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Een veelzijdig effectapparaat voor
gitaar, waarbij de vervormingseffecten
worden opgewekt met behulp van
gepaarde silicium- en germaniumdiodes. Door de aansturing van de
diodes via gestuurde stroombronnen
(OTA’s) ontstaan bijzonder fraai
klinkende effecten.
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Wil een object voor
het Internet of Things
(IoT) niet alleen
levensvatbaar zijn
maar ook succesvol,
dan moet er voldaan zijn aan
twee voorwaarden: de communicatie
moet draadloos zijn en de objecten zelf
mogen maar heel weinig energie verbruiken. Als
het niet maanden of zelfs jaren op één batterij
meegaat, is het gedoemd te mislukken. In dit
artikel presenteren we een breadboard-vriendelijk
interface-printje oftewel break-out-board voor
ultra-zuinige radiocommunicatie. Voor een
vliegende start op het IoT.
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Handige kleine schakeling die een RS232-datastroom ‘afluistert’ en de data galvanisch gescheiden via een USB-verbinding doorstuurt naar een terminal-programma op een PC.

Inductieve AM-zender met Arduino
Met behulp van een Arduino Uno, het Elektor-uitbreidingsshield en enkele componenten kan men zelf eenvoudig een
kleine middengolf-zender bouwen voor experimenten.

Draadloos berichtensysteem
Tekstberichten via Zigbee
Hier is een flexibel systeem om tekstboodschappen
draadloos te versturen naar meerdere ontvangers,
zoals familieleden, buren, klanten, bezoekers, collega’s
enzovoort – en dat alles via Zigbee. Er is ook een
handige planningsfunctie in het systeem geïntegreerd.
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Kelder-ventilatiesysteem
Intelligente schakeling op basis van een Platino, die vochtproblemen in een kelder bestrijdt met behulp van twee
sensoren, een ventilator en een kelderraam-bediening.
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