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Sommige schema

voorzichtig te zijn tijdens het testen en 

bouwen. Ook is het voor de beginners aan te raden om de schakeling even na te laten 

kijken. door iemand met wat meer ervaring.

 

Voor dit magazine mogelijk te maken zoeken we mensen die 

onderwerpen. We kunnen helaas niets in ruil stellen buiten de eer van een artikel in dit magazine gepubliceerd te 

hebben. 

Niets in dit magazine mag gekopieerd worden zonder toestemming van de auteu

worden maar er mag GEEN geld voor gevraagd worden

voor eigen gebruik. De ontwerpen zijn enkel voor particulier gebruik en nabouwen is volledig op eigen risico. 

ons best om dit magazine zo correct mogelijk op te stellen maar er kunnen altijd foutjes in sluipen. Wij 

ook niet verantwoordelijk voor gesteld worden
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schema’s werken op netspanning en dat is erg gevaarlijk. We raden je aan extra 

voorzichtig te zijn tijdens het testen en de schakeling in een goed geïsoleerde behuizing in te 
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Het vraagteken mysterie 
Auteur: Stijn Coenen (Stynus)  
 [0903-001] 

Sinds 12 september 2008 is de nieuwe Schematheek site 

online. In het boven menu van de site stonden 3 vraagtekens 

die ook veel vraagtekens bij de bezoekers opwekte. Veel 

vroegen welke verassing hier ging komen maar we hebben 

het een verassing gehouden tot nu. Dit magazine komt daar 

namelijk. Origineel was het de bedoeling dat de eerste versie 

tegelijk met de nieuwe site online zou komen maar dit is 

door tijdgebrek niet gelukt. Nu een half jaar later is het toch 

eindelijk afgeraakt.  

In dit magazine willen we verschillende projecten met uitleg gaan publiceren alsook een aantal tutorials. In deze eerste 

editie vind je zo een tutorial over het meten met de multimeter. Die is vooral voor beginners bedoeld die we hier niet 

willen vergeten. Zo willen we een zo breed mogelijk publiek aanspreken door zowel schakelingen en tutorials voor 

beginners als gevorderde te publiceren. 

Wanneer gaat het volgende magazine uitkomen?  

Dat is nog onbekend. Als we veel tijd en inspiratie hebben kan dat snel zijn maar het kan ook langer duren. Als je zin 

hebt voor artikelen te schrijven of goede ideeën hebt mag je die altijd mailen op magazine@schematheek.net. 
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Meten met de multimeter 
Auteur: Wouter (Flush)             [0905-002] 

Dit artikel moet de beginners helpen simpele metingen te kunnen uitvoeren met de multimeter.  

Soorten multimeters 

Eerst en vooral hebben we digitale en analoge multimeters. We gaan er van uit dat je werkt met een digitale 

multimeter. Deze zijn tegenwoordig  beter te vinden, Beter af te lezen. Digitale multimeters vind je tegenwoordig zeer 

goedkoop, de functies en de nauwkeurigheid gaan dan natuurlijk achteruit maar dat is meestal niet zo een groot 

probleem.  Je vind multimeters die je nog met de hand moet instellen of met autoranging.  

 

 

Met autoranging hier moet je enkel nog instellen wat je wilt meten, dus niet meer hoe groot het 

gaat zijn. (bv. Een weerstand van 1Mohm: je stelt hem in op het weerstandsbereik de multimeter 

zoekt dan zelf naar de grote (mΩ, Ω,  kΩ, MΩ)   en geeft die weer.  Bij een manuele moet je hem 

instellen in het bereik van bv. 2MΩ. 

 

 

Gewone multimeter: 

Deze heeft nog wat meer functies (frequentie, tempratuur, 

condensator meting, hFE  meting,.. dan de vorige. (deze 

kunnen het natuurlijk ook hebben) 

Ik doe de proefjes met een elix LX-64 zeer goedkope 

manuele multimeter. Rond de 20EUR vind je hem. Je kunt 

natuurlijk ook direct voor een betere multimeter kiezen 

zoals een FLUKE alleen zal je budget flink moeten 

toenemen. 
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Simpele metingen 

Onder simpele metingen verstaan we de metingen die elke gewone multimeter zou kunnen uitvoeren:  weerstand, 

stroom en  spanning. Enkele andere metingen gaan we verderop ook nog bespreken. 

Meten van weerstand: 

Om een weerstand te meten steek je de rode pen in VΩHz en de zwarte in de COM. In principe maakt de polariteit Bij 

deze meting niet veel uit maar je kunt er beter een gewoonte van maken. 

 

We nemen een willekeurige weerstand, en houden de zwarte 

meet pen aan een aansluiting van de weerstand de rode houden 

we aan de andere aansluiting. 

De Ohm meter staat op 200Ω en er word 11,9Ω door te kijken in 

een tabel van E-reeksen kun je achterhalen dat het een 12 Ω 

weerstand is. 

Een tabel hiervoor is te vinden op wikipedia op deze link: 

http://nl.wikipedia.org/wiki/E-reeks 

 

 

 

Met een ohm meter kunnen we ook testen of verbinding nog goed zijn. Als deze nog goed zijn geeft de meter namelijk 

zo goed als 0Ω aan. Indien slecht: oneindig veel ohm.  Met een continuïteitstester gaat dit nog beter deze laat een 

geluidje (piepje) horen als de verbinding nog goed is. Dan moet je niet meer altijd op het scherm kijken. 

 

Zoals je ziet is 1 pen voorzien van een krokodillenklemmetje deze zet 

ik dan op printbaan en ga dan heel de  baan af (met de andere pen) 

om te kijken of deze nog goed is. 
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Meten van spanning 

Meestal gaat het voorkomen dat je gelijkspanning(DC) of wisselspanning gaat meten met je multimeter. Voor 

blokgolven, zaagtanden,… Gebruik je best een oscilloscoop.  Als je wisselspanning meet met je multimeter dan geeft 

deze de effectieve waarde aan! Dus als je de amplitude wilt weten: Um = √2 * Ueff. Om spanning te meten steken we de 

rode pen alweer in de VΩHz aansluiting en de zwarte in de COM. Een volmeter zetten we altijd parallel. Let op dat de 

meter NOOIT op weerstandsmeting staat en let ook op dat de pennen niet in de mA of A aansluiting zitten. 

Hier test ik of er spanning uit een netsnoer komt. En zoals je ziet 

meet ik 234V, de meter staat ingesteld op 700VAC. Links boven 

staat HV (High Voltage) en een gevaarteken dat je extra 

voorzichtig moet zijn. 

Let bij metingen aan de netspanning of andere hoge spanningen 

altijd op dat je de contactpunten van de meetsnoeren niet 

aanraakt tijdens de meeting! Dat kan namelijk tot elektrocutie 

leiden. 

 

 

 

 

 Nu gaan we even de spanningsval over een LED meten.  

De rode pen aan de anode (+ 

aansluiting)van de LED en de zwarte 

aan de kathode ( - aansluiting) Als je dit 

omdraait meet je ook nog spanning 

enkel staat er dan een minteken voor 

de gemeten waarde. De gemeten 

spanning is 3,32V dit kan wel voor een 

blauwe LED. De spanningsval  is 

afhankelijk van de  kleur van de LED, op 

wikipedia, google vind je er vast meer 

over.  

Als je herstellingswerken uitvoert kun 

je kijken naar opvallende fouten (bolle 

elco’s, ontplofte, zwarte plekken, 

Beschadigde IC, transistoren, zwarte weerstanden,…) De verbindingen testen zoals uitgelegd bij meten van weerstand. 

Daarna kun je het apparaat ook onder spanning zetten en kijken of spanningsvallen kloppen,… Ik gebruik dan alweer een 

krokodillenklemmetje en een gewone meetpen. De krokodillenklem hang aan de GND zodat ik met de rode pen op 

verschillende plaatsen metingen kan doen. 
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Stroom meten 

De ampère meter zetten we altijd in serie met de verbruiker. Meestal hebben we een aansluiting voor enkele mA en een 

andere voor Ampères (mijn model 10A) Ook hier hebben we ampère bereiken voor AC en DC. De meter is gezekerd op 

het mA bereik maar meestal niet op het ampère bereik. Als ik op verplaatsing ga met mijn multimeter zorg ik dat ik altijd 

een reserve zekering bij heb. Een fout is snel gemaakt maar meestal heb je het geluk dat het enkel de zekering stuk is.  

We gaan de stroom (kleine stroom) meten door deze keer een rode LED. 

 
 

 

Op de foto zie je dat er 9,72mA word gemeten. De 

voorschakelweerstand was berekend op een stroom van 10mA dus 

het is redelijk goed. De meter is ingesteld op het bereik van 20mA DC 

en de rode pen steekt in de mA aansluiting. 

 

 

 

Nu gaan we een iets groter stroom meten (+/- 1A) gewoon een 

weerstand aan een bron gekoppeld met de multimeter in serie. Nu 

staat hij op het 10A bereik en de rode pen steekt dus ook in de 10A 

aansluiting! 

 

 



 

 

Componenten testen 

Nu gaan we met onze multimeter eenvoudige componenten testen. Hieronder horen diode, transistoren testen, h

meting, kleine condensatoren. Weerstanden natuurlijk  niet meer, dit hebben we behandelt bij “weerstand meten”.

Een diode testen 

Om een diode te testen zetten we de meter op de continuïteitstester. Deze heeft dus een dubbele functie, meten of een 

verbinding,… nog goed is (met een geluid). En hij geeft de spannigsval weer over de diode. Deze is rond de 0,6 

à 0,7 voor een SI-diode. Ook hier steken we de rode meetpen in de VΩHz en de zwarte in de COM.

Zoals je ziet op de foto’s meet ik één maal 670mV ,dit is

meter aan de anode en de COM aan de kathode (hulpmiddel: KNAP = Kathode is Negatief, Anode is Positief.) 

In het andere geval geeft de meter een “1” (oneindig) dit is als je de meetpennen omdraait. 

diode (1N4007) bij het grijze streepje op de diode ligt de kathode (negatieve aansluiting)

 

 

 

 

 

Een transistor testen 

Om een transistor te testen gebruiken we ook hier de continuïteitstester. Dus de aansluitingen van de meetsnoeren 

blijven hetzelfde. Op deze manier kun je zien waar de basis, collector en emitt

weten uit de datasheet van de NPN transistor (zie afbeelding). We gaan in totaal 6 metingen doen om te zien of de 

transistor nog goed is: 

1. Rood aan de basis, zwart aan de 

2. Zwart aan de basis, rood aan de 

3. Rood aan de basis, zwart aan de collector (rond de 0,6

4. Zwart aan de basis, Rood aan de collector ( oneindig)

5. Rood aan de collector, zwart aan de 

6. Rood aan de emitter, zwart aan de collector (oneindig)

Dit is bij een NPN transistor. 
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Nu gaan we met onze multimeter eenvoudige componenten testen. Hieronder horen diode, transistoren testen, h

meting, kleine condensatoren. Weerstanden natuurlijk  niet meer, dit hebben we behandelt bij “weerstand meten”.

Om een diode te testen zetten we de meter op de continuïteitstester. Deze heeft dus een dubbele functie, meten of een 

ng,… nog goed is (met een geluid). En hij geeft de spannigsval weer over de diode. Deze is rond de 0,6 

diode. Ook hier steken we de rode meetpen in de VΩHz en de zwarte in de COM.

Zoals je ziet op de foto’s meet ik één maal 670mV ,dit is als de diode goed gepolariseerd is: de plus van de 

meter aan de anode en de COM aan de kathode (hulpmiddel: KNAP = Kathode is Negatief, Anode is Positief.) 

In het andere geval geeft de meter een “1” (oneindig) dit is als je de meetpennen omdraait. 

diode (1N4007) bij het grijze streepje op de diode ligt de kathode (negatieve aansluiting)

Om een transistor te testen gebruiken we ook hier de continuïteitstester. Dus de aansluitingen van de meetsnoeren 

blijven hetzelfde. Op deze manier kun je zien waar de basis, collector en emitter zich bevinden. Ik ge er nu van uit dat we 

transistor (zie afbeelding). We gaan in totaal 6 metingen doen om te zien of de 

Rood aan de basis, zwart aan de emitter (rond de 0,6-0,7  is goed) 

Zwart aan de basis, rood aan de emitter ( oneindig) 

basis, zwart aan de collector (rond de 0,6-0,7 is goed) 

Zwart aan de basis, Rood aan de collector ( oneindig) 

Rood aan de collector, zwart aan de emitter (oneindig) 

, zwart aan de collector (oneindig) 
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Nu gaan we met onze multimeter eenvoudige componenten testen. Hieronder horen diode, transistoren testen, hFE 

meting, kleine condensatoren. Weerstanden natuurlijk  niet meer, dit hebben we behandelt bij “weerstand meten”. 
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r zich bevinden. Ik ge er nu van uit dat we 

transistor (zie afbeelding). We gaan in totaal 6 metingen doen om te zien of de 
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De 2 dingen die je op je scherm zou moeten zien bij de 6 metingen: (ongeveer 0,6 -0,7) 

 

 

 

 

 

 

Bij een NPN transistor kunnen we hem voorstellen als: 

 

 

 

We kunnen ook PNP transistors testen. Hier de voorstelling: 

 

 

 

Ook hier doe je 6 metingen: 

1. Aan de basis zwart, aan de emitter rood (rond de 0,6-0,7 is goed) 

2. Aan de basis rood, aan de emitter zwart (oneindig) 

3. Aan de basis zwart, aan de collector rood (rond de 0,6-0,7  is goed) 

4. Aan de basis rood, aan de collector zwart (oneindig) 

5. Rood aan de Collector, zwart aan de emitter (oneindig) 

6. Zwart aan de collector, rood aan de emitter (oneindig) 
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Een hFE meting 

Bij de meeste multimeters zijn er speciale aansluitingen voor hFE bij NPN en PNP transistoren te meten. Zoals hieronder 

bijvoorbeeld:  

 

Wat je dan doet is simpel. Je neemt je transistor en steekt de basis in de “B” de emitter in de “E” de collector  in de “C” 

(let op PNP of NPN) Je moet dan wel de aansluitingen weten. Ofwel via de datasheet of  door metingen te doen (zie 

hierboven). Op de foto (hieronder) meten we 567 als hFE waarde. Volgens de dataheet van de BC548C is het minimum:  

420 en typisch 520 en maximum 800. Dus deze meting kan. In de datasheet vermeld men ook de opstandigheden waarin 

de metingen zijn opgenomen bijvoorbeeld: (IC = 2.0 mA, VCE = 5.0 V) 

 

 

Extra metingen 

Metingen zoals capaciteit, decibel, frequentie, tempratuur bieden niet alle multimeters. Als je multimeter koopt moet je 

kijken of deze metingen nuttig zijn. Want deze extra functies betaal je, en meestal zijn ze niet zo uitgebreid. Neem nu bij 

mij de capaciteit meter deze gaat van 2000pF tot 20uF als je een capaciteit meter zou kopen kunnen deze misschien tot 

2200uF. 
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Knipperlicht 
 

Auteur: Stijn Coenen (Stynus)  
 [0905-003] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schema 

 

 

Om de beginners in de elektronica verder te helpen 

hebben we besloten om  ook een aantal handige 

beginners schakelingen te publiceren.  Als eerste in die 

reeks gaan we het hebben over een knipperlicht 

schakeling om een klein gloeilampje te laten 

knipperen.  

De werking:  

R1, R2,  R3 en R4 vormen een spanningsdeler waardoor 

transistor T1 en T2 gaan geleiden. Daardoor gaat C1 

opladen via R5. Als de spanning over die condensator 

stijgt dan gaat de spanning op de basis van T2 naar 

beneden en gaat die tor daardoor uit geleiding. Als T2 

uit geleiding is dan is de basis van T1 niet meer negatief 

genoeg tegenover zijn emittor daardoor gaat deze ook 

uit geleiding. De lamp gaat nu uit en de condensator 

ontlaad via de lamp, R5 en R4. Als de condensator 

voldoende terug ontladen is dan gaat T2 terug in 

geleiding en daardoor T1 ook terug in geleiding en de 

lamp terug aan. 

De lamp mag niet te veel stroom trekken want dan 

ontlaad de condensator te snel waardoor het lijkt alsof 

de lamp aanblijft. Ook kan transistor T1 maar een 

beperkte stroom leveren.  

Voor het testen hebben we een lampje gebruikt dat een 

100mA gebruikt op 5V. 

De knippertijd kan verandert worden door R5 en/of C1 

te veranderen. De waardes van deze componenten 

vergroten leidt tot lagere tijden. De lamp is ook voor 

een stuk verantwoordelijk voor de knippertijd. Hoe 

hoger de weerstand van de lamp (lager vermogen) hoe 

trager de lamp knippert.  

De pcb: 

  

Onderdelen Lijst: 

R1: 1 KΩ R5: 27K 

R2: 56 Ω C1: 1µF 

R3:  150 KΩ T1: BC557 

R4: 39 KΩ T2: BC547 
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RC5 bediende stekkerblok 
Besparing en luxe in 1 doosje 

Auteur: Bart De Ridder (Zatar)           [0905-004] 

Iedereen kent het wel... tv’s, dvd spelers, recorders, enz. het verbruikt allemaal als je de stekker niet 

uittrekt. Dat verbruik kan je jaarlijks tot zo’n €20 per toestel kosten. Dit is echter simpel op te lossen. Een 

docent van de hogeschool Gent kwam af met het idee en enkele van zijn studenten gingen de uitdaging aan.  

Het was de bedoeling van te zorgen voor gebruiksgemak en 

besparing op de energierekening. Er moest dus gezocht 

worden naar een manier om luxe te combineren met zuinig 

verbruik.  

De oplossing hiertoe was redelijk simpel. Als je ervoor zorgt 

dat het werkt met de afstandsbediening van de tv dan spaar 

je een extra afstandsbediening uit. Je kan het bedienen vanuit 

je luie zetel en het zou dan nog eens zuinig zijn bij?  

Daar moet even een berekening bij. De meeste van de 

toestellen schakelen in stand-by stand enkel hun scherm uit. 

Daarom schakelen we met de stekkerblok en een triac sturing 

de voedingsspanning uit.  

Een toestel verbruikt in stand-by tot 15W. De stekkerblok op zen geheel verbruikt (in theorie) ±0,32W en zelfs slecht 

±0,13W bij gebruik van de smd component LP2981-50DBVR.  

Laat ons uitgaan van een slechtere situatie. De toestellen op een gewone stekkerblok verbruiken in stand-by allen 

tezamen 25W. De stekkerblok verbruikt bv. 1W. Dat is dan 24W minder te betalen. 

I. De elektronica 
 

Hierbij gaan we beginnen met de voeding van het geheel. In het prototype is gebruik gemaakt van de LM2940T. Dit is 

een gewone low drop-out 5V spanningsregelaar.  

 

Met een transformator brengen we de netspanning over 

naar 9V wissel. Die wisselspanning wordt gelijkgericht en 

afgevlakt met de elco van 100µF.  

 

Om het oscilleren van de spanningsregelaar te voorkomen 

zijn 2 condensatoren van 100nF aan de in- en uitgang gezet.  

 

Een low-current led geeft aan of de voedingsspanning 

aanwezig is en dus de stekkerblok inzit. 
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De volgende stap brengt ons bij het ontvang en decodeercircuit.  

De SFH5110 (zie fig. 3) is onze infrarood demodulator. Die gaat het 36kHz signaal wegfilteren en op zijn uitgang een 

reeks van 1tjes en nullen zetten. Die reeks van enen en nullen wordt toegeleverd aan de interruptpin P3.3. In het 

programma wordt bit per bit bekeken en afhankelijk daarvan de uitgang hoog of laag gemaakt. Hoog komt hierbij 

overeen met de netspanning aanleggen en laag komt overeen met ze uitschakelen. 

 

De waarde van het kristal is belangrijk omdat de timing in het programma hierop afgestemd is.  

Het ontvangerscircuit zit in een apart doosje zoals te zien is in figuur 1. Dit is ook de reden dat de elco (of een 

tantaalcondensator) van 22µF te zien is aan de microcontroller. Wanneer de uitgangen hoog gemaakt worden zou de 

microcontroller meteen stroom moeten leveren. Omdat die stroom eerst de draadlengte moet overbruggen zou dit niet 

gaan en zou de microcontroller steeds herstarten, resulterend in 0,92 – 1,44V op de uitgangen.   

Door de elco is er een kleine buffer die de stroom geeft tijdens de wachttijd.  

Aan de pinnen 12 en 13 van de at89S4051 zijn 2 pull-up weerstanden opgenomen omdat die er intern niet zijn.  

 

Wanneer nu een uitgang hoog gemaakt wordt gaat de bijbehorende transistor in geleiding. Gevolg is dat het 

aangeschakeld optocoupler aangaat en de netspanning wordt aangelegd. De transistoren dienen dus om de 

optocouplers te schakelen. Ze zijn van het type 

BC547C omdat deze een grotere 

versterkingsfactor hebben dan het BC547B 

type, en dus sneller in verzadiging gaan.  

 

Ze moeten er zitten omdat er per poort een 

maximum stroom is van 15mA. 

Dan rest ons nog het laatste deel van de 

elektronica en dat is de triac sturing.  

Door middel van de optocouplers bekomen 

we een galvanische scheiding van de 

netspanning en de elektronicavoeding. Omdat 

de uitgangen van de optocouplers slechts 60mA aankunnen worden ze gebruikt om een andere triac aan te sturen.  
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De optocouplers zijn van het type MOC3023. Deze kunnen aangestuurd worden met 5mA. Als je het niet echt doet om 

zuinig te werken kan je ook type MOC3020 nemen. De voorschakelweerstand moet dan ietwat kleiner worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Het programma 
 

Vooraleer er een programma kon geschreven worden moest het nodige opzoekwerk gedaan worden. Welk protocol, 

hoe het herkennen, randcomponenten etc.  

Hiervoor is gebruik gemaakt van een afstandsbediening waar je het protocol bij kon instellen. Code 4237 zou bv. RC6 zijn 

geweest (het veelgebruikte protocol van Philips in de nieuwere toestellen).  

 

Om te weten wat we binnen kregen hebben we aan de uitgang van de demodulator (SFH5110) een oscilloscoop 

gehangen. Wanneer nu een knop ingedrukt werd kregen we het bijbehorende signaal te zien.  

 

Omdat we werken met interrupts, moeten we zien dat op het moment er een interrupt is, de interrupts afgezet worden: 

 
ORG 13h ;interrupt van de ontvanger interruptbron 0  
MOV IE,#00h 
MOV R6,#01h 
RETI  

 

MOV IE,#00h zorgt hiervoor. Wanneer we gaan kijken in de datasheet van de at89S4051 dan zien we bij interrupt 

registers het register IE. Dat staat voor Interrupt Enable register. Kortom je bepaalt er welke interrupts aanstaan. Door 

er de waarde 00h te schrijven zet je alle interrupts uit (#00h slaat op waarde, moest je gewoon 00h schrijven dan wordt 

er de waarde gezet die op adres 00h staat). We zetten de waarde 01h in register R6. Hiermee gaan we later controleren 

of er een signaal wordt ontvangen. 

 

 

De volgende stap is de beginstand. Wanneer de stekkerblok in het stopcontact gestoken wordt moeten de uitgangen 

laag zijn. Dit doen we door een 0 weg te schrijven naar de uitgangen waar de transistors aanhangen. Dus P1.0, P1.1, P1.2 

en P3.7 krijgen een 0 op hun uitgang.  

Vervolgens stellen we de timer in als 16 bit mode timer en roepen we de subroutine hervat aan. 

 
begin:  MOV P1,#11111000b 

CLR P3.7 
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MOV TMOD,#01h  ;16 bit mode timer 0 
MOV TCON,#01h 
CALL hervat  

 

In de subroutine hervat stoppen we de timer door de timer run-bit te clearen. Daarna stellen we de timer in en zetten 

we de interrupts aan. Met RET geven we aan dat we de subroutine beëindigen en terug verdergaan in het programma. 

 
hervat:  CLR TR0 

MOV TH0,#0FCh ;(11.052 * 900 µs / 12) stel timer 1 in 
MOV TL0,#0C1h ;op 900 µs bij 11.052MHZ + offest (20 0*20)µs 
MOV IE,#10000100b ;interrupt 0 aanzetten 
RET 

 

We komen dus uit aan de stap lus. CJNE staat voor Compare and Jump If Not Equal. R6 wordt dus vergeleken met de 

waarde 01h. Indien in R6 een waarde staat verschillend van 01h wordt er naar lus gesprongen. Er wordt dus gewacht tot 

er een interrupt optreed want dan wordt in R6 de waarde 01h gezet.  

Op het ogenblik dat er iets ontvangen wordt zetten we R6 terug op 0h en springen we naar het label ontvangt. 

 
lus:   CJNE R6,#1h,lus 

MOV R6,#0h 
JMP ontvangt  

 

We beginnen hier met de timer aan te zetten met SETB TR0. Omdat we niet weten of er iets in de accu zit maken we 

hem leeg. De TimerFlag clearen we ook. Het signaal dat aan P3.3 hangt is dat van de ontvanger. We steken dit signaal in 

de carry. Door een Rotate Left through Carry te doen van de accu steken we dus die eerste bit in de accu. We krijgen bv. 

A = “00000001b” in geval de bit in de carry een 1 was. We roepen de subroutine D1 aan.  

 
ontvangt:  SETB TR0  ;OFFSET TIME bijtellen 

CLR A 
CLR TF0 
MOV C,P3.3 
RLC A 
CALL D1  ;ontvangt 2e bit (hoge niveau ) 
CALL D1  ;ontvangt 2e startbit (lage niveau) 
MOV R5,A  ;sla de startbits op in register A  
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We krijgen hier weer een lusje. Zolang de TimerFlag op 0 staat wordt er naar D1 gesprongen. Op het moment de timer 

een overflow krijgt zal er worden verdergegaan. De timer wordt weer afgezet en opnieuw ingesteld. Hij wordt 

vervolgens terug aangezet en de timerflag wordt gecleared. De volgende bit op P3.3 wordt uitgelezen en in de carry 

gezet. Opnieuw een Rotate Left through Carry van de accu. Als we ons resultaat van daarstraks erbij nemen en er zit op 

huidig moment een 1 in de carry dan bekomen we: A = “00000011b”. De carry wordt weer leeggemaakt en we gaan 

verder in het programma. 

We komen weer aan de call instructie en doorlopen lus D1 nog eens. 

 

Dan wordt de waarde van de accu in register R5 gezet. 

 
D1:   JNB TF0,D1 

CLR TR0 
MOV TH0,#0FCh  ;(11.0592 * 900 µs / 12) stel timer 1 in 
MOV TL0,#0C1h 
SETB TR0 
CLR TF0 
MOV C,P3.3 
RLC A 
CLR C 
RET 

 

In de accu zit nog een waarde die naar register R5 is geschreven, daarom wissen we hem voor we verdergaan. In register 

R7 steken we de waarde 8h. We gaan de eerste 8 bits van de code ophalen door opnieuw de subroutine D1 aan te 

roepen. Met DJNZ wordt er telkens van R7 één afgetrokken, gekeken of het resultaat nul is én indien dit geen nul is 

terug naar het label eerste8 gesprongen. Na 8 keer de lus te doorlopen hebben we dus de 8 bits die we moeten hebben. 

We zetten die in register R1 zodat we de accu kunnen clearen en daar verder mee kunnen werken. 

 
CLR A    ;reset accu 
MOV R7,#8h 

eerste8:  CALL D1   ;eerste acht bits ophalen 
DJNZ R7,eerste8 
MOV R1,A   ;sla deze waarden op in register 1 
CLR A 

 

Nog eens hetzelfde maar dan met registers R2, R3 en R4. 

 
MOV R7,#8h ;haal de laatste 4 waarden van het adres  op 

midden:  CALL D1 ; + de 1e 4 van het commando 
DJNZ R7,midden 
MOV R2,A ;sla deze waarden op in register 2 
CLR A 
 
MOV R7,#8h  

laatste8:  CALL D1 
DJNZ R7,laatste8 
MOV R3,A ;LSB=R3.0 MSB=R0.3 
CLR A 

 
MOV R7,#8h 

extra:  CALL D1 
DJNZ R7,extra 
MOV R4,A ;LSB=R3.0 MSB=R0.3 
CLR A 
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Nu gaan we uit de eerste 8 bits bepalen of het om een RC5 protocol gaat of niet. We zetten de eerste 8 bits die we in R1 

gestoken hebben in de accu. Door een logische AND functie bekomen we de code die we moeten vergelijken. Is bij de 

eerste stap CJNE de waarde van R1 al niet gelijk aan de code ernaast dan springen we naar label RC6. In dat label wordt 

dezelfde controle uitgevoerd om te zien of het een RC6 code betreft. 

Komen de 3 codes in R1, R2 en R3 overeen dan wordt er gesprongen naar het label check. 

 
RC5_Samsung: MOV A,R1 

ANL A, #00111111b 
MOV R1,A 
CJNE R1,#00010101b,RC6 
CJNE R2,#01010101b,RC6 
CJNE R3,#10100101b,RC6 
JMP check  

 

Hier wordt gekeken in welke stand de schakelaars staan. Afhankelijk van de stand gaat de bijbehorende uitgang mee uit 

met de hoofduitgang P3.7. Dit kan handig zijn om de dvd-recorder aan te laten staan als je iets wil opnemen. 

Er zit een vertraging in door de “call tijd” instructie. Die dient om ervoor te zorgen dat eerst het tv-toestel dat 

aangekoppeld zou zijn in stand-by kan gaan vooraleer de spanning ervan weg te nemen.  

 

 
check:  CLR A 

MOV C,P1.7 
RLC A 
MOV C,P1.5 
RLC A 
MOV C,P1.3 
RLC A 
MOV R4,A 
CALL tijd 
CALL tijd 
JB 20h.0,uitschakelen 
 

inschakelen: MOV P1,#11111111b 
SETB P3.7 
setb 20h.0 
JMP end 
 

uitschakelen: MOV A,P1 
ANL A,R4 
CPL A 
ORL A,#11111000b 
MOV P1,A 
CLR P3.7  

 
tijd:   MOV R1,#0FFh 

MOV R2,#0FFh 
MOV R3,#5d 

tlus:   DJNZ R1,tlus 
DJNZ R2,tlus 
DJNZ R3,tlus 
RET 

 

Van dit project zijn de programmacode, het hex bestand, schema en 

printplaat zijn te downloaden op: 

http://www.schematheek.net/index.php?p=magazine&editie=0905&

artikel=4 

 

Aandacht! 

Ik wil wel nog meedelen dat dit een prototype is dat enkel getest is met een TV en een printboormachine eraan. Dit is 

thuis enkele keren gebeurd en op de projectverdediging. Er kan dus niet gegarandeerd worden dat het toestel werkt 

met elk type belasting.  

Het bouwen van het toestel is volledig op eigen risico!  

Verder hoop ik dat dit je niet afschrikt en veel bouwplezier!!! 

Onderdelen Lijst: 

IC1 = LM2940T 

IC2 = AT89S4051 

IC3, IC4, IC5, IC6 = MOC3023 

X1 = 11.0592MHz 

Rc1 = SFH5110 (TSOP 1736 kan ook 

maar dan is een andere print nodig) 

C1 = 100µF/25V 

C2 en C3 = 100nF 

C4 = 4,7µF/10V 

C5 en C6 = 22pF 

C7 = 22µF/10V 

R1 = 2200Ω 

R2 = 100Ω 

R3, R4 = 12kΩ 

R5,R6,R7 en R8 = 10kΩ 

R9, R10, R11 en R12 = 680Ω 

B1 = bruggelijkrichter vanaf 300mA 

T1, T2, T3 en T4 = BC547C 

T5, T6, T7 en T8 = Triac naar keuze 

D1 = low-current led  

S1, S2 en S3 = schuifschakelaar 
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Onderdelen lijst: 

R1, R2, R3, R4:   47R         

R10:   25K                     

C1, C2, C3:     100nF 

Q1, Q2, Q3, Q4:  IRF540 

IC1:     PIC12F629 

IC2:     78L05 

J1, J2, J3, J4, J5, J6:  Amp printstekker 

                  (Voorbeeld: Dick Best RECN167) 

Politie knipperlicht 
Auteur: Stijn Coenen (Stynus)   [0905-005] 

Omdat er nogal veel vraag naar was heb ik een tweede versie van het politie knipperlicht ontworpen. Deze keer is de 

knipperfrequentie te regelen met een potmeter. Je kan ook een paar zware lampen aansluiten in plaats van kleine 

leds. 

Weer een microcontroller? 

Voor dit project heb ik eerst 

een microcontroller genomen 

omdat dat wat makkelijker 

werkt dan met losse ic’s. Later 

heb ik nog een tweede versie 

gemaakt met losse ic’s voor de 

beginners en mensen die niet 

graag microcontrollers 

gebruiken. 

Ik ga beginnen met de 

microcontroller versie.  

Voor de microcontroller 

hebben we een 12f629 

gekozen omdat goedkoop is en 

maar 8pens is. 

Met de potmeter kan de 

knippersnelheid geregeld 

worden.  
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Het programma 

De code is geschreven in proton picbasic. Omdat de code korter is dan 50 regels zou je ze ook kunnen compileren met 

de lite versie. Dan moet je wel de 12f675 gebruiken aangezien de 12f629 daar niet ondersteund wordt. De code blijft 

verder dan het zelfde. 

Uitleg over de code: 

INTRC_OSC_NOCLKOUT = Interne RC oscillator selecteren. 

WDT_OFF = Watchdog timer uit. 
PWRTE_ON = Power up timer aan. 
MCLRE_OFF = MCLRE pin als gewone pin ipv reset. 
 
ALL_DIGITAL TRUE = Alle pinnen digital. 
 
While 1 = 1 � Eindeloze lus. Alles tussen while en wend wordt 

eindeloos uitgevoerd. 

 

Pot � Met dit commando wordt de potmeter ingelezen. 

Variabele = POT pin, schaal 

Voor meer info over dit commando zie: 

http://www.picbasic.nl/frameload.htm?http://www.picbasic.n

l/beginners5.htm  

De waarde van de pot wordt dan maal 10 gedaan voor de 

vertragingstijd op het einde van het programma te krijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

De print lay-out: 

  

Device 12F629 
Config INTRC_OSC_NOCLKOUT, WDT_OFF,_ 
        PWRTE_ON, MCLRE_OFF 
ALL_DIGITAL     TRUE 
 
Dim tijd As Word  
Dim tijd2 As Word 
Symbol LED1 = PORTB.0 
Symbol LED2 = PORTB.5 
Symbol Potm = PORTB.5 
 
While 1 = 1 
    tijd = Pot Potm, 255 
    tijd2 = tijd * 10 
    High LED1 
        DelayMS tijd 
    Low LED1 
        DelayMS tijd 
    High LED1 
        DelayMS tijd 
    Low LED1 
        DelayMS tijd 
    High LED2 
        DelayMS tijd 
    Low LED2 
        DelayMS tijd 
    High LED2 
        DelayMS tijd 
    Low LED2 
        DelayMS tijd2 
Wend 
End 

Links: 

Site met een Nederlandstalige cursus pic basic: 

www.picbasic.nl 

Uitleg pot commando: 

http://www.picbasic.nl/frameload.htm?http://www.picbasic.nl/be

ginners5.htm 

Datasheet 12f629: 

www.schematheek.net/Datasheets/Microcontroller_en_processor

en/PIC/12F629.pdf 
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Om de beginners niet te vergeten heb ik de schakeling 

ook met gewone componenten gemaakt. Hiervoor heb 

ik een LM358 en een 4017 gebruikt. De LM358 is een 

opamp die hier gebruikt wordt om een blokgolf op te 

wekken als klok voor de schakeling. 

 

Werking: De opamp staat hier als Smith trigger 

geschakeld. Bij het opstarten is de uitgang van de 

opamp hoog omdat de condensator laag is en de 

spanning op pin 2 dus lager is dan die op pin 3. De 

condensator gaat dan opladen tot de spanning erover 

groter is als de spanning op pin 3, dan gaat de uitgang 

namelijk terug laag worden en gaat de condensator 

ontladen worden via R8 totdat de spanning weer lager 

is dan die op pin 3. Nu zal je wel denken dan gaat de 

spanning niks doen als veel te snel om schakelen. Om 

dat te voorkomen zit R7 er. 

Als de uitgang hoog is dan zit R7 en R5 parallel zodat de 

spanning op pin 3 8V is. Als de uitgang laag is dan wordt 

de spanning 4V omdat R7 dan bij R6 parallel komt te 

staan. 

 

 

Met de klokpuls uit de LM358 wordt dan de 4017 

aangestuurd. Dit is een Johnson teller. Telkens als de 

clock ingang hoog wordt word de volgende uitgang 

hoog. 

 

Met de diodes voegen we verschillende uitgangen 

samen zonder kortsluiting te maken om zo 1 lamp met 2 

pinnen aan te sturen. 

 

 

 

Het complete schema: 



 © Schematheek.net  21 

Onderdelen lijst: 

R1, R2, R3, R4:   47R         

R5, R6, R7:  100K  

R8:   330K 

R9, R10:  10K 

C1, C2:     100nF 

C3:   220nF  

D1, D2, D3, D4:  1N4148 

Q1, Q2, Q3, Q4:  IRF540 

IC1:     LM358 

IC2:     4017 

J1, J2, J3, J4, J5, J6:  Amp printstekker 

                  (Voorbeeld: Dick Best RECN167) 

 

R9 en R10 in deze schakeling zijn voor de gate van de fets terug te 

ontladen. Door de diodes kan er geen stroom teruglopen dus moet dat 

door weerstanden gebeuren. Bij de vorige schakeling zitten er geen 

diodes dus zijn die weerstanden niet nodig. 

 

Aansluiten: We hebben in beide schakelingen de aansluitingen het 

zelfde gehouden. J5 komt aan de massa, op J6 moet 12V komen (die 

spanning mag 5V-12V zijn). De ene lamp komt tussen J1 en J2. De 

andere lamp tussen J3 en J4. 

De lampen mogen maximum 50W exemplaren zijn bij 12V. Voor een 

fellere flits kan je lampen nemen die voor een lagere spanning 

bedoeld zijn. Je moet er dan wel rekening mee houden dat de lampen 

sneller versleten zullen zijn. Het is ook mogelijk hier leds mee aan te 

sturen. 

 

 

 

 

 

  

Links: 

Uitleg 4017 

http://www.doctronics.co.uk/4017.htm 

Datasheet 4017: 

http://www.schematheek.net/Datasheets/4xxx

/HEF4017B.pdf 

De printlay-out van beide schakelingen is op de 

site als pdf te downloaden. 

 

IC1 
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Onderdelen lijst: 

Schakeldeel 

16x   1K 

8x  390R 

8x  47R 

8x  Led 

8x  100nF X2 (250V AC) 

8x  MOC3021 

8x  TIC206 

8x  BC547 

Voeding: 

2x  1N4002 

2x   100nF 

1x  2200µF 16V 

1x  7805 

1x  Transfo 2*7V 

Diverse: 

1x   25p sub-d connector (M) 

8 kanaals triac kaart 
Auteur: Stijn Coenen (Stynus)  

[0905-006] 

Met dit project kan je tot 8 230V lampen sturen met de 

parallelle poort van de pc.  

Er werd mij regelmatig achter een schema gevraagd om 

lampen te schakelen met de pc. Daarom heb ik beslist wat 

te ontwerpen en hier te publiceren. 

In dit ontwerp wordt er gebruik gemaakt van TIC206D triacs 

die kunnen max 4A schakelen. Het wordt dan wel 

aangeraden om die te koelen. Zoals ze hier links op de foto 

staan mag er max 0,5A doorgaan. Dat is voldoende voor een 

100W lamp.  

De triacs worden aangestuurd door een moc3021. Dat 

is een optocoupler met een triac uitgang die speciaal 

ontworpen is om triacs te schakelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


