
TWEEDE DEEL



Inschakelautomaten op 3V

Als vervolg op het artikel over de batterijvervangers (zie deel 1) is voor de netadapter van 3 V 
een inschakelautomaat ontwikkeld, waarbij met een druk op de knop de voeding wordt inge-
schakeld en tevens met dezelfde knop een apparaatje (bijvoorbeeld een zelf gebouwde elek-
tronische dobbelsteen of roulette) kan worden bediend. Als er niet meer op de knop wordt 
gedrukt, schakelt de voeding zichzelf automatisch uit en komt deze in de standby-stand. In het 
volgende artikel komt een variant op 5 V aan bod en een universele uitvoering met driepunts 
spanningregelaar die geschikt is voor andere uitgangsspanningen.

Principe
Het principe van de inschakelautomaat is eenvoudig, zie figuur 1. De inschakelautomaat zelf, 
die bestaat uit een tweetal CMOS-IC’s, voert continu spanning maar de stroomopname daar- 
van is bijzonder laag. In het schema is ook een standby-LED getekend en door hiervoor een 
knipper-LED te gebruiken, zal ook daarvan de gemiddelde stroomopname met de helft dalen 
ten opzichte van een LED die continu oplicht. Deze LED, die aangeeft dat de adapter netspan-
ning voert, is op zich overbodig en kan ook worden weggelaten.

Figuur 1: Principe van de inschakelautomaat.

Inschakelen
Op het moment dat de drukknop voor de eerste keer wordt ingedrukt, schakelt de voeding in 
die normaal ‘standby’ staat en dan nauwelijks stroom opneemt. Als er daarna niet opnieuw op 
de knop wordt gedrukt, zal de voeding na 10 seconden weer automatisch uitschakelen. Het in- 



en uitschakelen van de voeding gaat via de SD-pen van de spanningregelaar. Zodoende is hier 
gelijkstroomvermogen beschikbaar om kleine apparaatjes die op 3 V werken in te schakelen. 
Door hier in plaats van een apparaat een relais te denken, kunnen ook grotere stroomverbrui-
kers (op afstand) worden ingeschakeld via de relaiscontacten. Op deze manier schakelt een 
klein vermogen een zwaarder apparaat in dat na 10 s automatisch weer zal uitschakelen.

Automatische reset
Achter de tijdschakelaar van 10 seconden is een tweede tijdschakelaar opgenomen. In princi-
pe lijkt deze overbodig, maar sommige apparaatjes kunnen een automatische reset hebben die 
een schakeling in de neutrale stand zet als de spanning wordt ingeschakeld, of een oscillator 
hebben die eerst even moet aanlopen voordat deze stabiel werkt. Ook als de afstand tussen 
voeding en apparaat groot is, is het handig om even te wachten met het bedienen van het ap-
paraat tot de voedingsspanning stabiel is.Voor de tweede tijdschakelaar is hier een tijdsduur 
van 0,5 seconde gekozen, maar deze tijd kan meestal worden teruggebracht tot enkele milli-
seconden en dan merk je er niets van.

Start/stop
Hierachter bevindt zich tenslotte de start/stop-schakeling om het apparaat zelf te bedienen met 
dezelfde drukknop. Het bedienen kan pas als de eerste tijdschakelaar (10 s) actief is en de tijd 
van de tweede tijdschakelaar (0,5 s) is verstreken. Er kan zo vaak op de knop worden gedrukt 
als nodig is voor bijvoorbeeld het starten of stoppen van een spelletje. Wordt de knop steeds 
binnen 10 s bediend, dan gaat deze tijdsduur elke keer weer opnieuw in.

Werking van de inschakelautomaat
De tijdschakelaar is opgebouwd rond de 4538, een hertriggerbare monostabiele multivibrator 
die is aangesloten op de ongestabiliseerde voedingsspanning van NETA3V, zie figuur 2. Dit 
IC doet hier dienst als impulsverlenger met een minimum aan externe componten. Er is even 
overwogen om een 555-timer toe te passen, maar dat vraagt meer componenten en hertrigge-
ren is dan ook niet mogelijk. Dit IC is tevens geschikt als anti-dender schakeling om contact-
dender van drukknoppen te onderdrukken, kortom voor meer doeleinden toepasbaar. Hier 
wordt de functie van tijdschakelaar benadrukt. Als er op de knop wordt gedrukt, gaat ingang 5 
laag en omdat ook ingang 4 laag is, wordt meteen uitgang 6 hoog en uitgang 7 laag, waarop 
de voeding via SD wordt ingeschakeld. De tijdsduur wordt bepaald door de RC-tijd, die ge-
makkelijk kan worden berekend door de waarden van R (in Ω) en C (in µF) te vermenigvul-
digen: (10 x 106)  x (1 x 10-6) = 10 seconden. Is een tijd van 5 seconden voldoende, dan kan de 
condenstator worden vervangen door een type van 0,5 µF (een elco mag ook!) bij gelijk-
blijvende weerstandswaarde. Wordt de waarde van de condensator gehandhaafd, dan kan de 
weerstandswaarde worden verlaagd tot 5 MΩ. Op deze manier is elke gewenste tijdsduur ge-
makkelijk te bepalen. Doordat de schakeling hertriggerbaar is, kan de tijd onbeperkt worden 
verlengd door binnen het verstrijken van de RC-tijd opnieuw op de knop te drukken. De ge-
kozen inschakeltijd (RC-tijd) start dan opnieuw vanaf nul.
Hetzelfde geldt voor de vertragingstijd van 0,5 s. Op het moment dat de voeding wordt inge-
schakeld, wordt uitgang 6 hoog en dit signaal gaat naar ingang 12. Omdat dan ook ingang 11 
hoog is, wordt uitgang 10 hoog en uitgang 9 laag gedurende 0,5 s. Gedurende deze tijd wordt 
het indrukken van de startknop geblokkeerd via een poortschakeling, zodat de stuursignalen 
van de 4011 voor de bediening van het apparaat niet worden doorgegeven. Na 0,5 s wordt pen 
9 weer hoog en de poort via pen 1 vrijgegeven, waarna de stuursignalen actief worden. Er kan 
nu zo vaak op de knop worden gedrukt als nodig is. Gebeurt dit steeds binnen 10 s, dan blijft 
de voedingsspanning zonder onderbreking ingeschakeld en zullen de uitgangen van ROS2 



niet veranderen van niveau door het ontbreken van de triggersignalen van ROS1. 

Figuur 2: Schakeling van de inschakelautomaat voor enkelknopsbediening ENK1.

De uitgaande stuursignalen op de pennen 3 en 11 van de 4011 zijn op de print van figuur 3 al 
voorzien van weerstanden (4,7 tot 47 kΩ) om bijvoorbeeld rechtstreeks de basis van transisto-
ren in het apparaat te sturen. Om een schakeling of oscillator rond de 555-timer in het appa-
raat via pen 4 te starten en te stoppen kan in principe de weerstand vervallen, ook al ligt hier 
het stuurniveau boven de voedingsspanning van 3 V. Ook kan pen 5 van de 555-timer in een 
apparaat wellicht voor dit doel via een weerstand worden gestuurd. Bepaal daarom zelf aan de 
hand van het aan te sluiten apparaat dat ook op 3 V werkt of de weerstanden R4 of R5 al dan 
niet nodig zijn; dit is ook afhankelijk van de hoogte van de ongestabiliseerde spanning van de 
netvoeding. Als toegift is ook pen 6 van de 4538 naar buiten uitgevoerd – deze uitgang werkt 
tegengesteld aan het signaal SD.
Opmerking: De IC’s van het type 4011 mogen zondermeer worden vervangen door een 
Schmitt-trigger van het type 4093. Deze hebben dezelfde aansluitingen.

Print ENK1
De complete inschakelautomaat past op een printje van 2,5x5 cm, zie figuur 3. Voor C1 kan 
zowel een condensator als een elco worden toegepast. Aan de IN-pennen wordt de ongestabi-
liseerde voedingsspanning toegevoerd. De uitgangspennen 3 en 11 van de 4011 zijn zowel di-
rect als via weerstanden (4,7 tot 47 kΩ) naar buiten uitgevoerd. Naast pen 7 (SD) van de 4538 
is ook nog pen 6 beschikbaar. Hierop kan eventueel ook nog een transistor worden aangeslo-
ten die gelijk met het inschakelen van de spanningregelaar iets anders continu inschakelt zo 
lang de voedingsspanning aanwezig is. Op de START-pennen wordt de drukknop aangesloten 
voor het inschakelen van de voeding en de bediening van het apparaat.



       

Figuur 3: De print van de enkelknopsbediening.

Samenspel
De bedoeling is dat print ENK1 wordt ingebouwd in een apparaatje dat vervolgens via de 
start/stop-knop wordt ingeschakeld en bediend, zie figuur 4. Via een vijfpolige connector 
kunnen dan voeding en drukknop worden aangesloten, maar dit kan ook gescheiden met een 
driepolige connector voor de voedingsspanning en SD en een andere tweepolige connector 
voor de knop – tenzij deze drukkknop een vaste plaats krijgt op het apparaat. Op deze manier 
kan de voeding ook voor andere doeleinden worden gebruikt.

Figuur 4: Bij het samenbouwen volstaan er drie draden tussen voeding en apparaat als de 
knop al deel uit maakt van het apparaat.



Dobbelsteen op 3 V met 2 mA LED’s, gevoed door NETA3V en met inschakelautomaat ENK1 
voor eenknopsbediening.

Gecombineerde inschakelautomaat met geïntegreerde spanningregelaar
Als er in een apparaatje te weinig ruimte is om daar nog een extra printje in weg te moffelen, 
kan de voeding zelf ook worden gecombineerd met de inschakelautomaat, zie figuur 5. Dit 
levert een geheel andere benadering op en volgens dit concept zijn ook een aantal varianten 
gerealiseerd die in een later stadium de revue zullen passeren.

        

 

Figuur 5: Principe van ENK5 waarbij netadapter en inschakelautomaat zijn gecombineerd.



Bij deze uitvoering voor 3 V zijn de batterijvervanger NETA3V en ENK1 samengebracht op 
print ENK5, waarbij ENK weer staat voor enkelknopsbediening, zie figuur 6. Over de 
schakeling valt na het bovenstaande weinig meer te zeggen, deze is vrijwel identiek. Ook hier 
kan de poortschakeling 4011 worden vervangen door de Schmitt-trigger 4093. Hier bestaat 
het vaste gedeelte uit de spanningregelaar met omringende componenten en de 
inschakelautomaat. Het variabele gedeelte dat niet in figuur 6 is getekend, wordt gevormd 
door de brugcel en bufferelco, want met name deze laatste component wordt qua afmetingen, 
capaciteit en uitvoering aangepast aan de gebruikte netadapter. Afhankelijk van het type 
netadapter dat er wordt gebruikt, geeft dit de noodzakelijke vrijheid om de voeding naar eigen 
wens en/of behoefte aan te passen.

Figuur 6:  Schakeling van ENK5.

Realisatie van ENK5
Om dit te kunnen realiseren, bestaat ook de print uit twee delen, zie figuur 7. De complete 
schakeling is ondergebracht op het rechtergedeelte van de print. Links is voldoende ruimte 
aanwezig voor het onderbrengen van bijvoorbeeld de brugcel en bufferelco waarop een 
netspanningsadapter wordt aangesloten die in dit geval en bij voorkeur een zo laag mogelijke 
wisselspanning levert.



  
Figuur 7:  Print layout ENK5.

Hulpspanning
Is er voor het apparaatje ook nog een extra spanning van 1,5 V (of 2 V) nodig? In dat geval is 
er voldoende ruimte om bijvoorbeeld het printje D2VR of D2VSD (met doorverbindingsstrip 
om de uitgang te activeren), dat vooraf is afgeregeld op de gewenste hulpspanning, ook nog 
op de linkerkant van ENK5 onder te brengen, zie figuur 8. Deze extra spanningregelaar kan 
dan op twee manieren worden aangesloten:
* Aansluiten op de 3 V uitgangsspanning. In dat geval worden beide spanningen tegelijkertijd
   in- en uitgeschakeld. Houd er rekening mee dat de totale stroomafname van beide uitgangen
   dan beperkt blijft tot 100 of 150 mA.
* Aansluiten op de ongestabiliseerde ingangsspanning. Nu blijft de hulpspanning ingescha-
   keld, ook als de 3 V uitgangsspanning verdwijnt! Deze spanning van 1,5 V is dan aanwezig
   zo lang de netadapter met het lichtnet verbonden blijft. Is de afgenomen stroom erg laag,
   dan kan natuurlijk ook een zenerdiode met voorschakelweerstand in plaats van dit extra
   printje worden toegepast.

       

Figuur 8: Hier is de linkerzijde van de print voorzien van gelijkrichtdioden, bufferelco en 
eventueel andere uitbreidingen.



Praktijktip
Deze voedingscombinatie is geschikt voor het voeden van bijvoorbeeld een digitale klok op 
1,5 V die continu spanning voert en een digitale thermometer op 3 V die na het indrukken van 
de knop even de temperatuur aangeeft en na 10 seconden weer automatisch uitschakelt. Ga 
eens na welke combinaties bij u (thuis) in aanmerking komen voor dit soort toepassingen.

(Dit artikel is ook gepubliceerd in e-totaal nummer 3, maart 2006, pagina’s 16 en 17)

Johan Smilde

Indruk van het printonwerpprogramma Sprint-Layout van Abacom.


	
	TWEEDE DEEL
	Inschakelautomaten op 3V
	Principe
	Inschakelen
	Automatische reset
	Start/stop
	Werking van de inschakelautomaat
	Print ENK1
	Samenspel
	Gecombineerde inschakelautomaat met geïntegreerde spanningregelaar
	Realisatie van ENK5
	Hulpspanning
	Praktijktip


