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2  MOTIVATIE2  MOTIVATIE2  MOTIVATIE2  MOTIVATIE    
 
 
 
De reden voor het schrijven van dit verslag is vrij eenvoudig; Wie schrijft blijft. De voeding, welke het 
onderwerp van dit verslag is, is dan wel niet zo ingewikkeld, maar zonder informatie is het oplossen 
van een eventuele storing toch wel een stuk minder eenvoudig. 
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3  INLEIDING3  INLEIDING3  INLEIDING3  INLEIDING De voeding & de bediening ervan 
 
 
 
Het bouwen van de voeding is eigelijk begonnen omdat ik er van andere personen slechts positieve 
resultaten van vernam. De voeding die ik voorheen had, werkte met een zenerdiode en twee 
transistoren die bij elke kortsluiting defect raakten, zodat het ook voor mij hoog tijd werd om eens een 
kortsluitvaste voeding in elkaar knutselen. 
 
De 220 Volt moet aan de achterzijde via een Eurosteker worden ingevoerd, en omdat het een 
experimenteer-voeding is zijn ook de zekeringhouders aan de frontplaat bevestigd. 
 
Verder is de frontplaat voorzien van twee potmeters. De linkse is om de maximale stroom in te stellen. 
Als deze stroom wordt bereikt licht de groene LED erboven op. Met het schakelaartje eronder kan het 
stroombereik worden ingesteld van 0-100 mA of 0-3 A. De rechtse potmeter is om de 
uitgangsspanning te regelen. Het schakelaartje eronder is om het bereik in te stellen, namelijk van 0-
12 of 0-24 Volt. Indien het bereik op 0-12 Volt staat, licht de groene LED boven de potmeter ter 
indicatie op. 
 
De rode LED licht op als de voeding ingeschakeld is. De gele LED licht knipperend op als de 
eindtransistoren oververhit zijn. In dat geval wordt de uitgangsspanning nul, zodat er geen stroom 
meer loopt, en de voeding dus kan afkoelen. Na voldoende afkoeling schakelt de voeding echter niet 
automatisch terug in. 
 
Tussen de twee potmeters zitten twee zekeringhouders. De linkse is secundair, de rechtse is primair. 
De zekeringhouders moeten respectievelijk 3.5 en 0.63 Ampère Traag zekeringen bevatten. 
 
Onder deze zekeringhouders zitten de twee aansluitbussen waar de uitgangsspanning op staat. Zwart 
is de negatieve en Rood is de positieve zijde. In de bussen kunnen banaan-stekers worden gestoken, 
of er kunnen draadjes onder worden gestopt, nadat men de bussen eerst een stukje heeft losgedraaid. 
 
Onderaan de voorzijde zijn 6 blauwe aansluitbussen aangebracht. Deze komen rechtstreeks van de 
trafo, en de spanningen zijn 0, 4, 8, 12, 16, en 24 Volt wisselspanning. De maximale stroom is bij al 
deze spanningen 4 ampère. Dit kan niet tegelijkertijd met de volle gelijkspanningsbelasting. De 
wisselspanningen zijn ook niet in combinatie met de gelijkspanning te gebruiken. Het schakelaartje 
naast de blauwe bussen is om de voeding aan of uit te schakelen. De groene bus is verbonden met de 
aarde, de kast en het  blikpakket van de trafo, maar niet met een van de voedingsspanningen.  
 
De heatsinks aan de linkerzijde zijn dan wel voorzien van nylon afstand-bussen, maar door de metalen 
schroeven liggen deze toch aan aarde. De eindtransistoren zijn door middel van mica plaatjes 
elektrisch gescheiden. De NTC-weerstanden zijn inwendig reeds elektrisch gescheiden. Op de beiden 
eindtransistoren staat wel ongeveer 16 of 32 Volt gelijkspanning. 
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4  HOOFDTHEMA4  HOOFDTHEMA4  HOOFDTHEMA4  HOOFDTHEMA    Het schema & de lay-out 
 
 
 
Zoals in de inleiding al vermeld, komt de 220 Volt binnen via een Eurosteker. De stroom loopt dan via 
een zekering en de aan/uit schakelaar naar de trafo, welke ongeveer 100 VA is. Parallel met de trafo 
staat een ontstorings-blok, welke een condensator van 0.1 uF en een weerstand van 100 Ohm bevat. 
Secundair zijn vijf verschillende spanningen beschikbaar, die allen naar de frontplaat gaan. De 
bruggelijkrichter richt een wisselspanning gelijk van 12 of 24 Volt gelijk, afhankelijk van het ingestelde 
bereik.  
 
De eigelijke regeling bestaat uit 4 Op-Amp's, welke zijn ondergebracht in het IC LM324. Hiervan wordt 
N3 gebruikt om een juiste referentiespanning op te bouwen. Aan de hand hiervan regelt N4 via de 
inverterende poort de uitgangsspanning. Met de instelpotjes van 4K7 wordt de maximale 
uitgangsspanning ingesteld, in dit geval 12 en 24 Volt. Met het schakelaartje kan dan een keuze 
worden gemaakt. De weerstanden van 3K9 en 0.18 Ohm zijn om de stroom door de beide 
eindtransistoren gelijk de verdelen. De diodes beschermen de voeding tegen van buitenaf opgedrukte 
spanningen. 
 
N1 regelt de stroombegrenzing door de spanning over de 0.5 Ohm weerstand te meten. Wordt de 
spanning hierover gelijk aan of groter dan de ingestelde waarde, dan word de uitgang van deze poort 
laag, waardoor de stroom weer afneemt, en dus ook de spanning over de 0.5 Ohm weerstand weer 
afneemt, waardoor de uitgang van de poort weer hoog wordt, zodat de uitgangsspanning weer kan 
stijgen, dus ook de stroom groter worden, waardoor de spanning over de weerstand weer toeneemt, en 
de uitgang van de poort weer laag wordt, enzovoort. Als de uitgang van deze poort laag is, dan wordt 
door N2 via de inverterende ingang de stroombegrenzings-LED ter indicatie aangestuurd. Met de 
instelpotjes van 250 Ohm en 10 Kohm zijn de stroombereiken in te stellen, in dit geval 100 mA en 3 A. 
Met het schakelaartje kan een keuze worden gemaakt. 
 
Het Stabilisator-IC 7805 levert een spanning van 5 Volt bij een maximale stroom van 1 ampère voor de 
3 IC's NE555. De eerste hiervan houdt de temperatuur van de eindtransistoren in de gaten. Als deze te 
hoog wordt, wordt de uitgangsspanning nul, en gaat de gele LED knipperen, omdat de stabiele 
oscillator (de tweede NE555) wordt vrijgegeven.  
 
Het was eerst de bedoeling om met behulp van de derde NE555 het relais te laten schakelen, 
waardoor 12 Volt of 24 Volt wisselspanning werd gelijkgericht, afhankelijk van de uitgangsspanning. 
Bij een lage uitgangsspanning (lager dan 10 Volt) zou dan toch de maximale stroom getrokken kunnen 
worden, zonder dat de eindtransistoren oververhit zouden geraken. Als echter een wisselende 
belasting op de voeding werd aangesloten, en de voedingsspanning daalde vanwege de 
stroombegrenzing, dan begon het relais steeds te klapperen, wat zeer irritant is. Dit is verholpen door 
de zenerdiode te verwijderen en de pennen 2 & 6 nu met behulp van een schakelaartje naar de 
voedingsspanning te leggen, of los te laten. Nu wordt het relais alleen geactiveerd op het moment dat 
het schakelaartje (Dit is nu dubbelpolig) wordt geschakeld. Het nadeel is echter, dat wanneer men nu 
de voeding kortsluit bij de maximale stroom, en de uitgangsspanning stond op het 24 Volt bereik, dan 
zal de voeding na zekere tijd thermisch uitvallen, omdat de eindtransistoren oververhit geraakt zijn. 
 
Er zijn twee eindtransistoren toegepast (2N3055), omdat het ontwikkelde vermogen verdeeld moest 
worden over twee heatsinks. Omdat 1 driver (2N1613) ze niet beiden kan sturen, zijn ook twee drivers 
toegepast. De heatsinks hebben een warmteweerstand van 2 graden Celsius/Watt. In het ongunstigste 
geval dissiperen de eindtransistoren 90 Watt, dus ieder 45 Watt. Dit geeft een temperatuur-stijging van 
2 x 45 = 90 + 20 = 110 graden Celsius. Dit is een beetje aan de hoge kant, en de voeding zal dan na 
bepaalde tijd uitschakelen, tenzij er geforceerd wordt gekoeld. 
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Omdat niet alle tekst bij de lay-out  geschreven kan worden, zijn alle aansluitingen genummerd. Er zijn 
zoveel aansluitingen, omdat er nogal veel onderdelen aan de behuizing zijn gemonteerd. Er lopen 
daardoor geen grote stromen via de print, maar enkel stuurstromen. 
 
 
 1  + van relais-LED  20  Naar 22 
 2   -  van relais-LED 21  Naar 23 
 3   -  van relais 22  Naar 20 
 4  + van relais 23  Naar 21 
 5  100 mA bereik 24  + Th-out LED 
 6  3 A bereik 25   -  Th-out LED 
 7  P-contact 26  NTC-weerstand 
 8  Potmeter-in 27  NTC-weerstand 
 9  Potmeter-loper 28  24 V van trafo 
10  Potmeter-massa 29  Min' 
11  Basis 1 (2N3055) 30  Min 
12  Basis 2 (2N3055) 31  + van I-LED  
13  U-bufferelco 32   -  van I-LED 
14  12 V bereik 33  + van Power-LED 
15  24 V bereik 34   -  van Power-LED 
16  P-contact 35  Potmeter-massa 
17  U-out' 36  Potmeter-loper 
18  Naar 19  37  Potmeter-in 
19  Naar 18 38  U-out 
 
 
 
Onderop de print moet pen 4 van de middelste NE555 verbonden worden met pen 7 van de onderste 
NE555. Ook het 10 KOhm weerstandje zit onderop de print gesoldeerd. De draadjes van de 
schakelaar om het relais te activeren zijn ook onderop de print gesoldeerd. Omdat de Thermische 
beveiliging nogal gevoelig was voor de in- en uitschakel pieken van het relais is een RC-netwerk onder 
de print gesoldeerd. Hierdoor worden de pieken sterk onderdrukt, en de voeding schakelt nu niet meer 
thermisch uit terwijl deze nog niet oververhit is. 
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5  SLOT5  SLOT5  SLOT5  SLOT     De behuizing 
 
 
 
De behuizing van de voeding is gemaakt van halfhard aluminium hoekprofiel, stukjes staafijzer en 
geperforeerde plaat. Ook de front is van aluminium. De drie stukken staafijzer houden het hoekprofiel 
en de voorzijde bijeen middels M 4 schroeven. De trafo is in het midden bevestigd met vier M 5 
schroeven. Het geheel is zijdeglans zwart geverfd met behulp van acryllak. 
 
Achter de trafo zit een gelijkrichter tegen de zijkant gemonteerd. Hierboven zit een klein 
soldeerstrookje waarop de 0.18 Ohm weerstanden en diode's zijn gesoldeerd. Ook de eindtransistoren 
en NTC's komen hier bijeen. Aan de andere zijde zijn twee weerstanden van 1 Ohm (parallel) aan de 
behuizing gemonteerd. 
 
Tussen de gelijkrichter en de weerstanden zit het relais met een beugeltje op het gemeenschappelijke 
aardpunt gemonteerd. Aan de achterzijde is het Eurosteker-chassisdeel bevestigd. Voor de trafo zit de 
printplaat geklemd met twee stukjes hard schuimrubber. Tussen de print en het front zit vrij veel 
ruimte, zodat alle aansluitdraden royaal plaats hebben. Zodoende is er ook nog wat ventilatieruimte 
voor het stabilisator-IC 7805, welke ondanks het koelplaatje behoorlijk heet wordt. 
 
De afmetingen:  De behuizing is ongeveer 10 cm hoog 
  26 cm lang 
  12.5 cm breed + 4 cm heatsinks 
 
 
 
De voeding staat op vier rubber voetjes. Onderaan zit een handgreep waaraan de voeding gerust kan 
worden opgepakt. 
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6  CONCLUSIE6  CONCLUSIE6  CONCLUSIE6  CONCLUSIE    
 
 
 
 
Als op de voeding een Ohmse belasting is aangesloten, is de gelijkspanning rimpel-vrij, wat echter niet 
het geval is als de stroombegrenzing wordt bereikt. Er ontstaat dan een flinke rimpel van ongeveer 100 
Hz. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door N1, omdat deze de stabilisatie van N4 eigelijk forceert, 
om de stroom niet boven de ingestelde waarde te laten komen.  
 
De minimale en maximale stroom varieert vrijwel niet ondanks temperatuur-verschillen. De 
spanningen variëren echter ongeveer 0.6 %. Dit kan als oorzaak hebben, dat niet de referentiediode 
1N825A is gebruikt, maar een normale zenerdiode van 6.2 Volt. Al met al is de voeding voor eigen 
gebruikt zeer geschikt. 
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7  VERMELDING INFORMATIEBRONNEN7  VERMELDING INFORMATIEBRONNEN7  VERMELDING INFORMATIEBRONNEN7  VERMELDING INFORMATIEBRONNEN    
 
 
 
-  Schema van de voeding (Tweede klas MTS) 
 (Wel uitgebreid en aangepast) 
 



 



 



 



 

 
De voeding 

 

 
Vooraanzicht 


