
Wave Lights

Wave Lights: Een elektronicabouw-

pakket voor de jeugd op basis van 

een AVR-microcontroller

Inleiding
‘Wave Lights’ is de naam van een elektro-

nicabouwpakket ontworpen voor de jeugd. 

Het bouwpakket geeft de mogelijkheid om 

zowel ervaring op te doen met het solderen 

van elektronica als met het doen van kleine 

radio-experimenten. 

Waarom dit bouwpakket? Sinds de intro-

ductie in de jaren tachtig van de elektro-

nicabouwpakketjes voor de JOTA door 

Radio Scouting, heeft onze plaatselijke 

Scoutinggroep bijna elk jaar bouwpakketjes 

gesoldeerd. Op een gegeven moment ont-

stond het idee om zelf eens een pakketje te 

ontwikkelen, namelijk een badge waarbij de 

naam van de scout in morse uitgezonden 

wordt. Zou dat niet geweldig zijn? Zo ont-

stond de ‘My Morse Guide’ badge (links 

op foto 1), die uiteindelijk niet alleen bij de 

plaatselijke Scoutinggroep gebouwd werd, 

maar ook op de Dag voor de RadioAmateur 

en het VERON Pinksterkamp. Door alle en-

thousiaste reacties, opgedane ervaringen en 

nieuwe creatieve ideeën ontstond een ver-

volgproject: De Wave Lights badge (rechts 

op foto 1). De Wave Lights werd ook weer op 

diverse evenementen gebouwd en deed in 

november 2015 mee in de ontwerpwedstrijd 

op de Dag voor de RadioAmateur.

In dit artikel wordt alle informatie gegeven 

om zelf een Wave Lights te kunnen bouwen. 

Maar daarnaast wordt de elektronische 

schakeling beschreven, worden de belang-

rijkste functies van de microcontroller uitge-

legd en worden de ontwerpbeslissingen toe-

gelicht. Dit elektronicaproject is ontworpen 

door Leo PA0LEZ en Ivo PA1IVO, met assis-

tentie van Ronald PA5RB bij het HF-deel van 

de schakeling.

Wat kan de Wave Lights badge?
Allereerst kan de badge radiosignalen (HF-

signalen) ontvangen. De sterkte van het 

HF-signaal wordt weergegeven met de vijf 

leds (foto 2); hoe sterker het ontvangen sig-

naal, des te meer leds oplichten. Typische 

signalen om te ontvangen zijn mobiele tele-

foons, wifi-routers en natuurlijk VHF en UHF-

amateurradio-signalen.

Daarnaast heeft de badge allerlei leuke 

patroontjes met de vijf leds. Er zijn zeven 

verschillende patroontjes ingebouwd, waar-

uit je kunt kiezen met de drukknop op de 

badge. De zeven ledpatronen hebben de 

volgende namen gekregen: Knight Rider, 

Stuiterbal, Alarm, Bubbels, Bitjesdisco, Puls 

en Snelweg.

De bediening gaat via de drie drukknoppen 

op de badge: een voor het aan- en uitscha-

kelen van de badge, een voor het selecteren 

van een ledpatroon, en de laatste voor het 

selecteren van de ontvangstgevoeligheid 

voor de radiosignalen.

De naam Wave Lights slaat op beide functies 

van de badge. Allereerst natuurlijk het me-

ten van radiogolven, de ‘waves’, de sterkte 

weergegeven via de leds, de ‘lights’. Maar de 

lights slaan ook op de vrolijke patronen die 

de badge kan produceren, en de toegepaste 

pulsbreedteaansturing geeft een aantal 

patronen ook een mooie golfbeweging: de 

‘wave’. 

Een gedetailleerde beschrijving van de wer-

king staat beschreven in de gebruiksaanwij-

zing op de website van de Wave Lights [1]. 

Daar is ook de bouwbeschrijving voor de 

jeugd te vinden, waarin per elektronicaon-

derdeel ook de functie kort toegelicht wordt 

zodat er stiekem nog wat kennis wordt op-

gedaan tijdens het bouwen.

Een gebouwde badge met antenne is te zien 

op foto 2; het schema van de Wave Lights is 

te zien in afbeelding 1. Het centrale onder-

deel is de AVR-microcontroller ATtiny85V, die 

verderop in meer detail wordt besproken.

Signaaldetectie met de  
Wave Lights badge
De te detecteren HF-signalen worden op-

gepikt met de rode draad (de antenne) aan 

de badge die tevens dienstdoet als handvat. 

De HF-signalen worden gelijkgericht met 

diode D1, terwijl de twee condensatoren C2 

en C3 zorgen voor de afvlakking over een 

groot frequentiebereik. De grootte van het 

HF-signaal wordt gemeten met de analoge 

ingang (analog to digital converter, ADC) 

op pin 1 van de microcontroller. Weerstand 

R12 is ter beveiliging van de ADC-ingang, en 
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Foto 1  Een My Morse Guide (links) en een Wave Lights (rechts) badge (foto: Henk-Jan Boluijt)

Foto 2  Een gebouwde Wave Lights badge 

met de draadantenne
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weerstand R13 om de condensatoren C2 en 

C3 te ontladen.

De standaardlengte van de antennedraad is 

35 cm. Dat is precies zo lang dat de badge net 

niet omvalt door het gewicht van de draad zelf, 

maar ook lang genoeg om HF-signalen van 

144 MHz of hoger te detecteren (rond 144 MHz 

werkt de antenne bijzonder goed, bij 430 MHz 

acceptabel). Mobiele telefoons zijn zeer goed 

te detecteren als ze zich ver van een zendmast 

af bevinden, terwijl ze als ze dicht bij een zend-

mast zijn juist weer niet goed zijn waar te nemen 

(het benodigde vermogen wordt dus goed gere-

geld in mobiele telefoons; kunnen wij radioama-

teurs daar nog wat van leren?). Wifi-signalen op 

2,4 GHz zijn nog net te detecteren, maar dan is 

het belangrijk om op het juiste punt en dicht bij 

de antenne te meten.

Indien frequenties onder 144 MHz gedetecteerd 

moeten worden, dient er een langere anten-

nedraad gemonteerd te worden; een beetje 

experimenteren dus. De hoogste frequentie 

die gedetecteerd kan worden wordt voorna-

melijk bepaald door de schottkydiode D1, de 

BAT81S. Metingen aan de badge laten zien dat 

de gevoeligheid van de schakeling heel sterkt 

afneemt voor frequenties boven 2,5 GHz. 

Door het ontbreken van een voorversterker (om 

het ontwerp simpel te houden) kan de badge al-

leen ‘sterke’ HF-signalen ontvangen die hoger zijn 

dan de drempelspanning van de schottkydiode, 

iets meer dan 0,3 V. De ADC-ingang van de mi-

crocontroller meet de spanning achter de diode 

D1 in een bereik van 0 V tot de voedingsspanning 

van ongeveer 3 V. De 10-bits ADC zet dit signaal 

om in een waarde tussen de 0 en 1023. 

In de software is bepaald wat de relatie is tus-

sen het ADC-signaal en het aantal leds dat gaat 

branden. Hiervoor zijn twee modes beschikbaar, 

‘normaal’ en ‘lineair’. De mode ‘normaal’ zorgt 

ervoor dat de leds al snel oplichten, om snel re-

sultaat te zien en het experimenteren te stimule-

ren. De mode ‘lineair’ laat de leds lineair met de 

gemeten spanning oplichten, waardoor er meer 

een ‘echt’ meetinstrument wordt nagebootst. 

In tabel 1 staat het gedrag van deze twee mo-

des weergeven. De mode ‘normaal’ blijkt in de 

praktijk prima te werken voor experimenten, en 

dit is ook de mode die daarom standaard actief 

wordt in de badge.

Interactie via de leds en drukknoppen
Via de drie drukknoppen (‘RADIO’, ‘LIGHTS’ 

en ‘ON/OFF’) vindt de bediening van de 

badge plaats, en via de vijf leds (‘LED1’ t/m 

‘LED5’) wordt de signaalsterkte of een leuk 

patroontje getoond. Aan het einde van het 

artikel wordt uitgelegd hoe het inlezen van de 

drukknoppen en het uitsturen van de leds ge-

combineerd wordt vanuit de microcontroller, 

maar hier bekijken we de drukknoppen en de 

leds nog even los van elkaar.

De vijf leds worden door vijf digitale uitgan-

gen van de microcontroller aangestuurd via 

de serieweerstanden R1 t/m R5 van 560 Ω. 

Voor het inlezen van de drie drukknoppen 

geldt dat de hoogohmige weerstanden R6, 

R7 en R8 van 220 kΩ in serie met de weer-

standen R1, R2 en R5 van 560 Ω een pull 

down circuit naar massa vormen. Indien de 

drukknoppen niet ingedrukt zijn, zijn de digi-

tale ingangen 2, 3 en 7 van de microcontroller 

dus ‘laag’. Bij het indrukken van de druk-

knoppen schakelen de weerstanden R9, R10 

en R11 van 560 Ω de ingangen naar bijna de 

voedingsspanning, waardoor de ingangen 

‘hoog’ worden en het indrukken gedetecteerd 

kan worden.

De onderdelen
Op foto 3 staan alle benodigde onderdelen 

weergegeven, terwijl in de ‘onderdelenlijst’ 

de details van deze onderdelen te vinden zijn. 

Alle onderdelen zijn ouderwets ‘through hole’ 

en daarmee gemakkelijk te solderen.

Afb. 1  Het schema van de Wave Lights badge

ADC-signaal LED1 LED2 LED3 LED4 LED5

Normaal >0 >5 >15 >30 >50

Lineair >0 >250 >500 >750 >1000

Tabel 1  De relatie tussen het gemeten ADC-signaal (0…1023) en het aantal leds dat gaat branden

Foto 3  De benodigde onderdelen voor een Wave Lights badge
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Weerstanden

Ondanks dat het ontwerp dertien weerstan-

den bevat, zijn er slechts twee verschillende 

weerstandswaarden in de schakeling om 

zo het bouwen te vergemakkelijken: hoog 

(220 kΩ) en laag (560 Ω). De weerstands-

waarden zijn niet kritisch; een waarde in de 

buurt zal ook werken. 

Leds

Veel leds hebben tegenwoordig een hoog ren-

dement, maar daarbij ook vaak een kleine ope-

ningshoek voor het licht, zodat het licht van de 

badge niet onder alle hoeken goed zichtbaar 

is. Bij http://LEDs-buy.nl is een rode 5mm-led 

met een grote openingshoek van 120 graden 

gevonden, waarbij het licht uit de badge dus 

onder diverse hoeken nog goed zichtbaar is.

Microcontroller

De gebruikte microcontroller is een Atmel 

8-bits AVR-microcontroller, de ATtiny85V. 

Dit is een 8-pins microcontroller in een ou-

derwetse PDIP (Plastic Dual Inline Package) 

uitvoering, dus weer goed te solderen. 

De keuze voor Atmel versus Microchip is ge-

maakt omdat er al positieve ervaringen wa-

ren opgedaan met Atmel. Een controller van 

Microchip kan echter net zo goed worden 

ingezet (en met de recente overname van 

Atmel door Microchip is het ook afwachten 

wat de toekomst ons gaat bieden).

De specifieke keuze voor de ATtiny85V is ei-

genlijk geheel bepaald door de keuze van de 

microcontroller voor de ‘My Morse Guide’ [2] 

(MMG): een kleine microcontroller met veel 

geheugen. In de MMG wordt een morsetoon 

gegenereerd op basis van de interne RC-klok 

in de microcontroller, en dus niet op basis van 

een extern kristal (vanwege de prijs en het 

beschikbare aantal aansluitingen). Tijdens het 

MMG-project bleek dat een klein deel van de 

ATtiny85V IC’s een kleine instabiliteit in de RC-

klok vertoonde, die zich vertaalde in een on-

zuivere morsetoon. Een enkele microcontroller 

had zelfs zoveel instabiliteit, dat de geprodu-

ceerde morsetoon bijna FSK-gemoduleerd 

leek! Allemaal ruim binnen de specificaties, 

maar deels dus ongeschikt voor de MMG.

De oplossing was om elke microcontroller te 

testen, de meest perfecte te gebruiken voor 

de MMG, en de overige voor de Wave Lights, 

waar de kleine instabiliteit geen invloed op 

de werking heeft. 

IC-voet

De microcontroller wordt in een DIL8 IC-voet 

geplaatst om oververhitting tijdens het sol-

deren te voorkomen.

Antennedraad

Simpel soepel montagedraad met een lengte 

van 35 cm is gebruikt voor de antenne. De kleur 

maakt natuurlijk niets uit, maar rood past goed 

bij de kleur van de drukknoppen; het oog wil ten 

slotte ook wat. In de print is voor beide bevesti-

gingspunten een extra gat aanwezig om zo de 

draad bij de print te beschermen tegen afbreken.

Drukknoppen

De drukknoppen zijn simpele maakcontac-

ten. De antidenderfunctionaliteit is software-

matig geïmplementeerd.

Diodes

Diode D1 wordt gebruikt voor signaaldetec-

tie en diode D2 als spanningsbegrenzing (zie 

verderop), maar om verwisselingen tijdens 

het solderen te voorkomen, is voor D2 ook 

de BAT81S gekozen, aangezien er geen 

noemenswaardig prijsverschil is met bijvoor-

beeld een 1N4148.

Condensatoren

De condensatoren C2 en C3 zijn voor het 

afvlakken van het HF-signaal; C1 voor de 

ontkoppeling van de voedingsspanning van 

het IC. Voor C1 en C3 zijn gelijke waarden 

gekozen om het aantal verschillende onder-

delen verder te beperken.

De print

Tijdens het My Morse Guide project bleek 

dat Nederlandse teksten op de print han-

dig voor de jeugd waren om te lezen, maar 

het ontwerp daarmee buiten Nederland 

slecht te gebruiken was. Daarom is voor de 

Wave Lights gekozen voor pictogrammen 

in plaats van teksten op de print, zodat het 

ontwerp ‘internationaal’ is, en dus ook buiten 

Nederland te gebruiken. De printen zijn be-

steld via MakePCB ( http://makepcb.com ),  

die een redelijke kwaliteit levert tegen een 

lage prijs, maar met een lange levertijd.

Voeding en stroomverbruik
Voor het verzorgen van de voedingsspanning 

is gekozen voor twee AAA-formaat cellen 

(‘batterijen’) in een kunststof houder. Dit is 

absoluut niet de goedkoopste keuze, maar 

past wel bij de toegepaste filosofie om niet 

te veel kwaliteit in te leveren omwille van de 

prijs. De houder wordt zowel met dubbelzij-

dig tape op de print geplakt als met de twee 

aansluitingen op de print gesoldeerd.

Voor het bevestigen van de AAA-cellen kun-

nen ook goedkope metalen klemmetjes wor-

den gebruikt, maar deze buigen snel om bij 

het stoten van de badge en zijn bij bescha-

digde cellen niet kortsluitveilig. Vaak worden 

ook 9V-blokbatterijen toegepast, maar deze 

zijn soms lastig aan de print te bevestigen.

Een voedingsspanning uit twee AAA-cellen 

stelt wel wat eisen aan de microcontrol-

ler. Van de ATtiny85 zijn er twee versies: 

de normale, en een V-versie, de ATtiny85V. 

De V-versie kan met een lagere voedings-

spanning overweg, maar is daardoor wel 

duurder; zie tabel 2 voor het overzicht. 

micro-
controller

Vcc
min

Vcc
max

prijs-
indicatie

ATtiny85 2,7 V 5,5 V € 1,31

ATtiny85V 1,8 V 5,5 V € 3,72

Tabel 2  De ATtiny85 versus de ATtiny85V, 

toegestane voedingsspanning en prijsindicatie

Onderdelenlijst

R1 t/m R5, R9 t/m R12 560 Ω

R6 t/m R8, R13 220 kΩ

LED1 t/m LED5 Rood, 5 mm (08-05-02-RO, http://LEDs-buy.nl )

D1, D2 BAT81S schottkydiode (BAT82S of BAT83S werken ook) 

C1, C3 100 nF (5,08 mm steek in het printontwerp)

C2 1 nF (2,54 mm steek in het printontwerp)

Drukknoppen Driemaal ALPS SKHHARA010

Microcontroller Atmel ATtiny85V, PDIP: ATtiny85V-10PU

IC-voet DIP8

Antennedraad 35 cm (bijvoorbeeld 0,75 mm² PRO POWER PP000028)

Batterijhouder Keystone 2468

Tape Dubbelzijdig (bijvoorbeeld 3M, Conrad 541008)

Batterij Tweemaal 1,5 V AAA (oplaadbaar werkt ook)

Print

Op de Wave Lights website [1] is het printontwerp te downloaden in de vorm van een 

set ‘Gerber files’. Maar zelf een printontwerp maken of experimenteren met een insteek-

bordje kan natuurlijk ook.

Software

Voor degene die zelf AVR-microcontrollers kan programmeren, is de programmatuur voor 

de microcontroller beschikbaar op de Wave Lights website [1] in de vorm van een .hex 

bestand. De fuse bits instellingen zijn: 0xFF, 0x56, 0x62 (extended, high, low).

Aangezien de external-reset-disabled fuse aanstaat, moet bij het gebruik van een nor-

male ISP-programmer eerst het programma (.hex) in de microcontroller gezet worden, 

en daarna pas de fuse bits. Na het programmeren van de fuse bits heeft een normale 

ISP-programmer namelijk geen toegang meer tot de microcontroller! Alleen via HVSP 

(bijvoorbeeld met een AVR Dragon programmer) kan de programmatuur dan nog gewij-

zigd worden.

Voor degene die zelf geen microcontrollers kan of wil programmeren zijn er drie opties: 

kijk op de site [1] of er nog complete bouwpakketjes beschikbaar zijn, bestel voorgepro-

grammeerde microcontroller IC’s via Emco Electronics [3], of zoek een kennis die wel 

AVR-microcontrollers kan programmeren.
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Door toch de V-versie te kiezen, kan de 

badge ook gevoed worden met twee oplaad-

bare cellen, en draait hij nog lang door op 

bijna lege cellen. Maar deze extra kwaliteit is 

dus wel prijsverhogend.

Er is voor gekozen geen aan-uitschakelaar 

toe te passen, wat in eerste instantie mis-

schien een vreemde keuze lijkt. Echter:

1. Schakelaars zijn duur; 

2.  De mooie uitvinding van een veiligheids-

speld als schakelaar is voor sommigen 

lastig te solderen;

3.  Bij een juiste programmering van de mi-

crocontroller verbruikt deze in ‘idle mode’ 

zo goed als geen stroom. 

In tabel 3 staat het stroomverbruik van de 

Wave Lights badge weergegeven, met de 

hieruit berekende levensduur van de cellen 

(voor een capaciteit van 2000 mAh).  

 

De microcontroller
Het gebruik van een microcontroller heeft 

zowel voor- als nadelen. Een voordeel is het 

bijna oneindige aantal mogelijkheden voor 

ontwerpen, of zoals iemand eens zei, ‘alleen 

beperkt door je eigen fantasie’ (en beperkt 

door de technische mogelijkheden natuurlijk, 

zoals het aantal aansluitingen en de grootte 

van het geheugen). Ook het ‘personaliseren’ 

van een ontwerp, zoals de naam van de eige-

naar in de My Morse Guide, is een geweldige 

mogelijkheid. De nadelen zijn natuurlijk dat de 

software voor de microcontroller ontwikkeld 

moet worden (de datasheet alleen al heeft 

maar liefst 234 pagina’s), en dat elk IC gepro-

grammeerd moet worden, met de bijbeho-

rende investeringen voor een programmer.

Voor de ontwikkeling van de software is ge-

bruik gemaakt van de gratis applicatie Atmel 

Studio, de software is geschreven in de pro-

grammeertaal C, en als programmers zijn de 

AVR ISP en de AVR Dragon gebruikt, beide 

van Atmel [4].

PWM-aansturing leds

In tegenstelling tot bij meer ‘conventionele’ 

ontwerpen, worden de leds hier aangestuurd 

via pulsbreedtemodulatie (pulse width mo-

dulation, PWM). Deze mogelijkheid biedt de 

microcontroller. Hierdoor kunnen de leds ge-

dimd worden en geleidelijk aan- en uitgezet 

worden, en kunnen ‘soepele’ lichtpatronen 

gemaakt worden. 

Het idee van de PWM is het snel aan- en 

uitschakelen van de leds zodat het licht ge-

dimd wordt, maar zo snel dat het schakelen 

niet zichtbaar is. De intensiteit van de leds 

kan in 100 tijdsstappen geregeld worden, 

en een nieuwe tijdcyclus wordt iedere 10 ms 

uitgevoerd (de leds worden dus met 100 Hz 

aangestuurd). Voor de software betekent dit 

dat er elke 100 µs bepaald wordt of een led 

aan- of uitgeschakeld wordt (10 ms / 100 = 

100 µs). Zowel om energie te besparen als 

om de drukknoppen in te kunnen lezen (zie 

verderop) is de maximale intensiteit van de 

leds 75 %. Op foto 4 staat de aansturing van 

twee leds met verschillende intensiteiten 

afgebeeld, gemeten met een oscilloscoop. 

In deze foto is de tijdcyclus van 10 ms af te 

lezen, en onderaan in de meetgegevens de 

aan- en uittijden voor de PWM-aansturingen 

van 75 % en 1 %.

Omdat voor het menselijk oog de lichtinten-

siteit uit de leds niet recht evenredig oploopt 

met de PWM-tijd, is er een kwadratische 

verhouding tussen de intensiteit en de PWM-

tijd gebruikt, de zogenaamde gammacor-

rectie. Helemaal ‘uit’ en ‘aan’ komen bij deze 

correctie dan nog steeds overeen met 0 

% en 100 % PWM-aansturing, maar 50 % 

lichtintensiteit is dan slechts 25 % PWM-

aansturing.

Extra aansluitingen

De 8-pins uitvoering van de microcontrol-

ler bevat eigenlijk te weinig aansluitingen 

(inputs/outputs, I/O) om alle gewenste func-

tionaliteit te kunnen verkrijgen. Met behulp 

van twee technieken is het gelukt om een 

uitbreiding van het aantal aansluitingen te 

verkrijgen. De eerste techniek levert daad-

werkelijk een extra aansluiting op, terwijl de 

tweede techniek extra ‘virtuele’ aansluitingen 

creëert.

De eerste techniek is het gebruik van de 

reset pin (pin 1) als analoge ingang. De 8-pins 

microcontroller heeft standaard vijf pinnen 

beschikbaar voor daadwerkelijk gebruik, 

aangezien er twee pinnen voor de voedings-

spanning en één pin voor de reset gereser-

veerd zijn. Het is echter mogelijk de micro-

controller zodanig te configureren, dat de 

resetpin tevens als I/O te gebruiken is.

Dit configureren gaat via de zogenaamde 

fuse bits, een soort configuratie-instellingen 

naast het normale programma in de micro-

controller. In dit geval wordt het ‘external-

reset-disabled’ fuse bit gebruikt, om de 

reset ingang als I/O te kunnen gebruiken.

Er zijn echter twee zaken waar dan op moet 

worden gelet:

1.  De extra I/O-pin functioneert 100 % als in-

gang, maar als uitgang kan hij slechts be-

perkt stroom leveren. Hierdoor is deze pin 

niet geschikt voor de aansturing van de 

leds, en wordt hij daarom als ADC-ingang 

voor de signaaldetectie gebruikt.

2.  De resetingang kan na het configureren 

als ingang gebruikt worden, maar functi-

oneert ook nog als resetingang voor het 

zogenaamde high voltage serial program-

ming (HVSP). Dit houdt in dat de reset nog 

steeds geactiveerd kan worden, maar al-

leen wanneer er zo’n 12 V op wordt gezet. 

Dat gebeurt normaal nooit, maar als in-

gang voor de signaaldetectie is het bij zeer 

sterke HF-signalen mogelijk dat er 12 V 

gegenereerd wordt op de ADC-ingang, 

en er onbedoeld een reset plaatsvindt! 

Tijdens testen is gezien dat dit redelijk 

gemakkelijk kan gebeuren. Dit is de reden 

waarom diode D2 aanwezig is: om de 

spanning op de resetingang te begrenzen.

Naast deze eerste techniek om een extra 

I/O-pin te creëren, wordt er via de tweede 

techniek een aantal virtuele extra aanslui-

tingen gemaakt. Het geheim zit hem hier in 

de dubbele functie van een I/O-poort: zowel 

uitgang om een led aan te sturen, als ingang 

om een drukknop te detecteren. De output 

voor het aansturen van de led wordt aan het 

einde van elke PWM-cyclus van 10 ms even 

kort als ingang geschakeld. Zo wordt ge-

detecteerd of er een drukknop ingedrukt is. 

Doordat de maximale PWM-aansturing van 

Tabel 3  Stroomverbruik en berekende 

levensduur van de batterijen van de Wave 

Lights badge in verschillende situaties

Situatie Stroom-

verbruik

Tijdsduur

[2000 mAh]

Aan - alle leds aan  5,8 mA  2 weken

Aan - alle leds uit  0,8 mA  3,5 maanden

Ontvanger stand-by  0,85 mA  3 maanden

Uit (idle)  19 µA  12 jaar

Foto 4  Meting op de oscilloscoop. PWM-aansturing van twee leds: geel = 75 %, blauw = 1 %.
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de leds 75 % bedraagt, is er voldoende tijd 

om de output naar input om te schakelen, 

de ingang in te lezen en de I/O-pin weer als 

output te configureren. Daarnaast geeft 75 of 

100 % aansturing bijna geen verschil in licht-

opbrengst. Deze combinatie geldt voor led 1, 

2 en 5. Een neveneffect is echter dat de led 

zwak gaat branden tijdens het indrukken van 

de drukknop (via de twee 560Ω-weerstanden 

in serie, en alleen tijdens de inleestijd van de 

drukknoppen), maar dat wordt door de ge-

bruiker vaak niet eens opgemerkt.

Ten slotte
De Wave Lights is ook weer een populair bouw-

project gebleken en is op diverse gelegenhe-

den in groepsverband gebouwd, zoals op de 

JOTA bij PA0JNH/J (foto 5), op de Dag voor de 

RadioAmateur, op het VERON-Pinksterkamp 

en tijdens het Weekend van de Wetenschap 

op AMOLF. Daarnaast zijn er diverse amateurs 

die thuis een badge gesoldeerd hebben, tot in 

Groot-Brittannië en de Verenigde Staten aan toe!

De mooiste bevestiging dat de HF-schakeling 

van de Wave Lights werkt is misschien wel de 

door Wouter PA3WEG gebouwde badge op 

het VERON-Pinksterkamp 2015 in Sellingen. 

De badge hing ’s avonds boven in zijn anten-

nemastje en begon plotseling HF-signalen te 

detecteren... die van de kampradio enkele tien-

tallen meters verderop bleken te komen!

Referenties
[1]  http://ivok.home.xs4all.nl/electronics/

WaveLights.html  Website Wave Lights

[2]  http://ivok.home.xs4all.nl/electronics/

MyMorseGuide.html  Website My Morse 

Guide

[3]  http://shop.emco-electronics.nl  Website 

Emco Electronics

[4] http://www.atmel.com  Website Atmel

Foto 5  Solderen van de Wave Lights badge op de JOTA 2015 bij Scouting Elfregi Zaanstreek 

(PA0JNH/J) (foto: Rob Smit)

Het verwijderen van onderdelen  

van kartonnen strips

Elektronische onderdelen worden tegenwoordig vaak op kartonnen 

strips geleverd (zie foto). De aansluitdraden van de onderdelen zitten 

dan met plakstroken stevig vastgeplakt op een kartonnen strip.

Om deze onderdelen van de strip te verwijderen, kun je de draden bij 

de rand van het karton afknippen. In veel gevallen is het echter han-

diger om de volle lengte van de aansluitdraden beschikbaar te heb-

ben. Als de onderdelen in een print gemonteerd moeten worden waar 

reeds onderdelen op zitten, kun je de gaatjes in de print beter zien als 

het onderdeel lange aansluitdraden heeft. Elco’s hebben bovendien 

het voordeel dat de plusdraad langer is, zodat je die als eerste door 

het gaatje in de print kunt steken.

Om de onderdelen met complete aansluitdraden uit de strip te ver-

wijderen, kun je er heel hard aan trekken. Hierbij moet vaak zoveel 

kracht worden gebruikt, dat er een kans bestaat dat de onderdelen 

hierdoor beschadigd raken. 

Een handige methode om de onderdelen gemakkelijk en met behoud van 

de aansluitdraden uit de strip te verwijderen is de volgende: Maak het 

karton van de strip vochtig met terpentine. Aangezien de plakstroken de 

vloeistof niet gemakkelijk doorlaten, kan de terpentine het best op de ach-

terkant van het karton worden aangebracht. Het doseren van de terpentine 

gaat gemakkelijk met een klein penseel. Voor grote aantallen onderdelen 

kan een injectiespuit met een dunne naald worden gebruikt. Gebruik zo 

veel terpentine dat het karton maximaal donker kleurt. Binnen een paar se-

conden is de lijm hierdoor zo zacht geworden, dat de onderdelen gemak-

kelijk van de strip verwijderd kunnen worden. Eventuele lijmresten kunnen 

van de draden worden verwijderd door de draden even in de terpentine te 

dopen en gelijk hierna met een stukje keukenpapier af te vegen. 

Het voordeel van terpentine boven andere oplosmiddelen is dat het 

relatief langzaam verdampt, waardoor het de tijd heeft om de lijm op 

te lossen voordat de vloeistof verdampt is. Hierdoor is er ook bijna 

geen risico op het ontstaan van een explosief of brandbaar gas-

mengsel. Wel is het verstandig om de overgebleven natte kartonnen 

stroken eerst (buiten) te laten drogen alvorens deze bij de rest van het 

oud papier te doen.

Hans van den Berg PA0JBB

pa0jbb@veron.nl 

Componenten op kartonnen strips
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