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De faculleit Elelell'otedniele van de T echnisde UniHl'sileil Eindhoven aanvaal'dl 
'een Ml'anhlool'delfjleheid floor de ;n"oud van wrsla.en en rapporten. 
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van de T echnisde Univel'siteit Eindhoven of de betl'oleleen ond.l'%oeMrs. 
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ASSEMBLAGE AOEMFASEMETER 

De ademfasemetar is aen apparaat dat de buikademhaling weargeeft 
van patienten bij logopedische oefeningen. 
Het verloop van de buikademhaling wordt visueel en auditiaf weer
gegevan door middel van respectievelijk aen LEO-display en aen in 
fraquentie varierende toon. Hat schema van de ademfasemeter is in 
bijlaga 1 weergegeven. Voor sen beschrijving van het antwerp verwijzen 
we naar hat stageverslag van Peter Klein·. 
Hieronder volgt aen baschrijving van hetgeen bij de productie van 
de ademfasameter van belang is. Opgemarkt moat wordan, dot enkale zaken 
veranderd zijn t.o.v. het varslag van Peter Klein. Verder moeten de bij 
da bestellijst genoemde leveranciars opgevat worden ala ao,eliike 
lavaranciers. 
Achtaraenvolgens komen de volgende puntan aan da orde. 

1. Stuklijst 

2. Bestellijst 

3. Kunststof blokje an schuurlinnen 

4. Productie frontplaatje en reflectieplaatje 

5. Samenstelling band 

6. Productie print 

7. Aanpassing behuizing 

B. Assembleren 

9. Afregelen 

10. Bijlagen 
1: schema. 
2: aslengte potentiometers an hoagte groene LEO's. 
3: onderdelanopstelling. 
4: opstelling van schakelaar. buzzer en de batterijclip. 
5: plaats van het schuurlinnen in de behuizing. 
6: plaats van de band in de behuizing I bevestiging gesp. 
7: takening van hat blokja en het schuurlinnen. 
6: band vaorzien van elastiek en aluminium reflectieplaatje. 
9: aanpassen van de buzzer. 

10: baarmal. 
11: masker voar print ademfasemeter. 
12: masker voor frontplaat ademfasemeter. 
13: gat voar buzzer. 
14: masker vaar reflactieplaatje ademfasemeter. 
15: de hulpstukken. 

~ llein, P.: Ret ontwerp uan de ademlase.eter. 

biz. 3 

biz. 5 

biz. 9 

bIz. 9 

bIz. 9 

biz. 9 

bIz. 10 

blz. 12 

biz. 14 

biz. 15 
bIz. 16 
biz. 11 
bIz. 16 
blz. 19 
bIz. 20 
biz. 21 
bIz. 22 
bIz. 23 
biz. 24 
biz. 25 
blz. 26 
bIz. 27 
blz. 26 
biz. 29 
biz. 30 

Eindhoven: Vaktroep Nedische Elektrotechniek, faculleit Elektrotechniek, 
Technische Universiteit Eindhoven, 1986. 
SlateVtffS lat. 
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1.STUKLIJST AOEMFASEMETER 

Weerstanden Potentiometers 

R1 .. 1,2 kOhm P1 .. 50 kOhm ( lin.) 

R2 22 kOhm P2 .. 10 kOhm (lin.) 

R3 .. LOR P3 .. 5 kOhm (log.) 

R4 .. 22 kOhm 

AS .. 10 kOhm Condensatoren 

A6 .. 390 Ohm C1 .. 10 nF 

R7 .. 27 kOhm C2 .. 6,6 nF 

R6 .. 27 kOhm 

A9 .. 100 kOhm Diodes 

RU) Ie 100 kOhm 01 .. LED, rood, 6 5 mm 

R1l .. 100 kOhm 02 .. 1N4007 

A12 .. 100 kOhm 03 tIm 012 .. LEO, groen, r/J 3 mm 

A13 .. 5,6 kOhm 

A14 .. 12 kOhm Transistoren 

R15 .. 5,6 kOhm T .. 2N3904 

R16 .. 12 kOhm 

R1? .. 100 kOhm IC's 

R1e • 47 kOhm IC1 .. 7aL05 

R19 .. 47 kOhm IC2 .. LM324 

R20 .. 47 kOhm IC3 .. LM3914 

R2l .. 100 kOhm IC4 .. LM324 

R22 .. 10 kohm 

R23 .. 47 kohm Overige 

R24 .. 10 kOhm B .. buzzer 

R25 .. 100 kOhm S .. sc:hakelear 

R26 .. 10 kOhm 

R27 .. 100 kOhm 
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Niet-genummarde andardelen 

B~tterij 9V ~lk~line, b.v. Duracell type UN 1604. 

Aansluitclip vaor 9V b~tterij. 

2 sehroefjes, zelftap, vaar bevestiging v~n print, 2,5 x7 mm. 

Sehuurlinnen nr.100. 

Kunststafblokje voar het inklemmen van de band. 

Reflecterend aluminiumplaatje vaorzien van een trapeziumvormig vlak. 

Frontplaat Horen/EImed / EME. 

Brede elastiek, breedte 4 em, Iengte 3,5 em, kleur zwart. 

Band, Iengte 130 em, breedte 4 em, dikte 1,5 mm, kleur zwart. 

Gesp, type ?50 N, kleur rood, 40 mm. 

Maehine-garen, kleur zwart. 

Oruppel contaetlijm (b.v. Bisankit), voor het v~stzetten van de buzzerdraden 
en het schuurlinnen. 

Print, enkelzijdig, epoxy, dikte 1,6 mm. 

2 schroefjes, lenskop, staal verzinkt, M3, lengte 10 mm, 
voor het inklemmen van de band.{kunststofblokje). 

Knopjes mataal, voor potentiometer, 3 stuks, voor as 6 4 mm, varchroomd. 

Behuizing OKW, bestelnummer 9407112, te modifieeren. 

Verpakking voor de ademfasemeter. 

Zelfklevend vilt, zwart, afmetingen 9 em x 5,5 em. 

Zwarte tape, breedte a mm. 
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2. BESTELLIJST. 

Weerstanden 

A1, A2, A4 tim A2?: koolfilmweerstanden 0,33W, type CR25, 
fabrikaat Philips. 
R3: LOR, fabrikaat Philips, bestelkenmerk 2322 6009 3001. 
Leveranciers: Vekano, Malchus, Texim. 

Potentiometers 

P1, P2, P3: PIHER 
ertikelnr. resp. 

as !IS 4 mm, 
6110.50k 
6110.10k 
6111. 5k 

Leverancier: Display. 

Condensatoren 

metaal 

C1, C2: keramische condensatoren, fabrikaat A.V.K., type eK05 
Leverancier: MCA-tronics, Auriema. 

Diodes 

01: LED, rood, • 5 mm 
02: 1N400? 
03 tim 012: LED, groen, D 3 mm, type CQV 15 
Fabrikaat Siemens. 
Leveraneiers: Vekano, Texim, Telee. 

Transistoren 

T: 2N3904 
Leveraneier: Rodelco, Telee. 

IC1 tim IC4 
Leveraneier: Aodelco. 

Overige 

B: buzzer, TaKa, type PB-2?20 
Leveraneier: Telee. 
S: schakelaar, RS type 330-840 
Leverancier: Mulder-Hardenberg. 

Batterij 

Leverancier: detailhandel. 
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Aansluitclip 9 V-batterij 

Bestelkenmerk 49.190.000 
Leverancier: Amroh. 

2 schroefjes, zelftap 

Leverancier: detailhandel. 

Schuurlinnen 

Leverancier: detailhandel. 

Materiaal voor kunststof blokje 

pvc afmetingen: ? x ? x sa mm. 
Leverancier: detailhandel. 

Moteriaal voor frontplaat en reflecterend plaotje 

Repralplaat 0,3 mm dik. 
Maskers worden aangeleverd. 
Leverancier: b.v. Protoprint. 

Brede elasUek 

Leverancier: fourniturenzaak. 

Band 

Leverancier: J. Wildeman Waalwijk b.v. 

Leverancier: G. Moller de Aooy, Import en Export b.v. 

Machinegaren 

Leverancier: fourniturenzaak. 

Contactlijm 

Leverancier: detailhandel. 
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Print 

Enkelzijdig, epoxy, 1,6 mm dik. 
Masker wordtaangeleverd. 
Leverancier: b.v. Protoprint 

2 schroefjes lenskop. staal, verzinkt 

Leverancier: detailhandel. 

Knopjes metaal , as D 4 mm, verchroomd. 

Leverancier: Heynen b.v., Gennip. 

Behuizing 

Leverancier: Manudax, Heeswijk-Ointher. 

Verpakking 

Leverancier: detailhandel. 

Zelfklevend yilt 

Leverancier: Oetailhandel. 

Zwarte tepe 

Leverancier: detailhandel. 
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LIJST VAN LEVERANCIERS 

Amroh, Hogeweyselaan 227, 1382 JL Weesp, tel. 02942-1951 

Auriema, Ooornakkersweg 26, 5642 MP Eindhoven, tel. 040-616565 

Display, keizerstraat 31, 3512 EA J Utrecht, tel. 030-328325 

Heynen b.v., postbus 10, 6590 AA, Gennep, tel. 08851-11956 

Malchus, postbus 48, 3100 AA, Schiedam, tel. 010-373777 

Manudax, postbus 25, 5473 ZG, Heeswijk-Ointher, tel. 04139-8911 

MCA-tronics, Oelftweg 69, 2289 BA, Rijswijk, tel. 015-134940 

G. Moller de Rooy, Import en Export b.v., postbus 1124, Tilburg, 
tel. 013-422630 of 422631 

Mulder-Hardenberg, Weaterhoutpark 1a , 2001 DB, Haarlem, 
tel. 023-319184 

Protoprint, Postbus 70, 2860 AB, Bergambacht, tel. 01825-2905 

Rodeleo t postbus 6824, 4602 HV Breda, tel.076-784911 

Telec-Elektroniea, Kruisstraat 166, 5612 CN Eindhoven, tel. 040-434449 

Texim, postbus 172, 7480 AD, Haaksbergen, tel. 05427-33333 

Vekano, postbus 6115, 5600 HC, Eindhoven, tel. 040-829898 

Wildeman Waalwijk b.v., Tuinstraat 2, 5144 NT, Waalwijk, 
tel. 04160-33651 
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3. KUNSTSTOF BLOKJE EN SCHUURLINNEN. 

Het kunststof blokje wordt vervaardigd uit P.V.C. en dient de nodige 
bewerkingan te ondergaan (zie bijlage ?). 
Het schuurlinnen is het zgn. bandschuurlinnen nr. 100 en dient op maat 
te worden geknipt (zie bijlage 1.). 

4. PRODUCTIE FRONTPLAATJE EN REFLECTIEPLAATJE. 

Voor de productie van het frontplaatje en het reflectieplaatje 
worden de maskers aangeleverd. De maskers moetsn afgedrukt worden 
op repralplaat, dikte 0,3 mm (het masker van de reflectieplaatjas 
levert 16 reflectieplaatjes tegelijk) zie bijlagen 12 en 14. 
Het frontplaatje dient te worden voorzien van een driatal gaten 
van ~ 5 mm v~~r de assen van de potentiometers en een tiental gaten 
van ~ 3 mm voor de LED's. 
De refleetieplaatjes moe ten eerst geknipt worden op de lijnan A-A 
en varvolgsns op de lijnen B-B (zie bijlage 14). 
Tenslotte moeten op de hoekpunten nog vier gaten van. 1 mm geboord 
worden. 

5. SAMENSTELLING BAND. (zie bijlage 6.) 

De band op de juiste lengte afknippen (130 em) en de einden diehtsehroeien 
met b.v: een soldeerbout. 
Dan eerst het elastiek vaststikken (met zwart draad) langs de lijn Ad'. 
Vervolgens CC' van het elastiek langs de lijn BB' van de band 
vaststikken. 
Tenslotte moet het reflecterend plaatje op de juiste afstand (volgens 
bijlage 6) op de band worden geplakt en op de hoekpunten met zwarte draad 
worden vastgezet. 
I.B.: let op dat het plaatie aan de iuiste ziide van de band 6evesti~d 

.o~dt en dat het t~apeziu. in de iuiste ~ichtin. staatll 

6. PRODUCTIE PAINT. 

Het masker voor de print van de ademfasemeter is te vinden in bijlage 11. 
Hiervan moet aen enkelzijdige epoxy-print van 1,6 mm dikte gemaakt worden. 
De boorgaten zijn in doorsnede 0,6 mm, uitgezonderd achttien gaten (die 
voor de assen (6 ?mm) en de aansluitpennen l~ 1,3mm) van de potentio
meters, die voor de rode LEO en diode 02 (1N400?) (6 1mm) en die voor 
de bevestiging van de print (6 3mm) t zoals aangegeven in fig. 1). 

De print dient conform fig. op maat gezaagd of geknipt te worden, 
en de gaten dienen geboord te worden. 
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Fig. 1 Boorplan print ademfasemeter. 

7.AANPASSING BEHUIZING. 

De behuizing voer de ademfasemeter dient enigszins gewijzigd 
te worden. 
Ten eerste dienen de wijzigingen, zoals aangegeven in fig. 2a 
te worden aangebracht. 
Ten tweede moeten beide helften van de behuizing aan de 
binnenzijde mat zwart worden gsapoten . 
Ten derde moeten de wijzigingen. zoals aangegeven in Fig. 2b en 
fig. 3 worden aangebracht. 
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Fig. 2a Wijzigingen aangebrecht in de bevenste helft van de behuizing 
(de helft met het batterijvak). 
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Fig. 2b Boorplan bovenste helft van de behuizing (de helft met batterijvak). 

r-----
I I 
I 

N 
-4' 

I I 
I 
t... ........ _ 

1{ ..... 

o 
NOKKEN 

VERWIJDEREN 

Z 
ILl 
:.:: 
! 
N 
a: 
LLI 
> 

'I 

N 
-4' 

II 

Fig. 3 Wijzigingen aangebracht in de onderste hel,t van de behuizing 
(de hel't zonder batterijvak) . 
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Het betreft dus da volgande wijzigingen in de bovenste he 1ft van de 
behuizing (met batterijvek, zie fig. 2a en 2b) en in de anderste helft 
van de behuizing (zondar batterijvak, zie fig.3). 

- bij fig. 2a: de aangegeven nakken aanpassen. 
Varvolgens met behulp van b.v. een hautbeitel de aangegeven 
schatjes verwijderen. 

- bij fig. 2b: de gaten valgens de takening kunnen het baste gebaard 
warden wanneer de bijgeleverde baarmal in de behuizing is 
gemanteerd. Zie bijlage 10. 

- bij fig. 3 twee sleuven frezen, de vier nakken en de schotjes 
verwijderen. Twas gaten boren an varzinkan. 

N.B. Het gat vaor de buzzer dient gabaord an verzonken te worden 
wanneer beida helften ap elkaar gamanteerd zijn. 
Het gat heaft een diameter van 6 4 mmj zie bijlage 13. 

8. ASSEMBLEREN. 

e.1 Aanpassen van anderdelen. 

De volgende wijzigingen maeten worden aangebracht: 

- de assen van de potentiometers moetsn op de juista lengte worden 
gebracht (zie bijlage 2.). 

- de buzzer moet gewijzigd worden volgens bijlage 9: A verwijderen 
en B smaller maken. 

B.2 Onderdelen-montage op de print. 

De montage van de onderdelen op de print geschiedt vol gens bijlage 3. 
De bUZZer en de batterijclip dienen nog niet gemonteerd te worden (zie 6.3). 
Verder moeten de volgende punten in acht worden genomen: 

- de potentiometers worden gemonteerd met het huis aan de 
onderdelanzijde an de as aan de koperzijde van de print. 

- de rode LEO (01) dient rechtop gemonteerd te worden. 

- de LOR (R3) wordt platliggend op de print gemonteerd. 

- de groene LEO's moeten aan de koperzijde op een hoogte van 
5 mm gamonteerd worden (dit is de afstand van de print tot de 
bovenkant van de dikke rand van de LEO's: zie bijlage 2)j 
hiervoor is hulpstuk A gemaakt (%ie bijlage 15). 

- weerstand R15 en diode 02 moeten zodonig geplaotst worden, dot er nag 
ruimte overblijft voor de schroeven voor de bevestiaing van de print. 

- de print moet aan de onderdelenzijde op de plaats van de groene LEO's 
en onder de LOR met zwarte tape worden afgeplakt (zie bijloge 4). 
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B.3 Assembleren. 

Het ~ssembleren van de ademfasemeter dient als voIgt te geschieden: 

In de bovenste helft van de behuizing (de helft met batterijvak): 

1. Draden van aansluitclip voor 9V batterij door uitsparing in 
batterijcompartiment halen; zie bijlage 4. 

2. Oraden van aansluitclip solderen op print; zie bijlage 4. 

3. Oraden van de buzzer solderen op print; zie bijlage 4. 

4. De print waar de onderdelen op gesoldeerd zijn wordt in de bahuizing 
gelegd. 

5. Print door middel van twae zelftappers bevestigen. 

6. SChakelaar monteran; zie bijlage 4. 

7. Rode dread van aansluitclip doorknippen an aan schakelaar 
solderen; zie bijlage 4. 

a. Buzzer naast batterijvak plaatsen; zie bijlage 4. 

In de onderste helft van de behuizing (de helft zonder batterijvak): 

1. Schuurlinnen in de behuizing lijmen met de ruwe zijde boven; zie bijlage 5. 

2. Band door behuizing halenj zie bijlage 6. 

3. Band positionaren (zie bijlage 5.), zodenia dat de korte zijde van het 
trapezium gelijk staat met de nokken. 

4. Slokje met de twee scnroeven monteren. De band moet hierbij licht 
ingeklemd worden. 

5. Hat zelfklevend vilt aan de buitenzijde van de behuizing plakken, 
zodanig dat de schroeven vrij blijven; (zie bijlage 6). 

Tsnslotte de twas helftBn ven de behuizing tagen elkeer schroeven en de 
gesp aan de band bevestigenj zie bijlage 6. 
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9. AFREGELEN. 

Afregelprocedure: 

1. 8atterij aansluiten. 

2. Ademfasemeter inschakelen. 

3. Knopjes op potentiometers montaren. 

4. Na het inschakelsn 15 secondsn wachten (brug stelt zich in). 

5. Knop potentiometer gevoeligheid (zie bijlage 12) he!emaal naar links 
draaien. 

6. Knop potentiometer nulinstelling (zie bijlage 12) zodanig instellen dat 
meest linkse LEO (de eerste LEO) brandt. 

? Band zover mogelijk (doch niet te krachtig) naar buiten trekken. 
Nu moet minstens de vijfde en hoogstens de negende LEO gaan branden. 
Is dat %0, ga dan naar 9. 
Wordt de vijfde LEO niet gehaald, dan is de ademfasemeter ts 
ongevoelig: zia ea. 
Baat de ademfasemeter voorbij de negende LEO, dan is hij te 
gevaelig: zie ab. 

8. Afregeling (indien nodig: zie ?): 

ea. Schroeven blokje losdraeien. 
Band enkele millimeters naar rechts (richting gesp) trekken. 
Schroeven weer vastdraaien en terug naar 6. 

ab. Schroeven blokje losdraaien. 
Band enkele millimeters naar links verschuiven (band bij de gesp 
moet zich dus enkele millimeters naar binnen verplaatsen), 
schroeven weer vastdraaien en terug naar 6. 

9. De knopjes verwijderen. 

10. Frontplaat bevestigen m.b.v. bijgeleverd hulpstuk B (zie bijlags 15.). 

11. Knopjes met gebruik van bijgeleverd hulpstuk C terulplaatsen 
(zie bijlage 15.). 

12. Ademfasemeter uitschakelen. 

13. 8atterij verwijderen. 

14. Ademfasemeter verpakken. 
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ei~~agen. 

1: schema. bIz. 16 

2: aslengte potentiometers en hccgte groene LEO's. biz. 17 

3: onderdelenopstelling. biz. 16 

4: opstelling van schekelear, buzzer en de batterijclip. biz. 19 

5: plaats van hat schuurlinnen in de behuizing. bIz. 28 

6: plaats van de band in de behuizing / bevastiging gasp. biz. 21 

?: takenin, van hat blokje en het schuurlinnen. biz. 22 

8: band voorzien van elastiek en aluminium reflectiepiaatje. biz. 23 

9: aanpassen van de buzzer. bIz. 24 

18: boormal. biz. 25 

11: masker voor print ademfasemeter. bIz. 26 

12: masker voor frontplaat ademfasemeter. blz. 27 

13: gat veor buzzer. biz. 26 

14: masker voer reflectieplaatje ademfasemeter. bIz. 29 

15: de hulpstukken. bIz. 38 
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BIJLAGE 6: PLAATS VAN DE BAND IN DE BEHUIZING I BEVESTIGING GESP 
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SCHUURLINNEN BLOK JE P.V.C 
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BIJLAGE 7: TEKENING VAN HET BLOKJE EN HET SCHUURLINNEN 
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REFLECTIEPLAATJE IEI< 

MATEN IN MILLIMETERS 

AESULTAAT NA VAST5TIKKEN: 
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AEFLECTIEPLAATJE :~es SAND 

ELASTIEK 

BIJLAGE B: BAND VOORZIEN VAN ELASTIEK EN ALUMINIUM PLAATJE 
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BUZZER 

BIJLAGE 9: AANPASSEN VAN DE BUZZER 
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9 0 0 0 ~ ,/>0 0 0 0 9 

BOORMAL 

Schaal 1:1 

BIJLAGE 18: BOORMAL 
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2~lartwcrk 15 Sap 19B5 lQ'39:32 
f1 e: la~cut 
vl.O rS holes: l~B lower la~er 
approximate size: 2.95 b~ 2.35 inches 

Schao12:1 

BIJLAGE 11: MASKER VOOR PAINT ADEMFASEMETEA 
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ADEMFASEMETER HOREN I B.MED BV 
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nulpunt gevoellgheld volUMe 

Schaal 2: 1 

BIJLAGE 12: MASKER VOOR FRONTPLAAT ADEMFASEMETER 
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BIJLAGE 13: GAT VOOR BUZZER 
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Scheel 1: 1 

BIJLAGE 14: MASKER VOOR REFLECTIEPLAATJE AOEMFABEMETER 
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BIJLAGE 15: DE HULPSTUKKEN 
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