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De Joule Dief kit
Proficiat met je aankoop van de Ingegno
Joule dief kit. Gooi je lege batterijen niet
weg! Steel de laatste Joule aan energie
eruit om een lichtje te hebben.
Je dient volgend gereedschap klaar te leggen om alles ineen te kunnen zetten:
• Striptang, Kniptang
• Een vrije werkruimte
• En AA batterij
Verder kun je volgende toestellen gebruiken als je een permanent werkstukje wil
maken:

LED

Transistor NPN

E: emittor
B: base
C: collector

Weerstand

+
anode

cathode

Minischakelbord

• Soldeerstation en soldeertin
• Secondenlijm of lijmpistool
Deze kit is geschikt voor beginners.

Ferriet ring

Wat is het?
De Joule Dief is een circuit dat al lang geleden uitgevonden werd. Het is een circuit die een LED doet branden ook al is je
batterij niet sterk genoeg, ja, zelfs als hij
bijna leeg is.
Wat kunnen we ermee doen? We kunnen het gebruiken om de laatste druppel
energie (uitgedrukt in de eenheid Joule,
zoals gewicht uitgedrukt wordt in gram)
uit oude batterijen te persen. Je kan dit
project dan ook beschouwen als een groen en ecovriendelijk experiment.
Een andere toepassing is de Joule dief gebruiken om een motor die weinig energie
levert (bevoorbeeld omdat je hem met de
hand of met wind doet draaien) toch te
gebruiken om een licht te doen branden
die meer energie nodig heeft. Merk op,
niet alle motoren kun je hiervoor gebruiken. Het moet een gelijkstroom motor
zijn, ook wel DC motor genoemd.

2

D R AW D I O | I N G E G N O. B E

Electrische
draadjes

Batteryhouder

Schakelaar
of drukknop

De ComPonenten
•
•
•
•
•

1 LED: ons lichtje
Transistor (2N2222 of 2N3904)
Weerstand van 1 KOhm
Ferriet torus kern
draadjes van verschillende
kleuren
• AA batterijhouder
• een schakelaar (of drukknop)
• mini schakelbord

met sCHakeLborDJe

toevoeGen

• Je “lege” AA batterij
• Creativiteit om je Joule dief te
personaliseren.

FerrIet wInDen I

bouwen
Leg alle stukken op je werkruimte. Neem
twee draadjes van verschillende kleuren,
en hou ze zij aan zij. Draai een uiteinde
rond elkaar zodat ze samen blijven, en
draai ze dan rond de torus ferriet, tot je
de gehele torus bedekt hebt. Laat hierbij 4cm draad aan beide zijden over om
straks als verbinding te gebruiken.

FerrIet wInDen II

Belangrijk: Hoe meer je de draad rond de
ferriet torus kunt draaien, hoe beter je
Joule dief zal werken.
Aan een zijde zijn je draadjes verbonden,
aan de andere niet. Je hebt twee kleuren,
we veronderstellen even dat dit blauw en
rood zijn. Neem de rode draad van de niet
verbonden zijden, en maak aan de ande-
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FerrIet wInDen III

re kant de verbinding tussen de draden
los, en neem er de blauwe draad. Leg deze
twee draden naast elkaar. Strip de uiteinden en maak een verbinding tussen de
twee draden.
Merk op dat de ene draad dan in wijzerzin rond je ferriet draait, en de andere
kant in tegenwijzerzin. Deze twee draden
moet je verbinden met de positieve zijde
van de batterij.
Plaats de schakelaar tussen de verbonden draden en de plus van de batterij als
je een aan/uit knop wil bij je circuit. De
verbindingen maak je met je minischakelbord.

oPDraCHt

• Probeer de batterij te gebruiken om zonder het Joule dief
circuit de LED te doen branden.
Wat gebeurt er? Een LED heeft
meer dan 1,5V nodig om te
branden, dus zelfs een goede
batterij kan de LED niet doen
branden.
• Heb je meerdere batterijen?
Probeer twee batterijen in serie
(3V) te gebruiken. Werkt het
nu? Ook bij twee lege batterijen?
• Neem een heel oude batterij en
probeer de batterij in de Joule
Dief. Als je correct gewerkt
hebt, moet de LED branden!

GesoLDeerD
LED

Transistor
2N3904/
2N2222

Doe nu de andere verbindingen zoals op
het schema met schakelbord: de rode
draad gaat naar de 1KOhm weerstand, en
zo naar middelste been van de transistor,
dit is de basis van de transistor.

1k Ohm
Weerstand

De blauwe draad gaat naar de collector
zijde van de transistor. De emittor zijde
van de transistor wordt verbonden met
de negatieve zijde van de batterij.

Ferriet

Blijft de LED, hierbij wordt het korste
beentje (de kathode) verbonden met de
emittor van de transistor. Het andere langere been (de anode) verbind je met de
collector zijde van de transistor.
Schakelaar
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Kunstwerkje
Je hebt een werkende Joule Dief op je
mini schakelbord. Kun je al solderen?
Dan is het nu het moment om je eigen
Joule Dief te solderen. In plaats van de
connecties op het schakelbord, soldeer
je deze connecties. Doe dit op je eigen
achtergrond zodat de batterijhouder
goed ingewerkt is, en je kan je eigen Joule
Dief kunstwerkje maken.
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Hoe werkt het?
Een spoel is een passieve component die
bestaat uit een opgewonden draad. Als er
stroom door de draad stroomt ontstaat
een magnetisch veld aan de binnenzijde. Dit magnetisch veld bevat energie.
De vermogen van deze energie is L I2/2.
Hierbij is L de zelfinductie van de spoel
uitgedrukt in de eenheid Henry (H), en I
de electrische stroom in Ampere (A).
Als de stroom door een spoel wijzigt, dan
ontstaat een voltage in de spoel die deze
wijziging tegenwerkt (de wet van Faraday
speelt hier een rol).
We hebben evenwel twee spoelen rond
dezelfde torus. Als de stroom erdoor tegengesteld is, dan zal die met de grootste stroomwijziging “winnen” wat betreft
de aangelegde spanning, en zo een stuk
energie transferen naar de andere spoel.
Gezien de windingen van de spoelen tegengesteld zijn zal dit voor de ene spoel
een negatieve spanning zijn, en voor de
andere een positieve. Dit is wat men transformatorwerking noemt.
Bekijken we nu het circuit. De stroom van
de batterij begint aan de + zijde. Er zijn
twee paden: een door de weerstand en
spoel-1 (de secundaire genoemd), en een

door spoel-2 (de primaire). De transistor
is in het begin open, en er stroomt dus
geen stroom van collector (C) naar emittor (E). De stroom gaat dus door spoel-1
naar de basis van de transistor en zal het
C-E pad in de transistor openen.
Een transistor versterkt de basis stroom
langs het C-E pad. Er zal dus stroom beginnen stromen door spoel-2 en het C-E
pad, welke enkele malen sterker is dan
de basisstroom. Met andere woorden,
spoel-2 “wint”, en een negatieve spanning wordt erover aangelegd. Dit komt
overeen met een positieve spanning
langs spoel-1, welke in serie is met de
spanning van de batterij. De transistor
krijgt daardoor nog meer stroom aan de
basis zijde, en dus nog eens zoveel meer
stroom langs het C-E pad. We hebben dus
een versterkend effect.
Na verloop van tijd zal de batterij niet
langer meer stroom kunnen leveren (ze
is bijna plat uiteindelijk) of raakt het
magnetisch veld in de ferriet gesatureerd waardoor het voltage niet langer kan
stijgen. Het resultaat is hetzelfde: het
voltage in de spoel bestaat maar zolang
de stroom wijzigt in de spoel. Eenmaal de
stroom gelijk blijft neemt voltage aan de
basis van de transistor af, dus sluit het
C-E pad van de transistor. De stroom door
de spoelen zal nu dalen in plaats van

oPstart
1
Spoel-1
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oPLaDen FerrIet
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ontLaDen FerrIet
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stijgen, dus krijgen we nu een tegengesteld voltage in de spoelen.
De opgeslagen energie in de spoel dient
nu een uitweg te vinden. De basis krijgt
evenwel een negatief voltage, dus kan
daar geen stroom weg. Ook het C-E pad
kan geen stroom meer doorlaten dan.
Waar spoel-2 eerder een negatief voltage
had (er was zo goed als kortsluiting tussen de beide zijden van de batterij via het
C-E pad, dus negatief voltage in spoel-2
heeft toch stroom zolang het de batterij
niet 100% tegenwerkt), wekt het nu een
positief voltage is. Dit zal blijven stijgen

tot er genoeg voltage is om de LED te
openen, en langs de LED het vermogen
in de spoel te laten ontsnappen. Het voltage die spoel-2 kan genereren kan 100
keer hoger zijn dat het oorspronkelijke
voltage in de batterij: het magnetisch
veld in de ferriet wil absoluut terug verdwijnen!
Het eindresultaat is dat de LED brandt, en
dit tot het vermogen in de ferriet op is en
er geen stroom meer kan zijn. De cyclus
herbegint dan. De LED brandt dus niet de
hele tijd, hij ﬂikkert gewoon vlugger dan
wij kunnen zien.
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Ontdek ook onze andere producten
op de ingegno.be shop!
Maak je eigen KurkEngel of KurkDuivel.
Maak een windmolen. En meer!
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