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Elektronica

De kabouters
in de werkplaatstechniek
Detoepassing van de elektronica in de
auto en in de werkplaatstechniek
neemt steeds grotere afmetingen aan.
Hoede verdere ontwikkeling verloopt is
nogniet te overzien als gevolg van het
stormachtige karakter van deze ont-
wikkeling. De overheid heeft ook in-
vloed op dit gebeuren, bijv. via de uit-
laatgaswetgeving, die de elektronisch
gestuurde inspuiting mogelijk noodza-
kelijk zal maken. Dit artikel vertett hier
wat van, terwijl tevens een lijst wordt
meegenomen met de belangrijkste
tennen uit de elektronica.

Langgeleden wensten de Franse auto-
mobilisten elkaar "Bon allumage" toe.
Dat betekent een goede ontsteking en
dat was hard nodig, want met die ont-
steking heeft men lang gesukkeld.
Tegenwoordig is dat anders, omdat de
moderne elektronica zich in de auto en
de werkplaatstechniek een onmisbare
plaats heeft verzekerd. Men kan gerust
zeggen,dat er geen sector van de mo-
derne techniek te noemen is. waar de
ontwikkelingen zich in zo'n hoog tempo

voltrokken hebben als in de elektronica.
De halfgeleidertechniek van de laatste
tientallen jaren heeft een vlucht geno-
men. die ook in de auto zijn sporen heeft
nagelaten. Weliswaar werden de laatste
ja ren in de ontwikkel ingslaboratoria van
de elektronische en de automobiel-
industrieën talloze elektrische systemen
voor de auto ontwikkeld, maar van toe-
passing is nog niet algemeen sprake.
Daarbij geilden wel enkele uitzonderin-
gen, zoals bij voorbeefd de met sili-
ciumdioden uitgeruste wisselstroom-
dynamo met al of niet geïntegreerde
elektronische spanningsregelaar. Deze
ontwikkeling ligt duidelijk anders bij de
werkplaatsuitrusting, waar de oscillo-
scoop al lang zijn niet genoeg te waar-
deren elektronische diensten bewijst.
Een voortdurend groter aantal appara-
ten wordt uitgerust met elektronische
systemen voor meten, regelen en regis-
treren. Motortesters met digitale afle-
zing, elektronisch gestuurde borstel-
wasmachines, elektronische wielbalan-
ceerapparaten, registrerende uitIaattes-
ters en computertesters zijn slechts een
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paar voorbeelden van een ontwikkeling,
waarop de werkplaatsvakman attent
moet zijn.

Transistors
De ontwikkeling van de transistor zo'n
dertig jaren geleden heeft de stormach-
tige ontwikkeling van de halfgeleider-
techniek ingeleid. De transistor, klein,
met laag stroomverbruik en ongevoelig
voor schokken en trillingen, bleek op
plaatsen te kunnen worden ingezet.
waar de elektronenbuis niet of slechts
met grote voorzorgen kon worden ge-
bruikt. De geringe afmetingen van de uit
halfgeleidematerialen als germanium
en silicium vervaardigde transistors
leidde er al snel toe, dat verscheidene
transistors op een ggemeenschappelijk
basisplaatje werden geïntegreerd: de
zogenaamde ge'integreerde schakeling
(IC = Integrated Circuit) was geboren.

Transistors en thyristors
Door een verdere verbetering van de fa-
bricagetechnieken lukte het op een op-
pervlak van één vierkante milimeter vele
duizenden elektronische componenten
te integreren, Uit deze ontwikkeling
kwam enkele jaren geleden de micro-
processor naar voren, een combinatie
van logische schakelingen, die door
toevoeging van enkele IC-geheugens tot
een complete computer kunnen worden
uitgebreid. Het is een computer in mi-
niatuurformaat, maar met dezelfde mo-
gelijkheden als de veel grotere compu-
ters van weleer.
Voegen we daarbij in de nabije toe-
komst te verwachten belangrijke prijs-
verlagingen, dan zal het duidelijk zijn.
dat we hier voor een ingrijpende veran-
dering in de moderne techniek staan.
Het op de markt komen van halfgelei-
ders als vermogenstransistors en thyris-
tors maakt nieuwe ontstekingssyste-
men mogelijk. Er begint zich hier een
belangrijke ontwikkeling af te tekenen,
nu diverse automobielfabrikanten een
contactloos elektronisch ontstekings-
systeem als standaarduitvoering in hun
auto's leveren. De voordelen hiervan
zijn een nagenoeg onderhoudsvrije ont-
steking (op de bougies na) en een onder

1. FMC Autoscan (Saarloosl type 2700 ats een
testbank. zonder oscilloscoop voor het doormeten
van alle typen motoren
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alle omstandigheden exacte timing van
de vonkafwisseling, wat zo belangrijk is
voor het goed inleiden van de verbran-
ding van het benzine/luchtmengsel in
de cilinders van de motor. De krachtige
vonk resulteert in een betere verbran-
ding waardoor de hoeveelheid schade-
lijke stoffen in de uitlaatgassen wordt
verminderd, Het zal geen verwondering
wekken, dat men in de Verenigde Staten
met zijn hoge wettelijke eisen t.a.v. uit-
laatgassen en brandstofverbruik,
voorop ging bij het in serieproduktie
nemen van contactloze elektronische
ontstekingssystemen,

Brandstofinspuiting
Bij een contactloos gestuurd elektro-
nisch ontstekingssysteem ontbreken -
zoals uit de benaming reeds blijkt - de
contactpunten. De sturing van de tran-
sistorschakeling, die de stroom door de
primaire wikkeling van de bobine scha-
kelt, wordt ontleend aan een langs in-
ductieve weg werkend stuurorgaan, de
gever. Deze kan men zich het beste
voorstellen als een spoeltje, waarin
door een draaiend magneetje op het
ontstekingstijdstip een spanning wordt
opgewekt, die dient voor het sturen van
de transistoren. Een dergelijke magneti-
sche impulsgever is niet onderhevig aan
slijtage en behoeft in het geheel geen
onderhoud. Een eenmaal goed afge-
stelde ontsteking zal normaal genomen
gedurende de gehele levensduur van de
motor geen correctie behoeven. Inmid-
dels verschenen als toebehoren de
transistor- en thyristor-ontstekingssys-
temen met sturing door middel van de
bestaande contactpunten, Daarnaast
bestaan er ook contactloos gestuurde
systemen met infrarode of inductieve
impulsgevers. De nieuwste ontwikke-
ling in de toebehorensector is een con-
tactloos gestuurde ontstek ing met een
op het Hall-generatorprincipe berus-
tende gever. Ook werden systemen met
sturing door veldplaatjes ontwikkeld.
Zowel deze laatste als de Hall-
generatoren zijn gevers, die reageren op
magnetische velden en voor wat dat
punt aangaat komen zedus overeen met

de inductieve gevers. Wat het wer-
kingsprincipe aangaat verschillen ze
evenwel duidelijk. De hiervoor ge-
noemde gevers kunnen zowel voor
thvristor- als voor transistorontsteking
worden toegepast.
Het langs elektronische weg regelen van
de hoeveelheid brandstof, die de motor
onder verschiUende omstandigheden
krijgt toegevoerd, biedt belangrijke
voordelen. Niet alleen kan de hoeveel-
heid brandstof optimaal worden aange-
past aan de eisen op een bepaald mo-
ment door de motor gesteld, maar er
kan ook rekening worden gehouden met
factoren als bijvoorbeeld de tempera-
tuur van de aangezogen lucht, de
luchtdruk, de motortemperatuur en
zelfs de hoeveelheid schadelijke stoffen
in de uitlaatgassen. Verwacht mag wor-
den, dat de microprocessor hier een be-
langrijke rol zal gaan spelen, waarbij
dan tevens deze zelfde microprocessor
het ontstekingstijdstip met de grootste
nauwkeurigheid zal kunnen aanpassen
aan de bedrijfscondities. Hierbij zal het
dan bijvoorbeeld ook mogelijk zijn het
ontstekingstijdstip juist te leggen voor
het moment waarop de motor gaat pin-
gelen.
Als die microprocessor dan toch een-
maal in de auto aanwezig is, kan hij na-
tuurlijk ook voor andere doeleinden
worden gebruikt, zoals mogelijk de stu-
ring van het antiblokkeersysteem voor
de remmen of het continu bewaken van
alle van belangzijnde elektrische en me-
chanische functies. Ook zal de micro-
processor bepalen, wanneer een deel van
de cilinders van de motor kan worden
uitgeschakeld door het sluiten van in-
laatkleppen of uitlaatkleppen, waardoor
brandstof kan worden bespaard. Na-
tuurlijk berekent de microprocessor te- 4
vens de van een boordradar afkomstige
signalen om te waarschuwen als er bot-
singsgevaar ontstaat, waaromtrent de
bestuurder langs akoestische of visuele
weg wordt gewaarschuwd.

Werkplaatstechniek
Voor wat de testapparatuur aangaat ge-
niet de werkplaatstechniek al lang van
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de voordelen, die de elektronica
Zowel de oscilloscoop als de
scope" -testers behoren tot de
sche meetinstrumenten, die
van het laboratorium naar de dUIIOW'_

plaats vonden. Vanzelfsprekend
de halfgeleidertechniek ook deze
apparatuur niet onberoerd gelaten_Hei
toepassen van transistors en IC's
maakte het mogelijk om de apparaten
uitermate compact te bouwen, terwlD
gelijktijdig de meetmogelijkheden res:
pectievelijk het bedieningsgemak aD
merkelijk konden worden verbete!dl
Tevens zijn de motortesters aangepast
aan de nieuwe elektronische systemen
in de auto. Een keuzeschakelaarvOOf
bijvoorbeeld verschillende typen ont-
stekingssystemen is op de nieuwetel<
ters aanwezig. De afgelopen jarenkw8.
men ook diverse testers voor e!eklron~
sche ontstekingssystemen en elekt~
nisch gestu urde brandstofi nspuilSVl'!
temen op de markt. Draagbare (handl
testers met voeding uit ingebouwde
batterijen worden, mede dank zij Ik!
micro-elektronica, steeds compacter
Hier zien we al, evenals bij de motort.
ter, de digitale aflezing van meetwaar-
den verschijnen. LEW-displays en li-
quid Crystal Displays (LCD) zijn, even-
tueel in combinatie met een Leo.
lichtband, de ideale en nagenoegon-
kwetsbare opvolgers van de wijzerin-
st rumenten . Gemakkei ijker ensnelleraf·
lezen van stromen, spanningen, ge-
wichten en dergelijke, behoren tot de
voordelen van de digitale meetinstru-
menten,
Het is een bekend feit, dat de computer-
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testerzijn intrede in de autowerkplaats
heeltgedaan. De nieuwste ontwikkelin-
gen op elektronisch gebied zullen ook
hier hun invloed doen gelden. Op
compact-cassettes opgenomen pro-
gramma's maken een universele toe-
passingvan de computertester moge-
lijk. Zeker ook zal de microcomputer-
techniekmet de nP tot verdere verbrei-
ding en popularisering van de compu-
tertester bijdragen. Het zijn al met al
ontwikkelingen. die de volledige aan-
dachtvan de vakman verdienen, ook al
is het moeilijk om de snel voortschrij-
dendeontwikkeling van de elektronica
bij te houden.
Bijnormaal gebruik bezitten met halfge-
leidersuitgeruste elektronische schake-
lingeneen zeer lange levensduur. Voor
wat elektronische systemen in de auto
aangaat,kan zonder meer worden ge-
steld,dat deze systemen de levensduur
vande auto vele malen overtreffen. De
betrouwbaarheid van de met transis-
tors, IC'sen andere halfgeleidercompo-
nenten uitgeruste werkplaatsappara-
tuur is zeer hoog, zeker indien deze
wordt vergeleken met de instrumenten

die voorheen met elektrobuizen werden
uitgevoerd. De maderne opbo uw van de
apparatuur met verwisselbare printpla-
ten respectievelijk eenheden, maakt in
geval van een storing een snelle repara-
tie mogelijk, zodat een motortester die
op deze wijze is opgebouwd, nooit lang
buiten gebruik zal behoeven te zijn.

Motortesters
Grote testapparaten, compleet met
oscilloscoop, worden vooral gebruikt bij
het begin van de controle of bij controle
van verrichte werkzaamheden. Daar-
naast is er een behoefte aan compacte
testapparatuur. Dat kan een complete
tester in "non-scope"-uitvoering zijn of
een tester met beperkter mogelijkhe-
den. Laatstgenoemde testers worden
vooral bij afstelling in de werkplaats ge-
bruikt als de grotere testers voor andere
doeleinden in gebruik zijn. Bovendien is
er meer en meer een neiging om de
monteurs hun eigen testers te laten ge-
bruiken, klein van afmetingen, maar
stevig uitgevoerd. Sommige zijn ge-
heel omsloten door een huis van stevig
rubber en goed beschermd tegen
schokken en stoten. Deze testers zijn
dan ook niet te vergelijken met de tes-
ters voor zelfdoeners, waaraan minder
hoge eisen worden gesteld.
De compacte scooploze testers hebben
veelal twee belangrijke kenmerken: hun
aanwijzing is digitaal en ze zijn voorzien
van een programmaschakelaar. De digi-
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taalaanwijzing is het toppunt van een-
voud en sluit alle vergissingen uit. Een
naaldaanwijzing kan verkeerd worden
afgelezen, soms ook omdat de monteur
niet recht, maar onder een hoek op de
schaal kijkt. Wie de afstelgegevens met
opgegeven toleranties raadpleegt, hoeft
slechts op de digitaalaanwijzing te kij-
ken om te constateren of de meting al
dan niet met de gegevens overeen-
stemt. Een uitzondering vormt de toe-
renteller. Deze is in verband met snelle
variaties in het toerental weer gemakke-
lijker te raadplegen door een naaidaan-
wijzing. De programmaschakelaar
maakt het mogelijk de gehele testpro-
cedure in de juiste volgorde af te werken
zonder dat er een meting wordt overge-
slagen.
Veel grotere testapparaten zijn thans
voorzien van een plug ter aansluiting op
auto's, die zijn uitgerust met een diag-
nosecontactdoos. Het aantal auto's met
deze voorziening neemt geleidelijk toe.
Dit systeem van eenvoudiq een steker in
een contactdoos plaatsen maakt het
aansluiten van het testapparaat wel bij-
zonder makkelijk en levert tijdsbespa-
ring op. De diagnose-contactdoos kan
ook een aansluiting omvatten voor een
bdp-gever. Dit bdp werd tot dusver uit-
sluitend aangegeven door een vast en
een draaiend merkteken op het vlieg-
wiel of de krukaspoeli, Maar diverse au-
tomotoren zijn nu uitgerust met een
spoel die exact het bdp aangeeft als be-
krachtiging door een daartoe ingericht
testapparaat plaatsvindt. Dat maakt de
flits- of neonlamp overbodig en boven-
dien kunnen zich bij he! bepalen van het
bdp voor het ontstekingstijdstip geen
vergissingen meer voordoen.

Stap verder
Bij de ontwikkeling van testapparatuu r
is men de laatste jaren steeds een stap
verder gegaan om de bediening voor de

2. Prufex uitlaatgasanalysator (Saartoos) werkt op
het principe van de katalytische naverbranding.
Dit houdt in dat het CO-percentage direct gemeten
wordt en op de meterschaal wordt weergegeven.
Het apparaat is geschikt voor benzinemotoren en
LPG-motoren

3. Blackhawk Cycletunetester (Brelan) voor
tweeslag- en vierslagmotoren inbegrepen
vierslag met magneetontsteking .. Het apparaat
test de toestand van de contactpunten. bobine.
condensator. batterij, dynamo en elektrisch circuit

4. King elektrische motortester zonder
oscilloscoop (Unitrans) compleet met
uitlaatgastester

5. Première van de Rohè-Califomie Multi
Wasmachine (Allen International) met underbody
wassysteem

6. Geprogrammeerde ponskaartjes voor de
Rohè-Califomie Multi wasmachine
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gebruiker zo eenvoudig mogelijk te ma-
ken. Zo zijn er testers, die na aansluiting
zelf controleren of de verbindingen juist
zijn. Ook de keuze van een meetbereik
behoeft vaak niet meer te worden ge-
maakt. Als de wijzer van een toerenteller
volledig op de meetschaal uitslaat,
wordt automatisch het volgende meet-
bereik gekozen. Van sommige merken
testapparaten is ook een afzonderlijke
tester voor het ontstekingstijdstip als
bdp-gever verkrijgbaar. Op een derge-
lijke tester vindt men een vervree-
gingsmeter en toerenteller en heeft men
de mogelijkheid om een al eerder aan-
geschaft testapparaat te completeren.
Bij de nieuwe testapparatuur is ook re-
kening gehoUden met het testen van het
High Energy Ignition System, zoals dit
op Amerikaanse auto's wordt aange-
troffen. Ook het testen van een vijfcilin-
der motor ls voor deze apparatuur geen
probleem. De tester met oscilloscoop
blijft voor de autovakman nog steeds
zijn grote waarde behouden. Wie in
staat is het scoopbeeld te lezen kan er
een grote hoeveelheid informatie uitha-
len. De scoop is ook te gebruiken voor
dieselmotoren, die de laatste tijd bij per-
sonenwagens steeds meer terrein win-
nen. Enkele merken leveren een appa-
raat bestaande uit vervroegingsme-
ter/toerenteller en stroboscooplamp,
zowel bruikbaar voor het ontstekings-
tijdstip van benzinemotoren als voor het
inspuitmoment van dieselmotoren.
Door een scoop op het apparaat aan te
sluiten kan men alle details van de in-
spuitcyclus volgen, De vroeger zo be-
kende uitlaatgastester, die werkt vol-
gens het warmtegeleidingsbeginsel is
aan het verdwijnen. ZKijn plaats is inge-
nomen door een CO-meter die volgens
het calorisch principe met infraroodstra-
ling werkt. Alleen de laatste geeft een
rechtstreekse CO-meting. De infrarood 1
CO-tester komt dan ook meer in de be-
langstelling, vooral bij bedrijven, die op
LPG draaiende motoren moeten afstel-
len. Uitlaatgassen van LPG motoren
hebben meer condens en dit kan de ca-
lorische meter zodanig beïnvloeden dat
geen exacte meting wordt verkregen.
Overigens blijft de aanschaffing van een

1.Allen infrarooduitlaatgastester

8. HofmannMultitest,,5",eencompacte
motortesIermetvale mogelijkheden.Digitaal
wordtafgelezen:volt,hoogspanning,vervroeging
en ontstekingstijdstipmet afstellampof door de
BDP1Jevermet diagnose\(abel,uitlaatgas,
contacthoeken puntweerstand

9. HofmannMultitest,,10" (VanRooyDorsman)
heeftnaastdemogelijkhedenvandeMultitest,,8"
digitaalook nog eenscoopbeeld.Afgelezen
kunnenworden:bougieparade,raster,alle
beeldenprimairof secundairover elkaarom
overlappingendecontactnoektecontroleren.Het
apparaatgeefteenenkelbeeldvan eentot acht
cilinders
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CO-meter een probleem, omdat nog
steeds niet bekend is welke componen-
ten in de uitlaatgassen volgens voor-
schrift gemeten moeten worden. Een
open vraag kan bijvoorbeeld zijn of
naast een CO-meting ook een C02-
meting wordt vereist zoals in Frankrijk.
Deze meting loont of het aangepaste
CO-percentage niet is beïnvloed door
een lek in het uitlaatsysteem. Evenmin is
bekend of een CH-meting zal worden
vereist om van NOx maar te zwijgen.

Carburateurproblemen
De emissievoorschriften hebben in ie-
der geval wel carburateurproblemen
opgeleverd. Door zeer nauwe toleran-
ties is men erin geslaagd de carburateur
met magere mengsels te laten werken
zonder dat aan het motorvermogen veel
afbreuk wordt gedaan. Maar zelfs een
zeer kleine verstoring kan tot voor de
autogebruiker onaangename afwijkin-
gen leiden, zoals afslaan na gas loslaten,
een verstoring bij het accelereren of het
inhouden bij een bepaald toerental. Dit
levert voor het werkplaatsbedrijf vaak
grote problemen op. Een oplossing
hiervoor is de carburateurtestbank,
waarmee het mogelijk is de uiterst
nauwkeurige kalibrering van de lucht-
en brandstofdosering te regelen. Dit
soort banken bestaat in een uitvoering,
waarbij men de losse carburateur op de
bank plaatst,maar ook in een uitvoering,
waarbij de carburateurop de motor blijft
gemonteerd.
Ook benzine-inspuiting is niet geheel
zonder problemen en zowel voor me-
chanische als elektronisch geregelde
systemen is dan ook een speciale regel-
en afstelapparatuur ontwikkeld.

CO/HC INFRA-RED
EXHAUST EMISSIONANALYZER
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Een ander dankbaa r terrein voor
tronica is de wieluitlijnapparatuur.
streeft naar gemakkelijker meten
uitsluiten van vergissingen.
pen worden magnetisch aan de
ven bevestigd en meetwaarden
langs elektronische weg of met
van een infrarode straal op het
neelovergebracht Soms zijn naast
meetpaneel gekleurde lichtbalken
gebracht die aangeven welke
een bepaald ogenblik wordt
Soms worden de meetwaarden
aangegeven. Enkele appa
voorzien van een
compensatie-inrichting voor ..,,,,••,,••••••
ring. Men moet het wiel dan één
ronddraaien en een
knop indrukken. Draait men hat
nogmaals rond, dan verschijnt op
camberschaal de maximale onbala
mm.lngebouwde elektronische
tuur houdt verder rekening met
wielslingering zodat de meting
door niet beïnvloed wordt. Naast
apparatuur zijn er ook handige,
bare wieluitlijnapparaturen in de
del. Zij zijn uitermate geschikt voor '*
drijven, die niet regelmatig uitlijnen.
want als het apparaat niet wordt g.
bruikt neemt het ook geen plaats in, Nil
is er een tijd geweest dat sommige maf!'
ken radiaalbanden in combinatie mit
een tamelijk gevoelige wielophangii!i
een zodanige onbalans teweegbracm
ten, dat men er geen peil op kon trekkèn.
Nu men de concentriciteit van radiaa
banden beter onder de knie heeft, zijn
onbalansproblemen van minder belanq
geworden. Met de moderne wielbalan-
ceermachines zijn trillingen geen pro-
bleem meer. Deze machines kenmerken
zich ook weer door een zeer eenvoudi~
bediening. In het kader van een snellè
service zal men vaak de voorkeur geven
aan het balanceren aan de wagen zelt
Dankzij de micro-elektronika zijn wielt.
lanceermachines zo simpel te gebrui-
ken, dat plaats en mate van onbalans
bijzonder juist zijn vast te stellen. Et
komt geen rekenwerk aan te pas.

Rollentestbanken
Ondanks de vertragingen, die de wette-
lijke voertuigkeuringen hebben opge-

B
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houden, zijn er steeds meer bedrijven,
die een remmentestbank aanschaffen.
Over het algemeen zijn dit banken van
het rollentype, maar er zijn ook diverse
platentypes. Remproeven op de weg
zijn tegenwoordig praktisch onmogeljk.
Bovendien kan men zich hierbij geen
duidelijk beeld vormen van wat elke rem
afzonderlijk presteert. Met de rollen-
testbank kan dit wel en uit de gedragin-
genvan de meter, nog beter in combina-
tie met registratieapparatuur, komt de
oorzaakvan een remafwijking duidelijk
naar voren. Vermogenstestbanken vin-
denwat minder aftrek, niet in de laatste
plaatsvanweg ede geluirisoverlast. Men
kan hieraan tegemoet komen door ge-
bruik te maken van een geïsoleerde ca-
bine, maar dat brengt weer extra kosten
metzich. Voor vrachtwagens is de com-
pacte en verplaatsbare waterrem inte-
ressant. Deze kan gemakkelijk in een
bedrijfswagench assis worden geplaatst
en worden aangesloten op het motor-
vliegwiel of op de cardan-as.
Tot slot: ook de wasinstallaties zijn niet
aan de elektronica ontsnapt. Het is mo-
gelijk langs deze weg de druk van de
borstels te verminderen door het geven
van een elektrische impuls op een mo-
ment dat de elektromotor teveel stroom
afneemt. Dit proces voltrekt zich geheel
automatisch. Zijborstels worden dan
iets naar buiten of een dakborstel wordt
iets naar boven gestuurd tot dat de
stroomafname van de motor weer nor-
maal is. Door een derge Iijke voorzien ing
past de installatie zich geheel aan de
lijnen van de te wassen auto aan. De
elektronische auto matlserl ng maa kt ook
het kiezen van verschillende waspro-
gramma's mogelijk, zoals enkelvoudig
of dubbel wassen, één of twee maal
wassen, een- of tweemaal drogen, toe-
voegingen van vloeibare was en het
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eventueel wassen van deo nde rkant. Dal
laatste is in het bijzonder van belang
voor bedrijfswagens, waarvan de on-
derkant redelijk moet zijn ten dienste
van inspectie of keuringen. Voor dit doel
zijn automatische chassisreinigers ont-
wikkeld, die het moeizame en vuile werk

overnemen dat voorheen met hand-
kracht moest worden gedaan.
Met dit alles is wel duidelijk geworden,
dat de moderne elektronica de kleine
kabouters levert, die oneindig dienst-
baar zijn in de automotor en in de auto-
werkplaats. •

Kleine wegwijzer in de elektronica
Diode
gelijkrichter, laat een elektrische stroom
slechts in een enkele richting door, wordt
tegenwoordig slechts van het
halfgeleklemateriaal silicium gemaakt.
afhankelijk van constructie geschikt voor
hoge of lage stromen resp. spanningen.

Uctrtemitterende diode (LED)
een uit een speciaal halfgeleidemateriaal
(GaAs) vervaardigde diode voor lage
stromen; bij stroomdoorgang treedt de
luminiscentie op, waardoor de diode rood,
groen of geel oplicht.

lED-Uchtband
een uit een tal van L.ED'sopgeboUWde
schaal. De LED's die verschillende kleuren
kunnen bezitten worden van onder
af(thennometerschaai) of van links naer
rechts (tichtschaal) ontsteken. Door naast
de L.ED'seen schaalverdeling aan te
brengen kunnen meetwaarden worden
afgelezen.

l..ED-OisplaV
Uit zeven LED's samengestelde
cijferindicator, waarmee door het
inschakelen van bepaak:lel..£D.combinaties
de cijfers 0 tot en met 9 kunnen worden
gevormd (digitale aflezing). De
afzonderlijke LED's zijn in sb'eepvonn
uitgevoerd en volgens een actrtvonnig
patroon gemonteerd in een
gemeenschappelijk huis. Soms is een
achtste lED toegevoegd, die als punt of
komma dient.

Transistor
haKge!eide-versterkere!ement in principe
bestaande uit een combinatie van twee
dioden. De transistor is een
stroomversterker en wordt voor zowel lage
als hoge vennogens geproduceerd_

Thyristor
of seR (Silicon Controlled Rectifier) is in
principe een combinatie van twee
transistoren maar bezit geheel andere
eigenschappen dan een transistor. De
Amerikaanse benaming Silicon Controlled
Rectifier is in feite zeer juist. De transistor is
een stuurbare gelijkrichter, waarvan het
geleidend worden in dooriaatrichting
afhankelijk is van een aan een derde
elektrode toegevoerde stuurspanning.

Uquid Crystal Display (LCD)
Een LCDof vfoeibare kristal indicator of een

cijfer- en letterindicator bestaande uit twee
glasplaatjes, waartussen zich een speciale
vloeistof bevindt. De vloeibare kristallen
worden gepolariseerd door er een lage
elektrische stroom doorheen te voeren. Ter
plaatse van de stroomvoerende elektroden
reflecteert het vloeibare kristal opvallend
lichten en op deze wijze worden cijfers
en letters weergegeven.

Integrated Circuit (IC)
een meestal zeer gecompliceerde
elektronische schakeling bestaande uit
talloze transistors, diodes en weerstanden,
die via speciale produktieprocessen op een
schijfje silicium van enkele vierkante
millimeters kunnen worden
ondergebracht. De componentendichtheid
kan bij een IC zeer hoog zijn, tot vele
duizenden per mm2 (vierkante millimeters).
Ze worden meestal rechthoekig
ondergebracht metaan de lange zijden de
aansluitstiften .

Microprocessor (muP)
een uit een zeer groot aantal logische
schakelingen samengesteld IC (tot vele
tienduizenden transistors op een oppervlak
van enkele vierkante millimeters). Door
deze combinatie van logica is de muP een
reken/verwerkingseenheid die door
aansluiting van externe geheugen IC's kan
worden uitgebreid tot een complete
micro-computer (muC).

Halfgeleider
venamelnaam voor aReuit ha!fgeleide
materialen veNaardigde elektronische
componenten.

Halfgeleidend materiaal
een materiaal, dat onder bepaalde
omstandigheden geleidend is,
tegenwoordig veelal silicium, vroeger ook
gennanium. Door een
halfgeleidermateriaal een speciale
behandeling te doen ondergaan is men erin
geslaagd het voor alle elektronische
toepassingen zo optimaal mogelijke
eigenschappen te geven.

Semi-conductors
halfgeleiders

Solid state
uit halfgeleiders opgebouwde
elektronische schakelingen.
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