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Inleiding

Onze samenwerking voor dit profielwerkstuk begon met een discussie over het vak waar we ons
profielwerkstuk voor zouden doen. Tuğçe wilde het liefst biologie, Joanne natuurkunde. Na een half
uurtje hadden we twee gemeenschappelijke interesses gevonden: Schakelingen bouwen en het
functioneren van het lichaam. Zie dat maar eens te combineren.
Toch is het gelukt een onderzoeksvraag op te stellen, waarin beide facetten aan bod komen: Hoe
ontwerp je een hulpmiddel voor blinden en slechtzienden? Door een hulpmiddel te bouwen met
sensoren, kunnen we het niet correct functioneren van het oog “opvangen”. Door deze
onderzoeksvraag uit te werken, kunnen we ervaren hoe de ontwikkeling van een product in zijn werk
gaat.
Om erachter te komen met wat voor problemen blinden en slechtzienden te maken hebben, zijn we
naar het netwerk voor Blinden en Slechtzienden in Tilburg geweest. Hier hebben we blinden en
slechtzienden gesproken. We hebben twee problemen geselecteerd die we verder hebben
uitgewerkt. We wilden hiervoor twee hulpmiddelen maken. Het doel van hulpmiddel 1 is om het
hoofdstoten tegen de rand van een autodak te voorkomen en het doel van hulpmiddel 2 is om het
hoofdstoten tegen overhangende voorwerpen te voorkomen. Het is handig om dit in uw achterhoofd
te houden bij het bestuderen van het werkstuk. De begrippen hulpmiddel 1 en hulpmiddel 2 komen
vaak terug.
Om ons in te kunnen leven in de doelgroep hebben we meer informatie gezocht over blinden en
slechtzienden. Daarna hebben we de eisen opgesteld waar de hulpmiddelen aan moeten voldoen.
We hebben onderzocht, hoe slechtziende dieren voorkomen dat ze hun kop stoten. Ook hebben we
gezocht naar vergelijkbare producten. Hier konden we misschien nog iets van leren.
De ideeën hebben we uitgewerkt tot een ontwerp. Hiervoor zijn we één dag naar de Technische
Universiteit Eindhoven geweest. Daar hebben ze ons geholpen met het ontwerpen van de
schakelingen. Daarna hebben we een prototype gebouwd van het ontwerp.
Met het prototype zijn we weer naar het netwerk voor Blinden en Slechtzienden in Tilburg geweest.
We hebben blinden en slechtzienden naar hun mening en naar mogelijke verbeteringen van de
hulpmiddelen gevraagd. De verbeteringen hebben we op een rijtje gezet, voor als het product
daadwerkelijk op de markt zou komen.
Bent u klaar voor een reis door de productontwikkeling van de ontwerpers Pek & Ulusan? Sla dan
voorzichtig de bladzijde om en laat u verrassen.
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Hoofdstuk 1: De behoeften van blinden en slechtzienden
We zijn naar de bijeenkomst geweest van het netwerk voor Blinden en Slechtzienden in Tilburg, in
het Rode Kruisgebouw aan de Leonard van Vechelstraat 2. We hebben zeven mensen geïnterviewd,
die blind of slechtziend waren. Hier is een overzicht van de antwoorden op onze vragen.

§1.1:

De problemen waarvoor blinden en slechtzienden een hulpmiddel willen hebben

Wat zijn de problemen waarvoor u een hulpmiddel zou willen hebben?
• De blindengeleidestok wordt bij het oversteken wel eens afgepakt en weggegooid.
• Het is moeilijk om mooie kleurencombinaties te maken met kleren.
• Als je alleen buiten loopt bots je tegen overhangende voorwerpen aan, zoals takken.
• Bij het instappen in de taxi stoot je vaak je hoofd, omdat de hoogte per taxi anders is.
• Als je breit zie je niet wanneer je een steek laat vallen.
• Het navigatiesysteem voor blinden is erg duur.
• Met een blindengeleidestok zonder roller, zie je kleine kuilen wel eens over het hoofd.
• Bij het koken zie je niet of er rotte stukjes in het eten zitten.
• Als je iets kwijt bent, moet je wachten tot iemand het voor je wil zoeken.
• Je herkent personen pas als ze tegen je beginnen te praten.
• Je kunt niet zelfstandig boodschappen doen, omdat je de producten niet herkent.
§1.2:

De hulpmiddelen die blinden en slechtzienden gebruiken

Waar heeft u al een hulpmiddel voor en hoe werkt het?
• Een blindengeleidestok met roller, zodat je alle oneffenheden op de grond voelt en niet
alleen de zijkanten van het pad.
• Een GPS systeem die precies vertelt hoe je moet lopen. Dit is alleen wel erg duur.
• Een apparaatje dat helpt bij het inschenken. Je doet het in je glas. Als het glas vol is, begint
het te piepen.
• Er zijn blindengeleidestokken met een sensor, die aangeven wanneer je ergens bijna tegen
aan loopt.
• Er zijn blindengeleidestokken met een lichtje, zodat je ’s avonds beter zichtbaar bent.
• Sommige blinde mensen komen in aanmerking voor een blindengeleidehond. Maar dan moet
je wel aan veel eisen voldoen: Je moet voldoende ruimtelijke oriëntatie hebben, beelden van
de omgeving in je hoofd hebben, genoeg werk voor de hond hebben, een goede
woonomgeving hebben, goed kunnen horen en een minimaal aantal “routes” lopen.
Daarnaast moet je ook nog een positieve praktijkbeoordeling krijgen. Dan word je op de
wachtlijst geplaatst. Het aantal aanvragen is hoger dan het aantal honden dat op wordt
geleid. Veel blinde mensen hebben dus geen blindengeleidehond. (KNGF Geleidehonden
(z.d.) http://www.geleidehond.nl/geleidehond_voor_u_/voordelen_geleidehond)
• Voorleescomputers die brieven kunnen voorlezen.
• Stickers waarop je iets kan inspreken en later weer afluisteren.
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Hoofdstuk 2: Doel en doelgroep

In dit hoofdstuk behandelen we wat we willen bereiken en voor wie we het hulpmiddel ontwerpen.
We selecteren uit hoofdstuk 1 twee problemen, die we verder uit gaan werken en hopelijk op gaan
lossen.

§2.1:

Het doel

We gaan proberen om een hulpmiddel te maken voor de problemen: “Bij het instappen in de taxi
stoot je vaak je hoofd, omdat de hoogte per taxi anders is” en “Als je alleen buiten loopt bots je
tegen overhangende voorwerpen aan, zoals takken”. We willen hiervoor twee hulpmiddelen maken.
Het doel van hulpmiddel 1 is om het hoofdstoten tegen de rand van een autodak te voorkomen en
het doel van hulpmiddel 2 is om het hoofdstoten tegen overhangende voorwerpen te voorkomen.
Hulpmiddel 1 is voor een specifieker probleem en waarschijnlijk makkelijker te ontwerpen.
Hulpmiddel 2 heeft een bredere functie. Het moet namelijk alle willekeurige voorwerpen, waar je je
hoofd tegen kan stoten, detecteren. Als het lukt om hulpmiddel 2 te ontwerpen, is hulpmiddel 1 niet
meer nodig.

§2.2:

De doelgroep

Onze doelgroep bestaat uit blinden en slechtzienden. Zij zijn nu nog erg afhankelijk van andere
mensen. Het zou mooi zijn om iets te ontwikkelen waardoor ze iets meer vrijheid en zelfstandigheid
krijgen. Daarom willen we hulpmiddelen voor hen proberen te maken.

§2.2.1: Blinden
Er zijn twee soorten blinden: maatschappelijke blinden en totale blinden. Maatschappelijke blinden
hebben een gezichtsvermogen van minder dan 5 %. (Zie fig. 1) Het gezichtvermogen heeft
verschillende functies. Bijvoorbeeld: “lichtgevoeligheid, kleurwaarneming, het zien van diepte, van
beweging, van contrasten, de gezichtsscherpte en het waarnemen van vormen en voorwerpen.”
(Lennartsson, J. ( 2009), http://www.surfsharekit.nl:8080/get/smpid:2921/DS1) Maatschappelijke
blinden hebben een gezichtsveld dat kleiner is dan 10 graden. Het gezichtsveld is het hele gebied dat
we kunnen overzien terwijl we rechtdoorkijken. Normaal is dat 190 graden (Zie fig. 2).
Maatschappelijke blinden zien nog wel licht.
Er zijn ook totale blinden. Bij totale blindheid zie je helemaal niets van de omgeving, ook geen licht.

(Kenniskring gezondheidshulp (2007) ,http://www.kennisring.nl/smartsite.dws?id=64310)
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Blinden maken veel meer gebruik van hun andere zintuigen: het gehoor, de tast, de smaak en de
reuk. Deze zintuigen zijn vaak ook beter ontwikkeld dan die van iemand die niet blind is. Maar met
die zintuigen kun je niet voelen, ruiken, horen of proeven dat je je bijna tegen een voorwerp stoot.
Enkele oorzaken van blindheid zijn: het hebben van een erfelijke afwijking, een tekort aan
vitaminen, een ziekte, ouderdom, een ongeval en het te lang staren naar de zon.
(Bols, K., 2010, http://www.kimbols.be/ogen/zien/blind_slechtziend.php)

§2.2.2: Slechtzienden
Slechtziendheid betekent dat iemand niet scherp kan zien. Ze hebben een gezichtsvermogen van
minder dan 30% of een gezichtsveld dat kleiner is dan 30 graden. (Bols, K., 2010,
http://www.kimbols.be/ogen/zien/blind_slechtziend.php) Enkele oorzaken daarvan zijn: een
beschadiging in het oog, lenstroebeling, aantasting van de gele vlek en glaucoom(verhoogde
oogdruk). Slechtziendheid is een ruim begrip. Het kan zijn dat je niet scherp ziet bij veel of juist bij
weinig licht, bij voorwerpen die dichtbij staan of die juist veraf staan, of dat je in alle
omstandigheden maar een bepaald percentage van je omgeving ziet. Daardoor kan het zijn dat je
voorwerpen “over het hoofd” ziet. (Roth, H., Van Beek-Verbeek, G., Groepspraktijk Nederweert, e.a.,
2003, http://www.medicinfo.nl/%7Bb0a4ebac-c106-425b-a12a-94fceb6c290d%7D)
Wij richten ons vooral op slechtzienden met een gezichtsveld dat kleiner is dan 30 graden. Zij stoten
hun hoofd aan voorwerpen naast hun hoofd, zoals het dak van de auto.

Gezichtsvermogen

Gezichtsveld

Slechtzienden

Minder dan 30%

Kleiner dan 30 graden

Zeer slechtziende
Maatschappelijk blindheid

Minder dan 10 %
Van beide ogen, met optimale correctie 5% of lager

Kleiner dan 20 graden
Kleiner dan 10 graden

Blind

Minder dan 5%

Kleiner dan 10 graden

Fig. (1): Overzicht van gezichtsvermogen en gezichtsveld bij slechtziendheid en blindheid. Figuur
ontleend aan: (Lennartsson, J. ( 2009), http://www.surfsharekit.nl:8080/get/smpid:2921/DS1)

Fig. (2): Verklaring van het gezichtsveld. Figuur ontleend aan: (Lennartsson, J. ( 2009),
http://www.surfsharekit.nl:8080/get/smpid:2921/DS1)
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Hoofdstuk 3: De ontwerpeisen
De ontwerpeisen dienen als oriëntatie voor het ontwerpen van de twee hulpmiddelen. Hulpmiddel 1
is voor het voorkomen van je hoofd stoten tegen het dak van een auto. Hulpmiddel 2 is voor het
voorkomen van je hoofdstoten tegen een willekeurig voorwerp. We hebben de eisen zelf
geformuleerd en vervolgens ingedeeld in vier groepen: functionele eisen, ergonomische eisen,
esthetische eisen en economische eisen. (Hogenbirk, P. ,& Frankemölle, J. ,& Jager, D. , e.a. ,2009, p.
175).

§3.1:

Functionele eisen

Hulpmiddel 1
• Het moet piepen als je met je hoofd vlakbij het dak van de auto komt.
• Het moet ook tijdens het rijden blijven zitten.
• Het moet tegen verschillende weersomstandigheden kunnen.
• Het moet ook werken, als het buiten donker is.
Hulpmiddel 2
• Het moet trillen als er een willekeurig voorwerp waar je tegen aan kan lopen vlakbij je
hoofd is.
• Het moet tegen verschillende weersomstandigheden kunnen.
• Het moet ook werken, als het buiten donker is.

§3.2:

Ergonomische eisen

Hulpmiddel 1
• Het moet makkelijk te monteren zijn.
• Je moet het aan en uit kunnen schakelen.
• Het piepen moet goed te horen zijn, maar niet als vervelend worden ervaren.
• Het moet veilig in gebruik zijn.
• De batterij of accu moet makkelijk te vervangen zijn.
Hulpmiddel 2
• Het moet makkelijk draagbaar zijn.
• Het moet makkelijk op je lichaam te zetten zijn en van je lichaam af te halen zijn.
• Je moet het makkelijk aan en uit kunnen schakelen.
• Het trillen moet goed te voelen zijn, maar niet als vervelend worden ervaren.
• Het moet veilig in gebruik zijn.
• De batterij of accu moet makkelijk te vervangen zijn.
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§3.3:

Esthetische eisen

Hulpmiddel 1 en 2
• Het moet zo onopvallend mogelijk zijn weggewerkt.

§3.4:

Economische eisen

Hulpmiddel 1 en 2
• Het moet betaalbaar zijn.
• Het moet geschikt zijn voor langdurig gebruik.
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Hoofdstuk 4: Aanpassingen van slechtziende dieren

Er zijn diersoorten, waarbij alle individuen blind of slechtziend zijn. Door te kijken naar de
aanpassingen van deze dieren, kunnen we misschien wat foefjes uit de natuur gebruiken voor ons
hulpmiddel. Bij dieren die van nature blind of slechtziend zijn, zijn één of meer van de overige vier
zintuigen die de mens ook heeft heel gevoelig. Andere soorten hebben een speciaal zintuig, waarmee
ze de omgeving kunnen waarnemen.

§4.1:

Gevoelige zintuigen

De meeste dieren hebben veel sterkere zintuigen dan mensen.
Hierdoor zijn de meeste dieren beter in staat om zonder zicht
voorwerpen te ontwijken. Een voorbeeld van een soort
waarvan één of meer van de overige vier zintuigen heel
gevoelig is, is de mol. Mollen vertrouwen erg op hun
tastorganen. Deze organen worden gebruikt om op afstand
bewegende voorwerpen te kunnen voelen. Mollen kunnen
namelijk in de aarde zeer kleine trillingen opvangen, die
afkomstig zijn van andere dieren. (Vandaele, F., 2008,
http://www.natuurbeleving.be/zoogdieren/Mol_Talpaeuropaea.php)
Op hun snuitpunt bevinden zich duizenden minuscule papillen,
de orgaantjes van Eimer. (Zie fig. 3) Een centrale kolom (C-FNE)
van epitheel cellen is verbonden met mechanische prikkels
ontvangende zenuwuiteinden. Die liggen in een ring (S-FNE).
Een tweede set van kleinere vrije zenuwuiteinden (PER-FNE) is
gespecialiseerd in het opvangen van schadelijke prikkels,
bijvoorbeeld pijn. Elke papil heeft in zich een tasthaar. Deze
geeft een signaal af na drukverandering. De Merkel cellen
(MC)vangen het signaal op van de tasthaar. De mol heeft ook
gevoelige haren op de staart en gevoelige huidplekken op het
lichaam. (The Company of Biologists, 2007,
http://jeb.biologists.org/cgi/content/full/210/5/765)

Fig.(3): Orgaan van Eimer gezien van de zijkant (A) en de bovenkant (B).
Schaallat is in werkelijkheid 20 µm. Figuur ontleend aan: (The Company of
Biologists, 2007, http://jeb.biologists.org/cgi/content/full/210/5/765)
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§4.2:

Echolocatie/ultrasone geluiden

Het bekendste voorbeeld van een soort met een speciaal zintuig om de omgeving waar te nemen, is
de vleermuis. Vleermuizen gebruiken een echo systeem om de weg te kunnen vinden. Ze zenden
hoogfrequente signalen uit in de vorm van pulsen. De signalen worden door hun neus en/of bek
uitgezonden met geluidssterktes tot 120 dB. De frequentie ligt ongeveer tussen de 25.000 en
120.000 Hertz. Deze hoge frequenties hebben een korte golflengte. Hierdoor worden veel stralen
gereflecteerd en kan de echo weer worden opgevangen. Vleermuizen kunnen hierdoor de richting en
de afstand van het terugkaatsingspunt herkennen. Als de golflengte groter dan de afmeting van het
voorwerp zou zijn, zouden de golven vooral om het voorwerp heen buigen. Dit heet diffractie. (Zie
Fig. 4)(Kluitman, R. ,2010, http://www.single-sided-deafness.com)

Fig. (4): Golven met korte golflengte worden door een voorwerp (in dit geval een hoofd)
teruggekaatst. Golven met een lange golflengte buigen om het voorwerp heen. Figuur ontleend aan:
(Kluitman, R. ,2010, http://www.single-sided-deafness.com)
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Door middel van het Doppler effect kunnen vleermuizen ook bepalen hoe snel en hoe ver iets van
richting verandert. Zo kunnen ze tijdens het vliegen voorwerpen vermijden of juist een prooi
opzoeken.
“Het Doppler effect doet zich voor wanneer de afstand tussen geluidsbron en waarnemer snel
verandert. Eén van beide of beide kunnen in beweging zijn.” 1
Je kunt geluidsgolven op een tekening voorstellen als cirkels met hetzelfde centrum, de geluidsbron,
die telkens even ver uit elkaar liggen. Voor iemand die stilstaat, komen de golven steeds met
eenzelfde tussentijd aan. Als die persoon nu naar de geluidsbron toe beweegt, hebben de golven
minder tijd nodig om bij de ontvanger te komen. “De snelheid van de bron zorgt ervoor dat de
geluidsgolven vóór de bron een beetje ingehaald
worden. De golven worden daardoor in elkaar
gedrukt.” 3 De verkorte golflengte leidt tot een
verhoging van de frequentie van het geluid dat de
persoon hoort. “Het duurt langer om iemand te
bereiken die stilstaat dan iemand die naar je
toekomt. Minder tijd tussen de golven, betekent
een hogere frequentie en dus een hoger geluid.
Wanneer de geluidsbron zich van je af beweegt,
zullen de geluidsgolven er meer tijd voor nodig
hebben, je te bereiken. Dit betekent een lagere
frequentie en dus een lager geluid.” 2

Fig. (5): Het Doppler effect. Figuur ontleend aan: (Boeckx, K.,
2005,http://www.vleermuizeninfo.be/download/ZienMetDeOren.doc)
1

(Boeckx, K., 2005, http://www.vleermuizeninfo.be/download/ZienMetDeOren.doc)
(Mamalies, 2007, http://wetenschap.infonu.nl/natuurkunde/5089-het-doppler-effect.html)
3
(Kapteyn, L., 2010, http://www.audiologieboek.nl/niveau2/hfd5/5-2-1.htm)
2
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Hoofdstuk 5: Vergelijkbare producten

In dit hoofdstuk staat een overzicht van vergelijkbare producten. Ze zijn vergelijkbaar, omdat ze
voorkomen dat je ergens tegenaan botst. De werking van deze producten kan inspiratie bieden voor
ons eigen hulpmiddel. In al de vergelijkbare producten zitten sensoren die kwantitatieve gegevens
verzamelen (de invoer). Dat signaal wordt verwerkt, waarbij het signaal met een norm wordt
vergeleken. Daarna wordt eventueel een actuator geactiveerd (de uitvoer). (Hogenbirk, P. ,&
Frankemölle, J. ,& Jager, D. , e.a. , 2009, p. 119)

§5.1:

Geleidestokken met sensoren

Tot nu toe zijn er prototypes gemaakt van geleidestokken met sensoren, maar veel zijn uiteindelijk te
duur om op de markt te brengen. Sommige geleidestokken met sensoren zijn wel verkrijgbaar, maar
ze zijn voor veel blinden en slechtzienden onbetaalbaar.

§5.1.1: De I-Cane
De I-Cane is er nog niet, maar het is een klassieke geleidestok met een aantal sensoren. De website
http://www.i-cane.nl/nl/systeem geeft het volgende rijtje met functies:
• Obstakel Detectie: Om botsingen met obstakels in de looproute te voorkomen;
• Navigatie: Om de weg te vinden via een vooraf bepaalde route;
• Intergratie van communicatie vanuit externe bronnen zoals bijv. dienstregelingwijziging en
lokale informatie;
• Informatievoorziening door middel van de voelpijl in het handvat (Tactile Arrow);
• Centrale intelligentie om te waken over de veiligheid
(Stichting I-Cane, 2007, http://www.i-cane.nl/nl/systeem)
De I-Cane zal 3 sensoren hebben: een die waarschuwt voor gaten, een voor obstakels recht vooruit
en een voor obstakel op ooghoogte. Er worden ultrasone en lasersensoren gebruikt voor detectie,
maar bij nat weer kan ultrasoon tot afwijkingen leiden.
(Hulspas, M., 2009, http://www.depers.nl/wetenschap/348034/Veilig-de-wereld-in-met-de-Icane.html)
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§5.1.2: De Ultracane
De Ultracane is een ander model geleidestok met sensoren. Het heeft ook een
obstakeldetectiesysteem. Deze is al wel verkrijgbaar, maar het is zeker geen koopje. De techniek is
gebaseerd op hoe vleermuizen hun weg vinden. De Ultracane heeft twee sonarbundels: de eerste is
naar beneden gericht om laagliggende voorwerpen te kunnen vermijden en de tweede is naar boven
gericht om overhangende voorwerpen te vermijden. “Elke bundel komt overeen met een trilknopje
ter hoogte van de duim. Hoe dichterbij de hindernis, des te sneller is de trilling. De gevoeligheid kan
in twee standen ingesteld worden: 2 of 4 meter.”
(KOC, 2005, http://www.koc.be/hmf/ultracane/hmfultracane.html)

§5.2:

Parkeersensor

De werking van een parkeersensor is ook te vergelijken met het radarsysteem van een vleermuis. Er
wordt gebruikt gemaakt van ultrasone sensoren. Het aantal sensoren hangt af van de breedte van de
achterkant van de auto. De sensor zendt geluid van ultrahoge frequentie uit. “In een dunne bundel
worden geluidspulsen uitgestraald en de directe terugkaatsing daarvan wordt gemeten. Het
tijdsverschil tussen uitzending en ontvangen terugkaatsing bepaalt de afstand tot datgene waartegen
het geluid terugkaatste.” Een bewegend of een zacht voorwerp zal niet tot afwijkingen leiden, want
dat heeft geen invloed op de afstandsmeting. Iets heel duns, zoals ijzerdraad, geeft geen goede
weerkaatsing. Dit komt doordat een ronde draad geen mooie weerkaatsing in één richting geeft. De
golven zijn dan niet meer goed op te vangen. Ook reageert een parkeersensor niet op voorwerpen
buiten zijn kegelvormig uitgestraalde geluidsbundel. De ultrasoonmeting reikt tot ongeveer 3 meter
afstand en het systeem werkt in alle omstandigheden, zowel bij daglicht, bij nacht en bij neerslag.
(2007, http://www.amt.nl/Nieuws/Zo-werken-parkeersensoren-20074.htm)
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Hoofdstuk 6: Het ontwerpproces

In dit hoofdstuk gaan we onze ideeën uitwerken tot een product. We beginnen met het ontwerpen
van de elektronica. Hiervoor moeten we testen wat voor soort sensoren we willen bouwen, het
schakelschema opstellen, de componenten kiezen, de schakeling op een breadboard bouwen en de
schakeling solderen. Daarna gaan we het product vormgeven.

§6.1:

Het testen van sensoren

Er zijn verschillende soorten sensoren, die we kunnen gebruiken voor de hulpmiddelen. Om erachter
te komen welke sensoren het meest geschikt zijn, gaan we kant en klare sensoren testen met het
systeembord en coach II. Zo kunnen we concluderen, welke sensoren we gaan verwerken in de
hulpmiddelen en welke we dus zelf gaan bouwen.
De sensoren die in aanmerking komen om te verwerken in de hulpmiddelen zijn:
1. lichtsensor als onderdeel van een lichtsluis*
2. lichtsensor om reflectie te detecteren
3. krachtsensor
4. ultrasoon sensor
5. infrarood sensor**
* Deze is alleen geschikt voor hulpmiddel 1.
**Deze hebben we niet kant en klaar op school liggen, dus hebben we deze niet van te voren getest.
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§6.1.1: De lichtsensor als onderdeel van een lichtsluis
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Fig. (6): De opstelling van de lichtsensor als onderdeel van een lichtsluis
Onderdelen van de opstelling:
1. Light Sensor 0 - 200 lx, serienummer: 0142i (aangesloten op ingang 1)
2. felle lamp
3. zoemer (op het systeembord)
4. een snoer dat de zoemer verbindt met uitgang A1 van het coachlabII-bord.
5. een snoer dat de min-uitgangen van het coachlabII-bord en het systeembord met elkaar
verbindt.
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Fig. (7): Het programma in coachII van de lichtsensor als onderdeel van een lichtsluis
Als er een voorwerp tussen de felle lamp en de sensor kwam, ging de zoemer af. Ook hebben we
getest of “regen” invloed had op het detecteren van voorwerpen, door water te schenken tussen de
lichtsensor en de felle lamp. Dan kon je zien of de meetwaarde veranderde.
Voordelen:
• De lichtsensor reageert consequent op voorwerpen en is goed af te stellen.
• De lichtsensor krijgt iets minder licht binnen als het regent. Je kunt hier rekening mee
houden in het programma. Je kunt de minimale waarde van de lichtsterkte waarbij de
zoemer begint te piepen, in coachII iets verhogen. Dan heb je er geen last meer van.
• Deze schakeling is relatief makkelijk te bouwen.
Nadelen:
• De lichtsensor is niet te gebruiken voor hulpmiddel 2. Je hebt namelijk twee vaste punten
nodig, waar het te omzeilen voorwerp zich tussen moet bevinden: één vast punt voor de
lichtsensor en één vast punt voor de lamp. Op een petje heb je alleen een vast punt voor de
sensor.
Voor hulpmiddel 1 kun je het wel gebruiken. Dan laat je de lichtsensor en de lamp namelijk iets
uitsteken ten opzichte van het dak van de auto. Als je hoofd dan tussen de lichtsensor en de lamp
komt, gaat de zoemer af.
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§6.1.2: De lichtsensor om reflectie te detecteren
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Fig. (8): De opstelling van de lichtsensor om reflectie te detecteren
Onderdelen van de opstelling:
1. Light Sensor 0 - 200 lx, serienummer: 0142i (aangesloten op ingang 1)
2. felle lamp
3. zoemer (op het systeembord)
4. een snoer dat de zoemer met uitgang A1 van het coachlabII-bord verbindt.
5. een snoer dat de minpolen van het coachlabII-bord en het systeembord met elkaar verbindt.
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Fig. (9): Het programma in coachII van de lichtsensor om reflectie te detecteren
Als er een voorwerp dicht bij de lichtsensor en de lamp komt, gaat de zoemer af.
Ook hebben we getest of “regen” invloed had op het detecteren van voorwerpen, door water te
schenken tussen het voorwerp en de lichtsensor. Dan kon je zien of de meetwaarde veranderde.
Voordelen:
• Op deze manier is de lichtsensor voor beide hulpmiddelen te gebruiken, omdat je maar één
vast punt nodig hebt voor de lichtsensor en de lamp. De lichtsensor registreert namelijk de
reflectie van voorwerpen.
• De lichtsensor krijgt iets minder licht binnen als het regent, maar je kunt hier rekening mee
houden in het programma. Je kunt de minimale waarde van de lichtsterkte waarbij de
zoemer begint te piepen, in coachII iets verhogen. Dan heb je geen last meer van de regen.
Nadelen:
• De lichtsensor reageert niet consequent op voorwerpen, omdat de kleur van het voorwerp,
de grootte van het voorwerp en de hoeveelheid daglicht grote invloed hebben op de
lichtsterkte die de lichtsensor ontvangt. Het is verschrikkelijk moeilijk, om de zoemer dan op
het juiste moment af te laten gaan.
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§6.1.3: De krachtsensor
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Fig. (10): De opstelling van de krachtsensor
Onderdelen van de schakeling:
1. Force Sensor II ± 5N tot ± 50N, artikelnummer: 0362 BT (aangesloten op ingang 1)
2. zoemer (op het systeembord)
3. een snoer dat de zoemer met uitgang A1 van het coachlabII-bord verbindt.
4. een snoer dat de min-polen van het coachlabII-bord en het systeembord met elkaar verbindt.
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Fig. (11): Het programma in coachII van de krachtsensor
Als er een voorwerp tegen de sensor stoot, gaat de zoemer af.
Voordelen:
• De krachtsensor reageert consequent op voorwerpen.
• Regen heeft totaal geen invloed.
Nadelen:
• De krachtsensor reageert pas als je al tegen een voorwerp bent gebotst.
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§6.1.4: De ultrasoonsensor
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Fig. (12): De opstelling van de ultrasoonsensor
Onderdelen van de schakeling:
1. 03517 BT USA II UltraSone Afstandsensor (aangesloten op ingang 5)
2. zoemer (op het systeembord)
3. een snoer dat de zoemer met uitgang A1 van het coachlabII-bord verbindt.
4. een snoer dat de min-polen van het coachlabII-bord en het systeembord met elkaar verbindt.
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Fig. (13): Het programma in coachII van de ultrasoonsensor
Als een voorwerp dichtbij de ultrasoonsensor komt, gaat de zoemer af. Ook hebben we getest of
“regen” invloed had op het detecteren van voorwerpen, door water te schenken tussen het
voorwerp en de ultrasoonsensor. Dan kon je zien of de meetwaarde veranderde.
Voordelen:
• De ultrasoonsensor reageert consequent op voorwerpen en is precies af te stellen.
• De ultrasoonsensor reageert niet op regen.
• De ultrasoonsensor is te gebruiken voor beide hulpmiddelen, omdat je maar één vast punt
nodig hebt.
Nadelen:
• De sensor heeft een bepaald gebied, waar het voorwerpen kan detecteren. Zet je het
voorwerp te dichtbij of te ver weg, dan detecteert de ultrasoonsensor het niet.
• De sensor zelf is al een groot ding.
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§ 6.2:

Sensoren bouwen

We hebben alle voor- en nadelen van verschillende soorten sensoren bekeken. Voor hulpmiddel 1,
dat het hoofdstoten tegen het dak van de auto voorkomt, is de lichtsensor als onderdeel van een
lichtsluis het meest geschikt. Voor hulpmiddel 2, dat het hoofdstoten tegen voorwerpen voorkomt, is
de ultrasoon sensor het meest geschikt. Die twee sensoren gaan we nu zelf bouwen, zodat we die in
de hulpmiddelen kunnen verwerken.

§6.2.1: Het schakelschema ontwerpen
Voordat we een sensor kunnen bouwen, moeten we natuurlijk eerst op papier zetten, hoe de
schakeling er ongeveer uit komt te zien. Hierbij gebruiken we als voorbeeld een schakelschema van
een sensorschakeling met een fototransistor. Dit schakelschema had Joanne van de Technische
Universiteit Eindhoven gekregen, tijdens het volgen van de Masterclass 2010: Train Challenge.

Fig. (14): Sensorschakeling met een CNY70 fototransistor. Figuur ontleend aan:
(Chan, L.L., 2010, p.4)
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Voor hulpmiddel 1 hebben we een lichtsluis in gedachten, die bevestigd is aan het dak van de auto.

Fig. (15): Ons schakelschema voor de lichtsensor als onderdeel van een lichtsluis (voor hulpmiddel 1)
Als er licht op de lichtgevoelige weerstand valt, is de weerstand van de lichtgevoelige weerstand laag.
De spanning van de inverterende ingang (aangegeven met een min) van de Operational Amplifier
(OpAmp) is daardoor hoog (zie bijlage 1: Datasheet Operational Amplifier ln741 en bijlage 4:
Werking Operational Amplifier) . Omdat de spanning op de inverterende ingang hoger is dan de
spanning op de niet-inverterende ingang (aangegeven met een plus) , zal de uitgang van OpAmp laag
zijn en zal de zoemer niet af gaan. Als er een voorwerp tussen de felle lamp en de lichtgevoelige
weerstand komt, zal er weinig licht op de lichtgevoelige weerstand vallen. De weerstand van de
lichtgevoelige weerstand zal hoog zijn. De spanning op de inverterende ingang van de OpAmp zal dan
laag zijn. Als deze spanning lager is dan de spanning die op de niet-inverterende ingang van de
OpAmp staat, zal de uitgang van de OpAmp hoog zijn (ongeveer 3 Volt). Hierdoor gaat de zoemer
piepen. Dus als je hoofd zich tussen de lamp en de lichtgevoelige weerstand bevindt, zal de zoemer
af gaan.
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Voor hulpmiddel 2 hebben we de volgende schakeling in gedachte, bevestigd in een pet.

In de klep van de pet

Fig. (16): Ons schakelschema voor de ultrasoonsensor (voor hulpmiddel 2)
Er zijn drie draden op de afstandssensor aangesloten. De linkse draad is de uitgang, de middelste
draad de minaansluiting en de rechtse draad de plusaansluiting. Als de afstandssensor een voorwerp
detecteert, zal de uitgangsspanning laag worden. De spanning op de inverterende ingang van de
OpAmp is dan lager dan de spanning die op de niet-inverterende ingang van de OpAmp staat. De
uitgang van de OpAmp zal hoog zijn en de triller zal aan gaan. Dus als de afstandssensor een
voorwerp detecteert, zal de triller aan gaan.
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We zijn een middag naar de Technische Universiteit Eindhoven (TUe) geweest, gelegen aan Den
Dolech 2 in Eindhoven. Daar hebben ze naar onze schakelschema’s gekeken en ze een beetje
aangepast. Bij hulpmiddel 1 moet er achter de zoemer nog een weerstand. Op de uitgang van de
Operational Amplifier staat namelijk bij een laag signaal 1,5 Volt op de uitgang. Het hoge signaal is 3
Volt. Er is dus wel verschil tussen hoog en laag signaal, maar bij het lage signaal gaat de zoemer ook
al piepen. Ook hebben we geen drukschakelaar, maar een schuifschakelaar gebruikt.
Bij hulpmiddel 2 bleek dat ze op de TUe geen afstandssensoren hadden, die ultrasone golven
produceren en opvangen. Wel hadden ze afstandssensoren die infraroodstraling produceren en
opvangen na weerkaatsing. Deze sensor - een Sharp 2Y0A21( zie bijlage 2: Datasheet Sharp
GP2Y0A21YK0) - gaan we gebruiken. Het voordeel van deze sensor is dat hij klein is, licht is, niet
reageert op regen en consequent voorwerpen detecteert. Een andere aanpassing van het
schakelschema is, dat bij hulpmiddel 2 weerstand 1 weg kan. Uit de Sharp komt namelijk vanzelf al
een spanning tussen de 0 en 5 Volt. Er is dus geen spanningsdeling meer nodig. Daarnaast moet
achter de Opamp een transistor worden geplaatst, omdat de triller meer vermogen nodig heeft dan
het hoge signaal van de OpAmp kan bieden (Zie bijlage 3: Datasheet transistor BC549B-D en bijlage 5:
Werking transistor). Als de uitgang van de OpAmp hoog is, gaat de transistor geleiden en kan er via
de transistor een stroom met een hogere stroomsterkte lopen van de triller naar minpool van de
batterij. De triller heeft daardoor meer vermogen tot zijn beschikking. Er moet wel een extra
weerstand tussen de transistor en de uitgang van de OpAmp. Op de uitgang van de OpAmp staat bij
hoog signaal ongeveer 3 Volt. De transistor geleidt, als er op de basis van de transistor ongeveer 0,7
Volt staat. De spanning op de basis van de transistor kan niet veel hoger worden dan 0,7 Volt. Als je
de spanning van 3 Volt uit de OpAmp verbindt met de spanning van 0,7 Volt bij de basis van de
transistor, is er een conflict tussen de twee spanningen. Je moet er dus voor zorgen, dat de twee
spanningen dichter bij elkaar komen te liggen. Dit doe je door middel van een extra weerstand van
ongeveer 1 kΩ tussen de transistor en de OpAmp. Daarnaast wordt in deze schakeling nu ook
gebruik gemaakt van een schuifschakelaar in plaats van een drukschakelaar.
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Fig. (17): Aangepast schakelschema voor de lichtsensor als onderdeel van de lichtsluis(voor
hulpmiddel 1)

www.examen-cd.nl

www.havovwo.nl

29

Hetontwerp van een hulpmiddel voor blinden en slechtzienden
naam: Joanne Pek en Tugçe Ulusan
© havovwo.nl

In de klep van de pet

Fig. (18): Aangepast schakelschema voor de Scharp sensor (voor hulpmiddel 2)

www.examen-cd.nl

www.havovwo.nl

30

Hetontwerp van een hulpmiddel voor blinden en slechtzienden
naam: Joanne Pek en Tugçe Ulusan
© havovwo.nl

§6.2.2: Componenten kiezen
Nu we het schakelschema hebben getekend, moeten we de benodigde componenten verzamelen.
Hier horen natuurlijk ook de weerstanden bij. Om te weten welke weerstanden je kunt gebruiken,
moet je eerst de weerstanden uitrekenen.
Bij Hulpmiddel 1:
Het breadboard sluit je aan op een voedingsbron van 5 Volt. Eerst bouw je een schakeling, zodat de
felle lamp, een witte superfluxled, brandt. Om R4 te berekenen, moet je eerst weten hoeveel
spanning de superflux led nodig heeft. Dit konden we opzoeken op een lijst die in het electrolab van
de TUe hing. Dit bleek 3,4 Volt te zijn. R4 krijgt dan 5-3,4=1,6V (want het is een serieschakeling). De
stroomsterkte kan je ook van de lijst aflezen. Die bleek 30 mA te zijn.
R4=U/I=1,6/0,03=53Ω
We hebben gekozen voor de weerstand die er het dichtst bij kwam, 56Ω.
De LDR (light dependent resistor)zet je tegenover de superfluxled. Met een multimeter kun je dan de
weerstand van de LDR bepalen wanneer de lamp erop schijnt en wanneer je je hand tussen de lamp
en de LDR houdt. Hieruit kwam respectievelijk 1,4kΩ en 3,25 kΩ. Het gemiddelde daarvan is 2,3 kΩ.
Als de LDR een hogere weerstand dan 2,3kΩ heeft, wil je dat de OpAmp een hoog signaal geeft.
In de schakeling zitten twee spanningsdelers: de LDR in serie met R1 en R3 in serie met R2.
Voor spanningsdelers geldt:
Vref=5V* Rb/(Ra+Rb)
5

Als je R3 (Ra) gelijk maakt aan de gemiddelde weerstand van de LDR(Ra),
kun je voor R2(Rb) en R1(Rb) dezelfde weerstand nemen. Om de
batterijen niet snel op te laten gaan, is het handig om voor R1 en R2 een
weerstand van een paar kΩ te kiezen. Voor het gemak nemen we voor R1,
R2 en R3 allemaal dezelfde waarde: rond de 2,3 kΩ. De waarde die hier
het dichtst bij komt is 2,2kΩ
De referentiespanning van R3 en R2 is dan:
Vref=5*2,2E3 / (2,2E3+2,2E3)= 2,5 V
Aan de plus van de OpAmp staat dus 2,5 V. Aan de min van de OpAmp
wisselt de spanning zo, dat als er een voorwerp in de lichtsluis is, de
spanning aan de min van de OpAmp lager is dan 2,5V.
Fig. (19): Spanningsdeler
Om de sensor nog af te kunnen stellen, gebruiken we voor R3 een regelbare weerstand van maximaal
10kΩ.
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Het lage signaal van de OpAmp is 1,5 Volt. Als je die halveert tot 0,75 Volt, piept de zoemer niet meer
bij laag signaal en wel bij hoog signaal. Dit deden we door een weerstand achter de zoemer te
schakelen die gelijk was aan de weerstand van de zoemer. Er treedt dan spanningsdeling op. De
verhouding van weerstanden is 1:1. Vref=1,5*1/(1+1)=0,75V. De weerstand van de zoemer hebben
we berekend, nadat we met de multimeter de stroomsterkte en de spanning over de zoemer hadden
gemeten. Hieruit kwam 22kΩ. Voor R5 hebben we dus een weerstand van 22 kΩ gekozen.
Hier een overzicht van alle componenten die we gebruiken in schakelschema 1:
• Felle lamp=>witte superflux led
• Lichtgevoelige R=> LDR
• OpAmp=>OpAmp ln741
• Zoemer van een willekeurig type
• R1=R2=2,2kΩ
• R3=>regelbare weerstand tot 10kΩ
• R4=56Ω
• R5=22kΩ
• 4 AA-batterijen
• Batterijhouder
Bij de Tue hebben we de schakeling op een breadboard gebouwd:

Plus en min aansluiting
spanningsbron

Fig. (20): De schakeling van de lichtsensor als onderdeel van de lichtsluis op een breadboard (voor
hulpmiddel 1). Het goudkleurige componentje dat tegenover de led staat is de LDR.
Zelf hebben we de schakeling van hulpmiddel 1 toch nog aangepast. We wilden namelijk een
lichtsluis van 50 cm tot 100 cm. Met een superflex led kun je de lichtsluis niet verder dan 10 cm
maken. Daar past je hoofd dus niet tussen. Als felle lamp gebruiken we nu een diode, in het dagelijks
leven ook wel laserlamp genoemd. Daarvan kan de lichtstraal de afstand wel overbruggen.
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Bij hulpmiddel 2
We testen eerst hoe hoog de spanning op de uitgang van de afstandssensor Sharp 2Y0A21 is, als je
een voorwerp op ongeveer 40 cm afstand houdt. Dit doe je door de afstandsensor aan de plus en de
min van de spanningsbron te schakelen. De uitgang schakel je aan de OpAmp. Dan kun je met de
multimeter kijken, hoeveel spanning er op de min van de OpAmp staat. Dat blijkt 0,8V te zijn. Bij de
plus van de OpAmp wil je dan een spanning van 0,8 Volt, want als het voorwerp op 40 cm afstand is,
wil je dat de trilmotor net gaat bewegen.
Ook hier zijn R3 en R2 een spanningsdeler.
Vref=0,8V
Voor R2 (Rb) kun je een willekeurige weerstand van een paar kΩ nemen. We kiezen voor 2,2 kΩ, net
als bij de vorige schakeling.
Vref=5*R2/(R2+R3)
Invullen geeft R3=8,6 kΩ. We gebruiken hiervoor een weerstand van 10 kΩ in serie met een
regelbare weerstand van maximaal 1 kΩ. Dit doen we, zodat we de sensor nog af kunnen stellen.
Voor R1 nemen we een weerstand van 1kΩ, zodat er geen conflict ontstaat tussen de uitgang van de
OpAmp en de basis van de transistor.
Hier een overzicht van alle componenten die we gebruiken in aangepast schakelschema 2:
• Afstandssensor=> Sharp 2Y0A21
• Trilmotor van een willekeurig type
• OpAmp=>OpAmp ln741
• Transistor BC549B-D
• R1=1kΩ
• R2=2,2k Ω
• R3=>regelbare weerstand tot 1 kΩ in serie met weerstand van 10 kΩ
• 3 Horlogebatterijen
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Bij de Tue hebben we de schakeling op een breadboard gebouwd:

Plus en min
aansluiting
spanningsbron

Hier komt de Sharp 2Y0A21, maar
die was al eerder ingenomen, omdat
ze het lab gingen afsluiten.

Fig. (21): De schakeling van de Sharp op een breadboard (voor hulpmiddel 2), versie 1
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Toen we de Sharp binnen hadden gekregen, bleek de spanning op de plus ingang van de OpAmp te
laag te zijn. De OpAmp gaf daardoor altijd hoog signaal. Daarom hebben we weerstand 2 en 3
veranderd. De spanning op de plus ingang van de OpAmp is nu hoog genoeg, waardoor de OpAmp
goed werkt. De consequentie is dat de trilmotor pas aangaat, als het voorwerp op 10 cm afstand is, in
plaats van op 30 cm. Maar 10 cm is genoeg om op tijd te kunnen reageren. De waarde van R3 en R2
hebben we bepaald, door verschillende weerstanden uit te proberen. Nu werkt de schakeling op het
breadboard.
De componenten in het aangepaste schakelschema zijn nu als volgt:
•
•
•
•
•
•
•
•

Afstandssensor=> Sharp 2Y0A21
Trilmotor van een willekeurig type
OpAmp=>OpAmp ln741
Transistor BC549B-D
R1=1kΩ
R2= regelbare weerstand tot 1 kΩ
R3=500 Ω
3 Horlogebatterijen

Plus en min
aansluiting
spanningsbron

Fig. (22): De schakeling van de Sharp op een breadboard (voor hulpmiddel 2), versie 2
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§6.2.3: Solderen
Bij het solderen gebruik je verschillende benodigdheden:
-componenten
-printplaatje
-soldeerbout
-soldeertin
-snoertjes
-kniptang
-striptang
-soldeertin zuiger
Bij hulpmiddel 1
Nadat we terug kwamen van de TUe, deed de schakeling van hulpmiddel 1 op het breadboard het
niet meer. Je moet dan met een multimeter alle punten van de schakeling langs gaan en kijken waar
de fout zit. Nadat we wat draadjes anders hadden aangesloten en de regelbare weerstand goed
hadden ingesteld, deed de schakeling het gelukkig weer. Dan kan je de schakeling op een printplaatje
solderen.
Ook na het solderen deed de schakeling het niet. Dan ga je weer met de multimeter alle punten van
de schakeling langs. Toen bleek bijvoorbeeld dat we de plus en de min van de zoemer verkeerd
hadden aangesloten of dat er kortsluiting was. Maar uiteindelijk werkte alles.
Dit is het resultaat van het solderen van de schakeling voor hulpmiddel 1:

Fig. (23): boven- en onderaanzicht van de gesoldeerde schakeling van de lichtsensor als onderdeel van
de lichtsluis(voor hulpmiddel 1)
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R2

R1

Snoer naar
LDR
OpAmp

R5

Zoemer

Schakelaar

R3

Snoer naar
LDR

4X AA
batterijen

LDR
LDR

á 1,5 V

Fig. (24): Aanduiding van de componenten van de gesoldeerde schakeling van de lichtsensor als
onderdeel van de lichtsluis(voor hulpmiddel 1)
Bij deze schakeling hoort nog een diode, die op de LDR gericht staat. De felle lamp in serie met R4,
die we getekend hebben in het bijbehorende schakelschema, is daarom niet in de gesoldeerde
schakeling opgenomen.
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Bij hulpmiddel 2
Dit is het resultaat van het solderen van de schakeling voor hulpmiddel 2:
3 horlogebatterijen á
1,5 V

Schakelaar

R3
R1

R2

transistor
OpAmp

afstandssensor

Trilmotor

Fig. (25): Aanduiding van de componenten van de gesoldeerde schakeling van de Sharp (voor
hulpmiddel 2)
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Fig. (26): Boven- en onderaanzicht van de gesoldeerde schakeling van de Sharp (voor hulpmiddel 2)
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Nadat we de schakeling gesoldeerd hadden, deed hij het niet. Met behulp van de multimeter,
hadden we twee problemen ontdekt. Ten eerste deed de trilmotor het niet meer. Dat kwam
misschien, omdat we wilden uitproberen of het pijn deed als je hem tegen je hoofd hield. Toen was
de motor in Joannes haar vast gedraaid. Toen we hem hadden los geknipt deed hij het nog wel even,
maar daarna was het hem blijkbaar toch fataal geworden. We konden niet zo snel meer aan een
nieuwe trilmotor komen, dus hebben we een zoemer gebruikt die we nog thuis hadden liggen. De
transistor is dan niet meer nodig.
Ten tweede stond er op de draad waar we alle plus aansluitingen hadden aangesloten, te weinig
spanning om de OpAmp goed te laten werken. Er was teveel spanningsverlies. Om een spanning van
ongeveer 5 Volt te creëren, hebben we een extra horlogebatterij in serie geschakeld. We konden zo
snel niet aan een nieuwe knoopcelhouder komen, dus hebben we er zelf één gemaakt. Die ziet er
niet uit, maar hij doet het wel.
Voor het prototype is er nu dus een ander schakelschema.

Fig. (27): Schakelschema van het prototype voor de Scharp sensor (voor hulpmiddel 2)
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Bij het vorige hulpmiddel hadden we er ook al last van, dat het lage signaal uit de OpAmp toch nog
1,5 Volt was. Bij dat hulpmiddel hadden we het opgelost door een weerstand tussen de OpAmp en
de zoemer te plaatsen. Dat gingen we bij dit hulpmiddel ook proberen. We hebben allerlei
weerstanden uit de grote weerstandendoos geprobeerd. Helaas hebben we het hier niet voor elkaar
gekregen, om helemaal geen piep te hebben bij laag signaal. Je hoort wel het verschil tussen hoog en
laag signaal. Hier waren we al zeer blij mee. Het echte product hoort eigenlijk niet te piepen bij laag
signaal, maar het is een prototype.
De componenten in het schakelschema van het prototype zijn nu als volgt:
•
•
•
•
•
•
•
•

Afstandssensor=> Sharp 2Y0A21
Zoemer van 1,5 V
OpAmp=>OpAmp ln741
Transistor BC549B-D
R1=390Ω
R2= regelbare weerstand tot 1 kΩ
R3=500 Ω
4 Horlogebatterijen

Bij het solderen, hebben we de transistor en de weerstand die er nog op zaten voor de trilmotor
laten zitten. We waren zo blij dat de sensor het deed, dat we er niet meer aan durfden te komen. Dit
is het resultaat van de tweede soldeeractie:

Fig. (28): Boven- en onderaanzicht van de gesoldeerde schakeling van het prototype van de Sharp
(voor hulpmiddel 2)
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3 horlogebatterijen á
1,5 V

Zoemer

R3

Schakelaar

R2
OpAmp

R1
1 horlogebatterij van
1,5 V in een
heel originele
knoopcelhouder

afstandssensor

Fig. (29): Aanduiding van de componenten van de gesoldeerde schakeling van het prototype van de
Sharp (voor hulpmiddel 2)
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§6.3:

De vormgeving

De elektronica doet het. Nu is het tijd om te bedenken, hoe we de elektronica gaan verwerken in een
product.
Hulpmiddel 1 moet aan het dak bevestigd worden, zodat de laserstraal langs het dak loopt. Het is
handig dat er geen onderdelen uitsteken aan de buitenkant van de auto, als de auto rijdt. Anders
gaat het snel kapot. We moeten een soort uitklapsysteem bedenken, zodat de lichtstraal ongeveer
10 cm naast het dak loopt als je de deur opent. Als je de deur dicht doet, moeten alle onderdelen in
de auto terugklappen.
Het idee is als volgt: We bevestigen een stang aan de binnenkant van het dak van de auto, aan de
handsteun. De stang loopt evenwijdig aan het dak. We boren een gat aan het uiteinde van een
plankje. Het plankje schuiven we om de stang heen bij de voorkant van de portier. Dit plankje kan nu
om de stang heen draaien, ook naar buiten. Aan de andere uiteinde van het plankje is de LDR
bevestigd. Het plankje klapt naar buiten als de deur opengaat en naar binnen als de deur dicht gaat.
Aan de achterkant van de portier is aan de stang een laserlamp bevestigd, die precies op de
uitgeklapte LDR schijnt. Er loopt hierdoor een laserstraal langs het dak. De printplaat met de
componenten en de batterijen zijn weggewerkt in een kastje in de auto.
Dit hulpmiddel kost exclusief batterijen ongeveer 30 euro.

Fig. (30): Model van de vormgeving van hulpmiddel 1
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Bij hulpmiddel 2 verwerken we de elektronica in een pet. Dan valt het namelijk niet zo op dat je
allerlei componenten op je hoofd draagt. Ook beschermt de klep je ogen, als je toch ergens tegen
aan botst. Dat proberen we natuurlijk te voorkomen, maar honderd procent zekerheid is er nooit.
In de pet willen we drie afstandssensoren plaatsen. Eén aan de voorkant en twee aan de zijkanten.
Zo stoot je je hoofd niet aan voorwerpen die van voren komen en voorwerpen die van de zijkant
komen, zoals het dak van een auto. Er zijn ook drie kleine trilmotoren in de pet verwerkt, aan alle
drie de kanten. Zo voel je van welke kant een voorwerp nadert. De rest van de componenten is
bevestigd in de klep van de pet.
Dit hulpmiddel kost exclusief batterijen ongeveer 60 euro.

Fig. (31): Model van de vormgeving van hulpmiddel 2. De foto van de pet is ontleend aan: ( Gifts4Bizz
BV, 2007, http://www.relatie-geschenken.nl/Relatiegeschenken/Caps/Hoeden/KC147604/Onbekend-Baseball-pet.html)
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Hoofdstuk 7: Het prototype

In de kerstvakantie hebben we twee dagen lang onze handen uit de mouwen gestoken om twee
prototypes te bouwen. We moesten natuurlijk even bewijzen, dat vrouwen ook kunnen zagen, boren
en monteren.

§7.1:

Het prototype van hulpmiddel 1

Voordat we met de bouw van het prototype konden beginnen, moesten we een stang zoeken. Na de
schuur van Tuğçe helemaal overhoop te hebben gehaald, hadden we een wit geverfde metalen stang
te pakken. Het plankje hebben we met een elektrische zaag in de juiste vorm gezaagd. Ook hebben
we er twee gaten in geboord. De LDR hebben we in een half rietje door het ene gat gestoken. Het
rietje zorgt ervoor, dat er geen omgevingslicht op de LDR valt. Door hetzelfde gat zit ook een draadje.
De rest van de componenten is weg gewerkt in een gefiguurzaagd doosje, dat Joanne een keer in de
tweede klas voor techniek had gemaakt. Er zijn veel gaten in geboord, zodat het geluid van de
zoemer goed hoorbaar is.

Fig. (32): Een deel van het prototype van hulpmiddel 1
De laser had een drukschakelaar, die je ingedrukt moest houden
om de laser aan te houden. Dat was onhandig, dus hebben we er
klittenband omheen gedaan. Als je de klittenband dichtknijpt, gaat
de laser aan en als je de klittenband van elkaar haalt, gaat de laser
uit. De laser is kant en klaar in een elektronicawinkel gekocht.
Fig. (33): De laser met klittenband
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Het prototype hebben we in een auto gemonteerd. Dat was nog best lastig, omdat we de auto niet
mochten beschadigen en het prototype er ook weer uit moesten kunnen halen. Uiteindelijk hebben
we veel tape gebruikt.

Fig. (34): Het prototype van hulpmiddel 1 in de auto gemonteerd, bekeken vanaf de achterbank. De
wazige vlek boven is de laser. De LDR zit in een rood rietje aan het plankje vast. Het plankje draait om
de stang die bevestigd is aan het handvat van het dak. Een touw aan het plankje dat geklemd zit
tussen het raam, zorgt ervoor de het plankje uit- en inklapt. De rest van de elektronica is weggewerkt
in een houten doosje, dat met een postelastiek aan de hoofdsteun bevestigd is. Bij het echte product
zou de elektronica weggewerkt zijn in de wanden van de auto.
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Fig. (35): Het prototype van hulpmiddel 1 in de auto gemonteerd, bekeken vanaf de achterbank. Het
plankje is ingeklapt.
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§7.2:

Het prototype van hulpmiddel 2

Nadat we een oude pet gevonden hadden, konden we beginnen met het bouwen van het prototype
van hulpmiddel 2.

Fig. (36) Stap 1: Het plakken van een
klittenbandrand op de klep van de pet.

Fig. (37) Stap 2: Het vastnaaien van de printplaat
en de zoemer op de klep. De afstandssensor
vastplakken op het printplaatje.

Fig. (38) Stap3: Een stuk karton aan
de onderkant van de klep bevestigen.
Hierdoor krijg je een mooie, vlakke
onderkant. Door het gat kun je de
schakelaar aan en uit zetten.

Fig. (39) Stap 4: Een stuk zwarte stof vast nieten
en plakken. Hierdoor valt de schakeling minder
op. Aan één rand van de stof is een stuk
klittenband genaaid. Hierdoor kun je de stof
omklappen en het karton verwijderen, zodat je
bij de schakeling kunt.
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Fig. (40): Het prototype van hulpmiddel 2
Omdat onze schakeling pas reageert op voorwerpen op een afstand van 10 cm, hebben we er in ons
prototype voor gekozen de afstandssensor in de klep van de pet te verwerken. Ook hebben we
gebruik gemaakt van een zoemer in plaats van een trilmotor. Bij het echte product zouden er drie
afstandssensoren zijn. Eén aan de voorkant en twee aan de zijkanten. Ook zouden er drie trilmotors
aan alle drie de kanten zitten (zie paragraaf 6.3). Ook de overige componenten in de klep zouden in
drievoud aanwezig zijn, zodat voor elke afstandssensor een aparte schakeling is.
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Hoofdstuk 8: Reacties van de doelgroep
Op woensdag 26 januari zijn we weer naar een bijeenkomst geweest van het Netwerk voor Blinden
en Slechtzienden in het Rode Kruisgebouw in Tilburg. Deze keer hebben we de twee prototypes
getest. Onze eerste prototype, dat aan het dak van de auto is gemonteerd, hebben we bij één blinde
en drie slechtzienden getest. Ons tweede prototype, dat in een pet bevestigd is, hebben we bij vijf
blinden en vijf slechtzienden getest. We hebben gevraagd wat ze ervan vonden, of het piepje
duidelijk te horen was, of het op tijd piepte, of ze het hulpmiddel zouden kopen en hoeveel geld ze er
voor over zouden hebben. Ook hebben we naar suggesties en opmerkingen gevraagd.

§8.1:
•
•
•

•

Reacties van de doelgroep over prototype 1
De zoemer moet harder en lager piepen. De piep moet boven de verkeersruis uitkomen. Als
je ouder wordt hoor je de hoge tonen minder goed.
Het hulpmiddel is geen goed alternatief voor mensen die slechtziend en slechthorend zijn. Zij
kunnen een harde piep niet goed waarnemen.
Het is een goed idee voor in taxi’s. Daar stoten de blinden en slechtzienden vaak hun hoofd.
Blinden en slechtzienden zouden het zelf niet zo gauw kopen als het op de markt kwam,
omdat ze bijna nooit een auto hebben. Ze zouden het wel heel fijn vinden als de
taxibedrijven het hulpmiddel aanschaffen.
Als de blinden en slechtzienden konden regelen dat het hulpmiddel in de taxi’s werd
bevestigd, wilden ze er minimaal 25 euro voor betalen. Ze zijn er aan gewend dat
hulpmiddelen erg duur zijn, dus ze zouden er ook wel meer voor over hebben.
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§8.2:
•
•

•
•
•
•

•

Reacties van de doelgroep over prototype 2
De blinden en slechtzienden waren erg enthousiast. Ze vonden het een zeer goed idee en
zouden het graag op de markt hebben.
De zoemer moet harder en lager piepen. De piep moet boven de verkeersruis uitkomen. Als
je ouder wordt hoor je de hoge tonen minder goed. Een trilmotor in plaats van een zoemer
zou het beste zijn. Dan is het ook voor mensen die slechthorend en slechtziend zijn een goed
alternatief.
Het hulpmiddel moet reageren, als er een voorwerp op één meter afstand is.
De blinden en slechtzienden willen er minimaal 25 euro voor betalen. Ze zijn er aan gewend
dat hulpmiddelen erg duur zijn, dus ze zouden er ook wel meer voor over hebben.
Eén blinde merkte op, dat het nog handiger kan, als de schakeling compacter is. Dan hoef je
geen pet op te zetten, maar kan je het ook aan een klein knijpertje in je haar vastzetten.
Voor het echte product hadden wij bedacht om aan de zijkanten en de voorkant van de pet
een sensor te plaatsen. Een blinde man merkte op, dat het ook handig is om een sensor aan
de achterkant van de pet te plaatsen. Als je gaat zitten of als je na het bukken overeind komt,
stoot je de achterkant van je hoofd namelijk ook wel eens tegen voorwerpen.
Het petje zit wel comfortabel.

We hadden de meeste opmerkingen wel verwacht. Alleen de opmerking over de vierde sensor op je
achterhoofd was wel echt een eyeopener. Ook werd ons aangeraden naar de ZieZo beurs in Houten
te gaan. Daar worden net op de markt gelanceerde hulpmiddelen voor blinden en slechtzienden
geshowd. Misschien konden we daar eens met bedrijven praten over ons idee.
Ook willen we meedoen aan de OMO-profielwerkstukprijs zodat al het gedane werk later misschien
toch iets groots op zal leveren.
Het was leuk dat ze allemaal erg enthousiast waren. We kregen veel complimenten over het idee.
Dat maakt het het harde werken toch echt waard.
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Hoofdstuk 9: Verbeterpunten
Als de hulpmiddelen daadwerkelijk op de markt zouden komen, kunnen er verschillende punten aan
het prototype verbeterd worden. Een deel van de verbeterpunten komt voort uit onze eigen ervaring
met de prototypen en een deel komt voort uit de opmerkingen van blinden en slechtzienden uit het
vorige hoofdstuk.

§9.1:
•
•
•

•

•
•
•
§9.2:
•
•
•
•
•
•
•
•

Verbeterpunten van prototype 1
De zoemer moet harder en lager piepen.
De laser sluit je aan op dezelfde batterijen als de rest van het hulpmiddel.
Als je de deur bij het prototype dichtdoet, blijft de zoemer piepen. De laserstraal valt dan niet
meer op de LDR. Dit kun je oplossen door een drukschakelaar tussen de batterij en de rest
van de schakeling te solderen. De drukschakelaar monteer je in de inkeping van het plankje.
Als de deur dicht is, is de stroomkring niet gesloten. Als de deur open is, wordt de inkeping
tegen het dak aan getrokken. (Zie Fig. 34) De drukschakelaar wordt ingedrukt en het
hulpmiddel staat aan.
De stang kan met een kliksysteem of met klemmen aan de handsteun van het dak van de
auto worden vastgezet, in plaats van met tape. De stang loopt helemaal door tot aan de
achterkant van het portier. In plaats van een touw aan het plankje dat geklemd zit tussen het
raam, kun je een veer aan het plankje en de stang bevestigen die er voor zorgt dat het
plankje uitklapt. De laser is aan de achterkant van de stang bevestigd. Met een scharnier kun
je de laserstraal goed instellen. Het scharnier kun je aandraaien, zodat de laser goed op zijn
plek blijft zitten.
De elektronica die we nu in het houten doosje hebben gedaan, wordt mooi weggewerkt in
een zwart, plastic doosje in het vak van de deur. Er komt een duidelijke schakelaar aan de
buitenkant van het doosje, zodat je het hulpmiddel gemakkelijk aan en uit kan zetten.
De draden moeten onopvallend aan de randen van het dak vastgezet worden.
Het hulpmiddel moet tegen regen kunnen.
Verbeterpunten van prototype 2
In de pet moeten vier sensoren komen. Eén aan de voorkant, één aan de achterkant en twee
aan de zijkanten. Ook worden er vier trilmotoren aan alle vier de kanten in het petje
gemonteerd. Hierdoor voel je, van welke kant het voorwerp komt.
Het hulpmiddel moet reageren, als er een voorwerp op één meter afstand voor je is of als er
een voorwerp 50 cm naast of achter je is.
Je moet het hulpmiddel makkelijk aan en uit kunnen schakelen met een grote, duidelijke
schakelaar.
De elektronica in de pet kan nog onopvallender worden weggewerkt.
Het is leuk als mensen tussen verschillende petten kunnen kiezen.
Het hulpmiddel moet tegen regen kunnen.
De batterijen moeten makkelijker te vervangen zijn. Zeker voor blinden is het verwisselen
van batterijen meestal een ramp.
Het hulpmiddel moet tegen een stootje kunnen.

www.examen-cd.nl

www.havovwo.nl

52

Hetontwerp van een hulpmiddel voor blinden en slechtzienden
naam: Joanne Pek en Tugçe Ulusan
© havovwo.nl

Conclusie

Na meer dan 80 uur bloed, zweet en tranen hebben we het voor elkaar gekregen om twee
hulpmiddelen voor blinden en slechtzienden te ontwerpen. Joanne heeft er zelfs een pluk haar voor
opgeofferd. Ook hebben we beiden een dag lang met superlijm aan onze handen gelopen, omdat de
dop van het lijmpotje lekte. Maar je moet wat overhebben voor de wetenschap. Aan het prototype
kan nog wel het één en ander verbeterd worden. Dat is te lezen in hoofdstuk 9. Nu is het tijd om het
ontwerpproces van de positieve kant te bekijken en aan te geven wat we bereikt hebben.
In hoofdstuk 3 hebben we aangegeven aan welke eisen het product zou moeten voldoen. We zijn
erin geslaagd om een prototype voor hulpmiddel 1 te bouwen, dat aan de volgende eisen voldoet:
• Het moet piepen als je met je hoofd vlakbij het dak van de auto komt.
• Het moet ook werken, als het buiten donker is.
• Je moet het aan en uit kunnen schakelen.
• Het moet veilig in gebruik zijn.
• De batterij of accu moet makkelijk te vervangen zijn.
• Het moet betaalbaar zijn.
Prototype 2 voldoet aan deze eisen:
• Het moet trillen als er een willekeurig voorwerp waar je tegen aan kan lopen, vlakbij je hoofd
is. (Note: Het prototype trilt niet, maar piept harder)
• Het moet ook werken, als het buiten donker is.
• Het moet makkelijk draagbaar zijn.
• Het moet makkelijk op je lichaam te zetten zijn en van je lichaam af te halen zijn.
• Het moet veilig in gebruik zijn.
Daarnaast hebben we ook veel geleerd bij het maken van het profielwerkstuk. Bijvoorbeeld
programmeren in CoachII, berekeningen maken aan schakelingen, schakelingen bouwen op een
breadboard, een afstandssensor laten doorbranden, solderen, doorzettingsvermogen tonen als de
schakeling het daarna nog steeds niet doet, boren en elektrisch zagen, veel tape gebruiken als iets
niet wil blijven zitten en creatief omgaan met problemen. Ook hebben we ervaring opgedaan in het
regelen van afspraken, met bijvoorbeeld het Netwerk voor Blinden en Slechtzienden en de
Technische Universiteit Eindhoven. Vooral met de laatste was het een uitdaging om een afspraak te
plannen, zonder in het netwerk van doorschakelingen verstrikt te raken. Daarnaast hebben we meer
inzicht gekregen in de manier waarop blinden en slechtzienden door het leven gaan.
Het was erg leuk dat de blinden en slechtzienden zo enthousiast waren over de prototypes. We
kregen veel complimenten over het idee. Dat maakt het het harde werken toch echt waard. Als we
hulpmiddel 2 zouden verbeteren, zouden we het misschien wel op de markt kunnen brengen. Dat
betekent toch dat we echt iets bereikt hebben met dit profielwerkstuk. Misschien wordt de naam
Ontwerpers Pek & Ulusan dan nog wel een feit.
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Bijlage 1: Datasheet Operational Amplifier ln741

Bron: SGS-Thomson(1997). General Purpose Single Operational Amplifier. Geraadpleegd op 05-042011, http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/SGSThomsonMicroelectronics/mXssuwx.pdf
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Bijlage 2: Datasheet Sharp GP2Y0A21YK0

Bron: Sharp Corporation(2005). GP2Y0A21YK. Geraadpleegd op 05-04-2011,
http://www.sharpsma.com/webfm_send/1208
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Bijlage 3: Datasheet transistor BC549B-D

Bron: SCILLC. Low Noise Transistors. Geraadpleegd op 05-04-2011,
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/on_semiconductor/BC549B-D.PDF
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Bijlage 4: Werking Operational Amplifier

Bron: Torfs, H. De operationele versterker. Geraadpleegd op 05-04-2011,
http://users.skynet.be/HenryGIP/School/Cursus%20OpAmp.pdf
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Bijlage 5: Werking transistor

Bron: Meerbeeck, H. Bipolaire transistors. Geraadpleegd op 05-04-2011, http://www.hamradio.nl/cursus/bipolare%20transistors/De%20bipolaire%20transistor.htm
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Bipolaire transistors
Een diode bestaat uit een PN-junctie. Bij de transistor hebben
we een tweede junctie. We zullen hier enkel de NPN-transistor
bestuderen; het minder courante PNP type werk precies
hetzelfde maar met omgekeerde polariteiten. Rechts zie je het
symbool.
De transistor is opgebouwd uit twee PN-overgangen in serie
(zie lager). Als het ware zijn de overgangen aan elkaar
geplakt en vormen een NPN transitor.
Met enige verbeelding zie je dat we dan drie elektroden
hebben. De basis is de besturingselektrode. Deze werkt
ongeveer als een kraantje en kan geregeld worden. Als ze aan
een positieve spanning wordt aangesloten gaat er stroom
naar de emittor vloeien, maar die stroom moet wel in de hand
gehouden worden. Door die zeer kleine basisstroom kan er
door de collector een veel grotere stroom vloeien. Dit komt
door een effect van elektrisch veld naar de emittor. Door de
inwerking van dat betrekkelijk groot veld gaat er,
niettegenstaande de diode vanaf de collector gesperd is, toch
een grote stroom vloeien tussen collector en emittor. Deze
collectorstroom wordt vooral door de basisstroom geregeld.
De emittor voert de beiden stromen af (= die uit basis EN uit
collector).
Deze uitleg is beperkt en zeker onvolledig, maar hij volstaat
voor een goed begrip.
Hiernaast zie je een andere voorstelling om de werking te
begrijpen. In praktijk is het niet mogelijk zelf een transitor
bouwen volgens dit schema, omdat je het transistoreffect
met zo'n constructie niet zelf kan verkrijgen. Het gaat hier
enkel over een voorstellingsvorm.
Je merkt dat de basis/emittor diode in doorlaatrichting staat
en de collector/ basis in sper.

IE = IC + IB
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De spanningsbronnen nemen we regelbaar en we gaan voor
elke spanning de stroom I meten en in een curve uitzetten.
Legende:
rechts de spanning
hieronder de stroom in de kring

β is de winst van de transistor

Proef 1

Stellen we de basisstroom op 5µA. Deze veroorzaakt een
collectorstroom van 1 mA. Nu laten we de spanning V2, zijnde
de spanning die de collector voedt, variëren. Bij elke
verandering noteren we Ic en Vce (spanning over collector en
het gemeenschappelijk punt (massa). We zetten dat in een
grafiek hiernaast uit.
Een eerste resultaat: Bij verandering van de collectorspanning
zal vanaf een bepaald punt de stroom constant blijven (5 µA).

Proef 2

We hernemen de proef hierboven maar stellen eerst een
nieuwe basisstroom in bv. 10, 20 µA... We voeren het
resultaat eveneens in de grafiek in. We merken dat de
stroomwinst β steeds constant blijft. De stroomwinst is de
verhouding IC/IB. We stellen vast dat naar- mate we Vce
groter nemen, het horizontale deel kleiner wordt.
Merk en onthou dat de collectorstroom afhankelijk is van de
basisstroom volgens een factor β.

We hebben zopas de karakteristiek van de collector van een transistor opgenomen.
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Karakteristiek van de basis van een transistor :
We gaan de invloed na van Ib in functie van Vbe. We
vertelden al dat deze karakteristiek dezelfde is als bij een
diode en dit is hier duidelijk te zien. De basis-emmitordiode
werd in geleiding gebracht. De grafiek zal daarom identiek
zijn ( vgl. een diode in doorlaat).

We konden vaststellen De stroomvermenigvuldigingsfaktor β van een transistor is sterk
dat de collectorstroom temperatuur- afhankelijk. Als de temperatuur stijgt zal β stijgen. Dit
volgens β met de
kan een lawine-effekt doen ontstaan bij stijgende temperatuur: β
basisstroom verbonden stijgt verder wat dan opnieuw de stroom doet stijgen enz...
is.

Nog iets om te
onthouden:

De transistor is een stroombron, maar wel één die kan geregeld
worden.

Extreme punten waar een transistor niet kan werken :
Een belastinglijn geeft
De karakteristiek van de collector is hetgeen we hier nodig hebben.
visueel een beter begrip. Hierop plaatsen we de twee representatieve punten die de wet van
De belastinglijn werd ook Ohm ons kan bezorgen. Praktische toepassing:
bij de studie van de diode
ter sprake gebracht.

Bepaling van de belastingslijn :
Op de fig. hieronder werd deze in het rood getekend. De
schakeling hiernaast werd gebruikt om deze fameuze lijn te
tekenen. De voedingsspanning Vcc staat voor de collector (V2
op het schema). Nu gaan we de collectorstoom berekenen:
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Ic

Vcc - Vce
= ___________
Rc

Wat uitleg :
Door de weerstand Rc vloeit de
stroom Ic. Om deze te kennen
moeten we de spanningsval over
deze Rc kennen: KIRCHOFF op
die gesloten kring toepassen
(som der bronspanningen
....enz).

Als het nog nodig zou zijn kunnen we het schema voor de
duidelijkheid hertekenen.
Vcc is duidelijk de som van Vrc eb Vce, waarbij Vrc de
spanningsval is over de weerstand waardoor Ic vloeit. De
spanning over de transistor is Vce.
Even de wet van Ohm toepassen en het wordt duidelijk; het is
van groot belang dat je deze gedachtengang goed begrijpt.

We weten dat Ic = (Vcc-Vce) / Rc is.
We nemen nu de hypotenusa van fig: voor Vce = 0, Ic wordt = Vcc/Rc. Dit punt is het saturatie
of verzadigingspunt van de transistor.
Stel nu Ic=0 dan is Vce = Vcc, en dit is het blokkeerpunt van de transistor.
Dank zij deze twee bijzondere punten trekken we de belastingslijn van de transistor. Je ziet ze
hieronder in het rood:
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Wat leren we uit deze figuur ?
Uit de collectorgrafiek leren we dat we twee belangrijke
punten hebben:
het verzadigingspunt:
en het blokkeerpunt.
Hierdoor kan de transistor de functie van schakelaar krijgen:
je kan hem zo aansturen dat hij compleet OPEN of GESLOTEN
is. OPEN krijgen we als we de transistor in sper sturen. In
verzadiging is de de transistorschakelaar GESLOTEN. Bij onze
proef hebben we geen tussenliggende stappen aangenomen,
maar je voelt beslist aan dat door sturing op de basis die
tussenliggende punten wel kunnen aangesproken worden. Bij
versterkers is het aangeraden om deze twee besproken
punten (sper en verzadiging ) te vermijden en de transisor in
het lineaire gedeelte van de lijn in te stellen. Immer in deze
punten zal Ib niet meer correct IC regelen en zal er dus
vervorming optreden.

Het verzadigingspunt is dat punt
waar Vce ongeveer nul Volt
benadert. Dit kan door de
spanningsval over Rc. Bemerk
dat als we Rc groter nemen, Vce
kleiner wordt.
(Vce= Vcc -Rc.Ic)
Het blokkeerpunt is dàt punt
waar Vce de voedingsspanning
bereikt of gelijk aan Vcc wordt.
Er zal geen stroom doorheen de
collector kunnen vloeien. Voor dit
punt stellen we vast dat Ib gelijk
is aan nul (ook een transistor is
niet perfect, er vloeien in praktijk
lekstromen die de toestand
enigszins veranderen).

We onthouden :
De collectorstroom hangt van de basisstroom af. De
emitterstroom is gelijk aan de som van collector en

basisstroom. Ib valt in vergelijking met IC zeer klein (β) uit
(en wordt daarom meestal verwaarloosd).
Een transistor die als schakelaar wordt gebruikt werkt in de
twee bijzondere punten, namelijk het sper- en het
verzadigingspunt.
De belastingslijn wordt door deze twee punten bepaald.
De transistor aansturen doen we door de basisstroom te
beïnvloeden volgens de gewenste stroom. De temperatuur
kan een spelbreker zijn, maar bij degelijk ontwerp wordt
hiermee rekening gehouden.

IC = β . IB
IE = IC + IB
Ic

Vcc - Vce
= ___________
Rc

verzadiging : Vcc/Rc
sper
: Vcc = Vce

Mogelijk is dit alles nog wat wazig maar geen nood, stilaan zal de mist wel optrekken. Nog even
volhouden dus: het volgend stuk vult dat deze stof verder aan en is minder abstract en beter
geïllustreerd met voorbeelden.
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Bekijken we de zaak vanuit de stuurelectrode of de basis:
In het schema links is de
basis/emitter-overgang
voorwaarts gepolariseerd en dit
vanaf V1 doorheen Rb. Hierdoor
wordt een kleine stroom Ib
veroorzaakt. Het transistoreffect zorgt ervoor dat Ib volgens
de stroomversterkingsfaktor
β vanaf de collector vloeit ,
namelijk Ic.
Hertekenen we het schema op
een gelijkaardige manier als voor
de collector. Zie links.
Vb is de voedingsspanning van
de basis, Rb is de serieweerstand
in de basis met Vb en Vbe is de
spanning over de
basis/emittorovergang van de
transistor.
We gaan de basisstroom in de
transistor bepalen.

De basisstroom is gelijk aan de spanningsval over de weerstand Rb gedeeld door de waarde van
Rb.
Ib =

Vrb
_________
Rb

Wat algebra geeft ons Vrb : dit wordt Vrb = Vb - Vbe.
De basisstroom volgt:
Vb - Vbe
Ib= __________
Rb
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