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Voor het vorige maand gestarte
EDiTS Pro is een booster nodig
om het treinbesturingssysteem
tot leven te laten komen.
Daarom publiceren we hier nog
eens een aangepaste versie van
de originele EDiTS-booster. In
dit ontwerp (figuur 1) zijn de
originele uitgangstransistoren
(BDV64 en BDV65) vervangen
door moderne goed verkrijg-
bare alternatieven, namelijk de
BDW84 en BDW83. 
Voor diegenen die niet bekend
zijn met de originele EDiTS-
booster, gaan we kort op de
werking in.
De booster van een digitale
treinbesturing is een gelijkspan-
ningsgekoppelde laagfrequent
vermogensversterker. De ver-
sterker is geoptimaliseerd voor
korte schakeltijden en voorzien
van een adequate kortsluitbe-
veiliging. De digitale laagspan-
ningssignalen die op de ingang
worden aangeboden, worden
versterkt waarna ze met een
amplitude van ±15…20 V op
de uitgang verschijnen. Dit sig-
naal kan gebruikt worden voor
het voeden en besturen van de
digitale modeltreinen. De elek-
trische verbinding tussen de uit-
gang van de versterker en de
treinen wordt via de rails
gemaakt.
Aangezien de te versterken sig-
nalen van digitale aard zijn,
dient de versterker te beschik-
ken over zeer hoge schakelsnel-
heden. Dit betekent dat transis-
toren bij voorkeur in hun line-
aire werkgebied gebruikt
moeten worden. Om dit te
bereiken wordt in de eindtrap
gebruik gemaakt van emitter-
volgers (T1…T4). De transisto-
ren werken bij deze configura-
tie in hun lineaire gebied en
leveren schakeltechnisch opti-
male resultaten. Het nadeel is
echter dat bij deze opzet meer
spanning over de transistoren
valt. Als gevolg hiervan is de
warmteontwikkeling aanzien-
lijk. Extra koeling, bijvoorbeeld
met een koellichaam, is de prijs
die hiervoor betaald moet wor-
den.
De aansturing van de eind-
transistoren vindt plaats via T5
en T6, die de uitgang schakelen
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tussen respectievelijk +20 en –20 V. Eigenlijk
zouden hiervoor echte schakeltransistoren
gebruikt moeten worden, maar deze zijn helaas
niet voor de gebruikte werkspanning beschik-
baar. De voor deze transistoren noodzakelijke
voedingsspanning wordt opgewekt met IC1 en
D3, respectievelijk IC2 en D4. De spannings-
zwaai die op de uitgang van de versterker te
verwachten is, is gelijk aan de spanningszwaai
van de stuurtrap (± 20 V), verlaagd met de
basis-emitterspanning van de uitgangstransis-
toren (circa 1,5 V) en de spanningsval over de
emitter-weerstanden (maximaal 0,6 V). In de
praktijk blijft dus een zwaai van ± 18 V over. 
Het circuit rond transistor T11 wordt gebruikt
voor het signaleren van een overbelasting. Via
diode D9 wordt gekeken naar de negatieve
component van de uitgangsspanning. Deze
aanpak is toegestaan omdat de negatieve uit-
gangsspanning zwaarder wordt belast dan de
positieve. Dit komt onder andere doordat de
wisseldecoders een enkelfasige gelijkrichter
gebruiken die alleen de negatieve spanning
belast. Bovendien is de duty-cycle van het uit-
gangssignaal zodanig dat de spanning gemid-
deld meer negatief dan positief is.
Wordt de booster overbelast (in de meest
extreme vorm is dat het geval bij het kortslui-
ten van de uitgang), dan zorgen de transistoren
T9 en T10 voor een betrouwbare stroombe-
grenzing. Het niveau van de uitgangsspanning
zal bij overbelasting sterk dalen, waardoor de
spanning over de eindtransistoren (en als
gevolg daarvan ook de dissipatie) flink toe-
neemt. Houdt deze foutconditie lang aan, dan is
een thermische overbelasting van de booster
denkbaar. Los daarvan is schade aan de model-
baan door een kortsluitstroom van 12 A niet
uitgesloten. Door oververhitting kan zelfs
brand ontstaan.
Daalt de negatieve uitgangsspanning tot maxi-
maal -15 V (negatiever is dus niet meer moge-
lijk), dan kan transistor T11 als gevolg van de
zenerspanning van D9 niet meer geleiden. Het
signaal op pen 5 wordt hoog gemaakt en de
verbinding tussen de booster en de controle
unit wordt verbroken. Eventueel kan over
diode D11 een condensator worden aange-
bracht om de reactietijd te verlengen. Hierdoor
zullen kortstondige kortsluitingen onopge-
merkt blijven. Op de print is deze extra con-
densator te vinden als C7. Of deze condensa-
tor aangebracht moet worden, hangt van de
gebruikte control-unit af. In combinatie met
het oude EDiTS hoeft hij niet geplaatst te wor-
den omdat de uitschakelvertraging software-

Onderdelenlijst

Weerstanden:
R1, R2 = 18 k
R3,R4 = 2k2
R5,R6 = 4k7
R7,R8 = 100 Ω/1 W
R9 = 10 k
R10,R11 = 1 k
R12…R15 = 0Ω15/4 W

Condensatoren:
C1,C2 = 10 µ/25 V
C3,C4 = 220 n

C5,C6 = 100 µ/40 V
C7 = 1 µ/16 V*
C8 = 10 n

Halfgeleiders:
D1,D2,D10,D11 = 1N4148
D3,D4,D9 = 15 V/400 mW
D5…D8 = 1N4001
T1,T2 = BDW83
T3,T4 = BDW84
T5 = BC640
T6 = BC639
T7 = BC547B
T8,T11 = BC557B

T9 = BC337
T10 = BC327
IC1 = 7805
IC2 = 7905

Diversen:
K1 = 5-polige DIN-bus 180°

voor print- of
chassismontage

5 vlakstekers (male) voor
printmontage, staand model

isolatiemateriaal voor T1…T4
koellichaam voor T1…T4,

bijvoorbeeld Fischer SK120

x 100 mm
nettrafo: Amplimo 71016 (2 x

25 V/6 A, 300 VA)
zekering 1 AT met

zekeringhouder
print EPS 87291-6

* zie tekst
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matig geïmplementeerd is. In combinatie met een Märklin Digi-
tal control-unit of de nieuwe EDiTS Pro control-unit is hij wel aan
te bevelen.

Dankzij de kant en klare print is het nabouwen geen groot pro-
bleem. Aangezien de weerstanden R12…R15 behoorlijk warm
kunnen worden, moeten zij zwevend boven de print gemonteerd
worden.
Verder moeten de eindtransistoren stevige stromen schakelen.
Gebruik daarom voor de vier draadbruggen dikke montagekabel,
bijvoorbeeld met een diameter van 1 mm.
Voor de koeling dient een adequaat koellichaam ingezet te wor-
den, bijvoorbeeld Fischer SK120 met een lengte van 100 mm. Uit-
gangspunt is dat voor een goede koeling een thermische weerstand
van maximaal 0,8 K/W noodzakelijk is. Denk er aan dat alle tran-
sistoren met behulp van isolatiemateriaal (mica of keramische iso-
latieplaatjes en kunststof busjes) met behulp van warmtegelei-
dende pasta op de koelplaat bevestigd moeten worden.
Let op: wanneer de booster in combinatie met EDiTS Pro gebruikt
wordt, dient de verbinding tussen de controle unit en de booster
via de speciale interface met relais (zie juninummer) gemaakt te
worden.

Zoals aan het schema van de booster te zien is, wordt uitgegaan
van een symmetrische voedingsspanning van ±23…30 V. In figuur

3 is te zien hoe met behulp van een transformator met een dub-
bele secundaire wikkeling, een bruggelijkrichter en een viertal
elco’s de gewenste voedingsspanning op te wekken is.
Let op: De transformator heeft een flink vermogen en kan dan
ook behoorlijke stromen leveren. Dat is alleen via degelijke elek-
trische verbindingen en dikke kabels mogelijk. Bouw de voeding
zwevend (dus niet op printplaat) op. Ook de bruggelijkrichter
krijgt het van deze stromen warm, monteer hem daarom op het
koellichaam van de booster. Voor de afvlakking moeten stevige
condensatoren gebruikt worden. Gekozen is voor een capaciteit
van minimaal 20.000 µF per voedingshelft. Er zijn condensatoren
leverbaar van 22.000 µ/40 V, maar het is ook mogelijk om twee
exemplaren van 10.000 µ/40 V parallel te schakelen.
Beschikt u nog over een oude treintransformator en is het uw
bedoeling om de schakeling niet tot het uiterste van de mogelijk-
heden te benutten, dan is die trafo nog te gebruiken. De belang-
rijkste voorwaarde is dat de uitgangsspanning 16 V bedraagt. Oude
Märklin-transformatoren zullen in de regel die spanning leveren.
De maximale stroom die zo’n trafo kan leveren, is meestal beperkt
tot 2,5 A. In figuur 4 is te zien hoe zo’n trafo gebruikt kan worden
om de booster te voeden. Vier stevige dioden (1N5401) en twee
elco’s van 10.000 µ/40 V vormen de spil van deze schakeling. Wor-
den in een latere fase hogere eisen gesteld, dan kan alsnog voor
een zwaardere opzet gekozen worden.
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De ADM101E is een geïntegreerde enkelkanaals RS232-zend/ont-
vanger, die zich uitstekend leent voor seriële communicatie in
kleine draagbare apparaten als mobiele telefoons en palmtop-com-
puters, waarbij geen volledige RS232-interface nodig is en volstaan
kan worden met de TX- en RX-lijnen. Het bijzondere van het IC
is dat het is ontworpen voor een asymmetrische +5-V-voedings-
spanning. De benodigde negatieve spanning wordt opgewekt door
een op de chip aanwezige spanningsinverter volgens het ladings-
pomp-principe, waarvoor extern alleen maar twee kleine conden-
satoren van 100 n (0,1 µ) nodig zijn. Deze condensatoren moeten
overigens evenals de ontkoppelcondensator wel een lage serie-
weerstand hebben, zodat hiervoor alleen monolithische kerami-
sche of tantaalcondensatoren in aanmerking komen.
Door middel van een logische 1 op de shutdown-ingang (pen 9)
kan de ladingspomp worden geblokkeerd en wordt het IC in de
”spaarstand” gezet, waarin de opgenomen stroom minder dan
5 µA is.
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