1001-Nieuws zondag 27 juni 1999
----------------------------------------------------------1001-Nieuws zondag 27 juni 1999 nr.1
http://home.wish.net/~jjvreuls
E-mail: jvreuls@mediaport.org
ICQ # : 35034893
----------------------------------------------------------Hallo!
Dit is de eerste 1001-Nieuws! Vanaf nu wordt je wekelijks op de hoogte gehouden van alles in de elektronica-wereld.
Natuurlijk weer veel nieuws op de pagina deze week.
Links
-------De sectie links is uitgebreid met de site van Cicuit Central, te vinden op http://www.darkportal.com/cc/index2.htm. Hier vindt je
best wel veel schakelingen. De site is wel aardig vormgegeven.
Catalogus
-------------Ook de afdeling Catalogus is weer vernieuwd. De schakelingen Timer en Knipperlicht hebben een nieuw schema gekregen dat
getekend is met sPlan.
Verder is er nog een schakeling toegevoegd: de Infrarood lichtsluis. Deze schakeling is bijvoorbeeld bij de modelspoorweg te
gebruiken als treindetector om bijvoorbeeld de overweg te sluiten of een wissel om te zetten.
Parallelle poort
--------------------Ik heb laatst geexperimenteerd met het sturen van LED's of andere verbruikers met de parallelle poort (printerpoort) van de
computer. Je kunt bijvoorbeeld discolampen aansturen en de meest rare lichteffecten creeren. Ook zou je de schakeling
kunnen gebruiken om de wissels bij de modelspoorweg automatisch om te zetten. Binnenkort zal hier een schakeling van
verschijnen. Ook zal ik wel wat aansturingssoftware schrijven.
Dit was het weer voor deze week!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Afmelden nieuwsbrief: eenvoudig nog eens je e-mailadres invullen en opsturen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Circuits Online News nr. 2 zondag 4 juli 1999
------------------------------------------------------------------Circuits Online News zondag 4 juli 1999 nr.2
http://home.wish.net/~jjvreuls
E-mail: jvreuls@mediaport.org
ICQ # : 35034893
------------------------------------------------------------------Let op: ik heb de naam veranderd van 1001 Schakelingen naar Circuit Online.
Naam
De verandering van de naam zal je niet ontgaan zijn, dit heb ik gedaan omdat dit makkelijker is bij een URL dan www.1001schakelingen.com..... Ook ben ik tot de ontdekking gekomen dat het nog even duurt voordat ik 1001 schakelingen bij elkaar
heb, dus de naam is enigszins misleidend. Verder is de nieuwe naam makkelijker als ik de site eens tweetalig ga maken
(Nederlands en Engels). De nieuwe naam veranderd natuurlijk niets aan de kwaliteit van de pagina.
Mirrorsite
Ik ben nog bezig met een mirrorsite. Ik had het via Crosswinds al geprobeerd, maar hiervan ging het uploaden erg langzaam.
Binnenkort hoor je meer.
Logo
Bij een nieuwe naam hoort natuurlijk ook een nieuw logo. Ik heb vlug wat in elkaar geknutseld, maar ik ben er niet al te blij
mee. Ik hoop zo vlug mogelijk een ander logo te maken.
Schakelingen
Behalve de verandering van de naam, is er weer veel gebeurd op het gebied van nieuwe schakelingen. Ik heb het knipperlicht
getest (en het werkt!) en er een foto van gemaakt. Ook heb ik foto's gemaakt van het parallelle poort project waar je binnenkort
meer over hoort. De foto's zijn in ontwikkeling, ik verwacht ze volgende week.
Ook heb ik een foto gemaakt van wat etsbenodigdheden, te vinden in de Elektronica-afdeling.
Verder heb ik van de pagina van Circuit Central een eenvoudige passieve toonregeling afgehaald en getest. Meer hierover op
de
site. Het schema van de Accu-indicator is ook vernieuwd.
Elektuur
Niet alleen mijn eigen site krijgt aandacht, maar ook het blad Elektuur. Elektuur komt dit nummer met de jaarlijkse
Halfgeleidergids, met meer dan honderd kleinere schakelingen. De schakelingen zijn gerangschikt naar uiteenlopende
onderwerpen, zoals audio en video, huis en tuin en meten en testen. Normaal komt Elektuur 1 keer per maand uit, maar dit is
een dubbeldik nummer dat voor twee maanden telt.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Afmelden nieuwsbrief: eenvoudig nog eens je e-mailadres invullen en opsturen.
Je E-mailadres wordt alleen gebruikt voor deze nieuwsbrief en eventuele enquêtes en niet
verkocht aan derden.
(C) Circuits Online 1999
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Circuits Online News nr. 3 maandag 12 juli 1999
------------------------------------------------------------------Circuits Online News maandag 12 juli 1999 nr.3
http://home.wish.net/~jjvreuls
http://circuitsonline.cjb.net
E-mail: jvreuls@mediaport.org
ICQ # : 35034893
------------------------------------------------------------------De nieuwsbrief is wat later doordat ik zondag veel te veel te doen had.
Mijn excuses.
URL
De URL van mijn site is wat makkelijker geworden, hij is nu te vinden op http://circuitsonline.cjb.net. De pagina staat niet op dit
adres, hij staat nog steeds op het vertrouwde adres, maar vanaf het nieuwe wordt je doorverwezen naar het oude adres. Ik
had zo gadacht dat dit wat makkelijker te onthouden is.
Feedback
Met de CGI-mogelijkheden van WISH heb ik een feedback-formulier gemaakt, wat je in kunt vullen om een reactie te geven.
Het kan dat je een foutmelding krijgt na het drukken op de Versturen-knop, maar mijn ervaring is dat dan toch alles goed gaat.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Afmelden nieuwsbrief: eenvoudig nog eens je e-mailadres invullen en opsturen.
Je E-mailadres wordt alleen gebruikt voor deze nieuwsbrief en eventuele enquêtes en niet
verkocht aan derden.
(C) Circuits Online 1999
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Circuits Online News nr. 4 zondag 18 juli 1999
--------------------------------------------------------------------Circuits Online News zondag 18 juli 1999 nr.4
http://home.wish.net/~jjvreuls
http://circuitsonline.cjb.net
E-mail: jvreuls@mediaport.org
ICQ # : 35034893
--------------------------------------------------------------------Plaatjes
De plaatjes van de IC's in de afdeling onderdelen zijn vernieuwd. Ze zijn wat duidelijk geworden.
Wat grafisch betreft heb ik verder de navigatiebalk vernieuwd. Als je over een knop gaat wordt hij iets donkerder.
Parallelle poort project
Het beloofde parallelle poort project is eindelijk opgenomen in de Schakelingen-database. Je kunt met deze schakeling acht
LED's, relais of iets anders aansturen. Met relais op de uitgangen en lampen kun je mooie lichteffecten voor een disco maken.
De programmatuur is nog beperkt tot een programma van Aaron Cake. Dit is een Windows programma en hiermee kun je de
uitgangen besturen. Door mijzelf geschreven software is op komst.
Downloads
De afdeling Downloads is uitgebreid met het bovengenoemde programma. Behalve dit programma is er een datasheet van het
IC TDA 2003 bijgekomen, dat gebruikt wordt in de 7 Watt versterker. De 11 pagina's tellende datasheet is te downloaden als
PDF-bestand, dat te bekijken is met Adobe Acrobat Reader. De plaatjes van de datasheet zijn wel wat onduidelijk, maar daar
kan ik niets aan doen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Afmelden nieuwsbrief kan op dit adres:
http://www.eurofreebies.com/cgi-bin/miva?maillist/unsubscribe.mv+circuitsonline
Je e-mailadres wordt alleen gebruikt voor deze nieuwsbrief en eventuele enquêtes en niet
verkocht of uitgeleend aan derden.
(C) Circuits Online 1999
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Circuits Online News nr. 5 zondag 25 juli 1999
--------------------------------------------------------------------Circuits Online News zondag 25 juli 1999 nr.5
http://home.wish.net/~jjvreuls
http://circuitsonline.cjb.net
E-mail: jvreuls@mediaport.org
ICQ # : 35034893
---------------------------------------------------------------------

Vakantie
Aangezien ik ook weleens aan vakantie toe ben, ga ik vanaf volgende week weg voor drie weken. Natuurlijk kan ik dan mijn
pagina niet vernieuwen. Je zult het dan ook t/m 28 augustus moeten doen met wat er nu op de pagina staat. Daarom heb ik
twee nieuwe schakelingen en twee nieuwe downloads gemaakt.
Schakelingen
Zoals gezegd twee nieuwe schakelingen, en wel een knipperlicht met een NE 555 en een motorregeling. Het knipperlicht is
veelzijdig en kan als enkel of dubbel knipperlicht worden ingezet. De schakeling is heel universeel en kan voor veel doeleinden
gebruikt worden. De motorregeling werkt met PWM (Pulse Width Modulation) en werkt daarom heel efficiënt. De regeling kan
ook als dimmer voor lampen gebruikt worden.
Downloads
De afdeling Downloads heeft er twee datasheets bijgekregen: van de NE 555 en de 741. Deze bekende IC's mogen niet in het
rijtje van datasheets ontbreken. De sheets zijn wederom op het PDF-formaat. Allebei bevatten ze veel informatie over de IC's
en zijn ze zeker het downloaden waard.
Foto's
De beloofde foto's van het knipperlicht en de parallelle poort interface zijn toch gekomen. Ook heb ik van het nieuwe NE 555
knipperlicht een foto gemaakt en op de page gezet.
Formulier
Het feedback-formulier is ook vernieuwd: de laatste bug's zijn eruit gehaald en als je het formulier hebt ingevuld komt er een
"bedankt"-mededeling.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Afmelden nieuwsbrief kan op dit adres:
http://www.eurofreebies.com/cgi-bin/miva?maillist/unsubscribe.mv+circuitsonline
Je e-mailadres wordt alleen gebruikt voor deze nieuwsbrief en eventuele enquêtes en niet
verkocht of uitgeleend aan derden.
(C) Circuits Online 1999
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Circuits Online News nr. 6 maandag 30 augustus 1999
------------------------------------------------------------------------------Circuits Online News maandag 30 augustus 1999 nr.6
http://home.wish.net/~jjvreuls
http://circuitsonline.cjb.net
E-mail: jvreuls@mediaport.org
ICQ # : 35034893
-------------------------------------------------------------------------------

Het begint meteen goed: de FTP server van Wish was gisteren onbereikbaar. Daarom is de Circuits Online News wat later.
Vakantie
De vakantie is afgelopen en ik heb een hoop nieuwe ideeën voor de pagina. Bijvoorbeeld (onder voorbehoud) een
zoekmachine, Resistor 1.1, Parallel Port Controller 1.0, veel nieuwe schakelingen, enz. Als het meezit is de zoekmachine er al
volgende week.
Schakelingen
Deze keer is de categorie Diversen uitgebreid met een leugendetector en een thermostaat. De leugendetector is leuk voor
feestjes, als je wilt weten of iemand de waarheid vertelt. De thermostaat kan gebruikt worden als koelkastalarm. Met enige
aanpassing kan de schakeling ook worden gebruikt om een ventilator te sturen.
Links
De nieuwe links zijn allebei chipfabrikanten: National en ST Microelectronics. Datasheets zijn te downloaden van deze
pagina's.
Logo
Ik heb maar weer eens het logo veranderd, nu met een mooie schaduw. Het logo in de navigatiebalk ben ik nog niet blij mee.
Feedback
Ik kan het niet vaak genoeg zeggen: ik moet het hebben van de feedback van de bezoekers. Daarom vraag ik jullie of je het
feedback-formuliertje op de page kunnen invullen. Zo kan ik Circuits Online nog beter maken.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Afmelden nieuwsbrief kan op dit adres:
http://www.eurofreebies.com/cgi-bin/miva?maillist/unsubscribe.mv+circuitsonline
Je e-mailadres wordt alleen gebruikt voor deze nieuwsbrief en eventuele enquêtes en niet
verkocht of uitgeleend aan derden.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Circuits Online News nr. 7 maandag 6 september 1999
------------------------------------------------------------------------------Circuits Online News maandag 6 september 1999 nr.7
http://home.wish.net/~jjvreuls
http://circuitsonline.cjb.net
E-mail: jvreuls@mediaport.org
ICQ # : 35034893
------------------------------------------------------------------------------Het begint langzamerhand standaard te worden dat de FTP server op zondag onbereikbaar is.
Zoekmachine
Vanaf vandaag kun je, als je iets niet kunt vinden, de zoekmachine raadplegen. Al de pagina's van Circuits Online staan erin.
Op de Home-pagina staat een link naar de zoekmachine en ook onderaan iedere pagina staat een link erheen.
Schakelingen
Dit keer een standaardschakeling: een voeding met een universele spanningsregelaar van het type 78xx. De voeding kan
gebruikt worden voor veel toepassingen en voedingsspanningen. Er kunnen drie uitgangsstromen geleverd worden: 100 mA, 1
A en 2 A.
Links
Met de versterker-IC's van tegenwoordig kun je heel eenvoudig en goedkoop goede en krachtige versterkers bouwen. Dit
bewijst de Page of cheap amps. Van de meest gebruikte IC's is een schakeling aanwezig. Deze pagina is toegevoegd aan de
Links-pagina.
Download
Alweer een nieuwe download (en weer een datasheet): een datasheet van de MC78Lxx van Motorola. Ik heb hem erbijgezet
omdat de 78xx voeding zo'n IC gebruikt. Alleen de datasheet van de 'normale' 78xx kon ik door een dode link niet vinden. De
78Lxx kan maar 100 mA leveren, en de 78xx 1 A.
Diodes
Naast de transistortabel is er nu ook een diodetabel. Je vindt er de gegevens van de meest gebruikte silicium-diodes, zoals de
1N4148, 1N4001, enz. De tabel staat op de Onderdelen-pagina.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Afmelden nieuwsbrief kan op dit adres:
http://www.eurofreebies.com/cgi-bin/miva?maillist/unsubscribe.mv+circuitsonline
Je e-mailadres wordt alleen gebruikt voor deze nieuwsbrief en eventuele enquêtes en niet
verkocht of uitgeleend aan derden.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Circuits Online News nr. 8 zondag 12 september 1999
------------------------------------------------------------------------------Circuits Online News zondag 12 september 1999 nr.8
http://home.wish.net/~jjvreuls
http://circuitsonline.cjb.net
E-mail: jvreuls@mediaport.org
ICQ # : 35034893
------------------------------------------------------------------------------Gelukkig als vanouds weer op zondag.
Links
Het bleek dat de link van de Electronics Page (http://www.world-net.net/~muldowne) niet meer werkt. Ik heb hem daarom maar
weggehaald. Als hij weer werkt zet ik hem terug.
Schakelingen
Ik heb met een oude experimenteerdoos van Philips wat geëxperimenteerd met digitale electronica. Het resultaat is een teller
met een 7 segments LED display. Deze week ga ik verder experimenteren en ik hoop nog een klokgenerator te maken en een
aanpasschakeling om de infrarood lichtsluis aan te sluiten op de teller.
Downloads
Wanneer er een schakeling met een IC bijkomt, probeer ik altijd een datasheet van het IC te zoeken. Met de digitale teller is
dat gelukt: op de download-pagina staan twee nieuwe datasheets van de 74LS90 en de 74LS247.
Bugfix
Ook Circuits Online komt er niet onderuit: bugs. Ik ben vorige week wat vlug geweest en er stonden wat foutjes op de page. Ik
heb ze nu bijgewerkt.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Afmelden nieuwsbrief kan op dit adres:
http://www.eurofreebies.com/cgi-bin/miva?maillist/unsubscribe.mv+circuitsonline
Je e-mailadres wordt alleen gebruikt voor deze nieuwsbrief en eventuele enquêtes en niet
verkocht of uitgeleend aan derden.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Circuits Online News nr. 9 zondag 19 september 1999
------------------------------------------------------------------------------Circuits Online News zondag 19 september 1999 nr.9
http://home.wish.net/~jjvreuls
http://circuitsonline.cjb.net
E-mail: jvreuls@mediaport.org
ICQ # : 35034893
-------------------------------------------------------------------------------

Schakelingen
Alweer een audio schakeling: een microfoon versterker met slechts twee transistoren. De versterker brengt het
microfoonsignaal op het juiste nivo en produceert bovendien weinig ruis. Ik had hem al langer geleden getest, maar nu staat hij
dan op de pagina.
De 7 Watt versterker is veranderd, hij kan met een ander schema 10 watt leveren. Ik heb de vernieuwde versterker ook al
getest.
Ik ga volgende week eens op het Internet en in boeken kijken of ik de schakelingen-afdeling nog flink kan uitbreiden. Het je zelf
nog een handig en eenvoudig schakelingetje liggen, mail me dan.
Navigatiebalk
Bij de navigatiebalk heb ik de lopende banner weggehaald, en de code voor de veranderende knoppen heb ik Netscapecompatible gemaakt. De JavaScript code werkte eerst niet in Netscape.
Style Sheets
De pagina gebruikt nu ook Cascading Style Sheets (CSS) en dat betekend gewoon dat pas als je met de muis over een link
gaat dat hij dan wordt onderstreept.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Afmelden nieuwsbrief kan op dit adres:
http://www.eurofreebies.com/cgi-bin/miva?maillist/unsubscribe.mv+circuitsonline
Je e-mailadres wordt alleen gebruikt voor deze nieuwsbrief en eventuele enquêtes en niet
verkocht of uitgeleend aan derden.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Circuits Online News nr. 10 zondag 26 september 1999
------------------------------------------------------------------------------Circuits Online News zondag 26 september 1999 nr.10
http://home.wish.net/~jjvreuls
http://circuitsonline.cjb.net
E-mail: jvreuls@mediaport.org
ICQ # : 35034893
-------------------------------------------------------------------------------

Schakelingen
De afdeling Modelbouw heeft er een schakeling bij: de oponthoudschakelaar. Deze schakelaar laat de modeltrein bij
bijvoorbeeld een station automatisch afremmen. De trein staat dan voor een bepaalde tijd stil en trekt dan langzaam weer op.
Je hoeft dus niet meer zelf de trein te laten stoppen.
Feest
Dit is de tiende Circuits Online News. Niet echt een jubileum waard, maar toch. Ik wacht nog op de vijfhonderste bezoeker. In
mei 2000 is Circuits Online echt jarig: de pagina bestaat dan 1 jaar.
Downloads
Op de Circuit Exchange pagina kwam ik een handig programmaatje tegen: Oscilloscope for Windows v. 2.51. Dit is een handig
freeware programma dat van je souncard een oscilloscoop maakt. Je kunt het signaal eenvoudig op de line-in van de
soundcard zetten.
Links
De Circuit Central pagina kan ik nergens meer vinden. Ik hem de link dus maar verwijderd. Mocht ik hem terugvinden, dan zet
ik 'm terug. Ik heb ook een link toegevoegd: de Circuit Exchange International Home Page. Hier vindt je schakelingen en info.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Afmelden nieuwsbrief kan op dit adres:
http://www.eurofreebies.com/cgi-bin/miva?maillist/unsubscribe.mv+circuitsonline
Je e-mailadres wordt alleen gebruikt voor deze nieuwsbrief en eventuele enquêtes en niet
verkocht of uitgeleend aan derden.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Circuits Online News nr. 11 zondag 3 oktober 1999
------------------------------------------------------------------------------Circuits Online News zondag 3 oktober 1999 nr. 11
http://home.wish.net/~jjvreuls
http://circuitsonline.cjb.net
E-mail: jvreuls@mediaport.org
ICQ # : 35034893
-------------------------------------------------------------------------------

Schakelingen
Vorige week heb ik het programma Oscilloscope for Windows bij de downloads gezet. Om het programma te testen heb ik een
toongeneratortje gebouwd. Volgens Oscilloscope geeft de schakeling een sinusvormig signaal met een frequentiebereik van
280 tot 3400 Hz. De schakeling staat bij de afdeling Diversen.
Downloads
Dit keer een programma om een schakeling rond een NE 555 te berekenen: 555 Timer 4.1. Geef de gewenste frequentie en
duty-cycle in en 555 Timer rekent de benodigde waarden van condensatoren en weerstanden uit. Voor het programma heb je
een Visual Basic DLL nodig, namelijk VB40032.DLL. Kijk voor het downloaden even of je hem in je \WINDOWS\SYSTEM
directory hebt.
Links
Twee nieuwe links: Harry's Homebrew Homepage en RadioLocman. De eerste bevat een aantal schakelingen en handige
basis-info. Bij de tweede kun je zoeken naar schema's. Je kunt zo vlugger het schema vinden dat je nodig hebt.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Afmelden nieuwsbrief kan op dit adres:
http://www.eurofreebies.com/cgi-bin/miva?maillist/unsubscribe.mv+circuitsonline
Je e-mailadres wordt alleen gebruikt voor deze nieuwsbrief en eventuele enquêtes en niet
verkocht of uitgeleend aan derden.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Circuits Online News nr. 12 zondag 10 oktober 1999
------------------------------------------------------------------------------Circuits Online News zondag 10 oktober 1999 nr. 12
http://home.wish.net/~jjvreuls
http://circuitsonline.cjb.net
E-mail: jvreuls@mediaport.org
ICQ # : 35034893
-------------------------------------------------------------------------------

Schakelingen
Met deze "donkere dagen" moeten we gaan denken aan de veiligheid buiten. Iets wat daar handig voor is, is een
schemerschakelaar die de lamp automatisch inschakelt als het donker wordt. Deze schakeling heb ik toegevoegd. De
schakelaar kan ook handig zijn om de lampen op de modelbaan automatisch in te schakelen.
Zoekmachine
Met de zoekmachine van CGI For Me was ik niet zo heel blij. Ik heb me zelf in het programmeren in CGI gestort en het
resultaat is een eigenbouw zoekmachine. Je vindt hem op http://proguide.vr9.com/search/search.html. Er staat natuurlijk een
link heen onderaan iedere pagina.
Downloads
Ik had al langer het freeware programma Digital Works 95 liggen. Dit is een programma waar je digitale schakelingen mee kunt
tekenen en testen. Je sleept gewoon de onderdelen op de plaats. Dan kun je de voedingspannning aanzetten en kijken of het
werkt. Je vindt het bij de Downloads.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Afmelden nieuwsbrief kan op dit adres:
http://www.eurofreebies.com/cgi-bin/miva?maillist/unsubscribe.mv+circuitsonline
Je e-mailadres wordt alleen gebruikt voor deze nieuwsbrief en eventuele enquêtes en niet
verkocht of uitgeleend aan derden.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Circuits Online News nr. 13 maandag 18 oktober 1999
------------------------------------------------------------------------------Circuits Online News maandag 18 oktober 1999 nr. 13
http://home.wish.net/~jjvreuls
http://circuitsonline.cjb.net
E-mail: jvreuls@mediaport.org
ICQ # : 35034893
-------------------------------------------------------------------------------

Schakelingen
Het is zeker al opgevallen dat ik weleens schakelingen voor de modelbaan presenteer. Zo ook nu. Ik heb het schema van een
looplicht toegevoegd. Deze kan maximaal 10 LED's na elkaar op laten lichten met regelbare snelheid.
Zoekmachine
De zoekmachine die ik de vorige week heb geïntroduceerd hoef je niet alleen te gebruiken als je iets niet kunt vinden. Als je
bijvoorbeeld een schakeling met een BC547 wil maken, dan kun je hierop zoeken en de zoekmachine vindt alle schakelingen
met een BC547. Dit werkt voor alle "actieve" onderdelen zoals transistoren en IC's.
Downloads
Met het nieuwe looplicht komen er ook twee nieuwe datasheets bij van de CA3130 en van het CMOS IC 4017. De datasheet
van de CA3130 is behoorlijk groot (425 kB) en telt 15 pagina's. De datasheet van de 4017 is van Philips en is maar 73,9 kB.
Links
Ook een nieuwe link: Circuits Archive. Deze pagina staat op de server van de University of Washington en er staan een aantal
schema's op en andere informatie.
Nieuwsbrief
Deze nieuwsbrief maak ik niet met een E-mailprogramma, maar met Notepad (net als de rest van de pagina). Ik weet daarom
niet of iedereen of iedereen de Circuits Online News goed krijgt, zonder rare tekens. Krijg je wel alleen rare tekens, E-mail me
dan even zodat ik de volgende nieuwsbrief in "plain text" kan verzenden (dus niet in HTML).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Afmelden nieuwsbrief kan op dit adres:
http://www.eurofreebies.com/cgi-bin/miva?maillist/unsubscribe.mv+circuitsonline
Je e-mailadres wordt alleen gebruikt voor deze nieuwsbrief en eventuele enquêtes en niet
verkocht of uitgeleend aan derden.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Circuits Online News nr. 14 zondag 24 oktober 1999
------------------------------------------------------------------------------Circuits Online News zondag 24 oktober 1999 nr. 14
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-------------------------------------------------------------------------------

Schakelingen
Deze week een handige schakeling: een geleidingstester. Dit eenvoudige testertje mag eigenlijk niet ontbreken in de
gereedschapskist van een elektronicus (ik zal hem daarom ook maar zo vlug mogelijk zelf bouwen!).
Eurofreebies
De site van Eurofreebies was een tijd lang niet te bereiken, en daarom heb je wat langer moeten wachten op de Circuits
Online News.
Downloads
In de Luidspreker indicator wordt het IC LM3915 gebruikt. Hiervan heb ik nu ook een datasheet. De datasheet van 496 kB is
van National Semiconductor.
Links
Uit het Limburgse Landgraaf komt de site van Vego. Hierop kun je veel informatie vinden over elektronica en ook een aantal
schakelingen. Vego levert brochures over elektronische componenten. Op de site kun je een gratis exemplaar bestellen. Deze
brochure gaat over LED's.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Afmelden nieuwsbrief kan op dit adres:
http://www.eurofreebies.com/cgi-bin/miva?maillist/unsubscribe.mv+circuitsonline
Je e-mailadres wordt alleen gebruikt voor deze nieuwsbrief en eventuele enquêtes en niet
verkocht of uitgeleend aan derden.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Circuits Online News nr. 15 maandag 1 november 1999
------------------------------------------------------------------------------Circuits Online News maandag 1 november 1999 nr. 15
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-------------------------------------------------------------------------------

Schakelingen
De geleidingstester heb ik getest, en hij werkt. Het is een eenvoudige en handige schakeling die je binnen een uurtje kunt
bouwen. Verder nog een nieuwe schakeling: een telefoon-bezet-indicator die aangeeft of de telefoonlijn bezet is. Handig als je
wilt weten of je modem ook echt heeft opgehangen. Ook heb ik een categorie toegevoegd, namelijk Meten & testen.
Surf & Rail
Circuits Online is niet de enige webpagina die ik gemaakt heb. Samen met een vriend heb ik ook een (Engelstalige) pagina
over treinen gemaakt met treinenfoto's, nieuws, enz. Op dit moment staan er zo'n 55 treinenfoto's op de site. Wil je eens een
kijkje nemen surf dan naar http://www.topcities.com/Personal/surfrail.
Links
Op de site van Forrest Cook staan ook een aantal schakelingen, software en links. Je vindt FC's Electronic Circuits op
http://www.eklektix.com/gfc/elect/.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Afmelden nieuwsbrief kan op dit adres:
http://www.eurofreebies.com/cgi-bin/miva?maillist/unsubscribe.mv+circuitsonline
Je e-mailadres wordt alleen gebruikt voor deze nieuwsbrief en eventuele enquêtes en niet
verkocht of uitgeleend aan derden.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Circuits Online News nr. 16 zondag 7 november 1999
------------------------------------------------------------------------------Circuits Online News zondag 7 november 1999 nr. 16
http://home.wish.net/~jjvreuls
http://circuitsonline.cjb.net
E-mail: jvreuls@mediaport.org
ICQ # : 35034893
-------------------------------------------------------------------------------

Schakelingen
Deze week een transistortester. Hiermee kun je (oude) transistoren testen. De tester geeft aan of de transistor een NPN of een
PNP is. Ook is de sectie modelbouw uitgebreid met een schakeling om treinen te detecteren bij de modelbaan. De schakeling
heeft een digitale uitgang en de signalen kunnen dus door een computer worden verwerkt. Verder heb ik op de pagina met
transistoraansluitingen een plaatje van een TO-3 behuizing toegevoegd met de aansluitingen.
Downloads
Er is weer een datasheet bijgekomen van de 4049, een CMOS inverter die in de transistortester wordt gebruikt. De datasheet
is van SGS Thomson Microelectronics.
Links
Ik heb het Internet weer eens afgezocht en ik heb een leuke pagina over elektronica gevonden: Bowden's Hobby Circuits. Op
deze pagina vind je meer dan 70 schema's, links en software.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Afmelden nieuwsbrief kan op dit adres:
http://www.eurofreebies.com/cgi-bin/miva?maillist/unsubscribe.mv+circuitsonline
Je e-mailadres wordt alleen gebruikt voor deze nieuwsbrief en eventuele enquêtes en niet
verkocht of uitgeleend aan derden.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Circuits Online News nr. 17 zondag 14 november 1999
------------------------------------------------------------------------------Circuits Online News zondag 14 november 1999 nr. 17
http://home.wish.net/~jjvreuls
http://circuitsonline.cjb.net
E-mail: jvreuls@mediaport.org
ICQ # : 35034893
-------------------------------------------------------------------------------

Schakelingen
Ik heb een testertje toegevoegd om een digitaal signaal te onderzoeken. Wanneer je een digitaal signaal aan de ingang zet,
geeft het testertje door middel van een 7 segments display aan of het signaal hoog of laag is.
Downloads
In de digitale tester wordt het TTL IC 7400 gebruikt, en daarom weer twee nieuwe datasheets: een datasheet van de 7400 en
de LS-uitvoering hiervan. Beide datasheets zijn van Fairchild Semiconductors.
Forum
Ik ben al langer op zoek naar een forum, want ik kan ook niet alle vragen op elektronicagebied beantwoorden. Daarom een
forum bij CJB.net, maar ik hoop dat ik zelf ook nog een scriptje kan schrijven, zodat ik m'n eigen forum kan opzetten. Op het
forum kun je alle vragen over elektronica stellen, en ze worden dan beantwoord door andere bezoekers (hoop ik!). Je vindt het
forum op http://www.cjb.net/cgi-bin/forum.cgi?forum=circuitsonline.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Afmelden nieuwsbrief kan op dit adres:
http://www.eurofreebies.com/cgi-bin/miva?maillist/unsubscribe.mv+circuitsonline
Je e-mailadres wordt alleen gebruikt voor deze nieuwsbrief en eventuele enquêtes en niet
verkocht of uitgeleend aan derden.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Circuits Online News nr. 18 zondag 21 november 1999
------------------------------------------------------------------------------Circuits Online News zondag 21 november 1999 nr. 18
http://home.wish.net/~jjvreuls
http://circuitsonline.cjb.net
E-mail: jvreuls@mediaport.org
ICQ # : 35034893
-------------------------------------------------------------------------------

Schakelingen
Ik heb een klein versterkertje toegevoegd, dat werkt met een LM 386. Deze weet een lijn-signaal maximaal tot 1 Watt te
versterken.
Verder nog een constante LED voeding. Hiermee kun je een LED op een variabele spanning aansluiten, zonder dat de stroom
door de LED verandert en deze kapot gaat.
Downloads
Bij de 1 Watt versterker hoort natuurlijk een datasheet van de LM 386. Daarom is dit ook te downloaden. De datasheet is van
National Semiconductors en telt 9 pagina's.
Links
Op de pagina's van Dustbin (rare naam) vindt je een aantal schema's, links en bijvoorbeeld een stukje over hoe je printen
maakt. Je vindt Dustbin op http://dustbin.virtualave.net. Deze pagina is natuurlijk toegevoegd aan de links.
Forum
Ik heb gezien dat er al het een en het ander in het forum staat, en daarom roep ik nog eens op om eens af en toe in het forum
te kijken. Misschien kun je vragen beantwoorden waar andere surfers mee zitten. De tweede reden is dat ik dan meer hits krijg
:-).
Je vindt het forum op http://www.cjb.net/cgi-bin/forum.cgi?forum=circuitsonline.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Afmelden nieuwsbrief kan op dit adres:
http://www.eurofreebies.com/cgi-bin/miva?maillist/unsubscribe.mv+circuitsonline
Je e-mailadres wordt alleen gebruikt voor deze nieuwsbrief en eventuele enquêtes en niet
verkocht of uitgeleend aan derden.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Circuits Online News nr. 19 zondag 28 november 1999
------------------------------------------------------------------------------Circuits Online News zondag 28 november 1999 nr. 19
http://home.wish.net/~jjvreuls
http://circuitsonline.cjb.net
E-mail: jvreuls@mediaport.org
ICQ # : 35034893
-------------------------------------------------------------------------------

Schakelingen
Voor de muzikanten onder ons heb ik een eenvoudige metronoom schakeling toegevoegd. Hij werkt met een NE 555 en
bestaat maar uit een paar onderdelen. Er is nu ook een plaatje te zien van mijn zelfgebouwde geleidingstester.
Directories
Op de pagina had ik eerst alle bestanden in een directory gegooid. Dit wordt een beetje onoverzichtelijk met 200 bestanden.
Daarom heb ik verschillende subdirectories gemaakt, en daar de schakelingen ingezet. De downloads staan bijvoorbeeld in de
directory /download/. Je werkt verder niets van deze verandering. Misschien dat je een dode link tegenkomt. Mocht dit
gebeuren, mail me dan even.
Links
Ik kreeg laatst een mailtje van iemand die een databank programma had gemaakt, en of ik daar een link naar zou willen
maken. De link heb ik gemaakt. Het programma is handig voor iedereen die bijvoorbeeld TV's of radio's repareert. Je kunt
ermee de klachten en storingen bijhouden. Je vindt het programma op http://home.worldonline.nl/~ees/databank.htm.
Zoekmachine
De zoekmachine heb ik ook geupdated. Alle pagina's zijn nu geindexeerd. Er wordt nu ook aangegeven hoeveel pagina's en
keywords er doorzocht zijn.
1000 voor het millenium
Ik heb gezien dat het met het aantal hits redelijk goed gaat. Toch zou ik graag willen dat er 1000 bezoekers op de pagina zijn
geweest voor het nieuwe millenium. Dit vindt ik wel een leuk kerstcadeau. Dus help mee!
Pop-up
Wish begint nu ook met vervelende pop-up banners, ook op mijn site. Ik kan hier ook niets aan doen. Ik ga eens kijken voor
een andere webspace provider.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Afmelden nieuwsbrief kan op dit adres:
http://www.eurofreebies.com/cgi-bin/miva?maillist/unsubscribe.mv+circuitsonline
Je e-mailadres wordt alleen gebruikt voor deze nieuwsbrief en niet
verkocht of uitgeleend aan derden.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Circuits Online News nr. 20 zondag 6 december 1999
------------------------------------------------------------------------------Circuits Online News zondag 28 november 1999 nr. 20
http://home.wish.net/~jjvreuls
http://circuitsonline.cjb.net
E-mail: jvreuls@mediaport.org
ICQ # : 35034893
------------------------------------------------------------------------------Een kleine nieuwsbrief deze keer, want Sinterklaas heeft me geen nieuwe schakelingen gebracht... :-)
Weerstandstabel
In de afdeling Onderdelen heb ik een tabel toegevoegd met de kleurcodes van de weerstanden. Deze tabel is ook te
downloaden als WordPad-document.
Schakelingen en ideeën
Ik heb het al vaker gemeld, maar ideeën en ook schakelingen kun je altijd mailen naar mij. Op dit moment begint de pagina
wat voor te stellen en wil ik de site een nieuwe look geven en reorganiseren. Dus, mail me even als je een goed idee hebt!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Afmelden nieuwsbrief kan op dit adres:
http://www.eurofreebies.com/cgi-bin/miva?maillist/unsubscribe.mv+circuitsonline
Je e-mailadres wordt alleen gebruikt voor deze nieuwsbrief en niet
verkocht of uitgeleend aan derden.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Circuits Online News nr. 21 maandag 13 december 1999
------------------------------------------------------------------------------Circuits Online News maandag 13 december 1999 nr. 21
http://home.wish.net/~jjvreuls
http://circuitsonline.cjb.net
E-mail: jvreuls@mediaport.org
ICQ # : 35034893
-------------------------------------------------------------------------------

Schakelingen
Er zijn genoeg mensen die last hebben van kalkaanslag, gezien de vele Antikal reclames.Daarom heb ik er een schakeling
bijgezet van een waterontkalker, die werkt met een 555. Hij schijnt te werken, maar ik heb hem niet getest.
1000 voor 2000
Volgens de laatste peilingen heb ik al 959 bezoekers gehad, en dat betekend dat ik er nog 41 bij moet hebben voor het nieuwe
millennium. In 17 dagen zijn dat er ongeveer 2,41 per dag... Dus help mee!!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Afmelden nieuwsbrief kan op dit adres:
http://www.eurofreebies.com/cgi-bin/miva?maillist/unsubscribe.mv+circuitsonline
Je e-mailadres wordt alleen gebruikt voor deze nieuwsbrief en niet
verkocht of uitgeleend aan derden.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Circuits Online News nr. 22 dinsdag 21 december 1999
------------------------------------------------------------------------------Circuits Online News dinsdag 21 december 1999 nr. 22
http://home.wish.net/~jjvreuls
http://circuitsonline.cjb.net
http://lightning.prohosting.com/~circuits/
E-mail: jvreuls@mediaport.org
ICQ # : 35034893
-------------------------------------------------------------------------------

Nieuwe homepage
Ik heb de hele afgelopen week gewerkt aan de nieuwe homepage van Circuits Online. Je kunt hem vinden op
http://lightning.prohosting.com/~circuits/. Op deze pagina kun je ook stemmen welke pagina je mooier en beter vindt, de oude
of de nieuwe. De stemresultaten worden opgeslagen en over twee weken wordt de gekozen homepage gelanceerd. Dus stem
allemaal!
Sommige opties van de nieuwe homepage werken nog niet, zoals het Forum en de Zoekmachine. Verder staan er nog niet alle
schakelingen en downloads op.
1000 voor 2000
De duizend bezoekers zijn afgelopen donderdag gehaald! Bedankt allemaal. Dat betekent natuurlijk niet dat je niet meer naar
Circuits Online hoeft te komen :-).
Gelukkig kerstfeest
Circuits Online wenst alle abonnee's een gelukkig kerstfeest en een fantastisch 2000. Voor de nieuwe eeuw komt nog 1
nieuwsbrief uit, namelijk volgende week.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Afmelden nieuwsbrief kan op dit adres:
http://www.eurofreebies.com/cgi-bin/miva?maillist/unsubscribe.mv+circuitsonline
Je e-mailadres wordt alleen gebruikt voor deze nieuwsbrief en niet
verkocht of uitgeleend aan derden.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Circuits Online News nr. 23 maandag 27 december 1999
------------------------------------------------------------------------------Circuits Online News maandag 27 december 1999 nr. 23
http://home.wish.net/~jjvreuls
http://circuitsonline.cjb.net
http://lightning.prohosting.com/~circuits/
E-mail: jvreuls@mediaport.org
ICQ # : 35034893
-------------------------------------------------------------------------------

Stemmen
Er hebben al enkele mensen gestemd, maar nog niet veel. Ik kan natuurlijk niet op basis van de mening van 10 mensen gaan
bepalen welke homepage gekozen moet worden. Dus kijk a.u.b op http://lightning.prohosting.com/~circuits en kies welke
pagina door kan, de oude of de nieuwe!
2000
Natuurlijk wens ik iedereen een fantastisch 2000. In 2000 is Circuits Online natuurlijk weer terug met de door jullie gekozen
pagina. Op 2 of 3 januari laat ik weer van me horen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Afmelden nieuwsbrief kan op dit adres:
http://www.eurofreebies.com/cgi-bin/miva?maillist/unsubscribe.mv+circuitsonline
Je e-mailadres wordt alleen gebruikt voor deze nieuwsbrief en niet verkocht of uitgeleend
aan derden.
Virtueel verhuisd? Verwijder dan het oude e-mailadres via bovenstaande link en voeg het
nieuwe toe via het formulier op de Circuits Online pagina.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Circuits Online News nr. 24 zondag 9 januari 2000 - De nieuwe homepage is
er!!
---------------------------------------------------------------------------------Circuits Online News zondag 9 januari 2000 nr. 24
http://circuitsonline.cjb.net
http://lightning.prohosting.com/~circuits/
E-mail: jvreuls@mediaport.org
ICQ # : 35034893
---------------------------------------------------------------------------------Dit is de eerste Circuits Online News van de eeuw en de nieuwe homepage is gelanceerd. Dubbele reden tot feest dus. In
deze nieuwsbrief een beschrijving van de nieuwe homepage, en wat er allemaal veranderd is.
Look
Het belangrijkste is dat de look is veranderd. De frames zijn weg. Navigeren kun je met de navigatiebalk aan de linkerkant en
onderaan elke pagina. Bovenaan de pagina staat in vet aangeven waar je je bevindt. Bijvoorbeeld Home > Schakelingen.
Onderaan elke pagina zie je ook wanneer hij voor het laatst geupdated is.
Elektronica-Info
Wat vroeger de knoppen Onderdelen en Elektronica waren, is nu bij elkaar gepakt tot Elektronica-Info. Hier vindt je de
datasheets, info over aansluitingen van printen, de diode- en transistortabel, enz.
Downloads
Onder Downloads vindt je nu nog alleen maar de elektronica programma's, de datasheets zijn verplaatst naar de ElektronicaInfo. Bij ieder programma een screenshot, een beschrijving en andere handige info.
Er zijn ook twee nieuwe programma's bijgekomen, namelijk een toongenerator en een digitale osciloscoop. De toongenerator
maakt gebruik van de soundcard en kan een sinus produceren van maximaal 40 kHz. De oscilloscoop maakt ook gebruik van
de souncard.Veel van de elementen die op een normale oscilloscoop zitten, zitten ook op deze digitale variant.
Forum
Het Circuits Online Forum is er dan eindelijk. Hier kun je je vragen stellen over elektronica en reageren op vragen van
anderen. Ik hoop dat alles goed werkt, het is nog maar een beta versie.
Vragen die al gesteld zijn in het vorige forum neem ik niet over. De mensen die deze vragen gesteld hebben moeten zelf hun
vraag opnieuw stellen.
Zoeken
Op iedere pagina staan een klein formuliertje links in de navigatiebalk, zodat vanaf iedere pagina gezocht kan worden. De
zoekmachine biedt de mogelijkheid om op actieve onderdelen te zoeken. Geef bijvoorbeeld "IC" in en alle schakelingen met
IC's worden weergegeven. Dit werkt ook met bijvoorbeeld de NE 555, LM 741, BC 547, enz.
Internet adres
Het adres waarop je Circuits Online kunt bereiken is veranderd. Maar je kunt de pagina nog altijd bereiken door
circuitsonline.cjb.net in te tikken. Dus update al je links en eventuele bookmarks.
Ik hoop dat deze nieuwe pagina beter bevalt en ook even goed of beter bezocht wordt dan de oude. Tot de volgende week!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Afmelden nieuwsbrief kan op dit adres:
http://www.eurofreebies.com/cgi-bin/miva?maillist/unsubscribe.mv+circuitsonline
Je e-mailadres wordt alleen gebruikt voor deze nieuwsbrief en niet verkocht of uitgeleend
aan derden.
Virtueel verhuisd? Verwijder dan het oude e-mailadres via bovenstaande link en voeg het
nieuwe toe via het formulier op de Circuits Online pagina.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Circuits Online News nr. 25 woensdag 19 januari 2000
---------------------------------------------------------------------------------Circuits Online News woensdag 19 januari 2000 nr. 25
http://circuitsonline.cjb.net
http://lightning.prohosting.com/~circuits/
E-mail: jvreuls@mediaport.org
ICQ # : 35034893
----------------------------------------------------------------------------------

Schakelingen
Een nieuwe schakeling voor de modelbouw deze keer, een blokbeveiliging. De schakeling kan worden gebruikt om de
modelbaan te beveiligen. Hij werkt maar met een paar onderdelen.
Downloads
Ik heb de nieuwe versie van Resistor uitgebracht, Resistor 1.1. Je kunt dit programma gebruiken om bijvoorbeeld te rekenen
met weerstanden, vermogens en filters. Ik ben van plan om een Windows versie te maken. Tot die tijd is het behelpen met de
DOS versie.
Links
Er zijn drie nieuwe links bijgekomen: Diana's Electronics Info Page, electronica.pagina.nl en Handy Dandy Little Circuits.
electronica.pagina.nl is een dochter van www.startpagina.nl, en er staan veel links op naar elektronica sites. Er staat ook een
link op naar mijn pagina, maar wel naar het oude adres...
Hits
Het gaat heel goed met het aantal bezoekers, we zijn de 1500 al gepasseerd vanmiddag. Er zijn al rond de 220 mensen op de
nieuwe homepage geweest sinds vorige week. Via bovenstaande link kom je op de pagina waar van ieder pagina vermeldt
staat hoeveel mensen erop zijn geweest. Ik houd namelijk van iedere pagina apart bij hoeveel bezoekers er zijn geweest.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Afmelden nieuwsbrief kan op dit adres:
http://www.eurofreebies.com/cgi-bin/miva?maillist/unsubscribe.mv+circuitsonline
Je e-mailadres wordt alleen gebruikt voor deze nieuwsbrief en niet verkocht of uitgeleend
aan derden.
Virtueel verhuisd? Verwijder dan het oude e-mailadres via bovenstaande link en voeg het
nieuwe toe via het formulier op de Circuits Online pagina.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Circuits Online News nr. 26 maandag 24 januari 2000
---------------------------------------------------------------------------------Circuits Online News maandag 24 januari 2000 nr. 26
http://circuitsonline.cjb.net
http://lightning.prohosting.com/~circuits/
E-mail: jvreuls@mediaport.org
ICQ # : 35034893
----------------------------------------------------------------------------------

Downloads
Twee nieuwe downloads deze week: Sine Wave Sweep Generator, NCH Tone Generator. De eerste kan buiten sinussen
produceren ook een frequentie-karakteristiek maken. De NCH Tone Generator kan veel verschillende golfvormen maken, zoals
een sinus, driehoeksvorm, zaagtand en blokgolf.
Links
Op electronica.pagina.nl is de link inmiddels veranderd, er wordt nu naar het goede adres gelinkt. Verder op de Links-pagina
twee nieuwe links: De Elektro Page en Electronic Circuits for the Hobbyist. De Elektro Page is nog "under construction". Op de
tweede pagina vindt je best veel schema's.
Statistieken
Ik vindt het leuk om precies te volgen wat iemand doet op mijn pagina. Daarom heb ik alle links op de Links-pagina aangepast
zodat ik precies kan zien welke link het best bezocht wordt. Het is de bedoeling dat volgende week alle downloads gelogd
worden.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Afmelden nieuwsbrief kan op dit adres:
http://www.eurofreebies.com/cgi-bin/miva?maillist/unsubscribe.mv+circuitsonline
Je e-mailadres wordt alleen gebruikt voor deze nieuwsbrief en niet verkocht of uitgeleend
aan derden.
Virtueel verhuisd? Verwijder dan het oude e-mailadres via bovenstaande link en voeg het
nieuwe toe via het formulier op de Circuits Online pagina.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Circuits Online News nr. 27 - Dinsdag 1 februari 2000
---------------------------------------Circuits Online News nr. 27
http://circuitsonline.cjb.net/
jvreuls@mediaport.org
---------------------------------------> Nieuwe Circuits Online News
De nieuwsbrief is vernieuwd, hij wordt nu verzonden in plain text, omdat
sommigen problemen hebben met de HTML opmaak.
Misschien maak ik binnenkort twee nieuwsbrieven, zowel in HTML als in plain
text.
> Nieuwe schakeling
De aanraakschakelaar is de nieuwe schakeling voor deze week. Het is een
schakelaar die met de vingers bediend kan worden.
http://lightning.prohosting.com/~circuits/circuits/diversen/sch_08.shtml
> Nieuwe link
De nieuwe link is Electronics Projects. Op deze pagina vindt je iedere maand
een nieuw project, met schema en alles.
Link pagina : http://lightning.prohosting.com/~circuits/links/
Electronic Projects : http://home.maine.rr.com/randylinscott/project.htm
> Nieuwe download
Ook een nieuwe download, een programma om schakelingen rond de NE 555 mee te
berekenen. Je kunt zowel schakelingen in de astabiele als in monostabiele
toestand ermee berereken.
Vanaf vandaag worden ook alle downloads gelogd. Je kunt ook zien hoeveel
downloads er zijn geweest op de pagina met het screenshot.
http://lightning.prohosting.com/~circuits/download/011.shtml
--------------------------------------------------------------------------Afmelden nieuwsbrief kan op dit adres:
http://www.eurofreebies.com/cgi-bin/miva?
maillist/unsubscribe.mv+circuitsonline
Je e-mailadres wordt alleen gebruikt voor deze nieuwsbrief en niet
verkocht of uitgeleend aan derden.
Virtueel verhuisd? Verwijder dan het oude e-mailadres via bovenstaande link
en voeg het nieuwe toe via het formulier op de Circuits Online pagina.
---------------------------------------------------------------------------

Circuits Online News nr. 28 maandag 7 februari 2000
---------------------------------------------------------------------------Circuits Online News maandag 7 februari 2000 nr. 28
http://circuitsonline.cjb.net/
jvreuls@mediaport.org
----------------------------------------------------------------------------

> Nieuwe schakeling
Bij de categorie Meten & Testen is er een IC-geleidingstester bijgekomen.
Deze werkt met een LM 3909. De tester kan een weerstand van 0 tot 100 ohm
detecteren. Afhankelijk van de weerstand tussen de testpennen veranderd de
geluidssterkte van het piepertje.
http://lightning.prohosting.com/~circuits/circuits/meten_testen/sch_06.shtml
> Nieuwe link
De link voor deze week is de site van het Grotius College afdeling
elektrotechniek. Hier vindt je onder andere een handig programmaatje voor de
kleurcodes van weerstanden.
Link pagina : http://lightning.prohosting.com/~circuits/links/
Grotius afdeling elektrotechniek : http://go.to/grotius
> Nieuwe datasheet
Bij de nieuwe schakeling hoort natuurlijk de datasheet van de LM 3909. De
datasheet is van National en telt 8 pagina's.
http://lightning.prohosting.com/~circuits/info/datasheets/
--------------------------------------------------------------------------Afmelden nieuwsbrief kan op dit adres:
http://www.eurofreebies.com/cgi-bin/miva?
maillist/unsubscribe.mv+circuitsonline
Virtueel verhuisd? Verwijder dan het oude e-mailadres via bovenstaande link
en voeg het nieuwe toe via het formulier op de Circuits Online pagina.
---------------------------------------------------------------------------

Circuits Online News woensdag 16 februari 2000 nr. 29
---------------------------------------------------------------------------Circuits Online News dinsdag 15 februari 2000 nr. 29
http://circuitsonline.cjb.net/
jvreuls@mediaport.org
----------------------------------------------------------------------------

> Nieuwe schakeling
In de categorie Diversen een beetje vreemde schakeling dit keer. Het is een
infrarood-microfoon, waarmee je infrarood licht hoorbaar kunt maken. Via een
hoofdtelefoon kan het licht beluisterd worden.
http://lightning.prohosting.com/~circuits/circuits/diversen/sch_09.shtml
> Over deze site
Op de vorige site (van de vorige eeuw) had ik een pagina met daarop wat
informatie over mezelf. Deze pagina is nu terug. Ik heb er ook wat opgezet
over het ontstaan van Circuits Online.
http://lightning.prohosting.com/~circuits/about.shtml
> Nieuwe datasheet
In de infrarood-microfoon wordt het IC CA 3140 gebruikt. Dit IC is deze week
nieuw als datasheet. Het datasheet is gezipt 744 kB, telt 19 pagina's en is
van Intersil.
http://lightning.prohosting.com/~circuits/info/datasheets/
> Nieuwe teller
Ik heb een nieuwe teller gemaakt, omdat de oude niet goed werkte. Je kunt nu
van iedere pagina apart zien hoeveel bezoekers er zijn geweest. Via
onderstaand adres kun je altijd de bezoekersstatistieken bekijken.
http://lightning.prohosting.com/~circuits/cgi-bin/viewstat.pl
> 2000
Afgelopen zaterdag zijn de 2000 bezoekers gehaald. In december vorig jaar
werden de 1000 gehaald. Ik hoop toch dat ik bij het 1-jarig bestaan in mei
2000 minstens de 3000 heb gehaald. Keep up the good work!
--------------------------------------------------------------------------Afmelden nieuwsbrief kan op dit adres:
http://www.eurofreebies.com/cgi-bin/miva?
maillist/unsubscribe.mv+circuitsonline
Virtueel verhuisd? Verwijder dan het oude e-mailadres via bovenstaande link

en voeg het nieuwe toe via het formulier op de Circuits Online pagina.
---------------------------------------------------------------------------

Circuits Online News nr. 30 22 februari
---------------------------------------------------------------------------Circuits Online News dinsdag 22 februari 2000 nr. 30
http://circuitsonline.cjb.net/
jvreuls@mediaport.org
----------------------------------------------------------------------------

> Nieuwe schakeling
In de categorie Audio deze keer een microfoon voorversterker met een IC van
het type 741. De versterker krikt het signaal van een microfoon op tot
lijnsignaal.
http://lightning.prohosting.com/~circuits/circuits/audio/sch_09.shtml

> Nieuwe link
Ook een nieuwe link deze week, en wel naar de Electronics Hobby Page, met
een heel rijtje schakelingen in onder andere het PDF-formaat.
Links-pagina : http://lightning.prohosting.com/~circuits/links/
Electronics Hobby Page : http://www.wenzel.com/documents/hobby.html

> Nieuwe download
Wiring Diagram 2000 is een klein programmaatje dat je kunt gebruiken om
electronische schema's te maken. Het is freeware en kan gebruikt worden als
een redelijk alternatief tegen de duurdere schematekenprogramma's als sPlan.
http://lightning.prohosting.com/~circuits/download/

> Forum
Afgelopen week is het forum een paar dagen uit de lucht geweest, omdat ik
bij het installeren van de nieuwe teller de forum-pagina overschreven had.
De schade is echter weer hersteld en je kunt gewoon weer wat in het forum
zetten.
http://lightning.prohosting.com/~circuits/forum/

Circuits Online News nr. 31 1 maart
---------------------------------------------------------------------------Circuits Online News woensdag 1 maart 2000 nr. 31
http://circuitsonline.cjb.net/
jvreuls@mediaport.org
----------------------------------------------------------------------------

> Enquête
Ik heb een enquête gemaakt waar je je mening over Circuits Online kwijt
kunt. Vul a.u.b. deze enquête in zodat ik Circuits Online nog beter kan
maken.
http://lightning.prohosting.com/~circuits/enquete/
> Nieuwe link
Op de site van Reconn's World vindt je een aantal schema's en projecten.
Meer schema's moeten nog komen.
Links-pagina : http://lightning.prohosting.com/~circuits/links/
Electronics Hobby Page : http://www.reconnsworld.com/electro.html
> Vernieuwde zoekmachine
De zoekmachine is nu een stuk krachtiger geworden. Je kunt namelijk vanaf nu
ook op delen van woorden zoeken. Zoek je bijvoorbeeld informatie over de de
LM IC reeks, dan kun je gewoon "LM" intikken en de zoekmachine geeft alle
pagina's weer met keywords beginnent met "LM", bijvoorbeeld de LM 3915.
http://lightning.prohosting.com/~circuits/search/

Circuits Online News nr. 32 6 maart
---------------------------------------------------------------------------Circuits Online News maandag 6 maart 2000 nr. 32
http://circuitsonline.cjb.net/
jvreuls@mediaport.org
----------------------------------------------------------------------------

> Nieuwe schakeling
Een nieuwe categorie en een nieuwe schakeling deze keer. De categorie is HF,
en de eerste schakeling die daarin komt is de kristal radio. Dit is de
eerste schakeling die ik ooit heb gebouwd.
http://lightning.prohosting.com/~circuits/circuits/hf/sch_01.shtml
> Blokje nieuws
Nu staat links in de navigatiebalk van iedere pagina een blokje met actueel
nieuws. Er staat dus nu wat over de enquete.
http://lightning.prohosting.com/~circuits/
> Circuits Online News
Ik ben bij Eurofreebies weggegaan, omdat ze te vaak offline zijn. Ik heb nu
zelf een scriptje geschreven om de nieuwsbrieven te verzenden. Als het goed
is heb je nu 3 nieuwbrieven ontvangen (ja, ik heb opgespaard :-) ).

Circuits Online News nr. 33 - 13 maart
---------------------------------------------------------------------------Circuits Online News maandag 13 maart 2000 nr. 33
http://circuitsonline.cjb.net/
jvreuls@mediaport.org
----------------------------------------------------------------------------

> Nieuwe schakeling
De nieuwe schakeling is een voeding met een LM 317, een universele regelbare
spanningsregelbaar. De voeding is instelbaar van 1,2 tot 25 V en kan
maximaal 1 A leveren.
http://lightning.prohosting.com/~circuits/circuits/voedingen/sch_05.shtml
> Nieuwe datasheet
Bij de voeding met de LM 317 hoort natuurlijk ook een nieuwe datasheet. De
datasheet van de LM 317 is 529 kB groot, telt 29 pagina's en is afkomstig
van National.
http://lightning.prohosting.com/~circuits/info/datasheets/
> Vernieuwd forum
Het forum is vernieuwd. De zichtbare dingen zijn dat er nu een andere opmaak
van de berichten is en dat van internetadressen in de berichten links worden
gemaakt. Onzichtbaar is dat het forum nu wat dynamischer is (ik kan
makkelijker dingen veranderen).
http://lightning.prohosting.com/~circuits/forum/
> Enquête
Een paar mensen hebben de enquête al ingevuld, en de reacties zijn vrij
positief. Als nu nog wat meer mensen de enquête invullen, dan kan ik
Circuits Online nog beter maken.
It's all up to you!
http://lightning.prohosting.com/~circuits/enquete/

Circuits Online News woensdag 22 maart 2000 nr. 34
---------------------------------------------------------------------------Circuits Online News woensdag 22 maart 2000 nr. 34
http://circuitsonline.cjb.net/
http://lightning.prohosting.com/~circuits/
jvreuls@mediaport.org
----------------------------------------------------------------------------

> Nieuwe schakeling
In de categorie Meten & Testen is er een ohm meter bijgekomen. De schakeling
is vrij eenvoudig en heeft 5 bereiken.
http://lightning.prohosting.com/~circuits/circuits/meten_testen/sch_07.shtml
> Nieuwe download
De nieuwe download is SCH-DRAW, een programma om ASCII-schema's mee te
tekenen. Het is een DOS programma en met de muis kun je de onderdelen
plaatsen.
http://lightning.prohosting.com/~circuits/download/013.shtml
> Wat nog komt
Even een vooruitblik. Ik heb nog wat leuke schakelingen gevonden, dus de
categorie schakelingen wordt de komende tijd flink uitgebreidt. Verder wil
ik de zoekmachine nog uitbreiden, zodat je ook over het forum kunt zoeken.
Ook hoop ik dat ik nog wat schakelingen kan testen.

Circuits Online News dinsdag 28 maart 2000 nr. 35
---------------------------------------------------------------------------Circuits Online News dinsdag 28 maart 2000 nr. 35
http://circuitsonline.cjb.net/
http://lightning.prohosting.com/~circuits/
jvreuls@mediaport.org
----------------------------------------------------------------------------

> Nieuwe download
Op de site van Aaron Cake heb ik een handig programma gevonden, namelijk
Schematic Symbol Reference. Het is een programmma waarmee je de betekenis
van symbolen in een schakelschema kan opzoeken. Bij ieder onderdeel staat
flink wat informatie erbij.
http://lightning.prohosting.com/~circuits/download/014.shtml
> Zoekmachine
De zoekmachine is, zoals beloofd, vernieuwd. Je kunt nu ook over het forum
zoeken en de zoekresultaten worden gespreid over meerdere pagina's. Je kunt
bij het zoeken aangeven of je alleen over Circuits Online of het forum wilt
zoeken, of allebei. Wanneer je de optie Snel zoeken gebruikt wordt alles
doorzocht. Je kunt dus bijvoorbeeld op "maandag" zoeken om alle berichten in
het forum te zien die op maandag zijn gepost.
http://lightning.prohosting.com/~circuits/search/
> Verhuizing
Ik wilde de site binnenkort (weer) gaan verhuizen naar een snellere server.
Een goede gelegenheid hiervoor is misschien de eerste verjaardag van
Circuits Online op 15 mei a.s, omdat ik het niet iedereen wil aandoen om de
links weer eens te veranderen. Je hoort er nog van.

Circuits Online News woensdag 5 april 2000 nr. 36
---------------------------------------------------------------------------Circuits Online News woensdag 5 april 2000 nr. 36
http://circuitsonline.cjb.net/
http://lightning.prohosting.com/~circuits/
jvreuls@mediaport.org
----------------------------------------------------------------------------

> Nieuwe download
Alweer een nieuwe download deze week, en alweer een programma om
schakelingen rond de bekende timer NE 555 mee te berekenen. Het programma
heet 555 Designer, en bevat ook nog een aantal schakelingen met de 555 en
info over het IC.
http://lightning.prohosting.com/~circuits/download/015.shtml
> Nieuwe schakeling
Deze keer een sinusgenerator als nieuwe schakeling. De generator is
bijvoorbeeld te gebruiken om versterkers door te meten en produceert een
signaal van ongeveer 1 kHz.
http://lightning.prohosting.com/~circuits/circuits/diversen/sch_10.shtml
> Schakelingen
Ik wilde nog eens mededelen dat als je nog leuke schakelingen hebt, dat je
me dan kunt mailen. Je doet dan mij en andere bezoekers een groot plezier.
Het hoeven niet perse zelfgemaakte schakelingen te zijn. Je naam wordt
natuurlijk bij je schakeling gezet.

Circuits Online News dinsdag 11 april 2000 nr. 37
---------------------------------------------------------------------------Circuits Online News dinsdag 11 april 2000 nr. 37
http://circuitsonline.cjb.net/
http://lightning.prohosting.com/~circuits/
jvreuls@mediaport.org
----------------------------------------------------------------------------

> Nieuwe schakeling
De eerste ingezonden schakeling op Circuits Online deze week. Het is een
gestabiliseerde voeding die 5A kan leveren. De schakeling werkt met een 78xx
maar door middel van een trucje kan er meer stroom geleverd worden.
http://lightning.prohosting.com/~circuits/circuits/voedingen/sch_06.shtml
> Nieuwe datasheet
Ik heb ook maar meteen een datasheet gezocht van de 78xx en die op de pagina
gezet. Het datasheet is van Fairchild en is 28 pagina's groot. Ondanks dat
is het bestand gezipt maar 243 kB.
http://lightning.prohosting.com/~circuits/info/datasheets/
> 1024 x 768
Circuits Online is nu ook redelijk te bekijken voor mensen met 1024 x 768
als schermresolutie. Je ziet dan wel rechts een stuk niks, maar dat is beter
dan dat de navigatiebalk uit elkaar wordt getrokken. Mocht je nog problemen
hebben met het bekijken van de pagina, mail me dan even.
> 3000
Nee, niet alweer het volgende millenium, maar het aantal bezoekers op
Circuits Online. Toen ik vanmorgen keek stond de teller op 2994, en
vanmiddag werden de 3000 gehaald.
http://lightning.prohosting.com/~circuits/cgi-bin/viewstat.pl
http://nl.viewstat.nedstatbasic.net/cgi-bin/viewstat?name=schakeltel

Circuits Online News woensdag 19 april 2000 nr. 38
---------------------------------------------------------------------------Circuits Online News woensdag 19 april 2000 nr. 38
http://circuitsonline.cjb.net/
http://lightning.prohosting.com/~circuits/
jvreuls@mediaport.org
----------------------------------------------------------------------------

> Nieuwe schakeling
De nieuwe schakeling voor deze week is een 18 Watt versterker. Hij werkt met
twee IC's van het type TDA 2003. De versterker kan met de push-and-pull
techniek meer vermogen leveren dan maar 1 IC.
http://lightning.prohosting.com/~circuits/circuits/audio/sch_10.shtml
> Zoekmachine
Alweer is de zoekmachine vernieuwd, niets wat zichtbaar is, maar de kans dat
je er ook wat mee vindt is groter geworden. De zoekmachine zoekt nu echt
over de website in plaats van een klein bestandje met keywords.
http://lightning.prohosting.com/~circuits/search/
> Feest
Volgende maand is het feest!! Circuits Online bestaat dan 1 jaar (op 15 mei
om precies te zijn) en dat wordt natuurlijk gevierd. Wat ik van plan ben
blijft nog een verassing (dat weet ik zelf niet eens).

Circuits Online News maandag 24 april 2000 nr. 39
---------------------------------------------------------------------------Circuits Online News maandag 24 april 2000 nr. 39
http://circuitsonline.cjb.net/
http://lightning.prohosting.com/~circuits/
jvreuls@mediaport.org
----------------------------------------------------------------------------

> Schakeling
Een nieuwe HF schakeling deze keer, en het is een antenneversterker
geworden. De versterker werkt in van 43 tot 160 MHz en versterkt ongeveer 17
dB.
http://lightning.prohosting.com/~circuits/circuits/hf/sch_02.shtml
> Download
Weer een nieuw elektronicaprogramma dat wacht om gedownload te worden:
Resistor Calculator. Het is een programma waarmee je de tien beste waardes
voor een weerstandsdeler mee kan berekenen, als je een weerstandsverhouding
hebt.
http://lightning.prohosting.com/~circuits/download/016.shtml

Circuits Online News dinsdag 2 april 2000 nr. 40
---------------------------------------------------------------------------Circuits Online News dinsdag 2 april 2000 nr. 40
http://circuitsonline.cjb.net/
http://lightning.prohosting.com/~circuits/
jvreuls@mediaport.org
----------------------------------------------------------------------------

> Update Sprint-Layout
Er is een nieuwe versie uit van het printontwerpprogramma Sprint-Layout,
namelijk versie 2.0. Er zijn een aantal dingen verbeterd in deze nieuwe
versie. De demo-versie van Sprint-Layout kan natuurlijk op Circuits Online
gedownload worden.
http://lightning.prohosting.com/~circuits/download/005.shtml
> Frontplatten-Designer
Frontplatten-Designer is, zoals de naam al aangeeft, een programma om
frontplaten voor behuizingen mee te maken. Het is ook een programma van
Abacom, en de demo-versie staat natuurlijk op m'n site.
http://lightning.prohosting.com/~circuits/download/017.shtml
> Verjaardag
Er is nog niet veel van bekend, maar de verjaardag van Circuits Online op 15
mei wordt een groot feest. Veel dingen worden geupdated, en er komen enkele
nieuwe categorieen.

Circuits Online News dinsdag 9 mei 2000 nr. 41
---------------------------------------------------------------------------Circuits Online News dinsdag 9 mei 2000 nr. 41
http://circuitsonline.cjb.net/
http://lightning.prohosting.com/~circuits/
jvreuls@mediaport.org
----------------------------------------------------------------------------

> Kristaloscillator
De tweede ingestuurde schakeling is een kristaloscillator. Deze maakt met
behulp van een kristal een HF signaal.
http://lightning.prohosting.com/~circuits/circuits/hf/sch_03.shtml
> Alex's Electronic Test Bench
Dat is de naam van een site met veel links naar elektronica pagina's. Ook
een 'glossary' met elektriciteits- en elektronica-termen en links naar
site's met uitleg over die termen.
Alex's Electronic Test Bench: http://www.iserv.net/~alexx/
http://lightning.prohosting.com/~circuits/links/
> Datasheet
De link om de datasheet van de LM 3909 te downloaden liep dood, en dit heb
gerepareerd.
http://lightning.prohosting.com/~circuits/info/datasheets/
> Verjaardag
Onthoud: volgende week de verjaardag!! Tot volgende week!

Circuits Online News dinsdag 16 mei 2000 nr. 42
---------------------------------------------------------------------------Circuits Online News dinsdag 16 mei 2000 nr. 42
http://www.circuitsonline.f2s.com/
jvreuls@mediaport.org
----------------------------------------------------------------------------

> Circuits Online is jarig!!
Ja, het is eindelijk zover, Circuits Online is jarig. Wat later dan gepland
maar toch. Een aantal dingen zijn veranderd.
> URL
De URL waarop je Circuits Online kunt bereiken is veranderd naar
www.circuitsonline.f2s.com. Dus verander a.u.b. al je links en bookmarks.
> IC-Database
Het tweede nieuwtje is de IC-Database. Hier kun je informatie vinden over
IC's, zoals een omschrijving, aantal pins & behuizing, het IC-type en een
datasheet.
Het aantal IC's is nu nog niet zo spectaculair, maar het moeten er veel meer
worden.
De rol van de afdeling Datasheets is nu dus overgenomen door de IC-Database,
en de afdeling Datasheets is verdwenen.
http://www.circuitsonline.f2s.com/icdb/
> Nieuwsbrief
Ook nieuw is een
afmelden voor de
archief met alle
nog eens door te

aparte pagina voor de nieuwsbrief. Hier kun je abonneren en
Circuits Online News. Verder staat op deze pagina nog een
nieuwsbrieven. Toch nog eens leuk om de eerste nieuwsbrief
lezen!

http://www.circuitsonline.f2s.com/nieuwsbrief/
> Verjaardagswebsite
Op onderstaand Internetadres vindt je de speciale verjaardagswebsite met een
verhaaltje over de historie van Circuits Online. Deze pagina blijft slechts
1 week online, dus ga vlug kijken!
http://www.circuitsonline.f2s.com/al1jaar/
> Tenslotte
Ook in de volgende weken wordt er nog het een en het ander veranderd omdat
ik niet alles op tijd af kreeg.

Circuits Online News dinsdag 25 mei 2000 nr. 43
---------------------------------------------------------------------------Circuits Online News dinsdag 25 mei 2000 nr. 43
http://www.circuitsonline.f2s.com/
jvreuls@mediaport.org
----------------------------------------------------------------------------

> Astabiele multivibrator
Deze week een van de basisschakelingen uit de elektronica: de astabiele
multivibrator. Dit is een eenvoudige schakeling die twee LED's afwisselend
op laat lichten.
http://www.circuitsonline.f2s.com/circuits/lichteffecten/sch_04.html
> PCB Designer
Ik ben al langer op zoek naar een makkelijk te bedienen programma om printen
mee te maken. PCB Designer is zo'n programma. Je kunt heel eenvoudig
soldeerpunten en IC's plaatsen en banen trekken. De demo is te downloaden.
http://www.circuitsonline.f2s.com/download/?action=view&download=018
> Forum
In het forum is er een optie bijgekomen. Je kunt nu bij het posten van een
bericht aangeven of je gemaild wilt worden wanneer het bericht word
beantwoord. Wanneer dus iemand het bericht van je beantwoord, krijg je
netjes een mailtje.
http://www.circuitsonline.f2s.com/forum/

Circuits Online News dinsdag 30 mei 2000 nr. 44
---------------------------------------------------------------------------Circuits Online News dinsdag 30 mei 2000 nr. 44
http://www.circuitsonline.f2s.com/
jvreuls@mediaport.org
----------------------------------------------------------------------------

> Digital Simulator 1.1
Een programma om digitale schakelingen mee te testen en te tekenen heb ik
bij de Downloads gezet. Het programma is ongeveer met zoiets als Digital
Works 95.
http://www.circuitsonline.f2s.com/download/?action=view&download=019
> IC-Database
De IC-Database is uit wat uitgebreid, er staat nu zo'n 29 IC's in. Nog wat
weinig, maar ik hoop de komende weken flink wat IC's toe te voegen zodat je
makkelijk het datasheet kunt vinden van de schakeling die je aan het bouwen
bent. Enkele honderden IC's moeten niet zo'n probleem zijn...
http://www.circuitsonline.f2s.com/icdb/
> 4000
Ja, het is weer bijna zover. Alweer 1000 erbij. Ik verwacht dat morgen of
overmorgen de 4000 bezoekers worden gehaald.
LET OP: Door een fout met het versturen is het mogelijk dat je de Circuits
Online News twee keer hebt ontvangen.

Circuits Online News dinsdag 6 juni 2000 nr. 45
---------------------------------------------------------------------------Circuits Online News dinsdag 6 juni 2000 nr. 45
http://www.circuitsonline.f2s.com/
jvreuls@mediaport.org
----------------------------------------------------------------------------

> Schakelingen
De schakelingenpagina's zijn geupdated. Je kunt kunt nu ook van iedere
categorie een pagina krijgen (klik op de gele links op de Schakelingen
pagina) en je kunt printbare versies krijgen. Wie al eens een pagina van
Circuits Online heeft uitgeprint weet dat dit niet zo mooi lukt. Als je bij
een schakeling op "Printbare versie" klikt krijg je een eenvoudigere pagina
die zich makkelijker laat printen.
http://www.circuitsonline.f2s.com/circuits/
> Fasedraaier
Dit is een schakeling die twee uitgangssignalen levert: een in fase en een
in tegenfase. Dit lijkt niet zo bijzonder, maar het is handig wanneer je wat
meer uitgangsvermogen bij je versterker wil. Door twee versterkers via deze
fasedraaier in een brugschakeling te zetten heb je meer dan het dubbele van
het uitgangsvermogen.
http://www.circuitsonline.f2s.com/circuits/?cat=audio&sch=11
> IC-Database
De IC-Database is weer uitgebreid. Er staan nu 43 IC's in. Wil je nog een
bepaald IC erin zien, mail me dan.
http://www.circuitsonline.f2s.com/icdb/

Circuits Online News woensdag 14 juni 2000 nr. 46
---------------------------------------------------------------------------Circuits Online News woensdag 14 juni 2000 nr. 46
http://www.circuitsonline.f2s.com/
jvreuls@mediaport.org
----------------------------------------------------------------------------

> VU meter
De schakeling van deze week is een VU meter, ingestuurd door Maikel
Jegerings. De schakeling kan analoge meters aansturen met een audio signaal.
Je kunt zo het signaal in de gaten houden.
http://www.circuitsonline.f2s.com/circuits/?cat=audio&sch=12
> Spectrogram 5.1.6
Spectogram 5.1.6 is een programmaatje om spectrogrammen mee te plotten op de
computer. Het kan een Wave-bestand of de line-ingang van de soundcard
scannen. Een spectrogram laat bij iedere frequentie de intensiteit van die
frequentie zien.
http://www.circuitsonline.f2s.com/download/?action=view&download=020
> Foutjes
Een paar oplettende bezoekers wezen me op wat fouten. Ten eerste klopte de
onderdelenlijst van het NE 555 knipperlicht niet. Verder heeft de
Electronics Info Page een nieuw adres, namelijk www.epanorama.net. Ook
schijnt de vestiging van Conrad in Rotterdam weg te zijn.
> Parallelle poort
Op de pagina van het Parallelle poort project staat dat ik nog zelf een
programmaatje zou schrijven. Ik ben begonnen aan een programmaatje en
binnenkort komt het uit.

Circuits Online News dinsdag 20 juni 2000 nr. 47
---------------------------------------------------------------------------Circuits Online News dinsdag 20 juni 2000 nr. 47
http://www.circuitsonline.f2s.com/
jvreuls@mediaport.org
----------------------------------------------------------------------------

> MakePcb 3.0
MakePcb is een programmaatje om printen mee te maken. Het werkt onder DOS,
maar heeft toch een gebruikersviendelijke interface.
http://www.circuitsonline.f2s.com/download/?action=view&download=021
> audioTester 1.4
Ik dacht doe maar meteen twee downloads, dus hier is de tweede. Het is een
heel pakket van audio utility's: een spectrumanalyser, een wobbelgenerator
en een oscilloscoop. Al deze functies werken via de soundcard.
http://www.circuitsonline.f2s.com/download/?action=view&download=022
> Kent Electronics
Kent Electronics heeft nu ook een website, en die heb ik bij de links gezet.
Kent Electronics is een wat kleiner postorderbedrijf met vooral HF
onderdelen.
http://www.circuitsonline.f2s.com/links/
> Diversen
De "Diversen" sectie van de schakelingen werkt ook weer. Ik heb de fout
gevonden en uit het script gehaald.
http://www.circuitsonline.f2s.com/circuits/
> Vakantie
Mijn jaarlijkse vakantie begint binnenkort weer. Volgende week de laatste
update van voor de vakantie.

Circuits Online News dinsdag 27 juni 2000 nr. 48
---------------------------------------------------------------------------Circuits Online News dinsdag 27 juni 2000 nr. 48
http://www.circuitsonline.f2s.com/
jvreuls@mediaport.org
----------------------------------------------------------------------------

> Test Tone Generator 1.0
De eerste nieuwe download van deze week is Test Tone Generator. Dit
programma kan tonen en sweepsignalen van verschillende frequenties en
golfvormen opwekken. Zeker een handige utility.
http://www.circuitsonline.f2s.com/download/?action=view&download=024
> ParPort 1.0
Het langverwachte programma is er! Ik heb nu zelf een programma geschreven
om de parallelle poort te besturen, en het heet ParPort. Met ParPort kun je
de status van de in- en uitgangen bekijken en de status van de uitgangen
veranderen. Kijk op de JV Software pagina voor meer informatie.
http://www.circuitsonline.f2s.com/download/?action=view&download=023
JV Software: http://jvsoftware.cjb.net/
> 40 Watt versterker
Maikel Jegerings heeft me een 40 Watt versterker gestuurd, en die heb ik bij
de Schakelingen gezet. De versterker is best wel krachtig.
http://www.circuitsonline.f2s.com/circuits/?cat=audio&sch=13
> IC-Database
De IC-Database is weer flink uitgebreidt, en staan nu 62 IC's in.
http://www.circuitsonline.f2s.com/icdb/
> Vakantie
Vanaf 2 juli tot 23 juli ben ik op vakantie. Circuits Online wordt dan niet
meer geupdated. Mail me a.u.b. in die tijd ook niet met vragen en
schakelingen, ik kan de mailtjes dan toch niet beantwoorden en anders
stroomt mij mailbox over.
Prettige vakantie!

Circuits Online News maandag 24 juli 2000 nr. 49
---------------------------------------------------------------------------Circuits Online News maandag 24 juli 2000 nr. 49
http://www.circuitsonline.f2s.com/
jvreuls@mediaport.org
----------------------------------------------------------------------------

> Vakantie
Ik ben alweer terug van de vankantie, ja, het was heel leuk maar nu terug
aan het werk. Ik heb een aantal nieuwe ideeën en het is de bedoeling dat er
binnenkort wat nieuwe dingen op Circuits Online komen.
> Infrarood lichtsluis
Ik hoor jullie denken: hebben we dat niet al eens eerder gezien?
heb nog een schakelingetje van een infrarood lichtsluis gevonden
ingewikkelder en daardoor beter is. De oude infrarood lichtsluis
"Eenvoudige lichtsluis". De nieuwe schakeling is minder gevoelig
omgevingslicht.

Ja, maar ik
dat wat
heet nu
voor

http://www.circuitsonline.f2s.com/circuits/?cat=modelbouw&sch=06
> Downloads
Tijdens mijn vakantie is het misgelopen met de downloads: geen enkel bestand
was meer te downloaden. Ik heb het nu gerepareerd.
http://www.circuitsonline.f2s.com/download/
> sPlan 4.0
Abacom heeft laatst een nieuwe versie van sPlan uitgebracht: sPlan 4.0. Deze
versie is op heel wat punten verbeterd en het is nu een 32 bits programma
geworden. Het loont de moeite om bij Circuits Online de demo te downloaden.
http://www.circuitsonline.f2s.com/download/?action=view&download=004
> Zoekmachine
De zoekmachine is de laatste wat verwaarloosd, maar ik heb hem geupdated
zodat nu ook de schakelingenpagina's geindexeerd worden.
http://www.circuitsonline.f2s.com/search/

Circuits Online News dinsdag 1 augustus 2000 nr. 50
---------------------------------------------------------------------------Circuits Online News dinsdag 1 augustus 2000 nr. 50
Homepage: http://www.circuitsonline.f2s.com/
E-mail:
jvreuls@mediaport.org
Oplage:
162 stuks
----------------------------------------------------------------------------

> Jubileum
De vijftigste Circuits Online News!! Niet echt heel bijzonder maar toch wel
leuk. Al 50 keer heb ik iedere week iets moeten verzinnen om hier te
schrijven. Gelukkig is het iedere keer gelukt. Op naar de volgende 50.
http://www.circuitsonline.f2s.com/nieuwsbrief/
> Update 10 Watt versterker
Bij de 10 Watt versterker heb ik een plaatje ervan gezet. Ik hoop binnenkort
een beter plaatje erop te kunnen zetten, want mijn handscanner (lach niet!)
doet het niet zo fantastisch meer.
http://www.circuitsonline.f2s.com/circuits/?cat=audio&sch=02
> Update FM antenneversterker en Telefoon bezet indicator
Bij de FM antenneversterker staat vanaf nu een plaatje met de aansluitingen
van de BFT65 transistor. Ook van de BF256B staan nu de aansluitingen op de
pagina van de Telefoon bezet inducator.
http://www.circuitsonline.f2s.com/circuits/?cat=hf&sch=02
http://www.circuitsonline.f2s.com/circuits/?cat=meten_testen&sch=03
> Downloads
Vorige week ging het weer mis met de downloads, en ik hoop dat ik het nu
voor even gemaakt heb.
http://www.circuitsonline.f2s.com/download/
> ESP Transistor Data
Dit is een programma om gegevens van transistoren op te zoeken, zoals type,
behuizing, vermogen, enzovoort. Het programma bevat vooral veel informatie
over de 2N-reeks, maar ook de BC-reeks staat in het programma.
http://www.circuitsonline.f2s.com/download/view.php3?download=025
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> LED-achterlicht
De nieuwe schakeling van deze week is niet zo moeilijk, maar wel handig. Het
is een LED-achterlicht voor op de fiets, dat in plaats van het gloeilampje
gemonteerd kan worden.
http://www.circuitsonline.f2s.com/circuits/?cat=diversen&sch=11
> Update Microfoon versterker
Nu staat er bij de Microfoon versterker ook een plaatje van de gebouwde
scahakeling. Het plaatje van de 10 Watt versterker is trouwens ook
vernieuwd.
http://www.circuitsonline.f2s.com/circuits/?cat=audio&sch=08
> Nieuwsbrief
Door onbekende reden kon de nieuwsbrieven-pagina de hele week niet bereikt
worden. Ik heb het opnieuw gemaakt en nu werkt het weer.
http://www.circuitsonline.f2s.com/nieuwsbrief/
> TinyCAD
Een leuk schema-tekenprogramma deze keer bij de Downloads. TinyCAD is gratis
en kan best wel mooie schema's maken.
http://www.circuitsonline.f2s.com/download/view.php3?download=026
> Electronics 2000
Electronics 2000 is een leuke website met veel schema's. Een groot aantal
schema's zijn als ZIP-bestand te downloaden.
http://www.circuitsonline.f2s.com/links/
Electronics 2000: http://electronics.cjb.net/
> Printplaten
Er stond al een artikel over printplaten om de site, maar ik heb het nu
opnieuw geschreven. Doordat ik nu wat meer ervaring heb met het maken van
printen, is het een artikel geworden waar je wat aan hebt. Er staan nu ook

plaatjes bij.
http://www.circuitsonline.f2s.com/info/printplaten.html

Circuits Online News dinsdag 15 augustus 2000 nr. 52
---------------------------------------------------------------------------Circuits Online News dinsdag 15 augustus 2000 nr. 52
Homepage: http://www.circuitsonline.f2s.com/
E-mail: jvreuls@mediaport.org
Oplage: 160 stuks
----------------------------------------------------------------------------

> Forum
Het forum is vernieuwd. Het is nu heel anders opgezet: je ziet nu het
bericht en alle antwoorden op een pagina. Ik hoop natuurlijk dat het beter
werkt.
http://www.circuitsonline.f2s.com/forum/
> Printplaten artikel
Het nieuwe printplaten artikel van vorige week is nu ook te downloaden als
PDF-bestand. Zo is het makkelijker om uit te printen.
http://www.circuitsonline.f2s.com/info/printplaten.html
> Databook 1.1.3
Het programma Databook bevat informatie over de TTL 74xx reeks en de CMOS
40xx reeks. Het programma geeft pinaansluitingen, en de belangrijkste
gegevens uit de datasheets. Handig als je vlug wat wilt weten.
http://www.circuitsonline.f2s.com/download/view.php3?download=027
> Electro 2000
Bij de links deze keer een club: de Electro 2000 club. Je kunt lid worden
van deze club en info uitwisselen met andere elektronica-freaks.
http://www.circuitsonline.f2s.com/links/
Electro 2000: http://net.clubs.nl/electro2000/
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> Tiptoets
De nieuwe schakeling is de tiptoets. De schakeling is opgebouwd rond een
CMOS buffer IC. Daardoor is de schakeling erg simpel gebleven en kun je zes
tiptoetsen maken met één IC.
http://www.circuitsonline.f2s.com/circuits/?cat=diversen&sch=12
> WinCircuit 2000
De download van deze week is WinCircuit 2000. Met dit programma kun je
printen ontwerpen. Het programma heeft ook de mogelijkheid om de printplaat
in 3D te zien. Verder zit er een autorouter op, zodat het ontwerpen
makkelijker gaat. De demo is te downloaden.
http://www.circuitsonline.f2s.com/download/view.php3?download=028
> De Electronica Club
Bij de Links staat weer een nieuwe site: De Electronica Club. Deze pagina is
nauw verbonden met de gelijknamige club. Hier vindt je o.a. schema's,
datasheets en programma's.
http://www.circuitsonline.f2s.com/links/
De Electronica Club: http://www.electronicaclub.com/
> Pagina
De laatste tijd heb ik wat problemen met de provider waar de Circuits Online
pagina's opstaan. De harde schijf van de server is namelijk vaak vol.
Daardoor kan het zijn dat het forum niet werkt. Daarom vraag ik je om zo min
mogelijk te posten in het Forum. Mocht je ergens de melding "Niet genoeg
ruimte op harde schijf." krijgen, probeer het dan later nog eens.
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> Dubbel knipperlicht
Een dubbel knipperlicht deze week. Dit knipperlicht kan twee 220 V lampen
van maximaal 250 W afwisselend laten oplichten. De schakeling heeft slechts
1 CMOS IC.
http://www.circuitsonline.f2s.com/circuits/?cat=lichteffecten&sch=05
> electronica.boogolinks.nl
Net als electronica.pagina.nl is ook dit een startpagina voor de
electronica. De pagina is net opgericht, en moet nog uitgebreid worden.
http://www.circuitsonline.f2s.com/links/
electronica.boogolinks.nl: http://electronica.boogolinks.nl/
> Berts Elektro Pagina
Ook nieuw bij de links is Berts Elektro Pagina. Hier vindt je nu nog niet zo
heel veel, maar er wordt nog aan gewerkt.
http://www.circuitsonline.f2s.com/links/
Berts Elektro Pagina: http://home.tiscalinet.be/bertelektropagina
> IC-Database
Ook de IC-Database is geupdated. Er staan ongeveer 10 nieuwe CMOS IC's in.
http://www.circuitsonline.f2s.com/icdb/
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> Tortester
Robert Ockey stuurde me deze week een handige tortester. Hiermee kun je
transistoren testen terwijl ze nog in de schakeling zitten.
http://www.circuitsonline.f2s.com/circuits/?cat=meten_testen&sch=08
> Audio SweepGen 3.0.0.15
et programma SweepGen is nieuw bij de downloads. Het programma kan met
behulp van de soundcard tonen genereren en sweepen. Ook kan het ruis maken.
http://www.circuitsonline.f2s.com/download/view.php3?download=028
> Transistortabel & weerstandstabel
Ik heb de transistortabel en de weerstandstabel omgevormd naar PDF. Zo is
het wat makkelijker uitprinten. Je kunt ze samen ingezipt downloaden op een
van de onderstaande adressen.
http://www.circuitsonline.f2s.com/info/weerstanden.html
http://www.circuitsonline.f2s.com/info/transistortabel.html
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> Potplantvoeler
Een van de twee nieuwe schakelingen deze week is een schakelingetje om te
kijken of de potplanten doog staan. Door twee voelers kan de potplantvoeler
kijken of de grond droog of nat is.
http://www.circuitsonline.f2s.com/circuits/?cat=meten_testen&sch=09
> Accu bewaker
De tweede schakeling is een handig iets voor modelvliegers. De accu bewaker
houdt namelijk de spanning van de ontvangeraccu in de gaten. Zo kun je
gemakkelijk bepalen of het veilig is om te vliegen.
http://www.circuitsonline.f2s.com/circuits/?cat=modelbouw&sch=07
> Kleurcode decoder 1.3
John de Vree stuurde me een programmaatje dat hij zelf had gemaakt. Het is
een programma om de kleurcodes van weerstanden te bepalen. Het staat vanaf
vandaag bij de downloads.
http://www.circuitsonline.f2s.com/download/view.php3?download=030
> DIL Elektronika
Robert Ockey tipte me voor een link naar DIL. DIL Elektronika heeft een
winkel in Rotterdam en doet ook aan postorders.
http://www.circuitsonline.f2s.com/links/
DIL Elektronika: http://www.dil.nl/
> Fouten
In de vorige nieuwsbrief (nummer 55) zaten wat fouten. Een paar links erin
waren fout. Op de nieuwsbrieven pagina staat bij het archief de versie met
de goede links.
http://www.circuitsonline.f2s.com/nieuwsbrief/
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> Microfoonvoorversterker
Bart van Rillaer stuurde me een microfoonvoorversterker. De schakeling kan
bijvoorbeeld gebruikt worden om in te bouwen in een mengpaneel en heeft 1
IC.
http://www.circuitsonline.f2s.com/circuits/?cat=audio&sch=14
> Op-Amp Circuits Program 1.00
Op-Amp Circuits Program is een klein programmaatje wat je kunt gebruiken om
schakelingen rond de 741 mee te berekenen. Zowel inverterende als niet
inverterende versterkers kunnen berekend worden.
http://www.circuitsonline.f2s.com/download/view.php3?download=031
> Jij op Circuits Online
Je kunt op veel manieren een steentje bijdragen aan de ontwikkeling van
Circuits Online. Zoals al meerdere mensen hebben gedaan, kun je altijd je
eigen schakelingen insturen. Verder zijn artikelen ook welkom, over welk
onderwerp van de elektronica dan ook.
Als je een programmeerwonder bent en zelf een elektronica-programmaatje
geprogrammeerd hebt, kun je dan ook naar mij opsturen zodat ik het bij de
downloads kan zetten. Alvast bedankt!
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> LED VU-meter
De nieuwe VU-meter is ingestuurd door Maikel Jegerings. Het schakelingetje
werkt met een LM 3915 en een paar andere componenten.
http://www.circuitsonline.f2s.com/circuits/?cat=audio&sch=15
> Resistor Color Coder
Resistor Color Coder is een handig programma voor diegenen die altijd
vergeten hoe je kleurcodes op weerstanden moet decoderen. Bij dit programma
selecteer je gewoon de kleuren, het type weerstand (koolfilm of metaalfilm)
en de waarde wordt berekent.
http://www.circuitsonline.f2s.com/download/view.php3?download=032
> Feedback
Bij de feedback pagina staat nu een klein formuliertje dat je kunt gebruiken
om vlug te reageren. Het werkt wat beter dan helemaal een mailprogramma
opstarten.
http://www.circuitsonline.f2s.com/contact/
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> 3-digit DVM
Deze DVM (of digitale voltmeter) kan gebruikt worden bij bijvoorbeeld een
voeding. De meter werkt met twee IC's: een A/D converter en een BCD/7segments omzetter.
http://www.circuitsonline.f2s.com/circuits/?cat=meten_testen&sch=10
> WIN-Elektronik 2.05
WIN-Elektronik is een Duitstalig programma om schema's mee te simuleren en
te analyseren. Zo kun je zonder de schakeling te bouwen toch eraan meten.
http://www.circuitsonline.f2s.com/download/view.php3?download=033
> IC-Database
De IC-Database is weer eens een keer geupdated. Er staan nu 102 IC's in.
http://www.circuitsonline.f2s.com/icdb/
> Help Circuits Online!
Om jullie er allemaal aan te herinneren dat ik jullie hulp goed kan
gebruiken, heb ik op iedere pagina een link gemaakt naar een pagina met wat
informatie over het zenden van dingetjes naar Circuits Online. Als je op de
link klikt wordt een klein venstertje geopend.
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> Analoge toerenteller
De analoge toerenteller is de nieuwe schakeling voor deze week. Het is een
handige schakeling voor iedereen die nog geen toerenteller in de auto heeft.
Met een beetje fantasie is de toerenteller ook om te bouwen naar een
frequentieteller.
http://www.circuitsonline.f2s.com/circuits/?cat=meten_testen&sch=11
> Resistor Selector 1.6
Met Resistor Selector is het mogelijk om bij een aantal
weerstandsschakelingen (spanningsdelers) de weerstandswaarden te bepalen.
Het programma maakt hierbij gebruik van de E6, E12, E24, E48 en de E96
reeks.
http://www.circuitsonline.f2s.com/download/view.php3?download=034
> IC-Database
118 IC's staan er nu in de database. Volgende week hoop ik de IC-Database
wat vlugger te maken.
http://www.circuitsonline.f2s.com/icdb/
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> Regelbare 15 A voeding
Harry Galgenbeld stuurde me een vrij zware voeding. De voeding is regelbaar
van 0 tot 30 V en kan maximaal 15 A leveren.
http://www.circuitsonline.f2s.com/circuits/?cat=voedingen&sch=07
> Wat is watt in versterkerland?
Uit een oude Philips Hobbyskoop haalde ik een artikel over de watts en
versterkers: sinusvermogen, muziekvermogen, etc. Het staat bij de
Elektronica-Info onder Artikelen.
http://www.circuitsonline.f2s.com/info/artikelen/watt_philips.html
> Nieuwe links
Bij de links zijn twee nieuwe links erbij gekomen. De eerste is
Technick.net. Dit is een website met veel info, schakelingen, pinouts en
downloads.
De tweede is de pagina van Bert Blomme: Elektronica @ Web. Hier vind je
schakelingen, downloads en info.
http://www.circuitsonline.f2s.com/links/
Technick.net: http://www.technick.net/
Elektronica @ Web: http://www.elektronicaweb.f2s.com/
> Feedback
Ik heb de Feedback pagina iets veranderd, want ik krijg teveel mailtjes van
"Kun je aan die en die schakeling komen...". Bijna alle schakelingen die ik
heb staan op Circuits Online. Vragen zoals deze kun je beter stellen in het
Forum, zo hebben anderen er ook wat aan.
http://www.circuitsonline.f2s.com/contact/
> Vakantie
Ik was vergeten aan te kondigen dat ik vorige week op vakantie was. Sorry
dat ik al die mensen die op dinsdagavond wanhopig op een mailtje van mij
rekenden heb moeten teleurstellen :-).
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> Regelbare 15 A voeding
Van Erik Winters kreeg ik een leuk LED lichtorgel. 4 LED's knipperen op de
maat van de muziek.
http://www.circuitsonline.f2s.com/circuits/?cat=lichteffecten&sch=06
> Top 5 downloads
Bij de Downloads staat een nieuw kader: Top 5 downloads. Hier zie je de
meest populaire downloads op Circuits Online. De Top 5 wordt samengesteld
met behulp van het aantal downloads per week van ieder programma.
http://www.circuitsonline.f2s.com/downloads/
> Circuit Lab
Deze week weer een nieuwe link naar Circuit Lab. Hier vindt je een groot
aantal (1217) schakelingen te koop. Ook staan er een aantal gratis af te
halen schakelingen op.
http://www.circuitsonline.f2s.com/links/
Circuit Lab: http://efy.digitalsea.net/circuit/
> Te laat...
De update van Circuits Online was deze week wel heel laat omdat ik teveel te
doen had. Volgende week komt 'ie weer op tijd (hoop ik).
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> Luidspreker fase tester
Op Circuits Online deze week een luidspreker fase tester. Deze kan testen of
de luidsprekers van de stereoinstallatie goed zijn aangesloten.
http://www.circuitsonline.f2s.com/circuits/?cat=audio&sch=16
> Crocodile Clips 2.0
Björn Kalle stuurde me een handig programma genaamd Crocodile Clips. Hiermee
kun je schakelingen simuleren. Het is leuk en leerzaam programmaatje.
http://www.circuitsonline.f2s.com/download/view.php3?download=035
> Nieuw design
Ik ben van plan eens een nieuw design te maken voor Circuits Online. Het
design van nu begint een beetje te vervelen. Door mijn gebrek aan tijd is
hier jammer genoeg nog niets van gekomen. Maar mocht je ideeën hebben voor
de nieuwe Circuits Online pagina, mail me dan.
http://www.circuitsonline.f2s.com/contact/
> Forum & Downloads
Het forum wordt de laatste tijd wat meer bezocht. Maar er zitten wel een
paar dubbele berichten in. Dit zou kunnen komen omdat iemand twee keer op
'Verzenden' klikt. Dus een oproep om dat niet te doen.
Wie goed oplet merkt dat het openen van de Downloads pagina sinds vorige
week langzamer gaat. Dit komt door de Top 5, waarvoor 71 bestanden moeten
worden geopend.
Ik hoop binnenkort de Downloads en het Forum te versnellen en te verbeteren
door met een database te gaan werken. Hier zitten wel nog wat problemen aan
die ik eerst moet oplossen.
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> Zonneschakelaar
Hoewel de zon in deze tijd van het jaar nergens te bekennen is, heb ik een
zonneschakelaar op Circuits Online gezet. Harry Galgenbeld stuurde 'm naar
me. De schakeling werkt met een opgengezaagde 2N 3055.
http://www.circuitsonline.f2s.com/circuits/?cat=diversen&sch=13
> Download statistieken
Bij de downloads kun je nu ook de download statistieken bekijken, dat wil
zeggen de volledige lijst met downloads, gesorteerd naar downloads per week.
http://www.circuitsonline.f2s.com/download/stats.php3
> Nieuw design
Ik ben begonnen aan het nieuwe design voor Circuits Online. Dit verklaart
mede waarom de updates van de afgelopen weken weinig voorstelden. De
mogelijkheid om ideeën te mailen voor de nieuwe Circuits Online pagina
blijft nog altijd open staan.
http://www.circuitsonline.f2s.com/contact/
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> 220 V knipperlicht
Een eenvoudig knipperlicht op 220 V deze week. De schakeling werkt met een
triac en 7 andere onderdelen, en kan lampen van maximaal 500 Watt aansturen.
http://www.circuitsonline.f2s.com/circuits/?cat=lichteffecten&sch=07
> Frequency Counter 1.01
Dit programma kan frequenties meten van de signalen op de line-in van de
soundcard. Na wat proberen lukte het me om een 50 Hz brom te laten zien. Er
zit geen documentatie bij het programma en ook op Internet kon ik niets
vinden.
http://www.circuitsonline.f2s.com/download/view.php3?download=036
> Electronic circuits & Electronic Projects Online
Op de site met de originele naam Electronic circuits vind je precies wat de
naam aangeeft: schakelingen, met printontwerp en documentatie. Bij
Electronic Projects Online vind je ongeveer 25 projecten uit verschillende
tijdschriften.
Electronic circuits: http://smo.naspletu.com/electron.html
Electronic Projects Online: http://www.geocities.com/electron_online/
http://www.circuitsonline.f2s.com/links/
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> Solid-state relais
Bij de schakelingen is een solid-state relais toegevoegd, dat met een
optocoupler en een triac werkt. Dit solid-state relais heeft een aantal
voordelen boven een gewoon relais.
http://www.circuitsonline.f2s.com/circuits/?cat=diversen&sch=14
> Frequency Analyzer 1.0
Met Frequency Analyzer is het mogelijk FFT grafieken te maken van het line
ingangssignaal van de soundcard. Het is freeware en te downloaden op
Circuits Online.
http://www.circuitsonline.f2s.com/download/view.php3?download=037
> Philips Semiconductors & Various Schematics and Diagrams
Op de halfgeleider site van Philips vind je info en datasheets van alle
halfgeleiders die Philips maakt. Bij de tweede site vind je een grote
hoeveelheid schema's en informatie.
Philips Semiconductors: http://www.semiconductors.com/
Various Schematics and Diagrams:
http://fribble.cie.rpi.edu/~repairfaq/sam/samschem.htm
http://www.circuitsonline.f2s.com/links/
> Transistor
Op verzoek van een bezoeker heb ik bij de aansluitingen pagina in de
Elektronica-Info een plaatje toegevoegd met transistoraansluitgegevens. Je
ziet daar wat de basis, collector en emitter is en wat het verschil is
tussen PNP en NPN.
http://www.circuitsonline.f2s.com/info/aansluitingen.html
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> Updates
Deze week en volgende week heb ik het razend druk. De week daarna ben ik op
vakantie. Jammer genoeg zal ik de volgende update dus uit moeten stellen tot
27 december. Misschien dat ik toch nog wat tijd vrij kan maken om Circuits
Online voor die tijd te updaten.
> Sinterklaas & kerst
Ook dit jaar weer wens ik iedereen een leuk Sinterklaasfeest en een prettige
kerst.
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> Update 1 Watt versterker
Ik heb de 1 Watt versterker getest, en het schema wat aangepast. Er zit nu
ook een schakelbare bass-boost in, die de lage tonen extra versterkt, iets
wat meestal wel handig is bij kleine luidsprekers.
http://www.circuitsonline.f2s.com/circuits/?cat=audio&sch=03
> VectorScope 0.1.2.2
VectorScope is een programma dat de richting van een stereosignaal kan
plotten. Op deze manier kan bepaald worden of het signaal in fase is en waar
het vandaan komt.
http://www.circuitsonline.f2s.com/download/view.php3?download=038
> Wat is decibel?
Uit een oude Elektronica ABC heb ik een artikel gehaald over het begrip
decibel. In het artikel wordt het uitgelegd en ermee gerekend.
http://www.circuitsonline.f2s.com/info/artikelen/decibel_eabc.html
> L.S. van der Heeden en Guitar Effects & Audio/Music Electronics
Twee nieuwe sites zijn er toegevoegd
persoonlijke pagina van L.S. van der
schema's en elektronica software. De
aantal muziek-projecten en -schema's

bij de links. De eerste is de
Heeden. Op deze pagina staan wat
tweede link is een pagina waarop een
staan. De meeste zijn voor de gitaar.

L.S. van der Heeden: http://home.zonnet.nl/vdheeden_LS/
Guitar Effects & Audio/Music Electronics: http://www.muzique.com
http://wwww.circuitsonline.f2s.com/links/
> 2001
Ik wens iedereen natuurlijk een fantastisch 2001. Volgend jaar gaat we
gewoon weer verder met Circuits Online, maar de kans is redelijk dat ik de
eerste week vrij neem om aan het nieuwe design te kunnen werken. Tot volgend
jaar!
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> Nieuw design
Terug van weggeweest. De laatste update is alweer bijna een maand geleden.
Maar nu heb ik het al aangekondigde nieuwe design geintroduceerd. In deze
Circuits Online News een korte uitleg.
> Navigeren
Navigeren op de site is iets gemakkelijker gemaakt door twee handige menu's
in de bovenste balk. Ga met de muis over de woorden "Algemeen" en
"Elektronica" en je zult het zien.
> Forum
De inhoud van het Forum is nu over meerdere pagina's verdeeld, zodat het
sneller laadt. De onderwerpen worden automatisch gesorteerd op tijd, zodat
het nieuwste bericht bovenaan staat. Verder staat op iedere pagina een
lijstje met de vijf laatste onderwerpen.
> Actueel?
De rubriek Actueel is verdwenen, om de oude updates te bekijken kun je
gewoon in het Nieuwsbrief archief kijken. Ik vond dat het weinig zin had om
alles twee keer op de pagina te zetten.
> Niet alles
Niet alle functies op de nieuwe pagina werken al. Ik heb tijdelijk Zoeken
verwijderd omdat ik hier nog niet mee klaar ben. Verder is het de bedoeling
dat de nieuwsbrief ook in HTML-formaat uit gaat komen. Er zijn ook nog een
aantal kleinere dingen die gaan veranderen.
> Browser
Ik heb gemerkt dat de pagina met Netscape niet zo uitziet als het moet. Ook
Opera geeft de pagina anders weer. Ik zal kijken of ik hier een oplossing
voor kan vinden.

Circuits Online News donderdag 1 februari 2001 nr. 70
---------------------------------------------------------------------------Circuits Online News donderdag 1 januari 2001 nr. 70
Homepage: http://www.circuitsonline.f2s.com/
E-mail: webmaster@circuitsonline.f2s.com
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> Relaisvertraging
Als eerste nieuwe schakeling op de pagina een relaisvertraging. Als bij deze
schakeling de schakelaar aan wordt gezet, zorgt een vertraging ervoor dat
het relais na een instelbare tijd ingeschakelt wordt. Bij het uitschakelen
gebeurt hetzelfde.
http://www.circuitsonline.f2s.com/circuits/view.php?cat=diversen&sch=15
> Elliot Sound Products
Als nieuwe link de pagina van Elliot Sound Products. Hier vind je audio
projecten, downloads, versterkers, oftewel: (bijna) alles wat met audio te
maken heeft.
Elliot Sound Products: http://www.sound.au.com/
http://www.circuitsonline.f2s.com/links/
> Browsers
Ik heb de pagina een beetje aangepast, hij zou nu iets beter uit moeten zien
net Netscape. Ook Opera gaat nu redelijk.
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---------------------------------------------------------------------------Circuits Online News zondag 11 januari 2001 nr. 71
Homepage: http://www.circuitsonline.f2s.com/
E-mail: webmaster@circuitsonline.f2s.com
Oplage: 343 stuks
---------------------------------------------------------------------------Door problemen met de server kon de nieuwsbrief pas vandaag verzonden
worden.
> Koelplaat berekenings programma
L.S. van der Heeden heeft een klein programma gemaakt om de koelplaat voor
een bepaalde transistor te berekenen. Enkele transistorgegevens en andere
data worden ingegeven en de maximale warmteweerstand van de koelplaat wordt
berekend.
http://www.circuitsonline.f2s.com/download/view.php?download=039
> Kleurcode decoder 1.4
Door een bezoeker werd ik gewezen op een bug in Kleurcode decoder 1.3. Ik
heb de maker gemaild en die heeft me de nieuwe versie 1.4 gestuurd. Die
staat vanaf nu op de pagina. Behalve de fout zijn nog meer dingen vernieuwd.
http://www.circuitsonline.f2s.com/download/view.php?download=030
> Simple Circuits
Op de pagina van Simple Circuits vind je zoals verwacht simpele
schakelingen. Een groot aantal schakelingen kun je hier vinden, ook iets
ingewikkeldere.
Simple Circuits: http://simplecircuits.cjb.net/
http://www.circuitsonline.f2s.com/links/
> Nieuwsbrief
Ik ben deze week bezig geweest met het maken van de nieuwsbrief in HTMLformaat. Dit geeft me de mogelijkheid tot het maken van een mooiere
nieuwsbrief.
Ik heb het zo gemaakt dat iedereen die geabonneerd is kan inloggen en kan
aangeven welke nieuwsbrief hij/zij wil ontvangen: tekst of HTML. Daarvoor is
het nodig dat iedereen een wachtwoord krijgt. Deze week krijg je een mailtje
met je wachtwoord, dat je eventueel nog kunt veranderen.
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Nieuwsbrief
Vanaf nu wordt de nieuwsbrief ook in HTML formaat verstuurd. Als je een modern emailprogramma hebt, zoals Outlook Express, dan wordt het aangeraden om aan te geven
dat je de nieuwsbrief in HTML wilt hebben.
Subwoofer filter
Bij de categorie Audio is een subwoofer filter bijgekomen, dat alleen de lage tonen doorlaat.
Handig voor bijvoorbeeld Dolby Surround, als je meer bas wilt hebben.
Do It Yourself Audio
Op de pagina van Do It Yourself Audio vind je verschillende audio info, zoals
buisversterkers, transistorversterkers, tips en kleinere schakelingen.
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Symmetrische minivoeding
Om het subwoofer filter van vorige week te voeden, kun je gebruik maken van de
voeding die deze week nieuw op Circuits Online staat. Het is een vrij universele voeding
die gewoon + en - 15 V levert.
IC-Database
De 79Lxx die in de minivoeding gebruikt wordt, stond nog niet in de IC-Database.
Daarom heb ik 'm toegevoegd.
electronicsforu.com
electronicsforu.com is een elektronicapagina waarop je vanalles vindt: artikelen, nieuws
en natuurlijk schakelingen. Het is een van de grotere elektronicasites.
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Symmetrische minivoeding
Cedric de Wijs gaf me wat wat tips om de symmetrische minivoeding van vorige week wat
beter te maken. De schakeling is dus geupdated.
Labvoeding
Weer een voeding deze week, ingestuurd door Bart van Rillaer. De voeding is in spanning
regelbaar van 0 tot 25 V en de stroomsterkte is ook regelbaar van 0 tot 1,5 A.
The Hardware Book
Op de pagina's van The Hardware Book vind je pinouts, aansluitingen van adapters en
kabels, filters en andere informatie. Een aanrader van Björn Kalle.
Over mij
Bij het invoeren van het nieuwe design was ik 'm even vergeten, maar hij is weer terug: de
pagina met info over mijzelf (gelukkig zonder foto). Ik heb de pagina ook wat bijgewerkt,
want de 7000 bezoekers zijn we allang voorbij :-).
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Downloads
Ik heb de downloads in categorien verdeeld. Ook wordt bij de downloads nu gebruikt
gemaakt van een database. Mocht je fouten ontdekken, mail me dan.
E-Online
Op de pagina van het Duitse E-Online is er veel over elektronica te vinden.
Computertechniek, projecten, meettechniek, een forum, je vindt het er allemaal.
Meehelpen
Ik heb al eerder geschreven dat je me schakelingen, downloads, links en artikelen mag
opsturen. Dat kan nog steeds. Maar ik zou graag een soort 'team' willen hebben dat samen
Circuits Online bijhoudt. Ik uodate de pagina nu nog alleen. Heb je zin om mee te helpen,
neem dan contact met me op.

Afmelden
Instellingen

© 1999-2001 Jeroen Vreuls.

Circuits Online News 20 maart 2001 nr. 76

Circuits Online News
dinsdag 20 maart 2001 nr. 76

Links
Treindetectie
IC-Database
Links
The Hobby
Corner

Treindetectie
Met hulp van een bezoeker van de site is de treindetectie geupdated met een noodstop.
Door de stop ingang hoog te maken, wordt de trein gestopt.
IC-Database
In de IC-Database staan 9 nieuwe CMOS IC's van Philips. In de volgende weken komen er
meer bij.
The Hobby Corner
Op deze site van het Imagineering On-Line Magazine vind je ideeën voor projecten,
verschillende schakelingen en tips.

Afmelden
Instellingen

© 1999-2001 Jeroen Vreuls.

Circuits Online News 28 maart 2001 nr. 77

Circuits Online News
woensdag 28 maart 2001 nr. 77

Links
40 Watt
versterker
Links
Red Free Circuit
Designs
Nieuwsbrieven
archief

40 Watt versterker
Omdat het STK 083 IC moeilijk te verkrijgen is, heb ik de 40 Watt versterker vervangen
door een schakeling ingestuurd door Bart van Rillaer. De schakeling komt uit een SGS
applicatie en werkt met een TDA 2030. Er wordt een trucje gebruikt om meer vermogen te
krijgen.
Red Free Circuit Designs
Op de site van Red Free Circuit Designs vind je een redelijk aantal schakelingen, met als
onderwerpen muziek, audio, huis-tuin-en-keuken, modelbouw, enz.
Nieuwbrief
Vorige week was er door een foutje een probleempje met de nieuwsbrief. Mensen die zich
hadden ingeschreven voor de tekst-versie, kregen de HTML-code te zien. Inmiddels zou
alles weer goed moeten zijn. Het is trouwens altijd mogelijk om via de Nieuwsbrieven
pagina de nieuwsbrieven in zowel HTML- als tekstformaat na te lezen.
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1,5 V LED flitser
Deze week een compact en eenvoudig flitsertje bij de schakelingen. Het flitsertje werkt met
een LM 3909 en is leuk voor bijvoorbeeld een broche.
40 Watt versterker
Cor Speelman mailde me dat het schema van de 40 Watt versterker fout was. Dat is nu
gefixed.
Selector Guide 1.00.120
National, de chip-bakker, heeft een programma gemaakt om het selecteren van een
geschikte op-amp te vergemakkelijken. Het programma heeft goede zoekmogelijkheden en
geeft veel informatie over elke op-amp. Het programma is te downloaden op de Downloadpagina.
MakePcb 3.0
Shane Pietersen mailde me nog flink wat printerdrivers voor MakePcb. Ze zitten bij het te
downloaden zip-bestand.
IC-Database
Acht IC's zijn toegevoegd aan de IC-Database.
Forum
Het gaat in het Forum wel eens mis, mensen maken een nieuwe discussie terwijl ze
eigenlijk wilden beantwoorden. Daarom heb ik de link naar Nieuw bericht onderaan ieder
bericht weggehaald.
Hieruit blijkt wel dat niet iedereen alles leest van er staat, want bovenaan de pagina's voor
een nieuw bericht en het beantwoorden van een bericht staat een waarschuwing.
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4 kanaals lichtorgel
Dit lichtorgel is bijvoorbeeld te gebruiken voor een party thuis. De 4 kanalen reageren ieder
op een apart frequentiegebied. Het ingangssignaal wordt uit de luidsprekeruitgang van de
versterker gehaald.
Solid-state relais
Ik het het solid-state relais getest, en het werkt. Het blijkt dat de aansluitingen van de triac
toch wat uitmaken, dus er staat een aansluitingenplaatje van de TIC 206 bij. Binnenkort
komt de foto.
Schakelingen
In het menu in de zwarte balk staat nu een directe link naar de verschillende categorieën.
Zo kun je nog sneller de schakeling vinden.
Nieuwsbrief
De nieuwsbrievenpagina loopt nu ook op een database. Mocht je problemen ontdekken met
instellingen veranderen of uitschrijven, mail me dan.
Amazon free circuits
Amazon (niet die van de boeken) maakt elektronica bouwpakketten. Op hun site staan ook
een aantal gratis te downloaden schakelingen in verschillende categorieën. De schakelingen
zijn in PDF-formaat.
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Regelversterker
Bart van Rillaer stuurde me een schema uit een datasheet van de LM 1036. Dit is een IC
waarin een complete regelversterker zit: volume-, balans- en toonregeling. De regeling is
dan met mono potmeters te bedienen.
electro
Via het Forum kwam ik aan de link van deze elektronica-pagina, waar ook buizenelektronica
te vinden is. Verder er is nog een fotoalbum en staat er wat schakelingen op.
IC-Database
Een zestal nieuwe IC's staan in de database, waaronder de hierboven beschreven LM 1036.
Dit brengt het totale aantal IC's op 142.
E-mailadres
Het e-mailadres jvreuls@mediaport.org wordt per 16 mei opgeheven. Al langer staat op de
pagina het adres webmaster@circuitsonline.f2s.com, wat gewoon door blijft werken. Maar
voor de mensen die het oude adres nog gebruiken, vanaf 16 mei kan dat niet meer en moet
het nieuwe worden gebruikt.
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Circuits Online Team
Met gepaste trots presenteer ik het team van Circuits Online, waar ik een paar maanden
geleden mensen voor zocht. Het zijn: Jeroen Boere (21), Paul Hoeijmakers (17) en Hugo
Welther (45). De komende maanden gaat er hopelijk dus veel veranderen op Circuits
Online.
Nieuws
Op de site vind je een nieuw onderdeel: Nieuws. Hier staat altijd wat actueel
elektronicanieuws dat door bovengenoemd team en mij onderhouden wordt. Zorg dus dat
je regelmatig het nieuws checkt om up-to-date te blijven.
Zelfgebouwde robot: D.A.R
Corné Rispens stuurde me een verslag van zijn zelfgebouwde analoge robot, de D.A.R (De
Analoge Robot). Op de site kun je het verslag lezen, met foto's en schema.
Foto's
Ik heb even een digitale camera kunnen lenen en die kans heb ik gebruikt om een aantal
foto's van schakelingen opnieuw te nemen. Ook staat er nu een fotootje bij het solid-state
relais.
Jubileum
Ik was het bijna helemaal vergeten: het jubileum. Circuits Online bestaat vanaf 15 mei
2001 2 jaar. Ik kan dus nu niet meer zoveel doen om het te vieren.
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TI-83 Linkkabel
Van Paul Hoeijmakers komt een kleine schakeling om een linkkabel voor de grafische
rekenmachine TI-83 te maken. Deze rekenmachine wordt veel door Tweede Fase-leerlingen
gebruikt. Met de linkkabel kun je programma's op je computer zetten en omgekeerd. Er zijn
ook veel spelletjes voor de TI-83 op Internet te vinden...
Wavetools 1.0
Nieuw op de Download pagina is Wavetools. Zoals de naam al aangeeft zijn dit tooltjes die
signalen kunnen analyseren. In het pakket zit een levelmeter, oscilloscoop, analyser en een
signaalgenerator. De programma's werken al onder Windows 3.x, dus een oudere computer
is geen probleem.
Resistor Calculator
Ook nieuw is een van de vele programma's om de weerstandswaarde van een weerstand
mee te bepalen: Resistor Calculator. Het is hierbij mogelijk de weerstandswaarde of de
kleuren op te geven.
Team uitbreiding
Bert Blomme is nog aan het Circuits Online Team toegevoegd. Een kort stukje over Bert
kun je vinden op de Team pagina.
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230 V LED
Een paar kleine maar handige schakelingen om LED's aan te sluiten op netspanning zijn
toegevoegd. Er zijn twee varianten beschikbaar: een voor normale LED's en een voor lowcurrent LED's.
TL-buis dimmer
Vanwege de discussie op het Forum laatst is er een schakeling toegevoegd om een TL-buis
mee te dimmen. De schakeling komt op de plaats van de starter.
VUmeter
Een kleine audio utility van 32 kB is nieuw bij de downloads. VUmeter heeft een fasemeter,
een oscilloscoop en verschillende FFT-meters.
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AM kristalradio
Van Stijn Depraetere komt de AM kristalradio, die een betere ontvangst heeft als de
kristalradio die al op de pagina stond. Het is mogelijk een versterker op de radio aan te
sluiten, zodat je een luidspreker aan kan sluiten.
Melieste Printservice
Het bedrijf Melieste Printservice kan Elektuurprinten leveren, die door Elektuur niet (meer)
geleverd worden. Ook kan je hier zelfontworpen printen laten maken.
Bob Blick's Electronics Projects
De site van Bob Blick is gevuld met zelfgemaakte projecten. Zo staat er een leuke zwaaiLED-klok (even kijken!), PIC programmer, LED lichtkrant, etc.
Applications of neon glow lamps
Dit is dé pagina voor applicaties met neonlampjes. Een aantal schakelingen met de normaal
vlug vergeten lampjes staan op de site.
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Eenvoudige bezet indicator
Naar aanleiding van de telefoon indicator op de pagina heeft L.S. van der Heeden me een
eenvoudigere variant gestuurd met slechts drie onderdelen. Ik heb de schakeling meteen
getest en een foto gemaakt.
Foto TI-83 Linkkabel
Ook bij de schakeling van de TI-83 Linkkabel staat nu een foto van het door mij opgebouwd
exemplaar.
Nieuwe schakelingen
Bij de Schakelingen pagina's wordt nu aangegeven welke schakeling het laatste is
toegevoegd. Achter deze schakeling staat eenvoudig 'nieuw'. Zo kun je in een oogopslag de
nieuwe schakeling eruit pikken.
Sprint-Layout 3.0
Laatst is de nieuwste versie van het printtekenprogramma van Abacom uitgekomen. Deze
versie is nu 32-bit, en heeft nog een aantal andere verbeteringen zoals meerdere printen in
één bestand, bitmap-export, een SMD-bibliotheek, en meer. De versie is natuurlijk van
Circuits Online te downloaden.
Team uitbreiding
Het Circuits Online Team, zoals dat laatst werd geïntroduceerd, is weer met twee personen
uitgebreid: Roy van Laanen en Bastiaan Steenbergen. Op de Team pagina lees je meer
informatie over deze nieuwe leden.
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Nieuw forum
Het werd tijd voor een nieuw forum, en dat is er nu. Het forum is nu opgedeeld in
verschillende secties: Requests, Audio, Digitaal, Site feedback, Overig en Oude berichten.
Het is de bedoeling dat als je een bericht plaatst je eerst bepaalt waar het bericht het beste
in past. Berichten die niet in de sectie passen worden verwijderd.
In de sectie Oude berichten staan de berichten van voor de forumvernieuwing (t/m 19
augustus dus). In deze sectie kunnen geen berichten geplaatst worden, ook geen
antwoorden.
Het nieuwe forum is gemodereerd door de leden van het Circuits Online Team, die dus niet
ongewenste berichten verwijderen.
Registratie
Voor het plaatsen van berichten in het nieuwe forum is het verplicht geregistreerd te zijn.
Deze registratie is meteen gekoppeld aan het nieuwsbrief abonnement, zodat je je niet
twee keer hoeft in te schrijven. De gegevens van diegenen die nu op de nieuwsbrief
geabonneerd zijn, zijn overgezet. Iedereen die dus nu op de nieuwsbrief geabonneerd is,
kan met zijn/haar gegevens inloggen, en dus ook berichten op het forum plaatsen.
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HD LED meter
Van Stephan van Heest komt deze wat vreemde schakeling. Het is een met een
standaard IC LM 3914 opgebouwde VU-meter, aangestuurd door het harde schijf
LEDje van de computer. Als je van knipperende lampjes houdt is dit een aanrader.
WiringX 0.0.12
Het programma Wiring Diagram 2000 staat al wat langer op de site. Nu is er een
moderne vervanger: WiringX. Het principe van het programma is hetzelfde gebleven
maar de interface is beter, het is nu een 32-bits programma, en er staan meer
componenten ter beschikking. De prijs is ook hetzelfde gebleven: niks.
zenders.coolbegin.com
Er is sinds kort een startpagina voor zenders, radio en dergelijke. De maker van de
pagina zoekt nog links, dus breng een bezoekje aan de site.
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220 V thermostaat
Van John Van Uytven kregen we een thermostaat die met het lichtnet kan schakelen. De
schakeling is door hem opgebouwd als een broedthermostaat, maar is natuurlijk ook voor
andere dingen te gebruiken.
WIN-Elektronik 3.0
Van de auteur van WIN-Elektronik kregen we het bericht dat een nieuwe versie beschikbaar
is. Deze nieuwe versie is nu te downloaden vanaf de site. Het programma biedt vele
mogelijkheden om een schakeling te testen en te analyseren.
Forum
Het Forum is iets aangepast: vanaf nu is het mogelijk je geposte berichten aan te passen.
Zo kun je eventuele spelfouten eruit halen. Verder is er een eenvoudige zoekmachine
toegevoegd, om over het Forum te zoeken en wordt op de pagina van iedere gebruiker
zijn/haar activiteit aangegeven.
De Euro
Eigenlijk had het al op 1 juli moeten gebeuren, maar beter laat dan nooit: de (geschatte)
prijzen van de schakelingen worden nu ook in euro's aangegeven.
Site
Ik denk dat iedereen het wel eens heeft gemerkt: sommige delen van de site (waaronder
het Forum) werken regelmatig niet omdat de database eruit ligt. Ik kan hier niets aan doen,
en ik zoek een oplossing, eventueel in de vorm van betaalde hosting. Ik wil iedereen vragen
me niet iedere keer te mailen als de server eruit ligt, ik ken het probleem zelf ook.
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Voedingsfilter
William Vangheel stuurde ons een voedingsfilter. Het filter wordt door hem gebruikt om
zendinstallaties te ontstoren. Het is een vrij eenvoudige, maar goede schakeling.
Waterdetector
Nog een eenvoudige schakeling is toegevoegd: een waterdetector, die een buzzer laat
piepen als er water wordt gedetecteerd. Handig als bad-vol-melder, om te voorkomen dat
het water over de trap naar onder komt als je even weg bent geweest :-).
Optocouplers
Bij de Elektronica-Info staat nu een tabel met wat gegevens over een aantal optocouplers.
Afbeeldingen met aansluitingen staan er ook bij.
Links
Voor de overzichtelijkheid zijn de links nu verdeeld over meerdere pagina's. Ook is het nu
mogelijk om dode links te melden.
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78xx voeding
De spanningsregelaar 78 GU van de regelbare 15 A voeding bleek toch wat moeilijk te
krijgen te zijn, en daarom is de schakeling vervangen door een 10 A voeding met een
gewone 78xx. De voedingsspanning is nu wel niet meer regelbaar.
Lichtketen
Ik heb toch maar weer eens de soldeerbout opgestookt en nog eens een kleine schakeling
in elkaar geknutseld: een lichtketen. Deze laat op het ritme van een knipper-LED een serie
van zes LED's knipperen.
HF site van Rob007
Voor iedereen die wel eens op het forum komt klinkt de naam Rob007 wel bekend in de
oren. Deze promoter van HF heeft nu ook een eigen HF site, met schema's en informatie.
De optie om dode links te melden is nu alleen beschikbaar voor mensen die ingelogd zijn, in
verband met spam-problemen.
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R/C-beveiliging
Om je dure R/C model te beveiligen kun je deze schakeling bouwen. De beveiliging wordt
tussen de ontvanger en de servo ingezet. Wanneer het signaal van de zender te zwak
wordt, wordt de servo in een vooraf bepaalde positie gezet, bijvoorbeeld stoppen. De
schakeling is ook als standalone servotester te gebruiken.
Phono/line adapter
Tegenwoordig wordt de platenspeler steeds minder gebruikt, terwijl de versterker er wel
nog een aansluiting voor heeft. Met deze schakeling is de aanwezige phono-ingang om te
vormen naar een normale line-ingang, zodat er bijvoorbeeld een CD-speler op aan kan
worden gesloten.
Frontplatten-Designer 2.0
Abacom gaat door het omschrijven van hun software naar 32-bits versies. Het nieuwste
hiervan is Frontplatten-Designer 2.0, het programma om opschriften van behuizingen mee
te ontwerpen. Een Engelstalige versie is nu ook meegeleverd.
Circuit Central
Ik heb Circuit Central weer gevonden. Op deze site vindt je best wel veel ] schakelingen. Ik
heb al eerder naar de site gelinkt, maar toen die link niet meer werkte heb ik 'm
verwijderd. Maar nu is hij er weer.
DesignNotes.com Free Circuit Archives
Ook nieuw is de link naar de schakelingen afdeling van DesignNotes.com. In een groot
aantal categorieën zijn hier schakelingen te vinden.
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LED-kerstboom
Vlak na de kerst heb ik nog een klein projectje online gezet: een LED-kerstboom. De
kerstboom is opgebouwd uit knipperende LED's. Misschien is het een beetje laat voor deze
kerst, maar anders is het in ieder geval nog bruikbaar voor volgend jaar.
Forum
Op het Forum is nu een HF-sectie toegevoegd, voor allerlei HF-gerelateerde zaken. Verder
is het nu mogelijk de secties te sorteren.
2002
Natuurlijk wenst het Circuits Online Team je een gelukkig nieuwjaar. Nu is het tijd om terug
te kijken op het afgelopen jaar. 2001 was voor Circuits Online een redelijk goed jaar. In
2001 mochten we ruim 40.000 bezoekers verwelkomen, ongeveer 4 maal zoveel als in
2000. Het aantal schakeling steeg tot 85. In 2002 hopen we de problemen met de database
voorgoed de wereld uit te helpen.
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Nieuw adres
Circuits Online heeft vanaf nu een eigen domein. Dat betekent dat het adres nog
makkelijker te onthouden is en dat de database problemen hopelijk voorgoed de wereld uit
zijn.
Update je bookmarks & links zo vlug mogelijk, de oude site is maar tot 28 februari online!
Forum
Het forum is weer wat uitgebreidt, bijna alle UBB-codes die ooit uitgevonden zijn worden nu
ondersteund. Hiermee kun je je bericht wat meer vormgeven, door bijvoorbeeld
afbeeldingen in te voegen, te quoten, lijsten te maken, enz. Kijk in de FAQ voor meer info.
Site
Er zijn ook nog wat kleinere dingen aan de site veranderd. Zo werkt het menu bovenaan de
pagina nu ook in Netscape 6 en Mozilla. Verder houd de site zich nu wat meer aan de HTMLstandaard.
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Zekeringindicator
De 86ste schakeling alweer is een zekeringindicator. Hiermee kun je controleren of een
zekering nog heel is. De schakeling is gegeven voor 230 V AC, maar kan ook voor andere
voedingsspanningen aangepast worden.
Formulecirkel
Bij Elektronica-Info staat nu een handige formulecirkel, met de meest gebruikte formules
van de elektronica. Altijd handig om bij de hand te houden.
Forum
Als je nu op de pagina van het Forum onderaan op 'Laatste discussies' klikt, krijg je een
lijst met de 25 laatste forumdiscussies. Zo kun je makkelijk zien wat er op dat moment op
het Forum gebeurt.
Site van Ripkip
De site van Ripkip is toegevoegd aan de Links. Hierop een aantal schakelingen.
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Accuontlader
Van Erik Elsinga kregen we een accuontlader, die 1,5 V batterijen (penlite, potlood, etc) kan
ontladen. Als het ontladen is voltooid gaat een LED knipperen.
RS232
Rene Zwart kwam met een heel stuk over de aansluitingen van de RS232 poort van de
computer (seriële poort). Het stuk staat vanaf nu bij de Elektronica-Info.
Artikelen
Bij de Elektronica-Info staat ook een artikel over de typenummering van halfgeleiders.
Hierin staat bijvoorbeeld hoe je kunt weten dat een 1N4001 een diode is. Teamlid Hugo
Welther heeft het artikel ingestuurd. Verder ook van Hugo nog een artikel over de codering
op condensatoren.
Forum en zo
Een paar kleine veranderingen aan het Forum deze keer, waar je waarschijnlijk niet veel
van zult merken. Wel kun je nu in je instellingen aangeven dat je E-mailadres niet zichtbaar
is voor anderen. Je hoeft dit trouwens niet te doen om spam te voorkomen, want dat wordt
al op een andere manier opgelost.

Archief
Instellingen

© 1999-2002 Circuits Online Team.

Circuits Online News 21 april 2002 nr. 96

Circuits Online News
zondag 21 april 2002 nr. 96

Links
Luidspreker
dummyload
PIC16F84
programmer
Antennetuner
Profile
Forum
Nieuwsbrief

Luidspreker dummyload
Hugo Welther plaatste een luidspreker dummyload, hiermee kun je een versterker goed
testen zonder het risico te lopen dat de luidsprekers kapot gaan of de buren gaan klagen.
PIC16F84 programmer
Bastiaan Steenbergen zette een PIC16F84 programmer online. Het is een goed alternatief
voor de meestal dure commerciële programmers. Deze heeft slechts een paar onderdelen
nodig en de benodigde software is gratis te downloaden.
Antennetuner
Dit is een klein schakelingetje om de impendantie van een willekeurige draadantenne aan
te passen aan de ingang van een ontvanger (50 Ohm). Er zijn vijf mogelijke schakelingen
gegegeven.
Profile
Bij je instellingen kun je nu ook wat dingen over jezelf opgeven, zodat anderen dat kunnen
lezen. Je kunt ook het ICQ-nummer/MSN-adres kwijt.
Forum
Bij het forum is een sectie Lieve moderators kun je alles kwijt wat je tegen de moderators
van het forum wil zeggen. Overigens is dit niet helemaal hetzelfde als de mensen die de
site onderhouden. Lees de FAQ van Lieve moderators voor meer informatie.
Nieuwsbrief
Aangezien de Teamleden de site nu kunnen updaten, weten we nog niet precies wat we met
de nieuwsbrief gaan doen. Waarschijnlijk blijft de nieuwbrief gewoon eens in de zoveel tijd
uitkomen, met alle updates van de afgelopen periode.
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Inschakelvertraging
Voor de audiofreaks onder ons is een inschakelvertraging toegevoegd. Hiermee kun je
een versterker 'langzaam' inschakelen zodat de zekeringen niet kapot gaan door de
grote laadstroom van de voedingscondensatoren.
LED microcontroller project
Dit is de schakeling die als project ook in de tutorial van Bastiaan staat. De schakeling
laat met behulp van een PIC16F84 twee LED's knipperen. De benodigde assemblercode
is los te downloaden.
Vraag & Aanbod
Vraag & Aanbod is het nieuwe gedeelte op de site: hier kun je advertenties plaatsen met
alles wat je wilt kopen of verkopen, zolang het met elektronica te maken heeft.
Reacties
Bij iedere poll kun je nu ook reacties kwijt. Het is de bedoeling binnenkort deze
mogelijkheid ook uit te breiden voor andere delen van de site.
Microcontroller tutorial
De lang verwachte tutorial over microcontrollers van Bastiaan Steenbergen staat nu
online. De tutorial is vrij uitgebreid en gaat over de PIC16F84, van de hardware tot aan
de software. Zeker een must om te lezen als je iets met microcontrollers wil gaan doen.
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Andy prijsvraag
Op de site van Elektuur kun je een kleine quiz doen om te kijken hoe het met je
elektronicakennis gesteld is. Als je van de 5 vragen er 4 goed hebt, kun je een schema van
Elektuur in PDF-formaat downloaden. Als je niet zo goed bent in de quiz, kun je het Forum
van Circuits Online bezoeken, daar staan de adressen van alle schema's.
Nieuwe schakelingen
Doordat de vorige nieuwsbrief al een tijdje geleden is, zijn er in de tussentijd best wel wat
schakelingen bijgekomen. De 100 schakelingen zijn we inmiddels ook al gepasseerd. Een
overzichtje:
- Auto-spanningszoeker: een kleine schakeling om vooral dingen in de auto te testen.
- Mini LM 317 voeding: een standaardschakeling van de LM 317 regelaar met print-ontwerp.
- Elektrische kaars: een schakelingetje dat een lampje laat branden dat je uit kan 'blazen'.
- Piek indicator: deze schakeling laat een LED oplichten als je boxen overbelast dreigen te
worden.
- Treinbezet melder: dit schakelingetje geeft aan wanneer een trein op een bepaald
baanvak komt.
- Diodetester: kan diodes op een goede conditie testen.
- Symmetrische spanning: een schakeling om te demonstreren hoe je een virtueel
massapunt maakt.
- Symmetrische spanning met buffer: deze kan door power darlingtons meer stroom
leveren als de bovenstaande schakeling.
- Alles etende LED: een kleine schakeling waarmee een LED een constante stroom krijgt,
zodat de voedingsspanning sterk mag veranderen.
sPlan 5.0
Dit is de logische opvolger van sPlan 4.0, de schema-editor van Abacom. Van sPlan 3.0
naar 4.0 was een ware revolutie, van 4.0 naar 5.0 is meer een evolutie geworden.
Verschillende kleine dingen zijn verbeterd, zoals de autonummering,
exporteermogelijkheden en de teksttools. Ook is er nu een gratis viewer te downloaden,
waarmee met sPlan gemaakte schema's te lezen en te printen zijn.
Eagle Layout Editor
Dit is een gecombineerde schema- en PCB-layouteditor. De layouteditor heeft ook een
autorouter optie. De componentenlibrary is vrij groot. De editor is als freeware of betaald
verkrijgbaar. De freeware versie is beperkt tot twee layers en de afmetingen van de print
mag maximaal 100 x 80 mm zijn.
IC-Prog
Een gratis programma om microcontrollers mee te programmeren. Een heel rijtje
programmers wordt ondersteund, samen met een aantal typen microcontrollers. Een
programmer voor de PIC16F84 is op Circuits Online te vinden.
Koelen van componenten
Een vaste Circuits Online-bezoeker heeft laatst een uitgebreid artikel ingestuurd over de
koeling van elektronicacomponenten. Het artikel legt de benodigde formules uit om de
koellichamen zelf te berekenen.
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20 Watt versterker
Dit is een eenvoudige versterker, gebaseerd op het LM 1875 IC. Met een 4 Ω luidspreker
20 Watt leveren, met 8 Ω is 30 Watt beschikbaar.
4060 timer
Het CMOS IC 4060 is een oscillator met ingebouwde deler. Dat maakt het ideaal om kleine
timers mee op te bouwen. Deze schakeling laat dat zien.
Bewegingsmelder voor 12 V
Dirk Pauwels had er moeite mee dat bewegingsmelders voor 12 V zo duur zijn, daarom
heeft hij er zelf een gemaakt met de bewegingsmelder van een alarminstallatie.
Mini roulette
Deze schakeling kan gebruikt worden om roulette mee te spelen. 10 LED's lichten na
elkaar op, en gaan steeds langzamer, tot er één LED oplicht.
LED-meterkast verlichting
Hugo zette nog een schakeling online om bij het doorbranden van een zekering iets in de
meterkast te kunnen zien. De schakeling werkt met high-efficiency LED's.
Klassieke lichtdimmer
Van Martijn Berntsen kregen we een schema van een lichtdimmer die werkt met de
bekende onderdelen als een diac en een triac. Ook een lichtnetontstoring is aanwezig.
Geheugens
Jeroen Boere kwam met een artikel over verschillende soorten geheugens: RAM, ROM,
EEPROM, enz. In het artikel worden de types uitgelegd.
4000 en 7400 serie
Bastiaan heeft een overzicht online gezet van de CMOS 4000 serie en de TTL 7400 serie.
Het artikel wordt nog uitgebreid.
MPLAB
Hèt programma om programma's voor de PIC microcontrollers te ontwikkelen stond nog
niet op de site. Dus hebben we MPLAB er maar bij gezet. Met dit programma kun je
assembleren en ook simuleren.
LED calculator
Met dit handige programmaatje, dat door één van de bezoekers van de site is gemaakt,
kun je de voorschakelweerstand voor een LED berekenen. Het geeft zelf de dichtsbijzijnde
E12 waarde aan.
LochMaster 3.0
LochMaster is een programma van Abacom om layouts voor experimenteerprintjes te
kunnen ontwerpen. Nieuw in deze versie zijn onder andere de bitmap-plaatjes, waardoor
de geplaatste onderdelen er realistisch uitzien.
Crocodile Clips

We hebben de download van Crocodile Clips moeten verwijderen omdat het volgens de
auteurs ervan om een illegale versie ging. Mocht je het dus gedownload hebben, mag je
het dus niet gebruiken en moet je het verwijderen.
Nieuws
Het nieuwsgedeelte van de site lag tot voor kort verdacht stil. Het posten van nieuws is nu
weer opgepakt, en een aantal keren per week is het laatste nieuws te bewonderen.
Kleurcodes
Hugo Welther kwam met een uitbreiding op de weerstanden kleurcodes die al op de site
stonden. Nu staan ook de kleurcodes van spoelen erbij.
Bedankje
Wij als Circuits Online Team willen alle bezoekers bedanken. 2002 was een goed jaar voor
Circuits Online, we hadden 213% meer bezoekers als in 2001. Het forum is ook enorm
gegroeid in 2002. Blijf komen in 2003!
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Het elektronicaboek zonder titel
Elektuur heeft onlangs een nieuw elektronicaboek uitgegeven, het elektronicaboek zonder
titel. Ondanks het gebrek aan een titel staat het boek vol met elektronicatheorie over
verschillende onderwerpen, met bijbehorende praktische schakelingen.
Leidingzoeker
Jeroen Boere vond nog een schakeling voor een leidingzoeker en zette deze online. Deze
zoeker kan leidingen in de muur opsporen waar een spanning opstaat. De leidingzoeker
reageert op het elektromagnetisch veld van de te zoeken leiding.
AVR programmer
Bastiaan postte nog een programmer om de hele AVR microcontroller-familie van Atmel te
programmeren. De programmer kan ook controllers programmeren die nog in de schakeling
zitten en wordt aangesloten op de parallelle poort.
PIC programmer
Deze PIC programmer kan enkele serie van de bekende PIC-microcontrollers van Microchip
programmeren. De schakeling wordt aangesloten op de seriële RS232-poort en heeft verder
geen externe voeding nodig.
AVR delay loop generator
Dit is een kleine tool om de assembly code voor delay loops voor AVR-microcontrollers te
genereren. Enkele zaken kunnen worden ingesteld waarna het programma de benodigde
assembly code genereert.
AVR calculator
Met dit programma zijn wat zaken te berekenen die betrekking hebben op AVRmicrocontrollers. Onder andere de instellingen van de USART zijn te berekenen met dit
tooltje.
AutoTRAX EDA
AutoTRAX EDA is een compleet pakket om schema's en printen mee te ontwerpen. Het
PCB-ontwerp gedeelte bevat een autorouter. Het pakket is gratis te downloaden en te
gebruiken.
AVR Studio 4.06
AVR Studio is de complete ontwikkelomgeving voor de AVR-microcontrollers van Atmel.
Hiermee kun je programma's voor de controllers schrijven, assembleren en debuggen.
PonyProg 2000
PonyProg 2000 is een programma waarmee je onder andere PIC- en AVR-controllers mee
programmeren, net zoals bijvoorbeeld IC-Prog kan. Het programma is zowel beschikbaar
voor Windows als voor Linux.
Etsen
Van Bastiaan kwam een artikel over etsen, naar aanleiding van de vele topics die erover
waren in het forum. De verschillende etsmiddelen worden besproken, met de nadruk op
koperchloride, dat de laatste tijd steeds populairder wordt.
Jubileum

We hebben een klein jubileum, want dit is de honderdste Circuits Online nieuwsbrief. De
eerste nieuwsbrief werd verzonden op 27 juni 1999, naar welgeteld één abonnee. Gelukkig
abonneerden later wel wat meer mensen zich op de nieuwsbrief, tot 597 abonnee's nu.
Voor het archief van de nieuwsbrieven zie de nieuwsbrieven pagina op de site.
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308 Schakelingen
Elektuur heeft de negende uitgave in de bekende 300-serie uitgebracht: 308 Schakelingen.
Ook dit boek staat weer vol met schakelingen en elektronica-ideeën, die allemaal uit
Elektuur's Halfgeleidergidsen 2000 t/m 2002 komen. Het boek is overzichtelijk verdeeld in
9 rubrieken.
Hoofdtelefoon versterker met buizen
Hugo heeft laatst een hoofdtelefoonversterker met buizen gebouwd, omdat zijn
huisgenoten genoeg kregen van zijn muzieksmaak. Het schema heeft hij op de site gezet,
om ook het onderwerp high-end buizentechniek wat te belichten. Het schema is gebaseerd
op de ECC86, die slechts een lage anodespanning nodig heeft waardoor de schakeling veilig
op te bouwen is.
Voeding voor buizen hoofdtelefoon versterker
Hugo plaatste ook de voeding voor bovengenoemde hoofdtelefoonversterker. Als
spanningsstabilisator is gebruik gemaakt van een TL783, omdat er spanningen tot 60 V
moeten worden gestabiliseerd.
Crocodile Technology 305
Crocodile Technology is een nieuwe versie van het oude Crocodile Clips. Met dit programma
kun je elektronicaschakelingen simuleren. Hiervoor kun je kiezen uit een groot aanbod aan
componenten. Om het gedrag van de gesimuleerde schakeling vervolgens in de gaten te
houden zijn oscilloscopen en diverse meters beschikbaar.
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Digitale thermometer
Deze schakeling geeft met behulp van 7 LED's een indicatie van de temperatuur die
met een NTC gemeten wordt. De schakeling is opgebouwd met de klassieke opamp 741
en een setje transistoren.
Foutzoeken op component niveau
Jeroen Boere plaatste een artikel geschreven door Rob Mulder over opsporen van
fouten in schakelingen. Behandeld worden weerstanden, condensatoren, dioden en
transistoren.
Eagle Layout & PCB editor
Bastiaan zette een tutorial voor het programma Eagle online, geschreven door
k.p.meinesz. Eagle is een programma om printen mee te ontwerpen. De tutorial leert je
hoe je dit programma kunt inzetten om er de mooiste printen mee te ontwerpen.
MOSFETs
Aedolon schreef een artikel over MOSFETs, dat Bastiaan online heeft gezet. In het
artikel, dat nog uitgebreid wordt, maak je kennis met de verschillende MOSFETs en zie
je hoe je ze kunt gebruiken.
LTspice/SwitcherCAD III
Rien Jacobs attendeerde ons op het programma LTspice/SwitcherCAD III, waarmee
schakelingen gesimuleerd kunnen worden die gebruik maken van Linear Technology
componenten.
Sprint-Layout 4.0
Al een tijdje geleden verscheen de nieuwe versie van Sprint-Layout, het printontwerpprogramma van Abacom. Nieuw in versie 4.0 zijn onder andere een eenvoudige
autorouter, betere ondersteuning voor SMD-componenten, een meethulpje en GIF- en
EMF-export.
Site van het Jaar 2003
We hebben Circuits Online een tijdje geleden opgegeven voor de Belgische Site van het
Jaar 2003 verkiezing, in de categorie Amateur. Een hoop bezoekers hebben gestemd op
Circuits Online met als gevolg dat we op de 59e plaats in de categorie Amateur zijn
geëindigd. We willen graag iedereen bedanken voor het stemmen en we hopen dat we
volgend jaar een hogere plaats halen!
Kerst & nieuwjaar
Aan het eind van het jaar met de kerst en het nieuwe jaar voor de deur is het een
goede gelegenheid om wat terug te blikken op het oude jaar. 2003 was voor Circuits
Online een goed jaar, met volgens Nedstat ongeveer 250.000 bezoekers, ruim 100.000
meer dan 2002. Het aantal geregistreerde gebruikers steeg tot boven de 3500. Rest
ons nog iedereen een prettige kerst en een gelukkig nieuwjaar met veel
elektronicaplezier toe te wensen!
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Restyling van Elektuur
De Elektuur zit vanaf het aprilnummer in een nieuw jasje. Het elektronica en
informaticablad gaat hiermee mee met de snelle ontwikkelingen in de elektronica- en
informaticawereld. Veranderd zijn onder andere het logo, de cover en het blad is
overzichtelijker geworden. Vertrouwde rubrieken zoals de lezersbrieven en
bouwbeschrijvingen komen vanzelfsprekend ook in de gerestylde Elektuur terug.
Met de link 'Voordelig kennismaken met Elektuur' kun je een proefabonnement nemen, je
krijgt dan 3 nummers thuisgestuurd voor 12,50 euro.
Spanningsbewaker
Dirk Visser stuurde ons een schakeling voor een spanningsbewaker. Met een rode en een
groene LED geeft de spanningsbewaker aan of de aangesloten spanning nog de juiste
hoogte heeft.
Kban
Kban is een klein gratis programmaatje om printplaten mee te ontwerpen. Het bevat niet
veel voorgemaakte componenten, maar deze kunnen zelf gemaakt worden.
ExpressPCB
Van Stefan van Iwaarden kwam de tip voor het programma ExpressPCB, waarmee
printplaten ontworpen kunnen worden. Bij dit gratis programma zit ook een programma
om schema's mee te tekenen, dat gekoppeld kan worden met het printplaatontwerp.
DigitalSimulator 5.57
DigitalSimulator is een programma om digitale schakelingen mee te simuleren. Er zijn
veel componenten beschikbaar. Voordat je het programma kunt uitproberen moet je je
wel door een download van 27 MB heenbijten.
PIC Simulator IDE
PIC Simulator IDE is een setje tools om het werken met PIC microcontrollers wat te
vergemakkelijken. Het softwarepakket bestaat onder andere uit een eigen BASIC taal met
compiler, assembler en disassembler en een simulator waarmee ontwikkelde
programma's stap-voor-stap gesimuleerd kunnen worden. Verschillende soorten
randapparatuur zoals LCD-displays en 7-segment displays kunnen daarbij ook
gesimuleerd worden.
500 000ste bezoeker en 5000ste member
Onlangs hebben we bij Circuits Online een paar mijlpalen mogen vieren: de 500 000ste
bezoeker en de 5000ste persoon die een account aanmaakte. Op 24 februari bezocht
volgens NedStat de 500 000ste bezoeker Circuits Online. Op 12 april werd de 5000ste
account op de site aangemaakt. Met dank aan de bezoekers, en op naar de 1 miljoen!
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CD-ROM 1001 Schakelingen
Elektuur heeft een nieuwe CD-ROM uitgebracht met daarop ruim 1000 schakelingen in PDF
formaat. De schakelingen komen uit de populaire Halfgeleidergidsen van jaargang 1991 tot
en met 2002. Bij iedere schakeling hoort een complete beschrijving, en in de meeste
gevallen is ook een onderdelenlijst en printlayout beschikbaar. De CD-ROM is te koop in de
webshop van Elektuur voor € 39,50.
Zelfbouw audio spectrum analyzer
Als een project voor school heeft Rudie van Goor samen met een aantal klasgenoten een
spectrum analyser voor het audiobereik gemaakt. De spectrum analyser kan van 7
frequentiegebieden van het audiospectrum het signaalniveau aangeven.
Visual Basic for Electronics Engineering Applications
Vincent Himpe heeft een boek geschreven over programmeren in Visual Basic 6 voor de
elektronicus. Het Engelstalige boek begint met de beginselen van Visual Basic maar
behandelt ook de ingewikkeldere onderwerpen. Er wordt veel aandacht besteedt aan de
communicatie van de PC naar externe schakelingen. Het boek is in PDF formaat te
downloaden.
Asynchrone unidirectionele datalink van PC naar µC
Tobi Vollebregt heeft een artikel ingestuurd over een asynchrone unidirectionele datalink
van een PC naar een microcontroller. Met deze techniek kan een dataverbinding tussen een
PC en een microntroller opgezet worden met slechts 1 datalijn. In het artikel wordt de
hardware besproken en wordt de assembly software gegeven om de verbinding te
realiseren.
Koperdraadtabel
Dit artikel is ingestuurd door Electrogek. Het is een koperdraadtabel waarmee je kunt
opzoeken wat de dikte van een draad in mm is als je de AWG (American Wire Gauge)
waarde weet. Verder staan in de tabel nog gegevens over bijvoorbeeld de weerstand van
het koperdraad en de maximale belasting.
Visual Basic en de printerpoort
Joop Sterke heeft een artikel ingestuurd over het besturen van elektronica met de PC met
Visual Basic. Het artikel bespreekt de aansluitingen van de printerpoort, de benodigde
elektronica en de software in Visual Basic.
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35 Elektuur Toppers
35 Elektuur Toppers is de titel van het nieuwe boek van Elektuur. Zoals de naam al doet
vermoeden zijn in dit boek een selectie van 35 populaire projecten van Elektuur
opgenomen die in de laatste jaren in het tijdschrift zijn verschenen. Zowel makkelijke als
moeilijke digitale en analoge schakelingen zijn in het boek terug te vinden. Een kleine
selectie van de projecten in het boek: 20/40 MHz logic analyser, audioversterker Crescendo,
GameBoy digitale sampling oscilloscoop, PIC-programmer en een condensator ESR-tester.
35 Elektuur Toppers is te koop in de webshop van Elektuur voor € 29,50.
Shops
Sinds begin augustus is er een nieuw gedeelte aan de site toegevoegd: Shops. Hier kan je
elektronicawinkels en elektronicawebshops zoeken en beoordelen. Op deze manier kan je
snel bepalen bij welke shop je het beste je elektronica kan kopen. Als bezoeker kan je zelf
ook winkels aan de lijst toevoegen. Op dit moment staan er ruim 100 winkels in de lijst.
Wanneer je dus naar een elektronicawinkel bent geweest of online elektronica hebt besteld,
voeg dan een beoordeling toe!
Mini orgel
Van Nitram kregen we een schakeling voor een mini orgel. In deze schakeling kan je door
het drukken op een van de acht toetsen een toon laten klinken. Met behulp van een
schakelaar kan uit twee octaven gekozen worden. De klassieke NE555 zorgt voor het
opwekken van de toon.
Forum zoekmachine
De zoekmachine van het forum heeft lang de beperking gehad dat er niet op woorden
gezocht kon worden van minder dan vier karakters. Met de vele afkortingen in de
elektronica zoals PIC, AVR, LED, LCD is dat niet erg handig. Daarom is er een nieuwe
zoekmachine gemaakt die deze beperking niet heeft, waardoor het nu mogelijk is om op de
afkortingen te zoeken.
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Less component solid state relais
Jan Bot heeft ons een schakeling gestuurd voor een solid state relais, als beter alternatief
voor het solid state relais dat al op de site stond. Dit nieuwe relais gebruikt maar enkele
onderdelen en is opgebouwd rond een MOC3020 optocoupler met triac driver.
1 GHz PLL
Ben Merghart stuurde ons een artikel over een 1 GHz PLL, die met standaard verkrijgbare
componenten op te bouwen is. Naast de schakeling wordt in het artikel ook meetresultaten
aan de schakeling en een testoscillator besproken.
Circuits Online balpennen
Om Circuits Online te steunen is Joeri de Man is een inkoopactie gestart voor balpennen
met het Circuits Online logo. De winst die wordt gemaakt met de verkoop van deze pennen
gaat naar Circuits Online toe.
Terugblik op 2005
Voor Circuits Online was 2005 een goed jaar. Ongeveer 1,4 miljoen bezoekers wisten ons in
2005 te vinden. Het aantal geregistreerde bezoekers steeg tot ongeveer 13000. Een flink
aantal bezoekers doneerden een bedrag ter ondersteuning van Circuits Online, waarvoor
hartelijk dank. Bij deze willen wij iedereen prettige feestdagen en een gelukkig 2006
wensen.
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Audio-Elektronica
Audio-Elektronica is het nieuwe boek van Elektuur. Met dit boek leert men audio elektronica
begrijpen, ontwerpen en bouwen. Audio-Elektronica behandelt onder andere opamps,
filterschakelingen, voedingen, voor- en eindversterkers, equalizers, limiters en
effectapparaten. Bij de schakelingen worden de benodigde formules gegeven zodat je zelf
aan de schakelingen kan rekenen. Ook de kwalitatieve aspecten van de audio elektronica
zoals ruis, brom, vervormingen en kabels worden behandeld. Audio-Elektronica is voor €
29,50 te koop in de webshop van Elektuur.
Basiscursus Elektronica
Ook Basiscursus Elektronica is een nieuw boek van Elektuur. Dit boek geeft een inleiding in
de (analoge) elektronica, zodat je na het lezen een goede basiskennis van elektronica hebt.
In Basiscursus Elektronica komen zoal de volgende onderwerpen aan de orde:
componenten zoals condensatoren, spoelen, diodes en transistoren, transistorschakelingen,
opamps, filters, versterkerschakelingen en voedingen. De formules om aan de schakelingen
te rekenen worden ook gegeven. Basiscursus Elektronica is ook in de webshop van Elektuur
te koop voor € 23,50.
A/D-converter voor PIC microcontrollers
Frans van Buul heeft een schakeling opgestuurd die handig is wanneer je een A/D-converter
nodig hebt maar geen A/D-converter op je PIC-microcontroller hebt. Met behulp van een
paar transistoren, wat weerstanden, een condensator en een stukje assembly code kun je
een PIC-microcontroller met een A/D-converter uitrusten.
Protel 99SE tutorial
Vincent Himpe stuurde ons een door hemzelf geschreven tutorial voor het print-ontwerp
programma Protel 99SE. De tutorial behandelt het tekenen van schema's en het ontwerpen
van printen op basis van de gemaakte schema's. De handleiding is als PDF-bestand te
downloaden.
De LED
Jaan Meert heeft een artikel geschreven over de LED. Het artikel gaat over de kleuren van
LED's, het schakelen van LED's en het berekenen van voorschakelweerstanden.
Nieuwe moderators
Het forum van Circuits Online wordt iedere dag drukker. Daarom hebben wij besloten om
het moderatorteam met maar liefst 4 personen uit te breiden. De nieuwe moderators zijn:
GJ_, Aart, Henry S. en klein is fijn. Wij wensen de nieuwe moderators veel succes en
plezier met het modereren!
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Visual Basic for Electronics Engineering Applications
Elektuur heeft een nieuw boek uitgebracht: Visual Basic for Electronics Engineering
Application. Het Engelstalige boek is speciaal geschreven voor elektronici: het leert je
namelijk niet alleen Visual Basic, ook de mogelijkheden om Visual Basic met elektronica te
laten communiceren worden uitgebreid behandeld. De syntax van Visual Basic, controls,
events, objecten en het maken van de user interface komen allemaal aan bod. In het
tweede deel van het boek wordt behandeld hoe verschillende interfaces zoals USB, ISA en
seriële poorten met Visual Basic gebruikt kunnen worden. Het boek, dat geschikt is voor
Visual Basic 5.0, 6.0, .NET en 2005, is te koop in de webshop van Elektuur.
Elex DVD van Elektuur
Onlangs heeft Elektuur een DVD uitgebracht met daarop alle nummers van Elex. Elex was
vanaf 1983 tot 1993 het kleine zusje van Elektuur. In Elex werd elektronica op een niet te
ingewikkelde manier uitgelegd, waardoor het blad ook voor beginnende elektronica
hobbyisten geschikt was. Omdat er nog veel vraag bleek te zijn naar de schakelingen en
artikelen uit de Elex, zijn de 120 nummers nu als PDF-bestanden gedigitaliseerd en
gebundeld op een DVD. Naast een index per nummer is er ook een gerubriceerd overzicht,
zodat het gewenste artikel snel opgezocht kan worden. De Elex DVD is te koop in de
webshop van Elektuur.
PIC dobbelsteen
Roel van Hoylandt stuurde ons een schakeling waarmee een digitale dobbelsteen gemaakt
kan worden. De schakeling werkt met een PIC16F628A microcontroller, die 7 LED's
aanstuurt waarmee de dobbelsteen uitgebeeld wordt. Door het gebruik van de
microcontroller is het schema vrij eenvoudig. Met een druk op de knop kan men de
dobbelsteen een getal laten kiezen.
Negatieve 5 A gestabiliseerde voeding
Joost Plugge stuurde ons de negatieve variant van de 5 A gestabiliseerde voeding die al op
de site stond. Deze schakeling is wat aangepast zodat een negatieve spanning geleverd kan
worden. In plaats van een 78xx regelaar wordt een 79xx gebruikt en in plaats van een PNP
buffer transistor wordt een NPN ingezet.
Negatieve 10 A voeding
Van de 10 A voeding die op de site stond stuurde Joost Plugge ons ook de negatieve
variant. Ook in deze schakeling wordt een 79xx regelaar in plaats van een 78xx gebruikt.
De PNP MJ15004 buffer transistor werd door een NPN MJ15003 vervangen in de negatieve
versie.
MiscEl
Miscellaneous Electronic Calculations is een programma waarin een flink aantal
berekeningen op elektronisch gebied samengevoegd zijn. Het programma kan onder andere
rekenen aan de wet van Ohm, decibels, koellichamen, LED's, RC-schakelingen,
spanningsdelers, filters en 78xx en LM317 voedingen.
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Radio-bouwboek van Elektuur
Elektuur heeft een nieuw boek uitgebracht met schema's om zelf radio's te bouwen: het
Radio-bouwboek. De zelfbouw van radio's is al een oud thema in de elektronica, dat de
laatste tijd minder aandacht heeft gekregen door alle digitale ontwikkelingen. Radio blijft
echter een interessant thema, dat in het Radio-bouwboek uitgebreid behandeld wordt. Het
boek begint met meest eenvoudige radio: de detectorradio. Hierna worden onder andere
audion-ontvangers, HF-oscillatoren en superhet-ontvangers behandeld. Er worden zowel
schema's met halfgeleiders als met buizen gegeven. Als laatste komt digitale radio (DRM)
aan bod. Het boek is te koop in de webshop van Elektuur.
AVR dobbelsteen
Naar aanleiding van de PIC dobbelsteen die een tijdje geleden op de site is geplaatst, heeft
Marcel Mulder een dobbelsteen voor een AVR microcontroller ontworpen. De dobbelsteen
werkt met een Atmel ATtiny2313 microcontroller. Naast de microcontroller en de LED's zijn
slechts een paar componenten nodig. Doordat de dobbelsteen is voorzien van een
slaapstand, kan de schakeling ook eenvoudig met batterijen gevoed worden.
NE555 spanningsverdubbelaar
Deze schakeling laat zien dat met een NE555 op eenvoudige wijze een
spanningsverdubbelaar gemaakt kan worden. De 555 wordt hiervoor als astabiele
multivibrator geschakeld met een frequentie van ongeveer 20 kHz. De schakeling kan
ongeveer 30 mA leveren.
Negatieve spanning met NE555
Door een aantal componenten van de NE555 spanningsverdubbelaar anders aan te sluiten,
kan de schakeling een negatieve spanning leveren. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn voor
het voeden van opamps met een asymmetrische voedingsspanning. Ook deze schakeling
kan ongeveer 30 mA leveren.
Dubbele dobbelsteen
Wederom een schakeling voor een digitale dobbelsteen, een dubbele deze keer, ingestuurd
door Peter. De schakeling maakt gebruik van een Atmel ATtiny26 microcontroller die 14
LED's aanstuurt die twee dobbelstenen visualiseren. Twee drukknoppen zorgen voor de
bediening. De software voor de microcontroller, die in Basic is geschreven, is samen met
een printlayout te downloaden van de site.
PSU Designer 2.0.1
PSU Designer is een programma waarmee ongestabiliseerde voedingen gesimuleerd kunnen
worden. Het programma kan zowel met buizen als solid-state gelijkrichters overweg. Naast
gelijkrichters kunnen condensatoren, weerstanden en spoelen aan het ontwerp toegevoegd
worden. Aan de hand van grafieken kan de spanning over en de stroom door de
verschillende componenten bekeken worden, zodat een optimale voeding ontworpen kan
worden.
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Compendium Elektrotechniek van Elektuur
In samenwerking met studenten en docenten van Universiteit Twente heeft Elektuur het
Compendium Elektrotechniek en Elektronica uitgebracht. Dit ruim 600 pagina's tellende
naslagwerk is niet alleen geschikt voor studenten elektrotechniek, maar ook voor iedereen
die professioneel of voor de hobby bezig is met elektrotechniek of elektronica en snel wat
theoretische of praktische informatie wil opzoeken.
Het boek is verdeeld in twee delen: theorie en praktijk. In het theoretische gedeelte komt
wiskunde, informatica, fysica, meettechniek, signalen en elektronica aan de orde. In het
praktijkgedeelte staat informatie over componenten, voedingen en audio/video- en
computeraansluitingen.
Het compendium is te koop in de webshop van Elektuur.
Circuits Online stapt over op eigen server
Omdat Circuits Online steeds groter groeit en steeds meer bezoekers krijgt, hebben we
besloten om een eigen server aan te schaffen. Tot nu draaide de site op een shared server,
waarop nog een groot aantal andere websites draaien. De eigen 1U server heeft een 3.0
GHz Pentium 4 processor, 1 GB geheugen en twee 160 GB SATA harde schijven in RAID 1.
De server is mede gefinancierd door de vele donaties die wij de afgelopen jaren hebben
mogen ontvangen. Hiervoor willen wij alle donateurs heel hartelijk bedanken.
Win een Elex DVD!
Om de komst van onze eigen server te vieren hebben we besloten om een prijsvraag te
organiseren. Met deze prijsvraag kun je een Elex DVD winnen, beschikbaar gesteld door
Elektuur. Op de website kun je meedoen aan de prijsvraag. Het is nog tot en met 14
november mogelijk om de prijsvraag in te vullen.
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High-End Buizenversterkers 2
Elektuur heeft het tweede deel van het boek High-End Buizenversterkers op de markt
gebracht. Het boek is een vervolg op het bekende Moderne High-End Buizenversterkers
met ringkern-transformatoren geschreven door Menno van der Veen. Het boek gaat dieper
in de theorie van buizenschakelingen dan het eerste deel. Formules en modellen voor
buizen en transformatoren worden uitgebreid besproken in het theoretische eerste
gedeelte van het boek. Het tweede gedeelte van het boek gaat meer in op de praktische
kant. In dit gedeelte staan onder andere een aantal door Menno van der Veen ontworpen
buizenschakelingen. High-End Buizenversterkers 2 is te koop in de webshop van Elektuur.
Elektuur brengt Audio Special uit
Elektuur heeft de Elektuur Audio Special 1 uitgebracht. Dit is een speciale uitgave die vol
staat met nog niet eerder gepubliceerde bouwontwerpen en artikelen over high-end audio.
In de special zijn bouwontwerpen opgenomen van buizenversterkers, luidsprekers en
halfgeleiderversterkers. Highlights in de uitgave zijn een 100 W klasse-A
halfgeleiderversterker, een 73 W symmetrische buizenversterker met de EL156 en de
ScanSpeak Maxima luidspreker. In de special is verder nog een artikel opgenomen over
het correct voeden van audio schakelingen. De Elektuur Audio Special is te koop in de
boekhandel en in de webshop van Elektuur.
Winnaar Elex DVD bekend
De winnaar van de Elex DVD prijsvraag die we hebben georganiseerd is bekend. De
gelukkige winnaar is Martijn. Hij heeft inmiddels de Elex DVD al ontvangen. Martijn gaf als
antwoord 8999 bezoekers, wat het dichtste bij het goede antwoord 8908 bezoekers lag.
Aan de prijsvraag hebben in totaal 109 leden deelgenomen. Er werden antwoorden
gegeven variërend van 46 tot 3.662.685 bezoekers op 15 november, waarbij het laatste
duidelijk iets te optimistisch is en het eerste iets te weinig.
Prettige kerst en een gelukkig 2007!
Zo op het einde van het jaar is het leuk om even terug te blikken op het afgelopen jaar.
Dit jaar ging Circuits Online over op een eigen server, zodat er voorlopig de mogelijkheid is
om flink te groeien. Verder werd Circuits Online in 2006 ongeveer 2,6 miljoen keer
bezocht. Het aantal berichten op het forum steeg tot boven de half miljoen. Het Circuits
Online Team wenst je een fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar.
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Draadloze communicatietechnologie
Elektuur heeft een nieuw boek op markt gebracht over draadloze
communicatietechnologie. Het boek geeft een overzicht van het actuele aanbod aan
draadloze communicatietechnieken. De technieken die in het boek aan bod komen zijn
onder andere WiFi, DECT, Bluetooth, RFID, IrDA en UWB (Ultra Wide Band). Het
eerste deel van het boek bevat de theoretische achtergrond voor de besproken
technieken. In het tweede praktische deel van Draadloze communicatietechnologie
worden een drietal bouwprojecten gepresenteerd, waarmee de beschreven technieken
in de praktijk gebracht kunnen worden. Het boek is te koop in de webwinkel van
Elektuur.
Boek PIC Microcontrollers
Onlangs heeft Elektuur het boek PIC Microcontrollers uitgebracht. In dit boek zijn 50
projecten met PIC microcontrollers te vinden waarmee je op een leuke manier de
hardware en de software van de PIC microcontrollers leert kennen. In de projecten
maak je kennis met de mogelijkheden die de microcontrollers bieden, zoals I/O, A/D
conversie, RS232 verbindingen, RAM en EEPROM geheugen en timers. Enkele
voorbeelden van projecten die in het boek aan bod komen zijn een alarm, rader, klok,
VU-meter, RGB-fader en een lichtkrant. De microcontrollers worden geprogrammeerd
met de eenvoudige maar krachtige open source programmeertaal JAL. PIC
Microcontrollers is te koop in de webshop van Elektuur.
Modulatie en demodulatiemethoden
Roeland Dilz heeft een uitgebreid artikel geschreven over modulatiemethoden. Het
artikel behandelt de modulatiemethoden CW (Continuous Wave), AM, FM, QAM
(Quadrature Amplitude Modulation) en enkelzijband. In het artikel wordt redelijk wat
wiskunde gebruikt, dus wellicht is het een goede gelegenheid om je wiskunde kennis
wat bij te spijkeren.
Overwegbeveiliging
Erwin Bergkamp stuurde ons een schakeling voor een overwegbeveiliging voor een
modelspoorbaan. De schakeling laat 2 paartjes LED's beurtelings knipperen als er in
een bepaald baanvak een trein gedetecteerd wordt. De koppeling met de spoorbaan
gebeurd met een optocoupler. Voor het knipperen van de LED's wordt een NE555
timer IC ingezet.
Magenta
Magenta is een wetenschappelijke calculator voor op de PC. Naast rekenen kun je met
de calculator ook 2D en 3D grafieken van zelf ingevoerde functies maken. Aangezien
je in de elektronica hobby veel met wiskunde in aanraking komt, is dit programma
handig voor elke elektronicahobbyist.
Nieuwe forumzoekmachine
Onlangs is de zoekmachine van het forum wederom vernieuwd. Deze zoekmachine
kan een stuk beter omgaan met het constant groeiende forum. Verder biedt de
zoekmachine uitgebreidere zoekmogelijkheden. Daarnaast is het nu ook mogelijk om
binnen een topic te zoeken. Zo kun je ook in grote topics snel vinden wat je zoekt.
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Meettechniek in de praktijk
Elektor (vroeger bekend als Elektuur) heeft onlangs een nieuw boek uitgebracht:
Meettechniek in de praktijk. Het boek behandelt een van de fundamentele taken van een
elektronicus: meten. Omdat meten voortdurend terug komt in de elektronica is het
belangrijk om te weten hoe je metingen moet uitvoeren en hoe je de resultaten moet
interpreteren. Hierbij kan het boek helpen. Het boek behandelt eerst de principes van de
meettechniek: de grootheden en eenheden in de elektronica. Hierna komen het meten van
spanning, stroom, weerstand, frequentie en capaciteit aan de orde. In aparte hoofdstukken
worden analoge en digitale oscilloscopen, metingen in de autotechniek en metingen in de
elektrotechniek behandeld. Ook analoge en digitale multimeters en signaalgenerators
worden besproken. Meettechniek in de praktijk is voor € 32,50 te koop in de webshop van
Elektor.
Simpele RF zender en ontvanger
Van Bart Hiddink ontvingen wij een aantal PDF-bestanden waarin een RF zender en
ontvanger voor seriële data wordt beschreven. De zender gebruikt een zendermodule van
RF Solutions, de RTFQ1. De ontvanger maakt gebruik van de module RRFQ1 van dezelfde
fabrikant. Naast een schema en printontwerp voor zender en ontvanger wordt ook
besproken hoe een succesvolle dataverbinding opgezet kan worden.
Thermometer met DS1820
Bob van Schie stuurde ons een schakeling van een temperatuurmeter met een Dallas
DS1820 temperatuur sensor. De temperatuur wordt getoond op een HD44780 compatible
LCD. Een Microchip PIC16F628A microcontroller leest de temperatuur uit de sensor en toont
de temperatuur op het LCD.
PIC programmer met externe voeding
Veel simpele programmers voor PIC microcontrollers hebben het nadeel dat ze niet werken
op computers met een te lage spanning op de seriële poort, zoals dat vaak bij laptops het
geval is. Deze programmer gebruikt een externe voeding, zodat de programmeerspanning
altijd hoog genoeg is. De programmer kan samenwerken met de programmersoftware
WinPic of IC-Prog.
Nieuwe moderator
Omdat het forum van Circuits Online steeds verder blijft groeien, hebben wij besloten het
moderatorteam uit te breiden. Guido Mennen, oftewel Sine, komt het team versterken. Wij
wensen Guido veel succes en plezier met het modereren.
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Tweede Audio Special van Elektor
Na het succes van deel 1 heeft Elektor opnieuw een Audio Special uitgebracht. Speciaal
voor audiohobbyisten heeft Elektor de Audio Special samengesteld, een uitgave vol met
ontwerpen op het gebied van audio.
De tweede Audio Special bevat drie versterkerontwerpen met buizen waaronder een 30
Watt versterker met variabele dempingsfactor. Ook is er aandacht voor versterkers met
halfgeleiders. Zo wordt een gebalanceerde voorversterker met relais volumeregeling
besproken. Sander Sassen ontwierp verder een 120 Watt klasse (A)B-versterker, die
eenvoudiger na te bouwen is dan de ExtremA klasse-A versterker.
Naast ontwerpen voor versterkers staan in de Audio Special ook een zestal
luidsprekerontwerpen, waaronder monitorspeakers, een compacte actieve subwoofer en
een drieweg open-baffle dipool.
De Elektor Audio Special 2 is te koop in de winkel of in de webshop van Elektor.
Transistor viert zestigste verjaardag
Zestien december jongstleden was het precies 60 jaar geleden dat William Shockley, John
Bardeen en Walter Brattain van Bell Labs de eerste werkende transistor bouwden. Deze
uitvinding zou de wereld voorgoed veranderen.
Naar aanleiding van onderzoek bij Bell Labs naar halfgeleiders voor gebruik in
radarinstallaties, bouwden Shockley, Bardeen en Brattain op 16 december 1947 de eerste
werkende puntcontact transistor. De puntcontact transistor werd al snel (eerste versie in
1948) opgevolgd door de bipolaire transistor.
De eerste transistors waren alleen geschikt voor lage vermogens en lage frequenties, maar
deze problemen werden mettertijd verholpen. In het begin werd germanium als halfgeleider
gebruikt, maar in 1954 werd de eerste silicium transistor gemaakt. Silicium transistors
hebben een groter temperatuurbereik en zijn makkelijker te produceren.
De transistor wordt volgens velen gezien als de belangrijkste uitvinding van de twintigste
eeuw. De moderne samenleving is niet voor te stellen zonder de transistor. Dat hadden
Shockley, Bardeen en Bartain 60 jaar geleden met geen mogelijkheid kunnen vermoeden.
PCB Artist
PCB Artist is een programma waarmee je schema's kunt tekenen en op basis van het
schema een print kunt ontwerpen. Het programma is primair bedoeld om printen mee te
ontwerpen die vervolgens bij de auteur Advanced Circuits besteld kunnen worden, maar het
kan ook gebruikt worden zonder gebruik te maken van de printservice. PCB Artist bevat
verder een autorouter en is gratis te gebruiken.
Electronics Assistant
Met Electronics Assistant kun je verschillende berekeningen op het gebied van elektronica
uitvoeren. Zo kun je rekenen aan weerstandsdelers, voorschakelweerstanden voor LED's,
serie- en parallelschakelingen van condensatoren, frequentie, vermogen en nog veel meer.
Electronics Assistant is freeware.
Prettige kerst en een gelukkig 2008!
Het is inmiddels traditie om als het jaar zo langzamerhand ten einde komt, terug te blikken
op het afgelopen jaar. In 2007 is Circuits Online wederom verder gegroeid. De site werd dit
jaar ongeveer 3,6 miljoen keer bezocht. Het aantal geregistreerde gebruikers steeg tot ruim
23.000. Samen zorgden zij ervoor dat het forum nu uit meer dan 720.000 berichten

bestaat. Het Circuits Online Team wenst je fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar. We
hopen we dat je in 2008 ook veel plezier beleeft aan de elektronica hobby.
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DVD met Elektuur jaargangen 1990-1999
Elektor heeft onlangs een DVD op de markt gebracht met de complete jaargangen van
1990 tot en met 1999 van het tijdschrift Elektuur. De DVD bevat in totaal meer dan 2100
artikelen (110 Elektuur magazines), verdeeld in rubrieken zoals computertechniek,
ontwerptips, test- en meettechniek, voedingsschakelingen, hoogfrequenttechniek en audioen videotechniek. De artikelen zijn in PDF formaat, waardoor ze gemakkelijk te openen en
af te drukken zijn. Adobe Reader wordt op de DVD meegeleverd. De software die voor een
aantal artikelen nodig is, wordt ook op de DVD meegeleverd.
Naast de complete jaargangen van Elektuur staat ook de CD-ROM reeks "The Elektor
Datasheet Collection 1-5" als extraatje op de DVD. Deze reeks bevat originele en volledige
datasheets van digitale IC's, opamps, microcontrollers, transistors, enzovoort. De DVD is te
koop in de webshop van Elektor.
Nieuwe 8-bit microcontrollers van Microchip
Microchip Technology heeft een nieuwe serie low-cost 8-bit microcontrollers aangekondigd.
De nieuwe serie bestaat uit 28-pins exemplaren (PIC16F722, PIC16F723 en PIC16F726) en
40-pins (PIC16F724 en PIC16F727). De microcontrollers werken tot een voedingsspanning
tot 1,8 V en hebben een 16 MHz interne oscillator, tot 14 ADC kanalen, SPI, I²C, AUSART
en twee Capture, Compare en PWM (CCP) modules. De PIC16F72X serie is verder uitgerust
met een mTouch™ module. Hiermee kunnen capacitieve sensoren gemaakt worden, zodat
mechanische drukknoppen overbodig zijn. De mTouch module werkt ook wanneer de
microcontroller in sleep-modus zit. Voor low-power toepassingen is de PIC16LF72X serie
beschikbaar, deze werkt van 1,8 V tot 3,6 V.
De PIC16F722/3/6 en PIC16LF722/3/6 controllers zijn beschikbaar in 28-pins SPDIP, SOIC,
SSOP and QFN behuizingen. De PIC16F724/7 en PIC16LF724/7 controllers zijn beschikbaar
in 40-pin PDIP, TQFP en QFN behuizingen.
Basiscursus R8C/13 van Elektor
Elektor heeft een nieuw boek op de markt gebracht: Basiscursus R8C/13. De R8C/13 is een
16 bits microcontroller van de Japanse halfgeleiderfabrikant Renesas Technology. Deze
microcontroller is nog niet zo bekend als de microcontrollers van Microchip (PIC) of Atmel
(AVR). Toch zijn deze krachtige controllers interessant doordat ze makkelijk te gebruiken
zijn en in C geprogrammeerd kunnen worden. De benodigde software, inclusief
professionele C-compiler, is gratis verkrijgbaar. Verder is er geen programmer nodig omdat
programma's via RS232 in de R8C geflashed kunnen worden.
In het boek komt de hardware aan de orde die nodig is om te experimenteren. Vervolgens
wordt behandeld hoe de verschillende features van de R8C/13 controller gebruikt kunnen
worden. Zaken zoals het aansturen van grafische LCD's en de I²C-bus worden ook
besproken. Mogelijkheden voor interfacing met de PC en diverse HF toepassingen worden
ook niet overgeslagen. Tenslotte staan in het boek de winnende inzendingen van de R8C/13
ontwerpwedstrijd die Elektuur in mei 2006 uitschreef.
Bij het boek wordt een CD meegeleverd waarop alle benodigde software en de inzendingen
van de ontwerpwedstrijd staat. Basiscursus R8C/13 is te koop in de webshop van Elektor.
Een betere FM-bug
Roeland Dilz heeft een artikel gestuurd waarin een FM-bug beschreven wordt. Een FM-bug
is een FM-zender met een zeer laag vermogen (bereik van enkele meters), die je
bijvoorbeeld kan gebruiken om muziek van je MP3-speler op de radio af te spelen.
De FM-bug die in het artikel beschreven wordt heeft een betere stabiliteit en
geluidskwaliteit dan veel andere schema's die op internet te vinden zijn. Ondanks dat de

schakeling hierdooor iets ingewikkelder wordt, is de kans op succes bij het nabouwen van
de schakeling groter.
TARGET 3001!
Met TARGET 3001! kun je schema's tekenen en vervolgens op basis van het schema een
print ontwerpen. Ook biedt het programma mogelijkheden om schakelingen te simuleren en
een 3D view van de ontworpen print te bekijken. Er zijn verschillende versies van TARGET
3001! te koop. Met de gratis versie kunnen printen tot 250 pins/pads gemaakt worden.
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Fundamentele versterkertechniek met elektronenbuizen
Elektor heeft een nieuw boek uitgebracht: Fundamentele versterkertechniek met
elektronenbuizen, een boek waarmee je leert hoe je buizenversterkers ontwerpt en
bouwt.
Na de inleiding volgt een hoofdstuk over de grondbeginselen van elektronenemissie.
Daarna worden de diode, triode, tetrode en penthode behandeld. Ook wordt er gekeken
naar de grenzen van audiofrequenties en wordt niet-lineaire vervorming en ruis uitgelegd.
Verder is een hoofdstuk besteed aan tegenkoppeling. Tenslotte wordt de bouw van
buizenversterkers besproken. De besproken theorie wordt in veel gevallen getoetst aan
de praktijk door middel van experimenten.
Fundamentele versterkertechniek met elektronenbuizen telt 805 pagina's en is te koop in
de webshop van Elektor.
Nieuwe versie van EAGLE Layout Editor
CadSoft heeft onlangs versie 5 van het veelgebruikte EAGLE printontwerpprogramma
uitgebracht. Veel van de nieuwe functies in deze versie zijn gericht op een eenvoudigere
bediening. Verder zijn ook een aantal functies toegevoegd, zoals een omvangrijke elektrabibliotheek voor het maken van normconforme elektrische schema's.
Een andere vernieuwing is dat de schema-editor nu als zelfstandig programma
beschikbaar is. Ook heeft EAGLE vanaf versie 5 een context-menu dat bij het aanklikken
van een object met de rechter muistoets wordt geopend en waarin alle objecteigenschappen gemakkelijk kunnen worden ingesteld.
EAGLE is verkrijgbaar in een Light (freeware) versie, een Standard en een Professional
versie. Voor hobbyisten is de non-profit versie beschikbaar, die dezelfde functies biedt als
de Standard versie.
Kunstmatige intelligentie met microcontrollers
Onlangs heeft Elektor een nieuw boek op de markt gebracht: Kunstmatige Intelligentie.
In dit boek worden projecten beschreven waarmee je microcontrollers 'intelligent' kunt
maken.
Kunstmatige Intelligentie beschrijft 20 projecten waarbij kunstmatige intelligentie en
zelflerende technieken gebruikt worden. Verschillende technieken uit de kunstmatige
intelligentie komen aan de orde, waaronder expert systemen, neurale netwerken, het
genetisch algoritme en de cellulaire automaat. Enkele voorbeelden van projecten die
beschreven worden zijn een robot die door het huis zwerft op zoek naar iemand om mee
te spelen, een microcontroller die een spel leert te spelen totdat je niet meer kunt winnen
en een robot die graag open ruimtes opzoekt.
In het boek wordt de programmeertaal JAL gebruikt om de software te ontwikkelen. Het
boek is te koop in de webshop van Elektor.
Software Defined Radio van Elektor
In mei 2007 publiceerde Elektor het project 'Software Defined Radio met USB-interface'.
Dit was een ontwerp voor een digitale ontvanger voor de kortegolf. Om een overzicht te
geven van alle mogelijkheden met deze ontvanger is nu het boek Software Defined Radio
uitgebracht.
Het boek begint met uitleg over en de bouw van het Elektor project van mei 2007.
Vervolgens wordt diverse software besproken, zoals DREAM en door Elektor zelf
geschreven afstemsoftware. De in het boek besproken software is gratis te downloaden.

Antennes en voorversterkers komen ook aan de orde. In een apart hoofdstuk wordt de
ontvangst van VLF en ultrasoon signalen behandeld.
Ledtester
Henry Schouwstra heeft een schakeling ontworpen waarmee LED's getest kunnen
worden. De schakeling gebruikt een opamp geschakeld als een stroombron. Met een
potmeter kan de stroom door de LED van 0 tot 30 mA gevarieerd worden. Hiermee
kunnen alle standaard LED's getest worden. Van de schakeling is ook een print-layout
beschikbaar.
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Nieuw boek van Elektor over AVR microcontrollers
Elektor heeft onlangs een nieuw boek uitgebracht: AVR - hardware en C-programmering in
de praktijk. Met dit boek kunnen zowel beginners als gevorderden kennismaken met AVR
microcontrollers en programmeren in C.
De auteur introduceert in het boek eerst de AVR microcontrollers en de ontwikkelomgeving.
Hierna komen een aantal projecten aan bod waarin veel aspecten van de hardware en
software worden behandeld, zoals I/O met displays, timers, interrupts, PWM en seriële
communicatie. Voor het grootste deel van de projecten wordt gebruik gemaakt van het
Mini-Megaboard, dat in 2006 in de Elektuur werd beschreven. Het is echter ook mogelijk
om eigen experimenteerprinten te gebruiken.
Het boek besluit met enkele voorbeeldprojecten, waaronder een klok met DCF77-ontvanger,
een GPS-ontvanger en een project voor data overdracht per SMS. AVR - hardware en Cprogrammering in de praktijk telt 308 pagina's en is te koop in de webshop van Elektor.
Thyristor en TRIAC tester
Peter Claus stuurde ons een schakeling voor een eenvoudige maar doeltreffende thyristor
en TRIAC tester. Door middel van een LED geeft de schakeling aan of de thyristor of TRIAC
goed werkt.
Lichtbak timer
Thijs Möring heeft een weekje geleden zijn ontwerp voor een printplaat lichtbak timer
online gezet. De tijd is instelbaar van 1 seconde tot ruim anderhalf uur. De bediening
gebeurt door middel van een keypad met 12 toetsen. Een LCD laat de resterende tijd zien.
Het geheel wordt bestuurd door een Atmel ATtiny2313 microcontroller. Thijs heeft ook een
printlayout van de timer gemaakt.
Optocoupler met groot ingangsbereik
Van Bart Hiddink ontvingen wij een schakeling voor een optocoupler met een
spanningsbereik van ongeveer 10V tot ruim 250V (DC en AC). Twee transistoren in de
schakeling zorgen ervoor dat de optocoupler niet meer dan 6V krijgt zodat de optocoupler
niet wordt overbelast.
One button on/off
Evert stuurde ons een schakeling waarmee microcontroller schakelingen met één knop aanen uitgeschakeld kunnen worden. In de schakeling schakelt de microcontroller zijn eigen
voedingsspanning af. Na een druk op de knop zorgt de schakeling ervoor dat de
microcontroller weer spanning krijgt. In rust gebruikt de schakeling minder dan 1 µA.
Prettige kerstdagen en een gelukkig 2009!
Het is inmiddels bijna een traditie om tijdens de kerstperiode de Circuits Online nieuwsbrief
te sturen. Het is ook traditie om dan terug te blikken op het afgelopen jaar, maar deze keer
kijken we vooral uit naar het volgend jaar. In 2009 bestaat Circuits Online namelijk 10 jaar.
Het Circuits Online Team wenst je fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar!
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CD met Audio Specials van Elektor
Tussen 1986 en 1996 heeft Elektuur een flink aantal Luidspreker en Audio Specials
uitgebracht. Omdat er nog steeds vraag is naar deze specials heeft Elektor besloten de
uitgaven te digitaliseren en op een CD-ROM te zetten.
In de specials (12 Nederlandse en 11 Duitse versies) zijn in totaal meer dan 140 ontwerpen
voor zelfbouw luidsprekerboxen te vinden. Gesloten, bassreflex, transmission line: alle
types ontwerpen komen aan bod. Daarnaast zijn er ook ontwerpen van zelfbouw audio
elektronica op de CD-ROM te vinden, zoals filters, eindversterkers, hoofdtelefoonversterkers
en voorversterkers. Ook de nodige achtergrondartikelen op het gebied van audio ontbreken
niet in de specials.
De artikelen zijn als afzonderlijke PDF-bestanden op de CD-ROM gezet. Een index per
special, per rubriek en een zoekfunctie zorgt ervoor dat een artikel snel gevonden kan
worden. De CD-ROM is te koop in de webshop van Elektor.
Pulsrelais
Desmond Hensbergen stuurde ons een schakeling waarmee je met een drukknop een relais
kunt bedienen. Na een druk op de knop schakelt het relais in of uit. De schakeling is
eenvoudig op te bouwen op gaatjesprint en neemt niet veel ruimte in. De schakeling maakt
gebruik van een 741 opamp. Een printontwerp van de schakeling is ook beschikbaar.
Op Amps for Everyone Design Guide
Texas Instruments heeft een gratis PDF e-book over opamps op haar website staan. Dit
document bevat informatie over de historie, werking en het gebruik van opamps. Feedback,
ruis, oscillatoren, filters, printontwerp: het komt allemaal aan bod in de maar liefst 464
pagina's van het boek. Het boek is verplichte literatuur voor iedereen die zich met opamps
bezig houdt.
Rosmalen 2009
Op zaterdag 14 maart was wederom de Landelijke Radio Vlooienmarkt in het Autotron te
Rosmalen. Voor de elektronica- en HF-liefhebber is dit altijd een van mooiste evenementen
van het jaar, want het biedt de mogelijkheid om leuke spulletjes voor weinig aan te
schaffen en om bekenden te ontmoeten.
Voor de tweede keer was Circuits Online op de markt vertegenwoordigd met een stand. Op
de stand werden eerder ingezamelde tweedehands elektronica spulletjes verkocht. Thijs
Möring had een vijftigtal SMD bouwpakketjes gemaakt voor een 1,5 V witte LED zaklamp.
Ook werden SMD onderdelenpakketjes verkocht, die gesponsord waren door SMDShop.nl.
Verder waren ook heuse Circuits Online T-shirts in de aanbieding. De opbrengst van dit alles
kwam volledig ten goede aan Circuits Online.
De stand was een groot succes. Bij deze willen wij de vrijwilligers bedanken die de
organisatie van de stand op zich genomen hebben. Uiteraard danken wij ook de bezoekers
van de stand die met hun aankopen Circuits Online gesteund hebben. Er zijn overigens nog
Circuits Online T-shirts te koop, kijk daarvoor op de link.
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Redesign voor Circuits Online
Circuits Online heeft per vandaag een nieuw uiterlijk gekregen. De nieuwe layout
is een vervanging voor het oude uiterlijk dat al sinds begin 2001 in gebruik was.
Naast het uiterlijk zijn er ook een aantal functionaliteiten bij gekomen.
Met de nieuwe layout heeft het uiterlijk van Circuits Online een opfrisser
gekregen, zodat het meer van deze tijd is. De structuur van de website blijft
echter grotendeels overeind. De balken aan de linker- en rechterkant zijn wat
breder geworden zodat er minder vaak cryptische afgekorte titels worden weergegeven. Het
uitklapmenu aan de bovenkant van de website is nu ook anders vormgegeven. De layout van de
homepage is aangepast: hier worden nu steeds de twee meest recente nieuwsberichten
weergegeven.
Ook aan de functionaliteiten van de website is het een en ander gewijzigd. Zo wordt op iedere
pagina de updatetracker getoond. Hierin worden de nieuwste nieuwsberichten, advertenties,
artikelen, downloads, schakelingen en shops weergegeven. Hierdoor hoef je de nieuwste items
niet meer te missen.
Vraag & Aanbod is ook vernieuwd. Het is nu mogelijk om per advertentie 3 foto's te plaatsen,
zodat bezoekers eenvoudig kunnen zien wat je aanbiedt.
In het forum kun je nu ook syntax highlighting van programmeercode gebruiken. Dit betekent dat
onder andere keywords in de code een andere kleur krijgen zodat je eenvoudiger de code door
kunt nemen. Dit werkt voor PIC assembly, PIC Basic, BASCOM-AVR, C, Verilog en VHDL code. In de
UBB-code FAQ staat uitgelegd hoe je syntax highlighting kunt gebruiken.
Circuits Online heeft nu ook een RSS-feed waarin alle nieuwe items van de website staan, zoals
nieuwsberichten, advertenties, artikelen, downloads, schakelingen en shops. Als je deze RSSfeed instelt in je feedreader zul je dus altijd op de hoogte blijven van de laatste updates.
Er is functionaliteit bijgekomen, maar er is ook wat functionaliteit verdwenen. We hebben
besloten om de IC-Database niet langer online te houden. De informatie in de IC-Database was al
een tijdje niet meer goed onderhouden. Daarnaast is de informatie uit de IC-Database
(datasheets van IC's) eenvoudig te vinden met zoekmachines zoals Google en aparte websites
voor datasheets.
De nieuwe layout is nu gelanceerd om het 10-jarig jubileum van Circuits Online te vieren. Op 15
mei 1999 werd de eerste versie van 1001 Schakelingen online gezet, zoals de website toen nog
heette. In juli 1999 werd de naam gewijzigd naar Circuits Online. Kijk in het nieuwsbrieven
archief voor meer informatie over de historie van Circuits Online.
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Nieuwe server voor Circuits Online
Sinds eind oktober 2006 heeft Circuits Online een eigen server. Nu, drie jaar
later, werd het tijd voor een nieuwe server zodat de server weer up-to-date is.
De nieuwe dedicated server is op 2 november in gebruik genomen. Het is een 1U
server met een Quad Core Intel Xeon 2,66 GHz. Er is 4 GB RAM aan boord,
vergezeld van twee 500 GB SATA 7200 RPM harde schijven. Deze schijven zijn
geconfigureerd in RAID 1. Aan de software kant draait de server nog steeds op Linux met
Apache, MySQL en PHP.
Met deze specs is de server een flink stuk krachtiger dan de vorige server. Hierdoor kan Circuits
Online dus nog verder groeien!
De nieuwe server is mede mogelijk gemaakt door alle donaties die wij in de afgelopen jaren
hebben mogen ontvangen. Bij deze willen wij alle donateurs bedanken voor hun steun aan
Circuits Online.
Verder willen wij ook Shock Media bedanken voor hun sponsoring en goede beheer van de server.
Elektor organiseert Elektor Live! 2009
Op zaterdag 21 november organiseert Elektor voor de tweede keer het
elektronica evenement Elektor Live! in het Evoluon te Eindhoven.
Op Elektor Live! 2009 vind je diverse lezingen, een beurs, demonstraties en
workshops. Een aantal items uit het programma zijn: het grafisch programmeren
van microcontrollers, BASCOM-AVR, Software Defined Radio, SMT-Oven Tips &
Tricks en Domotica. In de Radio Repair Shop neemt Jan Buiting (bekend van de Elektor rubriek
Retro-tronica) je mee naar de radio & TV reparatiewerkplaats anno 1965, toen alle apparatuur
nog gerepareerd werd in plaats van weggegooid. Ook zal een ruimte gereserveerd worden voor
audio-projecten die in Elektor zijn beschreven.
Op de beurs zullen een aantal bedrijven zoals Vermeulen Printservice, Amplimo, Delta
Elektronika en Rohde & Schwarz zich presenteren. Ook Elektor producten zoals de SMT oven, Eblocks en de ElektorWheelie zijn te bekijken.
Het evenement speelt zich af in het Evoluon in Eindhoven. Het Evoluon is in de jaren 60
gebouwd door Philips en tot eind jaren 80 in gebruik geweest als technologiemuseum. Sinds 1996
wordt het gebruikt als congres- en evenementencentrum.
Inschrijven voor Elektor Live! is gratis voor Elektor abonnees. Niet abonnees betalen € 15,--. Alle
deelnemers ontvangen een Elektor- waardebon van € 15,--. Het evenement is geopend van 9:30
tot 16:30 uur. Zie het topic op het forum voor meer informatie.
Programmeerbare Logica van Elektor
Elektor heeft een nieuw boek uitgebracht: Programmeerbare Logica: Van 0 en 1
tot FPGA. Het boek is geschreven door Vincent Himpe. Het boek behandelt veel
aspecten van digitale elektronica, van eenvoudige poortjes tot FPGA's en CPLD's.
Het boek begint met de basis van digitale elektronica en logische bouwstenen.
Moderne logische systemen zijn echter te complex om met losse logische circuits
en IC's op te bouwen. In het tweede deel van het boek wordt daarom programmeerbare logica,
zoals FPGA en CPLD besproken.
In het boek worden ook VHDL en Verilog behandeld, de talen waarmee programmeerbare logica
geprogrammeerd kan worden. Het boek geeft ook antwoord op de vraag hoe deze componenten
fysiek geprogrammeerd moeten worden en wat de randvoorwaarden voor bijvoorbeeld
stroomvoorziening en signaalconditionering zijn.
Het boek sluit af met een project: een klok met alarmfunctie. Deze wordt zowel in Verilog als in

VHDL geïmplementeerd. Alles wat in het boek besproken wordt is direct implementeerbaar met
de gratis ontwikkelomgeving Quartus van Altera.
De auteur Vincent Himpe is geen onbekende voor Circuits Online. Vincent is op het Forum
misschien beter bekend als free_electron. Voor dit boek heeft hij op het Forum eerder om input
gevraagd. Vincent woont en werkt sinds 2005 in San Jose, in Silicon Valley. Drie jaar geleden
bracht hij bij Elektor het boek Visual Basic for Electronics Engineering Applications uit.
Het boek Programmeerbare Logica telt 608 pagina's en is voor € 49,50 te koop in de webshop van
Elektor.
Cetina CAD
Met Cetina CAD kun je frontplaten van behuizingen ontwerpen. Op de frontplaat kun je onder
andere tekst, lijnen en polygonen kwijt. Ook is er een library aanwezig met objecten die je in
kan voegen.
Na het ontwerpen kun je de creatie uitprinten. Ook is het mogelijk om het ontwerp naar Front
Panel Expert te sturen, die het frontplaat dan met een CNC-machine uitfrezen. Cetina CAD laat
zien hoeveel de frontplaat gaat kosten als je 'm bij Front Panel Expert laat maken.
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Nieuw boek over digitale elektronica van Elektor
Elektor heeft een nieuw boek uitgebracht: Digitale Elektronica. Het boek bevat
50 experimenten waarmee de beginselen van de digitale elektronica verduidelijkt
worden.
Het boek begint met de basiscomponenten van digitale elektronica: logische
poorten. De NAND, AND, NOR, OR, XOR en XNOR worden allemaal behandeld. Ook
RS- en JK-flipflops worden beschreven, evenals schuifregisters en tellers.
In de rest van het boek worden schakelingen beschreven die met deze logische bouwstenen
gemaakt kunnen worden, zoals een toongenerator, een alarminstallatie, een tijdschakelaar en
een elektronische dobbelsteen. Van elke schakeling wordt naast het schema ook de
bouwopstelling op breadboard gegeven.
Het boek is vooral bedoeld voor studenten en hobby-elektronici die in de digitale elektronica of
digitale besturingstechniek geïnteresseerd zijn. De kennis uit het boek kan gebruikt worden als
basis om verder met microcontrollers aan de slag te gaan.
Digitale Elektronica telt 180 pagina's is te koop in de webshop van Elektor voor € 29,95.
Circuits Online op de Radio Vlooienmarkt in Rosmalen
Zaterdag 13 maart was wederom de Landelijke Radio Vlooienmarkt in het
Autotron te Rosmalen. Voor de derde keer was Circuits Online op de markt
vertegenwoordigd met een eigen stand.
Op de stand werden tweedehands elektronica spulletjes verkocht. Martijn had
bouwpakketjes gemaakt voor een 12 Volt PWM-regelaar, die onder andere gebruikt kan worden
als LED-controller en motorregelaar. Doordat de printjes nog niet binnen waren, konden er
helaas geen bouwpakketjes van Thijs Möring verkocht worden, maar deze zullen samen met de
PWM bouwpakketjes later nog in een inkoopactie op het forum verkocht worden. Verder werden
ook SMD onderdelenpakketjes verkocht, die gesponsord waren door SMDShop.nl. De Circuits
Online T-shirts mochten ook niet in het aanbod ontbreken.
Dit jaar werd ook weer een prijsvraag georganiseerd. Er werd een schema gegeven, met de
vraag wat er niet aan klopte. De prijsvraag is gewonnen door ElektronThomas die zag dat een
PNP-transistor een NPN-transistor had moeten zijn. Het boek Digitale Elektronica: 50 praktische
schakelingen van Elektor is inmiddels naar hem onderweg.
De stand was wederom een groot succes. Bij deze willen wij alle vrijwilligers bedanken die zich
voor de stand heeft ingezet. Uiteraard danken wij ook de bezoekers van de stand die met hun
aankopen Circuits Online gesteund hebben.
Bekijk foto's en video's »
KiCad
KiCad is een gratis EDA pakket dat bestaat uit een schema editor, een print layout programma en
een Gerber viewer. Met de schema editor kun je schema's tekenen en deze vervolgens omzetten
naar een print layout. Het pakket is vrij compleet en biedt ook de mogelijkheid om een 3D versie
van de print te bekijken.
Op het Circuits Online forum is meerdere malen gediscussieerd over KiCad. Niet iedereen blijkt
het pakket als even gebruikersvriendelijk te ervaren, maar voor wie op zoek is naar een gratis
open source print-layout pakket kan KiCad wellicht een goed alternatief vormen voor betaalde
pakketten.
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50 PIC Microcontroller projecten van Elektor
Elektor heeft een nieuw boek uitgebracht met 50 afwisselende PIC
microcontroller projecten. In het boek wordt de programmeertaal JAL gebruikt.
Om het nabouwen makkelijk te maken kunnen alle projecten op breadboard
nagebouwd worden.
In het boek worden diverse projecten beschreven, zoals een 230V lichtdimmer,
een capacitieve vloeistofniveaumeter en een pratende microcontroller. Bij de projecten komen
veel verschillende technieken aan de orde, zoals wisselstroom (230V), I²C, USB, SPI, RS232,
rotary encoders, CAN-bus, 7-segment displays, videocamera's, en A/D- en D/A-conversie.
De schema's en uitleg bij de projecten maakt het nabouwen makkelijk. Bij ieder project wordt in
het kort de theorie uitgelegd. De projecten en technieken uit het boek kunnen ook als basis
dienen voor eigen grotere projecten.
In het boek worden drie PIC microcontrollers gebruikt: de PIC16F877A, PIC18F4455 en de
PIC18F4685. Daarnaast wordt beschreven hoe programma's van de ene microcontroller naar de
andere omgezet kunnen worden. Alle benodigde software, inclusief compiler voor de
programmeertaal JAL is gratis te downloaden. Achter in het boek is een volledige beschrijving
van JAL te vinden, inclusief uitleg over de gebruikte libraries.
50 PIC Microcontroller projecten is geschreven door Bert van Dam en is bedoeld als aanvulling op
het boek PIC Microcontrollers van dezelfde auteur. Het boek telt 437 pagina's en is voor € 39,50
te koop in de webshop van Elektor.
Gratis print ontwerptool: DesignSpark PCB
RS Components heeft een nieuw ontwerpprogramma voor printplaten
gepresenteerd. Het pakket, DesignSpark PCB, heeft geen restricties en is gratis te
gebruiken. RS Components heeft ook een community website gelanceerd waarop
ontwerpers ervaringen en ideeën kunnen uitwisselen.
DesignSpark PCB is gratis te downloaden op de website. Het pakket werkt op Windows XP, Vista
en 7. Aan een versie voor Linux wordt gewerkt. Om gebruik te maken van alle features moet je
een account aanmaken op DesignSpark website en het pakket activeren.
Het pakket heeft geen restricties wat betreft printplaat afmetingen, aantal pins of layers.
DesignSpark PCB heeft een uitgebreide componenten library. Gebruikers kunnen libraries via de
website met elkaar delen. Het is ook mogelijk om EAGLE ontwerpen en libraries te importeren.
Exporteren naar diverse formaten zoals Gerber behoort ook tot de mogelijkheden.
RS component heeft het pakket samen met Number One Systems ontwikkeld, een specialist op
het gebied van CAD-software voor elektronica. Met de introductie van DesignSpark PCB biedt RS
Components een alternatief voor EAGLE, dat in de freeware versie echter maximaal printplaten
van 80x100 mm ondersteunt. EAGLE wordt gesponsord door Farnell, een concurrent van RS
Components.
Kijk voor meer informatie op de website van DesignSpark of het topic op het forum.
Nieuw low-cost microcontroller development board van TI
Texas Instruments heeft onlangs een development board voor hun MSP430 serie
microcontrollers op de mark gebracht. TI biedt het board, LaunchPad, aan voor
slechts $4,30. Met de introductie van de LaunchPad lijkt Texas Instrument de
concurrentie aan te willen gaan met de Arduino.
Het development board is geschikt voor MSP430 serie microcontrollers van TI.
Deze low-power en low-cost microcontrollers zijn 16 bit en hebben volgens TI
betere performance dan 8 bit microcontrollers. De goedkoopste en simpelste
microcontroller uit de serie is verkrijgbaar vanaf $0,25.

De LaunchPad bestaat uit het development board, twee MSP430 microcontrollers, een mini-USB
kabel, PCB connectors, een kristal en een quick start guide. Beide meegeleverde
microcontrollers hebben een 14-pin DIP behuizing en 2 kB flash geheugen. Een van de twee
microcontrollers heeft ook een 10 bit ADC. Deze controller is geprogrammeerd met een
voorbeeldprogramma dat een aantal features van de microcontroller demonstreert.
Voor het ontwikkelen met het board stelt Texas Instruments de tools IAR Embedded Workbench
en Code Composer Studio ter beschikking. Hiermee is het mogelijk om in C of assembly software
te maken en te debuggen.
De LaunchPad vertoont veel overeenkomsten met de Arduino, het open-source microcontroller
platform dat populair is onder hobbyisten. Het Arduino platform maakt gebruik van Atmel
microcontrollers. De LaunchPad is onder andere verkrijgbaar in de webshop van TI voor de prijs
van $4,30. Op de wiki van TI is meer informatie te vinden over de LaunchPad.
Langzaam knipperlicht
Gebruiker deKees stuurde ons een schema voor een langzaam knipperlicht. Deze schakeling zorgt
ervoor dat een gloeilampje langzaam knippert, dat wil zeggen dat de lamp steeds feller gaat
branden totdat een maximum is bereikt en dan weer langzaam in sterkte afneemt tot de lamp
weer uit is. De schakeling maakt gebruik van pulsbreedtemodulatie (PWM) zodat weinig
vermogen verloren gaat. Het knipperlicht is opgebouwd rond de quad opamp LM324.
VirtualBreadboard
Met VirtualBreadboard kun je simpele schakelingen rond microcontrollers ontwerpen en testen.
Verschillende microcontrollers kunnen worden gebruikt, waaronder een aantal ontwikkelborden
zoals een Arduino of een BasicStamp. VirtualBreadboard is freeware.
Fritzing
Fritzing bestaat uit drie delen: een breadboard view, een schema view, en een printplaat view.
De drie views zijn aan elkaar gekoppeld, een wijziging in één van de views betekent dat het in
de andere twee wordt bijgewerkt. Het is de bedoeling dat je eerst een werkende schakeling
natekent in de breadboard view, het schema controleert en daarna de print ontwerpt.
De printplaat editor heeft een autorouter, maar het is ook mogelijk handmatig te routen. Via een
druk op de knop kun je gemaakte projecten delen via de Fritzing website. Fritzing is open source
en gratis te gebruiken.
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Elektor presenteert eerste LED special
Elektor heeft een special op de markt gebracht die draait rond de LED. De eerste
special over LED's behandelt niet alleen theorie, maar ook de praktijk, zoals een
aantal zelfbouw projecten.
De special begint met een artikel over de theorie van licht en de eigenschappen
van een aantal lichtbronnen, waarbij LED's uiteraard ook besproken worden. Een
ander artikel gaat in op de toepassing van lichtbronnen in de verlichtingstechniek. Ook wordt
gekeken naar de stand van zaken van toepassing van LED's in beamers.
Stuurschakelingen voor LED's komen ook aan de orde in een tweetal artikelen, waaronder een
artikel geschreven door Prema Semiconductor over een driver IC voor 0,5 en 1 W power LED's.
Tevens is een artikel geweid aan de toepassing van LED's in auto's.
Ook zelfbouw projecten ontbreken niet in de special. Er wordt een Living Colors-achtige lamp
besproken die door middel van een Bluetooth interface via een mobiele telefoon of de PC
aangestuurd kan worden. Een ander project is een universele LED-lamp met programmeerbare
overvloeiers. Daarnaast wordt een elektronische dobbelsteen en een LED-dimmer besproken
waarmee de kleurmenging traploos geregeld kan worden.
LED special 1 telt 98 pagina's en is voor € 17,50 te koop bij de boekhandel en in de webshop van
Elektor.
LED fiets achterlicht
Gebruiker karelectro stuurde ons een ontwerp voor een fiets achterlicht uitgevoerd met LED's.
De schakeling wordt gevoed met de fietsdynamo. Door het gebruik van een supercap blijven de
LED's lang na stilstand (tot 45 minuten) doorflitsen. Met een stroombron wordt de supercap
opgeladen. Tijdens het fietsen branden de LED's constant, als je stopt beginnen de LED's te
knipperen. Met de CMOS versie van het 555 timer IC worden de LED's aan het knipperen
gebracht.
Verkoop Rosmalen kitjes
Voor de Radio Vlooienmarkt in Rosmalen (afgelopen maart) had Thijs Möring een drietal bouwkits
voorbereid. Door problemen met de levering van de printplaatjes waren de kitjes helaas niet op
tijd om in Rosmalen verkocht te worden. Maar de kitjes zijn nu alsnog te koop!
Het eerste kitje is een LED zaklamp. Dit kitje is vorig jaar ook verkocht. Het bijzondere is dat
deze zaklamp ook werkt met batterijen die zo leeg zijn dat andere apparaten er niet meer op
werken. Het kitje is uitgevoerd met SMD.
Het tweede kitje is een 10W versterker met een TDA2003 versterker IC. De versterker werkt op
12V en wordt opgebouwd met through-hole componenten.
Het laatste kitje is een voltstick. Hiermee kun je contactloos controleren of ergens spanning op
staat of niet. Handig voor het controleren van stopcontacten. De voltstick wordt gevoed met 2
AAA batterijen. Ook dit kitje is uitgevoerd met SMD.
Wil je één of meerdere kitjes bestellen? Ga dan naar het topic op het forum voor meer
informatie. De opbrengst wordt gebruikt om de server van Circuits Online te financieren.
Downloads & links
In de afgelopen jaren zijn de downloads en links op Circuits Online ietwat verwaarloosd:
inmiddels stonden er een hoop dode links bij. De downloads en links zijn nu allemaal
gecontroleerd en waar nodig gecorrigeerd, zodat alle links weer zouden moeten werken. Mocht
je nog iets tegen komen dat niet werkt zoals het moet, laat het dan even weten.
Resistor CAD 2.0
Als je een bepaalde weerstandswaarde nodig hebt, kun je met Resistor CAD 2.0 eenvoudig
berekenen welke weerstanden je hiervoor in serie of parallel kunt zetten. Je kunt kiezen uit

verschillende E-reeksen voor de beschikbare waardes. Het is ook mogelijk om te rekenen aan
spanningsdelers.
Resistor Optimizer 0.53
Ook met Resistor Optimizer 0.53 kun je rekenen aan weerstanden. Je voert de gewenste
verhouding en tolerantie in, en het programma berekent welke waardes uit de E-reeksen hier
het beste bij passen. Eventueel kun je bepaalde weerstandswaardes uitsluiten bij de berekening.
Verder kun je de bovenste of onderste weerstand van de deler samenstellen uit meerdere
weerstanden en het programma hiervan de waarde laten bepalen.
In een ander deel van de tool kun je een gewenste weerstandswaarde invoeren, het programma
berekent dan welke weerstanden je parallel moet zetten om het dichtste bij die waarde te
komen.
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Oscilloscoop tutorial
Fred101 heeft ons een artikel over de oscilloscoop gestuurd. Deze uitgebreide tutorial geeft een
stuk geschiedenis van de oscilloscoop en behandelt de belangrijkste kenmerken, functies en
bediening van de oscilloscoop. Ook zaken zoals het verschil tussen analoge en digitale
oscilloscopen, bandbreedte, probes en precisie komen aan bod.
Temperatuurregeling voor broedkast
Gebruiker karelectro stuurde ons een ontwerp voor een goedkope en toch goedkope
temperatuurregeling voor een broedkast. De schakeling werkt met een NE555 timer IC. De NE555
stuurt afhankelijk van de met een NTC gemeten temperatuur via een triac een lamp aan, die de
verwarming verzorgt.
Automatisch LED achterlicht
Karelectro was op dreef, want hij stuurde ons ook een schakeling van een automatisch LED
achterlicht. Het achterlicht schakelt in door beweging (als het donker is). Na ongeveer 20
minuten stilstand wordt het achterlicht weer uitgeschakeld. Zo kun je niet vergeten het
achterlicht uit te schakelen, zodat je minder snel verrast wordt door lege batterijen. De
schakeling kan ingebouwd worden in de behuizing van een achterlicht op batterijen dat
goedkoop in de handel te koop is.
User icon in forum
Sinds bijna twee maanden is het mogelijk om je user icon (de afbeelding die in het forum onder
je naam verschijnt) naar Circuits Online te uploaden. Dat betekent dat je niet meer bijvoorbeeld
het Uploadarchief hoeft te gebruiken om je icon te plaatsen. Als je ingelogd bent kun je naar je
profiel gaan om het user icon in te stellen.
Prettige kerstdagen en een gelukkig 2011!
Zo aan het einde van het jaar zijn statistieken altijd wel fijn. In 2010 werd Circuits Online
ongeveer 4,8 miljoen keer bezocht. Het aantal geregistreerde gebruikers steeg tot meer dat
37500. Met z'n allen waren zij verantwoordelijk dat er nu bijna 1,2 miljoen berichten op het
forum staan, in meer dan 90.000 topics. Dat waren weer even genoeg cijfers. Het Circuits Online
Team wenst je fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar!
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Multimeter tutorial
Fred101 heeft wederom de pen ter hand genomen om een tutorial te schrijven,
deze keer over de multimeter. Het artikel start met de geschiedenis van
multimeters en behandelt zowel analoge als digitale multimeters. Ook worden
specificaties en de betekenis ervan en diverse functies uitgelegd.
Accuboormachine druppellader
Gebruiker karelectro stuurde ons een ontwerp voor een druppellader voor een
accuboormachine. Deze schakeling is een oplossing voor het probleem dat de
accu van de boormachine altijd net leeg is als je 'm nodig hebt. Het is een
druppellader waarmee de accu constant opgeladen kan worden. De
accuboormachine wordt, als ie niet gebruikt wordt, gewoon op de druppellader
gezet waardoor de accu altijd klaar voor gebruik is. Met twee ingebouwde LED spots wordt de
werkplaats altijd minimaal verlicht.
Audio power LED
Van Michiel Ter Burg ontvingen wij de audio power LED, een schakeling die met
een tweekleuren LED aangeeft hoeveel vermogen een versterker levert. Aan de
kleur van de LED kan het door de versterker geleverde vermogen afgelezen
worden (maximaal ongeveer 9 Watt in 4 Ω). De schakeling wordt rechtstreeks aan
de luidspreker aangesloten.
Rosmalen 2012
In 2012 zal Circuits Online weer met een grote stand te vinden zijn op de
Landelijke Radio Vlooienmarkt in het Autotron te Rosmalen. De vlooienmarkt is
op zaterdag 10 maart. Deze keer hebben we het idee opgevat om
clinics/demonstraties te organiseren over verschillende onderwerpen. Om te
kijken of hier genoeg voor animo is, hebben wij een poll gemaakt waarmee je
kunt aangeven welke onderwerpen je het liefste behandeld zou willen zien. Met de resultaten
kijken wij vervolgens of er clinics georganiseerd zullen worden en welke dat gaan worden.
Circuits Online op Twitter
Circuits Online is sinds een tijdje ook te vinden op Twitter: @circuits_online. Er
wordt getweet over nieuwe dingen op Circuits Online en elektronica nieuws. De
tweets zijn ook terug te vinden op deze pagina. Dus volg @circuits_online om ook
op Twitter altijd up-to-date te blijven!
Prettige kerstdagen en een gelukkig 2012!
De vaste lezers hebben het wellicht al opgemerkt: dit is pas de eerste (en tevens
laatste) Circuits Online nieuwsbrief van dit jaar. Het samenstellen van
nieuwsbrieven is er dit jaar een beetje bij ingeschoten. Maar dan hebben wij
meteen een goed voornemen voor 2012: meer nieuwsbrieven versturen! Rest ons
als het Circuits Online Team je nog fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar te
wensen!
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Elektronicavoedingen zonder stress van Elektor
Onlangs heeft Elektor een boek uitgebracht over principes en schakelingen van
elektronicavoedingen. Het boek, dat geschreven is door Franz Peter Zantis,
behandelt zowel theorie als praktijk.
"Elektronicavoedingen zonder stress" begint met theorie van en berekeningen aan spannings- en
stroombronnen. Mobiele voeding, met batterijen en accu's, inclusief laadmethodes, komen ook
aan bod. In het boek staat verder beschreven hoe de uitgangsspanning en -stroom van een
onbekende transformator bepaald kan worden. Gelijkrichting en afvlakking worden ook zowel in
theorie als de praktijk besproken.
Het boek laat ook zien hoe netvoedingen zonder galvanische scheiding gemaakt kunnen worden
(met een serieweerstand of seriecondensator). Uiteraard mag daarbij een paragraaf over
veiligheid niet ontbreken. Een apart hoofdstuk behandelt spanningsstabilisatie en de meest
gebruikte schakelingen daarvoor. Verder worden de formules gegeven voor het rekenen aan
koeling van componenten.
Naast lineaire voedingen is er ook plek voor schakelende voedingen. De principes en
basisconfiguraties van schakelende voedingen komen aan bod. Spoelen en condensatoren zijn in
schakelende voedingen kritische onderdelen, daarom wordt apart behandeld welke eisen aan
deze componenten gesteld worden.
"Elektronicavoedingen zonder stress" telt 292 pagina's en is voor € 39,95 te koop in de webshop
van Elektor.
Agilent introduceert nieuwe laaggeprijsde oscilloscopen
Onlangs heeft Agilent Technologies een nieuwe serie oscilloscopen met een
vriendelijkere prijs geïntroduceerd. De bandbreedte van deze 2-kanaals
oscilloscopen, die in de Verenigde Staten vanaf $ 790,-- te koop zijn, varieert van
50 tot 150 MHz.
De 1000B serie bestaat uit vier modellen, met bandbreedtes van 50, 70, 100 en 150 MHz. De
oscilloscopen zijn uitgerust met een 5,7 inch QVGA LCD. De samplerate bedraagt 1 GS/s en er is
plaats in het geheugen voor maximaal 16 kpts per kanaal.
Er kunnen 23 automatische metingen worden uitgevoerd waarbij gebruik kan worden gemaakt
van een ingebouwde frequentieteller. Go/no-go tests behoren ook tot de mogelijkheden.
Glitches kunnen opgespoord worden met de zogenaamde sequence mode, waarin tot 1000
triggermomenten opgeslagen kunnen worden. Met de USB-aansluiting kunnen meetresultaten
eenvoudig opgeslagen en gedeeld worden.
Agilent heeft de 1000B serie ontwikkeld voor onderwijsinstellingen en technici met een beperkt
budget, en voor hobbyisten.
DVD Masterclass Moderne Buizenelektronica van Elektor
Elektor heeft een DVD uitgebracht met daarop een masterclass over
buizenversterkers door Menno van der Veen. Zowel voor- als eindversterkers
komen aan bod.
In de buizenwereld is Menno van der Veen geen onbekende. Hij schreef een
aantal boeken over het ontwerpen van buizenversterkers, waaronder Moderne
High-End buizenversterkers en High-End Buizenversterkers deel 2. Verder heeft hij diverse
(ringkern)transformatoren ontworpen voor gebruik in buizenversterkers.
Het eerste deel van de masterclass, dat 60 minuten duurt, gaat over het gebruik van buizen voor
voorversterking. Menno bespreekt een standaard versterkerschakeling, geeft aan welke
problemen deze geeft en noemt vervolgens mogelijke oplossingen hiervoor. Zo wordt onder

andere vervorming, brom van de voeding en de negatieve invloed van kathode-elco's besproken.
Het tweede deel is 80 minuten lang en gaat over eindversterkers met buizen. Hierbij komen
uitgangstransformatoren, koppelcondensatoren, terugkoppeling en het meting aan versterkers
met de computer aan bod. Met de computer kan onder andere de uitgangsimpedantie en
lineariteit van een versterker beoordeeld worden.
Op de DVD staat ook een dictaat behorende bij de presentatie en een aantal publicaties van
Menno in PDF-formaat. De DVD is voor € 29,95 te koop in de webshop van Elektor.
Werken met MOSFET's
Rogier Wolf, SparkyGSX en H. van Zwieten maakten gezamenlijk een artikel over
het werken met MOSFET's. Het artikel, dat op ons forum is ontstaan, beschrijft
hoe MOSFET's werken, welke verschillende types er zijn, hoe je MOSFET's kunt
gebruiken en welke parameters een MOSFET heeft. Ook worden tips voor in de
praktijk gegeven.
Buizen hoofdtelefoonversterker met 6CG7 en 12AU7
Gebruiker Don Zalmrol stuurde ons een schakeling van een buizen
hoofdtelefoonversterker met 6CG7 en 12AU7. De versterker gebruikt geen
uitgangstransformator en kan hoofdtelefoons met een impedantie van 50 tot 500
Ω aansturen.
Het ontwerp maakt gebruik van parallel geschakelde 12AU7 en 6CG7 buizen. Ook het schema
voor de voeding, die twee kanalen kan voeden, heeft de auteur meegeleverd.
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Voltcraft AT-400 automotive multimeter review
In deze review kijken we naar de AT-400 automotive multimeter met 4000 counts
van Voltcraft, het huismerk van Conrad Electronic. De automotive functies zijn
onder andere het meten van toerental, contacthoek en duty-cycle. De meter
heeft veel meetfuncties, is robuust uitgevoerd en stof- en waterdicht (IP67).
1Q motorregelaar voor rolstoelmotoren
H. van Zwieten stuurde ons een schakeling voor een regelaar voor
rolstoelmotoren. De regelaar werkt met behulp van PWM. Het PWM signaal wordt
met een PIC microcontroller gegenereerd. De microcontroller bewaakt verder de
temperatuur en de stroom door de motor. Met een potmeter kan de snelheid van
de motor ingesteld worden.
SchemeIt

SchemeIt is een online editor gemaakt door Digi-Key waarmee je schema's kunt
tekenen. Je kunt de getekende schema's opslaan in je account of als afbeelding
of PDF-bestand exporteren. Ook kun je direct een link naar schema maken om
het bijvoorbeeld op ons forum te zetten. Aan de hand van het schema kun je een
lijst met onderdelen maken en direct bij Digi-Key bestellen.

Prettige kerstdagen en een gelukkig 2013!
In deze tijd van het jaar is het gebruikelijk om terug te kijken op het afgelopen
jaar. 2012 was voor Circuits Online een goed jaar, met onder andere 4,7 miljoen
bezoekers en wederom een succesvolle stand op de radio vlooienmarkt in
Rosmalen. Het Circuits Online Team wenst je fijne kerstdagen en een gelukkig
nieuwjaar!
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Nieuw boek over Raspberry Pi van Elektor
Elektor heeft een nieuw boek uitgebracht over de Raspberry Pi, de compacte en
complete computer die slechts een paar tientjes kost. Met 45 elektronica
projecten maakt het boek je wegwijs met de Raspberry Pi.
De Raspberry Pi is een vorig jaar geïntroduceerde computer op creditcard
formaat. Het is een volwaardige computer met 700 MHz processor, HDMI,
netwerk- en USB-aansluitingen. De Pi draait op Linux en gebruikt een SD-kaart voor dataopslag.
Het sterke punt van de Raspberry Pi is de combinatie van de software en mogelijkheid om het
apparaat aan elektronica te koppelen.
Het boek begint met een introductie in het besturingssysteem Linux en de software van de Pi.
Programmeren in de shell Bash komt ook kort aan de orde. De programmeertaal Python is de
hoofdtaal van de Raspberry Pi en komt dus het meeste aan bod. Ook Javascript (voor het maken
van web-interfaces) wordt kort behandeld.
Na de software is de hardware aan de beurt. In het boek wordt getoond hoe de IO-interface van
de Raspberry Pi gebruikt kan worden om externe elektronica aan te sturen en hoe je dat vanuit
software kunt doen. Hierbij worden ook zaken als PWM, SPI en I²C behandeld. Al die dingen
worden uitgelegd met kleine projectjes, zoals een motorsnelheidsregeling, temperatuurmeter en
analoog-digitaal conversie en omgekeerd. Verder wordt ook gedemonstreerd hoe de ingebouwde
webserver van de Raspberry Pi gebruikt kan worden om elektronica te besturen.
Het boek is een goede introductie in de wereld van de Raspberry Pi, zeker wanneer je nog niet
bekend bent met Linux of de gebruikte programmeertalen. De auteur is Bert van Dam, die
eerder onder andere het boek "50 PIC Microcontroller projecten" schreef. Het boek telt 292
pagina's en is voor € 36,95 te koop in de webshop van Elektor.
LCR meter tutorial
Van de hand van fred101 komt weer een tutorial, deze keer over LCR meters. De
interessante en uitgebreide tutorial behandelt het meten van condensatoren,
spoelen en weerstanden met LCR meters en meetbruggen.
Handboek Software Defined Radio
Bij de Downloads is een handboek toegevoegd met een beknopte uitleg over
Software Defined Radio met daarnaast een heleboel hardware van de uitgever
Pentek. De uitleg bespreekt het principe van sampelen, algemene SDR principes
en de gebruikte hardwaretechnologieën.
Circuits Online op Facebook
Circuits Online was al een tijdje op Twitter te vinden maar sind kort hebben we
ook een eigen Facebook pagina. Er is nu nog niet zo veel op te vinden maar dat
gaat hopelijk snel veranderen. Wil je ook op de sociale media op de hoogte
blijven van Circuits Online, like dan de pagina van ons!
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Circuits Online op de Radio Vlooienmarkt 2014 in Rosmalen
Op zaterdag 15 maart was weer de Landelijke Radio Vlooienmarkt in het Autotron
te Rosmalen. Alweer voor het zevende achtereenvolgende jaar was Circuits
Online te vinden als één van de 330 stands.
Voor de vlooienmarkt is Tom de Goede weer door Nederland en België getrokken
om spulletjes voor de verkoop op onze stand op te halen. Ook werden diverse bouwpakketjes en
weerstandsetjes van SMDShop.nl verkocht.
Op de stand werden een aantal zelfbouwprojecten getoond, waaronder een LED lichtkrant van
JesperR en een jumbo VFD klok van The Engineer. De Tesla-coil van Guido Mennen bleef dit jaar
thuis. Maar hij had een waardige opvolger gefabriceerd, een Jakobsladder van ruim een meter
hoog. Ook die trok natuurlijk erg veel bekijks.
Verder was er wederom een prijsvraag waarmee je kans kon maken op één van de drie OpenWRT
modules, beschikbaar gesteld door DPTechnics. De prijswinnaars hebben inmiddels hun prijs op
de deurmat horen vallen.
Onze stand was weer een groot succes, de omzet zal gebruikt worden om de financiële positie
van Circuits Online te ondersteunen. Bij deze willen wij alle vrijwilligers bedanken die zich voor
de stand hebben ingezet. Uiteraard danken wij ook de bezoekers van de stand die met hun
aankopen Circuits Online gesteund hebben en de gebruikers die spulletjes voor de stand
gedoneerd hebben.
Wil je nog een keertje nagenieten of wil je zien wat je gemist hebt? Guido heeft een time-lapse
filmpje gemaakt waarop onze stand te zien is. Een interessant perspectief op de stand zie je in
het time-lapse filmpje van Thijs Möring. Verder is er nog een kort filmpje gemaakt met een
sfeerimpressie van de markt. In het nieuwsbericht op onze site staan nog enkele foto's gemaakt
door Guido en Thijs.
Zes meetinstrumenten in één scoop van Tektronix
Onlangs heeft Tektronix de MDO3000 serie oscilloscopen geïntroduceerd. Deze
mixed domain scopen combineren zes meetinstrumenten in één apparaat:
oscilloscoop, spectrumanalyzer, logic analyzer, protocol analyzer,
functiegenerator en digitale voltmeter.
Door de integratie van deze meetinstrumenten is het mogelijk vrijwel ieder embedded ontwerp
te testen en debuggen zonder extra meetapparatuur, aldus Tektronix. De voordelen zijn een
besparing in kosten en plaats en het gebruiksgemak van meerdere instrumenten met dezelfde
interface.
De MDO3000 serie bestaat uit 2 en 4-kanaals oscilloscopen met een analoge bandbreedte van 100
MHz tot 1 GHz. De sample rate voor de 1 GHz modellen is 5 GS/s en voor de overige modellen
2,5 GS/s met een sample geheugen van 10 Mpoints. De optionele logic analyzer heeft 16
kanalen. De spectrumanalyzer werkt standaard vanaf 9 kHz tot de analoge bandbreedte van de
scoop, maar kan worden uitgebreid tot 3 GHz.
De scoop heeft een capture rate van meer dan 280.000 waveforms per seconde. De protocol
analyzer kan met optionele uitbreidingen 9 seriële protocollen analyseren, waaronder I²C, SPI,
RS-232, USB 2.0 en CAN. De optionele AWG heeft een uitgang tot 50 MHz en een sample rate van
250 MS/s. De digitale voltmeter heeft 4 digits en kan AC RMS, DC, of AC+DC RMS meten.
Adviesprijzen voor de MDO3000 serie starten vanaf $ 3.350 en lopen tot $ 18.650 voor het meest
uitgebreide model. David L. Jones van het EEVblog heeft de scoop al uit elkaar gehaald.
Doneren met PayPal op Circuits Online
Vanaf februari is het een stuk duidelijker hoe je Circuits Online financieel kunt ondersteunen

met een donatie. Daarnaast is het nu ook mogelijk direct online te doneren via
PayPal.
De mogelijkheid om te doneren bestond al lang, maar de instructies hoe je kon
doneren zaten verscholen in een topic dat niet eenvoudig te vinden was. Nu is het makkelijk
terug te vinden met een menu-item in de linkerbalk.
Je kunt nu ook online doneren via PayPal. De donatie wordt dan direct verwerkt. De
mogelijkheid om via bankoverschrijving te doneren bestaat uiteraard ook nog. Nieuw is ook dat
het doneren je een aantal voordelen oplevert:
De hele website wordt banner-vrij
Je krijgt toegang tot een afgesloten sectie op het forum waar ook niet-elektronica zaken
aan bod komen
Deze voordelen krijg je bij een donatie vanaf € 5,--. Verder krijg je bij iedere donatie een
vermelding bij je naam op het forum. Bestaande donateurs krijgen uiteraard ook deze
voordelen.
Dus als je Circuits Online een warm hart toedraagt, overweeg ons dan een bedrag te doneren.
Alvast bedankt voor jouw steun!
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Landelijke Radio Vlooienmarkt 2015 in Rosmalen
Op zaterdag 21 maart organiseert de Bossche Radio Amateur Club de Landelijke
Radio Vlooienmarkt. De markt, dit jaar de 40ste editie, is te vinden in het
Autotron te Rosmalen. Zoals gebruikelijk is Circuits Online weer aanwezig met
een stand.
De vlooienmarkt is de grootste en best bezochte van zijn soort in Nederland.
Het evenement is daarom bijna verplichte kost voor radioamateurs en elektronica hobbyisten. In
2014 kwamen ongeveer 5000 bezoekers voor de markt naar het Autotron voor de markt om de
330 stands af te struinen. Op de markt kun je terecht voor onder andere componenten,
meetapparatuur, buizen, HF spul, boeken en gereedschappen. Dit alles zowel nieuw als gebruikt
en het is een mooie kans om zeldzame spulletjes te vinden.
Ook dit jaar zal Circuits Online weer aanwezig zijn met een grote stand. Op de stand worden
diverse tweedehands spulletjes verkocht. De opbrengst daarvan wordt gebruikt om de financiële
huishouding van Circuits Online te ondersteunen. Mocht je zelf nog interessant elektronica spul
hebben liggen dat je aan Circuits Online wil doneren zodat het op de stand verkocht kan worden,
neem het dan mee op 21 maart. Op zaterdag 14 maart zal Tom door Nederland en België rijden
om spullen op te halen, dus als je niet kunt komen of het is teveel, stuur dan even een e-mail
naar Tom.
Op de Circuits Online stand kun je zoals altijd weer meedoen met een elektronica prijsvraag. Je
maakt dan kans op een Raspberry Pi 2 of het boek Mastering Surface Mount Technology door
Vincent Himpe.
De vlooienmarkt is geopend van 9:00 uur tot 15:30 uur. De kassa's gaan al om 8:00 uur open. De
entreeprijs bedraagt € 8,-- per persoon. Kijk voor meer informatie in het topic op het forum. In
het topic staat ook meer informatie over de mogelijkheden van het doneren van spulletjes.
Win toegangsvouchers voor de Radio Vlooienmarkt in Rosmalen!
Ben je nog niet zo bekend met radiomarkten en wil je weleens kijken wat het
is? HTF Electronics maakt het nu erg aantrekkelijk en stelt 15 toegangsvouchers
beschikbaar, die je kunt winnen door mee te doen aan onze actie! Member
Zirconium met zijn bedrijf HTF Electronics stelt de vouchers voornamelijk
beschikbaar om beginnende elektronica-hobbyisten kennis te laten maken met
radiomarkten.
Je kunt één van de vijftien vouchers winnen door voor woensdag 11 maart 21:00 uur een mailtje
te sturen naar Jeroen Vreuls (webmaster@circuitsonline.net) met in het onderwerp "Rosmalen
actie". Vermeldt in dat mailtje ook meteen je adres.
Met de voucher kun je de entree van € 8,- terug verdienen doordat je € 8,- korting krijgt op
jouw aankoop bij de stand van HTF Electronics. Er is geen minimum aankoop bedrag, maar er
wordt geen geld retour gegeven. Je kunt meedoen als je in Nederland of België woont.
De Raspberry Pi 2: quad-core en 1 GB RAM
De Raspberry Pi Foundation heeft de Raspberry Pi 2 Model B op de markt
gebracht. Het is een upgrade van de oude Model B met nu een quad-core
processor en 1 GB RAM. Desondanks is de Pi 2 volledig backwards-compatibel
met de eerste Pi.
De Raspberry Pi 2 maakt gebruik van de BCM2836 SoC van Broadcom. Dit is
een 900 MHz quad-core ARM Cortex-A7 processor. In vergelijking met de BCM2835 met 700 MHz
single-core ARM11 van de eerste Raspberry Pi biedt de BCM2836 een stuk meer power. Samen
met 1 GB DDR2 RAM is de Pi 2 ongeveer 6 keer sneller dan de oude Pi, aldus de Raspberry Pi
Foundation.

De Raspberry Pi 2 heeft dezelfde afmetingen en connectoren als de eerste Pi. Ook de software
is, op de Linux kernel na, backwards compatibel. Raspbian en NOOBS images met een ARMv7
kernel zijn per direct beschikbaar op de Raspberry Pi website. De Pi 2 kan ook de populaire Linux
distributie Ubuntu draaien, een Snappy Ubuntu Core image is beschikbaar.
Opvallend is dat de Raspberry Pi Foundation de afgelopen maanden samengewerkt heeft met
Microsoft. Het resultaat is dat de Raspberry Pi 2 ook op Windows 10 kan gaan draaien. De Pi
versie van Windows 10 wordt later dit jaar uitgebracht wordt door Microsoft gratis beschikbaar
gemaakt.
De Raspberry Pi 2 is onder andere verkrijgbaar bij element14 en RS Components. De adviesprijs
is ongewijzigd gebleven: $ 35.
Keithley introduceert grafische multimeter met touchscreen
Keithley heeft onlangs de DMM7510 geïntroduceerd, een 7,5-digit multimeter
met touchscreen die golfvormen op een oscilloscoop-achtige wijze kan
weergeven.
Keithley noemt de DMM7510 zelf een 'grafische sampling multimeter'. Door de
1 MS/s 18-bit A/D-converter kunnen golfvormen zichtbaar gemaakt worden.
Uiteraard kan hierbij op verschillende manieren getriggerd worden (onder andere flank en puls).
Met het 5" capacitieve touchscreen is de multimeter intuïtief te bedienen. Zo kan pinch/zoom en
slepen gebruikt worden om eenvoudig door menu's te navigeren en gemeten data overzichtelijk
te bekijken. DC volts kunnen gemeten worden met 14 ppm voor 1 jaar nauwkeurigheid. Verdere
meetfuncties zijn DC en AC stroom, capaciteit, frequentie en temperatuur.
De DMM7510 heeft zowel GPIB, USB 2.0 en LXI/Ethernet interfaces voor bediening op afstand.
Met software die Keithley gratis ter beschikking stelt kan de multimeter door een PC
aangestuurd worden. De adviesprijs voor de DMM7510 in de VS is $ 3.990.
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Landelijke Radio Vlooienmarkt 2018 in Rosmalen
Op zaterdag 17 maart wordt in het Autotron te Rosmalen voor de 43ste keer
de Landelijke Radio Vlooienmarkt georganiseerd. Ook dit jaar is Circuits
Online wederom aanwezig met een stand, en we hebben een klein jubileum
te vieren!
De vlooienmarkt voor elektronica, dat wordt georganiseerd door de Bossche
Radio Amateur Club, is de grootste en best bezochte in z'n soort in Nederland. Het evenement is
daarom bijna verplichte kost voor radioamateurs en elektronicahobbyisten. In 2017 waren en er
meer dan 330 stands en kwamen bijna 4500 bezoekers door de entree bij het Autotron.
Je kunt op 17 maart in het Autotron terecht voor onder andere componenten, meetapparatuur,
buizen, HF apparatuur, boeken en gereedschappen. Dit alles zowel nieuw als gebruikt. De markt
is ook een mooie kans om zeldzame spulletjes te vinden. Verder is het ook een goede
gelegenheid om bekenden te ontmoeten en lekker bij te kletsen.
Circuits Online stand
Zoals altijd zullen we ook nu weer in Rosmalen aanwezig zijn met een grote stand. Dit jaar
vieren we zelfs ons 10-jarig jubileum in Rosmalen! Op onze stand verkopen we diverse
tweedehands spulletjes. De opbrengst daarvan wordt gebruikt om de financiële huishouding van
Circuits Online te ondersteunen. Mocht je bij onze stand willen pinnen, dan kan dat met behulp
van onze overburen HTF Electronics.
Mocht je zelf nog interessant elektronica spul hebben liggen dat je aan Circuits Online wil
doneren zodat het op de stand verkocht kan worden, neem het dan mee op 17 maart. Kun je
niet komen of is het teveel, stuur dan even een e-mail naar Tom. Hij zal op zaterdag 3 maart
door Nederland en België rijden om spullen op te halen.
Op onze stand kun je ook meedoen met een prijsvraag. Je maakt dan kans op een transistor
tester, een waardebon van € 15,- van HTF Electronics of een Golden lidmaatschap voor Circuits
Online voor een jaar. De transistor tester is zeer veelzijdig en kan ook weerstanden, diodes,
FET's, condensatoren, spoelen, thyristoren en triacs testen.
De vlooienmarkt is geopend van 9:00 uur tot 15:30 uur. De kassa's gaan al om 8:00 uur open. De
entreeprijs bedraagt € 8,-- per persoon. Kijk voor meer informatie in het topic op het forum.
Win vouchers van HTF Electronics voor de Radio Vlooienmarkt in Rosmalen!
Ben je nog niet zo bekend met radiomarkten en wil je wel eens kijken wat het
is? HTF Electronics maakt het nu erg aantrekkelijk en stelt 10 vouchers
beschikbaar, te besteden bij de stand van HTF Electronics op de Radio
Vlooienmarkt in Rosmalen. Je kunt een voucher winnen door mee te doen aan
onze actie!
HTF Electronics (het bedrijf van member Zirconium) stelt de vouchers voornamelijk beschikbaar
om elektronica-hobbyisten kennis te laten maken met radiomarkten.
Je kunt één van de tien vouchers ter waarde van € 12,50 winnen. De voucher kun je op 17 maart
besteden bij de stand van HTF Electronics op de Radio Vlooienmarkt in het Autotron te
Rosmalen. Je kunt kiezen uit het hele assortiment van HTF Electronics. Er wordt geen geld
retour gegeven en bij uitgave van een hoger bedrag wordt € 12,50 in mindering gebracht.
Wil je meedoen? Stuur voor zaterdag 10 maart 20:00 uur een mailtje naar Jeroen Vreuls met in
het onderwerp “Rosmalen actie”. Vermeldt in dat mailtje ook meteen je gebruikersnaam op
Circuits Online, je straat en woonplaats. Dat is alles! Wij zullen dan uit de inzendingen tien
winnaars trekken. Wanneer je een voucher hebt gewonnen, dan ontvang je die meteen van ons.
En als je dan bij de stand van HTF Electronics langs gaat bedank Zirconium ook even! Je kunt
meedoen als je in Nederland of België woont.

© 1999 - 2018 Circuits Online Team · Archief · Afmelden

