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Inschakelautomaten op 5 V

Voeding inschakelen en apparaat bedienen
met DEZELFDE KNOP

Netvoeding en stroombesparing zijn de belangrijkste argumenten die tot deze inschakel-
automaten hebben geleid en mocht u eens vergeten om een apparaatje uit te schakelen, 
dan zorgt de elektronica ervoor dat het automatisch gebeurt.

Stroom sparen
Veel moderne apparaten, waaronder universele draagbare digitale multimeters, schakelen 
zichzelf na gebruik automatisch uit om de batterij te sparen. Deze uitschakelautomaat is 
meestal ‘diep geïntegreerd’ in het instrument en niet los in de handel verkrijgbaar. Om deze 
techniek na te bootsen met behulp van standaard componenten, zijn enkele kleine netvoeding-
en met inschakelautomaten bedacht. De uitvoering voor 3 V is in het vorige deel 2 van deze 
serie besproken. Voor ontwerpen met (voornamelijk digitale) schakelingen die op 5 V wer-
ken, zijn de hieronder beschreven inschakelautomaten bedoeld. Hiermee wordt batterijvoe-
ding in principe overbodig. Zijn ook nog extra hulpspanningen van 1,5 tot 3 V nodig, dan is 
combinatie met batterijvervangers uit deel 1 van deze serie mogelijk.
* De toegepaste spanningregelaar MIC2951 is al in deel 1opgevoerd en de inschakelautomaat 
in deel 2, zodat hier even met een korte toelichting wordt volstaan.

Principe
Voor allerlei zelfgebouwde apparaatjes die werken op een spanning van 5 V en een stroom 
opnemen van maximaal 100 tot 150 mA zijn een tweetal inschakelautomaten ontwikkeld, 
waarbij met dezelfde knop eerst de voedingsspanning wordt ingeschakeld en daarna het 
apparaatje wordt bediend, zie figuur 1.

Figuur 1: Principe van de inschakelautomaat.



De voeding schakelt zichzelf na verloop van tijd automatisch uit en komt dan in de standby-
stand. Deze standby-schakeling staat altijd onder spanning, maar door het gebruik van stan-
daard CMOS componenten  ligt de opgenomen stroom rond de 500 µA, afhankelijk van de 
hoogte van de ongestabiliseerde ingangsspanning. Voor netgevoede apparaten is een derge-
lijke stroom te verwaarlozen, bij batterijvoeding (9 V) ligt dat toch anders. Het blokschema 
van figuur 1 bestaat uit verschillende onderdelen:
* De ingangsschakeling, hier aangegeven als ongestabiliseerde spanning. Wat de verdere
   mogelijkheden zijn, wordt in figuur 3 toegelicht.
* De spanningregelaar. Hier is bewust gekozen voor twee varianten, de eerste met een vast
   op 5 V ingestelde MIC2951 (uitvoering ENK2). Omdat deze spanningregelaar ook in deel 1
   en deel 2 van deze serie wordt toegepast, kan wellicht een aantal spanningregelaars worden 
   aangeschaft voor meerdere projecten. In het tweede ontwerp (uitvoering ENK3) is gekozen
   voor de driepunts spanningregelaar MIC2950 (150 mA) of de 78L05 (100 mA). Door deze 
   spanningregelaar in een voetje te zetten, kan deze ook worden vervangen door een type met 
   een andere uitgangspanning, waardoor ENK3 universeel toepasbaar is: u zit dus niet zonder-
   meer vast aan 5 V.
* De inschakelautomaat. Deze schakelt de voeding gedurende 10 seconden in, maar deze 
tijd
   kan naar eigen wens worden ingesteld door de tijdbepalende componenten (RC-tijd) aan te
   passen. 
* De poortschakeling. Na een bepaalde vertragingstijd (100 ms tot 0,5 s) kan het apparaat
   worden bediend met dezelfde drukknop. Ook deze vertragingstijd kan naar wens worden 
   aangepast.
* Het apparaat. Elk (zelfbouw) apparaatje op 5 V wordt via de poortschakeling gestuurd en
   dit start/stop-signaal neemt hierbij de functie van een (eventueel reeds aanwezige) drukknop
   over.

   

Batterijvoe-
ding ook als  
alternatief  
mogelijk...



Inschakelautomaat ENK2
Hier is de MIC2951 toegepast als vaste 5 V spanningregelaar met afschakelmogelijkheid via 
SD (= shutdown), zie figuur 2. Als voeding dient een ongestabiliseerde ingangsspanning of 
eventueel een batterij van 9 V. Enkele andere mogelijkheden voor de ingangsschakeling geeft 
figuur 3 verderop. Omdat de CMOS-IC’s onder een hogere spanning staan dan het apparaat 
zelf, geldt voor alle schakelingen dat zo goed mogelijk ‘isoleren’ een vereiste is om bij afge-
schakelde voeding de eventuele lekstromen zo laag mogelijk te houden, zeker bij batterijvoe-
ding. Daarom is bijvoorbeeld in serie met ingang SD van de spanningregelaar een weerstand 
van 100 kΩ opgenomen. De voeding schakelt in door SD laag te maken, maar dat blijkt in de 
praktijk ook nog via een hoogohmige voorschakelweerstand uitstekend te werken; als de in-
gang maar ‘aarde’ ziet is het goed. Bij uitgeschakelde voeding loopt er een lekstroom naar 
SD, maar deze wordt nu door R4 beperkt en dat scheelt weer circa 200 µA. Kies daarom de 
weerstanden R5 en R6 aan de uitgang van de 4011 ook zo groot mogelijk om de lekstomen in 
standby zoveel mogelijk te beperken.

Opmerking: Als voor de vertragingstijd van ROS2 minimaal 0,5 s tot 1 s wordt genomen, kan 
de voeding zich melden met een piepje om aan te geven, dat het apparaat mag worden be-
diend met de knop. In plaats van een piëzo-elektrische zoemer kan ook een zuinige 2 mA 
LED worden toegevoegd waarmee de schakeling zich optisch meldt. Is een wachttijd niet 
nodig, vervang dan C5 van 0,56 µF door een lagere waarde van bijvoorbeeld 1 nF en laat dan 
zoemer en LED gewoon weg.

Figuur 2: Schakeling van de inschakelautomaat voor 5 V.



Ingangsschakeling
Uitgangspunt is een (ongestabiliseerde) gelijkspanning die liefst zo dicht mogelijk bij de ge-
wenste gestabiliseerde uitgangsspanning in de buurt komt. In dat geval worden de componen-
ten niet onnodig opgewarmd en gaat zo’n schakeling tientallen jaren mee. Er zijn talrijke mo-
gelijkheden om kleine apparaten te voeden en daarmee is rekening gehouden bij de opzet van 
de print die uit twee delen bestaat, zie figuur 3. Het linkerdeel van de print kan naar eigen be-
hoefte worden ingevuld en als die niet nodig is ook worden afgezaagd. Het rechterdeel bevat 
de voedingsschakeling met inschakelautomaat. 

Figuur 3: Mogelijkheden van de ENK-printjes.

Er zijn diverse mogelijkheden om de ingangsschakeling naar eigen wens aan te passen:

1. Netvoeding
Aan de IN-klemmen wordt een (ongestabiliseerde) gelijkspanning toegevoerd, afkomstig van 
een netvoeding of een ‘complete’ netspanningsadapter met trafo, brugcel en bufferelco. Het 
linkerdeel van de print is dan over voor andere uitbreidingen of kan worden afgezaagd.

2. Batterijvoeding
Het linkerdeel van de print heeft zodanige afmetingen dat hier precies een batterij van 9 V op 
past. Op de print worden aan de boven- en onderzijde twee tochtstripjes geplakt waar de bat-
terij op rust zodat deze stabiel ligt en niet verschuift en vervolgens wordt deze met twee mon-
tagedraadjes op de print vastgezet – een breed elastiek om batterij en print of een batterijhou-
der kan ook. Als een apparaatje niet wordt gebruikt, verdient het de voorkeur om de batterij 



helemaal uit te schakelen omdat deze anders (weliswaar tergend langzaam) leegloopt. In 
plaats van een extra schakelaar kan ook de bevestigingsclip van de batterij worden losge-
nomen. Batterijvoeding kan worden toegepast, ook al is het uitgangspunt hier netvoeding.

3. Wisselspanningsvoeding
Bij pure wisselspanningsvoeding wordt een netspanningsadapter die alleen een trafo bevat op 
het linkerdeel van de print aangevuld met de onmisbare brugcel en bufferelco om er een onge-
stabiliseerde gelijkspanning van te maken. Er is voldoende ruimte voor forse exemplaren.
Tip: Denk ook eens aan de transformator van de kerstverlichting die bijna het hele jaar onge-
bruikt in de kast ligt!

4. Druppellader
Nog een netspanningadapter, maar nu met trafo, weerstand en diode die dienst heeft gedaan 
als druppellader voor een ander apparaat. Als het motortje van bijvoorbeeld een kruimeldief 
stuk is, kan de accu op het linkerdeel van de print worden gemonteerd en dienst doen als 
voedingsbron. De extra diode beveiligt de schakeling zodat deze nooit wisselspanning krijgt 
toegevoerd.

5. Zoemer
Een piëzo-elektrische zoemer meldt zich met een piepje om aan te geven, dat het apparaat is 
ingeschakeld en dat daarna bediening mogelijk is. Deze zoemer kan op het linkerdeel van de 
print worden geplaatst.

6. Batterijvervangers
De batterijvervangers D2VR (uitgangsspanning 2 V) of D2VSD/D3VSD (uitgangsspanningen 
1,5 V of 3 V) kunnen op het linkerdeel van de print worden geplaatst en naar keus door de in- 
of uitgangsspanning worden gevoed – in het laatste geval verdwijnt ook deze spanning als de 
voeding afschakelt. Op de printjes van D2VSD en D3VSD moet wel de doorverbindingsstrip 
worden aangebracht om deze hulpspanning te activeren. Desgewenst kan hulpspanning afzon-
derlijk met een schakelaar worden in- of uitgeschakeld als deze rechtstreeks door de ingangs-
spanning wordt gevoed: deze spanning blijft dan continu beschikbaar. Is slechts een kleine 
stroom nodig dan volstaat een zenerdiode met voorschakelweerstand.

7. Relais
Met een relais over de 5 V uitgangspanning kan een zwaarder apparaat gedurende 10 s wor-
den ingeschakeld en bediend (niet getekend).

Print ENK2



Figuur 4: Print layout van ENK2.
Onder de hier als voorbeeld getekende batterij is een veld met soldeereilanden aangebracht, 
zie figuur 4, waarop aanvullende componenten een plaatsje vinden als er geen batterij maar 
een netvoeding of accu wordt toegepast. Voor C1 kan zowel een blokcondensator als een elco 
worden gebruikt. 

Inschakelautomaat ENK3
Ten opzichte van ENK2 is in de schakeling van ENK3 alleen de MIC2951 vervangen door de 
serieschakeling van een transistor (T1) en een driepunts spanningregelaar, zie figuur 5.

Figuur 5: Schakeling van ENK3. 

Merk op, dat het stuursignaal voor SD nu van pen 6 in plaats van pen 7 van ROS1 wordt afge-
nomen, omdat bij het hoog gaan van pen 6 de transistor geleidt en de voeding wordt ingescha-
keld. Bij het afschakelen (pen 6 laag) is de spanningregelaar volledig geïsoleerd door T1 zo-
dat deze geen ruststroom opneemt: deze schakeling is daardoor nog zuiniger in de standby-
stand. Een klein nadeel is de serieschakeling van transistor en spanningregelaar. Hierdoor is er 
een iets hogere ingangsspanning nodig (rond de 7 tot 8 V) en de transistor moet de volledige 
uitgangsstroom kunnen voeren. Voor de MIC2950 is deze maximaal 150 mA, voor de 78L0x 
maximaal 100 mA. Voor grotere uitgangsstromen kan T1 desgewenst worden vervangen door 
een Darlingtontransistor en een zwaardere spanningregelaar, die eventueel met koellichaam 
op het linker deel van de print wordt gemonteerd: aan u de keus om de beste combinatie te 
kiezen, afhankelijk van de toepassing. De 78L0x kan ook door een type met een andere span-
ning worden vervangen, zodat u niet vast zit aan een uitgangsspanning van 5 V.
Opmerking: Ook bij ENK2 en ENK3 mag de 4011 weer worden vervangen door de 4093.



Print ENK3
Op deze print is gebruik gemaakt van een standaard driepunts spanningregelaar uit de 78L0x 
reeks zodat naast de hier gesuggereerde 5 V ook andere uitgangsspanningen mogelijk zijn, zie 
figuur 6. De batterij kan worden vervangen door een andere ingangsschakeling naar keus.

Figuur 6: Print layout van ENK3.

Zuinige dobbelstenen op 5 V. De linker wordt ingeschakeld en daarna bediend middels 
inschakelautomaat ENK2 en de rechter via ENK3.

Conclusie
Door te kiezen voor een universele opzet van de ENK-printjes met afmetingen van 7,5x5 cm, 
uitgevoerd in een aantal varianten, kunnen de meeste kleine voedingsproblemen worden op-
gelost. Naast netvoeding is ook batterijvoeding mogelijk. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 
geïntegreerde, afschakelbare spanningregelaars in DIL-8 behuizing of van de standaard drie-
puntsregelaars in TO-92 behuizing waarmee elke gewenste uitgangsspanning kan worden ge-
realiseerd. De oplettende lezers zullen de varianten ENK4 (en ENK 6) nog hebben gemist! 



Deze speciale uitvoeringen zijn voorzien van een klokimpulsgenerator met de 4093 en komen 
bij de nog volgende bouwontwerpen van elektronische roulettes aan bod.           Johan Smilde
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