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Veel	functies	en	een	hele	bijzondere	print

Gadget 2019, de FlexKlok

Een sterke samenwerking in de 

elektronicabedrijfsketen levert wederom 

een interessante gadget op: de FlexKlok. 

Deze gadget is concreet, leuk en letterlijk en 

figuurlijk flexibel. Het team ingenieurs van Ymif 

Engineering heeft vierentwintig functies in de 

gadget verwerkt. Denk aan tijdfuncties, zoals 

een klok met alarmweergave, een metronoom, 

een eierwekker en een zandloper. Dit is 

allemaal heel fraai, maar het mooiste is de 

printplaat.

Ook dit jaar kunnen de bezoekers van de E&A-beurs weer 
een gadget verzamelen. Dit keer een deels bekende schakeling 
die naast diverse aanpassingen ook een heel nieuw jasje heeft 
gekregen. En het is met name het uiterlijk dat deze klok zo 
bijzonder maakt. Het laat namelijk een manier van opbouw 
van een print zien die zelden tot nooit wordt toegepast.

Wat	kan	hij
Als eerste wil je weten wat hij kan. Naast de in de inleiding 
genoemde functies zijn dat de in tabel 1 genoemde functies 
zoals het gebruik als 3D-muis, als klapschakelaar, als dob-
belsteen en objectbeveiliging. Ook heeft hij een paar instru-
mentatiefuncties zoals infrarooddetectie en het meten van 
geluidsniveaus. De gadget is hiermee een leuk hebbedingetje 
die ook nog eens naar wens kan worden uitgebreid en aange-
past. Daarvoor moet u dan wel een duik nemen in de software.

Een	samenwerkingsproject
Net als alle voorgaande gadgets is ook dit weer een ding dat tot 
stand gekomen is door de samenwerking van een grote groep 
bedrijven. Deze sponsoren hebben een unieke gadget weten te 
maken waarvan er tijdens de beurs 2000 worden uitgereikt.

Ymif Engineering speelde een belangrijke rol bij de ontwik-
keling. Als basis voor de FlexKlok diende een eerder ont-
werp van Ymif. Een aantal jaren geleden ontwikkelden zij de 
KompasKlok. Vanuit FHI kwam het verzoek of zij nog een 
keer deze klok konden uitbrengen? Op zich een prima idee, 
maar men wilde dan wel de nodige veranderingen gaan door-
voeren. Omdat ze de volledige productontwikkelingen kon-
den doen, hebben ze ook een industrieel ontwerpers naar het 
ontwerp laten kijken. En dat leverde een verrassend resultaat 
op.

Printplaat	maar	dan	anders
De Industrieel ontwerpers stelden als eerste de vraag hoe je de 
gadget eenvoudig zou kunnen laten staan? Na veel opties te 
hebben bekeken, is hij gekomen tot het dubbelvouwen van 
de print waarbij een techniek toegepast wordt die we kennen 
van o.a. de meubelindustrie. Zij maken plaatmateriaal zoals 
multiplex of MDF buigbaar door zaagsneden in het materiaal 
te maken. Deze techniek is ook toegepast in de printplaat van 
de gadget zoals afbeelding 1 laat zien. De printplaat is daarmee 
plaatselijk verzwakt en kan daardoor gebogen worden. Door 
het kunnen buigen van de print, is er een geheel ontstaan dat 
probleemloos blijft staan.
Standaard FR4 pintmateriaal kan dus met andere woorden 
door het aanbrengen van sleuven buigbaar gemaakt worden, 
iets dat eigenlijk alleen met het veel dunnere buigbare print-
plaat kan.
Het gedeelte met de sleuven maakt deel uit van het elektri-
sche ontwerp, want er lopen gewoon sporen tussen de gaten 
door. Deze moeten de verbinding tussen de twee printdelen 
verzorgen. Voor zover men bij Ymif weet, is dit nog niet eerder 
vertoond. Men stelt dan ook dat dit de gadget toch een heel 
ander perspectief geeft. Het laat zien wat je ook met standaard 
printplaten kan doen.

De	voordelen
Twee printen die tegen elkaar aan gemonteerd zijn, worden 
meestal op een totaal andere manier met elkaar verbonden. 
Meestal wordt er gebruik gemaakt van draden, bandkabel of 
werkt men met connectoren. Ook kan het geheel opgebouwd 
worden op flexprinten waarbij een flexibel tussenstuk toege-
past wordt. Al deze technieken zijn duurder en kunnen niet 
of last meedraaien in het standaard productieproces van de 
PCBA. De door Ymif bedachte techniek, biedt hier vele voor-
delen. De verbinding tussen de twee printdelen kan gewoon 
meegenomen worden in het printontwerp en de productie 
van de PCB. Vervolgens kunnen de onderdelen op de nor-
male manier geplaatst worden en kan het geheel gesoldeerd 
worden. Pas bij de montage in de behuizing, wordt de print 
gebogen en gefixeerd in deze stand. Over de verbinding tussen 
de twee printdelen hoeft men zich dan vervolgens niet meer 
druk te maken.

Verzamelen	maar
Na al het werk dat door Ymif en alle andere sponsoren is ver-
richt, is het nu aan de bezoekers van de beurs om er voor te 
zorgen dat ze ook een exemplaar van dit unieke stukje elektro-
nica in handen weten te krijgen. Daarvoor moet u zich aan-
melden als bezoeker en aangeven dat u de klok wilt verzame-
len. Vanuit de beursorganisatie hoort u dan hoe en waar u de 
onderdelen kunt ophalen.                    •
Voor meer informatie en het aanmelden voor de beurs ga 
naar www.fhi.nl/eabeurs/

Afbeelding 1. Sleuven zorgen er voor dat de print 
buigbaar wordt.

  Buitenring
1 klok
2 klok met alarmweergave
3 klok met alarmweergave (wake-up)
4 eierwekker
5 zandloper
6 metronoom
7 spelletje (1)
8 dobbelstenen
9 klapschakelaar
10 geluidsniveaumeter
11 objectbeveiliging
12 infrarood detectie en -schakelaar

Binnenring
1 furby
2 lichteffect (RGB-sturing)
3 PWM-generator
4 2D waterpas
5 roll/pitch indicatie
6 3D muis
7 A (roulette)
8 B (kompas)
9 C (communicatie met de smartphone)
10 D (temperatuur indicator)
11 zelftest
12 infrarood zender

Tabel	1.	De	24	functies	van	de	Flexklok.
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