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38 de elektronisch gestuurde kamera
Elektronica beheerst tegenwoordig de

fotokamera, zoals we hier laten zien aan de

hand van de Minolta 9000.

44 IR-gestuurde lampschakelaar
Deze slimme schakeling gebruikt uw
lichaamswarmte om het licht in een kamer te

schakelen.

48 8-kanaals-l/O

Sluit robots en andere elektromechanische

zaken aan op de computer met deze

parallelle uitbreidingskaart.

8-kanaals-l/O

blz. 48

o 'eeinrd'Q^ z\e\
^

MOÖJ

huistelefooncentrale

blz. 28

20 selektuur
Bolbliksem-kernfusie,

een Nederlands projekt

28 huistelefooncentrale

Iedere kamer in huis zijn eigen telefoon

met deze minicentrale, die maximaal acht

toestellen aan kan.

34 mobiele 100-watter

Overal waar u een akku hebt staan, levert deze

kompakte eindtrap een royaal vermogen van

prima kwaliteit.

elektuur

januari 1986

nummer 267

• 8-mm-video

• satelliet-luidpre-

kersysteem

• DX-filter

• MSX-uitbrei-

dingen

• baby-telefoon

64 grafische kleurenkaart — deel 5

De kommando's en mogelijkheden die de soft-

ware de gebruiker biedt om grafische plaatjes te

kreëren.

106

52 fototronica '86

Doe mee met onze grandioze fotowedstrijd

en win een van de vele prachtige prijzen.

55 het lek van Elektuur

56 print-layouts

mobiele 100-watter

blz. 34

adverteerdersindex

59 MIDI
Synthesizers werken tegenwoordig helemaal

digitaal. Ze hebben nu ook een universele kom-
munikatievorm: MIDI.

volgende
maand



6
elektuur

januari '86

Elektuurprinten. -frontplaten. -soft*

ware en -paperware kunnen wor-
den besteld via de handel en via

de bestelkaart achterin dit blad.

U kunt ze ook rechtstreeks en
tegen vooruitbetaling bestellen bij

Elektuur B.V.. Beek (L) met dui-

delijke vermelding van het (de)

bestelnummerls) op uw over-
schrijvingsformulier. Per (gekom-
bineerde) bestelling dient 1 3,50

(Bfrs. 69) extra voor verzend- en
administratiekosten te worden
overgemaakt.
Postgiro 124.11.00 of bank-nr.
57.83.41.883 (voor België

PCR 000 017-70.26-01).

(E)PROM's kunt u door Elektuur

B.V. laten programmeren. Stuur
de (E)PROM('s) in een deugdelijke

verpakking naar Elektuur B.V.,

Postbus 75. 6190 AB Beek (L) met
duidelijke vermelding van het ge-

wenste Elektuur-programma +

bestelnummer en maak gelijktij-

dig het verschuldigde bedrag
(+ f 3.50/Bfrs. 69 voor verzend-
en administratiekosten) over op
bovenstaand post- of bankrek. nr.

met vermelding van het bestel-

nummer.
(Elektuur B.V. kan niet aanspra-
kelijk worden gesteld voor verlies

of beschadiging, in welke vorm
dan ook, van toegezonden IC’s.)

TECHNISCHE VRAGEN SERVICE

Deze service is bedoeld om lezers die

moeilijkheden ondervinden bij het opbou-
wen van Elektuur-schakelingen behulp-

zaam te zijn. Om een snelle beantwoor-
ding van uw vragen te bewerkstelligen,

verzoeken wij u bij het stellen van uw
vraag aan de volgende punten te denken:

De vragen dienen vergezeld te gaan
van een geadresseerde en gefrankeer-

de antwoordenveloppe. Alleen Neder-

landse postzegels kunnen worden
gebruikt.

Vanuit het buitenland dient men ge-

bruik te maken van een internationale

antwoordcoupon

.

Vermeld in de linker bovenhoek van de
enveloppe de kode "TV” + het on-

derwerp waarover u vragen stelt.

Alleen vragen die betrekking hebben
op in de laatste drie jaar gepubliceerde

Elektuur-schakelingen komen voor

beantwoording in aanmerking. Dit

geldt trouwens ook voor telefonische

vragen op maandagmiddag tussen

12.30 en 16.00 uur. tel. 04402-71850.

Stel uw vraag op een zakelijke manier,

vermeld eventueel gemeten spannin-

gen. stromen, gebruikte onderdelen
etc. en schrijf vooral leesbaar.

Wanneer bepaalde onderdelen bij u in

de buurt niet verkrijgbaar zijn. kijk dan
alvorens in de pen te klimmen de ad-

vertenties in Elektuur na. Meestal vindt

u daarin wat u zoekt.

Vragen die niet te maken hebben met
de gepubliceerde schakeling zelf. maar
met speciale individuele wensen (zoals

bijv. aanpassing van onze ontwerpen

op fabrieksapparatuur of een bepaalde,
door ons nooit beproefde samenvoe-
ging van deelschakelingen) komen niet

voor beantwoording in aanmerking.

Ook aanvullende technische gegevens
van komponenten en theoretische in-

formatie over Elektuur-schakelingen

kunnen niet verstrekt worden. Zulks

om te voorkomen dat de lezerspost

onnodig veel beslag gaat leggen op de
tijd van de redaktie.

SOFTWARE SERVICE

bestel-

nr.

009

011

gul-

dens

27.30

27.30

Bfrs.

538

538

cassette

cassette met 15 pro-

gramma's voor
de speelcomputer

cassette met 15 pro-

gramma's voor
de speelcomputer

PROGRAMMEER SERVICE

bestel-

nr.

gul-

dens
Bfrs. programma

502 16.- 315 cassette-routine voor
NI BL -computer
in 1 x MM5204Q of

1 x 2716 EPROM
503 20.- 394 junior-computer

in 1 x 2708 EPROM
504 20.- 394 lichtende disko vloer

in 1 x 2708 EPROM
505 44.- 867 schaakprogramma

voor Intelekt in

2 x 2716 EPROM
506 21.- 414 junior tape

monitor ITM»
in 1 x 2716 EPROM

507-N 28. - 552 junior printer-

monitor en PME m
1 x 2716 EPROM

Herprogrammeren van 507 naar 507-N
(z»e Junior boek 4» kost f 12.- (Bfrs. 2361.

508 13.- 256 junior databussturing
in 1 x 82S23PROM

509 28. - 552 tijdsein -processor

in 1 x 2716 EPROM
510 14.- 276 150 MHz-frekwentie-

meter
in 2 x 82S23PROM

511 28. - 552 junior disassembler

.

•EPROM program
meer-software en
•systeemvektoren

1 * hex dump) m
1 x 2716 EPROM

512 28.- 552 autonome schakel
klok

in 1 x 2716 EPROM
513 28.- 552 keysoft polyfoon

keyboard

m 1 x 2716 EPROM
514 28.- 552 doka computer

in 1 x 2716 EPROM
514 N 28- 552 doka-computer

Ivlg. jan. '83)

in 1 x 2716 EPROM
515 20.- 394 DOS software

in 1 x 2708
516 21.- 414 sprekende dobbel-

steen

in 1 x 2716 EPROM
517 28.- 552 ELEKTERMINAL

elekterminal

in 1 x 2716 EPROM
518 20.- 394 morse programma

voor de Junior

Computer
in 1 x 2716 EPROM

519 28.- 552 telex • programma
voor de Junior
Computer
in 1 x 2716 EPROM

521 55.- 1084 karaktergenerator en
video-routines voor
DOS-Junior
in 1 x 2732

1 x 2716 EPROM
522 75.- 1478 karaktergenerator

en video routines

voor uitgebreide

Junior in 1 x 2732
+ 2 x 2716 EPROM

523 44.- 867 karaktergenerator
in 1 x 2732 EPROM

524 28.- 552 quantisizer

in 1 x 2716 EPROM
525 44. - 867 universele terminal

in 1 x 2732 EPROM
526 28- 552 windrichtingsmeter

in 1 x 2716 EPROM
527 28.- 552 Elabyrint in

528 28.- 552 EPROM-duplikator
in 1 x 2716 EPROM

529 13.- 256 multimeetmonitor
in 1 x 82S23PROM

530 44.- 867 tyjaemachine-

interface

in 2 x 2716 EPROM
531 44.- 867 jiP-gestuurde

frekwentiemeter in

1 x 2732 EPROM
532 44,- 867 X-Y-plotter in

1 x 2732 EPROM
533 NL 44.- 867 Octopus 65

momtorprogramma
in 1 x 2732 EPROM

535 44.- 867 onmogelijke schakel-

klok in

1 x 2732 EPROM
536 44.- 867 jiP-gestuurde fre-

kwentiemeter met
U665B-prescaler in

1 x 2732
537 28.- 552 modelbaanbesturing

in 1 x 2716
539 40.- 788 jumbo-klok in

2 x 2716 EPROM
543 14.- 276 grafische kleuren-

kaart in

2 x 82S123 PROM

fAPERWARE SERVICE
|

bestel-

nr.

gul-

dens
Bfrs omschrijving

PWS 1 10.- 197 ESS-511 software-

dokumentatie:
wijzigingen /

aanvullingen

ESS-507 N
PWS-2 10.- 197 DOS

bootstrap oader

list.ng ESS 515
PWS 3 10.30 203 aanvullende

formatie uiversele

terminal

PWS 4 11.05 218 aanvullende
informatie

VDU-kaart
source listings

FRONTPLATEN SERVICE

bestel

nr.

gul-

dens
Bfrs. frontplaten

82178 F 9.90 195 labvooding

83022 F 17.65 348 Prelude XL
83051-F 19,45 383 Maestro
84012-F 20.50 404 kapaciteitsmetcr

84037 F 18.40 362 pulsgenerator

84024 F 29.50 581 terts-analyzer

84111-F 19.90 392 funktiegenerator

84097 F 42.- 827 nP-

85047-F 59.50

85103F 20.50

tiemeter

1172 onmogelijke schakel
klok

404 sweepgenerator

PRINT SERVICE

Wanneer u een print(en) bestelt, kunt
u desgewenst het (de) bijbehorende
nummer(s) van Elektuur meegeleverd
krijgen door bij uw bestelling per
nummer f 5.25 (Bfrs. 103) extra over

te maken (voor Halfgeleidergidsen:

1 10,50. Bfrs. 206). Vermeldt u dan bij

uw bestelling "plus tijdschrift

maand/jaar" (voor maand/jaar zie

onderstaande lijst). De meeste — ech-
ter niet alle — reeds verschenen num-
mers zijn nog beschikbaar. Indien het
(de) door u bestelde tijdschrift(en)

niet meer leverbaar is (zijn), ontvangt
u kopieën van het (de) desbetreffende
artikel(en).

Deze pagina geeft een overzicht van
de meest courante Elektuur-printen.

Regelmatig wordt een uitgebreide

lijst van het komplete aanbod gepu-
bliceerd.

bestel-

nr.

1978

•9897 2

•9967

•9966

gul-
dens

Bfrs. print

8.65 170

8.15

39.45

161

777

NOVEMBER 1979
80024 30.75 606

MAART 1980
•80089 1 66.15

•80089 3 15.85

JANUARI 1981

1303

312

baxandall-toon-

regeling voor para-

metrische equalizer

VHF-UHF tv-

modulator
elekterminal

verlengde SC/MP-
bus-print

junior-computer:

hoofdprint

voedingsprint

voiced/unvoiced-

detektor:
•81027 1 17.80 351 detektorprint
•81027-2 21.20 418 schakelprint

MEI 1981

junior-computer:
•81033 2 7.50 148 12 V-vocding
•81033 3 6.80 134 "imperial” -printje

JUNI 1981

80133 65.70 1294 70-cm-transverter
•81156 22,40 441 DFM DVM

OKTOBER 1981

•81171 25.70 506 omwentelingenteller

NOVEMBER 1981
•81155 16.85 332 3-kanaals lichtorgol

•82029 9.80 193 high boost

DECEMBER 1981
•82038 8.40 165 knipperzwaailichi

JANUARI 1982
•82046 8.35 164 arpeggio-gong

FEBRUARI 1982
82070 10,80 213 univorselc

nicad lader

APRIL 1982

82017 39,90 786 dynamische
RAM-kaart

•82089 1 13.60 268 100 watter eind

versterker

82093 8.55 168 mini-EPROM kaart

JUNI 1982
•82138 7,10 140 starter voor

TL -buizen

HALFGELEIDERGIDS 1982
•82528 8.45 166 lichtgevoelige

schakelaar
82570 11,65 230 Supervoeding

SEPTEMBER 1982
doka computer:

82141 19.60 386 toetsenbord
82141-2 10.40 205 keyboard print

821413 11,70 230 display- print

811701 21.35 421 processor-print

82577 14.05 277 fasevolgordemeter

OKTOBER 1982
doka-computer:

82142-1 9,10 179 lichtmeter
82142-2 8,45 166 temperatuurmeter
821423 10.40 205 procestimer

voorzetjes voor

SSB-ontvanger:
82161-1 10.70 211 frekwenties

14 MHz
82161-2 12.- 236 frekwenties

14 MHz

NOVEMBER 1982
82157 21.30 420 hf-treinverlichting

82159 37.45 738 floppy-disk-interface

Van de met • aangeduide produkten
is de leverbaarheid niet gegaran-
deerd.
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bestel- gul- Bfrs. omschrijving
nr. dens

FEBRUARI 1384

83124 10.85 214 vxJeosyncbox
programmeerbare
lichtshow:

84007-1 40.85 805 hoofdprint

84007-2 15.15 298 display-print

84009 8.- 158 dieseltoerenteller

kapaciteitsmeter:

84012-1 20,95 413 meetprint

84012-2 12.30 242 display-print

84018 10.50 207 video-combiner

DECEMBER 1982
82178 21,25 419 labvoeding

0...35 V/3 A
82179 15.40 303 fotonenparasiet

82180 24.15 476 Crescendo.

140 W eind-

versterker

JANUARI 1983

83002 9,65 190 3 A- computer-
voeding

83006 10.- 197 milli-ohm-meter

83008 15,80 311 inschakelvertraging

en DC-beveiliging

MAART 1984
84019 24.10

85007 13,80 272 EPROM switchboard

85009 11,35 224 mikrofoonvoor
versterker

475 power- buffer

EJabyrint:

390 elektronica-print

344 bedieningsprint
terts-analyzer:

416 filterprint

339 ingangsschakeling

voeding

266 kwartsmodulator

84023 1 19.80

84023 2 17,45 MAART 1985
85019 12.65 249 universele up/down-

counter

85021 11,20 221 donkergevoelige
lichtschakelaar

85024 19.35 381 pH-meter
85025 15.85 312 KITT-scanner

85027 28,35 558 AXL- versterker

FEBRUARI 1983
•83022-7 21,30 420 klasse-A hoofd-

telefoon-versterker

•83022-8 19,55 385 voeding
•83022-9 31,25 616 verbindingsprmt

83028 7,80 154 grootlicht-dimmer

84024-1 21,10

84024-2 17,20

84029 13,50

OKTOBER 1985
85000 7,20 142 HF-experimenteer-

print

85093 38.85 765 digitale anemometer
85096 15,- 295 nicad-lader/kapaci-

teitsmeter

illuminator

85097-1 24.50 483 hoofdprint
85097 2 25,45 501 kanaalprint

APRIL 1984
84017 21.- 414 Bytegum

terts analyzer

84024 3 62.- 1221 display-print

84024-4 86.30 1700 basisprint

84035 11.30 223 AC-voeding

MAART 1983
83014 37,45

APRIL 1985
85016 18.85 371 koekoek- imitator

85020 50.05 986 X-Y-plotter

85042 11,95 235 zonnecel radio

85044 27.05 533 10 A-voeding
84094 26.75 527 real-!ime- MP klok

738 universele 64K
geheugenkaart
Prelude XL:

1 195 busprint

494 lijnversierker

215 audio stoplicht

207 LCD luxmeter

•83022-1 60,65
•83022-6 25,10
•83022-10 10,90

83037 10,50

MEI 1984

84024 5 18.20 359 terts analyzer:

uispnnt

84024 6 30.20 595 multimeetmomtor

XI £1 ië p—
84041 24.70 487 mini crescendo
84049 15.20 299 schakelende voeding

5. . .24 V/5 A

MEI 1985
schakelklok

85047-1 28.40 559 basisprint

85047-2 28.50 561 display-print

85053 13.50 266 gloeiplug-modulator

85054 17.50 345 autometer

85058 40.45 797 universele C64
l/O-bus

85063 16.30 321 analoge ingang voor

computers

APRIL 1983

Prelude XL:
•83022 2 21.20 418 MC -voor- voor-

versterker

•83022-3 26.10 514 MD-voorversterker

•83022-4 19.60 386 Interlude

•83022-5 20,05 395 toonregeling

83024 22,80 449 visserijgolf- ont-

vanger
83041 22,75 448 schakelklok

•83052 14,85 293 watt meter

NOVEMBER 1985
85073 15,70 309 RS-232-interface

flipperkast:

85090 1 25,90 510 basisprint

85090 2 18,60 366 frontplaat

85102 18,50 364 autobooster
85103 29.80 587 sweepgenerator

illuminator:

85097-3 18,35 362 synchronisatieprint

85097 4 16,75 330 vermogensprint

JUNI 1984
84048 13,10 258 pechflitser

84054 15.30 301 ZX - bufferschakeling

84055 20,60 406 interface voor dek
ironische

typemachine
echolood:

81105-1 19.95 393 display-print

84063 15.40 303 draadloze mikrofoon

toerenteller

lone-burst-generator
infrarood-sensor

RAM als EPROM
auto-service-meter

DECEMBER 1985
85067 33.60 662 aktieve subwoofer
85080 1 61,- 1202 grafische kleuren-

kaart - basisprint

85100 47,— 926 jumboklok

212 Maestro zender

display-print

269 morse interface

377 lichttclefoon zender

ontvanger
1696 ASCH-keyboard

83054 13.65

83056 19.15 HALFGELEIDERGIDS 1985
jumbo display:

85413-1 49.50 975 7-segment -display

85413-2 19,50 384 2-segment-display

85413-3 14.75 290 colon

85423 14.25 281 audkïtester

85431 13.30 262 hifi hoofdtelefoon

versterker

85446 11,- 217 modd akkulader

85447 10.- 197 probe
85449 17.40 343 IR-Irchtsluis

mikrofoonvoor
versterker:

85450 12.10 238 symmetrische
ingang

85450 2 11.75 231 asymmetrische
ingang

85463 47.30 932 diskomixer

85466 11,45 226 6502 tracer

disko-VU-meter:
85470-1 16.20 319 stuurprint

85470-2 26.15 515 display-print
85480 11.- 217 dubbele aan

raak dimmer
85493 14.70 290 modelbaan mdikatie

HALFGELEIDERGIDS 1964
84408 9.85 194 voedingsbeveiliging

voor MP s

84427 10.15 200 zuinige motor-

aansturing

84437 10.10 199 koelkast alarm

84438 14.90 294 airband konverter

84452 13,85 273 RS 232-analyzer

84457 12.10 238 melod«sche deurbel

84462 21.95 432 frekwentiemeter:

hoofdprint

84477 23.80 469 ^voeding

JANUARI 1986
85079 16,55 326 8 kanoals l/O-bus
85110 68,25 1345 telefooncentrale

86004 13.25 261 mobiele versterker

86006 13.85 273 IR-lampschakelaar

JUNI 1983

83051-2 66,10 1302 Maestro ontvanger

print

83067 14.50 286 kWh-uitbroiding

voor watt-mcter

spektrumuitsturings

meter:

•83071-2 16.20 319 multiplex-,

interface- en
vocdingsprint

•83071-3 15,65 308 komparator en
display print

HALFGELEIDERGIDS 1983

83410 14,25 281 koelplaat- ther-

mometer
83503 9,55 188 flitslooplicht

83515 11,50 227 pP-hulpje

83558 9,80 193 simpele D/A-
omzetter

83563 8,20 162 koolplaat-thermicator

JUNIOR COMPUTER
•80089 1 66,15 1303 hoofdprint

•80089-3 15,85 312 voedingsprint
81033-2 7.50 148 - 12 V voeding
81033-3 6.80 134 imperial- printje

82093 8.55 168 mini-EPROM-kaart
82017 39,90 786 dynamische

RAM-kaart
80024 30.75 606 verlengde SC/MP

bus-print
83058 86.10 1696 ASCH-keyboard
9966 39.45 777 elekterminal

9967 8.15 161 VHF/UHF-tv-
modulator

82159 37,45 738 floppy-disk-interface

SEPTEMBER 1984
84071 23.85 470 elektronisch

scheidingsfilter

84072 14.20 280 SCART-adapter
84073 10.25 202 lampenspaarder

versie 1

(montage in lamp
armatuur)

84083 9.50 187 lampenspaarder
versie 2
(montage bij licht-

schakelaar)

digitale toerenteller:

84079 1 13.50 266 basis print

84079 2 18.35 361 display-print

84081 17.30 341 flitsbelichtingsmeter

SEPTEMBER 1983
telefoonbclverlenger

273 zonder

266 ontvanger

780 VDU-kaart
210 FM-loopradio

SEPTEMBER 1985
85081 8.60 II solid-state-relais

alarmcentrale:

hoofdprint

ingangsprint

Van de met • aangeduide produkten
is de leverbaarheid niet gegaran-
deerd.

OKTOBER 1984

84075 17.95 354 ZX81 pulspoetser

84078 26.40 520 RS232-Centronics
interface

84084 16,15 318 video- inverter

OKTOBER 1983
83093 18.10

83101 7,65
•83103-1 19,05

•83103-2 7,65

357 buitenthermostaat

151 Basicode-2 interface

375 anemometer
151 omzetter v.

anemometer
282 signaaloppoetser

NOVEMBER 1984
84088 10.70 211 inbreker-verschrikker

84096 10,55 208 slaapkamerdimmer

84100 10.- 197 Telefase

84101 10,75 212 TVmonitor-
versterker

84106 29.85 588 mini-printer

83106 14,30

NOVEMBER 1983
83107-1 14.50 286 metronoom
83107-2 8,15 161 voeding

versterker voor
metronoom
CPU kaart:

83108 1 36.45 718 basisprint

83108 2 22.70 447 opzetprint

83110 17.30 341 tieinregelaar

DECEMBER 1984
84107 10.90 215 tijdschakeiaar

84111 32,55 641 funktiegenerator

84112 10.40 205 soldeerboutregeling

^P-gestuurde fase-

aansnijding:

84115-1 45.20 890 basisprint

84115-2 27.75 547 vermogensprint
84130 15.50 305 regelaar voor

modelrace auto's

DECEMBER 1983
83102 42.35 834 omnibus

Phaser:

•83120-1 22,30 439 vertragingsprint

•83120-2 13,75 271 oscillatorpnnt

83121 19,15 377 symmetrische
voeding

83123 10,- 197 vorst-detektor JANUARI 1985
84109 12.65 249 dreundetektor

84128 22.40 441 gitaarversterker

85001 13.90 274 hybride 30-waner

85002 9.75 196 VHF/UHF-modulator
85010 11.55 228 C 64 cassette-

interface

*iP-gestuurde
frekwentiemeter

85013 46.25 911 hoofdprint

85014 20.90 412 display-print

85015 9.90 195 oscillator-print

JANUARI 1984

audio-signaal-

verfraaier:

83133-1 12,15 239 voeding + 50 en
100 Hz filter

•83133-2 17,55 346 16 banddoorlaat
filters

83133-3 14.70 290 DNL
83134 22.10 435 digitale-cassette-

recorderprint

84001 26.85 529 windrichtingsmeter

horlogemeter:

84005 1 18.25 360 meetgedeelte
84005-2 17.70 349 counter uitlezing

FEBRUARI 1985
84102 28.50 561 RLC-meetbrug
85006 18.50 364 1.2 GHz ingangstrap
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tegen huidige prijzen en
jaarlijkse wisselkoersen:

1980 1983

Europa 42,7 42,2

Japan 22,0 32,4

Verenigde
Staten 19,0 23,6

Totaal 83,7 98,2

Japans aandeel van de •

gezamenlijke elektronica-

import bleef voor de peri-

ode 1980 t/m 1983 nage-
noeg gelijk, met een
bescheiden 5%. Hierdoor

wordt het enorme Japan-
se handelsoverschot in de
industriële sektor nog eens
benadrukt.

Import van elektronica-

apparatuur en komponen-
ten in miljarden dollars

tegen huidige prijzen en
jaarlijkse wisselkoersen:

1980 1983

Europa 49,5 52,0

Verenigde
Staten 16,2 27,6

Japan _^3 _3,7

Totaal 69,0 83,3

Benn Electronics

PubHcations Ltd,

PO-Box 28, Luton, LU2 OED,

Groot Brittannië (1024 S)

- Elektronische

sleutel

beschermt
software tegen
kopiëren
Slecht nieuws voor

software-pi raten! Aan het

illegaal kopiëren van soft-

ware voor personal com-
puters kan nu een einde
gemaakt worden, zonder
dat dit back-up-kopiëring

verhindert en zonder dat

de software — en het ge-

bruik ervan - beperkt
wordt tot bijvoorbeeld

slechts één afdeling bin-

nen een bedrijf. De ID(enti-

fikatiej-module van het

Zweedse bedrijf M. Bejting

AB is een nieuw ontwikkel-

de vorm van software-

beveiliging in de vorm
van een elektronische

sleutel, waarbij de soft-

ware gekoppeld wordt

aan een speciale module
in de personal computer.

De kopieerbescherming
bestaat uit een kleine mo-
dule die wordt aangeslo-
ten op een van de slots

van de computer. Deze
module bevat een unieke

kode die verhindert dat
onbevoegden toegang
verkrijgen. Alleen wanneer
men beschikt over dezelf-

de ID-module, dan kan
men de software net zo-

vaak kopiëren als men zelf

wenst. Kopers die over ver-

schillende computers be-
schikken, kunnen
verschillende modules met
dezelfde kode bestellen.

De software kan dan vrije-

lijk gebruikt worden in de
respektievelijke computers.

Software-ontwerpers kun-

nen volledig zelf bepalen,
hoe deze kopieerbescher-

ming geïntegreerd moet
worden in de software.

Men kan bijvoorbeeld het

geheel zó programmeren
dat de module verschei-

dene malen gebruikt

moet worden tijdens het

werken met de software.

De vastgelegde kode kan
ook als een algoritme wor-

den gebruikt en het ge-

heel biedt 10 15

verschillende kombinaties.

De geleverde software

hoeft pas bij leverantie op
de module aangesloten te

worden. Bij een eerste

"run" kan dan het werk-

programma afgelezen en
tegelijkertijd gekodeerd
worden.

De ID-module werd ont-

worpen voor gebruik in de
verschillende IBM-

modellen en hun kompati-

bele uitvoeringen. De mo-
dule werkt samen met alle

programmeertalen van
IBM PC’s en kan ook bin-

nen netwerken gebruikt

worden.

tngenjörsfirma M. Bejting

AB, Markvardsgaten 11,

S - 113 53 Stockholm,

Zweden

Japans aan-
deel in de
wereldmarkt

voor

eiektronica-

export nu
boven 30%
In de nieuwste Analysis-

serie, gepubliceerd door

Benn Electronics Publi-

cations Ltd (BEP), wordt de
toenemende Japanse
dominantie op de wereld-
markt voor elektronica

weer eens bevestigd.

De eerste editie van het

Yearbook of Electronics

Import-Export Data 1985

(ISBN: 0904705.72.2) ver-

schaft een gedetailleerd

overzicht van import en
export van elektronica-

apparatuur en komponen-
ten voor 14 Europese lan-

den, de Verenigde Staten

en Japan (voor de jaren

1980 t/m 1983). Volgens cij-

fermateriaal van de
wereld-elektronica-

industrie nemen deze lan-

den meer dan 80% van
de totale wereldmarkt van
elektronicaprodukten voor

hun rekening.

Volgens dit jaarboek is de
Japanse elektronica-

export, in de periode van
1980 t/m 1983, met 47%
toegenomen. Dat is een
gemiddeld groeipercenta-

ge van 14 per jaar, waar-

door Japans aandeel in

de gezamenlijke export

toeneemt van 26% in 1980

tot 33% in 1983.

Wanneer men dit verge-

lijkt, blijkt dat het Europese
aandeel in de gezamenlij-
ke export kelderde van
51% in 1980 naar 43% in

1983, terwijl het Ameri-
kaanse aandeel nage-
noeg gelijk bleef met 23%
in 1980 en 24% in 1983.

Export van e/ektronica-

apparatuur en komponen-
ten in miljarden dollars
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Automobiel-

industrie geeft

voorbeeld:

elektronisch

adresplaatje

gaat produktie

besturen

Ingewikkelde produktielij-

nen in de automobiel-

industrie kunnen op een
eenvoudige manier wor-

den bestuurd en gekontro-

leerd door gebruikmaking

van een programmeer-
baar "eskorte" -geheugen,

dat aan het begin van de
produktielijn aan de kar-

rosserie wordt bevestigd.

Deze methode kan onder
meer ook worden toege-

past voor voorraadkontro-

le, automatisch verkeer

van goederen en voertui-

gen en voor persoonlijke

toegangskontrole. Met
behulp van mikrogolven

kan tot op een afstand

van 2 meter informatie

naar en vanuit het eskorte-

geheugen worden verzon-

den, zelfs in onvriendelijke

milieusituaties. Dit systeem,

PREMID genaamd, is door
Philips in Zweden ont-

wikkeld.

Het systeem PREMID, een
afkorting van Programma-
ble Remote Identification,

is gebaseerd op geavan-

ceerde elektronische tech-

nieken en op mikrogolf-

technologie. De Zweedse
Philips vestiging gaat het

systeem nu ook aan IBM in

Florida leveren, waar het

zal worden toegepast voor

personen- en voertuigiden-

tifikatie.

De twee hoofdonderdelen
van het identifikatie-

systeem zijn een eskorte-

geheugen, of identifikatie-

plaatje, en een kommuni-
kator. De geheugenkapa-
citeit van het identifikatie-

plaatje bedraagt maxi-

maal 8000 bytes. De gege-
vens in dit geheugen
kunnen worden gewijzigd

tot op een afstand van
1,5 meter en gelezen tot

op 2 meter. De kommuni-
kator verzendt informatie

in de vorm van mikrogol-

ven naar het plaatje, ont-

vangt de mikrogolven die

het plaatje reflekteert en
staat in een vaste verbin-

ding met een centrale

besturingscomputer.

Automobielindustrie

Op het gebied van
moderne produktiebestu-

rende systemen bestaat er

een grote behoefte om
variërende goederenstro-

men te kunnen realiseren,

waardoor de produktie-

kosten zo laag mogelijk

worden. Daartoe dient

men in staat te zijn de ver-

schillende produkten van

elkaar te onderscheiden
en te identificeren. Een

andere belangrijke faktor

eist.

Identifikatieplaatjes

met een grote opslagka'

paciteit stellen de autofa-

brikant in staat met grote

zekerheid en op eenvoudi-

ger wijze een hoge kwali-

teit van zijn "op maat
gemaakte" produkten te

bereiken en die ook te

handhaven. Per dag
komen bij de Buick divisie

van General Motors 1300

auto's van de band. Alle

modellen van 1986 van de
fabriek in Buick City zullen

worden geproduceerd
met behulp van een Auto-

matic Vehicle Identifi-

cation System, dat op

verlaging

van de kosten.

De ervaringen bij BMW'
hebben ook aangetoond
dat het systeem ingezet

kan worden bij zeer

gekompliceerde en hoog
geautomatiseerde produk-

tiemethoden.

De ingekapselde identifi-

katieplaatjes zijn robuust

gekonstrueerd, zodat ze

ook in veeleisende situa-

is de onmiddellijke

beschikbaarheid van de
specifikaties voor het

samenstellen van de eind-

produkten, bij voorbeeld

het chassis-nummer en de
kleurkodes.

De automobielindustrie

heeft met de toepassing

van het systeem PREMID

op slagvaardige wijze

gereageerd op de moge-
lijkheden die de techniek

van vandaag te bieden

heeft. Om aan de sterk uit-

eenlopende wensen van

de kliënt betreffende het

model, de uitrusting en de
kleur te kunnen voldoen
worden moderne produk-

tiemethoden met een
maximale flexibiliteit ver-

PREMID is gebaseerd.

Het eerste systeem werd
reeds in 1981 in de BMW-
fabrieken te München
geïnstalleerd. Daar wordt

het toegepast voor aan
de klant aangepaste
modellen van de 300-serie.

Naar de mening van de
produktie- en planning-

afdelingen van BMW heeft

het systeem de computer-

centrale, die zich bezig-

houdt met de produktie-

planning voor de wat ver-

dere toekomst, aanmerke-
lijk ontlast. De verminder-

de behoefte aan automa-
tische gegevensverwerking

heeft geleid tot een ver-

hoogde doelmatigheid
van de produktie en een

ties een stootje kunnen
verdragen. Ze kunnen zelfs

worden uitgelezen als ze

bedekt zijn met een laag

olie, verf, slijpmiddelen of

gewoon vuil. Een van de
uitvoeringen, bestemd
voor lakspuitinstallaties, is

geschikt voor temperatu-

ren tot 250°C. De levens-

duur van de plaatjes

bedraagt 5 a 10 jaar,

afhankelijk van het type

en de toepassing.

Philips Nederland,

afdeling Procestechniek,

Eindhoven (1004 S)



huistelefooncentrale
voor "Hongkong”- toestellen

Je vraagt je soms toch af hoe ze t klaarspelen. Neem
nou bijvoorbeeld die "Hongkong”-druktoetstoestellen: met
geheugen voor het laatst gekozen nummer, instelbare

"bel”-sterkte met uitschakei-optie, handzame vormgeving,

etc., etc. Kostprijs: nog geen twee tientjes! Duur kunnen
die apparaatjes dus echt niet genoemd worden. Maar
ja, wat moet je er mee? Op het PTT-net aansluiten mag
niet, zodat je die dingen welbeschouwd hoogstens ais

wandversiering kunt gebruiken. Een andere mogelijkheid
is natuurlijk dat men niet één, maar meerdere toestellen

aanschaft en er een kompiete huistelefooncentrale van
maakt. Een "handleiding " daarvoor vindt u hier. .

.

Natuurlijk kunnen op de hier

voorgestelde centrale ook ”ex-

PTT-toestellen” dus dumptele-

foons, aangesloten worden.

Beter gezegd, alle toestellen

(bij deze schakeling overigens

maximaal acht stuks) die bij het

draaien of intoetsen van een
nummer een aantal pulsen

(pulsdialing) opwekken, kun-

nen op deze centrale worden
aangesloten. Keus te over dus.

De
mogelijkheden
Zo’n huistelefooncentrale doet

uiteraard veel meer dan alleen

maar het ene toestel met het

andere verbinden. Sterker nog,

ongeveer het enige dat de cen-

trale niét hoeft te doen, is het

adresseren van het toestel

waarmee men wil spreken.

Want dat gebeurt immers al

door de pulsjes die bij het

draaien c.q. intoetsen van een
nummer geproduceerd wor-

den. Alle andere "werkzaamhe-
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15 V

T13 ... T20-BC567B
D37 ...044- 1N4148

FF1.FF2 * IC14 4013
FF3.FF4 IC15 4013

FF5.FF6 IC18 4013

FF7.FF8 IC17 4013

•»•••

den” moeten door de centrale

worden verricht. We zetten het

eens op een rijtje welke dat

precies zijn:

het dekoderen en verwerken

van de door de telefoon-

toestellen geleverde pulsen

het opwekken van een

kiestoon

het opwekken (alleen bij

Hongkong-toestellen van toe-

passing, zie ook verderop in

dit artikel) en doorgeven van

een belsignaal nadat er een

nummer is gedraaid

het "doorlussen” van de

toestellen zodra de hoorn

van de haak wordt genomen
er voor zorgen dat er niet via

een derde toestel meege-

luisterd kan worden
het opwekken en zo nodig

tijdens een gesprek aan een

derde toestel doorgeven van

een bezettoon.

En alsof dat allemaal nog niet

genoeg is, kan men bij onze

centrale bovendien op twee

verschillende manieren met

een ander toestel in verbinding

komen:

a. Op de gewone manier. Dus

nummer draaien en wachten

totdat de ander opneemt.

b. Automatisch. Nou ja, automa-

tisch . . . Laten we het maar op
”half-automatisch” houden. Als

volgt: als er één telefoon van

de haak ligt en men neemt bij

een van de andere toestellen

de hoorn op, dan zal de verbin-

ding tussen die twee toestellen

automatisch tot stand worden
gebracht. Ook wanneer men
geen nummer heeft ingegeven!

Om de zaak kompleet te

maken, is de schakeling met

een negental LED’s (voor elk

toestel één) uitgerust, zodat

men te allen tijde precies kan

zien welke toestellen in

gesprek zijn. Wacht eens even,

9 LED’s? Er konden toch maar

maximaal acht toestellen aan-

gesloten worden? Klopt, die

negende LED is het "centrale-

bezet-lampje”, dat pas na een

gesprek weer uit gaat. Anders

gezegd, de centrale wordt —
zoals dat ook hoort — pas

weer voor verdere gesprekken

vrijgegeven als bij beide

toestellen de hoorn op de haak

is gelegd.

Alle aangesloten toestellen

worden via de wacht- en spreek-

lijn uit één gemeenschappelij-

ke voedingsbron gevoed,

waardoor men per toestel

Figuur 1. De
centrale in

detail. Zoals u

kunt zien

bestaat de
schakeling voor

het grootste

gedeelte uit

een flinke hand
vol poortjes en
wat printrelais.

De kiespulsen

van de telefoon

worden eerst in

een teller van

het type 4017

gezet, waarna
ze in de flip-

flops (FF1.

.

. . FF8) worden
geklokt.
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slechts twee verbin-

dingsdraden van en naar de

centrale hoeft te leggen. En het

belsignaal dan? Wel, dat zetten

we met behulp van een relais

eveneens op de spreeklijn.

Weer een draadje minder. .

.

Het bellen van het ene toestel

naar het ander gebeurt simpel-

weg door het indrukken of

draaien van een getal onder de
negen. Wil men dus bijvoor-

beeld toestel 4 bellen, dan

hoeft men alleen maar het getal

4 in te geven.

Goed, we weten nu zo onge-

veer waaruit het takenpakket

van een huistelefooncentrale

bestaat. Laten we de elektroni-

sche kant van het apparaat

maar eens gaan bekijken.

De centrale

ontleed.

Omdat de telefoontoestellen

alleen maar via de in figuur 2

(achtvoudig) afgebeelde "inter-

face” op de centrale (figuur 1)

kunnen worden aangesloten, is

het belangrijk dat al vóór de
aanschaf van de onderdelen
vaststaat met hoeveel toestellen

de centrale uiteindelijk zal

moeten gaan "draaien". Wil

men bijvoorbeeld slechts drie

toestellen aansluiten, dan hoeft

de interface — bestaande uit

twee poorten en wat randelek-

tronica — ook maar drie keer

opgebouwd te worden. Wil

men de maximale kapaciteit

van de centrale benutten, dan
moet de interface uiteraard in

achtvoud worden uitgevoerd.

Hoe werkt nu zo'n interface?

Zodra een telefoon — laten we
zeggen toestel nummer 1 — van

de haak wordt genomen gaat

de transistor, Tl in dit geval

dus, geleiden, waardoor de uit-

gang van NI hoog wordt. Na
een bepaalde tijd — afhankelijk

van de dimensionering van het

op de ingang van N2 aangeslo-

ten RC-netwerkje — klapt ook
de uitgang van de laatstge-

noemde poort om, en wel naar

logisch nul. Kiest men nu met
toestel 1 een nummer, dan zal

de uitgang van NI in het ritme

van de door de telefoon gepro-

duceerde pulsjes omklappen.

Vanwege het RC-netwerkje zal

de tweede poort daar echter

niet aan meedoen; de uitgang

van N2 blijft dus tijdens het

kiezen van een nummer
logisch nul. Dat moet ook, want

die logische nul is voor de
centrale o.a. het teken dat er

een telefoon van de haak ligt.

Zodra de hoorn van nóg een
op één van de H-aansluitingen

(Hl. . .H8) aangesloten toestel-

len van de haak wordt geno-

men, zal de uitgang van

IC18 — een als komparator

geschakelde opamp van het

type 3130 — laag worden, waar-

door alle andere toestellen

"uitgeschakeld” zijn. We
komen er straks nog op terug

hoe dat "blokkeren” precies in

zijn werk gaat. Voorlopig kun-

nen we volstaan met te zeggen
dat de uitgang van IC 18 pas

weer hoog wordt wanneer het

gesprek afgelopen is; dus als

de hoorn van beide toestellen

weer op de haak ligt. Terug

naar ons voorbeeld.

De bij het kiezen van een num-
mer opgewekte pulsjes trigge-

ren enerzijds via één van de
D-aansluitingen (Dl. . .D8) de
twee monoflops (MMV1 en
MMV2), en anderzijds dienen

ze als kloksignaal voor ICS;

een teller met 10 uitgangen. De
"inhoud" van deze teller — in

de praktijk dus het gekozen
nummer — wordt echter alleen

maar door de data-ingangen

van de flipflops FF1 . . . FF8

"geaccepteerd” wanneer aan

een tweetal voorwaarden is vol-

daan: als er minder dan twee
toestellen van de haak liggen

(dus als er iemand wil gaan
bellen) en als er door FF9
geen bel-kommando wordt

gegeven. In detail gaat dit alle-

maal als volgt in zijn werk:

zolang er pulsen op pen 11 van

MMV1 binnenkomen blijft de
Q-uitgang van deze monoflop
hoog. Pas als de pulstrein hele-

maal "door" is zal er op de Q-

uitgang van de tweede mono-
flop (pen 6) een korte puls ver-

schijnen. Door dit puisje wordt

enerzijds de "bel-flipflop” (FF9)

geset en anderzijds wordt de
uitgangskode van IC5 via de
acht NOR-poorten in de even-

eens acht "telefoon-flipflops”

(FF1 . . . FF8) geklokt. Het geko-

zen toestel wordt nu niet alleen

met behulp van het bijbehoren-

de relais op de spreeklijn

gezet, maar tevens wordt er

door N20 en "omgeving” (een

oscillator met een "lange” één
en een "korte” nul) de "bel-

aftakking" van de voedingstrafo

(zie figuur 2) via Re9 intermitte-

rend eveneens op de spreek-

lijn gezet. Het gewenste
toestel zal nu lustig gaan rinke-

len totdat de hoorn van de
haak wordt genomen.
Om ervoor te zorgen dat niet

met een derde toestel kan wor-

den meegeluisterd, moeten de
logische nivo’s op de
Q-uitgangen van FF1 . . . FF8 tij-

dens een gesprek "bevroren”

worden. Dat "bevriezen” doen
we door zowel de set-, als de
reset-ingangen van de acht flip-

flops laag te maken (uiteraard

alleen maar tijdens een
gesprek). Het laag maken van

de set-ingangen gebeurt o.a.

via IC 18. De uitgang van deze
opamp is tijdens een gesprek
immers laag, waardoor de uit-

gang van N21 ”1" is. Omdat de
uitgang van deze schmitt-

trigger via de NOR-poorten

N31. . .N38 met de "telefoon-

flipflops” is verbonden, zijn de
set-ingangen van FF1 . . . FF8

laag en is aan de eerste voor-

waarde voldaan. De reset-

ingangen van de flipflops 1 t/m

8 worden door N23 laag

gemaakt. Zolang er een tele-

foon van de haak is, is de
uitgang van N39 logisch één.

Pen 2 van N23 — die zoals u in

het schema kunt zien, met de
reset-aansluitingen van de
"telefoon-flipflops is verbon-

den — is daardoor laag, en er

kan geen derde — laat staan

een vierde of vijfde — toestel

meer op de spreeklijn worden
gezet.

Om aan te geven dat de centra-

le bezet is, wordt er een bezet-

toon op de wachtlijn gezet. Als

"bezettoon-producent” funge-

ren de poorten N19 en N26 in

kombinatie met transistor T10.

Dit gedeelte van de centrale

wordt samen met de kiestoon-

generator — bestaande uit N17,

N18 en T9 — door FF10 geakti-

veerd zodra de hoorn van een
de toestellen wordt opgeno-
men. Waarom een kiestoonge-



nerator? Wel, enkel en alleen

maar om de beller te laten

horen dat de centrale ook

daadwerkelijk een nummer
"kan ontvangen". Met de

kiespulsen heeft deze gener-

ator dus niets te maken. Sterker

nog, zodra er een kiespuls op
één van de D-aansluitingen ver-

schijnt, zal de oscillator onmid-

dellijk door FF10 uitgeschakeld

worden.

Zoals reeds gezegd, kan men
bij deze centrale op twee ver-

schillende manieren met een

ander toestel in verbinding

worden gebracht: door het

ingeven van een nummer of

automatisch. Dat laatste gaat als

volgt in zijn werk: De flipflops

FF1 . . . FF8 worden — zoals we
al zeiden — pas geblokkeerd

wanneer een verbinding tot

stand is gebracht. Zolang er

dus maar één toestel van de

haak is, is de uitgang van N21
”0” en zijn de flipflops nog vrij

"toegankelijk”. Wordt er nu
een tweede toestel opgeno-

men, dan duurt het even voor-

dat de flipflops daadwerkelijk

geblokkeerd zijn, en het eerste

toestel wordt prompt met het

tweede doorverbonden. Ook al

is dat niet het gebelde toestel!

Anders gezegd, neemt men
twee toestellen gelijktijdig op,

dan zullen ze — ook als er

geen nummer wordt ingegeven

— met elkaar in verbinding

komen.

Voeding en
opbouw
De toestellen worden via de

spreek- en de wachtlijn van

voedingsspanning voorzien.

Ook de belspanning van — in

ons voorbeeld — 2 maal 18 V
wordt op de spreeklijn gezet,

maar dan via een relais (Re9)

en uiteraard alleen maar dan

wanneer het nodig is. Die

belspanning mag overigens

ook hoger zijn, maar aangezien

36 V best wel wat kabaal

teweeg kan brengen, lijkt ons

die waarde voldoende (zie ook

onderdelenlijst). De transistoren

T21 en T22 hebben maar één

taak: ze zorgen voor een hoge

wisselstroom weerstand, zodat

het spraaksignaal niet verzwakt

wordt.

Omdat bij deze schakeling

niets afgeregeld hoeft te wor-

den, kan de centrale meteen

nadat alle onderdelen op de in

figuur 3 afgebeelde print zijn

geplaatst, in een passende

behuizing worden onderge-

bracht. Hoe de telefoontoestel-

len op de print moeten worden

aangesloten, spreekt voor zich:

één van de twee aansluitdra-

den van de telefoon op één

van de punten al. . ,a8 en de

andere op één van de aanslui-

tingen bl. . .b8.

Tot slot nog een paar losse

opmerkingen: Tengevolge van

de vertragende werking van

het RC-netwerkje tussen de

twee poorten in elke telefoon-

interface (figuur 2), hoort men
soms wanneer de "andere

kant” de hoorn opneemt, de

bel nog eens kort overgaan. Dit

verschijnsel zou eventueel ver-

holpen kunnen worden, maar

dat zou veel extra elektronica

vergen.

Tot slot nog dit: Wil men geen
"Hongkong” -toestellen op de

centrale aansluiten, maar bij-

voorbeeld dumptelefoons van

de PTT, dan moeten de BE- en

b-aansluitingen in het inwendi-

ge van de toestellen met elkaar

verbonden worden. Dus: dek-

seltje op de bodemplaat los-

schroeven, verbinding leggen,

dekseltje erop, klaar!

M

Figuur 2. Bij

elke telefoon

hoort een
"interface",

waarvan er
maximaal acht

op de print

kunnen worden
opgebouwd.
Wil men dus
bijvoorbeeld

vier toestellen

op de centrale

aansluiten, dan
moet de inter-

face ook vier

keer worden
opgebouwd en
blijft een deel

van de print

dus onbenut.

Wil men de
maximale
kapaciteit van

de centrale

benutten, dan
moet de inter-

face in acht-

voud worden
uitgevoerd,

zoals in het
schema is gete-

kend. De trafo

van het voe-

dingsgedeelte

levert zowel de
belspanning als

de voedings-

spanning.
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Onderdelenlijst

Weerstanden:

R1...R8 = 3309
R9, . .R16,R33,R37,R43,R49.

R50. . .R57,R59,R62,R63,

R65 = 10 k

R17...R24 = 470 9

R25...R32.R40.R46...R48,

R61 = 100 k

R34.R36.R39 = 47 k

R35 = 180 k

R38 = 4M7

R41 = 1 M
R42.R45.R58 = 1 k

R44 = 820 k

R60 = 10 M
R64.R66 = 68 k

Kondensatoren:

Cl . ..C8.C21.C22 =

10 fi/ 16 V

C9.C10.C16 = 22 n

C11.C17 = 10 n

C12.C15.C19.C20.C23,

C24 = 100 n

C13 = 4^7/16 V

C14 = 2^2/16 V

C18 = 2200 m/40 V

Halfgeleiders:

T1...T8 = BC547B

T9...T20 = BC557B

T21.T22 = BC517

D1...D8.D36 = 1N4001

D9...D16.D35 * LED

D17.

.

. D34.D37. . .D44 »

1N4148

IC1 . .

.

IC4.IC6.IC8 = 4093

IC5 = 4017

IC7 = 40106

IC9.IC10 = 4001

IC11 * 4068

IC12 - 4538

IC13.. .IC17 - 4013

IC18 = 3130

IC19 = 7815

Diversen:

SI dubbelpolige

netschakelaar

Re1...Re9 =* Siemens

printrelais 12 V V23027 -

B0002 - A... (staand

model)

Tri = 2 maal 18 V/500 mA,

of trafo 0-18-36 V/500 mA.

of trafo 0-18 V/500 mA
plus een trafo 0-36 V/

50 mA
F1 = 100 mA
print EPS 85110

l+i

oP
ylpjt

Geschatte bouwkosten:

/ 250,- (inkl. voedings

trafo)

CO

UI
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. . .voor

akku-

voeding!
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Deze eindversterker is nu eens niét voorbestemd om altijd

in die saaie huiskamer te blijven staan. Zijn

eigenschappen maken hem geknipt voor het

’buitengebeuren”, op pleinen en straten, in boten,

caravans en auto’s. Kortom, een eindtrap met een
avontuurlijke geest, die ondanks zijn bedrieglijk kompakte
uiteriijk in staat is een royaal vermogen
te leveren bij zeer bescheiden voedings-

spanningen. En daardoor voelt hij zich

net zo op zijn gemak zonder,

ais mét stopkontakt in

de buurt.

WATTER

Tabel 1, Het
geleverde uit-

gangsvermo-
gen, de
opgenomen
stroom en de
ingangsgevoe-
ligheid bij ver-

schillende

voedingsspan-
ningen en
luidspreker-

impedanties.

De meeste eindversterkers

kunnen kwa toepassing ruw-

weg worden ingedeeld in een
van de drie bekende katego-

rieën: hifi, PA (public address)

en muziek.

Bij de eerste gaat het vooral

om lage vervorming, goede
dempingsfaktor, hoge slew-rate

en andere verfijnde eigen-

schappen. Bij de andere twee
kategorieën zijn die technische

hoogstandjes wat minder van

belang en tellen met name din-

gen als hoog vermogen, dege-

lijkheid en kompromisloze

betrouwbaarheid.

De hier besproken versterker

valt eigenlijk in geen van de
drie kategorieën, hoewel hij

zich het meeste verwant voelt

met de PA-familie. Het gaat om
een tamelijk universele eind-

trap van wat je zou kunnen
noemen "medium-fi" -kwaliteit,

bedoeld voor muziek, spraak,

zang, etc., met als speciaal ken-

merk een lage voedingsspan-

ning die zowel door het

lichtnet als door een paar ak-

ku’s geleverd kan worden. Nu
is dat laatste op zich niet zo’n

kunst, maar wèl als er bij die

lage spanning toch flink veel

vermogen moet worden gepro-

duceerd. En dat doet deze ver-

sterker volop, dat maakt tabel 1

Tabel 1.

voedings- stroom vermogen benodigde
spanning ingangsspanning

12 V (± 6 V) 1 A 5 W/4 Q 85 mVeff

12 V (± 6 V) 2 A 10 W/2 Q 85 mVeff
24 V (± 12 V) 3 A 40 W/4 Q 211 mVeff
24 V ( ± 12 V) 6 A 80 W/2 Q 211 mVeff
36 V (± 18 V) 5 A 100 W/4 Q 330 mVeff
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duidelijk. Bij een voedings-

spanning van 24 V (twee ak-

ku’s) wordt al 40 W afgegeven

aan een 4-ohm-luidspreker en

zelfs 80 W als men twee 4-ohm-

luidsprekers parallel schakelt.

Bij 36 V produceert de verster-

ker zonder enig probleem

100 W aan 4 ohm; de theoreti-

sche grens ligt bij deze voe-

dingsspanning zelfs op 200 W
aan 2 ohm, maar de eerlijkheid

gebiedt te zeggen dat deze ex-

treme waarde in de praktijk

moeilijk haalbaar is. De reële

grens ligt bij ca. 120 W.

Niettemin toch indrukwekken-

de cijfers, zeker gezien de zeer

kompakte fysieke afmetingen

van de versterker.

Schema

2

Figuur 1. Het
schema van de
mobiele
100-watter Het
gaat om een
brugversterker,

bestaande uit

twee komplete
geïntegreerde
versterkers

(IC1 en IC2),
die elk gehol-

pen worden
door een
vermogens-

transistor-

paartje.

Figuur 2. Bij

aansluiting van

een voor-

versterker

moet men zor-

gen dat de
massa-aanslui-

tingen van

voor- en eind-

versterker op
dezelfde poten-

tiaal liggen. De
oplossing van

figuur 2a is dus
fout. want daar-

bij ontstaat in

de emdverster-

ker een kort-

sluiting tussen

e en massa.

Een versterker ontwerpen kan

een zeer gekompliceerd en
delikaat karwei zijn, maar echt

nodig is dat tegenwoordig niet

meer. In dit geïntegreerde tijd-

perk zijn de meest gekompli-

ceerde schakelingen al

helemaal door de fabrikanten

uitgeknobbeld en in keurige

kleine zwarte blokjes onderge-

bracht, waaraan nog slechts en-

kele externe komponenten
hoeven te worden aangesloten.
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Figuur 3. De
vorm van de
print 'is afge-
stemd op
samenbouw
met een 20 cm
lang koe/li-

chaam (bijv.

type SK42 van
Fischer).

Onderdelenlijst

Weerstanden:

R1.R7.R11.R13 = 2.2 Q
R2.R3.R12 = 100 k

R4.R8 = 2k2

R5.R6 = 3k3

R9.R10 = 1 Q

Kondensatoren:

Cl = 1n5

C2...C5.C7 = 220 n

C6 = 10 h/16 V

Halfgeleiders:

Tl ,T3 = BD250

T2.T4 = BD249

D1...D4 = 1N4001

IC1.IC2 = TDA2030(A)

Diversen:

koellichaam

100 x 200 x 25 mm,
bijv. Fischer type SK42

Geschatte bouwkosten:

f 90,—

Dat geldt ook voor eindverster-

kers. Vroeger bestond er nogal

wat wantrouwen ten aanzien

van de kwaliteit van versterker-

IC’s, maar vandaag de dag zijn

die dingen zó goed dat elk

wantrouwen echt misplaatst is.

Bij dit ontwerp kwamen de
kleine "zwarte blokjes” zeer

goed van pas en hebben we er

dankbaar gebruik van gemaakt.

Het enige nadeel van een IC-

versterker is eigenlijk nog dat

er over het schema zo weinig

te vertellen overblijft.

Kijken we naar figuur 1. Wat

meteen opvalt, is dat het om
een brugversterker gaat. Niet

zo verwonderlijk want dat is de
enige manier om bij een be-

trekkelijk lage voedingsspan-

ning toch een hoog vermogen
te krijgen. Een brugschakeling

van twee eindversterkers levert

vier maal zoveel vermogen als

één enkele eindversterker. De
belastingsimpedantie heeft ook
nog invloed op het vermogen,
zodat onze versterker zijn maxi-

maal vermogen pas afgeeft aan

een 2-ohm-luidspreker.

Nog een opvallend detail aan

het schema is dat, hoewel we
hier te doen hebben met een

elko-loze, spanningsvrije uit-

gang, er toch kon worden
volstaan met een simpele asym-

metrische voeding. Dat komt

omdat er met behulp van R4 en

R8 een virtueel nulpunt is ge-

konstrueerd. Weliswaar heeft

dat kunstmatige middelpunt

een vrij hoge impedantie, maar

dat geeft in dit geval niet om-

dat de uitgangsstroom toch niet

via massa loopt. Aangezien het

echter wel toegestaan is om
een echte symmetrische voe-

ding te gebruiken (en soms
zelfs wenselijk, zoals we nog
zullen zien), hebben we in het

schema de voedingsspanning

toch opgesplitst in een positief

en negatief deel. Normaalge-

sproken wordt tussen die ®- en
e-aansluiting dus gewoon een
asymmetrische spanning van

12 ... 36 V aangesloten.

De schakeling bevat plezierig

weinig komponenten. De linker

en rechter helft van de brug
bestaan beide uit een
versterker-IC van het type

TDA2030(A), met daarachter

een komplementair transistor-

paartje BD249/250. De TDA2030
vormt op zichzelf al een kom-
plete klasse-AB versterker, die

in staat is om zo’n 14 watt aan

4 ohm te leveren. Het — wat

moeilijker verkrijgbare — type

TDA2030A wordt door fabrikant

SGS omschreven als 18-watt-

versterker en leent zich boven-

dien nog iets beter voor driver-

toepassingen. Het A-type ver-

draagt ook hogere voedings-

spanningen (± 22 V tegen

± 18 V voor de gewone versie),

zodat degenen die kwa vermo-

gen het onderste uit de kan
willen halen het beste af zijn

met de A-versie.

Wanneer de uitgangsstroombe-

hoefte de kapaciteiten van de
versterker-IC’s te boven gaat,

dan worden via Rl, R7 en Ril,

R13 de transistoren Tl . . ,T4 in

geleiding gestuurd. Deze fun-

geren dus als een soort "lees-

bril” voor hoge vermogens.

Een doelmatige overall-

tegenkoppeling in de vorm van

R5/C6/R6/C1 zorgt ervoor dat

de hele zaak onder alle om-



standigheden goed in de pas

blijft lopen.

Hoewel een echte kortsluitbe-

veiliging ontbreekt (lastig te

maken bij een brugversterker),

maakt de effektieve thermische

beveiliging waarmee IC1 en

IC2 van huis uit zijn uitgerust,

dat de versterker behoorlijk

wat "mishandeling” kan verdra-

gen. Hij is dus alleszins robuust

te noemen. Het enige dat hem
kompleet van zijn stuk brengt,

is een rigoureuze kortsluiting.

Maar als we nu samen even af-

spreken dat u dat soort rare

fratsen niet uithaalt, kan de ver-

sterker een leven lang mee
(een zekering in elke voe-

dingslijn maakt het geheel toch

nog enigszins "kortsluitzeker").

Aansluitperikelen

Onze "mobiele 100-watter" mag
dus, zoals gezegd, gevoed wor-

den uit hetzij een asymmetri-

sche voeding van 12 ... 36 V,

hetzij een symmetrische voe-

ding van + 6. .

.

± 18 V. De voe-

ding mag bestaan uit een of

meerdere in serie geschakelde

akku’s of een simpele tra-

fo/brugcel/elko-kombinatie —
bij de symmetrische versie krij-

gen we in dat laatste geval een

trafo met middenaftakking en

twee elko’s in plaats van een.

Tot zover geen problemen.

Nu komt het moment dat men
een voorversterker wil gaan

aansluiten. En dan is het zaak

om op te passen — tenminste,

als voor- en eindversterker op
dezelfde voeding worden aan-

gesloten. Men moet er dan na-

melijk zorgvuldig op letten dat

bij het doorlussen van voor-

versterkeruitgang met eind-

versterkeringang, de potentia-

len op beide signaalmassa-aan-

sluitingen gelijk zijn. Als die

voorversterker namelijk asym-

metrisch gevoed wordt en
domweg op dezelfde voeding

hangt als de eindtrap, dan gaat

het bij het doorlussen prompt

mis, zoals figuur 2a laat zien. Bij

die voorversterker zal hoogst-

waarschijnlijk de massa met de
voedingsnul zijn verbonden,

hetgeen tot gevolg heeft dat er

in de eindversteker een kort-

sluiting ontstaat tussen de e en

massa.

De enige oplossing is om in

dat geval te kiezen voor een

symmetrische voeding (twee

akku’s) en de voorversterker te

voeden uit één helft van die

voeding, zoals geschetst in fi-

guur 2b. Bij een symmetrische

voorversterker (figuur 2c) zal de

voeding sowieso symmetrisch

dienen te zijn en dan zijn er

geen problemen te ver-

wachten.

Bouw
Er is — uiteraard — een print-

ontwerp gemaakt voor deze

eindversterker. Figuur 3 toont

de koper-layout en komponen-
tenopdruk daarvan. De typi-

sche langgerekte vorm van de

print komt in eerste instantie

misschien een beetje buitenis-

sig over, maar als we erbij zeg-

gen dat de maten zijn

afgestemd op samenbouw met

een 20 cm lang koellichaam,

dan is waarschijnlijk ineens al-

les duidelijk. De print kan op
deze manier rechtstreeks op

het koellichaam worden ge-

monteerd, zodat lange draden

tussen de transistoren en de

print worden vermeden.

Door het geringe aantal onder-

delen is de opbouw van het

printje dit keer wel een zeer

simpel karwei. Het beste is om
de transistoren en de beide

IC's niet meteen op de print te

monteren, maar ze eerst keurig

op de juiste plaats op het koel-

lichaam te bevestigen. Dat be-

vestigen dient overigens bij

alle zes komponenten met be-

hulp van isolatieplaatjes te ge-

beuren, welke eerst aan beide

zijden royaal met warmtegelei-

dingspasta worden ingesmeerd.

Daarna kan de print tegen het

koellichaam worden ge-

schroefd en kunnen de pootjes

van de transistoren en IC’s in

de respektievelijke gaatjes wor-

den gestoken en vastgesol-

deerd.

De print is van huis uit reeds

voorzien van een drietal be-

vestigingsgaatjes. Men kan op
die plaatsen een stel kleine

hoekbeugeltjes monteren en

de print daarmee tegen het

koellichaam vastzetten, maar bij

het prototype hebben wij het

ons nog gemakkelijker ge-

elektuur
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maakt: Wij boorden drie gaat-

jes in de 4 mm dikke

bodemplaat van het koelli-

chaam en tapten daar

M3-schroefdraad in. Toen kon-

den we de print met drie bout-

jes direkt tegen de koelplaat

schroeven.

Samengemonteerd — op welke

manier dan ook — vormen

print en koellichaam een pro-

fessioneel uitziende, kompakte

module, zoals figuur 4.illus-

treert. Wat de behuizing be-

treft, kan men met deze

versterker-unit daardoor nog

alle kanten uit. Men kan een

mooi klein kastje maken voor

de eindtrap alleen, maar het

ligt natuurlijk ook voor de hand

om voor- en eindversterker te

kombineren tot één apparaat.

De keus is echter geheel aan

u.

Tot slot nog een opmerking

over de bedrading. De verbin-

ding tussen voor- en eind-

versterker dient uiteraard met

afgeschermde audiokabel te

geschieden. Voor de luidspre-

kerkabel gebruikt u natuurlijk

een mooie dikke kwaliteit

(2,5 mm2 of meer), want het be-

lang daarvan kent zo langza-

merhand wel iedereen

waarschijnlijk. Vergeet echter

niet dat ook voor de voedings-

aansluitingen dikke kabels hier

een "must” zijn, vanwege de

hoge stroom die de versterker

trekt! H
(SGS-appi)

4

Figuur 4. Print

en koellichaam
vormen samen
een kompakte
versterkermo-

dule, die

gemakkelijk

met andere
onderdelen
van de installa-

tie kan worden
gekombineerd.
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in the picture:

de elektronisch
gestuurde kamera

elektronica als hulpmiddel bij het fotograferen

De fotografie heeft de laatste jaren een sterke
automatisering meegemaakt door de miniaturisering
van elektronische komponenten. De steeds kleiner

wordende chips met steeds grotere kapaciteiten blijken
een ideale partner te zijn voor de moderne fotokamera; de
fotograaf hoeft nu alleen nog maar zeif het motief te zoeken.
Aan de hand van een van de modernste kamera’s van dit
moment, de Minolta 9000, willen we eens laten zien wat
die elektronica allemaal doet en hoe die is geïntegreerd

in een moderne kamera.
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1

Toen Daguerre in 1839 de
grondslag legde voor on-

ze hedendaagse fotogra-

fie, begon daarmee ook

de ontwikkeling van de fo-

tokamera. Zo'n dikke hon-

derd jaar lang is dat een
puur mechanische kwestie

geweest. Van een grote

lompe vierkante kist met
een objektiefdeksel als

sluiter ontwikkelde de ka-

mera zich langzaam tot

een klein en handzaam
stukje fijnmechanica, dat

ook steeds meer mogelijk-

heden kreeg. Pas daarna
kwam de elektronica voor-

zichtig om de hoek kijken.

Nou ja, elektronica. . . De
belichtingsmeter die in

die tijd zijn opkomst maak-
te, bestond alleen maar
uit een plaatje selenium

en een gevoelig

draaispoel-instrumentje.

Jarenlang bleef de
selenium-meter het enige

fotografische hulpmiddel
dat gebruik maakte van
elektronen. Daarna volgde
de CdS-meter, een wat
moderner broertje. Ver-

schillende fabrikanten wa-

ren toen wel al zo slim om
zo'n belichtingsmeter in

hun kamera's te bouwen.
Echte elektronische kom-
ponenten waren zo’n 20

jaar geleden nog te groot

om in een kamera te kun-

nen worden gebouwd. Pas

na de miniaturisering van
de transistor en de komst

van IC’s (zo’n 15 jaar gele-

den) kregen de kamerafa-

brikanten de mogelijkheid

om de traditionele me-
chanische delen in de ka-

mera aan te vullen met
elektronische delen. Elek-

tronica bleek niet alleen

goedkoper te zijn in de
produktie, maar was ook
nauwkeuriger en gaf beter

reproduceerbare resulta-

ten. De betrouwbaarheid
was in de beginjaren nog
wel een zwak punt, maar
dat kreeg men toch vrij

snel onder de knie. Zo

kwamen er halfautomati-

sche kamera’s, kamera’s

met een elektronisch

gestuurde sluiter, kamera’s

met een programma-
automatiek, enzovoorts. Het

resultaat van die ontwikke-

lingen is de huidige ka-

mera waarin praktisch

alles elektronisch wordt

gestuurd. Zelfs de
scherpstelling geschiedt
nu al automatisch met be-

hulp van een ingebouwd
motortje, zodat de foto-

graaf zich volledig kan
koncentreren op het

motief.

Dat er heel wat komt kij-

ken bij zo’n kamera, kan
men heel duidelijk zien in

de opengewerkte tekening

van de Minolta 9000. Tallo-

Figuur l Het blokschema
van een zeer moderne fioto-

kamera, in dit geval de Mi-

nolta 9000. Maar liefst twee
processoren verrichten alle

werkzaamheden in de
kamera

!

ze mechanische, maar
ook elektronische delen

zijn "samengepropt” in

een handzame behuizing.

Een knap staaltje van Ja-

pans vernuft.

Mogelijkheden
genoeg
We zullen eerst een op-

somming geven van de
mogelijkheden van de
Minolta 9000, waarna we
straks kunnen gaan kijken

hoe al deze punten elek-

tronisch zijn gerealiseerd.

— Autofokussysteem. Bij het

aanraken van de ont-

spanknop wordt automa-
tisch scherpgesteld op het

onderwerp. Een geheugen
maakt het mogelijk om
eerst ergens op scherp te

stellen en dan pas de
beeldkeuze te bepalen.
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PlcjciSl* PC
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Plexlbtc ?C
teari C

Ficalbie PC

Bcsrd D(CAS)

I?? 1*
Plexible PC
Board C

DC/OC
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Foto Dat zit nu allemaal

aan elektronica in de ka-

mera. Onvoorstelbaar dat
dit allemaal past in zon
kleine kamera-behuizing,

kompleet met de nodige
optische en mechanische
delen.

Figuur 2. De opbouw van

de meetcel in de kamera.
Voor integraalmetmg wordt

de hele oppervlakte van
de cel gebruikt, voor spot-

meting alleen het ringvor-

mige gedeelte in het
midden.

86011-2

— Elektronisch gestuurde
spleetsluiter met tijden

van 1/4000 tot 30 s.

— Belichtingssysteem met
keuze tussen integraal-

en spotmeting. Bij spotme-
ting bovendien mogelijk-

heid tot meten van lichtste

en donkerste nivo in het

beeld. Ook hier is een ge-
heugen aanwezig voor het

opslaan van de gemeten
waarde.
— Belichtingsmogelijkhe-

den: programmastand
(kamera kiest zelf sluitertijd

en diafragma), diafragma-
of sluitertijdvoorkeuze of

volledige handbediening.
— Door-de-lens-flitsmeting,

waarbij men kan wer-

ken met alle belichtings-

automatieken. Rode LED’s

in de flitser worden auto-
matisch geaktiveerd als

de kamera voor het

scherpstellen te weinig
omgevingslicht heeft.
— Zeer geavanceerde

randapparatuur, zoals

flitser (met zoomrefiektor

die zich automatisch in-

stelt op het brandpunt van
het aanwezige objektief),

M. Contact holCer
j

motordrive (met 5 beelden
per sekonde en autofokus-
prioriteit). databack (met
multispot-meetmogelijk-

heid, intervalmeter en mo-
gelijkheid voor het maken
van eigen "belichtingspro-

gramma’s") en een losse

belichtingsmeter die de
gemeten informatie

draadloos (!) kan doorsei-
nen naar de kamera.
Er zijn nog enkele opval-

lende dingen aan deze
kamera. Zo is het bijvoor-

beeld niet meer mogelijk

om mefcde hand het dia-

fragma of de sluitertijd in

te stellen. Met behulp van
kleine schuifschakelaars
moet men hier de hele

reeks openingen en tijden

doorlopen totdat men bij

de juiste waarde is aan-
gekomen. Ook de filmge-

voeligheid wordt met een
druktoetsje ingesteld (of

men laat het de film zelf

doen met de daarop af-

gedrukte DX-kode). Het is

dan ook even wennen bij

deze kamera, want me-
chanische draaischake-
laars ontbreken geheel.

Een heleboel
elektronica

Voor het sturen en regelen
van dit alles zijn zo’n

150 000 transistoren nodig
in de vorm van twee pro-

cessoren en verschillende

kleinere IC’s. Het bloksche-
ma in figuur 1 laat zien

wat er allemaal wordt
bestuurd door de twee
processoren. Een hoofd-
processor houdt zich be-
zig met alle algemene
zaken, terwijl een tweede
processor uitsluitend het

autofokus-gebeuren voor
zijn rekening neemt. Alle

in het gestippelde kader
afgebeelde blokken zijn in

werkelijkheid ook afzon-

derlijke IC’s. Wat daarbui-
ten staat, zijn de
schakelaars en toetsen

voor de bediening, de
stuur-organen (zoals mag-
neetschakelaars en
autofokus-motor), de dis-

plays, de CCD, de enco-
ders en de diverse aan-
sluitingen voor de verbin-

ding tussen de kamera-

elektronica en de randap-
paratuur.

We zullen eerst eens kijken

welke data de centrale

processor van alle kanten
ontvangt. Een speciaal IC

dekodeert door middel
van enkete kontakten in

de kamera de gevoelig-

heid van de ingelegde
film door middel van de
daarop aanwezige DX-

kode. Deze gevoeligheid
wordt in een digitale vorm
in het geheugen van dit

IC opgeslagen. De inhoud
van dit geheugen kan op
elk moment worden opge-
roepen door de centrale

CPU. Daarnaast vinden we
in het blokschema de
lens-ROM. In elk autofokus-

objektief bevindt zich een
kleine ROM waarin de be-
langrijkste data van het

objektief zijn opgeslagen:
grootste en kleinste ope-
ning van het objektief plus

de brandpuntsafstand. Cir-

ca 30 maal per sekonde
worden deze 8-bit-data in

seriële vorm naar de pro-

cessor gestuurd. Waarom
zo vaak? Wel, bij gebruik
van een zoom-objektief
verandert de brandpunts-
afstand als men aan de
zoom-ring schuift of draait.

Door middel van sleep-

kontakten in het zoom-
objektief wordt de kode
voor de brandpuntsaf-
stand steeds aangepast
aan de aktuele ingestelde
waarde. Door deze data
zo vaak door te sturen, is

de processor steeds op de
hoogte van de nieuwste
stand. De ROM zorgt bij

een zoom-objektief tevens

voor de omzetting van de
sleepkontakten-standen in

een seriële data-stroom.
De CPU heeft die brand-
punt-gegevens overigens
nodig voor het autofokus-

gedeelte en voor de re-

flektorstand van een
eventueel aanwezige flit-

ser. In het bovenste ge-
deelte van het bloksche-
ma zien we verder nog di-

verse aansluitingen voor
motordrive en databack.
Ook hier wordt voor-

namelijk gebruik gemaakt
van serieel data-transport.

Een interface-IC zorgt voor
de koppeling tussen de
hoofd-CPU en alle delen
die iets schakelen, sturen

of detekteren in de kame-
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ra. Bovendien worden hier-

op ook o.a. flitser en
IR-ontvanger aangesloten.

Met het interface-IC is ver-

der een lichtmeet-IC ver-

bonden. Dit IC meet de
binnenvallende hoeveel-

heid licht d.m.v. een fotodi-

ode in de bodem van het

spiegelhuis en zet de ge-

meten analoge waarde
om in een digitale. Die di-

gitale gegevens gaan
dan via het interface-IC

naar de CPU. De fotodio-

de is een zeer snel type
met een dubbele taak; ze

meet niet alleen omge-
vingslicht, maar ook
flitslicht. Bij flitslicht wordt

echter nog steeds ana-
loog gewerkt, omdat hier-

bij de digitalisering van
het gemeten signaal en
verwerking daarvan teveel

tijd in beslag zouden ne-

men. Elektronenflitsers leve-

ren namelijk lichtflitsen

met tijden die tussen

1/1000 en 1/50000 sekonde
liggen. De fotodiode meet
de hoeveelheid flitslicht

die op de film terecht

komt. Als de gewenste
hoeveelheid is bereikt,

geeft de fotodiode een
signaal naar de flitser dat
hij zijn flits onmiddellijk

moet afbreken. Vandaar
de noodzaak voor een
zeer snelle reaktie van het

meetsysteem.

Bij de 9000 heeft men trou-

wens een heel praktische

methode voor het om-
schakelen van integraal-

naar spotmeting (zie fi-

guur 2). De cel heeft de-

zelfde lengte-breedte-

verhouding als het film-

venster. Bij integraalmeting

meet men het licht dat op
het hele cel-oppervlak

valt, terwijl men bij spot-

meting alleen maar (elek-

trisch) hoeft om te

schakelen naar een aan-
sluiting die is verbonden
met een ringvormige ge-

leider midden op de cel.

Dan wordt alleen de licht-

hoeveelheid binnen die

ring gemeten.
We geven nog even een
opsomming van de overi-

ge zaken die op het

interface-IC zijn aangeslo-

ten. Dat zijn diverse

indikatie-LED’s in de zoe-

ker, een batterijkontrole-

schakeling (die de
batterijspanning meet),

twee encoders en vier

magneetschakelaars. De
encoders bestaan uit

tandwieltjes met opto-

couplers. Een wieltje is ver-

bonden met de autofokus-

motor en een wieltje met
de diafraga-instelling.

Hiermee kan de CPU exakt

bijhouden welke verdraai-

ing het autofokus-motortje

maakt en in welke stand

het diafragma staat. De
magneetschakelaars voor

het diafragma zorgen er-

voor dat het diafragma

op het juiste moment

wordt gesloten tot de ge-

wenste waarde. De twee
magneetschakelaars voor

de sluiter bedienen
respektievelijk het eerste

en het tweede sluitergor-

dijn van de metalen
spleetsluiter, waarbij de
tijd tussen de twee gordij-

nen wordt bepaald door
de CPU.

Aan de andere zijde van
de CPU (links in het blok-

schema) staan de bedie-
ningsorganen van de
kamera. In de praktijk

bestaat elk blokje uit een

Figuur 3. De opzet van het

autofokussyteem . Figuur a

toont de algemene stralen-

gang van het voorwerp

naar de CCD. In figuur b is

te zien hoe door middel
van twee lensjes twee
identieke afbeeldingen op
de CCD-elementen worden
geprojekteerd. De afstand

tussen de twee afbeeldin-

gen en de plaats van de
afbeeldingen op de CCD
is een maat voor de on-

scherpte van het voorwerp
(figuur c)
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autofokus-systeem LED's in zoeker

objektief kamera-body

*
1

-
• «

1
.

1 AF -CPU

hoofd-CPU

objektief-

kontakten

RAM

reken-

eenheid

regel-eenheid

ïï
iderwarp CCD

autofokus-

interface IC
nterfacelC driver-IC

AF-k

AF-motor

eenvoudig drukknopje of

schuifschakelaartje.

Een apart display-IC ver-

zorgt de sturing van de
twee aanwezige LCD’s, een
in de zoeker en een bo-
ven op de kamera-body.
Op de display’s is informa-

tie zichtbaar over de slui-

tertijd, het diafragma, het

gekozen belichtingspro-

gramma, de lichtmeetme-

thode en een eventuele

korrektie. Tenlotte krijgt de
centrale CPU natuurlijk de
nodige data van het auto-
fokusgedeelte. Dit gedeel-
te bespreken we zo

dadelijk nog. Opvallend
aan de hele opzet is de
(praktisch) komplete digi-

talisering van alle signa-

len in de kamera. De
hoofd-CPU is hierbij het
centrale brein dat alle

data voortdurend op-
neemt, verwerkt en dan
weer data uitzendt voor

bediening en sturing van
de kamera-organen. De
CPU bevat hiertoe circa

3 kbyte aan software (mas-
kergeprogrammeerde
ROM) en heeft bijna 100

bytes RAM-geheugen voor

de tussentijdse opslag van

gegevens. Opvallend is de
hoge klokfrekwentie voor

een CMOS-CPU: 4.2 MHz.

Het autotokus-
gebeuren
Het autofokusgedeelte
bestaat uit drie ICs. een
CCD (Charge Coupled
Device) en een klein maar
krachtig motortje. Een
aparte processor met een
programma van zo’n 3

kByte verwerkt de van de
CCD afkomstige informatie

en stuurt dan (in sa-

menspraak met de centra-

le CPU) het motortje. Voor
de koppeling tussen CCD
en CPU zorgt een apart
interface-IC; voor de stu-

ring van het motortje is

een driver-IC aanwezig.
De CCD is een beeldsen-
sor met 128 naast elkaar
liggende beeldpunten.
Op deze reeks punten
wordt twee maal naast el-

kaar een heel klein vlak

uit het midden van het

beeldveld geprojekteerd
door middel van twee
lensjes. In figuur 3a is de

stralengang van het voor-

werp naar de CCD afge-

beeld. De beeldsensor
bevindt zich in de bodem
van de kamera en krijgt

zijn informatie van een
spiegelend vlakje achter
de hoofdspiegel, direkt

voor de sluitergordijnen. In

figuur 3b zijn nog eens
apart de CCD en de twee
lensjes getekend, terwijl 3c
het (dubbel) afgebeelde
voorwerp op de 128 beeld-
punten laat zien. Bij een
scherp afgebeeld onder-
werp in dit vlak beslaat el-

ke atbeelding een
bepaald aantal beeld-
punten op een bepaalde
plaats op de CCD Alle

beeldpunten worden door
het interface-IC voortdu-
rend afgetast en de ge-
meten analoge lichtwaar-

de wordt vertaald in een
digitale waarde. De AF-

processor verwerkt deze in-

formatie en weet zo waar
de twee afbeeldingen
zich bevinden op de CCD.
Bij een niet scherp afge-

beeld voorwerp zullen de
twee afbeeldingen dichter

bij of verder van elkaar
staan. De processor bere-

FKiuur 4. Hier ziet men nog
eens het hele samenspel
tussen de verschillende

Componenten die betrok-

ken zijn bij het autofokus

-

gebeuren.
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kent hoe ver de afbeeldin-

gen van elkaar verwijderd

staan en kan aan de
hand daarvan bepalen in

welke richting hij het ob-

jektief moet verdraaien

om een scherpe afbeel-

ding te krijgen. Nog even

een opmerking over de
perfektie waarmee dit ge-

beurt: tijdens het laatste

stukje van het scherpstel-

len laat de processor de
motor zelfs langzamer lo-

pen en bij het bereiken

van het juiste punt wordt

de motor kortgesloten om
hem onmiddellijk te laten

stoppen. De motorstand

houdt de processor bij

met behulp van de reeds

beschreven motor-

encoder. Uit eigen ervarin-

gen kunnen we zeggen
dat dit systeem zeer snel

en betrouwbaar werkt. Eni-

ge nadeel: een vlak dat

een egale kleur en ver-

lichting heeft, kan de pro-

cessor niet herkennen.

Maar men heeft natuurlijk

altijd nog de mogelijkheid

om de kamera even op
een iets kontrastrijker ge-

deelte van het onderwerp
te richten, die meting vast

te houden door de ont-

spanknop half in te druk-

ken en vervolgens weer te

richten op het eigenlijke

onderwerp. Of men scha-

kelt het hele autofokus-

systeem uit en stelt voor

de nodige variatie eens

met de hand scherp.

Een aardige bijzonderheid

moeten we zeker nog even

vermelden bij dit auto-

fokus-systeem. In de bijbe-

horende flitser zitten

enkele rode LED’s met re-

flektor waarmee de kame-
ra zelfs in volledige

duisternis kan scherpstel-

len. Als het omgevingslicht

beneden lichtwaarde 3

(bij 100 ISO) ligt, schakelt

de kamera automatisch

gedurende enkele sekon-

den de LED’s in. Deze pro-

jekteren een kleine rode

spot die precies het mid-

den van het zoekerbeeld

belicht (waar de CCD dus

zijn informatie vandaan
haalt). In de spot zit een
raster waarmee een kunst-

matig kontrast wordt opge-
wekt, zodat de kamera
zelfs in het donker kan
scherpstellen op kontrast-

loze onderwerpen!

Beiichtingspro-

gramma’s: keus

genoeg
De elektronica maakt het

ons erg gemakkelijk. Zet-

ten we de kamera in de
stand "program”, dan kiest

hij zelf een sluitertijd en
een diafragmawaarde. Er

‘ zijn hiervoor drie verschil-

lende programma’s in de
kamera aanwezig: een
voor objektieven beneden
35 mm, een voor objektie-

ven tussen 35 en 105 mm
en een voor objektieven

met een langere brand-

puntsafstand dan 105 mm.
Hoe groter de brandpunts-

afstand, hoe meer het des-

betreffende programma
de nadruk legt op een
korte sluitertijd om zodoen-

de trillings- en beweging-
sonscherpte te voorkomen.
De kamera kiest zelf het

goede programma aan
de hand van de brand-

punt-data die hij van de
objektief-ROM heeft ont-

vangen (bij een zoom-
objektief wordt zelfs naar

een ander programma
overgeschakeld - als dat

nodig is — na het ver-

draaien van de zoom-
ring!). Verder heeft men
de mogelijkheid om zelf

eerst de sluitertijd of het

diafragma in te stellen,

waarna de kamera aan
de hand van de belich-

tingsomstandigheden het

diafragma of de sluitertijd

kiest. Volledige handbe-
diening is de laatste

mogelijkheid, waarbij de
kamera een over- en
onderbelichtingsindikatie

geeft.

De lichtmeetmogelijkhe-

den zijn bij het bloksche-

ma reeds genoemd,
namelijk integraal- en
spotmeting (met geheu-
gen). Daarbij komen nog
twee extra's; men kan met
de standen H(ighlight) en
S(hadow) de lichtste

respektievelijk donkerste

plaats in het beeld meten,

waarbij een korrektie

wordt ingevoerd die

ervoor zorgt dat het geme-
ten gedeelte ook werkelijk

wit of zwart wordt afge-

beeld. De korrektie is afge-

stemd op het kontrastbe-

reik van moderne diafilms

en bedraagt +2.3 stop bij

H en -2,7 stop bij S.

Koppelt men de bijbeho-

rende programmeerbare
achterwand aan de 9000,

dan heeft men ook nog
de mogelijkheid om zijn

eigen programma-kurves
voor de belichtingautoma-
tiek te maken en om
meervoudige spotmetin-

gen uit te voeren, waarna
de kamera vervolgens de
gemiddelde waarde uit-

rekent.

Overal elek-

tronica

Als je in de kamera kijkt,

dan zitten werkelijk overal

onder de "huid" flexibele

printen met daarop onder-

delen. Miniaturisering

staat bij de kamera-
industrie hoog in het

vaandel. Overal waar je

kijkt zitten SMD’s. Echte

schakelaars en toetsen

vindt je ook niet meer; op
de bewuste plaatsen zit

een verguld print-vlakje

met daarboven een of

andere eenvoudige schuif-

of druk-konstruktie.

Het geheel is zeer schok-

bestendig uitgevoerd. De
elektronische komponen-
ten zijn haast allemaal

zogenaamde custom-

made-uitvoeringen, dus

speciaal gefabriceerd

voor deze toepassing. De
CPU’s, het display-, het

meter- en het DX-IC zijn

allemaal opgebouwd in

MOS-technologie voor een
minimale stroomopname.
De Interface-IC's zijn in l

2
L-

technologie uitgevoerd

(Integrated Injection

Logic), die bekend staat

om zijn lage stroomop-

name, hoge snelheid en
de lage voedingsspan-
ning waarmee l

2L werkt.

De energie-

voorziening

Voor de energielevering

zorgen twee penlight-

batterijen die samen een
voedingsspanning van
slechts 3 V leveren, voor

de meeste IC’s echter ruim

voldoende. Een DC-DC-
omzetter produceert een
spanning van 13 V voor de
voeding van o.a. de CCD.

Ofschoon de elektronica

vrij zuinig omspringt met
energie, moeten de batte-

rijen toch flinke stromen

kunnen leveren voor het

autofokus-motortje. Bij het

aanlopen trekt dit een

piekstroom van zo’n 2 A!

Goede alkali-mangaan-

batterijen of NiCd-akku's

(met een lage inwendige
weerstand) zijn dan ook
een vereiste voor een lan-

ge levensduur. De kamera
heeft overigens een inge-

bouwde spanningsdetek-

tor die de hele elektroni-

ca afschakelt als de bat-

terijspanning beneden
een zekere waarde daalt.

Hierbij is trouwens een
waarschuwing op zijn

plaats. Sommige alkali-

mangaan-batterijen (o.a.

Mallory en Ucar) schijnen

na enige tijd gebruik een
toenemende inwendige
weerstand te vertonen als

er flinke stromen uit wor-

den getrokken, waardoor
de elektronica veel te

vroeg wordt afgeschakeld.

Een punt om in de gaten
te houden bij deze
kamera.

U zult nu wel begrepen
hebben dat de elektroni-

ca in de fotografie moge-
lijkheden heeft gescha-
pen waarvan men tot voor

kort zelfs niet had durven

dromen. De Minolta 9000

is een goed voorbeeld

van een geslaagd huwe-
lijk tussen elektronica en
mechanica. We hebben
de mensen van Minolta

eens voorzichtig gevraagd
welke mogelijkheden de
volgende kamera-
generatie zou kunnen
hebben. Maar daar kon

men ons geen antwoord
op geven. De 7000 en
9000 hadden al alles wat
men zich kon voorstel-

len. .

.

Nou, wedden dat

de Japanners straks toch

weer wat nieuws weten te

bedenken?
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IR-gestuurde
lampschakelaar

en toen

was er

licht . .

.

Dat je met elektronica erg veel kunt doen, hoeven we
waarschijnlijk niemand meer te vertellen. Maar dat men
zijn eigen lichaamswarmte kan gebruiken ais

"schakelaar” om bijvoorbeeld het licht in een kamer aan
te doen, zai menigeen wat futuristisch in de oren klinken.

Dat zoiets toch vrij eenvoudig kan worden gerealiseerd,

bewijst deze slimme schakeling.

Figuur 1. Op
deze tekening

zien we het

werkingbereik
van de IR-

sensor De zo-

nes ontstaan

door een zelf-

gemaakt voor-

zetrooster.

Figuur 2. Deze
richtingskarak-

teristiek toont

de gevoelig-

heid van een
RPY97 zonder
lens.

U kent het vast wel: Even een
doos met wat spulletjes in de
kelder zetten. Eerste obstakel:

de deur. Niet zo'n probleem
natuurlijk, want met wat gericht

ellebogenwerk krijg je die

meestal wel open. Maar dan
het lichtknopje. Met de kin?

Tussen al die spinnewebben?
Bwéégh. . .Dan maar in het

donker de trap af. Volgens de
statistieken hebt u ongeveer
70% kans om met normale snel-

heid beneden aan te komen. .

.

Natuurlijk is dit maar één van

de talloze situaties waarin het

erg handig (èn veiliger!) zou

zijn wanneer het licht automa-

tisch aan zou gaan zodra men
ergens binnenkwam. Dat zoiets

ook praktisch mogelijk is, zei-

den we al in de inleiding. Maar
niet dat het kan zonder allerlei

toestanden zoals lichtsluizen,

deurkontakten e.d.!

1

De schakeling in

vogelvlucht
Wellicht zal het sensorgedeelte

van de in figuur 3 afgebeelde

schakeling menigeen bekend
voorkomen. De IR-gestuurde

lampschakelaar is namelijk

voor het grootste gedeelte af-

geleid van de in het juninum-

mer van vorig jaar

gepubliceerde infrarood-sensor

voor alarmcentrales. De wer-

king van beide schakelingen

berust dan ook — althans voor

wat betreft het sensorgedeelte

o

100 50 0 50 100
gevoeligheid (%)
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— op hetzelfde principe: Met

behulp van een gevoelige

infrarood-sensor en een karton-

nen voorzetrooster (dat men
zelf heel eenvoudig kan ma-

ken) wordt de ruimte waarin de

detektor is opgehangen, bloks-

gewijs in warmtegevoelige en

warmteongevoelige zones inge-

deeld (figuur 1). Beweegt nu

een warmtebron, zoals bijvoor-

beeld een mens of een dier,

van de ene zone naar de ande-

re, dan heeft dat een kleine

verandering in de stralingsin-

tensiteit tot gevolg en de

sensor produceert een kleine

spanningspuls: het licht gaat

aan.

Een zeer belangrijk onderdeel

van deze schakeling is de

"lens” die voor de sensor moet

worden geplaatst: een dun

stukje karton met een serie

sleuven erin. Zonder dit voor-

zetje zou de schakeling name-

lijk niet of nauwelijks

funktioneren, omdat de sensor

immers alleen maar reageert

op een warmteverandering tus-

sen twee "blokken”, dus als de
hoeveelheid opgevangen infra-

roodstraling verandert. Boven-

dien is de sensor niet in alle

richtingen gevoelig. Loopt men
bijvoorbeeld recht op de
sensor af, dan gebeurt er niets.

Pas wanneer men zich langs de
opnemer beweegt, zal er een

spanningspuls worden gepro-

duceerd. In de praktijk bete-

kent dit dat het metalen lipje

op de rand van de behuizing

van de sensor altijd horizontaal

moet liggen, omdat de sensor-

elementen t.o.v. dat lipje verti-

kaal zijn aangebracht.

Het voorzetrooster dient men,

zoals gezegd, zelf te maken.

Daartoe neemt men een stuk

op maat geknipt of gesneden

dun karton, waarin verschillen-

de sleuven zijn aangebracht.

Door deze sleuven ontstaat pas

de bloksgewijze indeling van

de ruimte (figuur 1). In figuur 2

zien we de gevoeligheid van

de sensor (zonder voorzetroos-

ter) in de vorm van een rich-

tingskarakteristiek. Met rooster,

en alleen maar dan, heeft de
schakeling een bereik van

maximaal 3 meter.

De lampschakelaar kan ten

hoogste 150 W aan lampen stu-

ren, die dan - afhankelijk van

de instelling - van 5 sekonden

tot 7 minuten blijven branden.

Wil men de lampen kontinu la-

ten branden, dan kan dat heel

eenvoudig met behulp van een

gewone lichtschakelaar of men
zet in de schakeling nog een

extra aan/uit-schakelaar parallel

aan D2 (220 V!). Brengt men de
schakeling in een wandkontakt-

doos onder, dan is een aan/uit-

schakelaar sowieso noodzake-

lijk, omdat de oorspronkelijke

schakelaar dan immers komt te

vervallen.

Uiteraard hebben we de scha-

keling zo ontworpen dat de
aangesloten lampen niet aan-

gaan zolang er voldoende om-

gevingslicht aanwezig is. Waar
die "lichtdrempel” ligt, kan

men geheel naar eigen smaak
instellen. We komen er straks

nog even op terug.

Figuur 3. De
schakeling kan
grofweg in

twee delen

worden op-

gesplitst: Het
sensorgedeelte

en de vermo-

genselektroni-

ca. Afhankelijk

van het type
sensor dat

wordt gebruikt,

moet de waar-

de van R1 ver-

anderd worden
(zie onderde-
lenlijst).
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Figuur 4. Hoe-
wel dit mini-

printje in de
meeste wand-
dozen past, zal

in sommige ge-
vallen enig
zaag- en vijl-

werk noodzake-
lijk zijn.

Onderdelenlijst

Weerstanden:

R1 = zie bij IR1

R2 = 68 k

R3.R10.R11 = 100 k

R4 = 27 k

R5,R7 = 10 k

R6,R8 = 2M2
R9 = 560 k

R12 = 3k3

R13 = 5k6

PI = 10 M-

instelpotmeter

P2 = 250-k-

instelpotmeter

Kondensatoren:

Cl = 10 p/10 V

(tantaal)

C2,C4,C6 = 10 p/16 V

«tantaal)

C3,C5 = 4n7

(keramisch)

C7.C8 = 100 n/400

(raster 15 mm)

C9 = 47 p/16 V

CIO = 10 n/100 V

Halfgeleiders:

D1,D2,D4 = 1N4148

D3 = zenerdiode

15 V/400 mW
D5 = zenerdiode

8V2/400 mW
D6 = ER900 of BR100 3

Tl = fototransistor,

bijvoorbeeld TIL081 of

BP103

T2 = BC546

Tri = TIC206D

IC1 = LM324

Diversen:

LI = ontstoorspoel 40

100 pH/1 A

IR1 = RPY97 (Philips),

R1 = 100 k of LHI954

(Heimann), R1 = 22 k

F1 = zekering 1 A

(snel)

2 printzekeringhouders

1 printkroonsteentje met

2 kontakten

10 x 10 cm IR-door-

latende folie

Het SChemO
|

lampen blijven branden. Zolang I dimmer het geval is (zie ook de

(figuur 3)
Het door de sensor geleverde

signaal is natuurlijk veel te

zwak om rechtstreeks lampen
aan te sturen en wordt dan ook
eerst door Al 220 maal ver-

sterkt, waarna A2 precies het-

zelfde doet. Het RC-netwerkje

T2 namelijk gesperd is, hangt

één van de aansluitingen van

CIO ”in de lucht”, waardoor de
triac via D6 en R9 te weinig

gate-stroom krijgt om te kun-

nen ontsteken. Zodra T2 echter

door A4 opengestuurd wordt,

hangt CIO aan massa en kan
deze kondensator zich opla-

tekening in de marge). Het ef-

fekt is dan ook vrijwel hetzelf-

de. De aangesloten lampen
branden dus nooit op volle

sterkte. Waar dat goed voor is?

Wel, omdat anders te weinig
voedingsspanning voor de
schakeling beschikbaar is.

Daarom.
achter de IR-sensor fungeert

als een banddoorlaatfilter dat

alleen frekwenties tussen 1.5 en
15 Hz doorlaat.

De als komparator geschakelde

derde opamp (A3 dus) verge-

lijkt de met R3 en R4 vastge-

legde referentiespanning op
de plus-ingang met de span-

ning op de inverterende in-

gang. Zodra de spanning op de
laatstgenoemde ingang lager

wordt dan de spanning op de
plus-ingang (dus als de sensor

een warmtebron heeft gede-

dekteert), verschijnt op de uit-

gang van A3 een positieve

spanning, waardoor kondensa-

tor C6 via Dl opgeladen wordt.

Na een tijdje klapt ook de uit-

gang van de tweede kompara-
tor (A4) om, waardoor T2 gaat

geleiden. Zodra de detektor

geen beweging meer waar-

neemt, wordt kondensator C6
niet meer bijgeladen, maar via

R10 en PI langzaam ontladen.

Op het moment dat de span-

ning op de plus-ingang van A4
tot onder de referentiespan-

ning op de min-ingang is ge-

daald, klapt de uitgang weer
om en spert de transistor. Het

zal hierbij duidelijk zijn dat

voornamelijk de instelling van

PI bepalend is voor de ontlaad-

tijd van C6 en dus voor de
tijdsduur dat de aangesloten

den. Even later is de spanning Is de schakeling in een ruimte

over CIO voldoende gestegen ondergebracht waarin ook dag-
om de diac (D6) te laten gelei- licht kan doordringen (bijvoor-

den. Zodra dat het geval is kan beeld in een huiskamer), dan is

CIO zich via de diac en de gate het natuurlijk onzin als de lam-

van Tri ontladen en de triac pen bij elke beweging aan zou-

wordt ontstoken. De spanning den gaan. Daarom hebben we
over de triac ziet er dan onge- met Tl (een fototransistor) en
veer zo uit zoals dat bij een P2 (waarmee de gevoeligheid
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kan worden ingesteld) een

soort onderdrukker gekreëerd,

die ervoor zorgt dat de verlich-

ting uit blijft zolang er nog ge-

noeg licht is. In detail werkt dit

schakelingetje als volgt: Zolang

er een bepaalde hoeveelheid

licht op de fototransistor valt is

deze in geleiding, waardoor de

spanning op de min-ingang van

A3 hoger is dan de spanning

op de plus-ingang. De uitgang

van deze opamp kan daardoor

niet hoog worden en T2 blijft

gesperd. Ook als de sensor

iets detekteert.

In welke stand P2 moet worden

gezet, is natuurlijk een kwestie

van smaak. Wil men bijvoor-

beeld de lampen pas aan laten

gaan wanneer het bijna hele-

maal donker is, dan moet de

potmeter op een hoge

weerstandswaarde worden in-

gesteld. In het andere geval,

dus als de lampen al bij relatief

veel omgevingslicht aan moe-

ten gaan, moet de weerstand

van P2 laag worden gemaakt.

Uiteraard kan het onderdruk-

kingsgedeelte ook weggelaten

worden (bijvoorbeeld als de

schakeling in een ruimte zon-

der ramen wordt gebruikt). In

dat geval moet Tl worden ver-

wijderd en P2 vervangen wor-

den door een draadbrug.

De rest van de schakeling is in

feite niets anders dan een mini-

voedingsgedeelte (met stabili-

sering) en een ontstoorcircuit

(bestaande uit C7 en L7) dat de

stoorpulsen opvangt die bij het

schakelen van de triac

ontstaan.

len staand gemonteerd moeten

worden. Ook zal in sommige

gevallen enig zaag- en vijlwerk

noodzakelijk zijn om het printje

passend te maken. Op zich is

dat natuurlijk niet zo’n punt,

maar zorg er wel voor dat daar-

bij geen koperbanen bescha-

digd worden! Stelt men geen

prijs op een kompakte inbouw,

dan kan de lampschakelaar na-

tuurlijk ook op een zelfgemaak-

te print worden ondergebracht.

Aan u de keus.

Afhankelijk van hoe en waar

de schakeling wordt inge-

bouwd, kan het soms noodza-

kelijk zijn dat de sensor niet op

de komponentenzijde, maar op

de sporenzijde moet worden

vastgesoldeerd. We hebben de

print daarom zo uitgevoerd, dat

de sensor zowel op de kompo-

nentenzijde als op koperzijde

kan worden ondergebracht.

Plaatst men de sensor op de

komponentenzijde, dan moet

het metalen lipje op de rand

van de behuizing in de richting

van R13 wijzen. Wordt de

sensor daarentegen op de sol-

deerzijde van de print aange-

bracht, dan moet het lipje in de

richting van R3 staan. De
source-aansluiting van de

sensor moet in dit geval vastge-

soldeerd worden op het sol-

deereilandje waarin geen

gaatje is geboord.

De fototransistor tenslotte moet

altijd aan dezelfde kant van de

print worden aangebracht waar

de sensor is vastgesoldeerd.

De basisaansluiting ervan kan

worden weggeknipt.

5

Weetjes
Aangezien de sensor op warm-

testraling reageert, spreekt het

voor zich dat de schakeling

nooit in de buurt van de ver-

warming of andere warmte-

bronnen mag worden geplaatst.

Ook tocht is uit den boze, maar
dat kan worden opgevangen

door de achterzijde van het

zelfgemaakte voorzetrooster

met wat IR-doorlatende folie te

bedekken. Hoe het rooster zélf

moet worden gemaakt, ziet u in

figuur 5. Gebruik wel soepel

karton en zorg ervoor dat ook

de zijkanten van het rooster

"tochtwerend" zijn afgewerkt.

Een laatste opmerking nog: Wil

men de schakeling gevoeliger

maken, dan is een zogenaamde
fresnellens onontbeerlijk. Wat

dat voor een ding is en hoe u

de zaak dan moet aanpakken,

kunt u lezen in het verhaal over

de "infrarood-

bewegingsdetektor" uit

Elektuur juni 1985. M

Figuur 5. Zon-

der dit karton-

nen voorzet-

rooster (dat

men zelf dient

te maken) zou

de schakeling
niet kunnen
werken. Boven-
dien beschermt
dit rooster de
sensor tegen

tocht.

Geduldspelletje
De in figuur 4 afgebeelde print

voor de IR-gestuurde lamp-

schakelaar hebben we zo ont-

worpen dat de komplete

schakeling ingebouwd kan

worden in een (al dan niet

reeds bestaande) wanddoos.

Niet alleen is dit o.i. de netste

aanpak, maar zonder meer ook

de veiligste. De konsekwentie

van deze kompakte opbouw is

echter dat er behoorlijk met de

beschikbare ruimte op de print

moet worden gewoekerd. Dat

is dan ook de reden dat het

overgrote deel van de onderde-
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. . .voor de
universele

I/O-bus

Puntlossen, printen van komponenten voorzien, het gaat
tegenwoordig allemaal met robots, in de industrie

verrichten deze stalen één-armers stilzwijgend,

onvermoeibaar en vooral snel hun werk. De
werkkommando’s ontvangen zij per computer. Nu is het
ook voor de hobbyist interessant om eens met robots aan
de s/ag te gaan, zij het niet zo professioneel ais in de
industrie. De schakel tussen de home-computer en de
mechanica wordt gevormd door deze parallelle

uitbreidingskaart voor de universele i/O-bus (uit Eiektuur
mei 85).

Samen met de "analoge ingang

voor computers" uit het mei-

nummer ’85 biedt deze schake-

ling de mogelijkheid om auto-

matisch te besturen en/of te

meten. Acht analoge of digitale

signaalbronnen kunnen geme-
ten worden en er kunnen even-

eens acht uitgangskanalen

worden bestuurd. Alle te

meten grootheden worden
omgezet in een meetspanning

of -stroom en kunnen dan in de
computer ingelezen worden.

Op grond van deze informatie

kan men de meetwaarden
testen en eventueel korrekties

via de digitale uitgangen naar

buiten spuien. Er bestaat dus
een konstante stroom van

gegevens en besturingskom-

mando’s tussen de computer

en het te bedienen apparaat.

Natuurlijk is er wel wat soft-

ware nodig voor een dergelijk

interaktief besturingssysteem.

Dit is gelukkig niet zo’n pro-
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bleem, want deze kan geschre-

ven worden in de computer-

wereldtaal BASIC. Het werken

met machinetaal — wat door

velen ervaren wordt als een

groot struikelblok — is dus niet

nodig. In ieder geval laten we
u straks zien, dat het bijvoor-

beeld niet moeilijk is om een

experimentele robot-arm te

bedienen!

De schakeling
We vallen meteen met de deur

in huis met het schema in

figuur 1. Geheel links zien we

de verbindingskonnektor die in

een gekozen slot in de univer-

sele I/O-bus past. Van hieruit

wordt de parallelle in- en uit-

gang "gedirigeerd”. KI is de

input-konnektor. De data hierop

worden via de bidirektionele

buffer IC6 naar de databus

ingelezen bij het aktief zijn van

35 (Slot Select) èn een door de

poorten N1/N2/N3/N4 opge-

wekte NRDS-puls (Negative

Read Data Strobe), die de

G-aansluitingen van IC6 akti-

veert. Wanneer er geen lees-

opdracht plaats vindt, zijn de

uitgangen van de buffer

hoogohmig.

Als uitgangspoort dient de kon-

nektor K2. In tegenstelling tot

KI, waar alleen TTL-nivo toe-

gestaan is, kan K2 op een wat

breder toepassingsgbied funk-

tioneren. N7. . .N14 zijn name-

lijk uitgerust met power-dar-

lington-uitgangen. "Power"

staat hier voor een open-

kollektor-darlington die maxi-

maal 50 V kan verdragen, een

maximale kollektorstroom van

maar liefst 500 mA kan voeren

en die een beveiligingsdiode

aan de uitgang bezit. Dit laatste

is van belang ter bescherming

van de transistor bij het scha-

kelen van induktieve belastin-

gen. Er kunnen dus direkt

relais of elektromagneten mee
bekrachtigd worden.

Deze darlington-buffers worden

bestuurd vanuit IC2 en IC3. Dit

zijn quad-D-flipflops die de

databus-informatie ovememen
tijdens een schrijf-cyclus (het

aktief zijn van 53 en R/W ter-

wijl door het geïnverteerde

02-signaal de informatie wordt

ingeklokt). De uitgangen op K2

1
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houden tussentijds de informa-

tie vast, totdat een nieuwe

waarde wordt weggeschreven

of een RESET wordt gegeven.

Dan worden de uitgangen

hoog, oftewel: de relais vallen

af.

De opbouw
De bouw van de parallelle bus

behelst niet meer dan het vol-

bouwen van de in figuur 2

afgebeelde print met zes IC’s,

acht weerstanden, één konden-

sator en drie konnektoren. Na
het soldeerwerk kan de kaart

meteen in een slot op de uni-

versele I/O-bus gestoken wor-

den. Op het programmeren van

de bus en de kaart(en) gaan

we ditmaal niet verder in. Hoe
er ge-PEEK-ed en ge-POKEd

moet worden, kunt u lezen in

het artikel "universele I/O-bus"

van mei ’85.

Wat kan er zoal

mee gedaan
worden?

Figuur 1. Al-

weer een uit-

breidingskaart

voor de univer-

sele I/O-bus.

We hebben nu
de beschikking
over acht in-

gangs- en uit-

gangskanalen.

Er bestaat nu de kans, uw com-

puter te ontlasten van spelletjes

en aanverwante zaken. Met

deze parallelle I/O-bus kunnen

er heel wat nuttiger taken wor-

den besteed; neem bijvoor-

beeld de in het huis voorko-

mende regel- en besturings-

toepassingen zoals verwarming,

verlichting, alarm, telefoon,
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Weerstanden:

R1...R8 = 47 k

Kondensatoren:

Cl = 100 n

Halfgeleiders:

IC1 = 74LS04

IC2.IC3 = 74LS173

IC4 = ULN 2803

IC5 = 74LSOO

IC6 = 74LS244

Diversen:

K1.K2 = 9 polige

haakse D-konnektor,

female

21 -polige haakse

konnektor, male,

volgens DIN 41617

Geschatte bouwkosten:

ong. / 50,-

Figuur 2.

Komponenten-
opsteüing en
koper-layout

van de
8-kanaals-

I/O-print.

2

akwarium, diaprojektor enzo-

voort. Audiofielen kunnen een
automatisch hifi-meetstation

inrichten voor hun installatie

en/of luidsprekers. Zelfs vlucht-

simulaties voor aspirant-piloten

kunnen realistisch uitgevoerd

worden. Tja, alleen de fantasie

is eigenlijk de begrenzende
faktor (inzoverre het computers
betreft. . .).

De robot-arm
Ter demonstratie is een robot-

arm eigenlijk heel geschikt. Je

kunt dan zien hoe de komman-
do’s worden uitgevoerd. Naast
een computer, de I/O-bus met
de benodigde kaarten (de

A/D-kaart en de hier beschre-
ven parallelle kaart) moeten we
ook een "uitvoerende macht”
hebben. We hebben voor deze
laatste een oplossing gevonden
in één van de bouwsets van

Fischer-Technik. Met deze
bouwdoos kunnen naast een
robot-arm ook andere appara-
ten worden gekonstrueerd,

zoals een plotter, een grafisch

tableau, een automatische zon-

necel-richter enz. Op de foto

zien we het bouwsel. De arm,
in- en uitschuifbaar, kan welis-

waar een niet al te grote uitslag

in het vertikale vlak bestrijken,

maar voor demontratie-doelein-

den komen we hier toch wel
mee vooruit. Tegelijkertijd kan
de arm geheel rondgedraaid
worden, zodat een kegelvormig

werkbereik ontstaat (figuur 4).

De "hand" van de robot-arm is

een elektromagneet. Hiermee
kunnen lichte ferromagnetische

voorwerpen opgepakt en weer
losgelaten worden. Het verdere
beweegwerk wordt uitgevoerd
door twee motoren (zie ook
figuur 5). Motor Ml beweegt de
arm naar boven en naar bene-
den. Door middel van een
tandwielkonstruktie wordt tege-

lijk potentiometer PI proportio-

neel met de armpositie be-

diend. Het draaien in het hori-

zontale vlak neemt motor M2
voor zijn rekening. Direkt op
de draai-as bevindt zich poten-
tiometer P2. Beide potentiome-
ters zijn aangesloten tussen

+ 5 volt en de nul, zodat de
loperspanning een maat is voor
de momentele positie van de
arm, en door de computer kan
worden ingelezen (via een
A/D-omzetter) voor positie-

informatie. De computer moet
toch immers weten waar de
arm zich bevindt?

bevindt?

Een spanning van 5 V komt

overeen met de kode 11111111,

oftewel FF hexadecimaal of 255
decimaal. Tussen hier en de
spanning nul daalt de bitkode
lineair. Deze waarden kunnen
worden ingelezen door middel
van een PEEK-bevel via het

gekozen I/O-adres. In de com-
puter worden deze waarden
vergeleken met een streefwaar-

de, oftewel de gewenste posi-

tie. Vanuit deze vergelijking

volgt een motorbesturingskom-

mando over vier uitgangspoor-

ten (zie figuur 1). Voor elke

motor zijn twee poorten nodig:

uitgang 1 beweegt de arm naar

beneden, uitgang 2 naar boven,
uitgang 3 naar links en uit-

gang 4 naar rechts. Voor een
passende brugschakeling voor
de besturing van de motoren
kunt u terugbladeren naar de
Halfgeleidergids ’84, pagina 45.

Over blijft dan nog de elektro-

magneet: deze wordt recht-

streeks door uitgang 8

bediend.

Tabel 1 laat de acht uitgangen
zien met de daarbij behorende
bits. De elektromagneet wordt
bekrachtigd als de kode
10000000 (128) naar de uit-

gangspoort gePOKEd wordt.
Wil men daarbij nog de moto-
ren besturen, dan moet de
waarde van de vier laagste bits
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uitgangskanalen:

bit

8
I

7 6 5 I
4 3 2

|

1

7
1

6 5 4 3 2 1 0

arm naar beneden

arm naar boven

arm naar links

arm naar rechts

magneet

POKE xxxx, 0

POKE xxxx, 128

POKE xxxx. 134

« 0
|

0
|

0 0
|

0 0 0 3 magneet uit, arm staat stil

i

!

0
1

0
1

o
|

o © © a

= 1 0 0 0 110

magneet aan, arm staat stil

magneet aan. arm beweegt naar links-boven

POKE xxxx. 9 oj 0
j

0
|

0
|

1
|

0
|

0
j

0 magneet uit, arm beweegt naar rechls-beneden

5

bij 128 opgeteld worden. Een

aantal handelingen met de bij-

behorende POKE-instrukties

zien we eveneens in tabel 1.

Voor het bedraden van de

robot kunnen we het beste de

aanwijzingen bij de Fischer-

bouwdoos goed doornemen.

Voor de goede orde geven we
in figuur 5 nog eens de kom-

plete opzet van de robot-arm.

Er worden maar 5 uitgangen

gebruikt en twee ingangen. De
resterende kanalen staan

natuurlijk vrij ter beschikking

(ter programmering) voor ande-

re funkties.

De Fischer-bouwdoos is een

uitstekend demonstratiemodel

voor deze schakeling. We kun-

nen de verschillende funkties

en handelingen van een robot

goed bestuderen en zelf pro-

grammeren. Ook in de profes-

sionele industrie wordt op een

dergelijke manier gewerkt. Met

onze opstelling gaat het welis-

waar wat minder snel, minder

precies en minder uitgebreid,

maar in wezen zijn de grondbe-

ginselen gelijk. En daar gaat

het toch om?. .

.

Tabel 1. Door
middel van een
aantal PEEK-
en POKE-
instrukties kun-

nen we het

hele zaakje per
computer
bedienen.

Figuur 4. Het
werkgebied
van de robot-

arm omvat het

oppervlak van

een kegel.

Eiguur 5. Het
bedradings-

schema van de
robot-arm.
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S. Folliot. Brussel. Belgiè

De traditie wil dat Elektuur met min
of meer regelmatige tussenpozen
een of andere prijsvraag of

wedstrijd organiseert. En aange-
zien de laatste nu al een hele tijd

achter ons ligt, vonden wij het zo
langzamerhand weer hoog tijd

worden voor een dergelijk eve-

nement.
Waarom gaat het deze keer?
De naam zegt het al: "fototronica"

staat voor "elektronica en fotogra-

fie". Een fotowedstrijd dus — en wel
een voor fotograferende

elektronica-knutselaars of knutse-

lende amateurfotografen. We heb-
ben al eens eerder zo'n wedstrijd

gehouden en toen was het een
groot sukses. Elektronica en foto-

grafie zijn hobbies die vaak hand
in hand gaan en de kombinatie
daarvan bleek vorige keer een
heel gelukkige te zijn en leverde

een stel zeer fraaie foto’s op
We roepen dus al onze lezers op
(ook die van ons zusterblad Elex)

die wel eens wat aan fotografie

doen, om ter afwisseling eens een
keer het thema "elektronica" tot

onderwerp te nemen. Hoe u dit

thema uitwerkt is üw zaak, zolang
de foto’s maar met elektronica te

maken hebben. De op deze pagi-
na’s (helaas in zwart-wit) afgedruk-
te foto’s geven een idee van de
mogelijkheden.
Een gemengde jury van elektronici

en fotografen zal zo objektief en
deskundig mogelijk trachten uit te

zoeken welke inzendingen voor

prijzen en publikatie in aanmer-
king komen. Die prijzen zijn overi-

gens niet mis, dus het is best de
moeite waard om mee te doen.

FOTOTRONICA
>86

Alle inzenders dienen zich te hou-
den aan de volgende wedstrijd-

regels:

Het onderwerp van de foto of

dia moet betrekking hebben op
elektronica, in de ruimste zin

van het woord.
Er kunnen alleen kleurenfoto’s en
-dia’s worden ingestuurd; nega-
tieven moeten op verzoek aan
ons beschikbaar worden gesteld.

Per deelnemer mag slechts één
foto óf dia ingezonden worden.
Achterop de foto of op het dia-

raampje (bijv. met sticker) dienen
duidelijk de naam en het adres
van de inzender vermeld te

staan.

Het ingezonden materiaal dient
oorspronkelijk en vrij van
auteursrechten van derden te

zijn. Eventuele gevolgen die

voortvloeien uit een overtreding

van auteursrechten zijn voor

rekening van de inzender.

I Winnende foto’s of dia’s worden
het eigendom van Uitg. Elektuur

av.

I Foto’s of dia's die niet in de prij-

zen gevallen zijn, worden aan
de inzenders geretourneerd in-

dien zij een geadresseerde en
voldoende gefrankeerde enve-
lop bijgesloten hebben. Uitg.

Elektuur av. kan niet aansprake-
lijk gesteld worden voor verlies

of beschadiging van ingezon-

den materiaal.

Uitg. Elektuur av. heeft het recht

de met een prijs bekroonde
foto’s of dia’s te publiceren, zon-

der verdere vergoeding. Zo mo-
gelijk zal daarbij de naam van
de maker vermeld worden.
De beslissing van de jury is defi-

nitief. Korrespondentie hierover is

helaas niet mogelijk.

Medewerkers van Uitg. Elektuur

av en hun familieleden zijn van
deelname uitgesloten.

H.-J- Brede. Darmstadt. W. Duitsland O. Peeters. Boom. België
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Prijzen

Fotowedstrijden zijn leuk natuurlijk,

maar ze worden nog leuker als er

een paar aardige prijzen te ver-

dienen vallen. En die zijn er in

overvloed!

De totale prijzenpot ziet er als volgt

uit:

Hoofdprijs:

twee-kanaals oscilloskoop

PM 3206 met twee meetprobes
PM 8922
(t.w.v. ƒ 1761,20, aangeboden
door Philips Nederland)

Deze robuuste twee-kanaals oscillo-

skoop heeft een gevoeligheid van

5 mV over een frekwentiegebied

van 0 tot 15 MHz, beschikt onder

meer over een ingang voor Z-

modulatie, X/Y-weergave, twee
identieke ingangen en automati-

sche triggering. De PM 3206 is bij

uitstek geschikt voor de
elektronica-hobbyist. Meegeleverd

worden een Nederlandse bedie-

ningshandleiding en twee meet-

probes PM 8922 (omschakelbaar

1 : 1/1 :10).

plus

lang weekend Elektuur/Zuid-

Limburg
t.w.v. ca. ƒ 800,—, aangeboden
door Uitgeversmij. Elektuur B.V.

Een geheel verzorgd weekend-
arrangement voor twee personen,

dat vrijdags aanvangt met een be-

zoek aan Uitgeversmij. Elektuur BV.

en het in ontvangst nemen van de
oscilloskoop en de bijbehorende

probe-set. Na de lunch wordt u

naar Maastricht gebracht, alwaar

u op basis van volpensioen verblijft

in het vermaarde 5-sterren-hotel

"Maastricht". Gewapend met ka-

mera kunt u tijdens dit weekend
kennis maken met deze Zuidlim-

burgse hoofdstad, met haar histori-

sche ambiance, gezellige

winkelstraatjes, monumenten en

musea.
(op te nemen in mei of juni 86,

reisvergoeding (v.v.) vanaf elk

spoorwegstation in Nederland of

België).

2-de prijs: i
twee-kanaals oscilloskoop

PM 3206 met twee meetprobes
PM 8922
(t.w.v. ƒ 1761,20, aangeboden
door Philips Nederland)
(voor omschrijving zie

hoofdprijs)

3-de prijs: i
digitale multimeter
PM 2618X/01
(t.w.v. ƒ 946,05, aangeboden
door Philips Nederland)

Deze multimeter heeft de volgende
meetbereiken en testfunkties:

100 MV. . .1000 V en 10 HA.

.

.20 A
(DC en AC), 100 milli-Ohm. . .100

mega-Ohm, PMOO-temperatuur-

meting en diodetest. Het 4+-LC-

display vermeldt niet alleen de
meetwaarden, maar waarschuwt

ook bij overbelasting. Een analoge
bar-graph funktioneert als roteren-

de indikator, waardoor het verloop

van de meting gevolgd kan wor-

den. Het instrument heeft een
nauwkeurigheid van 0,1% en RMS-
metingen zijn mogelijk tot 40 kHz.

Ook relatieve en dB-metir>gen be-

horen tot de mogelijkheden.

4-de prijs: i
programmeerbare calculator

TI-66
(t.w.v. ƒ 269,—, aangeboden
door Texas Instruments Holland

B.V.)
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De TI-66 kombineert het vermogen
van een geavanceerde weten-

schappelijke rekenmachine met
de programmeerbaarheid van
een computer. Enkele eigenschap-
pen en mogelijkheden zijn: reken-

kundige en wetenschappelijke
funkties, statistische funkties met
twee variabelen, interne nauwkeu-
righeid van 13 cijfers, semi-

alfanummerieke LC-uitlezing in 10

cijfers, 512 programmastappen of

64 geheugens.

5 de prijs:

waardebon van ƒ 250,—
(aangeboden door DIL-
Elektronica B.V., te besteden in

deze elektronica-zaak)

6-de prijs:

programmeerbare calculator
TI-56

(t.w.v. ƒ 179,—, aangeboden door
Texas Instruments Holland B.V.)

Digi-taal

Elektronica voor het hobby-lab

13-de en 14-de prijs:

jaarabonnement maandblad
Foto & Doka
(t.w.v. ƒ 76,50, aangeboden door
Foto en Doka)

De inzendtermijn sluit op
15 februari a.s. We hopen de uit-

slag in het april-nummer bekend
te kunnen maken.
U kunt uw foto's of dia's sturen naar:

"Fototronica '86"

Uitg. Elektuur BV.

Postbus 75
6190 AB Beek (L)

15-de t/m 19-de prijs:

credit-card-calculator

TI 1784/85
(t.w.v. ƒ 49,50, aangeboden door
Texas Instruments Holland B.V.)

Deze wetenschappelijke rekenma-
chine heeft naast 122 funkties de
mogelijkheid om tot maximaal 56

stappen geprogrammeerd te wor-

den (of 8 geheugens).

7-de t/m 12-de prijs:

Elektronica-boekenpakket
(t.w.v. ƒ 99,—, aangeboden door
Uitgeversmij. Elektuur B.V.)

Deze pakketten bevatten de vol-

gende boektitels:

• Elektronica voor de amateur-
fotograaf

• 302-schakelingen
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Infokaart 115

Op infokaart 115 in het okto-

bernummer van vorig jaar is

een drukfoutje geslopen in

de formule voor de kineti-

sche energie van de bewe-

gende luchtmassa. De

juiste formule is:

P = % • q • A • v3 , dus

een derde macht en niet het

kwadraat.

t

t
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mw\i\vWy' prmten

rII lm I
zelf maken

Pm y' U hebt hiervoor

1 nodig: een spuitbus

^transparant-spray, een
layout-pagina, een UV-lamp,
natronloog en positief foto-

gevoelig printmateriaal (evt.

|
I

‘/^ zelf ma'

L ken met posi-

f Is' tieve fotokopieer-

lak en printmateriaal).

De fotogevoelige

koperzijde van het printma-
teriaal wordt met de
transparant-spray goed nat

gespoten.

De uit de layout-pagina

geknipte koper-layout (in

spiegelbeeld) legt u met de
gedrukte zijde op het natte

printmateriaal. Druk het
papier licht aan en verwijder
eventuele opgesloten lucht-

belletjes door voorzichtig

met een prop papier over
de layout te strijken.

Het geheel kan nu met
een UV-lamp belicht wor-

den. De belichtingstijd is

afhankelijk van de gebruikte
UV-lamp, de afstand hiervan
tot het printmateriaal en het
fotogevoelige materiaal.

Na het belichten verwij-

dert u het layoutvel (nog
meerdere malen bruikbaar)
en spoelt u het printmate-

riaal onder stromend water
schoon.

Na het ontwikkelen van
de fotogevoelige laag in

natronloog (ongeveer 9 gram

in 1 liter water oplossen) kan
de print in ijzer-3-chloride

(500 gram FeCl
3 in 1 liter

water) geëtst worden. Spoel
daarna de print grondig
schoon (en ook uw handen!),
verwijder met wat staalwol

het fotogevoelige laagje van
de kopersporen en boor de
gaatjes.

Spaar ons milieu en gooi
geen uitgewerkte chemi-

caliën of resten ervan achte-
loos in de gootsteen, maar
informeer in uw gemeente
naar een hiervoor bestemd
depot!

(Voor kant-en-klare Elektuur-
printen zie pagina 6.)

I

$
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muziek via de nP
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Op het gebied van synthesizers lijkt

analoog ouderwets te worden. Was

\ \ men tot voor kort nog tevreden met
opamps, transistoren en ander grut,

s tegenwoordig is het gebruik van zwarte
vee/pofers "in" Met de komst van de

digitale synthesizer is er ook behoefte

\ gekomen aan een universele kommunikatie-
vorm tussen de verschillende digitale

instrumenten en apparaten, zoals synthesizers,

drummachines, keyboards, orgels, sequencers
etcetera. Daar de meeste instrumenten toch at

computer-geörienteerd zijn, t/'gt een computer-achtige
kommunikatievorm voor de hand. Wat is het geworden?
MIDI!

Met de tijd is de komplexi-

teit van de elektronische

muziekopwekking alleen

maar toegenomen. De
stap naar de digitale

technieken opende een
groot aantal mogelijkhe-

den, zoals geheugen-
opslag van bepaalde rit-

mes, klanken of melo-
dieën. Het gebruik van
analoog-naar-digitaal- en
digitaal-naar-analoog-

omzetters is standaard-
werk. De hedendaagse
musicus mag zich aan
deze technieken vergapen
in de etalages van mu-
ziekwinkels met instrumen-

ten van overwegend
Japanse makelij. Deze
instrumenten zijn vandaag
de dag uitgerust met een
microprocessor (waar zit

die trouwens nog niet in?)

die alle denkwerk op zich

neemt. Microprocessor en
muziek schijnen goed
samen te gaan, met MIDI

lijkt er helemaal niets

meer mis te kunnen. .

.

MIDI en de
synthesizer
In den beginne waren er

kondensatoren die gela-

den en ontladen werden,
oscillerende schakelingen,

selekterende filters, op- en
neergaande omhullende-
generatoren en toetsen-

borden die 1 V per oktaaf

ophogen (of verlagen). Dit

heeft zich langzaamaan
"gedigitaliseerd" tot uitge-

breide digitale systemen
die in staat zijn tot het

opwekken van komplexe
klanken. Het enige, dat in

feite nog ontbreekt, is een
digitale luidspreker! Voor
de verdere rest wordt alles

louter en alleen in nullen

en enen behandeld. Zo-

lang een klank niet hoor-

baar gemaakt hoeft te

worden, bestaat deze
alleen als digitale infor-

matie, dus een aantal bits

of bytes.

Wat doet nu MIDI? Je zou
het kunnen vergelijken

met wat vroeger de 1 V/

oktaaf-karakteristiek was
bij de analoge synthesi-

zers, oftewel de standaar-
disering. Net als twee
instrumenten met elkaar

kunnen kommuniceren op
basis van die ene volt per
oktaaf, zo verzorgt MIDI de
normalisatie op digitaal

nivo. Doordat de kommuni-
katie nu met getallen
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Figuur I Een typisch voor-

beeld van een MIDI-inter-

face (DX7) met drie DIN-
bussen: (IN OUT en TRU
oftewel "trough") en een
opto-coupler Merk op, dat

pen 2 van de IN-bus niet

aan massa ligt. Dit is géén
vergissing.

Figuur 2. Hier zien we een
mogelijke interface,

bedoeld voor de verbin-

ding MIDI/RS232. Hiermee
kunnen we MIDI aansluiten

op elke bestaand systeem
met een RS232-interface.

Bij positieve logica kor-

respondeert een "O" met
een nivo tussen —3 en
—25 V en een 'T' met een
nivo tussen +3 en +25 V;

bij negatieve logica is dit

juist andersom.

plaatsvindt in plaats van
spanningen en stromen.

Toch is met MIDI het aan-
tal mogelijkheden groter,

want ook alle muziek-

parameters — in de ge-

daante van data-woorden
— kunnen worden meever-
zonden. MIDI moet dus
meer gezien worden als

een kommunikatienorm
tussen microprocessor-

gestuurde muzieksystemen.

MIDI is eveneens de naam
van een intertace (/V/usic

/nstrument Digital Interfa-

ce), die op zich geen
enkel muzikaal karakter

bezit (figuur 1). Dit is te

vergelijken met bijv. een
Centronics-interface, die

niets zegt over het af te

druken materiaal: de com-
puter hoort dit te doen. Zo
ongeveer ligt het ook bij

de MIDI-interface. Eerst

moet er geprogrammeerd

worden. Dit houdt meer in

dan het afwerken van een
aantal protokollen met
informatie over de muziek-
parameters (zie het ”MIDI
DATA FORMAT" van de
DX7 van Yamaha). Kortom,
de MIDIfikatie van moder-
ne instrumenten en appara-
ten valt en staat met de
inventiviteit van de pro-

grammeur! Aan elke kant

van de MIDI-lijn behoort
een microprocessor te zit-

ten, die voor de nodige
intelligentie garant staat.

MIDI in real
time?
De oudere generatie elek-

tronische muziekmakers
dacht natuurlijk ook aan
elektronische besturing en
kommunikatie. Alleen ver-

liep dit nogal moeizaam:

vanaf het begin tot aan
het eind moest er heel

wat weggeprogrammeerd
worden. Voordat er muzi-

kale resultaten waren, ver-

liepen er soms maanden!
Met behulp van de huidi-

ge digitale technieken en
kommunikatievormen kan
het gelukkig wat sneller. In

de muziek behoort de
timing zeer nauwkeurig te

verlopen. In een micropro-

cessor "draait" alles op
kommando van een klok-

frekwentie van enkele MHz.
De verandering van para-
meters wordt weliswaar

een-voor-een behandeld
maar voor de waarnemer
gaat dit zó snel, dat de
voortgebrachte tonen toch
gelijktijdig klinken.

MIDI heeft serieel data-

transport. De transmissie-

snelheid tussen de appara
ten onderling ligt tamelijk



TF1
(f unktioneel

gelijk aan

DX7)
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DX7 - MIDI

TRANSMISSION DATA.
Channel Information

1001 nnnn Key ON & Channel number (na0; chl)

Okkkkkkk Key number (k-36; C, »
- (k-96; C.

)

Owvvvvv Key velocity <va 0; Key OFF»

(va 1; ppp) -W127; fff)

101 lnnnn Control change & Channel number

(n*0 ; chl»

Occccccc Control number

Owvvvvv Control value

C Parameter V
1 Modulation wheel 0-127

2 Breath controller

4 Foot controller
4 -

0- 127

^0- 127

6 Oata entry knob 0 - 127

64 Sustain foot switch
— 1

65
;

Portamento fooi switch
——y* --
96 Data entry » 1

97 Dataentry-1

To - OFF.
127 ON

' 0 .OFF.
127 .ON
127 ;

ON only

127.
ON only

1 lOOnnnn Program change & Channel number

(n 0 :chU

Oppppppp Program number (p>0. INT 1)— |p-31. INT32».

(p*32; CRT1»-(p«63; CRT32»

1 lOInnnn After touch & chjnnel number

(n-Ochl»

Owvvvvv Touch value (0 - 127»

111 Onmin Pitch bender & Chjnnel number (n*0 :ch1>

Ovwvwv Pitch bender vjlue IS byte

Ov vvv wvv Pitch bender «jlue MS byte (0 - 64 - 127»

MS byte

0-64

65 - 127

LS byte

O

2 (MS byte - 64»

System excluslve Information

MIDI activa tensing

11111110 Statut byte

MIDI active tenting it continuoutly output at 80 rm inter

valt. cxccpt during bulk dump data trantmittion and rrcep

lion

Bulk data for on# vorce

11110000 Statut byte

0 1 1 i i m i Identification number ( i-67; YAMAHA»
Otstnnnn Sub statut (s*0) & Channel number

(n- 0 . chl)

Of fffl ff F ormat number (f-0
; 1 vorce»

Obbbbbbb Byte count MS byte

Obbbbbbb 8yte count LS byte
,b "'

• 1 w0,e* >

Oddddddd Oata Ist byte

I |

Oddddddd Data 155th byte

Oroeceee Check Sum
11110111 EOX

Bulk data for 32 vorces

11110000 Statut byte

0 i i k » i i i Identification number ( 1*67 . YAMAHA»
0 1 1

1

nnnn Sub statut (t‘0) & Channel number

(n- 0 .
chl»

0 f f f • f f f Format number *» =9
. 32 voicetl

Obbbbbbb Byte count MS byte

Obbbbbbb Byte count LS byte
'b 4096 ’ 32 W°'C'

Oddddddd Data Ist byte

lb 4096 .32 voicetl

Oddddddd Data 4096th byte

Oeeeeeee Check Sum (2S complement of the sum of 4096

bytes»

11110111 EOX

Parameter change

11110000 Status byte

0 i i ii i ii Identification number ( i*67
;
YAMAHA)

0 1 s s nnnn Sub status (s - 1 1 & Channel number

(n *0 ;chl)

Ogggggpp Parameter group number (g*0 ; Common DX
Voice parameter). (g>2; DX7 Function para>

meter»

Oppppppp Parameter number

Oddddddd Data

11110111 EOX

DX7 -» MIDI - DX7

g»0 : Common DX Voice parameter

Parameter

OP6 EG RATE 1

d

0-99

1 .
- RATE 2

09

2 - RATE 3
99

3 •• RATE 4
e

00

4

5

LEVEL 1

- LEVEL

2

—^ - .

90

6 •• LEVEL 3

—
00

7 •• LEVEL 4
09

8
AC » 8ÜAHD ItVcL SCALc

BREAKPOINT
99

9 ••

BB— v
LEFT DEPTM

00

10 RlGMT OEPTM
••

11 - LEFT CURVE 0-3
12 •• RlGMT CURVE ••

13 OP6 KEY BOARD RATE SCALING 0-7
14 OP6 MOD SENSITIVITY AMPLITUDE 0-3
15

ON OPERATOR Kt V VEtOC
SENSITIVITY

TY * 0-7

16 OP6 OPERATOR OUTPUT LEVEL 0-99

17 OP6OSCILLATQRMO0E *

o -

r

18 ON OSCULATOA FREOUENCV COARSE 0-31

19 99 FINE 0-99

20 OETUNE *0- 14

I "OPS - OP1

126 PITCH EG
127* "
— l A —

—

RATE 1

RATE 2

0-99

128 RATE 3

•

00

129
^^B^»B

RATE 4

130 -
~ — LEVEL 1

131
^

- LEVEL

2

09

L32L I LEVEL

3

••

133
" 1 >

LEVEL

4

90

— — ^

1134 ALGORITHM SELECT 0-31

135 FÉEOBACK

136 OSCILLATORSYNC

137 LFOSPEEO

138| - OELAV

139 PMD

140|
M AMO

1*1 1 LfQSYWC

1421 •* WAVE

1431 MOD SENSITIVITY PITCH

0-7

0-1

>-99
••

P
0-7

MIDI - DX7

RECEPTION DATA.
Channel Information

lOOOnnnn Key OFF & Channel number

(n=0
; chl» - (n-15;chl6)

Okkkkkkk Key number (k>0. 1
. C - } )

- (k=127 . Gr )

0vwwvv Key velocity ( v ; Ignored»

100 lnnnn Key ON & Channel number

(n-0;ch1) - (n-15;ch16)

Okkkkkkk Key number <k*0. 1 ; cSj» - lk-127;G,»

Owvvvvv Key velocity

IvO ; Key OFF». (va 1 ; ppp) - (v 127; fff)

101 lnnnn Control change & channel number

(n-0 ; chl) - (n»15;ch16)

Occccccc Control number

Owvvvvv Control value

c Parameter v

1 Modulation wheel 0-127

2 Breath controller 0-127
4 Foot controller 0-127

5 Portamento time 0-127

6 Data entry knob (MASTE R TUNE only» 0-127

7 Volume (Lowest 4 bits ignored) 0-127

64 Sustam foot switch '

,°j ,°
f

0̂
65 Portamento foot switch

i°27°ON

96 Dot-aentw O '

ffiU
97 Data entry -1 {Kin.v

125 OMNI al) keyoff Ignored

126 MONO all key ofl
~"ï'

127 POL Yall keyoff
|

I lOOnnnn Program change & Channel number

(n-0 ; chl» - (n«15
;
ch16»

Oppppppp Program number (p-0. lNTl)-(p-31; INT32»

(p*32. CRT1)-(p-63; CRT32»

I I lOnnnn Pitch bender & Channel number

(n-0;ch1)-(n-15;ch16l

Owvvvvv Pitch bendrr value LS byte (Ignored)

Owwvvv Pitch bender value MS byte (0 - 64 - 127)

System excluslve Information

Bulk data for on* performance memory

1 1 1 10000 Status

0 i i II i i i Identification number

(•67;YAMAHA|

Osssnnnn Sub status (s"0) & channel number

(n-0xh 1Mn- ISxh 16)

0 • f f f f f f Format number (f-2:

1

performance)

Obbbbbbb Byte count MS byte

O»***» 8V-.COU,,, IS by,t

Oddddddd Data Ist byte

I

Oddddddd

Oeeeeaee

11110111

lb*94;1 performance)

Data 94th byte

Check sum (2’s complement ol the sum of

EOX

Figuur 3. Een voorbeeld van een
(nogal exclusieve) MIDJ-applikatie.

We zien hier een polyfoon toet-

senbord met aanslaggevoeligheid

(88 toetsen) dat een TX816 (FM
Voice Generator System) bestuurt.

Elk van de acht TFl-modules in dit

systeem kan beschikken over 16 po-

lyfone stemmen. Er zijn dus niet

één, maar 16 violen of trombones
ter beschikking! Het toetsenbord

zendt niet alleen de klank-data uit,

maar kan ook de parameters van

de units bepalen. Door middel van

pijlen is te zien, welk toetsgebied

voor een bepaald instrument is ge-

programmeerd.



hoog. MIDI werkt met een
snelheid van 31,25 kbaud,
oftewel 31 250 bits per

sekonde. Dit is redelijk

maar. . . soms nog te wei-

nig bijv. bij snelle glissan-

do's. In vergelijking met de
gebruikelijke RS232-baud-

rates is MIDI trouwens snel.

De meeste seriële inter-

faces zullen iets aange-
past moeten worden wat
betreft de klokfrekwentie.

Voor een MIDI-interface

hebben we alleen een
ingang en een uitgang

nodig. De realisatie daar-

van zien we in figuur 2.

Deze interface zet de MIDI-

lijnsignalen om in RS232-

signalen en omgekeerd.
Opvallend is de opto-

coupler aan de ingang.

Hierdoor kunnen er geen
hinderlijke effekten optre-

den door aardlussen en
dergelijke bij potentiaal-

verschillen tussen appara-
ten. Verder moet deze
opto-coupler snel genoeg
zijn voor 31,25 kbaud te

kunnen hanteren. De zen-

der en de ontvanger zijn

door middel van een
stroomlus met elkaar ver-

bonden.
De interface kan aan-
gesloten worden op een
ACIA (Asynchronous Com-
munications Interface

Adaptor) als de 6551,

waarmee bijv. de ”6502

CPU-kaart" (Elektuur

november *83) uitgerust is.

Bij standaard gebruik

werkt de 6551 met een
kristal van 1,8432 MHz. De
maximaal haalbare trans-

missiesnelheid bedraagt
dan 19 200 baud. Met een
extern kloksignaal kan dit

echter opgevoerd worden
tot zo'n 125 kbaud. Wij

hebben hier 31,25 kbaud
nodig. Op pen 6 van de
6551 moet dan een sig-

naal van 16 x 31.25 k =

500 kHz aangeboden wor-

den, terwijl pen 7 wordt

opengelaten. Deze fre-

kwentie moet volgens de
norm binnen 1% nauwkeu-
righeid liggen, dus ligt

een kristal (bijv. 1 MHz) plus

een deler voor de hand.

Wat men met
MIDI doen kan
Wanneer we de in te stel-

len parameters eens op
een rijtje zetten, krijgen we
de volgende lijst:

32 presets, d.w.z. klank-

kleuren of registers

aanslaggevoelig toet-

senbord (velocity).

drukgevoeligheid door
middel van druk veran-

deren op een toets (after-

touch)

portamento-mogelijk-

heden
verandering van toon-

hoogte (pitch bend) of

van andere instellingen

(modulation wheel)

pneumatische "input”

(breath control)

transposer

diverse vormen van
toon-opwekking enbf fil-

tering (VOO, DCO, VCF)
omhullende-generato-
ren

besturings-modules (één

of meerdere LFO’s)

meerdere "operators"

en algorithmes

fase-, amplitude- en
pulsbreedte-modulatie

split keyboard

Dit is nog maar een kleine

opsomming, maar het zal

duidelijk zijn dat er flink

wat data per MIDI ver-

stuurd moeten worden! In

tabel 1 staan de komman-
do's in acht bits breed for-

maat. Natuurlijk wordt er

alleen iets uitgezonden bij

een verandering van de
parameters. Dit kan ook
selekfief: het is bij MIDI

mogelijk om verschillende

units over een-en-dezelfde

lijn te sturen door individu-

ele adressering van de
units. Het is wel noodzake-

Ê

lijk dat elk apparaat de
voor hem bedoelde in-

strukties "begrijpt". Hierbij

worden verschillende

kanalen (channels) ge-

bruikt, waardoor elk appa-
raat, dat op de lijn

aangesloten is, apart
bereikt kan worden. Op
deze manier kan er

samengewerkt worden tus-

sen verschillende soorten

eenvoudige mono- of

polyfone synthesizers,

ritme-boxen en andere
speciale effekten, maar
ook de meer komplexere
synthesizers (meerstem-

mig). De kanalen zijn niet

uitgevoerd als een uit-

gang of ingang; ze

bestaan alleen in soft-

elektuur
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ware-vorm. Er bestaan 16

kanalen, welke gebruikt

kunnen worden in drie ver-

schillende modi: OMNI,
POLY en MONO. De in

OMNI beschikbare infor-

matie wordt verzonden
%

over alle MIDI-kanalen. Het

is dus net alsof er maar
één kanaal bestaat. In de
POLY-mode daarentegen
wordt de informatie ver-

stuurd over een vooraf

gekozen kanaal, zodanig

dat alleen de op dat
kanaal "luisterende"

apparaten de output over-

nemen. In MONO bestuurt

elk kanaal één stem. Om
het verschil tussen POLY en
MONO duidelijk te maken,
beschouwen we bijvoor-

beeld een trompet, een
saxofoon en een trombo-

ne in samenspel met een
piano, waarbij de koper-

blazers de partituur over

de schouder van de pia-

nist meelezen. In POLY-

mode is het dan zo, dat
de koperblazers met de
rechterhand van de piano
meespelen; aan de ak-

koorden van de linker-

hand hebben zij niets. In

MONO daarentegen
speelt elk instrument zijn

eigen partij zelfstandig,

zonder te letten op de
partituur van de buurman.
Het lijkt ons wat ver te

gaan om alle mogelijke

konfiguraties met MIDI te

beschrijven, daar in feite

alleen de praktijk-ervaring

het meest leert. Dat laten

we dan ook aan de geïn-

teresseerden over. .

.

Rationalisering

MIDI biedt een aantal

belangrijke punten wat
betreft vooruitgang (of ver-

nieuwing, zoals u wilt) in

de elektronische muziek-

opwekking. Vooral de
kompatibiliteit tussen pro-

dukten van verschillende

makelij gaat er een stuk

op vooruit. Daar, waar het

vroeger nogal stroefjes

eraan toe zou gaan van-

wege de kommunikatie-
moeilijkheden, biedt MIDI

eenduidige afspraken
zodat een wat prijziger

investering mogelijk is,

zoals bijv. een aanslagge-
voelig toetsenbord dat

dan toch met meerdere
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synthesizers gebruikt kan

worden. De efficiëntie en
flexibiliteit verbeteren dan.

Het is nu ook mogelijk om
de computer als massa-
geheugen te gebruiken
voor MIDI (diskettes enz.).

Het sleutelwoord is hier:

sharing, oftewel taakverde-

ling door de
Vanwege het feit, dat elke

vorm van intelligentie

geprogrammeerd kan wor-

den, hoeft er kwa hard-

ware niet meer "geknut-

seld" te worden om
bepaalde effekten te

bereiken. Met de software

kunnen we zogezegd alle

kanten op.

Een niet onbelangrijk feit,

dat vele musici zeker

weten te waarderen, is de
korrekte en precieze

timing tussen de verschil-

lende onderdelen. Niet

alleen voor de zuiverheid

van de toonhoogte (en de
daarmee samenhangen-
de problemen met stem-

men, driften, enz.) maar
ook voor ritmes en syn-‘

chronisatie is dit heel

belangrijk. N
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deel 5

de
software

Twee dingen ontbreken nog bij de grafische kaart: de
software en de kieuren-uitbreiding. in dit voorlaatste deei
nemen we eerst de software onder de loep, want die is

nodig voor zwartwit- en kieurweergave Maar liefst 4
Kbytes machinetaal zorgen voor de sturing van de
grafische kaart en voor de kommunikatie tussen de kaart
en het computersysteem waarin de grafische kaart is

opgenomen.

kleurenkaart
naar een ontwerp

van P. Lavigne

Figuur 1. Het is

heel eenvoudig
om de grafi-

sche kaart met
de hier

beschreven
software voor

een 6502-CPU
op te nemen in

een systeem
dat een I/O-

distributor

bezit. De
bestaande alfa-

numerieke ter-

minal kan men
eventueel in

het systeem
laten, zodat

men de grafi-

sche kaart dan
alleen voor

grafische werk-

zaamheden kan
gebruiken.

Men hoeft hier-

bij slechts één
enkel adres In

het host-

systeem aan te

passen, name-
lijk het adres
dat de output-

distributor toe-

gang geeft tot

de CHAROUT-
routine van de
grafische

software.

Bij het opzetten van het vijfde

en zesde artikel over de grafi-

sche kleurenkaart hebben we
even zitten twijfelen over de
volgorde waarin deze twee arti-

kelen zouden worden gepubli-

ceerd. Twee onderwerpen
moeten nog behandeld wor-

den: de software en de
kleuren-uitbreidingskaart. Aan-

gezien de software voor kleur

en zwartwit gelijk is, leek het

ons toch verstandig om eerst

de software te beschrijven. Le-

zers die de basisprint reeds

hebben gebouwd, kunnen de-

ze dan gebruiken in kombina-

tie met de hier beschreven

software. De kleurenuitbreiding

kan men op een later tijdstip

toevoegen, zonder dat hiervoor

wijzigingen moeten worden

aangebracht in de hard- of

software.

We gaan ons in dit deel niet

bezig houden met de opzet van

het machinetaalprogramma; dat

zou te ver voeren, ook in ver-

band met de lengte van de
listing die we dan zouden moe-

ten afdrukken. Nee, we gaan

de software alleen bekijken

vanuit het oogpunt van de ge-

bruiker, die wil weten welke

instrukties hij heeft om de gra-

fische kaart te besturen vanuit

een hogere programmeertaal

zoals BASIC.

Video-terminai en
grafische terminal
De grafische kaart kan niet al-

leen dienst doen als grafische-

beelden-opwekker, maar ook

als gewone video-terminal (zo-

als VDU-kaart of Elekterminal).

De software die we nu gaan

beschrijven, biedt de mogelijk-

heid om de kaart te gebruiken

als alfanumerieke video-

terminal (met 32 regels van 80

karakters) en/of als grafische

terminal met een resolutie van

512 x 256 of 512 x 512 punten

en 16 kleuren. We hebben hier

bewust en/of geschreven, want



het is mogelijk om de alfanu-

merieke terminal van de com-

puter gewoon op zijn plaats te

laten en de grafische kaart toe

te voegen als grafische ter-

minal. Maar men kan ook de

aanwezige video-terminal ge-

heel uitschakelen (de VDU-

kaart of de Elekterminal bij-

voorbeeld) en de grafische

kleurenkaart voortaan alle

video-werk laten uitvoeren. Dit

kan men software-matig bepa-

len, de hardware wordt hier

niet door beïnvloed.

De software van de grafische

kaart kunnen we vergelijken

met de software van bijvoor-

beeld een printer of een plot-

ter. Ze ontvangt kodes en kijkt

dan of dit alfanumerieke karak-

ters zijn of teken-instrukties.

Hierna worden de noodzakelij-

ke operaties uitgevoerd die no-

dig zijn om de karakters op de

juiste plaats op het scherm te

zetten of om lijnen en punten

te tekenen. Hiertoe "stuurt" de

software de GDP en de extra

registers op de grafische kaart.

Het grote verschil tussen de
software van een printer of

plotter en de software van de
grafische kaart is, dat een prin-

ter een eigen processor bezit

voor het verwerken van de soft-

ware, terwijl de software van

de grafische kaart loopt via de
processor van de computer

waarin de grafische kaart is op-

genomen.

Na de initialisering staat de

software altijd in de text-mode.

Dit is de "hoofdstand”, aange-

zien het systeem ook als grafi-

sche terminal moet kunnen

werken. In de text-mode wordt

gewoon van boven naar bene-

den op het scherm gewerkt,

zoals we dat bij praktisch alle

computers gewend zijn. Aan

het einde van elke regel volgt

automatisch een carriage return

(CR) en line feed (LF). Verder

kan men de cursor op de nor-

male wijze verplaatsen en kan

elektuur
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het scherm geheel of gedeelte-

lijk gewist worden. Bij al deze

operaties wordt bovendien re-

kening gehouden met de ka-

raktergrootte (die is namelijk

variabel). Bij de dubbele karak-

tergrootte wordt bijvoorbeeld

ook een dubbele line feed ge-

geven aan het einde van de re-

gel, enz.

In de graphics-mode werken

we van beneden naar boven op
het scherm. De oorsprong van

het koördinatenstelsel (X = 0 en

Y=0) ligt links onder in het

beeld. Hierbij denken we ook

niet meer in termen van karak-

ters, regels en kolommen, maar

in termen van punten, pixels en

segmenten.

Bij de graphics-mode heeft

men twee toegangsmogelijkhe-

den, een voorlopige en een

definitieve. Bij de definitieve

toegang verlaat men de text-

mode voorgoed, terwijl bij een

voorlopige toegang alleen de

instrukties die worden ingege-

ven tot aan de eerstvolgende

CR, in de graphics-mode wor-

den verwerkt. Met die CR
keert men automatisch weer te-

rug naar de text-mode.

De "voorrang” die de text-

mode heeft op de graphics-

mode, is een vereiste als men
het systeem zowel voor alfanu-

merieke als grafische toepas-

singen wil gebruiken. In dat

geval is het noodzakelijk dat de

terminal weer automatisch te-

rugkeert naar de text-mode als

een (grafisch) programma
wordt onderbroken {break).

Aangezien BASIC een van de
meest gebruikte hogere pro-

grammeertalen van dit moment
is, hebben we een van de let-

ters van het woord BREAK ge-

nomen om de terugkeerproce-

dure van grafische naar tekst-

mode te starten. Zoals we
straks nog zullen zien, reageert

deze procedure op de letter A
in BREAK.

Kompleet en
komplex
We hebben dus een systeem

met twee verschillende funk-

ties: tekst en grafische moge-
lijkheden. We zullen in de loop

van dit verhaal echter zien dat

Figuur 2. De
grafische kaart

kan met zijn

software ook
worden
gebruikt als

autonome ter-

minal, dus
zowel voor alfa-

numerieke als

grafische

zaken. In dat

geval heeft de
grafische soft-

ware een drie-

dubbele
funktie. Hierbij

moeten twee
adressen in het

host-systeem

worden aange-

past, een voor

de output-

distributor

(print-routine)

en een voor de
input-distributor

(ontvangst van

de kodes van

het toetsen-

bord).
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Figuur 3. De
geheugenmde-
ling van een
systeem met
de grafische

kleurenkaart

(+ software) en
de oorspronke-

lijke alfanume-
rieke terminal,

bijvoorbeeld

een VDU-kaart

(+ software).

De in de
BASIC-
workspace
opgeslagen
grafische kom-
mando's (1 en
1) worden door
de BASIC-
interpreter

naar de 1/0-

distributor

gestuurd (2 en
2) Van daaruit

gaan ze naar
de VDU-
software (3) en

de grafische

software (3).

Afhankelijk van

de konfiguratie
van de input-

distributor wor-

den de
keyboard-

kodes naar de
VDU-software

of de graphics-

software

gestuurd

(CHARINP in

figuur 2).

<S>

n

VDU SOFTWARE

Keyboard 1/0

VOU card

Graphics card

SCRATCH

SOFTWARE

SCRATCH

BASIC
WORKSPACE

1

<*> I

£

£
G5

BASIC
INTERPRETER

DOS 1/0 DISTRI BUTOR

&
85127-3

deze twee funkties vaak met

elkaar worden gekombineerd,

bijvoorbeeld om een tekst in

een mooi kadertje te zetten.

Omdat de grafische kaart ook
als alfanumerieke terminal

moet kunnen werken, bevat

deze ook speciale routines

voor het ophalen van karakters

van het toetsenbord en voor de
sturing van de cursor. Als we
dat allemaal bij elkaar optellen

hebben we in feite software

voor drie delen:

1. de weergave van de ASCII-

kodes op een scherm met

een indeling van 80 x 32

karakters.

2. het ophalen van de ASCII-

karakters die door het toet-

senbord worden afgegeven en
het sturen van de knipperende

cursor (knippersnelheid pro-

grammeerbaar).

3. Het sturen van alle beeld-

punten bij grafische weerga-

ve, met behulp van speciale

instrukties.

De eerste twee worden in de
text-mode gebruikt, de laatste

in de graphics-mode. Elk kan

onafhankelijk van de twee

andere worden gebruikt.

In zijn geheel vormt de soft-

ware een soort super-routine,

CHROUT genaamd (van charac-

ter output). Deze routine ont-

vangt alle ASCII-kodes die

bestemd zijn voor de grafische

kaart, waarbij niet gekeken
wordt in welke mode op dat

moment wordt gewerkt. Vervol-

gens zet de grafische kaart de
ontvangen tekens op het

scherm als men in de text-

mode zit, of ze ziet de ontvan-

gen kodes als instrukties als

men in de graphics-mode zit

(zie ook figuur 1).

Als de kaart tevens wordt

gebruikt als autonome beeld-

schermterminal, beschikt men
ook nog over een ophaalrouti-

ne, CHRINP (character input).

CHROUT en CHRINP zijn de
enige twee adressen die moe-
ten worden gemodificeerd in

het host-systeem om te kunnen
kommuniceren met de grafi-

sche kaart. Ideaal is natuurlijk

een systeem met een input/

output-distributor, waarin men
deze twee adressen kan opne-

men (figuur 2). De grafische

kaart moet trouwens ook nog

worden aangepast aan de
interrupt-procedure van het

host-systeem (break). Dat is

echter niet noodzakelijk. . .we

komen daar nog op terug. Een
laatste belangrijk detail in dit

overzicht is de initialisering van

de software en de hardware.

Daarvoor is een aparte routine

aanwezig, genaamd INITAL (ini-

tialize all).

We hebben dus naast de twee
"modules” CHROUT en
CHRINP nog twee andere
modules, een voor interrupts

(BRKTST) en een voor de initia-

lisering (INITAL).

In de huidige vorm beslaat de
software iets minder dan
4 Kbyte geheugen, zodat men
deze bijvoorbeeld kan opslaan

in een 2732-EPROM. We moe-
ten echter niet vergeten dat

dergelijke software enige

RAM-geheugenplaatsen nodig
heeft voor het opslaan van vari-

abelen, pointers en nog enkele
andere zaken. Buiten de 4 Kby-

te van de EPROM zijn dus nog
een veertigtal RAM-adressen
nodig (die gelukkig niet in

page zero hoeven te liggen).

Als de software echter ook in

het RAM-gedeelte wordt

geplaatst, blijft in het bovenste

gedeelte van het hiervoor gere-

serveerde 4-Kbyte-blok genoeg
plaats over voor de pointers.

Als de software bijvoorbeeld

op C000hex of D000hex ligt, dan
hebben de pointers nog plaats

in het bovenste gedeelte van

het blok, vanaf CF80hex of

DF80HEX. Maar als de software

in dat geheugenbereik in

EPROM wordt gezet, dan moe-
ten de pointer-adressen wor-

den geplaatst op bijvoorbeeld



BF80hex, als daar tenminste wel

RAM ligt (figuur 3).

Tot zover het inleidende

gedeelte. We gaan nu kijken

naar de instrukties. Deze zijn

ook al eens afgedrukt in het

eerste artikel over de grafische

kaart (september 1985, tabel 1),

en bovendien op de dubbele

infokaart in het decembernum-

mer (gekorrigeerde versie). We
raden elke toekomstige bou-

wer of gebruiker van de grafi-

sche kaart aan om die infokaart

goed te bewaren, die komt

straks goed van pas bij het

werken met de grafische kaart.

De instrukties in

de text-mode
De werkelijke instrukties in de

text-mode zijn allemaal slechts

één byte lang; het zijn namelijk

de ASCII-kodes beneden
20hex. Ze worden altijd direkt

gegeven in hexadecimale

vorm. Enkele voorbeelden:

08hex = cursor naar links

(backspace) en

0Dhex = carriage return. In

BASIC kan men deze komman-

do’s geven als CHR$(8) en

CHR$(13), in kombinatie met

het PRINT-kommando.

De instrukties

CHR$(8), . ,CHR$(13) en

CHR$(26) . . .CHR$(29) behoeven

verder geen enkele toelichting,

dat zijn klassieke video-

kommando's. Het bijzondere

hierbij is wel dat deze kom-

mando's rekening houden met

de variabele grootte van de
karakters.

Dan zijn er nog enkele specia-

le instrukties voor ons systeem:

CHR$(17): omschakelen naar

text-mode.

CHR$(18): omschakelen naar

graphics-mode.

CHR$(20): terugschakelen naar

kleinste grootte van alfanume-

rieke karakters. We hebben
reeds verteld dat de grootte

van de karakters kan worden
geprogrammeerd met behulp

van twee vergrotingsfaktoren

voor de originele punt-matrix

(8 x 5), een voor de horizontale

en de ander voor de vertikale

as (zie ook de instruktie S bij

de grafische kommando’s). Met
de kode CHR$(20) of 14hex kan

men altijd onmiddellijk

terugspringen naar de
standaard-grootte.

CHRS(4): Alle ASCII-kodes die

worden gegeven tussen dit

kommando en de eerstvolgen-

de CR (carriage return

)

worden

uitgevoerd als grafische

instrukties. Men blijft echter in

de text-mode (automatische

terugkeer van graphics-mode

naar text-mode na de CR).

Deze instruktie is vooral handig

om kaders, kleurenveranderin-

gen of lettergrootte-variaties in

een tekst op het beeldscherm

te maken.

Een voorbeeld: Veronderstel

dat we in de text-mode zitten

en dat we een menu willen

met rode karakters die twee

maal zo breed als normaal zijn.

Aan het einde van het menu
willen we weer in de normale

karaktergrootte in het blauw

zetten: "Wat is uw keus?”. De
programmering van de grootte

en de kleur moet in de

graphics-mode geschieden, de
programmering van de karak-

ters daarentegen in de text-

mode. Hierbij kunnen we uit-

stekend gebruik maken van de

instruktie CHR$(4).

10 REM kleur rood (=6)

20 REM dubbele breedte

30 REM normale hoogte

40 PRINT CHR$(4)’’C6,S2,
1”

50 REM automatische

terugkeer

60 REM naar text-mode

70 PRINT "MENU...
•

90 REM einde van menu
100 REM kleur blauw (=3)

1 10 REM normale grootte

120 PRINT CHR$(4)”C3,S1,1”

130 REM automatische

terugkeer

140 REM naar text-mode

150 PRINT ”Wat is uw keus?”

We zouden de regels 120 en
150 ook als volgt kunnen

opzetten:

120 PRINT CHR$(4)”C3”

150 PRINT CHR$(20)”Uw keus?"

Men kan in plaats van CHR$(4)

ook gebruik maken van

CHR$(18) en CHR$(20), maar

dan zijn in dit geval wel meer
instrukties nodig om hetzelfde

doel te bereiken.

Tenslotte de twee laatste
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instrukties die de text-mode

kent:

CHR$(1) en CHR$(2): openen,

sluiten en herhalen van een

bufferzone in het geheugen,

die een kopie van het video-

beeld bevat {video buffer).

Daar hoort wel enige uitleg bij.

We weten dat het videogeheu-

gen 16 Kbytes groot is bij

zwartwit. Bij 8 kleuren (RGB)

beslaat het al 48 K en bij 16

kleuren (RGBI) 64 K . . .

!

Geluk-

kig vormt dat videogeheugen

geen deel van het gewone
RAM-geheugen van het host-

systeem, maar bevatten de

basisprint en de kleurenuitbrei-

ding hiervoor hun eigen auto-

nome geheugen. Wat gebeurt

er nu als we de inhoud van het

videogeheugen willen over-

brengen naar het gewone
geheugen, en van daaruit op

een diskette willen opslaan?

Als we dat pixel voor pixel

doen, dan ben je voor een
eenvoudig kleurenbeeld al snel

64 Kbyte kwijt. En een normale

8-bit-computer heeft gewoonlijk

maar 64 Kbytes RAM-geheu-

gen!

Het is dan ook veel gemakkelij-

ker om uit te gaan van de

instrukties die het beeld heb-

ben gegenereerd, die nemen
veel minder plaats in dan het

beeld zelf. Als men ook nog

de moeite neemt om onbelang-

rijke kodes eruit te filteren,

zoals spaties en line feeds, dan

wordt de videobuffer optimaal

benut. Een beeld moet al bij-

zonder komplex van opbouw
zijn als de instrukties hiervoor

enkele tientallen K’s aan

geheugenruimte innemen.

In elk geval nemen de instruk-

ties veel minder plaats in dan

de punten van het opgewekte

beeld. Hierbij is de plaatsruim-

te van de instrukties recht

evenredig met dè komplexiteit

van de beeldopbouw. Deze
instrukties worden dus

opgeslagen in de videobuffer

en kunnen dan weer opnieuw

worden uitgelezen met behulp

van een bijpassend stukje soft-

ware. Door de grote snelheid

van de GDP kost deze werkwij-

ze nauwelijks tijd. Ze heeft zelfs

een voordeel: men kan zo pre-

cies zien hoe een beeld wordt

opgebouwd, in de volgorde
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Figuur 4. In de
eerste figuur

(a) bestuurt de
grafische soft-

ware de grafi-

sche kaart,

maar bewaart
de software de
uitgevoerde

instrukties niet.

In figuur 4b
wordt elke uit-

gevoerde
instruktie

opgeslagen in

de video-

buffer. In

figuur 4c heb-
ben we sche-

matisch

aangegeven
wat er gebeurt
als de software

de instruktie

CHR$(1) ont-

vangt. De in de
buffer opgesla-

gen komman-
do's worden
dan een voor

een opgehaald
en opnieuw uit-

gevoerd.

4a

b

c

die de konstrukteur heeft

gebruikt in zijn programma. Dat

is veel leerrijker en interessan-

ter dan een hoop punten die

beeldlijn voor beeldlijn onder

elkaar op het scherm worden
"geplakt”. Momenteel maakt de
videobuffer deel uit van het

RAM-geheugen (figuur 4). Het

is echter mogelijk om een
apart RAM-gedeelte te maken
dat als videobuffer wordt

gebruikt. Zo’n uitbreiding kan

bij elke computer worden toe-

gevoegd en kan ook nog voor

andere zaken worden gebruikt.

Misschien komen we daar nog
een andere keer op terug.

CHR$(2): instruktie met een

flipflop-funktie (toggle) waar-

mee de videobuffer kan wor-

den geopend en gesloten. In

principe is de lengte van de
buffer onbegrensd; in de prak-

tijk heeft men hiervoor meestal

slechts 4 of 5 Kbyte ter

beschikking. Een buffer die

niet is geopend en daarna aan

het eind van het programma
wordt gesloten met CHR$(2),

bestaat eigenlijk niet en kan
dus ook niet meer gelezen

worden (figuur 4a); dit is

gedaan om veiligheidsredenen.

Als de buffer eenmaal ge-

opend is, worden alle door het

BASIC-programma gegenereer-

de grafische instrukties door
de software van de grafische

kaart normaal uitgevoerd, maar
tevens worden die instrukties

achter elkaar in de buffer

opgeslagen (figuur 4b), in de
volgorde zoals ze binnenko-

men, zowel in de text-mode als

in de graphics-mode. Dat gaat

zo door totdat de buffer weer
wordt gesloten door een nieuw
CHR$(2>kommando. De buffer-

inhoud kan vervolgens worden
opgeslagen op floppy; ook kan
de buffer weer in het gewone
werkgeheugen worden gele-

zen, waarna de instrukties

opnieuw kunnen worden uitge-

voerd (figuur 4c).

CHR$(1): met deze instruktie

kunnen de grafische instrukties

in de buffer opnieuw worden
uitgevoerd. Als de software van

de kaart dit kommando ont-

vangt, wordt het begin van de
buffer opgezocht, waarna alle

instrukties worden gelezen en
vervolgens worden uitgevoerd



tot de eindmarkering is

bereikt. Deze instruktie ken-

merkt zich door de grote snel-

heid waarmee ze werkt. Dat

komt omdat de berekeningen

bij de eerste maal zijn uitge-

voerd en bij de volgende

keren niet meer opnieuw hoe-

ven te worden gedaan. De
instruktie CHR$(1) is dan ook

een van de meest krachtige

instrukties die de grafische

kaart kent.

De instrukties in

de
graphics-mode
Juist zoals bij de text-mode

bestaan de instrukties bij de

graphics-mode uit een enkel

byte (ASCII-kode A . .

.

Z). Daar-

naast bevatten verschillende

instrukties een, twee of drie

parameters (voor een cirkel of

een ring moet men bijvoor-

beeld de straal, de dikte van

de ring en de grootte van de

weergegeven sektor aangeven,

van elkaar gescheiden door

komma’s). Als men dus in de

text-mode zit en de kode 42hex

geeft, dan schrijft de software

een ”B” op het scherm. In de

graphics-mode wordt bij het

geven van diezelfde kode niet

een B op het scherm gezet,

maar wordt een routine doorlo-

pen die de achtergrondkleur

verandert (background). Hierbij

wacht de software op een
enkele parameter, namelijk het

nummer van de gekozen kleur

(de kleuren worden met een

nummer aangeduid om de

parameter zo kort mogelijk te

houden). Een kommando in de

graphics-mode kan worden
gevolgd of voorafgegaan door

een of meerdere spaties, net

zoals de parameters. De kode

20hex wordt gewoon gene-

geerd (behalve bij het kom-

mando P). De parameters

moeten worden gescheiden

door een komma; er mag geen
komma worden geplaatst tus-

sen de kode van een instruktie

en de eerste parameter. Na de
laatste parameter van een
instruktie moet een komma
worden gezet als nog andere

instrukties volgen, of een CR.

Bij sommige instrukties kunnen

series van parameters achter

elkaar worden gezet, zonder

dat men tussen deze groepen

de instruktie hoeft te herhalen

(bijvoorbeeld de instrukties D, J

en X).

Bij de afwezigheid van een ver-

wachte parameter wordt die

parameter automatisch de

waarde nul toegekend (default

value). Zo is de instruktie

B <CR> gelijk aan de instruk-

tie Bfl <CR>. In het algemeen
is het zo, dat een ontbrekende

parameter de waarde nul wordt

toegekend en de instruktie dan
"uitvoerbaar” is. Bij een over-

tollige parameter of een andere

syntax-error wordt de komplete
instruktie niet uitgevoerd.

Opgepast: de software kent

alleen gehele getallen. Het

getal 15,6 wordt dus geïnterpre-

teerd als 156. . . Sommige
instrukties moeten worden

gevolgd door een CR, anders

worden ze niet korrekt uitge-

voerd. Dat is vooral van belang

bij het kommando P.

Na deze algemene opmerkin-

gen gaan we nu over tot de

instrukties die de software kent

in de graphics-mode. We pra-

ten hierbij soms over een "cur-

sor”. Daarmee wordt de
onzichtbare punt bedoeld van

de "pen" waarmee we over het

scherm tekenen.

A: Terugkeer naar de text-

mode, in het bijzonder bij

onderbrekingen in grafische

programma’s. De BASIC-

interpreter laat dan zelf het

woord BREAK zien, waarvan de

letter A wordt gebruikt om
automatisch terug te keren naar

de text-mode.

Voorbeeld: A <CR>
A, <andere instruk-

tie>
(in text-mode)

B: Instellen van de kleur van

de voorgrond of de achter-

grond, met behulp van één

parameter. Na de initialisering

van de software is de kleur van

de achtergrond altijd zwart.

Voorbeeld: Bn <CR>
B n, <andere in-

struktie>
(in graphics-

mode)
Opmerking: In principe mag
het B-kommando nooit worden
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gegeven tijdens de RMW-
mode, omdat de achtergrond

dan niet blanco is. Probeer het

maar een keertje. .

.

C: De schrijfkleur, aangegeven

met één parameter (n). Verder

is de werking hetzelfde als bij

B. Na de initialisering van de
software is de schrijfkleur altijd

wit. Het kommando C kan zon-

der beperking worden

gebruikt in de RMW-mode.
Opmerking: De parameter n bij

de instrukties B en C kan posi-

tief (waarbij de oude kleur ver-

dwijnt) of negatief zijn (hierbij

wordt de nieuwe kleur gekom-

bineerd met de oude kleur

d.m.v. een AND-funktie).

D: Trek een lijn van de
momentele koördinaten naar

de opgegeven absolute koördi-

naten (altijd positieve waarden).

De instruktie wordt altijd

gevolgd door minstens twee

parameters. Denk eraan dat de
oorsprong van het assenstelsel

bij absolute koördinaten altijd

links onder op het beeld-

scherm ligt.

Voorbeeld: D x,y <CR>
D x,y, <andere

instruktie>
D x,y,x,y. . .x,y

<CR>
D x,y,x,y. . .x,y,

<andere

instruktie>
G: De G is de afkorting van het

woord geometrie. In de

momentele versie van de soft-

ware geeft deze instruktie de
mogelijkheid tot het maken van

twee geometrische figuren,

waarbij de waarde van de

eerste parameter het soort

figuur bepaalt. Het teken voor

deze parameter geeft aan of de

figuur wel of niet gevuld moet

worden. De twee volgende

parameters, x en y, bepalen de
afmetingen van de figuur in

horizontale en vertikale rich-

ting. Hierbij wordt uitgegaan

van de momentele cursor-

positie, waarbij de figuur x

punten naar rechts en y punten

naar boven worden getekend.

Bij een negatieve x- en/of y-

waarde wordt de figuur naar

links en/of onder de momente-

le cursor-positie getekend.

Voorbeeld: G ± n,x,y <CR>
G ± n,x,y, <andere

instruktie>
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H: Terugkeer van de cursor

naar de laatstgedefmieerde

koördinaten (zie ook I), onaf-

hankelijk van de aktuele posi-

tie van de cursor. Geen
parameter nodig.

Voorbeeld: H <CR>
H, <andere

instruktie>

I: De aktuele koördinaten van

de cursor worden de nieuwe

oorsprongskoördinaten. Geen
parameter nodig.

Voorbeeld: I <CR>
I, <andere
instruktie>

J: Deze instruktie is gelijk aan

de instruktie D, alleen werkt

deze met relatieve koördina-

ten. Minimaal twee parameters

moeten worden opgegeven,
die worden beschouwd als de
relatieve koördinaten ten

opzichte van de aktuele cursor-

positie. Tussen die twee pun-

ten wordt een lijn getrokken.

Bij meerdere koördinaten ach-

ter elkaar worden de nieuwe

koördinaten steeds gerelateerd

aan de oorsprongskoördinaten

van de cursor. De koördinaten

kunnen hier ook negatieve

waarden hebben.

Voorbeeld: zie kommando D
L: Keuze van het gewenste lijn-

type, dat hier wordt gekozen

met een enkele parameter. Let

er op dat het lijntype niet

alleen invloed heeft op lijnen,

maar ook op gevulde vlakken,

zoals cirkels en veelhoeken.

Hiermee zijn interessante effek-

ten mogelijk.

Voorbeeld: zie kommando C
M: Verplaatsen van de cursor

naar de (absolute) koördinaten

die door de twee parameters

worden gegeven (zonder een
lijn te trekken!). Er wordt geen
rekening gehouden met de
vroegere positie van de cursor.

Voorbeeld: M x,y <CR>
M x,y, <andere

instruktie>
vaak: M„I = M00,I

voor het terugzetten

van de cursor naar

de oorsprong van

het originele koör-

dinatenstelsel

N: Het aansturen van een punt

op het scherm. Drie parameters

moeten worden gegeven: de
kleur en de koördinaten van de
punt.

Voorbeeld: N c,x,y <CR>
N c,x,y, <andere

instruktie>
Meervoudige instruktie: zie

kommando D
O: Het tekenen van een cirkel,

een ring of een segment van

een cirkel of ring. De laatstge-

definieerde cursor-positie (niet

de aktuele cursor-positie)

wordt hierbij als middelpunt

genomen. Na het uitvoeren van

dit kommando wordt de cursor

bij het tekenen van een cirkel

teruggezet naar het middel-

punt; bij andere figuren is de
plaats niet altijd bekend.

Voorbeeld: O n,r,t <CR>
O n,r,t, <andere
instruktie>

n is kode voor de sektor

r is de straal

t is de dikte van de ring

Wanneer r=t wordt een schijf

getekend (zeer snel!). Als r>t

krijgen we een ring met de
dikte t. Dit gaat een stuk lang-

zamer dan het tekenen van een
schijf.

P: Deze instruktie kan worden
vergeleken met CHR$(4) in de
text-mode. Alle kodes na de
instruktie P in de graphics-

mode worden beschouwd als

alfanumerieke karakters die op
het scherm moeten worden
geplaatst, en wel op de plaats

waar zich op dat moment de
cursor bevindt.

Voorbeeld: P karakters <CR>
BASIC-voorbeeld:

10 E = 12

20 PRINT ”M 128,15,1”

30 PRINT "P Voor-

beeld nummer ”;E

De tekst "Voorbeeld nummer
12” wordt op het scherm gezet,

vanaf de koördinaten X=128 en
Y= 15, zonder de graphics-

mode te verlaten. Denk er aan

dat het kommando P in de
graphics-mode het enige kom-
mando is dat spaties herkent.

Q: Met deze instruktie kan men
de schrijfrichting van alfanume-

rieke karakters bepalen (hori-

zontaal en vertikaal), die met
het P-kommando op het

scherm worden gezet.

Voorbeeld: zie kommando C
R: Gelijk aan de instruktie M,
alleen wordt hier met relatieve

koördinaten gewerkt (to.v. de
momentele cursor-positie). De
koördinaten kunnen dus ook

een negatieve waarde hebben.
Voorbeeld: zie kommando M
S: Instelling van de grootte van

de weergegeven alfanumerieke

karakters. Twee parameters

moeten worden opgegeven,

een voor de horizontale afme-

ting en een voor de vertikale

afmeting. De twee faktoren zijn

onafhankelijk van elkaar. Men
kan dus karakters maken die

hoog en smal zijn, of breed en
laag. De parameters mogen
een waarde van 1,2, . . . 15,0 heb-

ben, waarbij Sl,l de normale
grootte is.

Voorbeeld: zie kommando M
T: Hiermee kan men de karak-

ters schuin zetten (italics), waar-

bij met één parameter de
"helling” wordt bepaald.

Voorbeeld: zie kommando C.

U: Hiermee kan men instellen

of de cursor werkt als "pen” of

als "gum” (eerste parameter).

Men kan zo kiezen tussen

schrijven en wissen met de
cursor. Met de tweede parame-

ter kan de gekozen funktie

worden in- en uitgeschakeld.

Met behulp van deze instruktie

kunnen op eenvoudige wijze

patronen worden getekend
door de cursor door middel
van algoritmes in programma-
lussen in en uit te schakelen.

Voorbeeld: U p,u <CR>
U p,u, <andere
instruktie>

Opmerking: Bij de initialisering

wordt de cursor altijd op "pen
laag” geschakeld. Men hoeft

aan het begin van een pro-

gramma dus niet het komman-
do ”U1,1" te geven, als juist

daarvoor de initialiseringsrouti-

ne is doorlopen.

V: Lezen van een pixel in het

videogeheugen. Twee parame-

ters moeten worden gegeven,

die de absolute koördinaten

van de pixel vertegen-

woordigen.

Voorbeeld: zie kommando N
De vier kleurenbits van de
pixel worden opgeslagen in de
bits 0. .

.

3 van een buffer die

PIXBUF (van pixel buffer) wordt

genoemd. We komen later nog
eens terug op het adres en de
toegangswijze van PIXBUF.

W: Overschakelen naar de
RMW-mode. Een enkele para-

meter wordt hierbij gebruikt.

De RMW-mode is in de eerste
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HEXDUMP: C880,CFFF
8 123456789ABCDEF

C008: 4C 2E C8 4C 5C C4 4C 9C C3 X 8F F7 C9 03 D0 0F

C010: A9 11 28 73 Cl 4C 19 88 AD 80 El 29 82 08 81 68

C820: 68 68 28 24 F7 4C 11 C4 28 10 F7 4C 11 C4 A2 83
C838: 8E 66 El 8E 93 CF A9 87 80 58 El 28 80 C8 CA 10

C048: EF A9 80 80 64 El 80 91 CF 80 94 CF 80 95 CF 80

C850: 98 CF A2 83 90 85 CF CA 10 FA 8E 96 CF 8E 08 78

C868: A9 78 8D 99 CF A9 00 80 65 El 8D 67 El 80 92 CF

C878 : 80 98 CF A9 48 80 8E CF A9 0F 80 97 CF A9 87 80

C880: 58 El 28 80 C8 28 87 Cl A9 8B 80 51 El A9 84 20

C890: 50 El F8 F9 68 AD 53 El 29 F8 18 08 81 38 6A 4A

C8A8: 80 83 CF 4A 18 60 83 CF 80 83 CF 68 AO 53 El 29

C0B8: 0F 08 02 A9 18 0A 8A 8A 80 83 CF 68 A9 00 80 59

C0C0: E180 58E1 80 98CF28ACC8A092CF 18 60 56

C8D8: El CO 83 CF 90 0C AO 5B El 38 EO 83 CF 80 5B El

C8E0 : 38 68 20 D6 C8 AD 92 CF F0 05 AO 83 CF D8 06 A9

C0F0: 80 38 ED 5B El 18 60 92 CF 80 92 CF 38 A9 08 EO

C108: 92 CF 80 65 El 18 68 28 AC C0 A9 08 80 92 CF 80

Cl 10 : 65 El 80 59 El 80 58 El 80 98 CF 38 ED 83 CF 80

C128: 56 El 68 28 95 C8 18 60 59 El AD 58 El 69 08 C9

C138: 82 68 48 AD 59 El 48 AD 58 El 48 A9 81 80 58 El

C140; AD 93 CF 29 7F 80 66 El 28 80 C8 A9 8A 80 58 El

C150: 28 80 C0 68 80 58 El 68 80 59 El A9 80 80 58 El

C168 : 28 8OC0 68 8D58E1AD93CF8O66E1EE98CF
C170: 4C 80 C8 AC 94 CF F0 07 C9 04 90 83 4C 0A C5 C9

C180: 28 98 14 C9 80 98 03 68 FF FF 48 28 23 Cl 90 03

C190: 20 BCC068 4C32C10AAA8O5CC3C9FF 08 8O

C1A0: 9C CF BO 50 C3 80 9D CF C9 FF D0 84 28 08 02 68

C1B0: 28 6C 9C CF 20 95 C0 CE 90 CF AO 59 El 38 ED 83

C1C0: CF 80 59 El AD 58 El E9 80 80 58 El 98 01 68 A9

C1D0: 80 80 59 El 80 58 El 80 98 CF 48 68 AO 59 El 48

C1E0: 18 60 83 CF 80 59 El AO 58 El 69 00 80 58 El EE
C1F8: 98 CF 20 23 Cl 98 E4 68 80 59 El CE 98 CF 28 AC

C200: C0 18 6D 5B El 80 5B El 68 FF FF 28 23 Cl 90 03

C210: 20 BC C0 28 95 C0 18 60 59 El 80 59 El AO 58 El

C220: 69 00 80 58 El EE 90 CF 60 28 C7 C8 98 0A AO 58

C230: El 08 F5 AO 59 El 00 F0 4C Cl C2 AO 53 El 48 28

C240S 65 C0 68 80 53 El 4C 07 Cl AD 58 El 08 88 AO 59

C250: El 00 03 60 FF FF A9 81 80 51 El 28 AC C8 18 60

C260S 58 El 80 5B El AD 58 El 48 AD 59 El 48 A9 FF 38

C270: EO 59 El 80 55 El A9 81 ED 58 El 4A 6E 55 El 8A

C288: 48 CE 58 El 28 Al C2 CE 83 CF 08 F5 A9 88 80 59
C290Ï El 80 58 El 80 90 CF A9 08 80 51 El 68 68 68 M
C2A8: 68 BA BO 05 01 80 58 El BO 04 01 80 59 El 28 B9

C2B8: C2 EE 59 El 08 83 EE 58 El A9 10 80 58 El 4C 80
C2C0: C0 AD 59 El 48 AO 58 El 48 AO 98 CF 48 A9 00 80

C2D0S 58 El 80 59 El 28 56 C2 68 80 98 CF 68 80 58 El

C2E0: 68 80 59 El 68 28 AC C8 A9 05 80 58 El 28 80 C8

C2F8: A9 00 80 98 CF A9 01 EA EA EA 38 EO 83 CF ED 92

C300S CF 80 56 El 68 AO 59 El 48 AO 58 El 48 AO 98 CF

C310S 48 20 56 C2 68 80 98 CF 68 80 58 El 68 80 59 El

C328: 68 A2 08 8E 65 El 8E 92 CF E8 8E 94 CF A2 83 8E

C338j 51 El 68 A9 11 80 53 El 68 AO 96 CF F0 11 A9 78

C340: 80 99 CF A9 00 80 98 CF 80 80 78 80 96 CF 68 A9
C358: FF 00 F8 A9 81 80 95 CF 80 94 CF 68 FF FF AA C4
C368: 39 C3 4F C3 53 C3 FF FF FF FF FF FF B4 Cl 88 C2
C378: 29 C2 FE Cl 38 C2 49 C2 FF FF FF FF 8B C2 FF FF

C388: 21 C3 FF FF 33 C3 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

C398: Cl C2 C7 C8 E5 C2 85 C3 FF FF FF FF 28 DF C4 28

C3A0: A5 C3 4C E9 C4 AO 94 CF F0 83 4C 28 C0 28 X C4
C388: AO 92 CF 80 80 CF A9 08 80 8F CF AO 8E CF 00 03

C3C0: 4C 28 C8 28 18 C8 AO 93 CF 09 88 80 66 El 20 18

C3O0S ft 20 23 Cl 90 08 28 BC C0 88 83 28 56 C2 28 18

C3E0: C8 A9 0A 80 58 El EE 8F CF 28 80 C8 28 4C C4 28

C3F0: 18 C0 AD 8E CF C9 FF 08 03 4C 28 C0 80 88 CF 80

C400S 8C CF 28 18 C8 CE 88 CF 08 F8 CE 8C CF 00 F3 F0
C410: BO 48 AO 94 CF 08 24 6E 8F CF 98 19 20 23 Cl 98

C428 s 83 20 BC C0 A9 8A 80 50 El 28 80 C0 28 4C C4 AD
C438: 80 CF 28 F9 C0 AO 93 CF 80 66 El 68 68 8A 48 A2
C448: 03 BO 58 El 90 85 CF CA 10 F7 38 00 8A 48 A2 03

C458: BO 85 CF 90 58 El CA 10 F7 68 AA 68 28 OC C4 28

C460: 65 C4 4C E6 C4 AC 96 CF 00 37 C9 83 98 33 AC 94

C470: CF F0 0C C0 00 F8 08 C9 28 F8 2C C9 8A F0 28 A8

C488: 00 28 F0 C4 91 18 98 C8 91 18 20 F0 C4 EE 98 CF

C498: 00 0F AO 99 CF 18 69 01 C9 BF 08 02 A9 78 80 99

C4A0: CF 28 E6 C4 28 73 Cl 4C 09 C8 AD 96 CF F0 F8 A8

C4B8: 80 8C 9A CF A9 78 80 9B CF 28 F0 C4 A8 08 BI IA

C4C0: 20 F0 C4 F8 E2 28 A4 C4 EE 9A CF 08 EC AO 98 CF

C4D0: 18 69 81 80 9B CF C9 BF F0 CO D0 DO 80 88 CF 8C

C4E0: 82 CF 8E 81 CF 68 AO 88 CF AC 82 CF AE 81 CF 68

C4F8: 48 98 48 A8 83 B9 18 88 48 89 98 CF 99 18 88 68

C580: 99 98 CF 88 10 EF 68 A8 68 60 20 IA C5 AO 95 CF

C510: F0 07 AO 89 CF C9 00 F8 1F 68 80 89 CF C8 58 08

C520: 0F 28 43 C6 90 15 C9 80 D8 05 A9 81 80 94 CF 68

C538: C9 II F0 84 C9 41 D0 89 4C 6E C6 80 58 El 4C 80
C540: C0 C9 20 F0 EA 28 3C C6 B0 59 20 4A C6 AD 89 CF

C550: 29 7F 80 94 CF 38 E9 42 8A AA BO 71 C5 80 9C CF

C568: BC 72 C5 8C 90 CF C0 FF D8 84 C9 FF F8 Cl 6C 9C

C578: CF AF C6 F5 C6 91 C7 FF FF FF FF 06 C9 94 C6 Al

C588: C6 CE C7 FF FF IA C7 73 C8 B9 CA B8 C9 FF FF 28
C590: C7 86 C8 CF C8 43 C7 F1 C8 18 C9 68 C7 44 C9 FF

C5A0: FF 73 C7 C8 81 F8 20 A8 AD 94 CF 10 1B 29 7F 80
C5B8: 94 CF C8 28 F8 11 C8 20 00 0E A9 82 38 EO 80 CF

C5C0: 0A AA A9 88 90 9E CF 68 C8 2C D8 0B 89 88 80 94

C5O0: CF CE 80 CF 38 98 68 C8 8D 08 87 09 88 80 94 CF

C5E8: 08 8C 98 28 33 C6 B8 4A 29 0F 48 A9 02 38 ED 80
C5F0: CF0AAABO9ECF48BO9FCF48 1E9FCF3E9E
C680: CF IE 9F CF 3E 9E CF 18 68 70 9F CF 90 9F CF 68
C610: 7D 9E CF 90 9E CF IE 9F CF 3E 9E CF 68 08 18 70

C620: 9F CF 90 9F CF A9 00 70 9E CF 28 98 02 89 38 90
C630: 9E CF 68 C9 38 98 83 C9 3A 68 38 68 C9 41 98 FA
C648: C9 5B 60 C9 28 98 F3 C9 80 68 A9 08 A8 05 99 9E
C658: CF 88 18 FA 68 AO 94 CF 29 7F 80 94 CF 28 4A C6
C668: AD 89 CF C9 2C D8 83 6C 9C CF A9 01 08 22 A9 00
C670: 80 95 CF 80 94 CF A9 8B 80 51 El A9 07 20 5B El

C680: F0 85 EE 5B El D8 F4 68 80 80 CF AD 94 CF 09 88

C690: 80 94 CF 68 A2 03 BO 85 CF 90 58 El CA 10 F7 38

C6A0: 8B A2 83 BO 58 El 90 85 CF CA 18 F7 4C 6A C6 AO

C688: 94 CF 38 85 A9 08 4C 88 C6 AD A3 CF 29 8F 48 2C

C6C8: A2 CF 18 8A 20 97 CF 0A 8A 8A 8A 8D A3 CF 80 91

C608: CF 80 64 El A9 02 2C 58 El 08 FB 2C 50 El F0 FB

C6E8: A9 8C 80 58 El 28 80 C8 68 80 97 CF AD 91 CF 80
C6F8: 64 El 4C 6A C6 AD 94 CF 10 36 AD A3 CF 29 0F 80

C788: A3CF2CA2CF 18 0A2O97CF8A0A8A0A0DA3
C710: CF 80 91 CF 80 64 El 4C 6A C6 AO 94 CF 18 11 AD
C728: A3 CF 29 83 80 A3 CF A9 0C 08 29 AO 94 CF 30 85
C738: A9 80 4C 88 C6 AO A3 CF 29 82 0A 0A 80 A3 CF A9
C748: 87 08 11 AO 94 CF 18 E8 AD A3 CF 29 81 8A 0A 80
C758: A3 CF A9 0B 20 52 El 0D A3 CF 80 52 El 4C 6A C6
C768: AD 94 CF 10 CB AD A3 CF 6A 6A 29 88 80 A3 CF A9
C778: 7F 08 8F AO 94 CF 18 88 AD A3 CF 29 03 80 A3 CF
C788: A9 88 20 93 CF 00 A3 CF 80 66 El 80 93 CF 4C 6A
C798: C6 AO 94 CF 10 X A2 00 28 A3 C7 A2 82 28 A3 C7
C7A8: 4C 08 C7 X Al CF 38 FD 59 El 90 Al CF X A0 CF
C7B8: 29 7F FD 58 El 90 A8 CF X 13 A9 00 38 FD Al CF

C7C8: 90 Al CF A9 80 FD A8 CF 09 88 90 A0 CF 68 AO 94
C7D8: CF 38 85 A9 01 4C X C6 A2 83 X A8 CF 48 CA 10

C7E0: F9 28 E7 C7 4C 55 C6 X A9 40 IE 85 81 2A IE 03
C7F8: 01 » 2A 48 5E 83 81 5E 05 01 X 84 81 X 55 El
C880: X 86 81 X 57 El A9 81 90 84 81 90 06 01 X 03
C818: 81 08 85 X 05 81 F0 15 5E 83 81 6E 55 El 7E 04

C828: 81 5E 85 01 6E 57 El 7E 86 01 8A 00 El A8 X 03

C838: 81 18 70 04 81 90 83 81 88 X 05 81 18 70 86 81

C840: 90 05 81 X 80 01 98 02 09 X 28 90 02 09 A0 48
C850: 68 18 86 X 56 El 20 X C0 X 08 01 09 10 X 58

C860ï El 20 X C8 X 08 C7 68 68 90 85 01 68 90 06 01
C878: 68 68 68 AO 94 CF 18 13 A2 83 X A8 CF 90 58 El
C8X: CA 18 F7 4C 6A C6 AO 94 CF 38 8 5 A9 01 4C X C6
C898: A2 80 28 90 X A2 02 28 90 X 4C 6A C6 X A0 CF

CQAfl s 38 14 X 59 El 18 70 Al CF 90 59 El BO 58 El 70
C880: A8CF9O58E1 68297F9DA0CFX59E1XFD
XX: Al CF 90 59 El X 58 El FD A8 CF 90 58 El 60 AD
C808: 94 CF X 05 A9 01 4C X C6 AD A3 CF 29 0F X A3
XE0: CF AO Al CF 0A 0A 8A 0A 00 A3 CF X 53 El 4C 6A
C8F0: C6 AO 94 CF 10 DE AO A3 CF 29 81 X A3 CF AD Al
C908: CF 29 81 0A 00 A3 CF X A3 CF AD 51 El 29 FC 0D
C910: A3 CF X 51 El 4C 6A C6 AO 94 CF 18 B7 A2 03 X
C928: 58 El 48 CA 10 F9 A2 03 BD A8 CF 90 58 El CA 10

C930: F7 A9 0F X 50 El 20 X C0 AO 64 El 29 0F X 8A
C948: CF 4C 20 CA AO 94 CF X 09 A9 02 4C X C6 18 IE

C950: IA IC AO Al CF X 55 El X 57 El AO 9F CF 29 81

C960: X9FCF0EA0CF2AAABC4EC9AEA3CFX50
C9X: El X X X AO 9F CF F0 0 6 28 88 C9 18 98 03 X
C988; 9C C9 CA 08 E9 4C 55 X X 93 C9 A9 06 80 58 El
C990Ï X X X EE 59 El 00 83 EE 58 El 68 X A7 C9 A9
C9A0 : 04 X 58 El X X X EE 58 El D0 03 EE 5A El 60
C988: AO 94 CF 18 94 AO 9F CF 08 15 A9 FF X 9F CF AO

C9X: A3CFF8 82 A9 01XA8CFXFDCA4C6AC6AO
C9O0: A3 CF X Al CF 00 ED A9 02 00 EB AO 94 CF 10 03
C9E0: A2 83 X 58 El 48 CA 18 F9 2C 9E CF 08 AO 9F CF
C9F8: 29 01 F0 47 X 82 CA X A6 CA X 82 CA X A6 CA
CA08; X 10 » A2 08 X 61 CA F0 23 2C A0 CF X 0B EE
CA 10 ;

59 El 08 13 EE 58 El 4C 27 CA X 59 El AD 59 El

CAXï C9 FF 00 03 CE 58 El X A6 CA 4C 03 CA A2 00 68
CAX: 90 58 El E8 E8 84 00 F7 4C 55 X X 82 CA X X
CA40: CA X A6 CA X 10 E6 28 82 CA A2 02 X 61 CA F8
CA50: DCXXCAA2 80 X 61 CA F0 02 XXCA4C4A
CA60: CA X 77 CA F8 1B X Al CF X E9 0 1 90 Al CF X
CAX: A0CFE9 88 9OA0CFXA0CF297FD0 03 XA1
CAX: CF 60 A9 00 48 48 F8 80 AO A3 CF 48 AO A2 CF 48
CAX: 49 X X A2 CF AO Al CF 48 AD A0 CF 48 49 X X
CAA8: A0 CF X E7 C7 68 AD A3 CF 48 AO A2 CF 48 49 X
CAX: X A2 CF A9 00 48 48 F8 E9 AO 94 CF X 05 A9 82
CAC8: 4C X X A2 03 X 58 El 48 X A8 CF 90 58 El CA
CAD0: 10F3AO9FCF29 8FX9FCFX9ECF 18 0A 20
CAE8: 97CF0A8A0A0A0D9FCFX64E1A9XX58
CAF0: El X X C0 AO 91 CF X 64 El 4C X CA 4C 49 CC
CX0: 8E 84 CF X X 04 01 X 00 70 06 81 A8 X 03 01
C810: 70 05 01 E8 00 8B FD 86 01 A8 X 83 01 FD 05 01
C8X: E8 48 X 00 01 90 04 01 X 01 01 90 05 01 68 E8
C8X: E8 E8 9A AE 84 CF 68 18 24 X A2 08 F0 85 18 24
CB48: X A2 02 48 A9 80 48 X X CF 48 X 85 CF 48 28

C850: 00 C8 90 58 El 98 90 59 El 68 EE A6 CF 08 83 EE
C860: A7 CF 60 X 50 El 4C X C0 A9 08 AC A8 CF C0 82
C8X: D0 07 AO A4 CF X EO A5 CF X 55 El 4A X 57 El

CB88: A9 01 2C 9F CF F8 12 AD A4 CF X 37 CB AD A5 CF
CB90: 4A X 3E C8 A0 16 X 63 C8 A9 82 2C 9F CF F8 12

C8A8: ADA5CFX37C8ADA4CF4AX3EC8A0 14 X
C880: 63 C8 A9 04 2C 9F CF F8 12 AO A5 CF X 39 C8 AD
C8C8: A4CF4AX3EC8A8 14X63C8A9 08 2C9FCF
C8O0: F0 12 AO A4 CF 20 39 CB AD A5 CF 4A X 3E CB A0

C8E8: 10 X 63 CB A9 10 2C 9F CF F0 12 AO A4 CF X 39
C8F0: C8AOA5CF4AX40CBA0 18X63C8A9X2C
CC00: 9FCFF8 12ADA5CFX39C8A0A4CF4AX48
CC18: C8 A0 12 X 63 CB A9 48 2C 9F CF F8 12 AD A5 CF
CCX: X37C8AOA4CF4AX40CBA0 I2X63C8A9
CC38: 882C9FCFD0 81 68AOA4CFX37XADA5CF
CC40: 4AX40CBA0 16 4C63C8A0A1CFXA4CF80
CC50: A6CFA9 88 XA5CFXA7CFX65E1X92CF
CC60: AC A0 CF F8 14 C8 81 F0 80 X ED A6 CF X A6 CF
CCX: CE A7 CF 4C 52 X X 69 C8 AO A4 CF 0A 48 A9 80
CC88: »48ADA6CF48ADA7CF48XX 00 CBXA7
CC90: CF8CA6CFACA5CFA9 82 XA0CFD0 85 18 6O
CCA0: A5CFA8XA4CF98 8 3 4C58XADA8CFD0 03
CC88: X 69 C8A0A6CF48ADA7CF48A0A5CF8A48
CCC8: A9 00 » 48 13 X 88 X X A7 CF 8C A6 CF X 5A
CCO0: C8EEA5CFADA7CFX2CADA4CF0A48A9 00
CX8: » 48 AO A6 CF 48 AD A7 CF 48 X X 88 CB X A7
CCF0: CFXA6CFX5AC8X5ACBADA4CFXE9 81
CO00: XA4CF98 53AOA8CFF8 4BC981D0 44 ADA4
X10: CF8A48A9 88 2A48A0A6CF48A0A7CF48X
XX: X 00 X AA 98 48 tt 48 AO Al CF 0A 48 A9 08 2A
XX: 48 18 X 80 X X 00 83 18 69 81 29 88 C9 88 00
X40: 11XAOA4CFE9 01XA4CFB8 03 X 69 XEE
X58: A4 CF X 69 X 4C 94 X AO A0 CF C9 01 D0 85 AD
X60: A3 CF 08 0 1 68 CE A3 CF CE Al CF 4C 49 X 88 FF

Tabel 1. De
grafische soft-

ware voor de
Octopus 65.
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delen over de grafische kaart

reeds uitgebreid beschreven.

Voorbeeld: zie kommando T
X: Hiermee wordt een
koördinaten-as getekend. Drie

parameters worden gegeven:

de richting, de stapgrootte en
het aantal stappen.

Voorbeeld: Xa,s,i <CR>
Xa,s,i, <andere

instruktie>
Xa,s,i. . .a,s,i <CR>
Xa,s,i...a,s,i,

<andere
instruktie>

Z: Het veranderen van het

pagina-nummer, met behulp
van één parameter. Het video-

geheugen van de grafische

kaart met zijn kleuren-

uitbreiding bevat twee of vier

pagina’s, afhankelijk van de
gebruikte vertikale resolutie.

Men kan met deze instruktie

heel eenvoudig van de ene
naar de andere pagina sprin-

gen, zonder storing op het

beeldscherm.

Voorbeeld: Z p <CR>
Z p, <andere

instruktie>

De waarde van p mag liggen

tussen 0 (page 1) en 3 (page 4).

Parameters en
variabelen
Door de veelheid van instruk-

ties moest de beschrijving van

elke instruktie kort worden
gehouden. Men kan echter

gemakkelijk met deze instruk-

ties experimenteren. In BASIC
worden die instrukties gewoon
gezien als een serie karakters

die op het scherm moeten wor-

den gezet. Elke parameter kan
daardoor ook als variabele wor-

den behandeld. Hetzelfde

geldt voor het teken van een
variabele, als men dat nodig

vindt. In het extreme geval

kunnen zelfs de instrukties

worden behandeld als en ver-

vangen door een variabele.

Hierdoor kan men zeer eenvou-

dig rekursieve algoritmes op
kompakte programmeerwijze

opzetten. Tot slot van dit deel

krijgt u van ons nog twee

demonstratieprogramma’s, die

enkele mooie figuren konstrue-

ren die in het vorige nummer
zijn afgebeeld.

M

De grafische kaart met de

Octopus 65

Wanneer men de grafische kaart

aansluit op de Octopus 65 (beschre-

ven in Elektuur Computing nummer
1), dan kah men de VDU-kaart blij-

ven gebruiken als alfanumerieke ter-

minal (zie figuur 1). Wenst men dit

niet, dan kan de VDU-kaart worden

verwijderd en doet de grafische

kaart tevens dienst als alfanumerie-

ke terminal.

De input-routine CHRINP kan even-

tueel worden gebruikt, maar nodig

is dat niet (let er op dat we bij de

DOS meerdere apparaten tegelijk

kunnen aansturen, maar nooit meer

dan één apparaat tegelijk op de in-

gang kunnen hangen, bijvoorbeeld

het toetsenbord). De interrupt-

testroutine BREAK in de source-

listing van de software voor de gra-

fische kaart is aangepast aan de

Octopus 65. In de DOS hoeven nog

maar twee adressen te worden ver-

anderd. Het adres van de CHROUT-
routine wordt in de output-

distributor op de tweede of derde

plaats gezet, tussen het adres voor

de display-routine van de VDU-kaart

en het adres voor de routine voor

de Centronics-printer-aansluiting

.

Attentie: Het adres in de distribu-

tor is altijd het werkelijke adres mi-

nus één. Voor CHROUT
bijvoorbeeld, dat op C003hex is on-

dergebracht, moet op 2313hex of

2315hex de waarde 02 worden ge-

plaatst, en niet 03:

2313 : 02

2314 : C0
of

2315 : 02

2316 : C0

9 9

10,02” of ”10.03”

”10,04” of ”10,05”

Voor de input-routine CHRINP moet
het adres C005hex ( = C006 - 1) op
2301 en 2302 wordt geplaatst. Het

adres voor de routine INITAL is

C000HEX. Men bereikt dit met het

kommando DISK!”G0 C000”, dat

aan het begin van elk tekenpro-

gramma zal moeten worden gege-

ven om alle parameters op nul te

zetten. Het zal de lezer ondertussen

wel duidelijk geworden zijn dat de

geassembleerde object-code van de
graphics-software zich in RAM be-

vindt vanaf adres COOOhex. Dit blok

van 4 Kbyte zit direkt na het werk-

geheugen van de BASIC-interpreter

(dat eindigt op BFFFhex). Om dit te

verifiëren kan men op de bekende

manier met de track-zero-R/W-

utility track 0 in het bovenste ge-

deelte van het geheugen laden en

kijken naar de inhoud van

(2)218hex, die is namelijk BF.

Als u toch track 0 in het geheugen
hebt geladen, kunt u meteen even

de l/O-distributor aanpassen vol-

gens de hierboven vermelde gege-

vens. Daarna kan de gemodificeer-

de track 0 weer op de schijf worden
geschreven, waarna deze is aange-

past voor gebruik met de grafische

kaart.

De video-buffer strekt zich in het

geheugen uit van 7000hex tot

BFFFhex, een bereik van 16 Kbyte.

Voor het BASIC-programma blijft

nog een ruimte van 12 Kbyte over,

die begint bij 3A79hex. Dat is voor

de meeste toepassingen meer dan
genoeg.


