
Zevenknipper
Dat is leuk! Waarschijnlijk liggen er ergens in een 
bureaulade van de hobbykamer nog wel enkele speciale 
LED’s en dan is er helemaal geen ingewikkelde 
elektronicaschakeling nodig met een timer of iets 
dergelijks om alles aan het knipperen te krijgen. Het 
volstaat om de LED’s goed aan te sluiten en als alles 
juist wordt gedimensioneerd, is de voedingsspanning 
niet kritisch en ligt deze ergens tussen 9 en 12 V.

Schakeling
Het schema is afgebeeld in figuur 1. Het hart van de schakeling wordt gevormd door een 
tweekleuren- of combi-LED (rood/groen). Het mooist is een type met een diameter van 8 of 
10 mm. Deze wordt gestuurd door twee (gele) knipper-LED’s, gecombineerd met enkele aan-
vullende en kruiselings in serie geschakelede LED’s (hier groen en rood), zodat niet alle 
LED’s links of rechts van de tweekleuren-LED tegelijkertijd oplichten. De gele knipper-

LED’s knipperen weliswaar in een vast ritme, maar... het 
in- en uitschakelen van beiden is niet gesynchroniseerd 
en daar wordt hier gebruik van gemaakt. Zoals bekend, 
ontstaan er mengkleuren bij het gelijktijdig en kortston-
dig inschakelen van de beide LED’s van de combi-LED 
waarbij de grootte van de beide stromen de kleur be-
paalt. Zijn de stromen van de combi-LED gelijk, dan 
licht deze LED niet rood of groen, maar volledig geel op. 
Is alleen de linker knipper-LED ingeschakeld, dan licht 
de combi-LED bijvoorbeeld rood op en is alleen de 
rechter knipper-LED ingeschakeld, dan licht de combi-
LED alleen groen op. Omdat de knipper-LED’s niet 
worden gesynchroniseerd, zullen de stromen door de 
combi-LED continu veranderen en daardoor ook de 
kleur. De aanvullende ‘normale’ rode en groene LED’s 
dienen slechts om het geheel te verfraaien. Omdat deze 
ook een behoorlijke spanningsval opleveren, zijn er geen 
voorschakelweerstanden nodig

Figuur 1: Principe van de zevenknipper.             

Stroom en spanning
De knipper-LED’s bepalen de maximale stroom van de beide ketens (nooit andere LED’s 
hieraan parallel schakelen!) en deze stroom ligt rond de 10 mA per keten. De gemiddelde 
waarde is minder omdat deze LED’s niet continu zijn ingeschakeld en daardoor daalt de totale 
stroomopname. De knipper-LED heeft een spanning van tenminste 3 V nodig en de 
ingebouwde chip begrenst deze stroom – deze LED’s kunnen in principe rechtstreeks op een 
voedingsspanning van 3 tot 5 V worden aangesloten zonder voorschakelweerstand. Met de 
combi-LED in serie bedraagt de minimale basisspanning dan 5 tot 6 V. Voor rode LED’s 
geldt een spanningsval van 1,6 tot 2,3 V (voor heldere typen geldt 1,75 V), voor groene en 



gele LED’s meer dan 2 V (ergens tussen 2,2 en 2,4 V) en blauwe hebben minsten 3 V nodig 
om op te lichten.

Om precies te bepalen, welke voedingsspanning minimaal noodzakelijk is, kunnen de afzon-
derlijke LED’s met een voorschakelweerstand van 220 Ω vooraf op een 5 V spanning worden 

aangesloten om met een voltmeter de spanningsval te meten. Ook met 
de LED-tester kan de spanningsval worden gemeten. Steek de LED in 
de tester, sluit de voltmeter aan en druk vervolgens op de testknop. De 
LED licht dan op en op de voltmeter kan de brandspanning van de LED 
worden afgelezen. Met één of twee aanvullende rode LED’s volstaat 
een voedingsspanning van 9 V, met twee aanvullende LED’s (rood en 
groen in serie) is na het vaststellen van de spanningsval 9 V haalbaar, 
maar om de knipper-LED’s goed te laten starten en alles goed op te la-

ten lichten is wellicht een spanning van 10 V of hoger beter. Dus eerst even wat experimente-
ren en de spanningen optellen.

Reuzenknipper
Wil je nog meer LED’s in meerdere cirkels om de duo-LED heen? Denk dan eens aan zuinige 
LED’s. In serie met de knipper-LED en de combi-LED worden bijvoorbeeld drie rode 2 mA 
LED’s geschakeld. Omdat per keten echter 10 mA ter beschikking staat (de knipper-LED 
heeft ook voldoende stroom nodig om te kunnen starten), kun je deze in serie geschakelde 
drie LED’s tenminste vijfmaal herhalen en parallel aan de andere aansluiten! Daarmee wordt 
de bureaulade dan ook echt goed opgeruimd...         Johan Smilde
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