk bij hoge toerentallen.
De afbeeldingen 12 en 13 laten oscillogrammen zien, die door Bosch
werden opgenomen van een 6-cilinder motor met resp. normale
bobine-ontsteking en transistorontsteking. Hieruit blijkt dat bij hoge
toerentallen de transistorontsteking aanmerkeijk gunstiger eigen
schappen bezit dan het oude ontstekingssysteem.
Ook bij zeer lage toerentallen produceert de transistorontsteking een
krachtige vonk. Bij de bobine-ontsteking kunnen bij zeer lage toeren
tallen vonken tussen de onderbrekercontacten overspringen doordat
deze contacten te langzaam openen. Het optredende energieverlies
resulteert in een zwakkere vonk. Bij transistorontsteking komt deze
moeilijkheid niet voor, waardoor ook bij lage toerentallen de vonk
krachtig is. Dankzij deze krachtige vonk start de motor ook bij ex
treme koude gemakkelijk, waardoor de auto-accu korter wordt belast.
Belangrijk is ook dat de levensduur van de onderbrekercontacten aan
merkelijk wordt verlengd, daar de te schakelen stroom klein is en er
bovendien geen inductiespanningen over deze contacten ontstaan. Dit
betekent dat de ontstekingsinstallatie minder onderhoud vereist.
De krachtige vonk bij hoge toerentallen heeft een vollediger verbranding
van het gasmengsel tot gevolg. Naast een mogelijk lager brandstofver
bruik betekent dit ook dat minder schadelijke gassen worden gevormd,
zodat ook het probleem van de luchtverontreiniging een (kleine) stap
nader tot een oplossing is gebracht. Wat het brandstofverbruik betreft
nog het volgende: vooral in de eerste jaren van de transistorontsteking
werden soms fabelachtige brandstofbesparingen beloofd, die echter in
de praktijk nooit haalbaar bleken. Een geringe vermindering van het
brandstofverbruik is echter wel mogelijk — ook al omdat het ontstekingstijdstip door de geringe slijtage van de onderbrekercontacten
minder snel verloopt dan bij bobine-ontsteking, waardoor in het geheel
niet of slechts gedurende kortere tijd met een verkeerd afgestelde ont
steking zal worden gereden.
In het algemeen zal vooral bij hogere toerentallen, dus bij ver door
trekken in de versnellingen, een verbeterde acceleratie merkbaar zijn.
Ook hier geldt weer dat men dienaangaande geen al te hoge verwach
tingen dient te koesteren.
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Tot slot nog iets over motoren met één of twee cilinders. Bij deze
motoren zullen de voordelen van transistorontsteking in de meeste
gevallen beperkt blijven tot een verminderde slijtage van de onder
brekercontacten. Dankzij de relatief grote contacthoek is bij deze
motoren immers ook met bobinc-ontsteking een krachtige vonk over
het gehele toerenbcreik beschikbaar. Hetzelfde geldt uiteraard voor
meercilinder motoren waarvan elke cilinder is voorzien van een af
zonderlijke onderbreker met bijbehorende bobine.
Aan de hand van de verschillende schema’s zullen nu een aantal
transistorontstekingsinstallaties worden besproken, welke in de loop
der jaren door diverse fabrieken in Amerika en Europa werden ont
wikkeld.
AEC 77.
Het principeschema van de AEC (Automotive Electronics Company)
transistorontsteking is getekend in fig. 14. Deze installatie wordt in
twee verschillende uitvoeringen geleverd, namelijk voor automobielen
met de plus of met de min aan massa. De 250 W voorschakelweerstand R2 in fig. 14 bezit een waarde, die afhankelijk van de belasting
varieert tussen 0,3 en 0,9 ohm. Deze weerstand zorgt ervoor, dat de
stroom door de transistor niet te hoog kan oplopen, waardoor het bij
de 12 volt AEC-installatie niet meer nodig is de contacthoek van de
onderbreker af te stellen. Dit behoeft wellicht enige toelichting —
vooral ook omdat we bij elk transistor ontstekingssysteem met dit
probleem worden geconfronteerd.
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Welnu, bij gesloten onderbrekercontacten zal — indien de motor niet
draait — de stroom in de keten transistor-bobine-voorschakelweerstand maximaal zijn, b.v. 15 A. Wanneer nu de lichthoogte van de
onderbrekercontacten zodanig is afgesteld dat deze contacten bij
draaiende motor gedurende de helft van de tijd gesloten en gedurende
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de andere helft geopend zijn, zal de gemiddelde stroom door de
transistor ook de helft van de maximale waarde zijn; in dit geval dus
15:2 = 7,5 A. Zijn de onderbrekercontacten zodanig afgesteld dat
ze meer dan de helft van de tijd gesloten zijn, dan is de stroom door
de transistor te groot — in het omgekeerde geval te klein.
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De contacthoek is dus ook bij transistorontsteking van veel belang. Bij
het 12 volt AEC-systeem is door het toepassen van een speciale voor
schakelweerstand de contacthoek echter niet van belang, daar de
stroom door de transistor automatisch op de juiste waarde wordt
gehouden. Bij het AEC-systeem dient de stroom bij stationnair
draaiende motor ca. 6 A te bedragen.
Interessant is de grafiek waarin de stijgtijd voor het bereiken van de
maximale stroom door de primaire wikkeling van de bobine is ge
tekend. Kromme a in fig. 15 geldt voor een conventioneel ontstekingssysteem, terwijl kromme b de aanmerkelijk kortere stijgtijd van het
AEC transistorontstekingssysteem toont. Deze korte stijgtijd is mogelijk
door de geringe zelfinductie van de primaire wikkeling van de AECbobine.

In het AEC-systeem wordt de Delco transistor type 2N1358A-1100A
toegepast; deze transistor is bruikbaar voor een collectorstroom tot
maximaal 15 A en een vermogen van 150 W. De toegepaste zenerdiode is een Motorola — type 1N2836B — en kan 50 W dissiperen. De AEC-bobine bezit een zeer grote wikkelverhouding, name
lijk 1 op 400 en kan secondair een hoogspanning van meer dan 40.000
V afgeven.
Inbouwvoorschriften AEC 77.

Een aantal — voor transistor ontsteking in het algemeen van belang
zijnde — punten uit de inbouwvoorschriften van AEC.
1. De voorschakelweerstand, die overigens alleen bij 12 volt installa
ties wordt toegepast, wordt zeer heet en mag dan ook niet in de
nabijheid van de transistoreenheid, kabels of andere voor hitte
gevoelige onderdelen worden opgesteld.
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2. Alle bij de AEC-installatie behorende kabels en onderdelen be
zitten een bepaalde weerstandswaarde; het gebruik van andere
kabels of reeds in de auto aanwezige voorschakelweerstanden
moet worden vermeden.
3. De condensator over de onderbrekercontacten wordt verwijderd
of aan één zijde losgenomen.
4. De transistoreenheid dient op een zodanige plaats te worden be
vestigd, dat geen verwarming door de motor of de uitlaat kan
plaatsvinden. Goede koeling van de transistor is zeer belangrijk.
5. Bij verdelers met zeer brede rotor (zoals bijvoorbeeld bij Jaguar)
dient een gedeelte van het metalen deel te worden verwijderd —
en wel dat gedeelte, dat tegengesteld is aan de draairichting van
de rotor (zie fig. 16).
circa 5 mm
af vijlen

fig. 16
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6. De bougiepuntafstand wordt vergroot met 0,15 a 0,25 mm.
7. De onderbrekercontacten worden volgens de fabrieksvoorschriften afgesteld. Vanzelfsprekend geldt dit niet indien de stroom
bij stationnair draaiende motor niet de juiste waarde bezit. In dat
geval wordt de onderbrekercontactafstand vergroot of verkleind
totdat de stroom door de transistor de juiste waarde bezit. Deze
afstelling dient ook bij de 6 volt AEC-installatie te geschieden:
de stroom dient 6 A te bedragen.
8. Het ontstekingstijdstip wordt volgens de fabrieksvoorschriften
afgesteld. Door proefrijden of door middel van elektronische testapparaten kan worden vastgesteld of meer voorontsteking voor
delen oplevert (b.v. hogere topsnelheid).
9. Bijgaand schema (fig. 17) toont hoe door inbouw van een dubbelpolige omschakelaar van transistorontsteking kan worden om
geschakeld op normale ontsteking en omgekeerd. Attentie: de
schakelaar moet geschikt zijn voor stromen van 12 A of groter.
10. Het aansluiten van een elektronische toerenteller op de onder
brekercontacten zal bij transistorontsteking gewoonlijk geen uit
slag van de teller tot gevolg hebben. Voor een goed resultaat
dient de toerenteller te worden aangesloten op die aansluiting
van de bobine, die verbonden is met de transistoreenheid.
11. Gewoonlijk zal kunnen worden volstaan met het normale ont-
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storingsmateriaal, waaraan in moeilijke gevallen een condensatoi
van minimaal 0,5 pF tussen bobine en massa kan worden toe
gevoegd (zie fig. 17 : Ci).
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12. Alle verbindingen — ook de massa-verbinding — dienen zeer
goed te zijn. Voor de massa-verbinding gebruike men bij voor
keur een bout-met-moer, die goed geborgd dient te zijn. Roesten
van het blank gemaakte carrosserie-deel moet worden voorkomen.
Auto-Guide.
In fig. 18 is het schema van de Auto-Guide transistorontstekingsinstallatie getekend. Hierin zijn twee in serie geschakelde transistors toe
gepast. De installatie is geschikt voor auto’s met de negatieve pool van
de accu aan massa. Als bobine is de Auto-Guide 300 toegepast, waarp i
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van de wikkelverhouding 1 : 250 is. De voorschakel weerstand — type
1207 — wordt evenals bij de AEC installatie alleen in combinatie
met een 12 volt installatie gebruikt. Zowel de bobine als de voor22

schakelweerstand zijn in ons land los verkrijgbaar en kunnen ook in
de nog te bespreken zelfbouw transistor ontstekingsinstallatie worden
toegepast.
Een bijzonderheid van de Auto-Guide installatie is het als extra bij
te leveren startrelais, waarmede de voorschakelweerstand R1 (bij
12 V) tijdens het starten wordt kortgesloten, waardoor een mogelijke
daling van de accuspanning door de hoge startstroom wordt gecom
penseerd. Vooral bij auto’s met kleine accu’s, waarvan de spanning
tijdens het starten aanzienlijk daalt, biedt de toepassing van dit start
relais voordelen.
Bosch.
De Bosch transistorontsteking is eveneens voorzien van twee in seriegeschakelde transistors. Het schema van dit systeem is getekend in
fig. 19. De beide in serie geschakelde transistors maken een hogere
spanning over de primaire wikkeling van de bobine mogelijk — bij
het Bosch-systecm 120 V. Het voornaamste voordeel van een derge
lijke serieschakeling is de geringere stroom, welke in de primaire
kring noodzakelijk is voor het verkrijgen van een krachtige vonk. De
beide transistors VI en V2 worden gelijktijdig door de onderbrekercontacten gestuurd, waarbij de totale stroom door deze contacten
vanzelfsprekend gelijk is aan twee maal de basisstroom van één
transistor.

contact
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i

fig. 19
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Bij het onderbreken van de basisstroom ontstaan over de primaire
wikkeling van de bobine hoge inductiespanningen, die door de zenerdioden Dzl en Dz2 tot een toelaatbaar maximum worden terugge
bracht.
De weerstanden R5 en R6 en de condensatoren C2 en C3 zorgen
ervoor dat de collector emissor spanning over beide transistors gelijk
is. Bij geopende onderbrekercontacten ontkoppelt de diode D de beide
transistors. De condensator Cl tussen de pluspool van de accu en
massa voorkomt het doordringen van eventuele in het boordnet opge
wekte spanningspieken.
De primaire stroom bedraagt bij de Bosch installatie 8 A, terwijl de
stuurstroom (= stroom door de onderbrekercontacten) 1 tot 1,5 A is.
De bobine bezit een wikkelverhouding van 1 : 250 en is opgenomen
in de collectorleiding van VI, waardoor het mogelijk werd een zijde
van de primaire wikkeling van de bobine met massa (min) te ver
binden. Zoals uit het schema reeds blijkt, is de installatie alleen ge
schikt voor motorvoertuigen met de minpool van de accu aan massa.
In fig. 20 is een grafische voorstelling getekend van het verloop van
de ontstekingsspanning bij de verschillende toerentallen van de motor.
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Hieruit blijkt dat zowel bij zeer lage als bij hoge toerentallen een
belangrijke spanningwinst wordt verkregen.
Bosch vermeldt in de inbouwvoorschriften voor de transistor ont
steking onder meer de volgende punten:

1. Onderbrekercontacten vervangen door nieuwe; condensator ver
wijderen of losnemen en alle kabels van de ontstekingsinstallatie
grondig controleren op mogelijke isolatie-defecten.
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2. Eventueel aanwezige voorschakelweerstand uit het ontstekingscircuit verwijderen en vervangen door de Bosch voorschakelweer
stand.
3. De transistoreenheid met minstens twee bouten bevestigen aan een
goed gekoeld deel van de carosserie. Zeer belangrijk is ook hier
een goede massa-aansluiting: de carosseriedelen waarop de tran
sistoreenheid wordt bevestigd, moeten blank gemaakt worden.
4. Transistoreenheid zo ver mogelijk verwijderd houden van de
motor, uitlaat of voorschakelweerstand. De omgevingstemperatuur
rondom de transistoreenheid mag niet meer dan 65° bedragen.
6. Kabels van de voorgeschreven diameter gebruiken. Zoals uit fig.
21 blijkt, dient de draaddoorsnede 1,5 resp. 2,5 mm2 te zijn.
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Heathkit.
Onder dit merk zijn twee transistor ontstekingssystemen in bouwdoosvorm in ons land uitgebracht. In fig. 22 is het schema van de transistorontsteking model GD-212 getekend. Deze bouwdoos bevat, be-
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halve de bobine en de transistoreenheid, een ampcremeter en een
voorschakelweerstand. Als bobine werd de Mallory bobine F-12T
toegepast. Evenals bij Bosch en Auto-Guide zijn ook bij deze Heathkit
installatie twee schakeltransistors in seriegeschakeld. Deze beide tran
sistors — type 2N1546 — worden gestuurd door de onderbrekercontacten. Tussen de pluspool van de auto-accu en de emissor van
VI zijn behalve de contactschakelaar S ook de ampèremeter (15 A)
en de instelbare voorschakelweerstand R1 geschakeld. De weerstanden
R2 en R4 bevorderen het snelle schakelen van de transistors, terwijl
de zenerdioden Z1 en Z2 op de gebruikelijke wijze de spanning over
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R1 — 0,6 a 0,7 Q
R2 — 10 a 20 Q
R3 — 220 Q
R4 —3300 Q
R 5-7 — 220 Q
R6-8 — 1000 Q
R9 — 10 Q 20 W
Cl — 100 /*F-15 V

de transistors begrenzen. Beide zenerdioden zijn geschikt voor 56 V,
terwijl het vermogen 1 W bedraagt. Cl dient voor het ontstoren van
de installatie en behoeft slechts te worden aangebracht indien storing
in de autoradio hoorbaar is.
Zoals uit het schema blijkt, is de minpool van de accu verbonden met
het chassis van de auto. De schakeling is dan ook alleen bruikbaar in
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automobielen waar dit het geval is; bovendien is dit ontstekingssysteem
alleen geschikt voor 12-volt installaties. Overigens zal het niet on
mogelijk zijn door wijziging van de voorschakelweerstand R1 en/of
de basisweerstanden R3 en R5 de zaak geschikt te maken voor 6 volt.
Meer universeel is de Heathkit NELI (Nuclear Electronics Laborato
ries Incorporated) transistorontsteking, waarvan de fig. 23 en 24 de
schema’s tonen voor resp. auto’s met de min en met de plus aan
massa. De beide installaties zijn geschikt voor 6 of 12 volt en zijn,
voor wat het transistorgedeelte betreft, geheel gelijk. De drie transistors
V2, V3 en V4 zijn als cascadeversterker geschakeld, terwijl transistor
VI — een NPN-type — dient voor het omkeren van de spanning bij
installaties met de pluspool aan massa.
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De schakeling wordt gestuurd door de onderbrekercontacten: in fig.
23 via R5, R4 en Cl in de basis van V2 en in fig. 24 via R8 in de
basis van VI. Door de zeer grote versterking van de cascadeversterker
is de stroom door de onderbrekercontacten zeer klein, namelijk circa
12 mA! De bobine, waarvan de wikkelverhouding 1 : 260 is, is in de
collectorleiding van de schakeltransistor V4 opgenomen. Via R2 is de
basis van deze transistor verbonden met de min van de accu; V4 is
geleidend en de stroom door de primaire wikkeling van de bobine
maximaal. Bij het openen van de onderbrekerpunten wordt de basis
van V2 gedurende korte tijd positief. Via V3 bereikt deze positieve
puls de basis van V4, waardoor de stroom door deze transistor plotse
ling wordt onderbroken en in de bobine op de bekende wijze de hoog
spanning voor de ontsteking wordt opgewekt.
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Het elektrische deel van de schakeling wordt gekenmerkt door het
relais Ry, dat echter alleen bij 12 volt wordt gebruikt. Hetzelfde
geldt ook voor de voorschakelweerstand RL Een bijzonderheid van
de schakeling is nog, dat over de onderbrekercontacten een conden
sator aanwezig is. Door middel van een kortsluitstop kan de Heathkit
transistorontsteking in een normale bobine-ontsteking worden ver
anderd (zie fig. 23b en 24b).

Lucas.
De Britse onderneming Lucas kan zonder meer de pionier van de
elektronische ontstekingssystemen voor renwagens worden genoemd.
Reeds verscheidene jaren worden deze ontstekingssystemen toegepast
op de Formule I en II renwagens — zoals onder andere Lotus met
Coventry Climax motor en B.R.M. Naast deze speciaal voor ren
wagens ontwikkelde installaties heeft Lucas ook een transistorontstekingssysteem voor inbouw in minder snelle automobielen ont
wikkeld. Voor dit doel werd een NPN-transistor — type DT1605 —
ontwikkeld, waarvan de maximaal toelaatbare spanning 500 V be
draagt. Dit betekent, dat deze transistor zonder meer geschikt is voor
het schakelen van de stromen en spanningen die bij een normale
bobine-ontsteking optreden.
Lucas T.A.C.-ontstekingssysteeni.
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Fig. 25a toont het schema van de Lucas ontstekingsinstallatie type
T.A.C. (Transistor Assisted Contact). Zoals u ziet bijzonder simpel;
zelfs de vrijwel algemeen toegepaste zenerdiode tussen collector en
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emissor ontbreekt. Dit is mogelijk door de ontwikkeling van de NPNtransistor DT1605, die bestand is tegen de hoge inductiespanningen
over de primaire wikkeling van de bobine. De sturing van de schakel
transistor geschiedt op de normale wijze, d.w.z. door middel van de
onderbrekercontacten, die via R1 de basis met de postieve aansluiting
van de accu verbinden. Hieruit blijkt reeds, dat deze installatie speciaal
werd ontworpen voor de Britse automobielen, waarbij het algemeen
gebruikelijk is de plus van de accu aan massa te leggen.
*>?r
bobme

i£
I

R I

U”
VI
C2
CI

fig. 25b

onderbreker
contact

Zoals reeds vermeld, is de Lucas transistor bestand tegen spanningen
van 500 V; de collectordissipatie mag bij een omgevingstemperatuur
van 75°C 50 W bedragen.
De bobine — type BA 12 — bezit een kleine primaire zelfinductie
en een grote wikkelverhouding. Dat de slijtage van de onderbrekercontacten praktisch nihil is, toont afb. 26. In fig. 25b is het schema ge
tekend van een T.A.C.-installatie voor auto’s waarbij de min van de
accu aan massa ligt. Hierin wordt een extra transistor toegepast, die
dient voor het omkeren van de stuurspanning van de schakeltransistor
VI.
Lucas ’Opus 1’ en ’Opus 3’.
Onder de benaming ’Opus 1’ en ’Opus 3’ heeft Lucas twee transistorontstekingssystemen uitgebracht, waarbij de sturing niet meer
afkomstig is van de onderbrekercontacten, maar van een oscillerende
’pick-up’ (OPUS = Oscillating Piek Up System). Het Opus-ontstekingssysteem wordt onder meer toegepast op Formule II ren
wagens. Met dit systeem is het mogelijk 600 ontstekingsvonken per
seconde op te wekken, hetgeen neerkomt op 18.000 t.p.m. voor een
4-cilinder viertaktmotor of 12.000 t.p.m. voor een 6-cilinder. Het
systeem bestaat uit een bobine met kleine primaire zelfinductie, een
voorschakelweerstand, een met transistors uitgeruste regeleenheid met
ingebouwde oscillator en schakeltransistor en een speciale verdeler,
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waarin i.p.v. een onderbreker een elektromagnetisch ’pick-up’-systeem
is gemonteerd. De regeleenheid is ondergebracht in een gegoten
aluminium huis dat tevens als koellichaam voor de schakeltransistor
dienst doet. In de met gedrukte bedrading uitgevoerde schakeling zijn
Lucas silicium transistors en dioden toegepast. De verdeler is voorzien
van een normale centrifugaal-vervroeging, maar kan, indien gewenst,
ook met vacuumvervroeging worden geleverd.
Het hoogspanningsdeel van de beide Opus-installaties is gelijk; slechts
de wijze waarop het stuursignaal wordt verkregen, is enigszins ver
schillend. Fig. 28 toont het schema van de Opus 1-installatie. Tran
sistor VI is als teruggekoppelde oscillator geschakeld. De beide
spoelen LI en L2 zijn om een ferrietkern gewikkeld. Tussen de benen
van deze kern draait een koperen trommel, die voorzien is van spleten
en die hetzelfde toerental bezit als de verdelerrotor. Wanneer een der
spleten de ferrietkern passeert, gaat de oscillator VI oscilleren; via de
versterker V2 bereikt het hierdoor opgewekt stuursignaal de schakel
transistor V3, waardoor op de bekende wijze een ontstekingsvonk
wordt opgewekt in de bobine.
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Het aantal spleten in de trommel komt overeen met het aantal cilin
ders van de motor, zodat op het juiste moment een vonk voor elk der
cilinders beschikbaar is. Een nadeel van het toegepaste pick-up-
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systeem is de vertraging welke ontstaat doordat er enige tijd nodig is
alvorens de oscillator in werking treedt. Hierdoor treedt bij zeer hoge
toerentallen een vertraging van het stuursignaal op, waardoor het
praktisch bruikbare aantal vonken per seconde tot maximaal 600
wordt beperkt.
Bij het Opus 3-systeem, waarvan fig. 29 het schema toont, is deze
moeilijkheid ondervangen door een ander type pick-up toe te passen.
Bij dit systeem genereert de oscillator constant. De metalen trommel
is vervangen door een trommel van kunststof (Delrin) waarop ferriet
staafjes zijn bevestigd. De pick-up bestaat uit een E-vormige ferrietkern met drie spoelen, namelijk de beide uitgangsspoelen LI en L2
van de oscillatortrap en de koppelspoel L3 van de versterkertrap V2.
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Door de beide spoelen LI en L2 in tegenfaze te schakelen, is bereikt
dat geen signaaloverdracht plaatsvindt naar L3. Eerst wanneer een
van de op de trommel bevestigde ferrietstaafjes de pick-up passeert,
wordt het oscillatorsignaal in L3 geïnduceerd, waardoor V2 wordt
uitgestuurd. Deze transistor stuurt op zijn beurt de schakeltransistor
V3, waardoor in de bobine O een vonk wordt opgewekt. Het aantal
ferrietstaafjes op de trommel is weer gelijk aan het aantal cilinders
van de motor, zodat ook hier voor elke cilinder op het juiste moment
een ontstekingsvonk ter beschikking is. Daar bij het Opus 3-systeem
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Afb. 26 (blz. 30) De onderbrekerpunten na 1000 gebruiksuren.
a) met T.A.C. ontsteking en b)
met de conventionele ontsteking.

(b)

Afb. 23 (blz. 30)

De onderdelen van het ontstekingssysleem ”Opus” van Lucas.
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Afb. 31a en b (blz. 33)
Lucas renwagens met transistorontsteking.

Afb. 34 (blz. 36) Lucas transistorontsteking gemonteerd op een Formule I
renwagen. De koelribben van de transistoreenheid bevinden zich buiten de be
plating om een zo goed mogelijke koeling van de transistor te kunnen garanderen.
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praktisch geen vertraging optreedt, kan een hogere vonkfrequentie
worden bereikt, namelijk tot maximaal 800 per seconde.
Andere pick-up-systemcn.
Naast de beide voor de Opus-installaties ontwikkelde pick-up-systemen,
kunnen ook foto-elektrische- of Hall-effect pick-ups worden toege
past. In fig. 30 zijn deze beide typen getekend. Het Hall-effect
berust op het verschijnsel dat in een plaatje van geleidend materiaal
een spanning kan worden opgewekt, indien dit plaatje gelijktijdig aan
een elektrische stroom en een loodrecht daarop gericht magnetisch
veld is blootgesteld. De in het plaatje opgewekte spanning is onaf
hankelijk van de snelheid waarmede de rotor draait, zodat ook bij zeer
lage toerentallen een stuursignaal wordt opgewekt.
(b)
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fig. 30 Hall- en fotoelektrisch pick-up systeem

'"''^verbinding met centrifugaal
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Bij het foto-elektrische systeem is op de verdeleras een metalen
trommel met één of meer spleten bevestigd. Binnen de trommel is een
foto-elektrische cel gemonteerd, terwijl een gloeilampje buiten de
trommel is opgesteld. Wanneer de trommel draait wordt de fotoelektrische cel telkens via één der spleten belicht. De hierdoor in de
foto-elektrische cel opgewekte spanningen worden versterkt en dienen
voor het sturen van de ontstekingsinstallatie.
Lucas transistorontsteking voor renwagens.
Dit elektronische ontstekingssysteem wijkt geheel af van de tot dusver
beschreven transistor-installaties. De schakeling is weliswaar inge
wikkelder, maar biedt vooral bij de hoge toerentallen waarmede de
moderne renwagenmotoren draaien belangrijke voordelen, n.1.:
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— de sturing geschiedt door een elektro-magnetische pick-up;
— per seconde kunnen 1000 ontstekingsvonken worden opgewekt,
hetgeen meer dan voldoende is voor de huidige 8-cilinder Formule
I motoren van 1500 cc.
— de kracht van de ontstekingsvonk vermindert ook bij zeer hoge
toerentallen praktisch niet.
Het Lucas ontstekingssysteem wordt toegepast op de BRM en
Coventry Climax motoren van onder andere de Lotus en Brabham
renwagens. Aan de hand van het schema zullen we de werking van dit
interessante ontstekingssysteem nader bezien.
Het schema.
De belangrijkste factoren, welke het gebruik van een normale bobineontsteking bij renwagenmotoren onmogelijk maken zijn:
a. de hoogspanning over de secondaire wikkeling van de bobine
neemt bij toenemend toerental geleidelijk af en bereikt ten slotte
een zo lage waarde dat geen vonk meer overspringt.
b. bij zeer hoge toerentallen gaat de onderbreker ’zweven’, d.w.z.
de onderbreker volgt het profiel van de nokkenas niet meer, waar
door de contacthoek nog verder wordt verkleind en de hoog
spanning verder afneemt.
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Met de onder a. vermelde moeilijkheden wordt bij het Lucas systeem
radicaal afgerekend: de energie voor de ontstekingsvonk wordt niet
opgewekt door het onderbreken van de stroom in het primaire circuit
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van een bobine, maar door het toevoeren van een stroomstoot van
70 a 80 A direct aan de primaire wikkeling. Deze stroomstoot
bezit een zeer korte duur en wordt door de als hoogspanningstransformator dienstdoende ’bobine’ omgezet in een zeer hoge secondaire
spanning, die praktisch onafhankelijk is van het toerental van de
motor (zie grafiek fig. 32). De mechanische problemen, welke verband
houden met de onderbrckercontacten, zijn geheel geëlimineerd door
het toepassen van een magnetische pick-up, die impulsen afgeeft
voor het sturen van de schakeltransistor.
Het schema van de Lucas installatie is getekend in fig. 33. De schake
ling is opgebouwd uit de volgende eenheden: een multivibrator be
staande uit de transistors VI en V2 en een generator-eenheid met de
vermogenstransistor V3. De bobine T2 bestaat uit een gesloten ijzerkern met secondair 14.000 en primair 9 (!) windingen. De extra
hulpwikkeling H bezit 4 windingen.
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Bij een 8-cilinder motor is op de krukas een pick-up met vier weekijzeren kernen gemonteerd, die onder een hoek van 90° t.o.v. elkaar
zijn geplaatst en binnen een magnetisch veld draaien. Door middel
van een spoel worden de veldveranderingen, welke optreden door het
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I
draaien van de weekijzeren kernen, omgezet in elektrische spanningen,
die worden toegevoerd aan de multivibratorschakeling VI/V2.
Transistor V2 verkeert normaliter in geleidende toestand, waardoor
een stroom van circa 60 mA door de primaire van de transformator
Tl loopt. Door de van de pick-up afkomstige stuurspanning wordt
de stroom door V2 onderbroken, waardoor over de secondaire wikke
ling van Tl een spanning wordt opgewekt. De stroomrichting in
deze wikkeling is zodanig dat de basis van V3 negatief wordt gestuurd,
waardoor deze transistor enigszins geleidend wordt. De collectorstroom
van V3 vloeit door de primaire wikkeling van de bobine T2, waar
door zowel over de secondaire wikkeling als over de hulpwikkeling
H een spanning wordt opgewekt. De spanning over de hulpwikkeling
H stuurt de basis van V3 verder negatief uit; de collectorstroom neemt
hierdoor nog meer toe. Het effect is cumulatief: na circa 150 |is
(microseconde) bereikt de stroom door V3 een waarde van 80 A,
waardoor in de secondaire wikkeling een zeer hoge spanning wordt
opgewekt, die via een verdeler naar de bougies wordt geleid. Na het
bereiken van de maximale stroom treden geen veldveranderingen in
T2 meer op, waardoor de basis van V3 niet langer negatief wordt
uitgestuurd. V3 gaat sperren en het magnetisch veld in T2 zakt snel
in elkaar. De hierdoor opgewekte hoge inductiespanning wordt door
middel van de siliciumdiode Dl onderdrukt, waarmede wordt voor
komen dat een tweede ontstekingsvonk wordt opgewekt, terwijl boven
dien V3 wordt beschermd tegen te hoge inductiespanningen.
De totale tijd, welke nodig is voor het opwekken van een vonk, be
draagt met deze schakeling circa 200 pis, waardoor theoretisch 5000
vonken per seconde mogelijk zijn. In de praktijk blijken echter niet
meer dan 1000 vonken per seconde haalbaar, daar anders de stroom
door de transistor V3 te hoog oploopt.
Zoals reeds werd vermeld, werd dit ontstekingssysteem speciaal ont
worpen voor ren wagens; het is ongeschikt voor normaal gebruik. Bij
lage toerentallen levert de pick-up namelijk te weinig stuurspanning
voor de multivibrator, waardoor geen vonk wordt opgewekt. Boven
dien vereist de voor V3 toegepaste germanium-transistor een zeer
goede koeling, die bij renwagens wordt verkregen door het koellichaam aan de buitenzijde van de carosserie te bevestigen (zie afb.
34). Vanzelfsprekend zou dit bij normale automobielen een weinig
fraaie oplossing zijn. Voor normaal gebruik heeft Lucas dan ook het
T.A.C.-systeem ontwikkeld, dat reeds eerder werd beschreven.
Motorola.

Als fabrikant van halfgeleiders heeft Motorola in de loop der jaren
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een aantal schakelingen van elektronische ontstekingssystemen ont
wikkeld, waarin vanzelfsprekend Motorola halfgeleiders zijn toege
past. De Motorola schakeltransistors worden echter ook in diverse
2N2528
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andere transistorontstekingsinstallaties toegepast, o.a. in die van het
merk Auto-Guide. Ook de zelfbouw transistorontsteking, welke op
pag. 40 is beschreven, is uitgerust met een Motorola transistor. Ver
meld dient nog, dat alle Motorola halfgeleiders in ons land verkrijg
baar zijn.
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Een aantal van de Motorola schakelingen willen we op deze plaats
kort bespreken, daar ze mogelijk als basis kunnen dienen voor ex
perimenten met transistorontsteking. In fig. 35 is een schakeling met
een transistor 2N2528 getekend. Deze transistor is geschikt voor het
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schakelen van stromen tot 12 A, terwijl de maximale spanning over
de transistor 120 V mag bedragen. Voor het begrenzen van de span
ning is tussen emissor en collector de zenerdiode 1N3OO5A aange
bracht.
In fig. 36 is een schakeling getekend, waarin als schakeltransistor de
2N1543 is toegepast. De karakteristieke eigenschappen van deze
transistor maken het mogelijk de transistor te beschermen door
middel van een zenerdiode tussen basis en collector. In beide schake
lingen werd de Mallory bobine type 28100 toegepast, die een wikkelverhouding van 1 : 250 bezit.
In fig. 37 is de schakeling van fig. 35 uitgebreid met een bistabiele
multivibrator voor het sturen van de schakeltransistor. Deze multivibrator bestaat uit de beide transistors 2N1193 en 2N2142. De
sturing van de multivibrator vindt plaats door middel van een mag
netisch ’pick-up’-systeem LI, zoals ook bij Lucas wordt toegepast .Om
ook bij lage temperaturen en een laag motortoerental (starten!) een
betrouwbare werking van de multivibrator te verzekeren, werd in
de basisleiding van de 2N1193 een thermistor (weerstand met grote
negatieve temperatuur coëfficiënt) — type LB21J3 — opgenomen.
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Tot besluit van deze Motorola schakelingen is in fig. 38 nog een
drietal schakelingen getekend, waarbij de basis van de transistor na
het openen van de onderbrekercontacten op een positieve spanning
ten opzichte van de emissor wordt gebracht. Hiermede wordt een
zeer korte schakeltijd bereikt, hetgeen resulteert in een bijzonder hoge
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spanning over de secondaire wikkeling van de bobine. Immers, hoe
sneller de stroom door de bobine wordt onderbroken, hoe hoger de
*12V

* 12 V

*12 V

SmH

ion

J.
fig. 38

opgewekte inductiespanningen. In deze drie principeschema’s werd
resp. een diode in de emissorleiding, een zelfinductie van 5 mH in de
basisleiding en een transformator in de basisleiding toegepast.
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HOOFDSTUK 3

TRANSISTORONTSTEKING VOOR ZELFBOUW

Momenteel zijn reeds alle onderdelen voor het zelfbouwen van een
transistor ontstekingsinstallatie in ons land verkrijgbaar, terwijl mag
worden verwacht, dat in de loop der jaren het assortiment nog zal
worden uitgebreid. In de zelfbouw installatie wordt als schakeltransistor de 2N2076 van Motorola toegepast, terwijl de bobine van
Auto-Guide of een zelf gewikkeld exemplaar wordt gebruikt.
In fig. 39 is het schema van de zelfbouw installatie getekend. De
bobine is in de emissorleiding van de 2N2076 opgenomen; de serieweerstand R3 dient voor het begrenzen van de stroom en bedraagt
bij 6 volt installaties 0,15 ohm en voor 12 volt 0,3 ohm. De waarde
van de basisweerstand R1 dient experimenteel te worden vastgesteld.
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fig. 39
SCHAKELING ZELFBOUWINSTALLATIE
1 Q voor 6 V; 7 Q voor 12 V
R1
installaties (draadgewonden)
R2 330 0 - 1 W
R3 0,15 Q voor 6 V; 0,3 Q voor
12 V (draadgewonden - 100 W)
c 200 pF keram.
z Klipsel Kap 1

I----(Sm)---- ---------- * *CCW
De opgegeven waarden zijn slechts als richtlijn bedoeld. De collectorstroom van de 2N2076 mag 15 A bedragen en dient bij gesloten
onderbrekercontacten te worden ingesteld door voor R1 hogere of
lagere waarden toe te passen. Het meten van de stroom kan even
tueel geschieden met een normale auto-ampèremeter, mits deze is
geijkt. Het is echter ook mogelijk de spanning over de voorschakelweerstand R3 te meten en hieruit de totale opgenomen stroom te
berekenen; deze wijkt slechts weinig af van de collectorstroom. Bij
6 volt installaties bedraagt de spanning over R3 (0,15 ohm) 2,25 V
en bij 12 volt installaties (R3 = 0,3 ohm) 4,5 V. Uiteraard is het
bij deze metingen van belang dat de waarde van R3 nauwkeurig
bekend is.
Tussen collector en emissor van de 2N2076 is een z.g. Klipsel —
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type KAP 1 — geschakeld. Dit onderdeel begrenst de maximale
spanning over de transistor tot circa 60 V; het vervult dus de zelfde
functie als de zenerdioden in de in het voorgaande beschreven tran
sistor ontstekingssystemen. Vanzelfsprekend kan in plaats van deze
Klipsel ook een zenerdiode voor 60 V worden toegepast. Gewoonlijk
1 220 MAX DIA.
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zal men kunnen volstaan met een zenerdiode voor een vermogen van
1 W. De betrouwbaarheid van de ontstekingsinstallatie — in het
bijzonder bij zeer hoge toerentallen — is echter groter, indien een
10 watt-type wordt toegepast. De zenerdiode dient zo dicht mogelijk
bij de aansluitingen van de transistor te worden gemonteerd; directe
montage tussen collector en emissor verdient de voorkeur.

De bobine.
Als bobine kan de los verkrijgbare Auto-Guide bobine worden toe
gepast. Het is echter ook goed mogelijk een normale bobine over te
wikkelen. Met succes werd onder andere de primaire wikkeling van
een Bosch bobine — type TK12A4 — overgewikkeld. Ook andere
bobines, waarbij de primaire wikkeling om de secondaire wikkeling
is aangebracht, kunnen worden ”omgebouwd”. Bij de TK12A4 van
Bosch gingen wij als volgt te werk: eerst wordt de felsrand aan de
bovenzijde van de bobine rondom doorgezaagd. Vervolgens wordt
de bobine verwarmd, waardoor het pek smelt, waarna de isolator
met het er aan verbonden spoellichaam uit het metalen huis kan
worden verwijderd. De aansluitingen van de primaire wikkeling wor
den nu losgesoldeerd en deze wikkeling verwijderd. Vervolgens wordt
een nieuwe primaire wikkeling gelegd, die bestaat uit 40 windingen
geëmailleerd koperdraad van tenminste 2 mm diameter. De uiteinden
van deze wikkeling worden weer aan de aansluitbouten van de
isolator gesoldeerd, waarna de bobine in omgekeerde volgorde in
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elkaar wordt gezet. Daar de felsrand door het afzagen niet meer
bruikbaar is, wordt rondom tussen de isolator en het metalen huis
een laag Velpon metaallijm aangebracht, welke na verharding de
bobine weer luchtdicht afsluit.
De bouw.

Voor het koelen van de transistor wordt een aluminium koellichaam
van 90 x 65 millimeter met in totaal zes koelribben gebruikt. De
2N2076 wordt zonder isolatieringen direct op het koellichaam ge
monteerd. Eventuele lak op de plaats, waar de transistor wordt be
vestigd, dient men te verwijderen, zodat de transistor in direct contact
staat met het blanke metaal. De bouw van de transistoreenheid is
overigens niet kritisch; slechts dient men de verbindingen tussen de
Klipsel (of zenerdiode) en de transistor zo kort mogelijk te houden.
Alle onderdelen kunnen tussen de koelribben van het koellichaam
worden gemonteerd, waarbij een paar stevige montagestrippen goede
diensten kunnen bewijzen. Voor alle verbindingen dient dik, vertind
koperdraad te worden gebruikt.

Bij het inbouwen van de transistor ontstekingsinstallatie in de auto
dient op de volgende punten te worden gelet: de transistoreenheid
dient op een koele plaats te worden gemonteerd, b.v. bij de grille;
in ieder geval ver verwijderd van de uitlaat, de motor of de radiator.
De voorschakelweerstand R3 wordt zeer warm en mag dan ook niet
dicht bij de transistoreenheid worden opgesteld. Om spanningsverliezen in de bekabeling zo veel mogelijk te voorkomen, moet voor
alle verbindingen tussen de transistoreenheid en de bobine draad met
een kerndoorsnede van tenminste 2,5 mm2 worden toegepast. Hetzelfde
geldt ook voor de verbindingen naar accu, contactschakelaar en massa.
Voor de verbinding tussen R1 en de onderbrekercontacten kan met
een dunnere draadsoort worden volstaan, daar de basisstroom slechts
gering is.

De contactschakelaar SI dient geschikt te zijn voor het schakelen van
een stroom van 15 A of meer. Is dit niet het geval, dan wordt een
afzonderlijke dashboardschakelaar ingebouwd, die wel voor een der
gelijke hoge stroom is berekend. De contactsleutel zal dan in de
meeste gevallen alleen nog worden gebruikt voor het bekrachtigen van
het startmotorrelais.
De condensator over de onderbrekercontacten wordt losgenomen en/
of verwijderd, waarbij tevens de toestand van de contacten wordt
gecontroleerd. Ingebrande contacten worden vervangen door nieuwe;
overigens loont het de moeite om gelijk maar nieuwe onderbreker42

contacten in te bouwen. Dankzij de transistorontsteking zal het in
branden minimaal zijn, zodat dan een jarenlange ongestoorde werking
is gegarandeerd. De lichthoogte en het ontstekingstijdstip worden
volgens de voorschriften van de autofabrikanten afgesteld. De afstand
tussen de bougiepunten kan echter worden vergroot tot 1 a 1,25 mm.
De bougiekabels en de verdeler worden gecontroleerd op mogelijke
losse verbindingen en/of isolatiegebreken (haarscheurtjes), waarna de
installatie gereed is.
Het rijden.
Na het inschakelen van de contactschakelaar SI kan de motor op de
normale wijze worden gestart. Door de ook bij zeer lage toerentallen
bijzonder krachtige vonk zal de motor in het algemeen sneller aan
slaan dan met een conventioneel ontstekingssysteem. Zodra de motor
draait, zal de gemiddelde waarde van de ontstekingsstroom tot circa
7,5 A dalen, daar de onderbrekercontacten gedurende de helft van
de tijd gesloten zijn.
Bij stilstaande motor en ingeschakelde ontstekingsschakelaar zal de
stroom — afhankelijk van de stand van de onderbrekercontacten —
nul of 15 A bedragen, namelijk nul bij geopende en 15 A bij gesloten
contacten. Vanzelfsprekend dient men hiermede rekening te houden,
daar de sterke stroom bij gesloten contacten de auto-accu snel zal
ontladen, terwijl bovendien de transistor te warm zou kunnen worden.
Het verdient dan ook aanbeveling de ontstekingsschakelaar onmiddel
lijk uit te schakelen indien de motor niet (meer) draait. Overigens
kan door experimenten worden vastgesteld of het mogelijk is de
maximale stroom van 15 A door de transistoreenheid te beperken tot
een lagere waarde. Met de beschreven installatie werd ook bij een
stroom van 10 a 12 A nog een zeer krachtige vonk verkregen. Ex
perimenten in deze richting leveren twee voordelen op, namelijk: de
accu wordt minder zwaar belast en de transistor blijft koeler. Men
verkrijgt een kleinere collectorstroom door de basisweerstand R1 te
vergroten. Hoe hoger de waarde van Rl, des te zwakker de stroom
door de transistor. Met de Auto-Guide bobine worden bij een collec
torstroom van circa 10 A vonken van meer dan 1,5 cm opgewekt.
De stroom kan eventueel ook worden ingesteld volgens de bij de
AEC 77-installatie beschreven methode, n.1. door het wijzigen van
de contacthoek. Het verdient ook aanbeveling de inbouwvoorschriften
van AEC en Bosch (blz. 20 resp. 24) nog eens door te lezen.
Zoals uit het schema (fig. 39) blijkt, is de beschreven installatie alleen
geschikt voor auto’s waarbij de minpool van de accu aan massa ligt.
Bij auto’s met de pluspool aan massa kan deze installatie niet zonder
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meer worden toegepast. Er bestaan twee mogelijkheden om dit
probleem op te lossen, namelijk: het monteren van een stel geïsoleerde
onderbrekercontacten of het toepassen van een npn-transistor in de
basiskring van de schakeltransistor. Worden geïsoleerde contacten
toegepast, dan kan zonder meer de schakeling van fig. 39 worden
gebruikt, mits één der contacten met de minpool van de accu wordt
verbonden. Het andere contact wordt verbonden met Rl. Voorts
dient de transistoreenheid geïsoleerd van het autochasiss c.q. de
carosserie te worden opgesteld, terwijl voorts zorg moet worden ge
dragen voor het op de juiste wijze aansluiten van de bekabeling.
Indien de schakeling volgens fig. 39 bij een 12 volt installatie moet
worden gebruikt, kan in plaats van de 2N2076 met succes gebruik
worden gemaakt van de goedkopere Motorola transistor 2N1970,
die een „breakdownspanning van 105 volt heeft. De zenerdiode Z
dient dan te worden vervangen door een bij de 2N1970 passend type,
terwijl de waarde van Rl experimenteel dient te worden bepaald.

44

HOOFDSTUK 4

CAPACITIEVE ONTSTEKINGSSYSTEMEN

Naast de verschillende inductieve ontstekingssystemen, waartoe zowel
de bobine- als de transistorontsteking behoren, nemen de capacitieve
ontstekingssystemen een bijzondere plaats in. Het principe van een
der meest toegepaste capacitieve ontstekingssystemen is getekend in
fig. 42. De condensator C wordt via de weerstand R opgeladen tot
de voedingsspanning — in dit geval 250 V. Door het sluiten van de
schakelaar S wordt C ontladen over de primaire wikkeling van de
normale autobobine T, waardoor in de secondaire wikkeling een zeer
hoge spanning wordt opgewekt, die aan de bougie(s) wordt toegevoerd.
*250/

----<
R

c

fig. 42

Wat zijn nu de voordelen van een dergelijk ontstekingssysteem?
Het belangrijkste voordeel ten opzichte van bobine- en transistorontsteking is wel dat de spanning van 250 V bij het sluiten van S direct
over de primaire wikkeling van de bobine beschikbaar is en niet —
zoals bij inductieve-ontstekingssysternen — eerst moet worden opge
wekt door het ’in-elkaar-zakken’ van een magnetisch veld. Dit be
tekent dat de stijgtijd van de over de secondaire wikkeling opgewekte
hoogspanning bij condensatorontsteking aanmerkelijk korter is dan
bij bobine-ontsteking. In afb. 43 zijn twee door Bosch opgenomen
oscillogrammen getekend, waarin het verschil in stijgtijd duidelijk
zichtbaar is. Door deze korte stijgtijd is een capacitief ontstekings
systeem veel minder gevoelig voor ’vette’ bougies. Zelfs bij geheel
met koolaanslag of olie bedekte bougies kan een motor met een
capacitief ontstekingssysteem nog zonder moeilijkheden worden ge
start. Uit het onderste oscillogram blijkt dit duidelijk: hierbij werd
parallel aan de secondaire wikkeling van de bobine een weerstand van
200 kilohm geschakeld. De hoogspanning bij bobine-ontsteking (SZ)
is aanmerkelijk lager dan in het bovenste oscillogram, terwijl de span
ning bij condensatorontsteking (HKZ) maar weinig verschilt. De
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capacitieve ontstekingssystemen bezitten wat de opgewekte hoogspan
ning betreft dus duidelijke voordelen ten opzichte van de inductieve
systemen. Een nadeel van de capacitieve systemen is de in het alge
meen ingewikkelder opbouw — voedingsapparaat, thyristor of thyratron enz. — waardoor de kans op defecten groter is.

fig. 44
THYRIS TOR

TH YRA TRON

Vanzelfsprekend wordt voor S bij voorkeur geen mechanische schake
laar toegepast, daar deze slechts een zeer beperkte levensduur zou
bezitten. Het gebruik van een elektronenbuis (thyratron) of een half
geleider (thyristor) brengt ook hier de oplossing. Zowel het thyratron
als de thyristor bezitten de eigenschap, plotseling geleidend te wor
den indien een positieve impuls aan de stuurelektrode wordt toege
voerd. In fig. 44 zijn de schemasymbolen van deze beide elektronische
schakelelementen getekend.
Motorola condensatorontsteking.
In fig. 45 is het schema getekend van een compleet elektronisch
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fig. 45
SCHAKELING VAN EEN ONTSTEKINGSSYSTEEM MET THYRISTOR
VI, V2 = 2 N 1550
Dl, D2, D3, D4, D5, D6 = 1 N 4005
D7 = MCR 1304
D8 =1 N 4001
T2 = normale autobobine
Tl = omvormertransformator TRiAD
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ontstekingssysteem met een thyristor als schakelelement. Dit schema
werd ontwikkeld door Motorola en alle toegepaste halfgeleiders zijn
in ons land verkrijgbaar. De werking van deze schakeling is als volgt:
de hoogspanning van circa 400 V voor het laden van de ontstekingscondensator wordt opgewekt met behulp van een transistoromvormer,
waarin twee transistors 2N1550 in balansschakeling zijn toegepast.
De opgewekte hoogspanning wordt door middel van een bruggelijkrichter — bestaande uit 4 x 1N4005 — gelijkgericht. Via de smoorspoel L en de gelijkrichtcel D5 wordt de ontstekingscondensator C
opgeladen. Bij het openen van de onderbrekercontacten ontvangt de
thyristor D7 een stuurimpuls, waardoor deze geleidend wordt. C
wordt nu via de primaire wikkeling van de bobine T2 ontladen,
waardoor over de secondaire wikkeling een hoge spanning wordt op
gewekt. Evenals bij transistorontsteking is de stroom door de onder
brekercontacten zeer gering, waardoor de levensduur praktisch
onbeperkt is.
De smoorspoel L vervult in deze schakeling de functie van de serieweerstand R in fig. 42. Het gebruik van een weerstand op deze plaats
is namelijk niet bijzonder economisch, daar deze het opladen van C
vertraagt, waardoor bij hoge toerentallen de spanning over C niet
meer de maximale waarde bereikt. Het gevolg zou een minder krach
tige vonk bij hoge toerentallen zijn. Door de smoorspoel L een zelfinductie van circa 0,3 H te geven wordt zelfs bereikt dat het opladen
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van C wordt versneld: bij het geleidend worden van de thyristor wordt
in de smoorspoel een hoeveelheid energie opgeslagen, die weer be
schikbaar komt voor het laden van C, zodra de thyristor niet meer
geleidend is. De spanning over C bereikt zelfs een hogere waarde dan
de voedingsspanning. Om nu te voorkomen dat de condensator zich
via het voedingsapparaat ontlaadt, werd de gelijkrichtcel D5 aange
bracht. Ook D6 vervult een belangrijke functie: deze diode zorgt er
namelijk voor dat de over de primaire wikkeling van de bobine opge
wekte negatieve spanningspieken naar massa worden afgevoerd.
Zowel bij dit thyristor-ontstekingssysteem als bij het in het volgende
hoofdstuk beschreven thyratron-systeem dient er op te worden gelet,
dat de voedingsspanning niet boven de maximaal toelaatbare waarde
voor thyristor c.q. thyratron kan stijgen. Hierbij moet rekening wor
den gehouden met het feit, dat de gelijkspanning over C bij onbelaste
omvormer — dus vóór het starten van de motor — belangrijk hoger
is dan bij volle belasting. Eventueel kan door toepassing van een
passende belastingsweerstand over de aansluitklemmen van het voe
dingsapparaat de spanning worden verlaagd. Overigens kan praktisch
elk type voedingsapparaat — trilleromvormer, dynamotor enz. —
worden toegepast.
Hoewel in de schakeling volgens fig. 45 een Delco-Remy bobine is
toegepast, zal dit Motorola ontstekingssysteem ook met de meeste
Europese autobobines goede resultaten opleveren.
Condensatorontsteking met thyratron.
Een praktisch identieke schakeling als in Fig. 45, maar dan uitgerust
met een thyratron PL21 als elektronische schakelaar, is getekend in
fig. 46. Deze schakeling is door zijn eenvoudige opbouw bijzonder
geschikt voor experimenten met condensatorontsteking; elke radio
monteur zal de meeste onderdelen van deze installatie wel in zijn
’rommelkist’ aantreffen, terwijl voor het overige ook de dumphandel
wel een (goedkoop) handje zal kunnen helpen.
Als voedingsapparaat kan praktisch elk type triller- of transistoromvormer worden gebruikt; ook de in de dumphandel verkrijgbare
vibratoreenheid voor de AR88 is geschikt. Wel dienen deze voedingsapparaten te worden uitgerust met een extra gelijkrichtcel voor het
opwekken van een negatieve spanning voor de PL21. Hiertoe is D3
aangebracht, die de wisselspanning enkelfazig gelijkricht. Met de
spanningsdeler R3-R4 wordt deze gelijkspanning teruggebracht tot
maximaal 100 V. Bij een gelijkspanning van 250 a 300 V over Cl
wordt voor R3 een weerstand van 200 kilohm genomen en voor R4
100 kilohm. Bij een hogere gelijkspanning wordt voor R4 een naar
verhouding lagere waarde gekozen.
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Afb. 41 (blz. 40) Transistoreenheid van een zelfbouwtransistorontsteking.

Fig. 43a (blz. 45) Spanningsoscillogram van de spoelontsteking,
waarin de steilere spanningsstijgtijd duidelijk naar voren komt.
Belasting 50 pF.

HKZ

Fig. 43b. (blz. 45) Spanningsoscillogram bij een belasting van 50
pF en 200 kP.
In vergelijking met fig. 43a is de
ongevoeligheid
voor belasting
door nevenaansluitingen goed te
zien. De afstand tussen de schaal
verdelingen
komt
horizontaal
overeen met 20 ns en verticaal
met 15.000 volt.

Elektronische installatie
voor het testen van ont
steking uitlaatgassen,
enz.
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Transistortoercnteller van Smiths - Engeland.

Transistor-ontstekingsinstallatie van Prestolite.
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fig. 46 Experimentele condensatorontsteking met thyratron
R2 zie tekst
L smoorspoel 0,2 a 0,3 H
R3/R4 zie tekst
T zie tekst
Cl 0,05 //F/500 V
VI = PL 21
C2 200 /zF/500 V
C3 1 //F/1000 V
Dl, D2, D3, D4, D5 siliciumdioden, b.v. ED800 van Transitron of BY100 van
Philips

Het schermrooster van de PL21 is via de secondaire wikkeling van
T aangesloten op de negatieve spanning. Voor T kan elk type uitgangs- of gloeistroomtransformator worden gebruikt. Een van de
aansluitingen van de laagohmige- resp. laagspanningswikkeling wordt
verbonden met de onderbreker; de andere aansluiting is via een pas
sende weerstand aangesloten op de plus van de accu. In het algemeen
zal voor R2 een waarde tussen 200 en 500 ohm voldoen. Deze waarde
dient experimenteel te worden vastgesteld en moet juist zodanig zijn,
dat de PL21 bij het openen van de onderbrekercontacten gedurende
korte tijd geleidend wordt. Hiertoe moet op het rooster een positieve
stuurimpuls arriveren; het kan echter voorkomen dat de PL21 niet
geleidend wordt omdat de stuurimpuls negatief is. In dat geval dient
men hetzij de primaire- hetzij de secondaire aansluitingen van de
transformator T te verwisselen.
De werking van de schakeling is overigens praktisch gelijk aan die
van fig. 45 C3 wordt opgeladen tot de voedingsspanning. Bij het
openen van de onderbrekercontacten wordt de PL21 geleidend en C3
ontlaadt zich over de primaire wikkeling van de bobine.
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Bij het starten van de motor dient men er rekening mee te houden,
dat het voedingsapparaat enige seconden nodig heeft alvorens de
maximale spanning over C2 beschikbaar is. Deze condensator bezit
een tamelijk grote capaciteit; hierdoor wordt voorkomen dat de
voedingsspanning tijdens het starten — waarbij de accuspanning aan
merkelijk kan dalen — te snel daalt.
De bouw van dit ontstekingssysteem is niet bijzonder kritisch. Zoals
reeds vermeld, dient de spanningsdeler R3-R4 zodanig te worden
ingesteld, dat de negatieve spanning op het rooster van het thyratron
maximaal 100 V bedraagt. Voorts dient de condensator over de
onderbrekercontacten te worden verwijderd. Evenals bij transistorontsteking wordt de afstand tussen de bougiepunten vergroot en wel
tot 1,25 a 1,5 mm. Het spreekt welhaast vanzelf dat voor het elektro
nische gedeelte van deze schakeling betrouwbare onderdelen worden
toegepast, terwijl de complete eenheid bij voorkeur op een droge en
trillingvrije plaats — b.v. onder het dashboard — wordt opgesteld

Bosch condcnsatorontsteking.
In fig. 47 is een condensatorontstekingssysteem getekend, dat werd
ontwikkeld door Bosch en waarin eveneens een thyristor als elektro
nische schakelaar is toegepast. Het verschil met de schakeling volgens
fig. 45 is de wijze waarop de voedingsspanning wordt opgewekt.
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fig. 47

Hiertoe is een silicium transistor gebruikt. In de collectorleiding is de
primaire wikkeling van de transformator Tl opgenomen. Bij het
openen van de onderbrekercontacten wordt de stroom door de tran
sistor onderbroken, waardoor in de secondaire wikkeling van Tl een
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inducticspanning wordt opgewekt, die door D2 wordt gelijkgericht en
die de condensator C2 tot circa 500 V oplaadt. Bij het sluiten van
de onderbrekercontacten wordt aan de stuurelektrode van de thyristor
D3 een positieve impuls toegevoerd: D3 wordt geleidend en C2
ontlaadt zich over de primaire wikkeling van de bobine. Uit deze
schakeling blijkt dat de werking van de onderbrekercontacten — of
’stuurcontacten’ — precies tegengesteld is aan die van een normaal
ontstekingssysteem.
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Ook Motorola heeft een dergelijk ontstekingssysteem ontworpen;
hierbij is de werking van de onderbrekercontacten wel ’normaal’. Het
schema is getekend in fig. 48. Bij dit systeem wordt de voedingsspan
ning opgewekt bij het sluiten van de onderbrekercontacten, terwijl bij
het openen van de onderbrekercontacten een stuurimpuls aan de
thyristor wordt toegevoerd.
Transistoromvormer.

Behalve voor het voeden van een condensatorontstekingssysteem kan
een transistoromvormer ook worden gebruikt voor aansluiten van een
elektrisch scheerapparaat of een kleine TL-buis voor b.v. tentverlichting. In fig. 49 is het schema getekend van een automatisch tegen
kortsluiting beveiligde transistoromvormer met een uitgangsvermogen
van maximaal 50 W. In deze schakeling zijn de Siemens transistors
AD 103 toegepast. De collectoraansluitingen van deze transistors zijn
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direct met de min van de accu verbonden, waardoor het mogelijk is
ze zonder isolatieringen op een gemeenschappelijk koellichaam of
aluminium chassis te monteren. Voor het starten van de transistoroscillator moet de drukknop S worden ingedrukt. Wordt de belasting
over de secondaire wikkeling van de transformator te hoog, dan houdt
het oscilleren op, waardoor de schakeling elektronisch is beveiligd
tegen overbelasting.
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fig. 49
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Als ijzerkern voor de transformator wordt het type M 85/29 toege
past. De primaire wikkelingen Lla/Llb en L2a/L2b zijn bifilair ge
wikkeld en bezitten voor 6 V resp. 22/22 en 12/12 windingen. Voor
Lla/Llb wordt geëmailleerd koperdraad met een diameter van 1,7
mm gebruikt en voor L2a/L2b geëmailleerd koperdraad met een
diameter van 0,5 mm. Volgens de door Siemens verstrekte gegevens
dient L3 voor 220 V 1050 windingen te bezitten (draad: emaille 0,4
mm). Indien een hogere spanning gewenst is, kan het aantal windingen
evenredig worden vergroot.
Voor 12 V bedraagt het aantal windingen voor Lla/Llb en L2a/L2b
resp. 44/44 en 8/8; draaddiameter resp. 1,3 en 0,5 mm. Secondair
worden voor 220 V 900 windingen geëmailleerd koperdraad 0,4 mm
gelegd. Ook hier kan de uitgangsspanning worden verhoogd door
secondair het aantal windingen te vergroten.
Voor 6 V moeten R1 en R2 maximaal 1 ohm en voor 12 V maximaal
5 ohm zijn. De juiste instelling wordt experimenteel vastgesteld.
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HOOFDSTUK 5

ONTSTOREN
Na de vele hoofdstukken over ontstekingssystemen moet welhaast
onvermijdelijk iets worden gezegd over het ontstoren van motorvoer
tuigen. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen de wettelijk
voorgeschreven ontstoring en de ontstoring van de installatie in auto’s
voor de inbouw van een autoradio. De wettelijk voorgeschreven ont
storing behoort in elke auto aanwezig te zijn en beperkt zich in feite
geheel tot de ontstekingsinstallatie; voor een autoradio moeten be
halve de ontsteking ook de diverse elektrische apparaten, zoals b.v.
ruitenwissermotor, dynamo, aanjager voor de verwarming en knipperlichtautomaat, worden ontstoord. Hierbij dient te worden opgemerkt,
dat de eisen welke aan de ontstoring worden gesteld in belangrijke
mate afhankelijk zijn van de gevoeligheid van de autoradio en de
plaats en de lengte van de auto-antenne. Wat deze laatste betreft,
geldt zonder meer: hoe langer, hoe beter. Door veel fabrikanten van
auto-antennes wordt voor de diverse merken auto’s de plaats aan
gegeven, waar de auto-antenne moet worden bevestigd. Vaak ook
bezit de dealer van een bepaald automerk voldoende ervaring op dit
terrein, zodat ook hij in staat is bij de juiste opstelling van de autoantenne te adviseren. Vanzelfsprekend dient er naar te worden
gestreefd de antenne zo dicht mogelijk bij de autoradio op te stellen.
Overigens is gebleken, dat zelfs bij auto’s van hetzelfde merk de
eisen, welke aan de ontstoring worden gesteld, in belangrijke mate
kunnen verschillen. Zo zal bij een bepaalde auto met relatief weinig
ontstoringsmateriaal reeds een goed resultaat worden verkregen, terwijl
bij andere auto’s van hetzelfde merk de ontstoring grote moeilijk
heden oplevert. Hierbij geldt weer, dat ontstoring voor ontvangst van
de middengolf gemakkelijker is te verwezenlijken dan ontstoring voor
alle golfgebieden inclusief FM. Belangrijk is ook, dat alle massaverbindingen op de juiste wijze tot stand worden gebracht (metaal
blank maken) en er voor wordt gezorgd dat geen corrosie kan plaats
vinden.
De ontstekingsinstallatie.

Voor het ontstoren is een groot aantal speciale onderdelen — weer
standen, condensatoren en smoorspoelen —in de handel verkrijgbaar.
Deze onderdelen zijn speciaal vervaardigd voor het gebruik in auto’s
e.d.; ze bezitten een grote mechanische sterkte en zijn bestand tegen
trillingen, hitte en vocht.
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Het principe bij het ontstoren van motorrijtuigen dient te zijn, dat de
storing bij de oorsprong moet worden onderdrukt. Voor de ontstekingsinstallatie betekent dit, dat de ontstoorweerstanden zo dicht
mogelijk bij de plaatsen, waar vonken overspringen, moeten worden
gemonteerd. Hiertoe worden bougiekappen met ontstoorweerstanden
of z.g. weerstandsbougies toegepast. In het algemeen zal een weerstandswaarde van 1000 a 5000 ohm per bougie voldoende zijn. In de
rotor van de verdeler wordt eveneens een weerstand van 5000 ohm
toegepast, terwijl tussen de aansluitingen van de verdeler en de
bougiekabels een weerstand van 1000 ohm wordt geschakeld (zie fig.
50b). De totale weerstand tussen bobine en bougie mag een waarde
van 12 a 15 kilohm niet te boven gaan, daar anders ontstekingsstoringen kunnen optreden. In principe dient altijd de laagst mogelijke
waarde waarmede nog goede ontvangst mogelijk is, te worden
gekozen.
Vanzelfsprekend dient er voor te worden gezorgd, dat de verbindingen
tussen de bougiekappen, ontstoorstekers enz. en de bougiekabels op
de juiste wijze tot stand worden gebracht: de metalen pen dient in
direct contact met de metalen kern van de bougiekabel te staan.
Eventueel met een ohmmeter controleren! Nuttig is hierbij te weten
dat de inwendige weerstand van de secondaire wikkeling van een
bobine gewoonlijk 6 tot 20 kilohm bedraagt.
Wanneer in de auto weerstandsbougiekabel is toegepast, dient deze
te worden vervangen door normaal bougiekabel, daar weerstands-
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fig. 50a. Schakeling van een elektrische installatie van een auto, ontstoord voor
ontvangst van lange- en middengolf. De aangegeven typenummers (SK . . .) ver
wijzen naar de door Beru in de handel gebrachte ontstoringsmaterialen.
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bougiekabel ongeschikt is voor het aansluiten van ontstoorweerstanden.
Rest ons nog de primaire aansluiting van de bobine naar de contactschakelaar (15 in fig. 50). Deze wordt door middel van een conden
sator van 3 pF verbonden met massa, waarna de ontstoring van de
ontstekingsinstallatie gereed is.
Wat het ontstoren van elektronische ontstekingssystemen betreft
het volgende: in het hoogspanningsdecl dienen dezelfde ontstoorweerstanden te worden toegepast als bij bobine-ontsteking, met dien ver
stande dat ook hier moet worden gestreefd naar een zo laag mogelijke
totale weerstand tussen bobine en bougie. Bij de meeste elektronische
ontstekingssystemen is het niet mogelijk één der primaire aansluitin
gen van de bobine via een condensator met massa te verbinden. Wel
kan een ontstoorcondensator worden aangebracht tussen plus en
massa, zoals b.v. bij Bosch (zie pag. 24) en Heathkit (zie pag. 25).
Deze condensator dient hierbij zo dicht mogelijk bij de emissor te
worden bevestgid.
Bij de zelfbouw transistorontsteking kan de ontstoorcondensator wel
direct met de bobine worden verbonden. Hiertoe wordt de conden
sator direct verbonden met de primaire aansluiting, waarop ook R3
is aangesloten. De toegepaste condensator dient een waarde van 3 pF
of meer te bezitten.
Overigens is het wel nuttig te weten, dat Beru speciaal voor het ont
storen van de primaire van de bobine een condensatorcombinatie,
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fig. 50b. Schakeling voor een ontstoring voor alle golfbereiken. De typenummers (SK . . .) verwijzen naar de door Beru in de handel gebrachte ontstoringsmaterialen. Let ook op de wijze waarop aansluiting 15 van de bobine via een
doorvoercondensator is geaard op het motorblok.
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bestaande uit een elektrolytische condensator van 10.000 uF en een
parallel geschakelde condensator van 1 pF in de handel brengt.
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Het laagspanningsdeel.
Voor het ontstoren van het laagspanningsdeel van de elektrische in
stallatie — dynamo, spanningsregelaar, ruitenwissermotor enz. —
worden ontstoorcondensatoren of -filters gebruikt, die zo dicht moge
lijk bij de storingsbron worden gemonteerd. Zeer belangrijk zijn ook
hier goede massaverbindingen — in het bijzonder de verbindingen
tussen de verschillende delen van de auto, zoals b.v. motor, radiator,
motorkap en chassis. Zo nodig dienen deze delen door gevlochten
koperdraad met elkaar te worden verbonden.
De dynamo en de spanningsregelaar worden ontstoord door de in
de fig. 50a en b aangegeven condensatoren. Hierbij dient er op te
worden gelet, dat de condensatoren naar D op de dynamo en D/61
op de spanningsregelaar geen grotere waarde bezitten dan 0,5 pF,
terwijl de condensator naar DF niet groter mag zijn dan 10.000 pF.
Bij hogere waarden wordt de goede werking van de spanningsregelaar
verstoord, waardoor deze defect raakt.
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fig. 54
fig. 52
fig. 53
fig. 52 Elektrolytische condensator over de aansluitingen van een klokje
fig. 53 Knipperlichtautomaat met ontstoorfilter
fig. 54 Ontstoorfilter gemonteerd op ruitenwissermotor
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0.

De in de fig. 50a en b vermelde aanduidingen gelden voor Duitse
installaties (Bosch). In fig. 51 is een tabel gegeven, waarin de ver
gelijkbare aanduidingen voor andere merken dynamo’s en spanningsregelaars zijn vermeld.
Voor het ontstoren van het autoklokje, de knipperlichtautomaat e.d.
kan hetzij een elektrolytische condensator (fig. 52) hetzij een ontstoorfilter bestaande uit een smoorspoel en een condensator (fig. 53)
worden gebruikt.
De ruitenwissermotor kan eveneens met een ontstoorfilter worden
uitgerust (fig. 54), terwijl voor bepaalde typen elektromotoren ook
ontstoormatcriaal verkrijgbaar is, dat in het huis van de motor wordt
ondergebracht.
Het aansluiten van de autoradio op de 6 of 12 V voedingsspanning
kan op diverse manieren geschieden. Soms is de contactschakelaar
voorzien van een extra aansluitklem voor een autoradio. Vaak wordt
echter minder last van storing ondervonden indien de autoradio met
afzonderlijke kabels direct met de plus- en minpool van de accu wordt
verbonden. Hierbij controleren of in de autoradio een zekering is
ingebouwd; is dit niet het geval dan kan men een zekering van 8 a
10 A opnemen in de leiding naar de niet met massa verbonden
accupool.
De proef op de som.
In het algemeen kan worden gesteld dat geen storingvrije ontvangst
in de auto mogelijk is, indien de ontstekingsinstallatie niet is ont
stoord. Bij de inbouw van een autoradio wordt dan ook gelijktijdig
de ontstekingsinstallatie op de voorgeschreven wijze ontstoord. Ver
volgens wordt gecontroleerd of de ontvangst storingvrij is bij:
a. draaiende motor
b. ingeschakelde ruitenwissermotor c.q. andere in de auto ingebouw
de elektromotoren
c. ingeschakelde knipperlichtinstallatie, klokje
d. tijdens het rijden (elektrostatische storingen).

Wordt bij het onder a. vermelde geval storing ondervonden, dan
wordt de motor op een hoog toerental gebracht door een weinig gas
te geven, waarna onmiddellijk het contact wordt afgezet. Verdwijnt
gelijktijdig met het afzetten van het contact de storing, dan is de ontstoring van de ontstekingsinstallatie niet goed uitgevoerd. Alle ver
bindingen naar ontstoorkappen, bobine, verdeler enz. worden nu
gecontroleerd; weerstanden en condensatoren doorgemeten.
Verdwijnt de storing niet direct na het afzetten van het contact,
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maar pas als de motor niet meer draait, dan is de storing afkomstig
van de dynamo en/of de spanningsregelaar. Deze worden nu op de
voorgeschreven wijze ontstoord.
De onder b. vermelde storingen worden opgespoord door achtereen
volgens de diverse motoren aan- en uit te schakelen. De storende
motoren worden vervolgens op de voorgeschreven wijze ontstoord.
Storingen door de knipperlichtautomaat (c.) worden hoorbaar na het
inschakelen van de knipperlichtschakelaar. Indien gewenst, kan de
knipperlichtautomaat door middel van een condensator of ontstoorfilter worden ontstoord. Daar de richtingaanwijzers gewoonlijk slechts
kort ingeschakeld blijven, is de noodzaak van ontstoring niet zeer
dringend. Soms wordt het zelfs op prijs gesteld dat de knipperlichtinstallatie een hoorbare 'indicatie’ produceert! Men zal dan immers
niet vergeten de richtingaanwijzers weer bijtijds uit te schakelen.
Mogelijke storingen door het autoklokje treden het duidelijkst op de
voorgrond indien alle overige elektrische apparaten zijn uitgeschakeld
en kunnen dan ook gemakkelijk worden geïdentificeerd.
De onder d. vermelde storingen door elektrostatische oplading van
de banden treden gewoonlijk slechts op bij de niet aangedreven
wielen. Om deze storingen te kunnen opsporen, wordt bij droog weer
op een stille weg proefgereden. Tijdens het rijden wordt de versnellingshandel in de vrijstand geplaatst, waarna het contact (en eventuele
andere elektrische apparaten worden afgezet. Eventuele, nu nog
hoorbare storingen zijn afkomstig van de banden. Gewoonlijk ver
dwijnen of verminderen deze storingen bij het intrappen van de
voetrem.
De elektrostatische storingen kunnen worden voorkomen door de niet
aangedreven wielen te voorzien van speciale, in de handel verkrijg
bare sleepcontacten, terwijl — indien nodig — de banden van de
aangedreven wielen kunnen worden bestreken met geleidende ban
denlak.
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HOOFDSTUK 6

TRANSISTOR TOERENTELLERS

De moderne, hoog opgevoerde motoren maken in vele gevallen een
toerenteller tot een welhaast onmisbaar meetinstrument. Vooral de
kleine, snelle automobielen met relatief hoog motorvermogen kunnen
in de lagere versnellingen gemakkelijk ’over hun toeren worden ge
jaagd’. De motorslijtage kan hierdoor in niet onbelangrijke mate
worden verhoogd, terwijl het geenszins denkbeeldig is, dat bij een
te hoog toerental de kleppen van de motor de zuiger raken. Een
verbogen of gebroken klep, mogelijk ook een defecte zuiger, kunnen
hiervan het gevolg zijn. Bij tweetaktmotoren behoeven we deze laat
ste moeilijkheden vanzelfsprekend niet te vrezen. Toch is ook bij dit
motortype de mogelijkheid tot beschadiging bij hoge draaisnelheden
niet geheel uitgesloten, terwijl de slijtage door de hoge zuigersnelheid
groot is.
Dank zij de transistor is het mogelijk het toerental van onze kostbare
motor op relatief goedkope wijze te controleren. Vanzelfsprekend
zijn er reeds sinds vele jaren elektrische- en mechanische toerentellers
in gebruik; deze instrumenten hebben het echter nooit tot een grote
populariteit onder de autobezitters weten te brengen. Eerst na de
introductie van de transistor toerenteller, die een grote betrouwbaar
heid paart aan een redelijk nauwkeurige aanwijzing, ontstond een
duidelijk toenemende belangstelling voor dit type meetinstrument.

Principe.
In zijn eenvoudigste vorm bestaat een transistor toerenteller uit een
micro-ampère-meter, welke in de collectorleiding van een transistor

fig. 55
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is opgenomen (fig. 55). Aan de basis worden van de onderbrekercontacten afkomstige spanningsimpulsen toegevoerd. De collectorstroom
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is nu in zekere mate afhankelijk van het aantal impulsen dat per
tijdseenheid op de basis arriveert en daarmede dus ook van het
toerental van de motor. De diode D zorgt ervoor dat slechts de
negatieve impulsen de basis van de transistor bereiken, terwijl de
condensator C voorkomt dat de wijzer van de uA-meter bij lage
toerentallen gaat trillen.
De aanwijzing van een dergelijke eenvoudige toerenteller is niet bij
zonder exact, daar de collectorstroom niet slechts wordt bepaald door
het aantal impulsen, maar ook door de lengte en de amplitude van
de impulsen. Bovendien is de voedingsspanning niet gestabiliseerd,
waardoor de aanwijzing ook nog wordt beïnvloed door spanningsvariaties van de accu.
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fig. 56 SCHAKELING TOERENTELLER MET GESTABILISEERDE
VOEDING
Dz = zenerdiode Z4
R1 = zie tekst
VI = OC 13, OC 14 enz.
R2 = 500 Q bij 6 V
M = /zA-meter 500 /zA
1500 Q bij 12 V
Beter is in dit opzicht de schakeling van fig. 56, waarbij de voedings
spanning is gestabiliseerd door middel van een zenerdiode. In de
basisleiding van de transistor is een differentiërend netwerkje aan
gebracht, waardoor de vorm van de impulsen, die op de basis
arriveren, praktisch constant is. De in de transistor VI versterkte
impulsen worden via een condensator van 1 pF toegevoerd aan een
gelijkrichtschakeling bestaande uit twee dioden. De uitslag van de
pA-meter M is afhankelijk van het aantal impulsen dat per tijdseenheid
de basis van VI bereikt. Hoe hoger het toerental van de motor, des
te groter is ook de uitslag van de meter. De schaalverdeling is lineair
en dient proefondervindelijk te worden bepaald (zie ook: ’Het ijken’).
De waarde van R1 dient eveneens experimenteel te worden vast
gesteld.
Toerentellers met multivibrator.
De toerentellers, die zijn voorzien van een multivibratorschakeling,
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bezitten diverse voordelen t.o.v. de hierboven besproken typen. Het
bouwen en afregelen brengt echter meer moeilijkheden met zich mede.
Het voornaamste voordeel van de multivibrator-toerenteller is het
feit dat de impulsen, welke de uitslag van de meter tot gevolg hebben,
altijd een constante amplitude en lengte bezitten. Deze impulsen zijn
namelijk niet afkomstig van de onderbrekercontacten, maar van een
monostabiele multivibrator. De sturing van deze multivibrator kan
naar keuze geschieden door de onderbrekercontacten of door een
’pick-up’, welke om één der bougiekabels wordt aangebracht. In het
laatste geval is de aanwijzing van de toerenteller niet meer afhanke
lijk van het aantal cilinders van de motor, zodat de toerenteller meer
universeel bruikbaar is.
Van belang is dan nog slechts of de toerenteller op een twee- of op
een viertaktmotor wordt aangesloten. Immers, een tweetaktmotor bezit
bij hetzelfde toerental een tweemaal hogere ontstekingsfrequentie dan
een viertaktmotor.

Het schema.
In fig. 57 is het schema van een toerenteller met multivibrator-
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fig. 57 SCHAKELING TOERENTELLER MET MULTIVIBRATOR
M ^A-meter 500 /zA
Cl 0,1 mF
R1 zie tekst
Vl-TKD 26/15
C2 0,47 mF
R2 220 ohm
V2-2N270
C3-4 6 mF/6V (elco)
R3 3300 ohm
Sl-enkelpolig aan/uit
C5 320 mF/6V (elco)
R4 15 kilohm
Dl, D2, D3 OA85 of
R5 470 ohm
equiv.
R6 10 kilohm
Z zenerdiode Z4
R7 3 kilohm pot. meter
(Intermetall)
R8 bij 6 V: 100 ohm
bij 12 V: 250 ohm
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schakeling getekend. De multivibrator wordt gevormd door de beide
transistoren VI en V2. De schakeling is bekend als monostabiele
multivibrator, d.w.z. dat het oscilleren pas optreedt, indien op de basis
van VI een negatieve impuls arriveert. In de rusttoestand is de basis
van V2 via R4 verbonden met de negatieve pool van de accu, waar
door deze transistor geleidend is en de collector praktisch met massa
(plus) is verbonden. De basis van VI is via R2 verbonden met plus
accu; deze transistor is dus niet geleidend. Zodra echter op de basis
van VI een negatieve stuurimpuls arriveert, gaat door deze transistor
een stroom lopen; de collectorspanning daalt nu en de condensator
C2 wordt opgeladen. Hierdoor wordt de basis van V2 positief; de
collectorspanning neemt hierdoor toe. Via R6 wordt deze negatieve
spanning toegevoerd aan de basis van VI en deze transistor wordt
nu volkomen geleidend. De positieve spanning op de basis van V2
stijgt hierdoor nog verder, totdat V2 volledig spert. C2 ontlaadt zich
nu via R3 en R4, waarna de basis van V2 weer negatief wordt. De
collectorspanning van V2 daalt nu weer tot massapotentiaal. Hiermede
is één complete periode geëindigd; eerst wanneer een volgende
negatieve impuls de basis van VI bereikt, herhaalt zich de hele gang
van zaken. De opgewekte golfvorm bezit een praktisch constant ver
loop, ongeacht de frequentie, waarmede de schakeling wordt getriggerd. Slechts bij zeer hoge triggerfrequenties gaan de waarden van
R3-R4 en C2 de werking van de multivibrator beïnvloeden. Hierbij
geldt, dat bij hogere triggerfrequentie het produkt RC (de tijd con
stante) kleiner dient te zijn.
De spanningsveranderingen over de collectorweerstand R5 van V2
bereiken via C3 een gelijkrichtschakeling, bestaande uit de dioden
D2 en D3. De gelijkgerichte spanning doet de pA-meter M uitslaan.
De grootte van de spanning en daarmede ook de uitslag van de meter
zijn praktisch alleen afhankelijk van het aantal impulsen, dat de basis
van VI per tijdseenheid bereikt.
Over de ingangsschakeling nog het volgende. De stuurimpulsen wor
den ontleend aan een ’pick-up’, welke om één der bougiekabels is
aangebracht. Hiertoe wordt om de bougiekabel ca. 5 cm metalen
afschermkous geschoven, waarop de kabel naar de ingang van de
teller wordt aangesloten. De waarde van de ingangsweerstand R1
dient experimenteel te worden bepaald; gewoonlijk zal een waarde
tussen enige tientallen en enige honderden kilohm goed voldoen.
De voedingsspanning voor de toerenteller wordt ontleend aan de autoaccu. Aangezien deze spanning zeer sterk afhankelijk is van de
ladingstoestand van de accu, werd een eenvoudige vorm van spanningsstabilisatie toegepast, namelijk met behulp van een zenerdiode
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Dz. Spanningsvariaties hebben hierdoor praktisch geen invloed meer
op de aanwijzing van de toerenteller.
Constructie.
Zoals gewoonlijk bij transistorschakelingen het geval is, is de constructie niet kritisch. De toerenteller kan dan ook als een zeer compacte eenheid worden gebouwd. Naast de mogelijkheid alle onderdelen
op twee montagcsteunen achter op de meter te monteren, kan ook
gebruik worden gemaakt van een weerstandstrip, die op een wille
keurige plaats in de auto kan worden ondergebracht en door middel
van een twee-aderige kabel wordt verbonden met de op het dash
board gemonteerde uA-meter. Vaak verdient deze laatste mogelijkheid
de voorkeur. Het temperatuurgevoelige transistordeel kan dan name
lijk op een zodanige plaats worden opgesteld, dat de temperatuur niet
te hoog kan stijgen. Bij montage achter op de pA-metcr, die op het
dashboard wordt gemonteerd, kan de temperatuur al snel te hoog
oplopen, daar de verwarming van de auto meestal onder het dash
board uitmondt.
Indien een zeer compacte bouw gewenst is, verdient het aanbeveling
zo veel mogelijk gebruik te maken van miniatuur onderdelen. Voor
R7 kan b.v. een instelpotentiometer zonder huis worden toegepast.
De keuze van de transistoren en dioden is op zichzelf niet kritisch
— ook 0C13, OCH, 0C71 etc. kunnen worden gebruikt. Voor een
goede werking zal dan wel nodig zijn de waarden van de weerstanden
R2, R4 en R5 experimenteel vast te stellen.
De aan/uit-schakelaar S kan op het dashboard worden gemonteerd.
Overigens is het ook mogelijk deze schakelaar geheel weg te laten;
R8 wordt dan direct met de plus verbonden. Het stroomverbruik van
de schakeling is zo gering (ca. 10 mA), dat de auto-accu hiervan
geen nadeel zal ondervinden. Om ongewenste storingen van het
’boordnet’ te voorkomen, kan het noodzakelijk zijn de toerenteller
direct en via een afzonderlijke leiding op de accu aan te sluiten. In
sommige gevallen kan het ’klapperen’ van de spanningsregelaar name
lijk een uitslag van de |.iA-meter tot gevolg hebben, hetgeen vanzelf
sprekend de meetnauwkeurigheid ongunstig beïnvloedt.
Bij auto’s met de plus van de accu aan massa worden S en R8
opgenomen in de minleiding; de massa-aansluiting wordt dan even
eens verwisseld.
De toegepaste jiA-meter bezit een schaalverdeling van O . . . . 500
iiA. De schaalverdeling is zonder meer bruikbaar voor motoren, waar
van het maximale toerental 5000 of lager bedraagt. Door de op de
schaal vermelde getallen met 10 te vermenigvuldigen wordt dan het
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toerental gevonden: b.v. 200 x 10 = 2000 toeren/min. Voor motoren
met een hoger toerental dan 5000 kan een getekende schaalverdeling
over de oorspronkelijke worden geplakt. Het verlichten van de meter
kan geschieden door boven de schaal een klein 6 of 12 V lampje
(afhankelijk van de accuspanning) te monteren, dat via S of de contactschakelaar uit de auto-accu wordt gevoed.
Het ijken.

De toerenteller kan worden geijkt met behulp van een toongenerator,
waarmede frequenties tussen 20 en 80 Hz kunnen worden opgewekt,
of met een aan het lichtnet ontleende ijkspanning van 50 Hz. De ijkspanning wordt aangesloten op de ingang van de toerenteller (Rl)
of op de punten A en B, een en ander afhankelijk van de grootte
van de ijkspannnig c.q. de gevoeligheid van de toerenteller. Voor
tweetaktmotoren geldt nu, dat de frequentie van de toongenerator
gelijk is aan de ontstekingsfrequentie van de motor, b.v. 40 Hz =
40 x 60 = 2400 toeren/min. Bij viertaktmotoren wordt slechts één
maal per twee krukasomwentelingen een vonk opgewekt. Dit betekent
dat we voor het ijken de frequentie van de toongenerator dienen te
halveren, dus: 20 Hz = 20 ontstekingsvonken per seconde = 40
krukasomwentelingen per seconde of 40 x 60 = 2400 toeren/min.
In beide gevallen wordt de pA-meter met behulp van R7 ingesteld
op 240 f.iA = 2400 toeren/min. Voor een aantal verschillende
frequenties wordt nu de aanwijzing van de toerenteller gecontroleerd.
In het algemeen zal de schaalverdeling lineair zijn, zodat, wanneer
R7 eenmaal is ingesteld, de afregeling voor alle toerentallen klopt.
Voor het ijken met de netfrequentie (50 Hz) wordt de ingang van de
toerenteller verbonden met een van een transformator afkomstige
wisselspanning. Eventueel kan ook het controlesysteem van Heathkit
(zie fig. 58) worden toegepast. In dat geval dient echter met de nodige
voorzichtigheid te worden gewerkt, daar de teller dan direct verbon
den is met het lichtnet.
Bij 50 Hz dient de toerenteller voor een tweetaktmotor op 3000
toeren/min te worden afgeregeld en voor een viertaktmotor op 6000
toeren/min. Dit laatste is wel wat hoog, maar aangezien we de net
frequentie niet kunnen veranderen, is dit de enige mogelijkheid.
Overigens bezitten vele moderne automobielmotoren een toerental van
tegen de 6000, zodat wat dat betreft de zaak o.k. is. Slechts de
schaalverdeling zal moeten worden aangepast.

Vanzelfsprekend is er nog een andere mogelijkheid om de aanwijzing
van de toerenteller te corrigeren, namelijk in de auto tijdens het
rijden. Immers, bij elk toerental van de motor behoort in een bepaalde
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Afb. 61 (blz. 69)

Wisselstroomdynamo van SEV-Motorola.

Afb. 62 (blz. 69) Wissel
stroomdynamo van Lucas.
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■

Afb. 76 (blz. 85)

/

De uitvoering van de acculader.

Afb. 77 (blz. 85) Deze afbeelding toont
de opbouw van het apparaat.
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versnelling een bepaalde snelheid. Daar de totale overbrengingsverhouding gewoonlijk in de bij de auto behorende handleiding is ver
meld, kan het toerental van de wielen bij een bepaald toerental van
de motor worden uitgerekend (of omgekeerd). Vervolgens wordt de
buitenomtrek van de autoband berekend of gemeten, waarna voor
elke snelheid en voor elke versnelling het toerental van de motor
kan worden berekend. Vanzelfsprekend dient dan wel de snelheids
meter van de auto goed geijkt te zijn. Overigens geven diverse autotijdschriften, o.a. het West-Duitse ’MOT’, bij elke rijproef een
grafiek, waarin het toerental van de motor is uitgezet tegen de snel
heid in km/uur. In een dergelijke grafiek kan voor elke versnelling
direct het motortoerental bij een bepaalde snelheid worden afgelezen.

Mocht bij het ijken blijken, dat de wijzer van de meter met R7 niet
in de bij een bepaald toerental behorende stand kan worden gebracht,
dan kan door het wijzigen van de weerstanden R3, R4 of R5 de
gevoeligheid van de schakeling worden gewijzigd. Is de gevoeligheid
dan nog onvoldoende, dan dient een gevoeliger type fiA-meter te
worden toegepast.
Overigens kan het ook voorkomen dat de toerenteller te gevoelig is.
De meter reageert dan ook op de ontstekingsvonken van de overige
cilinders, waardoor de aanwijzing vanzelfsprekend aanmerkelijk te
hoog wordt. In dat geval dient voor R1 een hogere c.q. voor R2 een
lagere waarde te worden gekozen. Eventueel moet ook de leiding van
de ’pick-up’ naar de toerenteller worden afgeschermd.
Het is ook mogelijk de toerenteller aan te sluiten op de onderbrekercontacten. Hierbij dient R1 te worden aangepast, terwijl bij het ijken
van de toerenteller rekening moet worden gehouden met het aantal
cilinders van de motor. Voor een één-cilindermotor blijft de aan
wijzing gelijk; bij meer-cilindermotoren met verdeler is de aanwijzing
van de toerenteller evenvele malen hoger als het aantal cilinders, dat
de motor telt.
Vermelden we nog dat de gehele schakeling een experimenteel
karakter draagt; in vele gevallen zal men — alvorens een goede en
betrouwbare werking wordt verkregen — moeten experimenteren met
de verschillende weerstandswaarden, zoals in de tekst is aangegeven.
Voor hen, die minder ervaring op dit gebied bezitten of zich het
experimenteren willen besparen, heeft o.a. het Heathkit een complete
bouwdoos voor een transistor toerenteller uitgebracht.

Heathkit toerenteller.
De Heathkit toerenteller, waarvan fig. 58 het schema toont, berust
eveneens op het multivibrator-principe. In deze toerenteller zijn twee
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transistoren 2N1274 toegepast en de werking van de schakeling is
praktisch gelijk aan die van fig. 57. In de rusttoestand is echter niet
V2 geleidend — zoals bij de schakeling van fig. 57 — maar VI.
Dit betekent, dat de schakeling moet worden gestuurd door een
positieve impuls, die de transistor VI doet sperren.
De ingangskring is voorzien van een continu regelbare aanpassing door
middel van een potentiometer van 10 kilohm. De toerenteller bezit
twee meetgebieden, n.1. 0 . . . . 4000 toeren/min. en 0 . . . . 8000
toeren/min; het kiezen van de gebieden geschiedt door middel van
een dubbelpolige omschakelaar, waarmede verschillende condensa
toren worden gekozen.
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Onder het schema van de toerenteller is een
20 M
eenvoudige ijkschakeling voor aansluiting op
het lichtnet getekend. Deze schakeling dient
met de nodige voorzichtigheid te worden ge
bruikt, daar de toerenteller onder de volle netspanning staat.
De toerenteller is ondergebracht in een aluminium huis met verlichte
schaal. Het stuursignaal wordt ontleend aan de onderbrekercontacten,
zodat bij het kiezen van de condensatoren Cl en C2 rekening moet
worden gehouden met het aantal cilinders van de motor.
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HOOFDSTUK 7

WISSELSTROOMDYNAMO’S

De snelle opkomst van de halfgeleiders heeft niet slechts de transistor
ontsteking mogelijk gemaakt, maar was tevens van doorslaggevende
betekenis voor de ontwikkeling van een nieuw type automobieldynamo, n.1. de wisselstroomdynamo met silicium gelijkrichtcellen en
getransistoriseerde spanningsregelaar. Dit type dynamo bezit een
groot aantal voordelen t.o.v. de gelijkstroomdynamo met elektro
magnetische spanningsregelaar. Een — vooral in ons 'kruipend stads
verkeer’ met zijn lange wachttijden — belangrijk voordeel van de
wisselstroomdynamo is het grote elektrische vermogen, dat reeds bij
3

4

5

mar
stroomverbruiker ( s)

ï
O
fig. 59
SCHAKELING VAN EEN WISSELSTROOM DYNAMO
Dit schema geeft twee mogelijkheden weer: le. met controlelampje (8); 2e. met
ampèremeter (12)
7 - weerstand
1 - accu
8 - controle-lampje (laden)
2 - elektronische spanningsregelaar
9 - ontstekings-schakelaar
3 - sleepringen
10 - bobine-aansluiting
4 - koolborstels
11 - grendel-diode
5 - rotor-wikkeling
12 - ampèremeter
6 - stator-wikkelingen
stationnair draaiende motor beschikbaar is voor de voeding van de
stroomverbruikers, zoals koplampen, ruitenwissers, radio, ontsteking
enz. en voor het laden van de accu. Bovendien bezit de wisselstroom
dynamo geen collector, maar twee sleepringen; de slijtage van de
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koolborstels is hierdoor praktisch te verwaarlozen, hetgeen de be
drijfszekerheid ten goede komt. Andere belangrijke voordelen zijn de
geringe afmetingen, het lage gewicht en het feit, dat de dynamo in
beide draairichtingen bruikbaar is.
De meeste wisselstroomdynamo’s wekken een drie-faze wisselstroom
op, die door middel van silicium dioden wordt gelijkgericht. In tegen
stelling tot de gelijkstroomdynamo, wordt niet de statorwikkeling maar
de rotorwikkeling bekrachtigd. Dit betekent dus tevens dat de stroom
door koolborstels en sleepringen gering is. In fig. 59 is het schema
getekend van een wisselstroomdynamo van S.E.V.-Motorola. De
stator (6) bezit drie wikkelingen, waarvan de uiteinden met elkaar
en met in totaal zes siliciumdioden, die zorgen voor dubbele gelijkrichting van de drie fazen, zijn verbonden. Wanneer de contactschakelaar (9) wordt gesloten, wordt de rotor (5) via de elektronische
spanningsregelaar (2) bekrachtigd. Afhankelijk van de ladingstoestand
van de accu, bepaalt de spanningsregelaar de stroom door de rotor
en daarmede dus de opbrengst van de dynamo.
De siliciumdioden laten de stroom slechts in één richting door, n.1.
van dynamo naar accu; er is dus geen automatische schakelaar nood
zakelijk. Dit zou tevens betekenen dat het bij gelijkstroomdynamo’s
gebruikelijke laadcontrolelampje niet zou kunnen worden toegepast.
S.E.V.-Motorola heeft dit probleem opgelost door een z.g. grendeldiode (11) te gebruiken. Het parallel aan deze diode geschakelde
laadcontrolelampje (8) geeft aan of de accu wordt bijgeladen. Overi
gens kunnen grendeldiode en laadcontrolelampje ook worden weg
gelaten; in dat geval kan met de ampèremeter (12) het laden c.q.
ontladen van de auto-accu worden gecontroleerd.
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De wisselstroomdynamo is door het ontbreken van een collector veel
beter bestand tegen hoge toerentallen dan de gelijkstroomdynamo.
Door toepassing van een kleine dynamopoelie wordt de wisselstroom
dynamo dan ook met een aanmerkelijk hoger toerental aangedreven.
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Toerentallen tot 15.000 omw./min zijn toelaatbaar. Door de hoge
overbrengingsverhouding is het toerental van de wisselstroomdynamo
reeds bij stationnair draaiende motor zo hoog, dat een voldoende
groot vermogen kan worden afgegeven voor het bijladen van de accu
c.q. de voeding van de verbruikers. In fig. 60 is een grafiek getekend
waaruit de opbrengst van een 6-volts S.E.V.-Motorola dynamo bij
verschillende toerentallen kan worden afgelezen. Hieruit blijkt tevens,
dat bij lage temperaturen de opbrengst groter is dan normaal, hetgeen
een bijzonder prettige eigenschap is, daar juist bij koude de capaciteit
van de auto-accu geringer is.
Een nadeel van de wisselstroomdynamo is het relatief grote vermogen
dat de automobielmotor bij stationnair toerental moet kunnen leveren.
Immers, de wisselstroomdynamo levert reeds bij dit lage toerental
een groot elektrisch vermogen, dat onder meer wordt bepaald door
de ladingstoestand van de accu en van het aantal ingeschakelde
stroomverbruikers. De stationnaire afstelling moet dan ook zodanig
zijn, dat bij maximaal afgenomen elektrisch vermogen de motor nog
’goed ronddraait’. Wordt echter minder stroom afgenomen, dan zal
de motor stationnair te snel draaien, extra lawaai produceren en
onnodig brandstof verbruiken.
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Elektronische spanningsregelaar

Genoeg nu over de voor- en nadelen, Een tweetal wisselstroomdynamo’s voor toepassing in auto’s ziet u in de afb. 61 en 62. Ook de
Lucas wisselstroomdynamo is uitgerust met zes silicium dioden voor
het gelijkrichten van de wisselstroom. Deze dioden zijn met het huis
van de dynamo verbonden en worden gekoeld door de luchtstroom
door de dynamo. In fig. 63 is het schema van de elektronische span
ningsregelaar — type 4TR — van Lucas getekend. Het regelen van
de uitgangsspanning van de dynamo geschiedt door het meer of min-
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der bekrachtigen van de rotor- of ankerwikkeling L, die hiertoe is
aangesloten op de klemmen ’plus’ en ’F’ van de regelaar. De werking
van de schakeling is als volgt: wanneer de contactsleutel van de auto
wordt ingeschakeld, wordt gelijktijdig de schakelaar S gesloten, waar
door de regelaar wordt verbonden met de min van de auto-accu (plus
aan massa). De basis van de npn-transistor V2 ligt via R1 aan plus
12 V; V2 is dus geleidend en de ankerwikkeling L wordt bekrachtigd.
Bij toenemend motortoerental stijgt de uitgangsspanning van de
dynamo en dus ook de spanning over de potentiometerschakeling R3,
R2 en R4. Afhankelijk van de stand van de potentiometer R2 zal,
indien de uitgangsspanning van de dynamo boven een bepaalde
waarde stijgt, de zenerdiode Dz geleidend worden, waardoor de basis
van V2 positief wordt gestuurd en deze transistor geleidend wordt.
Hierdoor ontstaat een spanningsval over Rl; de basis van V2 ont
vangt nu een lagere positieve spanning of is — indien de positieve
spanning op de basis van VI hoog genoeg is, via VI verbonden met
de negatieve pool van de accu, waardoor V2 gaat sperren en de
de ankerwikkeling L niet langer wordt bekrachtigd. De uitgangsspan
ning van de dynamo daalt nu, evenals de basisspanning van VI. De
stroom door deze transistor wordt lager en de spanningsval over Rl
minder. V2 wordt nu weer geleidend, waardoor de ankerwikkeling
L weer wordt bekrachtigd en de gehele cyclus zich herhaalt.
Wanneer er nu geen speciale maatregelen waren genomen, zou de
schakeling weliswaar goed werken, maar de belasting van de vermogenstransistor V2 zou onder bepaalde bedrijfsomstandigheden (n.1.
indien V2 niet geheel geleidend of volledig gesperd is) zeer hoog zijn,
zodat hiervoor een type met een bijzonder hoge collectordissipatie zou
moeten worden toegepast. Bovendien zou veel nutteloze warmte wor
den ontwikkeld. Beter en economischer is het, de transistor V2 slechts
als elektronische schakelaar te gebruiken; evenals bij een normale
spanningsregelaar wordt dan de stroom door de ankerwikkeling aanen uitgeschakeld, zodat deze wikkeling hetzij maximaal bekrachtigd,
hetzij geheel stroomloos is. Voor dit doel is het terugkoppelcircuit
R5-C2 aangebracht. Indien nu de stroom door V2 begint te dalen,
stijgt de spanning op punt F, waardoor via de weerstand R5 de con
densator C2 wordt opgeladen. Dit heeft tot gevolg dat de basis van
VI een extra positieve sturing ontvangt, waardoor de stroom door VI
verder toeneemt, terwijl gelijktijdig de stroom door V2 nog verder
afneemt. Dit effect is cumulatief en de schakeling bereikt zeer snel
het punt waarop VI geheel geleidend en V2 volledig gesperd is.
Wanneer C2 weer wordt ontladen, daalt de stroom door het terug
koppelcircuit en bereikt mogelijk een zodanige lage waarde, dat zelfs
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in combinatie met de stroom door de zenerdiode Dz, VI niet meer
geheel geleidend blijft. De collectorspanning van VI stijgt nu, waar
door de basis van V2 weer positief wordt; de collectorstroom van V2
stijgt en de collectorspanning daalt. Ook op punt F daalt dus de span
ning en via R5-C2 wordt de basis van VI negatief uitgestuurd, waar
door VI zeer snel de niet geleidende toestand bereikt. V2 is nu gelei
dend en de stroom door de ankerwikkcling L weer maximaal. Afhan
kelijk van de belasting en het toerental van de dynamo schakelt V2
op deze wijze de stroom door de ankerwikkeling aan en uit. Daar
V2 hierbij slechts dienst doet als elektronische schakelaar, kan een
transistor met een betrekkelijk lage collectordissipatie worden toege
past.
Het schakelen van de ankerspanning geschiedt zeer snel, waardoor
over deze wikkeling hoge inductiespanningen kunnen ontstaan, die
een gevaar voor V2 zouden vormen. Deze transistor wordt daarom
beschermd door een speciale diode D. die de spanningspieken onder
drukt.
De condensator Cl tussen basis en collector van VI doet dienst als
ontstoring voor radio en televisie. De thermistor parallel aan R3 com
penseert automatisch eventuele veranderingen in de omgevingstempe
ratuur, waardoor de schakeling bij alle temperaturen betrouwbaar
blijft werken.
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HOOFDSTUK 8

ELEKTRONISCHE SCHAKELINGEN TER VERHOGING VAN DE
VERKEERSVEILIGHEID EN HET COMFORT

Dat de halfgeleiders niet slechts kunnen worden toegepast om de elek
trische installatie van de moderne auto te verbeteren, maar ook voor
het verhogen van de veiligheid en het gemak van de automobilist
tonen de volgende — door Philips ontwikkelde — schakelingen.
In fig. 64 is het schema getekend van een automatisch parkeerlicht,
dat de veiligheid op de weg bevordert en ons bovendien een ’bon’ kan
besparen. Met deze schakeling wordt bij duisternis automatisch het
parkeerlicht van de auto ontstoken. Ook kan de schakeling worden
gebruikt, indien geparkeerd wordt onder een straatlantaarn, die een
deel van de nacht gedoofd is; het parkeerlicht treedt in dat geval
automatisch in werking zodra de straatverlichting dooft. Bij de scha
kelingen volgens fig. 64 gloeit het lampje bij invallende duisternis
geleidelijk aan. Hiertoe is in de basisleiding van de transistor VI een
spanningsdeler opgenomen, die bestaat uit een LDR (Light Dependent
Resistor) en een weerstand R. Wanneer de LDR verlicht is, bedraagt
de weerstand enige honderden ohm, waardoor de basis van VI
praktisch op emissorpotentiaal staat, zodat deze transistor niet ge
leidend is. Het parkeerlampje is dan gedoofd. Bij invallende duisternis
neemt de weerstand van de LDR geleidelijk toe, waardoor de basis
spanning verschuift naar collectorpotentiaal; VI wordt geleidend en
het lampje L licht op.
chastit
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fig. 64a Voor de transistor ne
men we een Philips AC 128, of
andere eindtransistor (de dissipatie moet dan ca. 700 mW bedra
gen). De LDR is het Philips type
B873105, maar men kan ook een
fotoweerstand RPY14 toepassen.
R heeft een waarde van ca. 10
kQ. (zie tekst)
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fig. 64b Als de pluspool van de
accu aan het chassis ligt, passen
we een npn transistor toe
(AC 127).

I
De diode 0A9 in de emissorlciding van VI zorgt in combinatie met
R1 voor een drempelspanning van ca. 0,3 V; alvorens de transistor
geleidend kan worden, moet eerst deze drempelwaarde worden over-
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fig. 64c Een ander gloeilampje
en een andere weerstand maken
de schakeling geschikt voor 12 V.
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fig. 64d Dezelfde schakeling als
fig. 64b echter voor 12 volt.

schreden. De lichtsterkte waarbij het parkeerlicht wordt ontstoken
c.q. gedoofd, hangt af van de eigenschappen van de transistor, de
waarde van de weerstand R en van de plaats waar de LDR in of op
de auto is bevestigd. De waarde van R dient dan ook experimenteel
te worden vastgesteld; gewoonlijk zal een waarde tussen 5 en 10
kilohm goed voldoen.
Om geen hinder te ondervinden van de verlichting van andere auto’s
e.d. dient de LDR zodanig te worden geplaatst, dat het licht alleen
van de bovenzijde kan toetreden. Een geschikte plaats is b.v. tussen
de voorruit en de motorkap of op het dak van de auto. Bij vele automobieltypen zal het ook mogelijk zijn de LDR direct achter de voor
ruit bovenop het dashboard te monteren.
Met de schakelaar S kan de installatie worden uitgeschakeld. Dit is
weliswaar niet noodzakelijk voor wat betreft het stroomverbruik —
dit bedraagt bij voldoende lichtsterkte maar enige milli-ampères —
maar wel om verwarrende signalen te voorkomen. Immers, zou men
’s avonds door een verlichte straat rijden, dan zou het parkeerlicht
bij elke lantaarnpaal doven om weer op tc lichten zodra de auto uit
het lichtveld van de lantaarn is verdwenen.
De vier schakelingen (a, b, c, d) van fig. 64 zijn aangepast aan de
verschillende typen automobielen, namelijk voor 6 of 12 V en met
plus- of min aan massa. De werking van alle schakelingen is gelijk.

Snel schakelend automatisch parkeerlicht.
Een geperfectioneerde, automatische parkeerlichtschakeling is gete73

kend in fig. 65. Bij deze schakeling gloeit het parkeerlampje bij in
vallende duisternis niet geleidelijk op, maar wordt na het bereiken
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fig. 65b Voor auto’s, waarbij de
positieve pool aan het chassis ligt,
deze schakeling: VI = AC127,
V2 = AC 128.

fig. 65a Voor VI nemen we een
AC 125, AC 126, AC 128 of AC
132; dit zijn alle transistoren met
een maximum dissipatie van 500
mW. V2 is een npn type, dus de
AC 127.

van een bepaalde lichtsterkte direct op volle spanning ingeschakeld.
Omgekeerd wordt bij toenemende lichtsterkte het lampje ineens uit
geschakeld. De schakelpunten liggen bij resp. 5 en 80 lux.
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fig. 65c We passen hier dezelfde
transistoren toe, dus VI =
AC128 en V2 = AC127, maar
aangepaste weerstanden en een
gloeilampje van 12 V. Voor de
LDR nemen we in alle gevallen
de B873105 of de RPY14.
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fig. 65d Als fig. 65b, maar dan
voor 12 volt installatie.

De werking van deze schakeling is als volgt: de emissor van VI ont
vangt door middel van de spanningsdeler R1-R2 een betrekkelijk
lage drempelspanning, terwijl in de basisleiding van VI een span
ningsdeler, bestaande uit een LDR en een weerstand R, is opgenomen.
Bij voldoende lichtsterkte is VI niet geleidend, daar de basis via de
LDR met de emissor is verbonden. Daalt de lichtsterkte beneden 5
lux, dan wordt VI geleidend. De basis van V2 wordt hierdoor positief
en ook deze transistor wordt geleidend, waardoor de weerstanden
R1-R2 worden overbrugd door de relatief lage emissor-collector
weerstand van V2. De emissor-voorspanning van VI daalt nu, waar
door de stroom door VI verder toeneemt. Ook de stroom door V2
neemt hierdoor verder toe. Het effect is cumulatief en zeer snel wordt
het punt bereikt, waarbij de stroom door de parkeerlamp de maximale
waarde heeft bereikt.
Omgekeerd wordt bij toenemende lichtsterkte de stroom door beide
transistors zeer snel onderbroken, waardoor het parkeerlicht weer
wordt uitgeschakeld. De juiste instelling van de schakeling dient weer
experimenteel te worden bepaald door voor R de meest geschikte
weerstand te kiezen. Eventueel kan voor R een instelpotentiometer
van 100 kilohm in serie met een weerstand van 3300 ohm worden
gebruikt. Het stroomverbruik van de schakelingen volgens fig. 65
bedraagt bij uitgeschakelde parkeerlamp circa 1/10 van de stroom
welke de lamp verbruikt. Voor het opstellen van de LDR gelden weer
accu

oSf

schakeling

66 of 65
parkeerlamp tinkt

fig. 66
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o
schakeling
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fig. 67

parkeerlamp
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dezelfde voorschriften als voor de schakelingen volgens fig. 64. In de
fig. 66 en 67 is aangegeven hoe de automatische parkeerlichtschakeling in de elektrische installatie van de auto kan worden opgenomen.
Waarschuwingssignaal voor ’lichten uit’.
Bijzonder eenvoudig is de in fig. 68 getekende schakeling voor het
waarschuwen van de automobilist, indien bij het verlaten van de auto
de lichten niet zijn uitgeschakeld. Voorwaarde is slechts dat de auto
v/* 12 V

1

interieur

verlichting

licht tchakelitr

0A9

-Mdeur -

fig. 68

tchokeloor

100 mA
xoemer

iu to
verlichting

is voorzien van een deurcontact voor het bedienen van de binnenverlichting. Indien de lichtschakelaar is ingeschakeld, zal bij het
openen van het portier de zoemer een waarschuwingssignaal produ
ceren. De diode 0A9 zorgt ervoor dat de stroom slechts in één
richting kan vloeien en voorkomt dat bij uitgeschakelde verlichting
de zoemer via de lamp voor de binnenverlichting en de lampen van
de autoverlichting wordt bekrachtigd. De in fig. 68 getekende
schakeling is bestemd voor auto’s met de minpool van de accu aan
massa. Bij auto’s met de plus aan massa dienen de aansluitingen van
de diode 0A9 te worden verwisseld.

Controlesysteem voor de achterlichten.
Dit controlesysteem geeft aan, of één of beide achterlichten van de
auto defect zijn. Fig. 69 toont de schakeling van dit controlesysteem.
De beide in de basisleiding van VI opgenomen foto-elektrische cellen
zijn in de achterlichten gemonteerd. Wanneer beide achterlichtlampen
branden, zijn VI en V2 niet geleidend. Zodra één der achterlicht
lampen dooft, neemt de weerstand van de bijbehorende foto-elektrische
cel toe, waardoor VI en V2 geleidend worden en het controlelampje
oplicht. De fig. 69a, b, c en d tonen de verschillende schakelingen
voor auto’s met 6- of 12-volt installatie en min c.q. plus aan massa.
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fig. 70a en c
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fig. 70b en d
VI — AC125, AC126,
AC128 of AC132
V2 —AC127

Afhankelijk van de plaatsingsmogelijkheden in de lamphouders, kun
nen fotocellen van het type ORP60 of ORP61 worden toegepast. Als
controlelampje kan eventueel ook het reeds in de auto aanwezige
controlelampje van de richtingaanwijzers worden benut. De verschil
lende schakelingen hiervoor zijn getekend in de fig. 70a, b, c en d.
De waarde van de weerstand R in de fig. 69 en 70 is afhankelijk
lichtschakelaar

★12 V

50 mA
controlelamp

|

fig. 70c
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fig. 70d
V2

I
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15
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T

achterlichten

van de plaats van de fotocellen t.o.v. de achterlichtlampen, zodat deze
waarde experimenteel moet worden vastgesteld. In het algemeen zal
een waarde tussen 33 en 100 kilohm goed voldoen.
Gecombineerd parkeer-waarschuwingssignaal.

Het blijkt ook mogelijk, de automatische parkeerlamp te combineren
met een hoorbaar waarschuwingssignaal voor de autoverlichting. Om
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de werking van dit combinatie-instrument te verklaren, is in fig. 71
een deel van de elektrische installatie van een auto getekend. Hierin
zijn drie punten (1, 2 en 3) aangegeven, welke — afhankelijk van de
bedrijfstoestand van de auto — een verschillende of een gelijke span
ning t.o.v. massa bezitten. In de bijbehorende tabel zijn de verschil
lende mogelijkheden voor de punten 1, 2 en 3 aangegeven, alsmede
3

2

o-

regulateur

/ lichtschakelaar

■

dynamo

j

accu

I i

fig. 71

auto verlichting

de bedrijfstoestand van de auto. In de beide laatste kolommen is
bovendien nog aangegeven of de zoemer c.q. parkeerlamp is inge
schakeld of niet. Uit deze tabel blijkt dat:
punt 1 met massa is verbonden, indien de autoverlichting is uitge
schakeld. Bij ingeschakelde verlichting bezit dit punt dezelfde span
ning als punt 2;
punt 2 is altijd verbonden met één der accupolen;
punt 3 is bij stilstaande motor via de dynamo verbonden met massa.
Wanneer de motor met voldoende hoog toerental draait, is dit punt
via de spanningsregelaar direct met punt 2 verbonden.
Wanneer we nu punt 6 van de tabel bezien, rijst onwillekeurig de
vraag, of het gewenst is dat ’s nachts bij stilstaande motor en inge-

No.

1

2
3

OMSTANDIGHEID
___ OF CONDITIE
Motor
Licht
Tijd

dag
dag
dag

4
dag
~5~ nacht
6
nacht
7
nacht
8
nacht
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schakelde verlichting een waarschuwingssignaal wordt gegeven. Daar
dit sterk afhankelijk is van de individuele eisen, welke aan de installa
tie worden gesteld, werden twee verschillende schakelingen ontworpen,
n.1. één waarbij de zoemer geen waarschuwingssignaal produceert
(fig. 72) en één waarbij de zoemer wel in werking treedt bij het af
zetten van het contact (fig. 73). Vanzelfsprekend treedt de zoemer bij
beide schakelingen in werking indien de verlichting overdag niet
uitgeschakeld is bij stilstaande motor (vergl. 2 van de tabel).
Met de schakeling van fig. 71 in het achterhoofd zal het weinig
moeite kosten de werking van de schakelingen volgens de fig. 72 en
73 te begrijpen. Als voorbeeld nemen we bedrijfstoestand 6 van de
tabel: In het schema (fig. 72) is de batterijspanning beschikbaar op
de aansluitingen 1 en 2, terwijl aansluiting 3 met massa is verbonden.
VI is niet geleidend, daar de foto-elektrische cel een hoge weerstand
bezit. De spanning op punt A is dan ook slechts een weinig lager dan
die op punt 2. De basis van V2 ontvangt dan via R1 voldoende stuurspanning om deze transistor geleidend te doen zijn: het parkeerlampje
3

parkterlamp
12 V 6
100 mA '

0A9
—I I-------- 1
xoamtr

fig. 73c
VI = AC125, AC126,
AC128 of AC132
V2 = AC127

S

2
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licht op. Hoewel op aansluiting 1 de volle batterijspanning aanwezig
is, zal de zoemer toch niet werken, daar VI niet geleidend is en de
weerstanden R1 en R2 de stroom door de zoemer tot ca. 1 mA
beperken.
De diode BA 100 voorkomt dat R wordt kortgesloten door de zoemer.
Wanneer we nu fig. 73 bezien, dan blijkt dat ook hier de volle
batterijspanning aanwezig is op de aansluitingen 1 en 2, terwijl aan
sluiting 3 weer met massa is verbonden. VI is nu geleidend, waar
door over R1 een spanningsval aanwezig is, die ervoor zorgt dat V2
ook geleidend is, zodat het parkeerlampje oplicht. De werking van
deze schakeling is vergelijkbaar met die van fig. 65.
Aangezien de diode OA9 de stroom in de juiste richting doorlaat,
produceert de zoemer een waarschuwingssignaal. (In de standen 3 en
7 van de tabel zorgt de OA9 ervoor dat de zoemer niet bekrachtigd
wordt).
3
parkeerlamp
100 mA

(X)

0A9
—1 1---------zoemer

V2

fig. 73d
VI - AC127
V2 — AC128 of AC132
plus accu aan massa; 12 V

1

s
2

Het instellen van de schakelingen van fig. 72 en 73 geschiedt, evenals
bij de in het voorgaande beschreven schakelingen, door de waarde van
R experimenteel te bepalen. De schakelaar S maakt het mogelijk de
gehele installatie uit te schakelen.
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HOOFDSTUK 9

EEN UNIVERSELE ACCULADER
De vele voordelen, als bedrijfszekerheid, eenvoud, gering formaat,
veiligheid en de mogelijkheid om met een en dezelfde schakeling
zowel accu’s van 6 V als van 12 V te laden, maken dit apparaat tot
een zeldzaam aantrekkelijk hulpmiddel tegen de strijd van de slechtstartende motor.
Deze voordelen worden slechts gekocht tegen één nadeel, nl. dat men
de transformator zelf moet wikkelen, want een type, dat men hier
voor zou kunnen gebruiken, is beslist niet in de handel.
De werking van het apparaat is simpel en berust min of meer op het
principe van constante stroomsturing. De laadstroom wordt hierbij
bepaald door een in het circuit geplaatste weerstand. De stroom is
vrijwel dezelfde voor een 12 V als voor een 6 V accu, om welke
reden er helemaal niets behoeft te worden omgeschakeld.
Fig. 74 geeft het complete schema van deze acculader.
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fig. 75 Het weerstand verloop van de beide
gloeilampen, waarin de weerstand in ohm en
de stroom in mA.
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Als stroombegrenzende weerstand zien we twee parallel geschakelde
gloeilampen van 220 V - 100 W, waarvan het weerstandverloop in
fig. 75 is gegeven. De gloeilampen bieden hier een wezenlijk voordeel
boven een gewone weerstand, omdat hun weerstand aanmerkelijk
toeneemt bij het groter worden van de afgenomen stroom, waardoor
het effect van de constante stroomsturing beter wordt verwezenlijkt.
In het schema zien we twee dioden BYY21, welke om de beurt de
stroom geleiden. De zekering van 10 A behoedt het apparaat voor
vernieling, die onmiddellijk het gevolg zou zijn van een abusievelijke
verwisseling van de plus- en minklemmen van lader en accu. Er zij
op gewezen, dat kortsluiting van beide aansluitklemmen deze zekering
niet doet doorslaan, omdat de stroom in deze kring nooit groter kan
zijn dan 7 A.
We maken immers gebruik van stroombegrenzende gloeilampen aan
de primaire zijde.
Hoe de betrekking tussen spanning en stroom over de transformator
en de gloeilampen is, kunnen we zien in de Tabel 2.
In de minleiding kan, behalve de zekering van 10 A, ook nog een
ampèremeter worden opgenomen. Aan de voorzijde van de acculader
is daarom een aansluiting hiervoor aangebracht, welke normaal door
een brug is kortgesloten.
De bouw zullen we helemaal aan u zelf overlaten, hoewel wij wel de
fraaie compacte bouwwijze willen laten zien, zoals deze bij het proto
type werd gevolgd, zie afb. 76 en 77.
Men is natuurlijk ten zeerste gebonden aan de afmetingen van het
kastje. U zult in ieder geval erop moeten letten, dat de beide dioden
elk apart op een stukje aluminimum van minstens 80 x 110 x 2 mm
worden gemonteerd, teneinde een goede koeling te waarborgen.
In verband met de warmteafgifte van de gloeilampen dienen deze
boven de dioden te worden aangebracht.
De transformator.
De afmetingen van de blikken geeft fig. 78. U kunt wel grotere blikmaten gebruiken, maar probeer het niet met kleinere, want dan wor-
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den de verliezen te groot. Als u een oude transformator heeft, waar
van het blikpakket aan deze eisen voldoet, dan kunt u hiervan de koker
en vanzelfsprekend ook de kern gebruiken. Ook als u een oude trans
formator heeft, waarvan de afmetingen van de blik-lamellen sterk van
de gegeven maten afwijken, is het misschien toch wel mogelijk de
kern en de spoelkoker te gebruiken.
U moet erop letten, dat de oppervlakte van het middenbeen minstens
1296 mm2 bedraagt en dat u alle wikkelingen kunt aanbrengen, dus
dat het oppervlak van de wikkelopening ca 1000 mm2 is. Wat u even
tueel niet uit de afmetingen van de lamellen kunt halen, mag u uit
het aantal, dus de dikte van het pakket, halen.
De dikte van het koperdraad en het aantal windingen vindt u in
tabel 1.

I

Ii
I

i

!
I
I

I
I

Tabel 1

wikkeling

A

wikkel
aantal

draaddikte

wikkel
breedte

windingen
per laag

500
50

0.6
1.5

45
45

63
25

8
4

50

1.5

45

25

4

BI
B2

Tabel 2

aansluitklemmen
lading van 12 V
lading van 6 V
aansluitklemmen

Vimp

open
accu ...
accu ...
gesloten

volt
40
80
130
190

aantal
lagen

spanning
(V)

stroom
(A)

1

150

15
15

4.5

^primair

Jo

volt
200
140
90
30

ampère
3.8
5,3
7

j

86

INHOUD

Hoofdstuk 1
ONTSTEKING SS Y STEM EN
Doel
Tips voor het afstellen van de ontsteking
De verschillende typen ontstekingssystemen
Bobine-ontsteking
Nadelen van de bobine-ontsteking . . .
Welke verbeteringen zijn mogelijk? . . .

.
.

5
6
8
9
11
12

Hoofdstuk 2
TRANSISTORONTSTEKING
Principe
De werking
De voordelen van de transistorontsteking .
AEC 77 transistorontsteking
Inbouwvoorschriften AEC 77
Auto-Guide transistorontsteking
Bosch transistorontsteking
Heathkit transistorontsteking
Lucas transistorontsteking
Lucas ’Opus 1’ en 'Opus 3’
Andere ’pick-up-systemen’
Lucas transistorontsteking voor renwagens .
Motorola transistorontsteking

15
16
17
19
20
22
23
25
29
30
33
33
36

Hoofdstuk 3
TRANSISTORONTSTEKING VOOR ZELFBOUW
De bobine
De bouw
Het rijden

40
42
43

Hoofdstuk 4
CAPACITIEVE ONTSTEKINGSSYSTEMEN
Motorola condensatorontsteking
. . .
Condensatorontsteking met thyratron . .
Bosch condensatorontsteking
Transistoromvormer

45
48
50
51
87

*

Hoofdstuk 5
ONTSTOREN
De ontstekingsinstallatie
Het laagspanningsdeel .
De proef op de som .
Hoofdstuk 6
TRANSISTOR TOERENTELLERS
Principe
Toerentellers met multivibrator
Constructie
Het ijken
Heathkit toerenteller

F
53
56
57

59
61

63
64
65
>

Hoofdstuk 7
WISSELSTROOMDYNAMO’S

67

Hoofdstuk 8
ELEKTRONISCHE SCHAKELINGEN TER VERHOGING
VAN DE VERKEERSVEILIGHEID
Automatisch parkeerlicht
Snelschakelend parkeerlicht
Waarschuwingssignaal voor ’lichten uit’
Controlesysteem voor de achterlichten
Gecombineerd parkeerlicht/waarschuwingssysteem

72
73
76
77
79

Hoofdstuk 9
UNIVERSELE ACCULADER .

84

88

<

§

SIEMENS
o

IHnaBV^ëasL- ———__

M

1
M
im
!—T**T”™
I—■! ■

I

r ié
■f-

II-

--fiEsa.—BW
as

■'i

i

nvriTTiTrnTiTi TiiirVolledig progmma
Siemens bouwelementen
• condensatoren
• halfgeleiders
• buizen
• weerstanden

• ferriet-materiaal
S
<
cn
z
i

ïiSZi !

• materiaal voor H.F.
afscherming
• zwakstroom relais

• geëtste schakelingen
en onderdelen hiervoor

NEDERLANDSCHE SIEMENS MAATSCHAPPIJ N.V.
POSTBUS 1068 • 's-GRAVENHAGE ■ TELEFOON 183850 • TELEX 31373

