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Inleiding 

Als onderdeel van mijn opleiding tot 
elektrotechnisch ingenieur aan de Technische 
Universiteit te Eindhoven heb ik m1Jn tweede 
'T.U.-stage' verricht op het Instituut voor 
Perceptie Onderzoek (IPO) te Eindhoven. 
Binnen de themagroep 'communicatiehulpmiddelen' op 
het IPO is men onder andere op het gebied van 
verlichting concreet bezig met het ontwikkelen en 
verbeteren van hulpmiddelen voor (in dit geval 
visueel) gehandicapten. 
Tijdens mijn stage ben ik bezig geweest met het 
aanpassen van een dimmer/ ballast voor een 36 Watt 
PL-lamp met als doel deze geschikt te maken voor 
plaatsing in de voet van een bureau-leeslamp voor 
slechtzienden. 
De omschrijving van mijn stage-opdracht is terug te 
vinden in bijlage 1 onder de titel 'stage regelbare 
leesverlichting'. 
Tijdens mijn stage heb ik een aantal keren voor 
zowel praktische zaken als met technische vragen 
een beroep kunnen doen op dhr.Melai van Philips 
Lighting. Voor deze prettige samenwerking wil ik 
hem hartelijk danken. 
In dit rapport breng ik verslag uit van mijn 
bevindingen, vorderingen en resultaten ten aanzien 
van de hoogfrequente dimmer voor de 36 Watt PL
lamp. 
Omdat het project in de beschikbare 150 uur niet 
volledig is gerealiseerd, is het verslag zó opgezet 
dat opgedane kennis wordt overgedragen en 
opmerkingen bij de overgebleven problemen onder de 
aandacht van de nieuwe stagair worden gebracht. 
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Bst.1 Slechtziendheid en verlichting. 

1.1. Het menselijk visueel systeem 

Het menselijk visueel systeem bestaat uit beide 
ogen, de gezichtszenuwen en de zenuwbanen die de 
ogen verbinden met het gezichtscentrum in de 
hersenen, waar de visuele waarnemingen worden 
gevormd. 
Als stralingsenergie het oog bereikt, gaat het door 
het hoornvlies, de pupil en de lens en wordt 
geabsorbeerd in het netvlies. Vervolgens gaat er 
een stroom van elektrische pulsen via de zenuwen 
naar de hersenen, die uit deze pulsen informatie 
halen over de plaats van herkomst op het netvlies, 
de kleur van de straling en de intensiteit ervan. 
Het hoornvlies is doorlaatbaar voor straling met 
golflengte tussen 295 en 2500 nm .. Maximaal 
transparant is het tussen 400 en 1200 nm. De pupil 
regelt de grootte van de lichtstroom die wordt 
toegelaten. De transparante oogmedia (lens, 
hoornvlies,glasvocht) beschermen het netvlies tegen 
kortgolvige straling. 
Het netvlies is samengesteld uit twee soorten 
lichtgevoelige zenuwcellen; nl. de kegeltjes en de 
staafjes. De kegeltjes zorgen voor het zien bij 
sterke verlichting (fotopisch zien of dagzien). 
Fotopisch zien wordt gekenmerkt door een grote 
scherpte, grote waarnemingssnelheid van contrasten 
en tevens waarneming van kleuren. De staafjes 
zorgen voor het zien bij minder sterke verlichting 
(scotopisch zien of nachtzien). Scotopisch zien 
wordt gekenmerkt door een hoge gevoeligheid voor 
lichtindrukken, zwakke scherpte, lage snelheid om 
contrasten te onderscheiden en de onmogelijkheid om 
kleuren waar te nemen. 

1.2. Slechtziendheid 

Men kan stellen dat pas rond de puberteit het oog 
anatomisch en functioneel geheel klaar is. Vanaf 
dan zet een heel geleidelijk verouderingsproces in 
dat doorzet tot op hoge leeftijd. Verder kan door 
aangeboren afwijkingen, ongelukken en andere 
oorzaken het gezichtsvermogen van sommige mensen 
duidelijk slechter zijn dan bij normaalzienden. 
Er zijn teveel soorten van slechtziendheid om er 
algemene klachten en opmerkingen bij te geven, maar 
duidelijk is dat voor veel slechtzienden naast 
allerlei andere hulpmiddelen het gebruik van goed 
licht onontbeerlijk is. 
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1.3. Verlichting 

Licht of voor de mens zichtbare straling omvat dat 
gebied van de elektromagnetische straling dat 
rechtstreeks een visuele waarneming in het 
menselijk oog teweeg brengt. De grenswaarden in de 
golflengte zijn niet nauwkeurig te trekken, doch 
liggen ongeveer bij de 380 en 780 nm. 
Vooral voor snelle waarneming van contrasten en 
kleuren met grote scherpte is goede en voldoende 
verlichting zeer belangrijk. Spiegeling en 
verblinding moeten zoveel mogelijk worden voorkomen 
en algemene verlichting moet zo homogeen en diffuus 
mogelijk in de ruimte worden verdeeld. 
Speciale aandacht verdient de lees- en 
werkverlichting. De hoeveelheid licht op de 
werkplek moet voldoende zijn om taken zoals lezen, 
schrijven, monteren, naaien en solderen zonder 
onnodige visuele inspanning te kunnen verrichten. 
Het is gebleken dat kunstlicht met een brede 
spectrale samenstelling door de meeste mensen als 
'fijn' ervaren wordt. TL- en PL-fluorescentielampen 
hebben deze eigenschap, die optimaal wordt benut 
als zij ondergebracht zijn in armaturen met witte 
reflectoren en diffussieroosters. Dit kunstlicht 
komt het meest overeen met diffuus daglicht. 

1.4. Slechtziendheid en verlichting 

Slechtzienden stellen meer eisen aan verlichting 
dan normaalzienden. Die eisen kunnen per persoon 
verschillen wat betreft de spectrale verdeling van 
het licht en het verlichtingsniveau. Zo is er onder 
de slechtzienden een groep die behoefte heeft aan 
meer licht dan gebruikelijk (de lichtminnenden), 
terwijl andere slechtzienden juist last hebben van 
veel licht (de lichtschuwen). Bij slechtziendheid 
moet de behoefte aan verlichting individueel worden 
onderzocht. Pas sinds kort wordt die individuele 
aanpak ten aanzien van verlichting gezien als een 
hulpmiddel ter verbetering van de 
contrastwaarneming en gezichtsscherpte. 
Niet-flikkerende TL-lampen en (modernere) PL-lampen 
verdienen de voorkeur boven de conventionele 
gloeilamp, omdat ze een breed spectrum hebben en 
ook vanwege hun geringe warmte-afgifte, waardoor ze 
gebruiksvriendelijker zijn voor slechtzienden. 
Voor veel slechtzienden is een voorziening om de 
verlichtingssterkte naar behoefte in te stellen 
nodig, in verband met hun verhoogde gevoeligheid 
voor reflecties, verblinding en voor grote 
verschillen tussen de verlichting van de taak 
(boek, werkstuk, enz.) en de omgeving. 
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Bst.2 De 36 watt PL-lamp 

zoals in hoofdstuk 1 al enkele malen opgemerkt is, 
zijn TL- en PL-lampen bijzonder geschikt om te 
gebruiken als verlichting voor slechtzienden en ook 
veel normaalzienden waarderen het zachte licht van 
deze lampen. 
Beide typen zijn gasontladingslampen. Om enig 
inzicht te geven in de werking van dit soort 
lampen, wordt hiervan eerst een korte samenvatting 
gegeven in paragraaf 2.1. 

2.1. Gasontladingslampen 

Bij een gasontlading bewegen er geladen deeltjes in 
het gas tussen twee elektroden doordat er tussen de 
elektroden een elektrisch veld heerst. Om 
stroomdoorgang te verkrijgen, moeten er vr1Je 
ladingen aanwezig zijn in het gas, zoals elektronen 
en positieve ionen. Vanwege hun hoge snelheid 
zorgen voornamelijk de elektronen voor het 
stroomtransport. 
Een starter wordt gebruikt om de ontlading te 
beginnen. Deze levert spanningspieken die het gas 
doet ioniseren en de lamp tot ontsteking brengt. De 
grootte van de benodigde spanningspiek is mede 
afhankelijk van de temperatuur van de lamp. 
Ladingsdragers die door één van de elektroden 
worden aangetrokken, versnellen in het elektrisch 
veld en hun kinetische energie neemt toe. Zij 
kunnen botsen met een neutraal atoom, waarbij zij 
hun energie kunnen verliezen. Op deze manier kunnen 
neutrale atomen geïoniseerd worden en in 
aangeslagen toestand komen. Enige tijd later wordt 
de aanslagenergie afgegeven tijdens een botsing met 
een ander atoom of door spontane overgang naar een 
lagere energietoestand, waarbij de vrijgekomen 
energie wordt uitgezonden in de vorm van een 
lichtfoton. Dit foton heeft dan een bepaalde 
golflengte, die correspondeert met zijn energie. 
Hierbij wordt vaak ook straling gegenereerd in het 
ultra-violette gebied. Fluorescentiepoeder op de 
buiswand van de lamp licht op onder invloed van die 
straling en zet deze dus om in zichtbare straling. 
De tot op heden meest gebruikte vorm van 
fluorescentielampen is de welbekende TL-buis. Er 
zijn zowel typen mét als zonder starter 
beschikbaar in lengtes van 30 tot 1S0 cm. 
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2.2. SL- en PL-lampen 

De zeldzame-aard-fosforen van de BO-serie hebben de 
weg geopend naar een verdere miniaturisering van de 
fluorescentielamp, zoals die nu in de SL- en PL
lampen zijn gerealiseerd. 
De SL-lamp is een miniatuur lagedruk-kwik
fluorescentielamp, compleet met zijn eigen ballast 
en starter samengebracht in een glazen omhulsel en 
uitgevoerd met een normale gloeilampfitting. 
De PL-lamp is een compacte lagedruk-kwik
fluorescentielamp, bestaande uit twee of vier aan 
elkaar verbonden nauwe buizen. Daar de PL-lampen 
geen buitenomhulsel bevatten, zal er minder 
rendementsverlies optreden. Er bestaan drie 
spectrale uitvoeringen van de PL-lampen. 

2.3. De 36 Watt PL-lamp 

De 36 Watt PL-lamp is een 40 centimeter lange lamp, 
bestaande uit twee buizen. De lamp heeft aan het 
ene uiteinde vier elektrische aansluitpunten, 
verbonden aan de elektroden in de lamp. Aan het 
andere uiteinde z1Jn de twee buizen met elkaar 
verbonden, waardoor de stroom in de lamp in een u
vorm loopt. 
Ondergebracht in een armatuur met witte reflector 
en diffussierooster kan deze lamp uitstekend dienen 
als lees- en werkverlichting. Als het 
verlichtingsniveau van deze lamp dan ook nog 
regelbaar is, vormt dit geheel met name voor veel 
slechtzienden op dit moment waarschijnlijk de meest 
ideale lees- en werkverlichting, onder de 
voorwaarde dat deze op een veilige en juiste manier 
gebruikt wordt. 
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Bst.3 De BPL 136 D13. 

3.1. Inleiding 

Het is bij onderzoeken op het gebied van 
toepassingen van kunstlicht en technische 
mogelijkheden met fluorescerende lampen 
langzaamaan duidelijk geworden dat het om 
verschillende redenen zeer nuttig kan zijn om dit 
type lamp hoogfrequent (HF) aan te sturen. 
Zo zullen bijvoorbeeld kippen die in een hal 
verblijven waar de TL-buizen direct op de 50 Hz 
netspanning zijn aangesloten dat licht continu zien 
knipperen. Trouwens ook sommige mensen kunnen 
perifeer hogere frequenties waarnemen dan 
normaalzienden en daar veel last van hebben. 
Verder is een groot voordeel van HF-aansturing van 
fluorescerende lampen dat hierbij de lichtsterkte 
relatief eenvoudig geregeld kan worden. waarom dit 
belangrijk is, is in hoofdstuk 1 duidelijk gemaakt. 
In dit hoofdstuk zal eerst het principe van een HF
aansturing voor fluorescerende lampen worden 
besproken, waarna dieper zal worden ingegaan op de 
werking van de BPL 136 D13 (een HF dimmer van 
Philips voor de 36 Watt PL-lamp). 

3.2. Hoogfrequente aansturing van een fluorescerende lamp 

Een manier om een fluorescerende lamp HF aan te 
sturen, is te zien in figuur 3.1. We gebruiken hier 
de benadering dat de lamp, als hij ontstoken is, 
gezien kan worden als een weerstand (lineaire V-I
karakteristiek). 

+V s 

[ 3 1 

L R 

• 
C 

0 

Figuur 3.1. Principeschema HF-aansturing. 
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We beginnen onze beschouwing in de situatie dat Tr2 
open staat en Trl dicht. Er loop een stroom [11 
door de transistor. Als Tr2 gesloten wordt, gaat de 
spoel-stroom (I• d) door de condensator lopen [21, 
die zich oplaadt:• totdat de stroom [3] door de 
diode gaat lopen als deze gaat geleiden. 
Om de stroom (I 1 d) om te laten keren(• negatief 
laten worden) en°~aarbij grote schakelverliezen te 
voorkomen, moet Trl vlak vóór de nuldoorgang van de 
stroom open gezet worden.Als we figuur 3.2 
bekijken, moet Trl dus worden opengezet tussen t

1 en t
2

• 

tl 

Figuur 3.2 VAij en I
1 

d als functie van de tijd 
(zie figuur 3.1) 

Als de lamp nog niet ontstoken is, wordt de load 
gevormd door alleen L en c, zoals in figuur 3.3 is 
weergegeven. De resonantiefrequentie hiervan ligt 
hoger dan die van de normale load. Het circuit zal 
oscilleren op de resonantiefrequentie, waarbij een 
grote stroom loopt (kan té hoog zijn voor de 
transistoren en moet daarom beperkt worden, zie 
§3.6). Deze stroom verwarmt de elektroden, waardoor 
de benodigde ontsteekspanning daalt. Zodra de 
spanning over C de benodigde ontsteekspanning 
overschrijdt, ontsteekt de lamp. 

Figuur 3.3 De load als de lamp nog niet ontstoken is 

Een stroomtransformator levert Trl en Tr2 de 
benodigde basisstroom volgens het principe van 
figuur 3.4. Hierbij worden de schakeltijden van Tr4 
bepaald door een RC-netwerk. 
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Tr4 

Figuur 3.4 Aansturing van Trl en Tr2 m.b.v. 
stroomtransformator 

3.3. De BPL 136 Dl3 

I 

Een HF dimmer van Philips voor de 36 Watt PL-lamp 
is de BPL 136 Dl3, die werkt volgens het principe 
van HF aansturen dat in §3.2 beschreven is. Hierbij 
kan het lichtniveau verlaagd worden door de 
werkfrequentie te verhogen. 
De BPL 136 Dl3 is opgezet volgens het blokschema 
dat gegeven is in figuur 3.5. 

220 V ~ 50 Hz 
filter
spoel 

gelijkrichter/ 
voeding 

lamp
circuit 

HF
aansturing 

start/stop/ 
reset 

dim-signaal 

dimschakeling passieve input 

Figuur 3.5 Blokschema van de BPL 136 Dl3 

De filterspoel dient om HF storing van de dimmer op 
het lichtnet te elimineren. 
De gelijkrichter/voeding levert aan de rest van de 
schakeling een voedingsspanning van ongeveer 310 v. 
Het start/stop/reset-gedeelte regelt het beginnen 
en zonodig het stoppen van het schakelen van de 
transistoren. Zo moet bijvoorbeeld de schakeling 
zichzelf stoppen als de lamp verwijderd wordt en 
weer gaan oscilleren als de lamp terug wordt 
geplaatst. 
De functie van de HF-aansturing en het lampcircuit 
is duidelijk geworden in S3.2. 
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De dimschakeling dient om het circuit op de juiste 
werkfrequentie te krijgen en houden. De BPL 136 D13 
is uitgevoerd met een passieve input voor het dim
signaal, waardoor zowel een regelbare weerstand als 
een externe gelijkspanning gebruikt kan worden om 
het gewenste lichtniveau in te stellen. 
In de volgende paragrafen wordt werking van 
verschillende delen van de BPL 136 D13 uitvoeriger 
toegelicht en besproken. 

3.4. De transistor-aansturing 

zoals we in §3.2 hebben gezien, is een goede 
werking van het HF deel van de schakeling sterk 
afhankelijk van de aansturing van de transistoren 
Trl en Tr2 in figuur 3.4. Met weglating van een 
aantal (nu even minder belangrijke) componenten, is 
die aansturing in de BPL 136 D13 uitgevoerd zoals 
in figuur 3.6 is te zien. 

I 
Se C 

R6 
A 

Tr4 
C17 

• 

Figuur 3.6. Aansturing van de transistoren in de 
BPL 136 Dl3 

In figuur 3.7 zijn schetsen gegeven van I oad' 

I , VT en vc. Hierbij is aangenomen dat de slroom 
S e C 

door R4 en C19 verwaarloosbaar klein is ten 
opzichte van Ieee 

Figuur 3.7. deel 1 

R8 
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Figuur 3.7. I 1 A, I , VT en Vc als functie van 
de 0 t'ijd sec 

we zien dat C19 in een bepaalde tijd, afhankelijk 
van R4, wordt opgeladen. Als Vc de spanning bereikt 
waarbij Tr4 openschakelt, dan zal de 
stroomtransformator (in plaats van basisstroom 
leveren aan Tr2) zijn stroom afstaan aan Tr4 en 
R38, waar deze gedissipeerd wordt. Tevens 
veroorzaakt Tr4 daarbij een negatieve basisstroom 
bij Tr2 en zal Tr2 dicht schakelen. 
In figuur 3.8 is dit proces weergegeven in de 
schetsen van vc, Ic, Is•c en Ib. 

Jl I 
C 

Figuur 3.8. Vç, I , I••c en Ib als functie van de 
tijd C 
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Als I weer seç 
opengescnakeld, 
heeft, want I 

S 8 C 

positief wordt, wordt Tr2 weer 
vóórdat I 10 ad ZlJn nuldoorgang 
ijlt iets voor op I 10 ad" 

De aansturing van Trl gaat volgens hetzelfde 
principe, maar dan is de secundaire spoel 
tegengesteld in het circuit opgenomen, zodat Trl en 
Tr2 dus nooit tegelijk open staan geschakeld. 

3.5. De duty cycle regeling 

Met de BPL 136 D13 is het lichtniveau regelbaar 
door wijziging van de werkfreguentie in het 
aanstuurcircuit van Tr2 (zie S3.7). Het 
aanstuurcircuit van Trl zal deze wijziging moeten 
overnemen. Bovendien kunnen ook door toleranties op 
de verschillende componenten afwijkingen van de 
gewenste 50% duty cycle ontstaan. Om het eerste te 
bereiken en het tweede te voorkomen, is er een 
regeling aanwezig die ervoor zorgt dat het 
aanstuurcircuit van Trl de duty cycle ten alle 
tijde op 50% regelt. 
Deze duty cycle regeling bestaat uit R39, R44, Rl, 
R2, C22, D14 en TrS in figuur 3.9. 

Trl 

C18 

R3 
D14 

R39 

R44 

• 

Figuur 3.9. Aanstuurcircuit van Trl met duty cycle regeling 

In dit stuurcircuit is de waarde van R3 groter 
gekozen dan die van R4 in het stuurcircuit van Tr2. 
Hierdoor zou, bij afwezigheid van de duty cycle 
regeling, het stuurcircuit van Trl een langere 
periodetijd hebben dan dat van Tr2, waardoor de 
duty cycle van 50% zou verschillen. Hierdoor 
ontstaat over C22 een gelijkspanning Vc 2 ~. Doordat 
de basisstroom van TrS zeer gering is, is de 
spanning vc~~ enkel bepaald door de duty cycle en 
de verhoua1ng tussen Rl en R2. Wanneer de 
secundaire spanning van de stroomtrafo boven Vc~ 2 + 
0.7 Volt (0,7 Volt is de diodespanning) komt, aan 

Rl 

2 

0 
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zal TrS gaan geleiden. Dit zorgt voor een versneld 
opladen van C18, waardoor Trl eerder wordt 
uitgeschakeld. Bij een juiste dimensionering van 
deze regeling betekent dit dat de duty cycle ten 
alle tijde naar 50% wordt geregeld. 

3.6. Het start/ stop/ reset circuit 

3.6.1. Inleiding 

Tot nu toe zijn we er telkens vanuit gegaan dat het 
systeem normaal werkt, dus dat de lamp brandt en 
ook moet blijven branden. Het start- en 
resetcircuit zorgt ervoor dat het systeem gaat 
oscilleren zodra dit nodig en mogelijk is. Het 
stopcircuit zorgt ervoor dat het systeem stopt met 
oscilleren als het in nullast draait, bijvoorbeeld 
als de lamp verwijdert wordt of stuk is. 
Omdat de werking van het start / stop / reset 
circuit teveel samenhangt met de rest van het 
systeem om met een kleine figuur toe te lichten, 
wordt voor de gebruikte componenten in de nu 
volgende korte uitleg telkens verwezen naar het 
totale schema van de BPL 136 D13, dat te vinden is 
in bijlage 2. 

3.6.2. Het start- en resetcircuit 

Het start- en resetcircuit moet een stroompuls 
leveren aan het stuurcircuit van Tr2 als het 
systeem niet oscilleert terwijl dat wel de 
bedoeling is. Dus als de lamp normaal aanwezig is, 
het stopcircuit niet actief is en zowel Trl als Tr2 
dicht staan geschakeld, dan moet Tr2 door het 
start- en resetcircuit actief geopend worden. 
Het circuit bestaat uit RI12, RI13, RI14, RSlS, 
CS14, RS18, D110, DI9 en DS19. Als de lamp aanwezig 
is, loopt er via RI12, RI13, een elektrode van de 
lamp en RI14 een laadstroom door CS14. Als het 
systeem oscilleert, zal CS14 zich telkens als Tr2 
geopend is over RS18 en DI9 ontladen. Als het 
stopcircuit actief is, zal CS14 zich over RS18 en 
DS19 ontladen. Als dit beide niet het geval is en 
dus het systeem in oscillatie gebracht moet worden, 
laadt CS14 zich verder op totdat de spanning over 
CS14 en RS18 groot genoeg is om Dil0 even door te 
laten slaan. Hierdoor wordt de startpuls afgegeven 
waarmee Tr2 opengezet wordt. Het systeem komt 
vervolgens in oscillatie, zoals in voorgaande 
paragrafen beschreven is. 
In eerste instantie zal de lamp dan nog niet 
ontstoken zijn. Om in deze voorverwarm-situatie (de 
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elektroden van de lamp worden verwarmd) de stromen 
door de transistoren te beperken, kunnen de 
zenerdiodes ZS7 en ZS9 in de aanstuurcircuits 
worden opgenomen. Omdat deze stroombeperking in de 
BPL 136 D13 geregeld wordt door het dimcircuit, 
zijn ZS7 en ZS9 overbodig geworden. Zij zijn dan 
ook niet in de componentenlijst opgenomen. 

3.6.3. Het stopcircuit 

Het stopcircuit is opgenomen ter beveiliging van de 
schakeling en om te voorkomen dat er spanning op de 
aansluitpunten voor de lamp staat als de lamp 
afwezig is. Indien het circuit in nullast draait 
moet het na enige tijd gestopt worden. Hiertoe moet 
het stuurcircuit van Tr2 zo beïnvloed worden dat 
het totale systeem stopt met oscilleren. Bovendien 
moet ervoor gezorgd worden dat het start- en 
resetcircuit geen startpuls meer kan afgeven. 
Op de punten 1 en 2 (zie bijlage 2) wordt de 
spanning over de loadspoel gedetecteerd. Deze 
spanning is een functie van de stroom door de lamp. 
Met behulp van DI7, DIS, ZI8, RI17, RS21 en RS42 
wordt deze spanning gebruikt om onder normale 
omstandigheden TS7 open te houden en TS7 dicht te 
zetten als het circuit in nullast gaat draaien (als 
er geen stroom door de lamp loopt). 
Als TS7 open gezet wordt, begint C23 zich op te 
laden. Als de condensatorspanning de zenerspanning 
van zss overschrijdt, gaat TS8 geleiden, waardoor 
thyristor T9 ook zal gaan geleiden. Het 
stopcircuit grijpt hiermee in op punt 4, waardoor 
T4 opengehouden wordt, zodat T2 niet meer kan 
geleiden. Het systeem stopt dan met oscilleren. Tl 
en T2 zijn dan dus beide dicht. Omdat het 
stopcircuit tevens ingrijpt op punt 3, kan er geen 
startpuls meer geleverd worden aan het 
aanstuurcircuit van T2. 

3.7. Het dim-circuit 

zoals in paragraaf 3.3 al gesteld is, kan de lamp 
met behulp van de BPL 136 D13 gedimd worden door de 
werkfrequentie te verhogen. De dimschakeling dient 
dus om het circuit op de juiste frequentie te 
krijgen en te houden. De schakeling is uitgevoerd 
met een passieve input voor het dim-signaal, 
waardoor zowel een regelbare weerstand als een 
externe gelijspanning gebruikt kan worden om het 
gewenste lichtniveau in te stellen. 
voor het overzetten van het gelijkspannings
dimsignaal van de passieve input naar de eigenlijke 
dimschakeling wordt gebruik gemaakt van een 
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transformator (L2 in bijlage 2), die gevoed wordt 
door een wissel spanningssignaal uit het 
lampcircuit. 
De dimschakeling gebruikt de spanning over R20 als 
maat voor het opgenomen vermogen en daarmee als 
maat voor het lichtniveau van de lamp. Door 
vergelijking van de ingestelde waarde met de 
gemeten waarde wordt bepaald hoeveel extra stroom 
door de opamp via DS24 en RS40 aan CS19 toegevoerd 
moet worden om de werkfrequentie voldoende te 
verhogen. 
Om te weten bij welke frequenties de BPL 136 Dl3 
werkt, heb ik enkele metingen verricht. De 
resultaten hiervan zijn weergegeven in figuur 
3.10. Hierin is de werkfrequentie f uitgezet als 
functie van de ingangsspanning vi. 
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Figuur 3.10. Werkfrequentie van de BPL136 Dl3 

Hierbij merk ik op dat bij een verhoging van de 
frequentie tot ongeveer 31 kHz het lichtniveau niet 
zichtbaar afneemt, terwijl in het gebied van 45 tot 
46,5 kHz bij een relatief kleine verandering van de 
frequentie het lichtniveau al zichtbaar afneemt. 
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Hst.4 Aanpassingen ter verkleining van de schakeling 

4.1. Het technisch eisenpakket 

Het doel van de stage was de realisatie van een 
dimmer voor de 36 Watt PL-lamp. Aan deze dimmer 
zijn de volgende eisen gesteld (zie ook bijlage 1): 

1.De electronica moet qua afmetingen passen in een 
bestaand eerste ontwerp voor de armatuur van de 
leesverlichting. 

2.Er moet een continue of stapsgewijze licht
intensiteitsregeling mogelijk zijn van 25% tot 
100%. 

3.De dimmer moet werken volgens het HF aansturings
principe van de BPL 136 D13. 

4.Vanwege de mogelijkheid tot grootschalige 
industriële productie en bijbehorend kosten
aspect, dient de dimmer eenvoudig te zijn in 
opzet en gebruikte componenten. 

In het eerste ontwerp van de armatuur zijn de 
afmetingen van de voet van de lamp, waar de 
electronica in geplaatst zal worden, zodanig dat 
een verkleining van de schakeling gerealiseerd zal 
moeten worden (printo~pervlakte van ±14000 mm2 naar 
minder dan 8000 mm), die zeker niet enkel met 
verbetering van het printontwerp te bereiken is. 
Een wijziging van de schakeling is dus nodig. 
De overige eisen worden gerealiseerd als uitgegaan 
wordt van de BPL 136 Dl3 en ervoor gezorgd wordt 
dat de prestaties van de te bouwen dimmer niet 
aanzienlijk zullen verschillen van die van de BPL 
136 D13. 

Als meer algemene einddoelstelling voor dit project 
kunnen we daarom formuleren: 
De realisatie van een dimmer op basis van optimale 
verkleining van de BPL 136 D13, die vergelijkbare 
prestaties kan bereiken. 

4.2. Mogelijke wijzingen 

De BPL 136 D13 wordt geleverd met een bijbehorende 
filterspoel, die ervoor zorgt dat HF storing op het 
lichtnet beperkt wordt tot binnen de toegstane 
normen. Deze spoel neemt behoorlijk veel ruimte in 
beslag (60x40x25 mm 3 ). Dit roept de vraag op of 
hiervoor wel een dergelijk grote spoel voor nodig 
is en of de eisen aan de netvervuiling voor 
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verlichting voor slechtzienden dezelfde zijn als 
voor 'normale' verlichting. 

Het dimmen gebeurt in de BPL 136 Dl3 door een extra 
stroom aan CS19 (zie bijlage 2) in het 
aanstuurcircuit van T2 te leveren, afhankelijk van 
het ingestelde ontkoppelde dimsignaal. Er vervalt 
een aanzienlijk deel van de schakeling (nl. de 
passieve input en de dimschakeling) als het dimmen 
binnen het aanstuurcircuit zelf gerealiseerd wordt. 
We kunnen al snel zien dat dat mogelijk is door RS4 
te vervangen door een regelbare weerstand met als 
maximale waarde de waarde van RS4. 

Bij de BPL 136 Dl3 neemt de verdeling van de 
componenten over de print vr1J veel ruimte in 
beslag. Dit heeft twee oorzaken, te weten: 
* de printplaat is ook geschikt voor andere, soort

gelijke schakelingen (bijvoorbeeld 2-lamps 
ballast), zodat veel sporen en bevestigingspunten 
in de BPL 136 D13 ongebruikt zijn. 

* sommige componenten zijn op enige afstand van 
elkaar geplaatst om te voorkomen dat ze op elkaar 
storen. 

Bij de te bouwen dimmer kan dus ook nog behoorlijk 
ruimte bespaard worden door te zorgen voor een 
goede print-layout. 

4.3. De gekozen werkwijze 

De meest ingrijpende mogelijke wijziging in de 
schakeling die in §4.2 voorgesteld is, is de 
vervanging van RS4 door een regelbare weerstand en 
daarmee de verwijdering van de hele dimschakeling 
en passieve input. Omdat dit de enige wijziging is 
die een wezenlijke verandering in de eigenlijke 
schakeling teweeg brengt, heb ik besloten om de BPL 
136 D13 na te bouwen met de genoemde wijziging 
daarin meegenomen. Vervolgens moet onderzocht 
worden of de schakeling dan dezelfde prestaties kan 
leveren als de BPL 136 D13. 
Om de mogelijke storing van componenten onderling 
in de ontwikkeling van de dimmer mee te nemen, 
worden bij de proefopstelling de componenten zó 
dicht bij elkaar geplaatst als ze in de definitieve 
dimmer ook bij elkaar kunnen zitten. 
zolang bij de testen de dimmer via een 
scheidingstrafo aan het lichtnet gekoppeld wordt, 
is het probleem met netvervuiling nog niet aan de 
orde. Als alle andere problemen opgelost zijn, zijn 
bij het Licht Applicatie Lab van Philips de 
faciliteiten aanwezig om te onderzoeken of een 
filterspoel nodig is en, zo ja, hoe groot. 
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Bst.5 De proefopstelling 

5.1. Het bouwen van de schakeling 

zoals in hoofdstuk 4 duidelijk is gemaakt, heb ik 
ervoor gekozen om de BPL 136 D13 na te bouwen met 
de volgende wijziging: 
RS4 wordt vervangen door een regelbare weerstand, 
die verlaagd moet worden om de werkfrequentie te 
verhogen en dus het lichtniveau te dimmen. Bij deze 
wijziging hoort het verwijderen van de dim
schakeling en de passieve input. Daarbij kunnen 
tevens de nutteloos geworden L2-A en R20 (zie 
bijlage 2) vervangen worden door kortsluitingen. 
Het schema van de door mij gebouwde proefopstelling 
ziet er dan dus uit zoals in bijlage 3 gegeven. 
Daarbij is tevens een nieuwe componentenlijst 
gevoegd. Voor een aantal componenten uit de BPL 136 
D13 heb ik namelijk vervangers gebruikt in de 
proefopstelling (mede vanwege de problemen die ik 
heb gehad om alle componenten te verkrijgen). 
Omdat de schakeling HF werkt, heb ik de 
proefopstelling gebouwd op een printplaat met 
aardvlak. Dit heeft achteraf gezien waarschijnlijk 
meer nadelen dan voordelen gehad. 
Ik heb de schakeling overzichtelijk opgebouwd in 
blokken, zoals in figuur 5.1 te zien is. 
Hierbij heb ik rekening gehouden met ruimte voor 
mogelijke wijzigingen en uitbreidingen van de 
schakeling. 

220 V s 
50 Hz 

LAMP 

-
-
~ 

----

AANSTUURCIRCUIT Tl 
VOEDING 

AANSTUURCIRCUIT T2 

start/ 
reset 

LOAD (lampcircuit) STOPCIRCUIT 

Figuur 5.1. Printindeling van de proefopstelling 

De spoelen en condensatoren in het lampcircuit zijn 
zó dicht op elkaar geplaatst, dat ze elkaars 
werking waarschijnlijk enigszins zullen 
beïnvloeden. Dit is gedaan om te kunnen bekijken of 
de onderlinge storing van de componenten een 
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significante invloed heeft op de werking van de 
schakeling. 

Voor de regelbare weerstand R4 heb ik een lineaire 
potmeter van 0 tot 1 k2 genomen. RS4 in de BPL 136 
Dl3 is namelijk 820 2 en R4 moet verlaagd worden om 
de werkfrequentie te verhogen. Ik weet nog niet 
precies tot welke waarde R4 verlaagd kan worden en 
in welk gebied het lichtniveau het meest verandert. 
Deze potmeter is daarom tijdelijk en wordt later 
waarschijnlijk vervangen door een weerstandscircuit 
met daarin opgenomen een logaritmische of lineaire 
potmeter, waarmee dan het lichtniveau in te stellen 
is. 

Zoals in 3.6.2 duidelijk geworden is, moet in de 
korte periode dat de transistoren wel oscilleren, 
maar de lamp nog niet ontstoken is, de stroom door 
de transistoren Tl en T2 beperkt worden. Omdat het 
dimcircuit dat in de BPL 136 Dl3 regelt, heb ik in 
de proefopstelling de zenerdiodes Z7 en Z9 
opgenomen. Zij moeten zó groot z1Jn dat ze in 
normaal bedrijf nooit zeneren, zo groot dat de lamp 
op alle gewenste instelbare waardes van R4 nog 
ontsteekt en zo klein dat de stroom door de 
transistoren beperkt blijft. Uit metingen aan de 
BPL 136 Dl3 is gebleken dat aan de eerste 
voorwaarde wordt voldaan voor zenerdiodes groter 
dan 9.5 Volt. In eerste instantie heb ik daarom de 
BZX 79 ClO voor Z7 en Z9 genomen. 

5.2. Metingen aan de proefopstelling 

Om HF storing vanuit de schakeling op het lichtnet 
te voorkomen, wordt de schakeling aangesloten op 
een scheidingstrafo. 
R4 wordt ingesteld op 820 2, de lamp wordt op de 
schakelini aangesloten en de scheidingstrafo wordt 
aangezet. De lamp brandt. 
Bij meting van verschillende signalen aan de 
proefopstelling constateer ik dat de signalen 
minder gladjes verlopen dan over het algemeen bij 
de BPL 136 D13 het geval is. 
Bij verlaging van R4 moet de werkfrequentie 
verhogen en het lichtniveau dalen. De resultaten 
van de metingen hiervan zijn uitgezet in figuur 
5.2, waar de werkfrequentie getekend is als functie 
van R4. 
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Figuur 5.2. Werkfrequentie van de proefopstelling 
als functie van R4 

Net als bij de BPL 136 D13 merk ik hierbij op dat 
een verhoging van de frequentie tot ongeveer 31 kHz 
het lichtniveau niet zichtbaar afneemt, terwijl in 
het gebied van 45 tot 46,5 kHz bij een relatief 
kleine verandering van de frequentie het 
lichtniveau al zichtbaar afneemt. 

Vervolgens heb ik gemeten bij welke waarden van R4 
de schakeling de lamp nog kan laten ontsteken als 
deze koud is (d.w.z. niet zojuist nog aangeweest). 
Hierbij heb ik geconstateerd dat de lamp 
probleemloos ontsteekt voor R4 > 290 2. Voor 
lagere waarden van R4 ontsteekt de lamp 
problematisch of helemaal niet. Deze grens kan iets 
verlaagd worden door verhoging van de zenerdiodes 
Z7 en Z9. Aan de duty cycle regeling is echter ook 
een grens gesteld: de duty cycle regeling kan niet 
méér rechttrekken dan wanneer T5 continu geopend 
is. R4 mag dus niet te ver onder R3//R39 = 335 2 
komen. 
Ik heb de zenerdiodes Z7 en Z9 met een 
zenerspanning van 10 Volt vervangen door de BZX 79 
Cll 
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Een volgende stap in m1Jn onderzoek of de w1Jz1ging 
in de manier van dimmen voor grote problemen in de 
gehele schakeling zorgt, is het testen van het 
stopcircuit. Bij het verwijderen van de lamp zorgt 
het stopcircuit er bij de BPL 136 D13 voor dat de 
schakeling binnen ongeveer 4 seconden stopt met 
oscilleren. Gezien de schade die het verwijderen 
van de lamp binnen 1 seconde veroorzaakte in de 
proefopstelling, mag gesteld worden dat er ergens 
nog iets wezenlijk fout zit in de proefopstelling 
of de dimensionering ervan. 
Helaas heb ik het onderzoek naar de fout niet 
kunnen voltooien in de tijd die er voor mijn stage 
beschikbaar was. Wel heb ik een aantal suggesties 
en aandachtspunten over dit deel van de schakeling 
en andere overgebleven problemen voor de nieuwe 
stagiair. Deze zijn samen met mijn conclusies te 
vinden in hst.6. 
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Hst.6 Conclusies, aandachtspunten en overgebleven problemen 

Gekomen aan het einde van mijn stage, kan ik helaas 
niet concluderen dat de aangepaste dimmer al op de 
definitieve print in de voet van de leeslamp zit. 
Wel kan ik constateren dat een aanzienlijke 
verkleining van de BPL 136 D13 is bereikt met de 
aangebrachte wijzigingen. De nieuwe dimmer kan 
vergelijkbare prestaties leveren; een lichtniveau 
van 25% is zeker haalbaar. 
Het belangrijkste probleem ligt nu bij het 
stopcircuit, dat nog niet volledig werkt. 
Of de gewenste verkleining haalbaar is, zal 
afhangen van de benodigde ruimte voor 
netontstoring. Deze kan pas bepaald worden als de 
schakeling volledig werkend is op de definitieve 
print. 
Omdat het project dus nog niet is afgerond, zal ik 
in dit laatste deel van het verslag nog enkele 
adviezen en tips ten aanzien van de overgebleven 
problemen meegeven aan de nieuwe stagiair. 

Het stopcircuit. 

In de BPL 136 D13 zorgt het stopcircuit ervoor dat 
het systeem binnen 4 seconden na het constateren 
van een fout (vb. afwezigheid lamp) stopt. In mijn 
experimenten waren de transistoren Tl en T2 binnen 
1 seconde kapot. Dit wil zeggen dat de fout niet 
noodzakelijk in het stopcircuit zelf ligt. Er kan 
een andere fout zijn, waardoor er teveel vermogen 
in de transistoren gedissipeerd moet worden. Mocht 
er toch een fout zitten in het stopcircuit zelf, 
zoek deze dan systematisch; beantwoord achtereen
volgens de vragen: Schakelt T7 direct dicht? 
Laadt C23 zich op ? Schakelt T8 open als de 
condensatorspanning ongeveer 24 Volt is? Gaat de 
thyristor dan open ? Wordt T4 nu lang genoeg 
opengehouden? 

R4. 

Nu is voor R4 nog een lineaire potmeter van O tot 1 
kQ in de proefopstelling opgenomen. Als de 
schakeling volledig werkend is, kan de minimale 
waarde van R4 precies bepaald worden (=3002). Ook 
kan dan onderzocht worden in welk gebied het meest 
nauwkeurig geregeld dient te worden. Aan de hand 
van deze gegevens kan R4 dan vervangen worden door 
een weerstandsnetwerkje met daarin opgenomen een 
lineaire of logaritmische potmeter. 
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Z7 en Z9. 

zoals vastgesteld moet de zenerspanning van Z7 en 
Z9 groter zijn dan 9,5 Volt. Hun definitieve waarde 
moet nog worden vastgesteld aan de hand van de 
minimale waarde van R4. De zenerdiodes moeten zo 
groot zijn dat de lamp bij die waarde voor R4 nog 
ontsteekt. 

Printontwerp. 

Als de schakeling helemaal werkend is en de 
definitieve print ontworpen moet worden , moet op 
het volgende gelet worden: Houd de primaire 
stroomlijnen gescheiden van de laagspannings
stuurlijnen, zowel ten behoeve van de 
overzichtelijkheid als ter voorkoming van onnodige 
storing. 

Netontstoring. 

Als alle andere problemen opgelost z1Jn, zijn bij 
het Licht Applicatie Lab van Philips de 
faciliteiten aanwezig om te onderzoeken of een 
filterspoel nodig is en, zo ja, hoe groot. Hierbij 
is het misschien interessant om te weten of de 
eisen aan de netvervuiling voor verlichting voor 
slechtzienden dezelfde zijn als voor normale 
verlichting. 

Tot slot zou ik willen zeggen dat het mij lijkt dat 
zodra dit project afgerond is, een schitterende 
leeslamp voor slechtzienden, maar ook voor 
normaalzienden, gerealiseerd is. 
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Bijlage 1. Stage-omschrijving 

Stage regelbare leesverlichting 

Omschrijving 

Het doel van de stage is de realisatie van de electronische aansturing van 
een regelbare leesverlichting op basis van de Philips 36W PL lamp. 
De te ontwerpen electronica dient aan de volgende globale eisen te voldoen: 

- qua afmetingen inpasbaar in een bestaand eerste ontwerp voor het 
armatuur van de leesverlichting. 

- eenvoudig in opzet en componenten vanwege de mogelijkheid tot grootschalige 
industriele productie en bijbehorend kostenaspect. 

- continue of stapsgewijze lichtintensiteitsregeling waarbij regelbereik 
van de PL 36 W benut wordt (25% tot 100%). 

- uitgaan van hoog-frequent aansturingsprincipe. 

Essentieel facet van de stage is de samenwerking met het Licht Applicatie 
Lab van Philips. 

Te onderscheiden stage-fasen 

- algemene introductie IPO en onderzoek t.b.v. ouderen en slechtzien
den. 

- verkennend onderzoek naar bestaande regelsystemen voor PL 36W 
bij Philips. 

- opstellen van technisch eisen pakket m.b.t. regeling. 

- selectie uit potentieel bruikbare regelsysteem principes 

- ontwerp en bouw electronische aansturing op basis van geselecteerd 
principe. 

- bouwen proefopstelling en uittesten van regelsysteem. 

- verslaglegging. 

Planning 

De stage heeft een duur van 200 uur incl. verslaglegging. In principe zal 
per week 5 middagen aan de stage besteed worden. In overleg met stagiare. 



Plaats 

IPO, kamer 2.04. 

Begeleiding 

- electronisch technisch gedeelte: Ronald Waterham. 

- contacten Philips: Henny Mélotte. 

- evaluatie en verslaglegging: Han Neve. 

R. v.d. Made 
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0-SET BPL 136 0 

•••••••••• ?ARTS 
1.coc 13 CAP C.lN/l~/63 
1.:,~ 1~ CAP X7~ 3,9~/10/6~ 
2.c~o 13 CA~ X7R :2~/lC/6~ 
3.oco 13 CA~ 47N/~/63 
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14J..22 

a.ooc 13 CAP lCO~/lÓ/63 
1.~nc 13 ~~s RC~l 2?~ ~~ 

2•000 13 ~ES RC~l 6B~ 5~ 
3.oc; 13 RES 10~E 5~ 1206 
1.0~~ 13 ~ES RCO! 27~K 5% 
s.occ 11 QéS ~cn1 lK s~ 
1.c,o 13 ~ES RC~l 3.3K s~ 
J.ccic 1'3 RES RC~! lr:'.K 5~ 
1.c~o 13 RES 15~ ~¼ 120~ 
~.o,o 1! RES ~C~l l~CK 5~ 
~-o~o 13 ~ES RC~l 620K s~ 
3,COû 13 R~S RC~l l~ 5~ 
2.oc~ 13 RES .RCCl 3.3"4 5X 
7eGO~ 13 R~S ~E 1206 
1.0,c 13 RES ~C~2 82jf 1~ 
l•~C-0 13 RES RC~l lo2K 5~ 
~.C~~ ~J RES RC~l 47K 5~ 
1.,~c 13 ~ES RC~l 47vE s~ 

.......... ,., 
l.?Ot 

12 C;6 
(? N~) 

llCé 
(P NA) 

1.0cc 13 ~ES RCr1 47~K s~ 1206 
1.oc~ 13 ~~s RC~l 4K7 5~ l,v~ 
,.ooo 13 T~àNS ec~57 SOT-2~ 
3.c~c 13 TRANS SCS47 SCT-2~ 
2.00: 13 %ENER 9ZV 55 C4V~ soo-e~ 
1.oeo l3 Z~NE~ RZVSSCÇVt s~o-d~ 
1.0~~ 13 ZF.Në~ ~ZV$5C20 SOD e, 
i.~co 13 2ENER BZV~SC24 soo-s, 

11.c~o 13 OIOCE s~o-e~t? NR) 

1 ITE~ v04: CS18,19,2l 

1
, 2?·-? -~-. .., ") ... .., 
1 ,. •. ' -
,~~.::? 
122~2 
i 2 :?2 ~ 
1.2 ~2 2 
1~)22 
:,.•"'.>') 12;~; 
i.23~~ 

1
23~~ 
".>~:'? 1----

14~~:? 

1

, ~322 
?3 ~-: - "--

·.2'3,1 
:i322 

1
442:? 

12J~:2 
!23.l~ 

1
232:? 

. :n.2:: 
1 
i23i:? 
i - '2-:::., 1 ~.., __ 

jv3J'5 
i933S 
1 93~5 

1
9~3~ 
~33~ 1?'33~ 

:44:.i:2 

80 3 721 0 l ~' iJ 1 
59: 56t),2 C.,;2 
591 S6632 ~C.3 
591 56536 ~04 
'591 ~66'+1 !IC': 
'71.2 Ti:i229 C'lC 
7:ï.2 70689 t'll 
Cc,2 1.;,,C•:.i:~ "'12 
7l? 7;,274- ~13 
7l. 2 7J 1 C:? ~ l 4 

712 7~332 015 
7~2 7.;1C3 n16 
~i;.2 1J!'l4"\ '.'17 
712 7~1C,4 018 
712 70624 ':'19 
7l~ 7"'1...,5 ~2"'.' 
712 7~'.'35 1'21 
0C2 lC"O".\ ~22. 
723 S52C,1 ,23 
712 ?:.i122 :'24 
712 7C,473 C·2S 
71:? 7~471 ~26 
112 7u47'4 r,zs 
712 
~~7 

e:_~ 
~9" 
9·~S 
995 
996 

7~472 
1. .. 21~ 
7C:!S 
:3J1~5 
1.:i135 
9;)135 

lC1~5 

: ze, 
:3:-, 
1"31 
~3'5 
~36 
-,37 
-,3, 

2 ITEM ~os: CS14,24;2s:i6;2~;3c,31;3J 1TE~ ~12: RS~il9i4~ 
3 lT~~ C14: Rs1~;22~35;36;~s !TE~ v16: ~i2~:33;44 
4 tTE~ 02G: RS2S;32i34 
S ITEM ~22: NS2,3i4i6iR;Q,10 
6 ITEM 0Jl: TS7;Si10 
7 ITE~ 045: 0Sl3;14;:~:l5,l9(21"i21i.Z::5;i4;245;2e,] 
8 39,~200 t-FASE 

s:! 1 ~7ee, 12 C7S~ 1:: .:.cc-:-cC' 1• t";:,J,;:, 1t .;-:~~"~ l" "!')e;~ 17 s 
s11- nss 
5 5 c;.:,. - .:, 5- 3 0 
s 6 a,.i;,fF,:!\~C;f~ 

57 
se 

~ 73"'!/0.;,1' 0 

1 

4 

CS2o 
CS.22 
CS27;34 

~S.?.7 
Rs11;~1 
RS:2ê47 

~SA 

~S'3 
q523;21111 
QS39 
~525 
~S46 
TSS,t-

ZSl,2 
zs~ 
.?S~ 
ZSAiS 

r =-,.,.., ... 
1 iol"-".'~-c.· 

1 ;.r-:,5-3• 

,59, :n 1 1 (, 1 ~ 2 C" - l 

! ~.v. ~~I~!~~• ~~~!ILAM~~NFA~~!EKE~ L~~o~:vf~-NCDE~LANO 
MACHINE i ~~COVCT ~ccu~!~T~Tta~. ~l~~lih~. 
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CU»..'ITi'r 1,/N.Î 1 
i ----,-----t--;--------------------T----------+--+---,.....;.----
1: l ORAW!NG 2 

-1c2 
~3 / 

CIRCUIT OIAG~A"\ 
367 76~0C ~76~/0~0 
367 ~630~ ,•~7eo/~c, 

111-l l 
130~1 
lól-0 

-

.. .:,~~ 
1.00.:.. 

l,OC~ 
i.~~c 
l , C '.)C ,..,c:, 
1 •CC•.:, 
1 •: C·~ 
l •: ~C, 

l •.) C ~ 
:2,COO 
i,coo 
1,000 
1.::00 
l,CCQ 
1 , CC C 
1,0cc 
1.c~o 
1,Ct'C 
l • OC C 
1.c.~c 

MEASUR!NG 

l3 ••~***••~ ?~=~uCTS 
UNIT SPl... !~6 D~J 

~3 I-S~T SPL l!6 D 
13 o-s~T ~PL 1~6 ~ 

-·7 ~1~· ~~~~,~-~ ..;)0 • _ .,J,., 

1

.,, -·.1. _...,.., 

; 
...... ,'"''*,.,~ 1 ' i4~2~;=H,7 
Al.............. I 

-.4.:d 372 
44[~ ~.,~ . . ... 

13 CAP ELCO 47MUF/J35V 2~~ 
!! C&? ~LNA T~-35V-22'M-T2 -. .. 

·,_/ 20.20 C21 
:~ ,I\_I .. ,. 2C Z, ~ 22 

----~,,_-...,,,-,,, 
!~ CAP 4,7VF ~;v 2~~ 2~,2:1) C21 

9C,25è 00~ 
Q.:;,:,a ')C? 

c~ 
C23 
C16;17 
Cl 

1
~3 CAP MKT-P 33N/2S:v . 
l3 !CAP MKP l.!"4==-/15CJ:_)V/::~(P•1~ 

13 CAP MKT 0,?.7UF lC~V l~~ 

lJ CAP ~K~ C,27u~ 2$0V 2J~ 
CAP 11.lKT 
CA? Cë:;J;: 

,,4'7\JF 4,:;v 
222.2 
~212 
4421 
222.2 
i-:~c 

90252 
4,:333 
2,j,4" 

~~a 

0~9 
Cl~ 

~:,6 2527~ Oll 
'.;öS 4'5274 ~12 
3ó-9 554'?4 Cl? 
~.)1 ,3::::., C-14 
37e 5~474 ~l~ 
3C,1 9004~ C\!6 
32~ 33188 C2·".'· 

4 C9 
~ll 
C? 
C4i5 

4N7 z:x 2s:v YCA? 
CAP. ~K;:> 

13 ~ES l~8 AC-:2 
lJ OQTM 2K2 z:~ LIN:AI~ 
13 OP ~~P~IFr~; CA 3l~0~ 
!3 TAANS 6D~3E T0-12ó CP Nn) 
!3 TRANS SUT ~lCF SOO-l6ö 

THVR 2Nb:;.::7 
TRAFO Ul5 
TRAFO 

!3 TRAFC i!<FI 
13 CCIL. 
l~ F'USE:HOLO:R 

T0-9.2 

1! S~ELT~AT~ T5X2C~,2!A UN 
~3 QCS CONN~Ci'OR 
l, CONN. BLCCK ó~ 
l~ TY?E PLÄT~ ~p~ l3ë Dl~ 

,..., ,__ 

C3 
Cl~ 

R:31 
ICl 4422 OJt ~1e1~ ci6 

•44~i o~z ,~110 030 

1

!;337 6c6 4~1427 c:n 
;335 739 ~~6S2 035 

,~112 JJS 3295~ C4! 
,A~2l 3~6 ~ee:~ ~42 • 
l3!l~ Z36 3276C 043 

4 T3i4 
Tl ; :i: 

4422 3ó5 397C~ ~4! * 
3122 12e 7b~6~ os, 

A ~.,, - - . ., ... ,.__ • .:, ,., .. _r. 

.4422 

1
4-+22 
4422 

066 01~::.2 051 
O:.;O 5C·920 055 
314 cooao oso 
:33"3 ~.J4lf) 096 

:------ ···------·. -· 
~,. ,,-~ ·--■------. 

1 
1 f\f - t·· :. ~ . · ··: · . ; , -- • 
' ' ,. • ,_,' ·1 ( .. • :--. • : ·, . • - ·' 

1 • ....... :.... 

I.? C. ELE'·~T.::.-r).,,,,, ,. 1 
t • 1 •,_.-,:\il"""'· ' 

1 M.P. □.L. o~~s 1 
L PHILIPS L!Gr-: Tli\!G 1 

T9 
L2 
L.é 

F 

~ .3~,-.31,· f-FAS~ 1 
~.3 ,, ':'75:(. !2 ":7é: 1 u u "" ':' 
54 JSS l ',;":)-ç;;_-~7 

5519~-~7-CJ UNIT BP~ l!t ~13 4~22 367 775C l ;~-~~-1~ 

t 

~ ~ ·, tl,i~F'~t: 1 ~ :: - '.) .. - ~ 4ö. 

;!;7 :-,7ë:r'.'/:vo o 1 ,io-·:n-c:,3 , .. , 
1 ! : l . . .. 1-;----1 .... i -=--.-! 1-~2-'.'"-, --!~ ___________ ___,._ ___________________ __._ _________________ -; 

1 
1 

\ 
-
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J 

:z: .: ... ~1 ..: 
= • fi .n 
c:: ·~ ... .. .. z ... 1: 
~ .1' ::e 

u C ... 
:. 
Q ... 
~ 

V) ·-!:: ~ .. - il ... ei 
,.; ij 
;z: ,!'~ 
0 :z" 

--,--------------------·-----~---------.-----...-----
0,,w.'T:~ U•iT I C.:~7".IPT,Oi,IS-:,V,~,.;;;.:; COOE I\IUl,IBU1 ITEM I INC A 

,,.,~~ 13 ••*"*•••~ P~□ o~:ys ~••~w•••• 
I-S~T SP~ 136 0 ~4~? 372 ~~09i 

j.25~ l3 ~ULT•=~~~~ H:~-S~~ 
l,COO 13 ~=S SF~~s 15~~ s~ 
l,~~v 13 RES SF~25 lé~~ s~ 
l,O~~ !3 ~ES SF~2~ 39~~ 2~ 
1,Ci=C, 13 ~i::S SF~ 2:$ t,,~K 2;.; 
l • o:,~ 1 '3 1 =!ES SF"~ 2:> 1 ~ 5\ 
2.cr: 13 RES SF~2~ ~.47~ :,X 
~-c~u lJ ~:S ~R1l lS~ $¾ 
l,00~ !3 ~ES V~25 l~ 5~ 
l,O~w 13 ~ES SF~l5T 2<2 5% 
4,J".'C, 13I OZ:lO; lN.:L~':'15 :,:,-q 
l,~~~ 13 OIAC 6~ t~~/~3 S~~-~7 
2,~~~ 13 ~l~Of 9YD 1~ ~ SO~•Sl 
l,~O~ 13 ZEN:~ 5ZT~3/C2◄~ s,~-51 
'•Ü~~ 13 ~JO~~ BY~ 33 J 
1.~o, 13 DlOO~ 9YY 95C so~-5 7 

~.~O~ 5~ CU 0~ :T~ ~,6 R121$;;1 
1.s~o 23 $f~F4C c~.P~O ~~~ ~ 11~0 
~,4,C 23 KR•FT PAP ~17~ 

1 IT:~ 015: :,11;2;1;0. 
2 lT;M u~J: Nlt ;1;3;~;s.6;7;S;9;l~il! 

e 39,0691\ I-FAS~ 
S3' ~7~0 12 

C?ë"\ " . ,.._ . -.. ,... 
IJ,_ ...... · _, • "O".):•c 1 ! 

1

44.,,:. '? 
23~2 

1 23'"2 
1 23;.:.2 
i 

1

23,2 
232:? 

1 23~2 
1 2 '32 2 
! 2'3~:?. 
1 2: 3i .:! 

1 
933-5 

j 9333 
1 91.;;."r 

I
! ;,3~-5, 

i?1?' 
1 - - - -' ~_:.,:~ 

1 
, ... J " ""'--·· 
l 2~2 
12:.::~ 

oc \J !_):;, ':' ! • _.___ ___ l ~ 
S4 0.SS 
;.5 90:-~6-19 
S f, wPE~tX~ 

1-S::T 9?L t~b :, 

3ó8 315":l :i:-1 
H:l !)Jl 54 :>:5 
lèl 631:>4 ~-l5 
1 ë, l 6'6- 3 ~ 4 :') ., 7 

1 o t 6~ 6.2 4 '~;; 

l 61 63105 ~ .J 9 
'lSl 90077 '!l".\ 
193 231!;19 :>11 
2•.t ~31',5 "12 
lti~ '3322?. '13 
"3S6 9J6è3 ".)l5 
9~4 6C.112 -,1'> 
41, J;,1131 n1? 
">18 4i.ill3 :i1e 
234 2;1J.'3 ~lQ 
-:-.,1 9i.i!l3 ~z, 
179 ,:,.;,,;.1 ~3~ 

L;2 3i,.jS ~31 
iz4 '"347 '.'.32 

Q')C,~ 17 s 
! 

'-~22 372 , .,; "\;, 

~ • V • :) :-{ I i,. ! ;::> S • ~ ~::, :'. ! ;.. A lol:);;~~ A. ~; ! !:; "I. ~ '-; C ; , •:, rl:) ,• ': r-f - N ~ 0 !: R :,_ ~ !\.; 0 
~AC~,N~ & c~~~J:T ,o~u~~~TATI~~. ~T~~!ING. 

" 

fl&MAAJ<S 

::t 11 4 
~I13 
Q112 
'H ~ l 
~l! 
~I'!7i3!:! 
~l~i5 
~143 
~ 117 

:, Il.:, 
:>17,9 
ll ~ 
.:> l ~; 'l l 
,112 

,1, ;;':' .. ,i•.171 
l i>':'-");,-3~ 
l ;l\-"\~-1'!, 
l 'il')-".':,-1~ 
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Dt Dl 
ic,; CIS-

cLt R.I 

C1 CII 
L'f l{,-A 

R.44 - ~ 

o, 
t4-:,. 

Dl 
l1-g 

08 
l3 

~q, 
Il 

~ 

CZJ iz 

BIJLAGE 3. Schema van de proefopstelling incl. componentenlijst 



ComEonentenlijst van de Eroef0Estellin9 

Rl 1 MQ R17: 2,2 k2 
R2 620 k2 Rl8: 22 Q 
R3 1,2 k2 Rl9: 100 Q 
R4 potmeter 1 kQ lineair R21: 100 k2 
RS 18 2 R22: 1 k2 
R6 18 Q R23: 47 k2 
R7 68 2 R24: 47 k2 
R8 . 68 2 R37: 0,5 2 (2x 12 pll.) . 
R9 100 2 R38: 0,5 2 (2x 12 pl 1. ) 
Rl0: 1 kQ R39: 470 2 
Rll: 100 k2 R41: 620 k2 
R12: 390 k2 R42: 3,3 M2 
R13: 160 k2 R43: 1 M2 
R14: 150 k2 R44: 10 k2 
RlS: 3,3 M2 R47: 620 k2 

Cl 33 nF I 400V C16: ELCO 4,7µF/100V 
C2 . 47 nF I 400V C17: ELCO 4,7µF/100V . 
C3 0,47 µF I 400V C18: 47 nF / 63V 
C4 0,47 µF I 400V C19: 47 nF / 63V 
es 0,47 µF / 400V C21: 47 nF / 63V 
C6 ELCO 47µF/385V C22: 3,9 nF / 630V 
C7 0,27 µF / 250V C23: ELCO 22µF/40V 
C9 12 nF /1600V C24: 100 nF / 63V 
Cll: 0,27 µF / 100V C33: 100 nF I 63V 
C14: 100 nF / 63V C34: 22 nF / 100V 
ClS: 1, 5 nF / 630V 

Dl BYW 54 Dll: BYD 33J 
D2 BYW 54 D12: BYV 95C 
D3 BYW 54 D13: BAV 10 
D4 BYW 54 D14: BAV 10 
D7 BYD 33M D15: BAV 10 
DB BYD 33M D18: BAV 10 
D9 BYD 33J D19: BAV 10 
D10: BR100/03(diac) 

Zl BZX 79 C4V3 Z7 BZX 79 Cll 
Z2 . BZX 79 C4V3 Z8 BZT 03 C240 . 
Z5 BZX 79 C24 Z9 BZX 79 Cll 
Z6 BZX 79 C20 

Tl BUT 21 CF T6 BC 558 
T2 BUT 21 CF T7 BC 547C 
T3 BD 437 T8 BC 547C 
T4 BD 437 T9 BRY 39 (thyristor) 
TS . BC 558 (kath.gate n.c.) . 
Ll TRAFO RFI 2*27mm codenr.: 3112 335 32760 
L4 . COIL codenr. : 4422 365 39700 . 
L6 . TRAFO codenr.: 4422 366 68800 . 
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