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Colofon

Bestuur:

Voorzitter: Fred van Welij           PDoNQD   072-5625917 a01@veron.nl

Secretaris: Simon Rodenburg    PE1PGW    06-10886747                   a01@veron.nl

Penningm: Rob Derlagen            PA1EMT    06-51618538 a01@veron.nl

Lid: Ron van Schouwen   PA4RVS    06-24961511                    a01@veron.nl

Lid: Meeuwes Schulting   PD5MES    072-5611415 a01@veron.nl

Financiën: ING-bank Rek.nummer: NL48INGB0002813417   t.n.v.  VERON afdeling 
Alkmaar

 
Redactie HAM-Nieuws:                                                          redactie@veronalkmaar.nl

Homepage Afdeling Alkmaar:                                                 www.veronalkmaar.nl
     

First Operator PI4ALK:                                                           PE1PGW   a01@veron.nl 

Lighthouse Award/Contesten:                                                  www.dutchlighthouseaward.nl

QSL-manager:       Wim Bilars, PA3GRE tel:072-5619255 / 06-20257027   pa3gre@veron.nl

Materiaalbeheerder:                                   Rob Derlagen, PA1EMT            tel: 06-51618538

* Bijeenkomsten in principe op de 2e vrijdag van de maand (juli / augustus geen bijeenkomst)

* Let op het HAM-Nieuws en Elektron voor eventuele wijzigingen of bezoek onze homepage!

* Overname van artikelen en/of schema’s is met bronvermelding toegestaan
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UITNODIGING VOOR DE BIJEENKOMST

OP VRIJDAG 10 juni 2016

IN DE KANTINE VAN
KO HARTOG ELECTROTECHNIEK

DE OUDE WERF 18
1851 PW  HEILOO

AANVANG: 20:00 UUR

(HEK OPEN OM 19:45 UUR)

CREA DOE AVOND

Maar ook de opening en demonstratie van onze nieuwe 
website, hoe werkt het wat kunnen jullie ervan verwachten 

en 
wat verder ter tafel komt
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Mededelingen

CREA DOE

Op vrijdag 10 juni alweer de 
laatste verenigingsavond 
voor het zomerreces. Het 
wordt een crea doe avond, 
dus mochten jullie een leuk 
idee hebben, neem dat mee 
of een mooi QSO onderwerp, 
alles is welkom.
Natuurlijk ook hobby 
perikelen, want daar zijn de 
avonden buitengewoon geschikt voor.

Tevens zal de nieuwe website worden gepresenteerd en 
gedemonstreerd. Tot dan.

ZOMERRECES
Beste OM’s, XYL’s 
Het is al bijna zomer en dan hopen we op goed weer, lekker genieten van een drankje bij 
de BBQ in de tuin of elders wat je maar leuk vindt. Ja en mocht het tegenzitten kun je je 
altijd nog op de hobby storten, thuis of op je vakantieadres wel wat spullen meenemen 
natuurlijk. 

Maar houdt u van lezen is het onderstaande zeker een optie, neem dan onderstaande link 
mee, werkt bij regen en zonneschijn (met dank aan: Cees Jan PA3GYG)

HET INTERNET VAN DE 19e EEUW

http://anet.ua.ac.be/desktop/ehc/static/ebooks/EHC_769061.pdf 

 

Als bestuur wensen wij jullie een mooie zomer, een fijne vakantie en we hopen iedereen 
weer te ontmoeten op de verenigingsavond van 09 september 2016, kom gezond weer 
terug.

Het bestuur.
HAM-Nieuws juni 2016
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De avond (pd5mes)

De voorzitter opende de avond en zoals regulier met eventuele 
mededelingen van de bestuurstafel, die waren er niet en ook de 
rondvraag was snel klaar. Dus de weg werd vrijgemaakt voor de 
demonstratie “ Hoe bouw ik een 3D-printer”, het stond niet 
aangekondigd in de Electron van mei, want toen was het nog niet 
bekend.
Maar fijn natuurlijk dat er dan een lid opstaat en roept: “Ik heb een 
ideetje”,  wat vinden jullie ervan. Nico PE1BKN kent een paar enthousiaste mannen die 
bezig zijn om 3D-printers te bouwen en te ontwikkelen en daar hun business van te 
maken, het bedrijf in opkomst heet ICExtreme. De bedoeling is dat straks een compleet 
product op de markt komt, kant en klaar.

Er was toch nog een 
relatie met onze hobby, 
Felix Hoogenboom, 
elektrotechnicus, had al 
op zijn 16de zijn 
zendmachtiging, maar 
het kan verkeren en dan 
leg je je toe op het 
ontwikkelen van 3D-
printers, maar de 
presentatie werd niet 
alleen door Felix 
verzorgt maar samen 
met Werner, ontwerper, 
software en hardware, 
Wolfgang, 
machinetechniek en 
Dennis, software, zo 
had ieder zijn 
specialisatie.

Inmiddels zijn er er al heel veel zendamateurs die 
hun hobby hebben uitgebreid met veel andere 
electronica projecten, op de vorige avond hadden 
we Ruud PA3RGA die ons mee nam in de wereld 
van Arduino en ook hier werd door hen gebruik 
van gemaakt en niet alleen Arduino (Due 
microcontroller) maar ook van Raspberry Pi.
Via de beamer werd er een introductiefilm 
gepresenteerd die al veel duidelijk maakte hoe 
het een en ander in zijn werk ging.

Op de tafel stond de nodige hardware, dus een 
3D-printer en hier werd het logo van de VERON 
opgemaakt en de hoeksteunen van de printer 
waren ook op een 3D-printer tot stand gekomen.
De nodige foto’s geven een beeld van de 
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presentatie, het gaat mij te ver om verder in deze 
techniek te duiken, maar wilt u er meer van weten of contact met ICEtxreme op nemen 
hierbij de link, je kunt ze vinden op Facebook.

https://www.facebook.com/ICExtreme-3D-Printing-208386249203736/?fref=ts

Het was een prima avond en zoals traditioneel gingen de heren onder dankzegging van de 
voorzitter huiswaarts met een lekkere fles wijn en het welbekende Alkmaarse kaasje.

HAM-Nieuws juni 2016
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info@radioelco.nl
www.radioelco.nl 

HAM-Nieuws juni 2016

mailto:info@radioelco.nl
http://www.radioelco.nl


�8

Een eenvoudige Pulsenteller
Het wooncomplex waar ik mijn woning heb telt 124 appartementen. Per maand 
gebruiken we zo’n 560 kuub water. Voorheen vond men het voldoende om eens in 
het jaar de stand van de centrale watermeter af te lezen. Dat is niet erg handig om 
tijdig lekkages te signaleren en zoiets kan dus al flink in de papieren zijn gelopen 
voor men het in de smiezen heeft. Een deel van die waterrekening krijg ik als 
bewoner op m’n bordje en dat vind ik niet leuk, nog afgezien van het milieu- en 
duurzaamheidsaspect van zo’n verspilling. Dus maandelijks houd ik nu zelf de 
stand van de centrale PWN watermeter bij om de vinger aan de pols te houden.

Nu zit die centrale watermeter in een kast die altijd op slot wordt gehouden. De 
sleutelbeheerder is een nukkig heerschap, die mij altijd  ‘in de rij’ moet zetten als ik 
tussentijds de stand wil aflezen. Dat ging me nogal de keel uithangen. Dus, ik heb 
iets gefabriekt met een reflectiesensor op de watermeter met kabeltje door de muur 
naar mijn berging – die gelukkig niet al te ver verwijderd was – waar ik een pic 
gestuurde teller met display heb neergezet. De boel wordt gevoed uit het net, maar 
er is  een 6 Volt loodgel-accutje als backupvoeding ingebouwd.

Regelmatig moet ik helaas toch nog in die meterkast zijn om te controleren of de 
standen nog synchroon lopen met mijn teller. Dat blijkt wonderwel het geval te zijn. 
M’n elektronicagepruts heb ik wel volledig  moeten inblikken, met netfilter en 
afgeschermd kabeltje naar de sensor. Bij m’n eerste proeven met een 
hooibergschakeling open en bloot had ik, met accuvoeding, dus niet eens aan het 
net, al 10 liter op het display als ik alleen maar de TL-balk in m’n berging aanknipte.

HAM-Nieuws juni 2016
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En ja hoor, januari dit jaar was raak: 20% hoger verbruik dan januari 2015. Nu is 
met de aantrekkende woningmarkt ook de leegstand in ons complex flink 
teruggelopen, maar een 20% toename van het waterverbruik  leek me te gortig. Om 
zeker te zijn heb ik in een diep nachtelijk uur in mijn berging naar m’n display zitten 
turen en om de minuut de standenmutatie genoteerd. Af en toe zie je dan een piek  
(toiletgebruik). De basisreeks kwam echter niet onder de permanent 3 liter per 
minuut. Dat leek me wel erg veel, als je mag verwachten dat bijna iedereen in z’n 
bed ligt.
Kort en (niet)goed, bij een stokdove oudere dame stond permanent een toilet fors 
door te stromen (defecte stortbakhevel). Na reparatie scheelde dat een factor 10 in 
m’n nachtelijke reeks. Op jaarbasis zou dit lek ons zo’n 2500 euro hebben gekost.

Naast de maandelijkse verbruiksregistratie nu ook nog maandelijks in een diep 
nachtelijk uur in m’n berging gaan zitten om lekkages te spotten spreekt me totaal 
niet aan, daar is de elektronica  voor. 
Wat ik nodig had was een extra module op m’n standenteller. Dus een apart 
pulsentellertje annex loggertje dat gedurende een paar uur de per minuut getelde 
pulsen (één puls is één liter) wegschrijft naar eeprom in een pic. Op een meer 
menselijker tijd kan ik dan de boel uitlezen en interpreteren.

Zoals te zien, de eenvoud zelve. Het aantal onderdelen is beperkt en een klein een 
stukje gaatjesprint als drager is voldoende. De pic kan op het printje 
geprogrammeerd worden via de connector rechts. Via die connector wordt ook de 
eeprom uitgelezen en de inhoud opgeslagen in een laptop. Dat gebeurt met een 
PICKIT2 programmer.

Het printje heeft een plaatsje gevonden in de kast van de standenteller, daar zijn 5 
Volt voeding, afscherming en de stuurpulsjes voorhanden. Het pulstellertje zit 
rechtsboven in de kast.  Zoals te zien, heb ik de connector aangepast zodat die 
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vanaf de buitenkant van de kast is te benaderen. Daar wordt de PICKIT2 
aangesloten.
Nu we toch aan het binnenkijken zijn: uiterst links is nog net een glimp te zien van 
het loodgelaccutje.  Onder de dradenspaghetti links zit het printje met de 
stroombron voor  permanente lading met ongeveer 2 mA. Dat houdt de 
klemspanning op circa 6,5 Volt. Mocht de netstroom worden afgeschakeld dan kan 
de teller een paar uur door op de accu.

De standenteller (die hier verder buiten beschouwing blijft)  wordt al gestuurd met 
nette pulsen en die pulsen kan ik nu ook mooi gebruiken om het loggertje te sturen. 
Een puls veroorzaakt een interrupt. Het aantal interrupts per minuut wordt in een 
register (VERBR) vastgelegd. Na elke minuut wordt de inhoud van VERBR 
opgeslagen in de eeprom van de uController.  VERBR wordt vervolgens gecleard 
voor de volgende ronde van 1 minuut. Er zijn in de gebruikte pic  - de 12f683 –  256 
geheugenplaatsen. Er kan dus een datareeks over 256 minuten (4 uur en 16 
minuten) worden opgeslagen.

De basis voor de minutentimer is een horlogekristal (32.768 Hz) dat de oscillator 
rond TMR1 in de pic in  ‘asynchrone counter mode’ stabiliseert. Het programma in 
de pic draait hier los van, geklokt door z’n interne oscillator van 4 MHz, die qua 
tijdafpassing minder nauwkeurig is dan een timer gestabiliseerd met zo’n 
horlogekristal. Vandaar dat woord ‘asynchroon’, beide oscillators lopen 
onafhankelijk van elkaar.  Je zou kunnen zeggen dat er al sprake is van een soort 
multitasking in dit kleine controllertje.
TMR1 heeft om de 4 seconden een overloop. Na elke 15x overloop - dus om de 
minuut -  is er een ledflitsje ten teken dat het programma werkt. Dan wordt 
gesprongen naar een subroutine SLA_OP en wordt de inhoud van VERBR 
weggeschreven naar eeprom.                                 
(vervolg op pagina 12)
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Wij zijn op vakantie!!

Contact en Info 
E-mail: zenderspecialist@gmail.com of 06-453 20 435
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(vervolg van pagina 10)

Bij een schrijffout springt het programma naar een parkeerlus met led-signalering:  
om de 4 seconden een flitsje. Als dit meer dan sporadisch gebeurt is er duidelijk 
iets grondig mis, dan moeten we weer terug naar de ontwerpfase.
Is de eeprom vol geschreven dan springt het programma ook naar een parkeerlus 
met led-signalering: om de 8 seconden een flitsje. De inhoud kan dan via de 
PICKIT2 worden ge-upload naar de laptop.

En toen was er een probleem. Tijdens het wegschrijven van de data naar de 
eeprom moet de interruptroutine worden geblokkeerd, althans dat wordt sterk 
aangeraden in de datasheet van de 12f683. Daardoor zou je net (geen Fries!) een 
puls kunnen missen. Gelet op de lage herhalingsfrequentie van de pulsen kan dat 
er nooit meer dan één zijn. Bij terugkeer naar de main routine wordt daarom eerst 
gecontroleerd of er tussentijds een interrupt is geweest. Indien ja, dan start het 
telregister VERBR met stand 1; indien nee, dan wordt gewoon vanaf nul begonnen.
Ook bij geblokkeerde interruptafhandeling registreert de uC gelukkig een 
opgetreden interrupt door middel van het setten van een vlag in het register 
INTCON. Door ook de status van deze vlag mee te tellen blijft de mutatie van de 
tellerstand gelijk aan alle getelde interrupts in de eeprom. Daarmee is er een 
controlemogelijkheid of het loggertje wel netjes alle pulsen heeft geteld: bij 
opstarten de tellerstand opnemen. Na 4 uur en 16 minuten even scherp opletten en 
als de logger met het ledje aangeeft ‘ik ben vol’ wederom de tellerstand opnemen. 
de mutatie van de tellerstand vervolgens vergelijken met de inhoud van de 256 
eepromplaatsen. (Dat doe je natuurlijk niet elke keer als je het loggertje gebruikt, 
het is meer een kwaliteitscontrole voor zo af en toe.)
Het schema is super eenvoudig, de ‘moeilijke dingen’ gebeuren onzichtbaar in de 

pic. Zoals gezegd, het horlogekristal stabiliseert niet de programmaklok, maar is 
onderdeel van een aparte oscillator tbv nauwkeurige tijdafpassing. 
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Waar je bij ‘in situ’ programmeren op bedacht moet zijn is dat de programmeerlijnen 
min of meer geïsoleerd blijven van belastende componenten die het programmeren 
in de war kunnen sturen. De 20k en de led aan de datalijn (GP0) doen weinig 
kwaad, maar de hoge Vpp op de MCLR-pin (GP3) moet niet zomaar door kunnen 
lopen naar de normale voeding of aarde. Als blokkade heb ik daar een Schottky 
diode geplaatst.

Beperkingen

Het gaat hier natuurlijk om een rudimentair tellertje/loggertje, ook het geuploade 
resultaat is rudimentair: een blok van 256 hexadecimale getallen in Notepad. Dus 
even opletten en mentaal vertalen naar decimaal. Dat kan je natuurlijk ook de pc 
laten doen. Nu is het nachtelijk waterverbruik in mijn toepassing alleen sporadisch 
hoger  dan 10 liter per minuut, dus dat mentale vertalen valt in mijn geval wel mee. 
Bij andere toepassingen zal het misschien nodig zijn even een vertaalfunctie van 
hex naar decimaal in excel te maken.
Bedenk ook dat de opgeslagen getallen nooit groter kunnen zijn dan FF hex of te 
wel 255 decimaal. Meer dan 255 pulsen per minuut vastleggen kan dus niet met dit 
loggertje.

De software

Als je denkt hier wat bruikbaars uit te kunnen halen voor eigen gerief, USB-stick 
meenemen naar de verenigingsavond en de asm-file of hex-file overpompen uit 
mijn laptop. Dan kan je de boel thuis rustig bestuderen. Zo’n asm-file is gewoon 
met Notepad te lezen. Ik kan dan ook direct een losse pic programmeren als je het 
niet zelf kan doen.

In een eerder verhaal in HAM-nieuws heb ik een dergelijk loggertje beschreven dat 
ik heb gemaakt om de watertemperatuur vast te leggen. Ik gebruik daar de ADC in 
de pic die de spanning over een NTC via twee lookup tabellen omzet in een 
temperatuur. Die temperatuurreeks wordt opgeslagen in eeprom en ook uitgelezen 
met een PICKIT2. Om dat loggertje maandenlang  stand alone te kunnen laten 
werken op alleen een 9 Volts batterijtje laat ik die pic lange perioden slapen om 
stroom te sparen. Dat was bij dit interrupt gestuurd pulsentellertje niet nodig 
vanwege de netvoeding en eigenlijk ook niet handig omdat niet alleen na elke 
minuut, maar ook bij elke interrupt de pic aan het werk moet.

In een komend projectje wil ik eens proberen de interne comparator in de pic en de 
pwm-functie te gebruiken. Of het wat wordt ligt in het verschiet.
Het zal in ieder geval wel duidelijk zijn dat het ook met zo’n klein 8 pens 
microcontrollertje voor erg weinig geld toch leuk spelen is.

Nico
PE1BKN
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Molenweekend 2016

Ook dit jaar in het weekend van 14 t/m 15 mei zijn Age PA0XAW en ondergetekende Gerrit 
PD1GB van de partij met het Molenweekend.
We staan weer bij de P-V molen in de Zijper Polder. Voor meer info kan men terecht
op het web, of ga naar PA6MPV op QRZ.COM.
Dit jaar zaten we in een hutje van particulieren die bij de molen wonen.

Zaterdag 14 mei s’morgens zijn we vertrokken met ons hele hebben en houden én met 
een stevig windje. hi.
Ons hebben en houden bestond uit een IC-706 MKII en een meer-bandige antenne van 
Age en niet te vergeten natuurlijk de CW-Sleutel van PA0XAW voor de CW- verbindingen.

Ik had een accu van 70 Ah en een Hy End Fed antenne voor de 40-20 en 10 meterband, 
tevens  een 10M GFK-mast met een stevige top van 14 mm meegenomen 
Eerst hebben we de antenne van Age opgetuigd, de mast werd vastgemaakt tegen een 
bestaande omheining.
Maar misschien door de wind of te strak gespannen, schoot de antenne-plug los, nu daar 
stonden we dan. Gelukkig dat ik mijn Hy End Fed antenne had meegenomen.
De antenne van Age afgetuigd en mijn mast met de antenne er voor in de plaats gezet. 
Doordat de mast lekker stevig is zwiepte hij niet zo door.  
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In het hutje stond gelukkig nog een tafel en een stoel. 

De IC-706 op tafel gezet, aangesloten op de accu en de antenne en het feest kon 
beginnen. 

Hier maakt Age nog een foto van mij door het raam van het hutje, door de weerspiegeling 
kreeg het ook nog een leuk effect. 

De conditie’s op zaterdag waren erg goed. Om ± 11.00 uur lokale tijd was het al druk op de 
40m band.  
We hebben veel gewerkt met Nederlandse stations, maar ook met Engeland en Duitsland. 
De signaal rapporten waren 5-9 tot 5-9+. Age heeft natuurlijk ook nog wat QSO’s gemaakt 
in CW. 
Om ±15.30 uur lokale tijd zijn we gestopt. Spullen toch maar weer achter in de auto gezet, 
je weet maar nooit, met zo’n hutje.  

Zondag 15 mei was een heel andere dag, het weer was totaal omgeslagen, veel wind en 
regen.  
Om ± 10.00 uur waren we weer bij de molen en ons hutje  Alles snel opgetuigd en om 
ongeveer 11.00 uur waren we weer in de lucht 

Nederlandse stations werden niet meer gehoord. Wel veel stations uit de Oostblok landen 
en Rusland en natuurlijk ook onze Engelse en Duitse vrienden. De signaal rapporten 
waren nu wel heel verschillend, van 5-9 tot 5-6. Toch ook nog veel stations uit Spanje en 
Italië, die zaten ons echter wel eens dwars. 
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(foto) Hier probeer ik nog een QSO te verschalken. 

Ondanks de slechte verbindingen heeft Age toch nog wat QSO’s in CW kunnen maken. 
Om 15.00 uur lok.tijd hebben we de boel afgetuigd en in de auto gezet. 
Al met al hebben we twee leuke dagen gehad. We konden ons uitleven op zowel 
40 m als op de 20 m band. We gaan volgend jaar, als alles meezit, zeker hier weer aan 
mee doen. 

Nog even voor de statistieken: 
Er zijn door ons in totaal 52 QSO’s gemaakt, waarvan 42 in SSB en 10 in CW. 
12 met Nederland, 8 met Duitsland, 8 met Engeland, 5 met België, 6 met Rusland, 
2 met Zwitserland, 5 met Italië, 1met Frankrijk, 1 met Slovenië, 2 met Kroatië, 
1 met Zweden en 1 met Servië 

Wat ons betreft, tot volgend jaar.  

’73  

Age PA0XAW en Gerrit PD1GB. 
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J- antenne

Misschien nog iets voor de vakantie?

Gevonden door: Gert PA1VW
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“Boekennieuws”.
 
Zoals jullie misschien in het Noord Hollands Dagblad gelezen hebben, heeft 
de geschiedkundige Johan Heideman op
Zondag 22 mei j.l. het tweede deel van het boek 

“Castricum en Bakkum tijdens de Tweede Wereldoorlog”  

aan de burgemeester van Castricum, Toon 
Mans overhandigd. Dit vond plaats in het 
Strandvondstenmuseum en ondergetekende 
was daarbij aanwezig en heeft dit boek 
natuurlijk aangeschaft.

Het is een buitengewoon interessant boek 
over de periode 1942-1944, maar vooral het 
hoofdstuk “Radarinstallaties in de duinen 
van Castricum en Bakkum” bevat heel veel 
nooit gepubliceerde foto’s en tekeningen 
van o.a. de z.g. Grosse Elelphant; meer dan 
40 bladzijden.

Johan Heideman is er in geslaagd het 
dagboek van de commandant van deze 
radarinstallatie Horst Schützendübbel bij zijn 
weduwe te mogen inzien en kopiëren.

Ik vind dit boek een aanrader voor iedereen die in geschiedenis is 
geïnteresseerd.
Het is nu in de boekhandel te koop, haast je voor het uitverkocht is.
 
Henk van Stigt PA0PQ

Meer info op: http://www.castricumbakkumwo2.nl
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LED's aansluiten op het lichtnet 

Allereerst een waarschuwing: raak bij het experimenteren nooit onderdelen 
aan wanneer de schakeling nog onder spanning staat! Wanneer u een schakelaar 
gebruikt om de spanning in- en uit te schakelen, zorg dan dat dit een dubbelpolige 
schakelaar is. Een simpele lampschakelaar schakelt meestal maar één van beide 
draden waardoor er nog spanning kan staan op de andere draad. Trek eventueel 
zekerheidshalve steeds de steker uit de contactdoos. 

Op het eerste gezicht lijkt het aansluiten van een LED op het lichtnet niets 
bijzonders; de spanning is 230V, de stroom 15mA, dus de voorschakelweerstand 
moet (230V - 2V)/15mA = 15.2kΩ zijn. Maar zo simpel is het helaas niet. 

Allereerst is lichtnetspanning wisselspanning. De LED zal dus de helft van de tijd 
sperren. Gedurende die tijd staat de volledige netspanning over de LED. Dat zal de 
LED niet overleven. 

Het tweede probleem is het verstookte vermogen in de weerstand. Deze bedraagt 
ongeveer 228V·15mA = 3.42W. Opeens is die LED toch niet zo zuinig meer. 
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In bovenstaand schema is het eerste probleem opgelost door een 'gewone' diode 
(D2) anti-parallel over de LED te zetten. Als de LED spert, geleidt deze diode. 
Hierdoor kan er nooit meer dan zo'n 0.7V over de LED staan. Zorg er 
zekerheidshalve voor dat deze diode wel de lichtnetspanning aankan; dan sneuvelt 
deze tenminste niet wanneer de LED wordt losgekoppeld of kapot gaat. Een 
1N4004 is prima geschikt. 

Het probleem van het hoge vermogen hebben we opgelost door een deel van de 
voorschakelweerstand te vervangen door een condensator. Een condensator 
verstookt immers geen vermogen. De frequentie van het lichtnet is 50Hz. De 
impedantie van 220n is dus 1/(2·π·50·220n) = 14.5kΩ. Ook deze condensator moet 
geschikt zijn voor het lichtnet.  

In serie met deze condensator zetten we nog een weerstand die de 
inschakelstroom beperkt. Parallel over de condensator staan nog twee 
weerstanden die hem ontladen wanneer de spanning wordt uitgeschakeld. Die 
zitten er dan ook voor onze eigen veiligheid: zo voorkomen dat we toch nog een 
schok te kunnen krijgen nadat de steker uit de contactdoos is verwijderd. 

De totale weerstand van C1 en R1 is bij 50Hz: √(1k2+14.5k2) = 14.5k. De stroom 
bedraagt dus 228/14.5k = 15.7mA. Het in R1 verstookte vermogen is nu I2·R = 
15.7mA2·1k = 0.247W. Kies voor de zekerheid een weerstand van 0.5W. 

Nog een laatste opmerking. Die 230V spanning waar we steeds mee rekenen is de 
RMS-waarde van de spanning. De topwaarde (amplitude) is 230V·√2 = 325V. Er zal 
dus nooit meer stroom kunnen lopen dan (325V-2V)/(14.5k) = 22mA. Een gewone 
LED kan dat prima verdragen. Het piekvermogen in R1 is dus 22mA2·1k = 0.484W. 
Temeer reden er een exemplaar van 0.5W voor te nemen. 
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http://www.hobby-electronics.info/nl/course/html/Condensator-Vermogen.html
http://www.hobby-electronics.info/nl/course/html/Apx-RMS-Berekenen.html
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Arduino/Genuino-board met 
SAM-D21-controller

�

Het nieuwe Arduino/Genuino-board MKR1000 is speciaal ontworpen voor 
batterijgevoede IoT-projecten. Naast WLAN en een geïntegreerde crypto-chip heeft 
de kaart ook een laadcircuit voor LiPo-accu’s. Als een externe voedingsspanning 
van 5 V aanwezig is, wordt een aangesloten LiPo-accu opgeladen. Er wordt 
automatisch omgeschakeld tussen de beide voedingsspanningsbronnen. De LiPo-
accu moet een capaciteit van minimaal 700 mAh hebben.

De processor is een ARM -Cortex-M0 SAM D21. Veel lezers zullen het kleine 
broertje van die processor, de SAM  D20, nog wel kennen uit de Elektor ARM -
cursus. We kunnen dan ook zowel IDE Atmel Studio 7 als de Arduino-
ontwikkelomgeving gebruiken voor het programmeren. De SAM D21 biedt niet 
alleen 32-bits rekenkracht, maar ook veel PWM-uitgangen, een DAC en 
verschillende andere interessante features. De (3,3 V-compatibele) I/O-pennen zijn 
toegankelijk via connectors die de gebruiker zelf moet insolderen; daarmee kan de 
kaart bijvoorbeeld op een breadboard gezet worden.

Meer informatie:      www.arduino.cc/en/Main/ArduinoMKR1000
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http://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoMKR1000
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Er is weer QSL van het DQB en wel voor de volgende 
stations: juni 2016

Er is QSL voor de in ROOD (leden A01) gemarkeerde stations en BLAUW en PAARS?? bezorgd 
bij QSL-manager A01. De koffer is weer goed gevuld, de QSL-manager is u zeer erkentelijk als u 
de kaarten in ontvangst wil nemen. Maak eventueel een afspraak, zie colofon op 
pagina 2 in het HAM-Nieuws.

Best ’73 Wim, PA3GRE
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HB9DMD PA3AFC PA7JH PE0PJW PA0FAN

PA0CVR PA3ALB PA7TWO PE0WBL PE1PGW PA0GWV

PA0GMV PA3AMF PA8H PE1BCU PE1PKH PD1AKL PA0STN

PA0HGO PA3BBY PA9HS PE1BGQ PE1PRB PD1PRB

PA0JAD PA3CSL PC4T PE1BKN PE1PTO PD1FW PA1MW

PA0JAG PA3DAU PD0BCA PE1BMN PE1PYP

PA0RYS PA3DSW PDOJFX PE1FBZ PE1RML PA3GVA PA3FPA

PA0PQ PA3DNX PD0HWE PE1DWK PE7EB PA0TKM PA3GRA

PA0JXM PA3DLX PD0HNO PE1DHY PHOMB PA3EBR PA3GVB

PA0TVS PA3EQC PD0LVS PE1GYH PF1F PA3FTD PA3GVF

PA0TKM PA3DYR PD0KPR PE1GTA PF1BRE PA3HS PA3GVM

PA0XAW PA3FIM PD0NQD PE1GTV PI4ALK PA3JZN PA5TX

PA0ZAN PA3GG PD0OIC PE1HIP PH0V PA7MEM

PA1AMW PA3GIE PD0PTY PE1JAT PI65ALK PD0JOS PA9JO

PA1EMT PA3GRE PD0SCO PE1JKX PD0STP PD0OAY

PA1MP PA3GYG PD0WDV PE1JRP NL633 PD2GB PD0SP

PA1MS PA3HDY PD1AJT PE1KDS NL1135 PD2IH PD1JF

PA2FAP PA3RQR PD2TH PE1LH NL10653 PE1OAC PD1PKH

PA1VDM PA3HIE PD1GB PE1OIJ NL11707 PE1OBE PD2HBC

PA1VW PA3JVA PD1JFB PE1LNM NL12611 PI4TX PD2PK

PA2ABC PA3RGH PD1RIN PE1NLN NL13044 PD9T

PA2JS PA4RVS PD5LWE PE1OFX NL13655 PD1HPB PE1LSV

PA2JSZ PA5JD PD5MES PW1OPN PD7HM PH1CP

PA2JZ PA5JW PD9SW PE1OWR PE1PK

PA2PF PA5L PE0JXA PE1PAB
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Energie opwekken met papier, potlood en 
teflon tape

�

Met behulp van enkele alledaagse materialen is het mogelijk om zelf een generator 
te maken die genoeg stroom levert voor het aansturen van een kleine elektronische 
schakeling. Tot die ontdekking kwam Xiao-Sheng Zhang met een 
onderzoeksteam van de EPFL (École polytechnique fédérale de Lausanne) in 
samenwerking met wetenschappers van de universiteit van Tokyo.

De onderzoekers gebruikten drie standaard materialen, namelijk papier, een 
potlood en teflon tape, om een generator te maken met een oppervlak van 8 cm² 
die meer dan 3 V aan spanning kan opwekken en genoeg stroom kan leveren om 
bijvoorbeeld een afstandsbediening te voeden. Bij de generator draait het allemaal 
om statische ladingen. Wanneer twee isolatoren zoals papier en teflon met elkaar in 
contact komen, vindt er een verplaatsing van elektronen plaats. Het door de 
onderzoekers bedachte systeem bestaat uit twee kleine kaarten, waarvan één zijde 
is bedekt met koolstof van een potlood. Dit koolstof fungeert als elektrode. Op de 
andere kant van een van de kaartjes wordt teflon tape aangebracht. De kaartjes 
worden als een sandwich op elkaar geplaatst met de teflon laag in het midden en 
dan zodanig aan elkaar geplakt dat de geleidende zijden elkaar niet raken (zie 
video).

Door nu te drukken op de kaartjes met een vinger komen de twee isolatoren met 
elkaar in contact, waardoor een ladingsverschil ontstaat. Bij het verwijderen van de 
vinger gaan de kaartjes weer van elkaar af en wordt de opgewekte lading via de 
koolstof elektrodes naar een hierop aangesloten condensator gestuurd. Om het 
effect te versterken gebruikten de onderzoekers schuurpapier. Dat bleek door het 
ruwe oppervlak zes maal zoveel energie op te wekken dan gewoon papier.
 
Elektro 
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http://actu.epfl.ch/news/producing-electrical-power-with-cardboard-tape-and/
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Ruimte voor uw advertentie 

Voor informatie neem contact op met de 

redactie

Denkt u bij uw aankopen aan onze adverteerders!

redactie@veronalkmaar.nl

QR-code VERON Alkmaar

“Elk verhaal begint ergens”. Johan Cruiff
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HIER HAD UW ADVERTENTIE 
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