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draagbare studio

blz. 52

selektuur ^
Electron-ROM/RAM-cartridge
Breid uw Electron uit met extra ROM- en/of

RAM-geheugen, door middel van deze cartridge

die eenvoudig in de Plus One interface voor de

Electron kan worden gestoken.

skoopgeheugen
Met dit digitale geheugen kunnen traag verlo-

pende analoge signalen worden gemeten en

vervolgens duidelijk als een stilstaand beeld op

de skoop zichtbaar worden gemaakt.

DCF-ontvanger
De DCF-zender in W-Duitsland levert naast een

tijdkode ook een nauwkeurige draaggolf die

door deze ontvanger wordt verwerkt tot een fre-

kwentiestandaard.

draagbare studio

Een mengpaneel kompleet met twee cassette-

loopwerken en ingebouwde luidsprekers, voor

de sound-mixers onder de Elektuur-lezers.

print-layouts

115

the preamp — deel 3

In dit laatste deel een uitgebreide beschrijving

van de opbouw van de schakeling en de kwali-

teit van de toegepaste komponenten. Verder de

meetresultaten van een kondensator-onderzoek.

universele stappenmotorkaart — deel 2

De praktische realisatie van de schakeling: de

bouw van de print en de opzet van het bestu-

ringsprogramma.

satelliet-TV — deel 5

In dit laatste artikel wordt een aantal vragen van

lezers beantwoord. Bovendien wordt een pro-

gramma gegeven voor het berekenen van de

positie van een geostationaire satelliet.

adverteerdersindex

DCF-ontvanger

blz. 46

ROM/RAM-cartridge
blz. 36
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redaktioneel

Van maandag 23 t/m vrijdag 27
februari a.s. wordt in de RAI te

Amsterdam weer de tweejaarlijkse

Fiarex gehouden. Dit is een interna-

tionale vakbeurs voor elektronica-

produkten. Alle bekende elektronica-

fabrikanten zijn hier aanwezig met
hun allernieuwste produkten, varië-

rend van simpele schakelaars tot uit-

gebreide computersystemen.

Dit jaar zal ook Elektuur met een

stand vertegenwoordigd zijn op deze

belangrijke beurs. Recente markton-

derzoeken hebben namelijk uitgewe-

zen dat een groot percentage van de

Elektuur-lezers zich tevens beroeps-

matig met elektronica bezig houdt.

Onze nieuwste uitgave. Elektronica

Aktueel, richt zich dan ook speciaal

tot deze groep lezers door middel

van produktbeschrijvingen, achter-

grondinformatie, industrienieuws en

artikelen over interessante elektroni-

ca-ontwikkelingen. Op het moment
dat dit stukje wordt geschreven, is

men hier op de redaktie al druk

bezig met de samenstelling van een

speciale Fiarex-uitgave van Elektroni-

ca Aktueel.

Mocht u de Fiarex bezoeken, kom
dan in elk geval even rondkijken op
onze stand nummer E 307. Wij bie-

den u daar een interessant aanbod
aan aktuele tijdschriften, boeken en

printen. Tot ziens!
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Elekluurprinten. -frontplaten. -soft-

ware en -paperware kunnen worden
besteld via de handel, via de bestel-

kaart achterin dit blad of via de
Elektuur databank (zie kolofonl. U
kunt ze ook rechtstreeks en tegen
vooruitbetaling bestellen bij Elektuur

B.V.. Beek (U met duidelijke vermel-
ding van het (de) bestelnummer(s)

op uw overschrijvingsformulier. Per

(gekombineerde) bestelling dient

f 3.50 (Bfrs. 69) extra voor verzend-
en administratiekosten te worden
overgemaakt.

Postgiro 124.11.00 of bank-nr.

57.83.41.883 Ivoor 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 ver-

pakking naar Elektuur B.V., Postbus
75. 6190 AB Beek (L) met duidelijke

vermelding van het gewonste
Elektuur programma bestelnum-

mer en maak gelijktijdig het ver-

schuldigde bedrag

( 1 3.50/Bfrs. 69 voor verzend- en
administratiekosten) over op bo-

venstaand post of bankrek. nr. met
vermelding van het bestelnummer.

(Elektuur B.V. kan niet aansprakelijk

wordon gesteld voor verlies of be

schadiging, in welko vorm dan ook.
van toegezonden IC's.)

TECHNISCHE VRAGEN SERVICE

Lezers die moeilijkheden ondervinden bij

het opbouwen van Elektuur schakelingen,

kunnen telefonische vragen stellen op
elke maandagmiddag tussen 12.30 en

16.00 uur. tel 04402 71850.

Om een snelle afhandeling van uw vragen

te bewerkstelligen, verzoeken wij u bij het

stellen van uw vragen aan de volgende

punten te houden:

Alleen vragen die betrekking hebben
op in de laatste drie jaar in het maand-
blad Elektuur gepubliceerde schakelin-

gen komen voor beantwoording in

aanmerking.

Houd uw vraag kort, stel deze op een
zakelijke manier en vermeld eventueel

gemeten spanningen, stromen of ge-

bruikte onderdelen die afwijken van de
opgaven in Elektuur.

Wanneer bepaalde onderdelen bij u in

de buurt niet verkrijgbaar zijn, kijk dan
eerst de advertenties in Elektuur na al-

vorens ons te bellen. 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.
Hetzelfde geldt voor aanvullende tech-

nische gegevens van komponenten en
theoretische informatie over Elektuur-

schakelingen.

Informatie over Elektuur-schakelingen

kunt u ook vinden in de Elektuur-

databank (zie kolofon, pag. 3).

SOFTWARE SERVICE
y'

bestel

nr.

gul-

dens
Bfrs. cassette

009 27.30 538 cassette met 15 pro

gramma's voor

de speelcomputer
011 27.30 538 cassette met 15 pro-

gramma's voor

de speelcomputer

PROGRAMMEER SERVICE

535 44.- 867 onmogelijke schakel-

klok in

1 x 2732 EPROM
536 44,- 867 *iP-gestuurde fre-

kwentiemeter met
U665B prescaler in

1 x 2732
537 28. - 552 modelbaanbesturing

in 1 x 2716
539 49,- 788 jumbo klok in

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

kaart in

2 x 82S123 PROM
544 20.- 394 veelzijdige printer-

buffer in

1 x 2716
550 25. - 493 digitale sinus

generator in

1 x 2764

PAPERWARE SERVICE

bestel-

nr.

gul-

dens
Bfrs. programma

502 16.- 315 cassette-routine voor

NIBL computer
in 1 * MM5204Qof
1 x 2716 EPROM

503 20.- 394 junior computer
in 1 x 2708 EPROM

504 20.- 384 lichtende disko vloer

in 1 x 2708 EPROM
505 44.- 867 schaakprogramma

voor Intelekt in

2 • 2716 EPROM
506 21.- 414 junior tape

monitor (TM)
in 1 x 2716EPROM

507 N 28,- 552 junior printer

monitor en PME in

1 x 2716 EPROM
Hcrprogrammeren van 507 naar 507-

N

(zie Junior boek 4) kost f 12. - (Bfrs 236)

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

509 28.- 552 tijdsein processor

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

meter
in 2 « 82S23PROM

511 28.- 552 junior disasscmblcr.

•EPROM program
meer software en
-systeemvektoren

1 * hex dump) in

1 x 2716 EPROM
512 28.- 552 autonome schakel

klok

in 1 x 2716 EPROM
513 28- 552 keysoft polyfoon

keyboard
in 1 x 2716 EPROM

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

514 N 28.- 552 doka computer
(vlg. jan. '83)

in 1 « 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

elektermmal

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

voor de Junior-

Computer
in 1 • 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 vrdeo-routines

voor uitgebreide

Junior in 1 x 273

2

*2 x 2716 EPROM
523 44 _ 867 karaktergenerator

in 1 x 2732 EPROM
524 28- 552 quantisizer

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

in 1 x 2732 EPROM
526 28.- 552 windrichtingsmeter

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

1 x 2716 EPROM
528 28- 552 EPROM duplikator

in 1 x 2716 EPROM
529 13.- 256 multimeetmomtor

in 1 x 82S23 PROM
530 44.- 867 typemachine

interface

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

frekwentiemeter in

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

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

monitorprogramma
in 1 x 2732 EPROM

bestel-

nr.

PWS-1

gul-

dens

PWS-2

PWS-3 10.30

PWS 4 11.05

Bfrs omschrijving

197 ESS 51 1 software-
dokumentatie:

wijzigingen/

aanvullingen

ESS 507 N
197 DOS

bootstrap oader

listmg ESS 515
203 aanvullende

formatie uiversele

terminal

218 aanvullende

informatie

VDU kaart *

source-ltstmgs

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 6.25 (Bfrs. 129) extra over
te maken (voor Halfgeleidergidsen:
f 12.50. Bfrs. 258). 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.

FRONTPLATEN

bestel- gul-
nr. dens

APRIL 1986
85092 15.95

85128 15,20
85130 19.30

86005 1 18,55
86005 2 10,65
86017 15.40

MEI 1986
86003 72,60
86031 72.05
86041 27,-

JUNI 1986
86042 14,70

bestel- gul-

nr. dens

82178 F

83022 F
•83051-F
84012-F
84037 F

•84024 F

84111-F

84097 F

9.90
17.65

19.45

20.50

18.40

29.50

19.90
42.-

8504 7- F 59.50 1172

85103-F

86018 F
86041 F

20.50

18.50

14.10

86012 1F 11.30

86012 2F 12.65

86012 3F 20.10
86012 4F 20.45
86012 5F 18.90

86012 6F 13.80

86082 F 13.85
86461 F 18.20

86120 F 25.40
87001 -F 21.80

861 1 1 F 22.40

861 1 1 F2 17.70

Bfrs. frontplaten

labvoeding

Prelude XL
Maestro
kapacitcitsmeter

pulsgenerator

terts-analyzor

funktiegenerator

pP gestuurde fre-

kwentiemetet
onmogelijke schakel-

klok

sweepgenerator
dubbele voeding

LS impcdantiemeter
draagbaar meng
paneel:

MIC module
MD STEREO
module
uitgangsmodule 1

voedmgsmodule
uitgangsmodule 2
blindplaat

satelliet converter

high resolution

toerenteller

86067
86069

JULI/
86451

86453
86454

46.35

12.10

Bfrs. omschrijving

314 Irekwentiestandaard

300 transistor ontsteking

380 MSX-cartridge-print

auto-alarm:

365 hoofdprint

210 toetsenbord-print

303 bijdetijdse pP-klok

1430 MSX-busprint
1420 1 -kW- versterker

532 LS-impedantiemoter

290 low budget kapaci

teitsrnetor

913 kilo watter periferie

238 eenvoudige metaal-

detektor

AUGUSTUS 1986

10.25 202 ‘

86461 19,45

86462
86490
86504

6,80

8.05

11,65

134

159

230

SEPTEMBER 1986

86012 1 21,10

86012 2A 21,40
86012 2B 14,35
860124 23.95
86019 30.30

86035 14.10

86068 14.35

86085 24.50

Stapponmotor-
besturing
hartslagmonuor
SMD dobbelsteen *

16-K sideway-RAM
high-resolution-

toercntoller

truo RMS konverter

knaagdierverjager

UHF-antenno-
vorstorker

draagbaar meng
paneel:

MlC-module
MD STEREO
module
vocdingsmoriule

RTTY interface

C64 buffer

regenmeter
pomp automaat

OKTOBER 1986
500 RMS-millivoltmetcr draagbaar meng
430 digitale sinus- paneel

generator 86012 3A 21.15 417 uitgangsmodule IA
441 the preamp: 86012 3B 18.85 371 uitgangsmodulo 1B

frontplaat 86051 21,15 416 gitaar equalizer
349 the preamp: 86082 1 50.40 993 converter-print voor

achterzijde satelliet -TV
86086 16.10

86090 1 31,80

86090 2 11.85

NOVEMBER 1986

kleintje storeo
sotielo A/D omzetter

hoofdpririt

instcekmodule

draagbaar meng
paneel:

86012 5 23,80 470 uitgangsmodule 2

86039 23.20 457 8-voudige relaiskaart

86082 2 33,90 668 converter-print 2
voor satelliet TV

86083 98.25 1936 computerskoop
9968 5 8.25 163 comp.-skoop-

voeding
86100 11.45 226 PIA adapter

86110 19.75 390 barometrische

hoogtemeter

DECEMBER 1986
86022 4.20 83 digitale tempera-

tuurmeter
86103 24.80 489 Atari-TV-interface

the preamp:
861 11-1 41.65 821 voedingsprint

86111 3 27.60 544 busprint
86118 9,95 196 auto-aktief

86120 38.90

JANUARI 1987

766 RMS-millivoltmeter

86082 3 27.60 544 uitbreidingsprint

voor satelliet-TV
86125 33.70 664 MSX l/O-cartridge

87001 29.95

FEBRUARI 1987

590 digitale sinus-

generator

86047 83.95 1654 draagbare studio
86089 22,70 447 Electron ROM/

RAM-cartridge
86111-2 89.90 1771 the preamp:

hoofdprint

86124a 34.85 687 DCF-ontvanger
86135 20.15 397 skoopgeheugen
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Prijzenregen

voor luisteraars

van Hobby-

scoop
Basicode program-

meerwedstrijd sluit op

1 maart

Op één maart sluit de pro-

grammeerwedstrijd van

Hobbyscoop definitief. Het

populaire NOS-radiopro-

gramma, dat nu twee-

maal per week wordt

uitgezonden, kreeg van
luisteraars en van brief-

schrijvers te horen dat

men nog graag een
maand meer tijd had om
de inzendingen voor te

bereiden. In de tussentijd

zendt men alvast de ont-

vangen programmatuur
uit, wat, zoals bekend, een
verschrikkelijk cirkelzaag-

geluid op de radio ver-

oorzaakt.

Na één maart zal een jury,

bestaande uit twee leden

van het Hobbyscoop-team
en diverse mensen van
vakbladen (zoals van Per-

sonal Computer Magazine
en de HHC-Nieuwsbrief),

de geïnventariseerde soft-

ware gaan beoordelen.

Op de Utrechtse compu-
tershow, die in de Jaar-

beurs zal worden
gehouden zullen de
hoofdprijzen worden uitge-

reikt. De PCM-show duurt

van woensdag 20 tot en
met zaterdag 23 mei.

De prijsuitreiking vindt

plaats op woensdag 20

mei ’s middags en zal ’s

avonds worden uitgezon-

den via Radio 1 en 2 en
de regionale zenders. De
prijzen zijn de moeite

waard. Afgezien van ran-

dapparatuur zoals een
reeks printers en monito-

ren (waaronder een zeer

fraaie ink-jet printer van
Hewlett Packard), kleuren-

monitoren (Philips), zijn er

nog vijf prijzen van boven
de f 3500,— te winnen.

De hoofdprijzen komen
van Buil, Witland compu-
ters, Ormas-Sharp en Ap-

ple. Alle genoemde
bedrijven stellen een kom-
plete computer ter be-

schikking. Hoofdprijs is een

Bull-Micral Advanced
Technology PC, met kleu-

renkaart, monitor, harddisk

van 20 Mb en software ter

waarde van f 15.000,—.

Daarnaast kan men een
Yuppie-PC winnen en een
Sharp-zakcomputer
PC-1600, die los kan wor-

den meegenomen, maar
thuis een eenheid vormt

met printer en floppydisk.

Apple stelt voor de
wedstrijd het nieuwe ll-GS

model met kleurenmonitor

ter beschikking.

Er zijn nog tientallen prij-

zen meer, namelijk uiterst

aantrekkelijke randappa-
ratuur. De totale prijzenpot

bedraagt op dit moment
bijna f 40.000,-.

Derde maal

Het is de derde maal dat

Hobbyscoop een wedstrijd

organiseert. Het NOS-
radioprogramma, dat veel

aan voorlichting en aan
testen doet op het gebied

van randapparatuur en
computers, werkt al jaren

met de universele taal

Basicode. Er bestaat een
NOS-Basicode-versie voor

zo'n veertig verschillende

computers. Vandaar dat

het aantal inzendingen en
de kwaliteit steeds weer
verrassend is.

Het grote aantal hobby- of

personal computers dat

gebruik kan maken van

Basicode. stelt vrijwel

iedereen in staat, of hij nu

een Spectrum, Commodo-
re, MSX-, Apple, Tandy of

PC heeft, een programma
in te zenden. Hij of zij

moet alleen bereid zijn

het zelf ontworpen BASIC-

programma aan te pas-

sen aan de regels van Ba-

sicode. Die regels kan
men aanvragen bij Hob-

byscoop, postbus 1200,

1200 BE in Hilversum.

Hoge kwaliteit

Bij de inzendingen die nu

binnen zijn (alle program-

ma’s die de afgelopen tijd

van luisteraars werden ont-

vangen, tellen mee) valt

een aantal edukatieve in-

zendingen op door hoge
kwaliteit. Geen wonder
dat juist de kategorie

onderwijs rijk vertegen-

woordigd is: veel NOS-
Basicode-programma’s
worden op scholen ge-

bruikt en zijn daarbij uit-

wisselbaar tussen alle

(verschillende merken)

computers die er staan.

Dat geldt zowel voor de
Spectrums, MSX-en en
Commodores, als de meer
professionele machines,

die onder CP/M en MS-

DOS werken. Met name
voor de laatste machines
— en hun compatibles —
is inderijd een prachtig

vertaalprogramma naar
NOS-Basicode geschreven.

Daarnaast zijn er veel nut-

tige programma's door
luisteraars gemaakt. Met
name op het gebied van
huishouden, financiën,

millieu en energie-

besparing. Belastingtips

en hulp bij het invullen

van het belasting-formulier

scoorden ook hoog bij pu-

bliek en redaktie, evenals

een komplete uitleg van
het nieuwe sociale stelsel

per computer.

Nieuwe initiatieven N
Naast deze wedstrijd, die

periodiek wordt georgani-

seerd om kwaliteit en
kwantiteit van de pro-

gramma's te verhogen,

zijn er in 1987 nog een
aantal nieuwe initiatieven

te verwachten. Hobby-

scoop begint in het nieu-

we jaar namelijk met een
aantal samenwerkingspro-

jekten die verband hou-

den met de gratis software

die men verspreidt. Zo

wordt de kursus 'Gestructu-

reerd programmeren' van
Teleac ondersteund.

Het blad Aarde en
Kosmos, dat bezig is met
een informatica-projekt,

stelt ook alle software ter

beschikking. Cursisten van
Teleac of abonnees van
Aarde en Kosmos (veel

scholen) hoeven de gepu-
bliceerde programma’s
dan niet te gaan intikken,

maar kunnen die zo van
de radio overnemen. Alle

luisteraars van Hobby-
scoop krijgen er gewoon
weer meer gratis software

door.

Voor wie nog mee wil

doen aan de wedstrijd

die op 1 maart sluit: alle

programma's zijn welkom

bij Hobbyscoop op post-

bus 1200, 1200 BE Hilver-

sum. De voorwaarden zijn

soepel: de software moet
goed voldoen aan het

NOS-Basicode-protokol,

waarmee meer dan veer-

tig computers kunnen wer-

ken. Uiteraard zullen de
(goede) programma's wor-

den uitgezonden. De
inzendingen (met toelich-

ting) dienen op een kas-

setteband te worden
ingezonden. Verdere in-

lichtingen over Basicode
en het protokol ook bij

postbus 1200, 1200 BE

Hilversum. (1221 S)
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ELECTRON-
ROM/RAM-
CARTRIDGE
Bezitters van een Electron met een
Plus-One-interface kunnen met de
hier gepresenteerde schakeling op

bijzonder eenvoudige wijze hun hoeveelheid
ROM of RAM uitbreiden. De als module uitgevoerde

geheugenuitbreiding kan gewoon in een cartridge-slot

worden gestoken en bevat maximaal 32 Kbyte ROM
en/of RAM.

Figuur 1. De
geheugenorga-
nisatie van de
Electron Plus

One computer.

1

z-FFFF

32 K C000

-•8000

32 K

0000

Machine
Operating
System

BASIC

Veel programma's voor de
Acom Electron zijn alleen in

ROM-vorm verkrijgbaar. De
voornaamste reden hiervoor is

de beperkte hoeveelheid RAM-
geheugen waarover de Elec-

tron beschikt. De ROM-pro-
gramma’s worden automatisch

na het inschakelen van de
computer gestart of zijn toe-

gankelijk via een speciaal kom-
mando. De ROM’s zijn meestal

geklassificeerd als Service(S)-

ROM's, Language(L)-ROM’s of

een kombinatie van beide, S/L-

ROM's.

Alhoewel het buiten de opzet

van dit artikel zou vallen om de
perikelen omtrent plaats-inde-

VIDEO
RAM

USER
RAM

ISYSTEM
«ORKSPACEl

16 K 8 K E 8 K E

PLUS-

1

P
— o

P
_ D

UTILITIES 8 K O
K

8 K O
M

•
M
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ling, prioriteitstoekenning en
identifikatie-strings voor ROM’s
te behandelen, is het toch nut-

tig om de geheugenkonfigura-

tie eens te bekijken van de
Electron. Figuur 1 toont dat de
geheugenplaatsen $8000 .

.

. . SBFFF gebruikt kunnen wor-

den door vier banken van elk

16 Kbyte, die aan- en uitgescha-

keld kunnen worden met de
juiste instruktie vanuit het in

ROM aanwezige Machine Ope-
rating System (MOS, top 16 K),

dat op effektieve wijze de
bank-omschakelingsprocedure

bestuurt tijdens programma-
exekutie. Gewoonlijk zal de
Electron na het inschakelen

opstarten met de BASIC-inter-

preter, nadat het MOS alle

extra ROM's en RAM’s heeft

gekontroleerd op aanwezigheid

van een taal-identifikatie-string.

Is dit laatste het geval, dan start

de computer niet met BASIC
maar met het uitvoeren van de
object-code van de L-ROM met
de hoogste prioriteit, waarbij

de BASIC-interpreter wordt uit-

geschakeld. De Plus-One-mo-

gelijkheden blijven echter

beschikbaar d.m.v. speciale in-

strukties!

De beschikbare hoeveelheid

RAM voor de gebruiker is bij

de Electron afhankelijk van de

geselekteerde video-instelling

en de omvang van het systeem-

geheugen. Als een programma
bijvoorbeeld gebruik maakt
van de hoge-resolutie-instellin-

gen, dan wordt de voor de ge-

bruiker beschikbare ruimte

vrij krap, aangezien dan zo’n

20 Kbyte RAM wordt gereser-

veerd voor de videoprocessor.

De hier voorgestelde ROM/
RAM-cartridge geeft de gebrui-

ker wat meer geheugenruimte
in de vorm van maximaal 2

banken van elk 16 Kbyte RAM.
Het is ook mogelijk om een
16-Kbyte-EPROM en twee
8-Kbyte-RAM te nemen, waar-

door de module nog veelzijdi-

ger wordt. Men kan dan bij-

voorbeeld ROM’s naar RAM ko-

piëren of grote bufferinhouden

overbrengen naar de "side-

way” -RAM’s (videotoepassin-

gen).

Meer informatie over de inter-

ne organisatie van de Electron

en speciale methoden om de
volledige kapaciteiten van de
machine te kunnen benutten,

kan men vinden in de "Ad-

vanced User Guide”, geschre-

ven door Mark Holmes en
Adrian Dickens. Genoemd
boek vormt een onmisbare aan-

vulling op de "ACORN Elec-

tron User Guide”, die duidelijk
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te weinig informatie geeft op

technisch gebied.

Het schema:
6 IC’s

Het schema van de ROM/RAM-
kaart is in figuur 2 gegeven. De
Plus-One-bussignalen (zie fi-

guur 3) worden via de slot-kon-

nektor (links in het schema)

naar de ROM/RAM-kaart ge-

voerd.

Met twee draadbruggen kan

men kiezen tussen 16-K-ROM’s

en 8-K-RAM’s (op de plaats van

IC4 en IC8). De poorten NI en
N2 leveren een met het klok-

signaal gesynchroniseerde WR-
puls voor de RAM's terwijl

N3. . -N6 gebruikt worden om
de geheugenruimte op de car-

tridge onder te verdelen in

vier blokken van elk 8 Kbyte.

Deze vier blokken kunnen dan

verdeeld worden over twee

ROM’s (2 x 16 K), vier RAM’s
(4 x 8 K) of één ROM en twee

RAM’s (16 K + 2 x 8 K). Dank-

zij de interne AND-funktie van

de CS1- en CS2-ingangen bij

het RAM-type 6264 en het

ROM-type 27128 kon de chip-

select-schakeling gerealiseerd

worden met een minimum aan-

tal poorten. Tabel 1 toont de
diverse adresbereiken en IC-

kombinaties bij de ROM/RAM-
cartridge. Let op dat bij ge-

bruik van L-ROM’s IC6 een ho-

gere boot-up-prioriteit heeft

dan IC4!

De opbouw van

het printje

De bouw van de ROM/RAM-

sm

ov

Cl ^ (“) 1(3) 1(|) 1© 1©
tci IC2 IC3 tC4

C2I

»C5 IC6 =:

(»)

<p y
(«)

^ <y

5V

<3

XX>"

O 68008-2

uitbreidingskaart kost weinig

moeite als men gebruik maakt

van de doorgemetalliseerde

dubbelzijdige print uit figuur 3.

Bij het solderen van de IC-

voetjes dient men niet te veel

tin te gebruiken, anders bestaat

de kans op hardware-matige

fouten (kortsluitingen). Let er

bij het monteren van Cl op dat

deze geen kontakt maakt met

een van de drie koperbanen

eronder. Pen 1 van IC3, 4, 5 en

6 is doorverbonden met +5 V.

Sommige typen (EP)ROM zien

op pen 1 (waar normaal de pro-

grammeerspanning op staat)

namelijk graag een positieve

voedingsspanning; bij een 6264

maakt het allemaal niets uit,

want daar is pen 1 niet aan-

gesloten. Plaats nu de draad-

bruggen of jumpers voor de

gewenste geheugenkonfigura-

tie en beëindig de assemblage

tenslotte met het insteken van

de IC’s.

Steek de print nu in de car-

Figuur 2. Sche-
ma van de 2 x
16 Kbyte ROM/
RAM-uitbrei-

dmg.

Tabel 1.

alleen RAM alleen (EP)ROM
*

RAM & (EPIROM RAM & (EP)ROM

BLOK 1 of 3 BLOK 0 of 2 BLOK 1 of 3 BLOK 0 of 2 BLOK 1 of 3 BLOK 0 of 2 BLOK 1 of 3 BLOK 0 o» 2

jumper D 6
1

C A D A C B

BFFF

IC* RAM ICe RAM ft IC. ftlCe IC. RAM ft ICi fclC* ICi RAM

AQOO

9FFF

niet aanwezig:

ICj. ICi

— —
‘

8000

ICi RAM ICi RAM %IC* ft ICi ICj RAM ft ICi
j

ft IC* ICi RAM

achterste slot = blok 0 en 1

voorste slot = blok 2 en 3

'gezien vanaf toetsenbord!
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Figuur 3. De
aansluitgege-

vens van de
Plus-One-slots.

Figuur 4. Print-

layout en kom-
ponentenopstel-

ling van hei

dubbelzijdige

printje voor de
ROM/RAM-car-
tridge.

Onderdelenlijst

Kondensatoren:

C1,C2 = 100 n

Halfgeleiders:

IC1 = 74LSOO

IC2 = 74LS32

IC3 = 6264 *°

IC4 = 6264 of 27128 *

IC5 = 6264 *°

IC6 = 6264 of 27128 *

0 acces-time maximaal

200 ns

* zie tekst voor

geheugenkonfiguratie-

details

Diversen:

print EPS 86089

(zie pag. 6)

Geschatte bouwkosten:

circa f 30, - (zonder

geheugen-IC's)

tridge-slot van de Electron Plus

One en let erop dat de sol-

deerzijde van de print naar het

toetsenbord wijst. De IC’s op
de kaart wijzen dus naar de
achterzijde van de Plus One.

Het beste kan men dit duidelijk

aangeven door middel van een
sticker op de print, om foutief

insteken van de cartridge te

voorkomen.

Test en gebruik

van de cartridge
De Plus One kent de bloknum-

mers 0 en 1 aan de achterste

slot toe, blok 2 en 3 aan de
voorste (slots gezien vanaf het

toetsenbord). Ieder blok verte-

genwoordigt 16 Kbyte geheu-

genruimte.

Het testprogramma in tabel 2

kontroleert of RAM aanwezig is

in de achterste/voorste slot en

of dit geheugen korrekt funk-

tioneert. De werking van deze

”assembler-in-BASIC” -routine is

als volgt. In regel 60 wordt een
dummy byte $14 naar de ULA
in de Electron gestuurd om de
bank-selektie-kontrole om te

schakelen naar het programma.

Adres $FE05 heeft betrekking
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op een intern R/W-register van

de ULA. Dit register moet met

de grootst mogelijke voorzich-

tigheid worden behandeld, om-

dat het ook interrupt-kontrole-

bits bevat! De 16-Kbyte-blokken

worden gekontroleerd op de

mogelijkheid tot lezen en

schrijven, zonder dat daarbij

de originele geheugeninhoud

veranderd wordt. Dit gebeurt

met een aantal "geneste loops”

waarin RAM-bytes worden ge-

kopieerd in het 6502-page-zero-

geheugen, geïnverteerd, weg-

geschreven en weer opnieuw

geladen worden voor vergelij-

king met het originele byte. Op
deze wijze wordt de R/W-
mogelijkheid voor het komple-

te 16-K-RAM-bereik byte voor

byte gekontroleerd. Na dit

initialisatie-gedeelte (regel 30 .

.

. . 70) haalt het programma het

eerste byte op, inverteert het

met een EOR $FF instruktie en

schrijft het resultaat terug naar

RAM, alsmede naar de page-

zero-lokatie $0073. Tenslotte

wordt het RAM-byte met dat in

adres $0073 vergeleken. Als

deze test geen fouten aan het

licht brengt, wordt het origine-

le byte weer teruggeschreven

naar RAM door nogmaals de

accu-inhoud te inverteren en

het resultaat naar de desbetref-

fende lokatie van de uitbrei-

dingskaart te sturen. Deze

”loop-and-test” -funktie wordt

uitgevoerd in regel 80. De loka-

tie $0071 bevat een vektor-

adres dat naar het momentele

RAM-adres wijst en automa-

tisch met 1 verhoogd wordt

m.b.v. het Y(index)-register van

de 6502. Op adres $0072 staat

het bloknummer (00 . . . OF), ter-

wijl adres $007F gebruikt wordt

voor de opslag van het error-

flag-byte $FF.

Zoals we in regel 70 kunnen

zien, veroorzaakt een RAM-fout

een sprong naar regel 110,

waar de error-flag geaktiveerd

wordt en het fout-adres naar

$0070 weggeschreven wordt. In

regel 120 wordt de bank-selek-

tie-procedure weer aan de ULA
overgedragen en wordt BASIC
opnieuw gestart. Iedere pagina

(256 bytes) van de geheugenuit-

breiding wordt zo getest. Als

het testresultaat "goed” is, ver-

schijnt een + -teken op het

Tabel 2

10 MODE3:CLS:PRINT"NON-DESTFUCTIVE SIDEWAY RAM TEST” : PR I NT : PR I NT : PR I NT
20 REM Elektor Public Domain Software
25 REM By J Barendrecht
30 7 S70=0: 787F=0: 7 872=0
40 DIM Q% 255
50 FOR 1=0 TO 2 STEP 2 : PX=Q% : C OPTI
60 .TEST SEI : LDA# 14 :STA8F4 :STA8FE05 :LDA&72 :STA8F4 :STA8FE05

:

LDYM0
70 LDA#880: STA87

1

80 .LOOP LDA( 870 > . Y : EOR* 255 : STAS73 : STA( 870 ) , Y : LDA ( 870 ) , Y : CMP&73 : BNE error
90 EOR# 255 : STA ( 870 ) , Y : INY : BNE LOOP

100 . NXT LDA#82B : JSR8FFE3 : INC&71 :LDA#8C0 :CMP871 :BNE LOOPtJMP FINI
110 .error LDA#8FF:STA87F:STY870
120 .FINI LDA# 1 0 : STA8F4 : STA8FE05 : CL I : RTS
130 JNEXT
140 CALL TEST
150 I

F

7870 = 0 AND *871 = 128 THEN PR INT "NO RAM AT ”?872:GOTO 180
160 IF 787F=255 THEN PRINT"*» ERROR AT »» "?872:GOTO 180
170 PRINT-TEST OK AT “ ; *872
180 IF 7 &72< 1 5 THEN 7872= 7872*1: 787F= 0 : GOTO 140
190 PR I NT : PR I NT : PR I NT : PR I NT ;

" END OF TEST"
200 END

>RUN
NON-DESTRUCTIVE SIDEWAY RAM TEST

NO RAM AT 0

NO RAM AT 1

TEST OK AT»«
NO RAM AT 4

NO RAM AT 5

NO RAM AT 6

NO RAM AT 7

NO RAM AT 8

NO RAM AT 9

NO RAM AT 10

NO RAM AT 11

NO RAM AT 12
NO RAM AT 13
NO RAM AT 14

NO RAM AT 15

END OF TEST

ERROR AT »»

86089 -T2

2

beeldscherm. Op deze manier

kunnen defekte of niet aanwe-

zige RAM-pagina’s in één oog-

opslag herkend worden.

De testresultaten (onderin

tabel 2) zijn afkomstig van een

test met RAM’s in de IC3-, IC5-

en IC6-posities. De print was in

de voorste slot geplaatst. Bij in-

schakelen van de computer

sprong deze naar de BASIC-

interpreter, zoals gewoonlijk,

omdat er immers geen L-ROM's

werden gedetekteerd tijdens

de systeem-boot.

Bij het draaien van het testpro-

gramma bleek dat de bovenste

helft van blok 3 fouten bevatte,

hetgeen niet verrassend is van-

wege het lege IC4-voetje (zie

nogmaals tabel 1). (EP)ROM’s

veroorzaken natuurlijk ook het

”no RAM at <bloknum-

mer>” -bericht.

We willen er nogmaals op wij-

zen dat het uitbreidingsgeheu-

gen niet toegankelijk is via

machinetaal-subroutines, omdat
de BASIC-interpreter hetzelfde

16 Kbyte geheugengebied ge-

bruikt. U kunt het beschreven

testprogramma nader bestude-

ren voor het schrijven van

eigen subroutines die dan ach-

tergrondgeheugen kreëren of

toegang geven tot ROM-sub-
routines. Met de ROM/RAM-
cartridge kunt u probleemloos

in de handel zijnde L-ROM's

zoals LISP, FORTH, LOGO enz.

"runnen”, maar ook Utilities zo-

als VIEW, editor/assembler,

spel-ROM’s, etcetera. Zo wordt

uw Electron Plus One Compu-
ter nog veelzijdiger.
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maakt van
uw skoop
een
geheugen-
skoop

Elke skoop is in stoot om wisselsponningsignolen weer te

geven. Voor signalen met een zeer loge frekwentie is

een gewone skoop niet zo geschikt. Een langzaam
voortschuivende stip op het scherm volgt het patroon
van het signaal en we moeten zelf dan maar het

verloop van de go/fvorm onthouden. Hoe langer de
periodetijd, hoe erger het wordt. Voor dit soort signalen

zou het handig zijn ais de skoop zelf het signaalverloop

onthoudt. Het Elektuur-skoopgeheugen is in staat om een
signaalverloop gedurende langere tijd vast te houden.

Technische gegevens

Tijdbasis 5 s/scherm

12,5 s/scherm

25 s/scherm

50 s/scherm

125 s/scherm

250 s/scherm

(uitbreidbaar tot max. 7 min./scherm

Ingangsgevoeligheid: 200 mV/div

Triggeruitgang: TTL-nivo

Ingangsspanningsbereik: 0...1.6 V; DC-gekoppeld

Voedingsspanning (extern): 5 V, 100 mA
Reset om scherm te wissen

Mogelijkheid om beeld onbeperkt lang vast te houden

Kan met bijna elk type skoop gebruikt worden.

De laad- en ontlaadkromme van

een akku, het temperatuurver-

loop van een proces, signalen

met een frekwentie lager dan
1 Hz en stoorsignalen die zo af

en toe optreden, dat zijn een
paar voorbeelden van signalen

die met een normale oscillo-

skoop niet te meten zijn. De
enige mogelijkheid om dit

soort signalen zichtbaar te ma-

ken, is met een geheugen-

skoop. Helaas zijn dit soort

meetinstrumenten aardig aan

de prijs, met als gevolg dat we
deze apparaten zelden tegen

komen in het hobbylab.

Het skoopgeheugen dat wij in

dit artikel presenteren, maakt

van een normale skoop een ge-

heugenskoop. Er zijn echter

een paar restrikties. De schake-

ling kan alleen aangesloten

worden op een skoop die een
externe triggeringang heeft,

een positieve flank-triggering

heeft, een tijdbasisstand bezit

van 500 ^s/div en een ingangs-

impedantie van minimaal 1 MQ.

Aangezien bijna alle oscillosko-

pen aan dit kriterium voldoen,

zal dus nagenoeg elke skoop
gebruikt kunnen worden.

Met slechts tien IC’s is deze
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handige eenheid te bouwen,

die naast de geheugenfunktie

ook een tijdbasis voor lange tij-

den bevat.

Het belangrijkste onderdeel in

de schakeling is een 8-bit-

geheugen dat tussen een
analoog-naar-digitaal-konverter

(ADC) en een digitaal-naar-

analoog-konverter (DAC) ge-

schakeld is. In het geheugen
worden monsters van het analo-

ge ingangssignaal bewaard (na

omzetting in de ADC). Door nu

regelmatig de geheugeninhoud

met een grote snelheid uit te

lezen en weer om te zetten in

een analoog signaal, zijn we de

traag over het scherm lopende

stip kwijt.

Opslaan en
weergeven
Aan de hand van het bloksche-

ma (figuur 1) zullen we de wer-

king van de schakeling in

vogelvlucht verklaren. De scha-

keling moet een tweetal funk-

ties verzorgen, namelijk op

regelmatige tijden monsters ne-

men van de ingangsspanning

en deze opslaan in het geheu-

gen, en tegelijkertijd de

monsters op de skoop weerge-

ven. Dit laatste dient met een

dermate hoge snelheid te ge-

beuren dat een stilstaand beeld

van de tot op dat moment op-

genomen samples ontstaat.

Het blokschema kan hierdoor

opgedeeld worden in een kon-

verteergedeelte en een weer-

geefgedeelte. Doordat een

groot deel van de onderdelen

voor beide funkties gebruikt

wordt, is deze opsplitsing ei-

genlijk wat voorbarig, maar

voor het verklaren van de wer-

king is dit wel handig.

Het konverteergedeelte heeft

als taak het analoge ingangs-

signaal om te zetten in een di-

gitale waarde en deze waarde

op te slaan in een geheugen.

De A/D-omzetter maakt ge-

bruik van het zogenaamde ver-

gelijkingsprincipe. Hierbij

wordt het ingangssignaal ver-

geleken met het analoge ekwi-

valent van een digitale waarde

afkomstig van een teller. Deze

teller, gevormd door IC4 en
IC5, telt met een snelheid van

1

86135-1

Figuur 1. De
schakeling kan

in twee delen

worden op-

gesplitst, een
deel voor het

konverteren (la)

en een deel

voor het weer-

geven (lb).

20 ns van 0 naar 255. De uit-

gangswaarde wordt kontinu op-

geslagen in het geheugen en
omgezet in de bijbehorende

analoge waarde voor de verge-

lijker. Op het moment dat het

uitgangsnivo van de D/A-

omzetter hoger is geworden
dan de ingangsspanning wordt

de uitgang van IC1 hoog, waar-

door het geheugen geen nieu-

we data meer kan opnemen.
Het adres dat door IC3 gese-

lekteerd is, bevat nu de digita-

le waarde die overeen komt

met de momentele waarde van

het ingangssignaal. Gedurende
het konverteren verandert het

RAM-adres niet. De klokingang

van IC3 hangt dan namelijk aan

massa, met als gevolg dat er

kontinu naar hetzelfde adres

geschreven wordt.

Het omzetten duurt 256 klok-

pulsen. Na deze tijd schakelt

het skoopgeheugen over op de
display-mode. Hierbij wordt de
inhoud van het geheugen om-
gezet in een analoog signaal

dat op de skoop weergegeven

kan worden. Om alle geheu-

genplaatsen te kunnen lezen,

wordt de klok nu verbonden

met adresteller IC3.

In het blokschema is te zien

dat de D/A-omzetter IC6 twee

funkties heeft. Het IC verzorgt

de digitaal-naar-analoog-

omzetting, en samen met de
teller IC4/IC5 en de vergelij-

ker IC1 de analoog-naar-

digitaal-omzetting. Verderop

zullen we de werking nader

bekijken.

De schakeling
Het schema van het skoopge-

heugen is te vinden in figuur 2.

We gaan er even van uit dat de

schakeling aan het konverteren

is. We hebben al gezien dat

dan het kloksignaal (afkomstig

van NI) de klokingang van IC3

niet mag bereiken. Dit kan al-

leen wanneer de Q-uitgang van

FF2 laag is, want alleen dan

blokkeert N3 de klokpulsen.
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Figuur 2. Het De adressering van IC2 veran- gebruikt worden (A8. . .AIO lig- ning. Zolang de uitgangsspan-

schema van het dert daardoor niet. Het kloksig- gen aan massa). In verband ning van IC6 lager is dan de
skoopgeheu- naai komt wel terecht bij IC4, met de prijs en de verkrijg- ingangsspanning, is de uitgang

gen. Het sig- die daardoor van 0 naar 255 baarheid is voor deze RAM ge- van de vergelijker laag. Via FF1

naalverloop op gaat tellen. Elke tellerstand kozen in plaats van de wordt dit nivo doorgeklokt naar

de punten wordt in de latch IC5 geklokt duurdere 5101 (kwart-K-RAM). de WE-ingang (Write Enable)
7. . .V is te zien en doorgegeven aan de D/A- Het uitgangssignaal van de van het geheugen-IC. Dit heeft

in de kurve omzetter en het geheugen. Als ZN426 (IC6) is het analoge tot gevolg dat de tellerstand

met hetzelfde geheugen wordt de 6116 ge- ekwivalent van de tellerstand van IC4 op het geselekteerde
nummer in fi- bruikt. Dit is een geheugen van IC4 (zie figuur 3, kurve IV). adres geladen wordt. Aange-
guur 3. van 2 Kbyte waarvan slechts Dit signaal wordt door IC1 ver- zien het geheugenadres niet

256 bytes door de schakeling geleken met de ingangsspan- verandert, zal elke tellerstand

Figuur 3. Sig-

naalverloop op
de in figuur 2
aangegeven
punten.

3o klcfcingang

C3

inhoud 255

;b> teller

IC4 o

(5> t'igger uil

D/A ui(gang

mmmL
2M 1L • xtra

ktokpul»

"I •XI fê

ktokpuls

i i

d> WE RAM
|

beeldscherm
UUtriUftd IC4

Ir RAM

BA 1 35-3

V *

op an aares gesenreven wor-

den. Met andere woorden, de
oude stand wordt door de hui-

dige stand overschreven.

Wordt nu de uitgangsspanning

van de D/A-omzetter hoger dan
de momentele ingangsspan-

ning, dan wordt de uitgang van

de vergelijker hoog, met als

gevolg dat de WE-ingang na
één klokpuls dit nivo volgt.

Hierdoor wordt verdere data-

opname door het geheugen
verhinderd. De tellerstand die

de uitgang van de vergelijker

heeft doen omklappen, blijft op
die manier op het geselekteer-

de adres achter (zie figuur 3,

kurve IV en V). De totale om-
zetting duurt telkens 256 klok-
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pulsen. Hiervan is het WE-nivo

slechts een beperkte tijd laag

en dus de RAM beschrijfbaar.

Deze tijd wordt bepaald door

de hoogte van de ingangsspan-

ning (zie figuur 3).

Na 256 klokpulsen van NI

wordt uitgang 2QD van IC4

laag (overgang van FF naar 00).

Hierdoor klapt FF2 om. Er vin-

den nu een aantal dingen si-

multaan plaats. Bij het omklap-

pen wordt de Q-uitgang van

FF2 hoog, waardoor N3 het

kloksignaal niet meer spert. Te-

vens wordt de EO-ingang van

IC5 hoog. Het IC komt daar-

door in de hoog-ohmige

toestand en blokkeert de ver-

binding tussen teller IC4 en de
D/A-omzetter. Het nivo van de
Q-uitgang van FF2 wordt ook

gebruikt om de skoop te trig-

geren. Deze begint dan met
het schrijven van het beeld.

Eerst wordt de informatie uit

het laatst volgeschreven adres

naar de skoop gestuurd. Links

op het beeldscherm zal dus de

laatst gemeten waarde verschij-

nen. IC3 zal nu bij elke klok-

puls één verder tellen, zodat

de informatie uit het volgende

adres rechts naast de vorige

beeldpunt geschreven wordt.

Alle 256 adressen worden op

deze manier naar het scherm

gestuurd, met als gevolg dat de

informatie uit het op één na

laatst volgeschreven adres

rechts op het scherm zal ver-

schijnen. Het uitlezen van het

geheugen is alleen mogelijk

wanneer ÖE laag en WE hoog

is. Het nivo op de OE-ingang

van IC2 wordt geleverd door

FF2 en het nivo op de WE-
ingang ontstaat door het laag

worden van de set-ingang van

FF1.

Na het uitlezen van het geheu-

gen, dus na 256 klokpulsen,

klapt FF2 weer om. Er kan be-

gonnen worden met een nieu-

we konversiecyclus.

Uit het voorgaande kan opge-

maakt worden dat voor één-

maal konverteren en éénmaal

weergeven 512 klokpulsen

nodig zijn. Bij een klokfre-

kwentie van 50 kHz duurt dus

éénmaal omzetten en weerge-

ven 10,2 ms. Dit houdt in dat

voor het omzetten en schrijven

van een volledig scherm van

256 beeldpunten 10,2 ms x

256 = 2,6 s nodig is. Hierbij

gaan we er van uit dat na elke

keer weergeven op een nieuw

adres geschreven wordt. In de
tabel met technische gegevens

is te vinden dat de minimale

tijdbasisstand 5 sekonden per

scherm is. Deze tijdbasis is al-

leen te verkrijgen wanneer het-

zelfde adres tweemaal geadres-

seerd wordt. Dit houdt dus in

dat bij een nog langere tijdba-

sis nog vaker naar hetzelfde

adres geschreven moet wor-

den (bij 250 s/scherm zelfs

100 maal). We moeten dus een
teller laten meelopen die eens

in de zoveel tijd de adresteller

IC3 met één verhoogt. Deze

extra teller is de instelbare tel-

ler IC10. Bij het overschakelen

van weergeven naar omzetten

krijgt deze teller een puls. Af-

hankelijk van de stand van S3

zal na twee tot honderd wisse-

lingen het uitgangsnivo van

IC10 samen met het tijdbepa-

lende netwerk rond N5 er voor

zorgen dat IC3 een extra klok-

puls ontvangt (zie figuur 3, kur-

ve I).

scherm

1

O waarde monster

• beeldpunt

uitgangswaarde

van IC3 na

klokpuls

86135-4

scherm
128

uitgangswaarde

IC3

RAM-adres

uitgangswaarde

IC3

RAM-adres

uitgangswaarde

IC3

uitgangswaarde

IC3

Figuur 4. Een
voorbeeld van

een geheugen -

inhoud die op
het scherm
weergegeven
wordt. Te zien

is hoe het

beeld van

rechts naar
links geschre-

ven wordt.
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Figuur 5. Print-

layout en on -

derdelenopstel-

ling voor het

skoopge-
heugen.

Onderdelenlijst

Weerstanden:

R1 = 1 M
R2,R4, . .R8,R19,R20 =

10 k

R3 = 1 k

R9.

.

,R16,R21 = 3k3

R17 = 15 k

R18 = 390 Q

P1
f
P2 = 10 k, meersla

gen-potmeter

Kondensatoren:

Cl = 10 p

C2,C4,C5 = 100 p

C3 = 220 p

C6 =
1 m/16 V

C7 = 330 p

C8 = 2n7

C9 = 10 m/ 16 V

C10...C12 = 100 n

Halfgeleiders:

01... D3 = 1N4148

IC1 = CA3140

IC2 - 6116

IC3JC4 = 74HCT393*

IC5 = 74HCT374*

IC6 = ZN426

IC7 = 74HCT74*

IC8JC9 = 74HCT132'

IC10 = 74HCT390*

* gebruik geen LS-typen

Diversen:

51 = druktoets met

verbreekkontakt

52 = enkelpolige

miniatuurschakelaar

53 = draaischakelaar,

6 standen 2 moeder-

kontakten

behuizing, bijv. VERO
75-3007C

Elektuur-print EPS 86135

(zie pag. 6)

Geschatte bouwkosten:

circa f 90, -

De beschreven signaalafhande-

ling laat het beeld van rechts

naar links over het skoop-

scherm lopen. Dit is dus pre-

cies gespiegeld ten opzichte

van de normale weergave van

het signaal op het scherm. Fi-

guur 4 verduidelijkt dit ver-

schuiven. Het enige punt

waarvan gezegd kan worden

dat het niet op zijn plaats zit, is

de laatst gemeten waarde. De-

ze staat geheel links in plaats

van rechts. Dit is echter een
speciaal punt. Hier kunnen we
namelijk zien of met de geko-

zen tijdbasis wel een represen-

tatief plaatje geschreven wordt.

Elke gekonverteerde waarde

(om de 10 ms) wordt namelijk

zichtbaar gemaakt op dit punt,

maar lang niet al deze waarden

worden in het geheugen be-

waard. Bij een tijdbasis van

250 sekonden/scherm wordt

slechts 1 op de 100 monsters

opgeslagen. Wil het skoop-

beeld overeenkomen met de

werkelijkheid, dan mogen de

samples die niet in het geheu-

gen worden opgeslagen, niet

te veel afwijken van de waar-

den die wel in het geheugen
blijven. Met andere woorden,

bij een lange tijdbasis mag de

punt links op het scherm niet

te veel veranderen. Gebeurt dit

wel, dan moet er overgescha-

keld worden naar een andere

tijdbasis.

Met schakelaar S2 kan het

beeld bevroren (freeze) wor-

den. Wanneer de schakelaar

geopend is, blijft het beeld

staan. Er worden nog wel

monsters van het ingangssig-

naal genomen en weergegeven
op de linker beeldpunt, maar

door het ontbreken van de ex-

tra klokpuls zal er altijd naar

dezelfde geheugenplaats ge-

schreven worden.

Door SI in te drukken kan het

beëld gereset worden. In elke

geheugenplaats komt dan nul

te staan. Na het loslaten van de
schakelaar kan weer begonnen
worden met het schrijven van

een nieuw beeld.

Gaan we nog even terug naar

het schema, dan zien we dat

een aantal poort-ingangen voor-

zien is van vertragende net-

werken. De aangegeven R-C-

kombinaties zijn voor HCMOS-
poorten gedimensioneerd.

Vervanging van de IC’s door
LS-TTL-typen zal leiden tot gro-

te timing-problemen die alleen

door verandering van de RC-

waarden opgelost kunnen wor-

den.

Bouw, afregeling

en gebruik
De skoopvoorzet wordt ge-

bouwd op de print uit figuur 5.

Wanneer de kant en klare

Elektuur-print toegepast wordt,

zullen er weinig problemen op-

treden. De weerstanden

R9. .

.

R16 worden vertikaal op
de print gesoldeerd. Aan de
bovenzijde worden alle aan-

sluitdraden met een stuk draad

doorverbonden en zo aan mas-

sa gelegd (zie de foto’s).

Voor de in- en uitgangen wor-

den BNC-konnektoren ge-

bruikt. Hiervan wordt één op
het front gemonteerd (de in-

gang) en twee op de achter-

kant (de uitgangen). Voor de
voedingsaansluiting kunnen di-

verse konnektoren gebruikt

worden. Handig zijn bijvoor-

beeld de voedingsstekkertjes

die onder andere gebruikt wor-

den bij draagbare radio’s en re-

kenmachines. Gezien de
afmetingen van print en kast, is

er genoeg ruimte voor een in-

terne voeding. Hiervoor kan de
schakeling van figuur 7a ge-

bruikt worden, maar ook ande-

re schakelingen zijn toepasbaar

mits ze maar 5 V bij 100 mA
kunnen leveren.
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De afregeling van de schake-

ling is net zo gemakkelijk als

de bouw. De schakeling wordt

aangesloten en de skoop wordt

als volgt ingesteld: tijdbasis

500 (js/div, externe triggering

op een negatieve flank, vertika-

le gevoeligheid 200 mV/div (bij

gebruik van een 10:1 probe

20 mV/div) en DC-gekoppelde

ingang. Het beeld dat na in-

schakeling van de skoop-

voorzet op het scherm zicht-

baar wordt, is de uitgangsspan-

ning van de D/A-omzetter tij-

dens de konversiecyclus. Met

de X- en Y-positioneringsrege-

laars wordt het beeld zo in-

gesteld dat het startpunt links-

onder komt te liggen. Met PI

wordt het beeld zo ingesteld

dat de topwaarde van de span-

ning 1,6 V bedraagt en met P2

wordt de periodetijd ingesteld

op 5 ms (het beeld moet het to-

tale scherm vullen). Nu is het

tijd geworden om een signaal

op het skoopgeheugen aan te

sluiten. Wanneer we overscha-

kelen naar externe triggering

op een positive flank wordt

langzaam (afhankelijk van de

gekozen tijdbasis) het signaal

zichtbaar.

Zoals we in de tabel met tech-

nische gegevens hebben kun-

nen zien, is de maximale

tijdbasis 250 s/scherm. Voor

een groot aantal toepassingen

is dit ruim voldoende. Mocht u

echter behoefte hebben aan

een langere tijd, dan kan de

tijdbasis door toevoeging van

een extra deler verlengd wor-

den. Deze deler wordt tussen

punt G en C7 geschakeld. Een

voorbeeld van een dergelijke

deler is te zien in figuur 7b.

Met de schakelaar kan geko-

zen worden tussen een extra

deelfaktor van 10 of 100. Hier-

door wordt een tijdbasis ver-

kregen die instelbaar is tussen

respektievelijk 50 tot 2500 s/

scherm en 500 tot 25000 s/

scherm (bijna 7 uur/scherm).

II

Figuur 6. Dit

voorbeeld laat

zien hoe de
schakeling in

een Vero-kastje

gebouwd kan

worden.

Figuur 7. Enke-

le opties: een
simpele voe-

ding (7a) en
een 10 maal/
100 maal tijdba-

sisverlenger

(7b).

Figuur 8. Een
ontwerp voor

een bijpassen-

de frontplaat.
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met
frekwentie-

standaard

DCF-ONTVANGER

De langegolf-tijdseinzender DCF77 levert een uiterst

stabiele draaggolf, die men heet goed als frekwentie-

standaard kan gebruiken. Het enige dat daarvoor nodig
is, is een goede ontvanger. De hier beschreven

schakeling is dan ook speciaal ontworpen voor een
optimale ontvangst van de DCF77-zender

De DCF77-zender zendt nor-

maal de officiële tijdkode uit. U
herinnert zich vast wel de uni-

versele tijdsein-processor die

we in 1981 gepubliceerd heb-

ben. Omdat we het DCF-signaal

hier niet voor een tijdsein-

processor willen gebruiken,

gaan we niet verder in op de
gekodeerde tijd-informatie.

Mocht u hier toch interesse

voor hebben: in het september-

nummer van 1981 staat op blad-

zijde 45 alles wat u wilt weten.

Hoe maken we nu van een

draaggolffrekwentie van pre-

cies 77,5 kHz — gemiddeld
over 100 dagen is de afwij-

king kleiner dan 2 x 10* 13 —
een standaardfrekwentie van

10 MHz?
Dat gaat betrekkelijk eenvou-

dig. Kijkt u eens naar het blok-

schema in figuur 1. Daar zien

we een heterodyne-ontvanger

met een 10-MHz-oscillator die

door een PLL-schakeling gere-

geld wordt. Het geregelde

10-MHz-signaal is onze stan-

daardfrekwentie. Het ontvangen

signaal komt natuurlijk van de
DCF-zender. In frekwenties uit-

gedrukt ziet het er als volgt uit:

het oscillatorsignaal wordt ge-

deeld door 128 (10 MHz : 128 =

78,125 kHz) en gemengd met
het ingangssignaal (77,5 kHz).

Hieruit resulteert een frekwen-

tie van 625 Hz (78,125 kHz -
77,5 kHz = 625 Hz). Het oscilla-

torsignaal wordt verder door
een aantal deeltrappen ge-

deeld door 32, daarna door 125

en door 4, totaal dus door

16000 (10 MHz : 16000 = 625 Hz),

waarna dat 625-Hz-signaal

wordt toegevoerd aan een
tweede mengtrap waarin de fa-

se van beide 625-Hz-signalen

met elkaar wordt vergeleken.

Het zo verkregen foutsignaal

stuurt de 10-MHz-oscillator, zo-

dat deze exakt die frekwentie

van 10 MHz blijft produceren.

De schakeling
Om de werking van de DCF-
ontvanger beter te kunnen be-

grijpen, is het verstandig om
bij de beschrijving van de
schakeling ook af en toe het

blokschema op figuur 1 te be-

kijken.

De aktieve antenne bestaat uit

een ferrietstaaf van 20 cm leng-

te en een diameter van 1 cm.

Hierop bevindt zich een ko-

kertje van karton of kunststof,

dat over de ferrietstaaf verscho-

ven kan worden. Om het ko-

kertje worden 200 windingen
koperlakdraad met een diame-

ter van 0,2 mm gewikkeld. Zo

ontstaat spoel L5, die samen
met kondensator C44 de in-

gangskring vormt (figuur 2a).

Deze LC-kring is verbonden
met de source-volger T13, die

weer gevolgd wordt door de
versterkertrap T15. T14 verzorgt

de gelijkstroominstelling van

de source-volger. Omdat de
LC-kring een hoge kwaliteits-

faktor (O) heeft, zou de verster-

ker kunnen gaan oscilleren.

Om dit oscilleren te voorko-

men, wordt de ingangskring

gedempt door de weerstanden
P2 (hiermee wordt de O in-

gesteld) en R47. Wie de juiste

meetapparatuur heeft, kan met
P2 de O op 100 instellen. Heeft

u die niet, stel P2 dan zo in dat

de versterker net niet oscilleert

(loper langzaam richting massa
draaien); als een signaal ont-
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1

Figuur l Het
blokschema
van de DCF-
ontvanger toont

een hetero-

dyne-ontvan-

ger, waarvan
de 10-MHz-

oseiHator door
een PLL gere-

geld wordt
. Bo-

vendien kan er

een tijd- en
een foutsignaal

worden afge-

nomen, Een
piëzo-zoemer
waarschuwt bij

storingen in de
ontvangst.

vangen wordt, regelt men de 0
naar een lagere waarde (loper

richting R47).

Het in het blokschema aange-

geven bandfilter (Band Pass Fil-

ter, BPF) filtert eventuele sto-

rende pulsmodulatie uit het

ontvangen signaal. Dit bandfil-

ter zal in een latere publikatie

aan de orde komen en wordt

hier dus niet verder bespro-

ken.

Het 77,5-kHz-signaal gaat daar-

na naar het netwerk L1/C3/C4

en komt vervolgens terecht op
gate G1 van de mixer (Tl). Tl

wordt geschakeld door uitgang

07 van IC3, die is aangesloten

op gate G2 van de mixer (fre-

kwentie 78,125 kHz). Als meng-
produkt ontstaat het MF-signaal

met een frekwentie van 625 Hz.

Aan de uitgang van de mixer

ligt een soort gyratorschakeling

T2/C8/C9, waardoor op deze

plaats een zeer hoge verster-

king ontstaat. Op gate G1 wordt

ook het signaal voor de auto-

matische versterkingsregeling

(AGC) toegevoerd.

Het 625-Hz-signaal wordt gefil-

terd door een 700-Hz-laagdoor-

laatfilter (LPF) bestaande uit

R8...R10, C10...C12 en T3, en

een 550-Hz-hoogdoorlaatfilter

(HPF) bestaande uit C13. . .C15,

R11...R13 en T5. T4, T6, R13 en

R14 verzorgen de gelijkstroom-

instelling van de beide aktieve

filters. Daarna volgt IC1. Deze is

als wisselspanningsversterker

geschakeld en versterkt het

625-Hz-signaal ongeveer 100

keer.

Het uitgangssignaal van IC1

legt verschillende wegen af.

Als eerste vervolgen we de
weg via IC2. We hebben een

analoge PLL gekozen, waarbij

de bandbreedte weliswaar bij

slechter wordende signaal/ruis-

verhouding afneemt, maar dat

is hier niet storend zolang de
PLL ingevangen is. Bij een digi-

tale PLL zou de regeling bij

een sterk stoorsignaal en bij

slechter wordende signaal/ruis-

verhouding uit de synchronisa-

tie kunnen lopen, wat natuurlijk

ongewenst is. Na "soft clip-

ping" met de dioden Dl en D2
wordt het mengsignaal met het

referentiesignaal van FF1/FF2

in fase vergeleken. FF1 en FF2

leveren een "kwadratuursig-

naal" (Q en Q) voor de symme-

trische ingangen van de S042P.

Het fasefout-signaal aan de uit-

gang (pen 2) van de mixer

wordt gefilterd (PLL-lusfilter

R22/C20) en gaat dan als stuur-

signaal (regelspanning) naar de
kapaciteitsdiode D4. Hiermee
wordt de 10-MHz-kwartsoscil-

lator net zo lang bijgeregeld

totdat het binnenkomende 625-

Hz-signaal en het 625-Hz-refe-

rentiesignaal overeenkomen.

De tweede weg van het uit-

gangssignaal van IC1 leidt na

gelijkrichting met D3 (als AGC-
signaal) via D5 naar gate G1

van mixer Tl.

Verder gaat het uitgangssignaal

van IC1 nog naar komparator

IC6. Het signaal wordt eerst

door D7 en C33 gelijkgericht.

Zo ontstaat de referentiespan-

ning voor de plus-ingang van

de komparator. Via sample-&-

hold-transistor Til wordt het

signaal naar de min-ingang van

IC6 gevoerd. Daarbij schakelt

Til in het ritme van het refe-

rentiesignaal voor de fasever-

gelijker (625 Hz). Zo ontstaat

aan uitgang T het tijdsignaal,

dat als sturing voor een DCF-
klok kan dienen.



elektuur

februari 1987



elektuur

februari 1987

Figuur 2a. De
aktieve antenne
van de ontvan-

ger.

Figuur 2b. Het
schema van de
ontvanger met
PLL-regeling

en een kwarts-

VCO. De 10-

MHz-standaard-
frekwentie

wordt bij een
storing in de
ontvangst uitge-

schakeld.

Figuur 2c. De
voeding voor

de ontvanger

hoeft alleen

maar +15 V te

leveren.

Figuur 3. Print-

layout en kom-
ponentenopstel-

ling voor de
ontvanger. De
elektronica

voor de aktieve

antenne wordt

op een stukje

print onderge-

bracht dat van-

tevoren van de
hoofdprint af-

gezaagd moet
worden.

Onderdelenlijst

Weerstanden:

R1.R2.R48 = 68 Q
R3,R5,R7,R16,R25,R26,

R29,R30,R31 = 220 k

R4 = 1 M
R6 = 680 k

R8,R9,R10,R47 = 100 k

R11.R18.R19.R33.

R34 = 22 k

R12 = 10 k

R 13. R 14 = 330 k

R15 = 2k2

R17 = 470 Q
R20.R21 ,R24,R32,R40,

R41.R46 = 1 k

R22 = 220 Q

R23.R39 = 47 k

R27 = 56 Q
R28 = 560 Q

R35
(
R38 * 10 M

R36 = 3k3

R37 = 1k2

R42,R43 = 12 k

R44 = 6k8

R45 = 2k7

R49 = 150 Q
R50 = 220 k

PI = 10-M-instelpot-

meter

P2 = 2M5-instelpot-

meter
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Kondensatoren:

01,06 = 47 p/16 V

02 = 5n6

C3 = 80 p trimmer

C4 = 56 p

C8 = 560 n

09,017,026,034 = 47 n

05,07,013.014,

015 = 10 n

CIO = 3n3

011,023,024 = 470 p

C12 = 8n2

016,018,045 = 4p7/

16 V
019 = 47 p/10 V

020 = 470 p/16 V

021,022 = 150 n

C25 = 100 p

027,031 = 1 n

028,C29 = 220 p

030,035,036,

039 = 220 n

032 = 22 n

033,041 =
1 p/16 V

037,038,042,

043 = 100 n

040 = 1000 p/40 V
044 = 2n2

046 - 1000 p/16 V

Spoelen:

LI = 33 m
L2,L4 = 2p7

L3 = 3p9

L5 = 140 windingen

CuL (0,2 mm 0) om
een kartonnen kokertje

(3 cm lang) op 12 cm
lange ferrietstaaf

(1 cm 0)

Halfgeleiders:

D1.D2 = 1N4148

D3,D6...D9 = AA 119

D4 = BB 212

D5 = zenerdiode

4V7/0.4 W
D10...D13 = 1N4001

T1.T10 = BF 981

T2.T3.T5.T11,

T15 = BC 5500

T4J6.T14 = BF 256A

T7.T8 = BC 5600

T9.T12 = BF 494

T16 = BF 2560

IC1 = LF 356

IC2 = SO 42

P

IC3 = CD 4024BE

IC4 = 40103

IC5 = 4013

IC6.IC7 = CA 3130E

IC8 = 4030

IC9 = 7815

Diversen:

SI = dubbelpolige

netschakelaar

F1 = glaszekering

50 mA (flink)

Tri = nettrafo,

sekundair 18 V/

100 mA.

XI = 10-MHz-kwarts-

kristal (30 pF parallel-

kapaciteit)

Bzl = piëzo-zoemer

Print EPS 86124 (zie

pag. 6)

De vierde en laatste weg van

het uitgangssignaal van IC1

loopt via C35 naar N2. Het uit-

gangssignaal van N2 en het re-

ferentiesignaal voor de fase-

vergelijker staan op de beide

ingangen van de EXOR-poort

N3. Het uitgangssignaal van de-

ze "mixer” heeft na filtering

door R39/C36 de volgende

eigenschappen: is de PLL inge-

vangen, dan is het signaal on-

geveer nul. Wordt de fasefout

groter, dan stijgt ook de ampli-

tude van het signaal. Als de
PLL uit zijn synchronisatie gelo-

pen is, wordt het foutsignaal zo

sterk, dat de nivo’s aan de in-

gangen van N4 verschillend

zijn. De piëzo-zoemer geeft dan
als waarschuwing een zoem-
toon. Het uitgangssignaal van

N3 bedient dus enerzijds de
zoemer (die overigens bij een
beginnende storing in de ont-

vangst ook "tussentonen” af-

geeft) en anderzijds schakelaar

T12 (via de komparator IC7). Bij

een storing in de ontvangst

moet T12 namelijk het 10-MHz-

uitgangssignaal kortsluiten. Als

het 10-MHz-signaal moet dienen

als referentie voor een teller,

dan kan men het via R44 en D9
geleverde signaal aan uitgang

E gebruiken voor een automati-

sche tijdbasis-omschakeling.

We mogen bij deze beschrij-

ving natuurlijk niet het "hart"

van de schakeling, namelijk de
10-MHz-kwarts-oscillator, verge-

ten. De oscillator bevat een
kristal met een parallelkapaci-

teit van 30 pE T10 werkt als

nivo-aanpasser, zodat deler IC3

een voldoende sterk signaal

ontvangt. Het is niet zinvol om
dit rechthoeksignaal met een
amplitude van 15 V verder via

een koax-kabel te versturen,

dat zou een flinke stoorzender

worden! Daarom wordt het sig-

naal eerst verzwakt en gefil-

terd, voordat het naar de uit-

gang gaat. Bij afsluiting van de
10-MHz-uitgang met 50 ohm is

tenslotte een sinussignaal met
750 mVtt met een stabiliteit van

± 0,5 ppm ter beschikking.

Tenslotte nog een woord over

de delers. IC3 (een CD4024BE)
kan moeiteloos een 10-MHz-

rechthoeksignaal verwerken.

Hiervan worden de uitgangen

07 (10 MHz : 128 = 78,125 kHz)

en 05 (10 MHz : 32 = 312,5 kHz)

Geschatte bouwkosten:

circa / 150, —
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gebruikt. Het Q7-signaal gaat

naar de eerste mixer en het

05-signaal wordt verder ge-

deeld (IC4 deelt door 125 en

FF1/FF2 door 4), zodat het refe-

rentiesignaal van 625 Hz ont-

staat.

In figuur 2c is de voeding voor

de DCF-ontvanger te zien.

Opbouw en

afregeling

Behalve de nettrafo, spoel L5

en zoemer Bzl wordt alles op

de print gemonteerd (figuur 3).

De elektronica voor de aktieve

antenne bevindt zich op een

stukje print dat van de hoofd-

print afgezaagd kan worden.

De om het kartonnen kokertje

gewikkelde spoel L5 (op de

ferrietstaaf) wordt met iets lan-

gere aansluitdraden verbonden

met de print voor de aktieve

antenne, zodat de spoel voor

de instelling gemakkelijk over

de staaf verschoven kan wor-

den. Als bij het instellen zou

blijken dat het kokertje gedeel-

telijk van de staaf geschoven

moet worden (afhankelijk van

materiaal en aantal wikkelin-

gen), dan moet het aantal win-

dingen zodanig verkleind

worden, totdat de spoel zich

ongeveer in het midden van de

staaf bevindt.

Vergeet niet weerstand R50 an-

ders wordt slechts één diode

afgestemd.

Bij de opbouw van de ontvan-

ger moet men er aan denken

dat verschillende onderdelen

ook aan de komponentenzijde

van de print gesoldeerd moe-

ten worden. De koperlaag op

de komponentenzijde dient te-

gelijkertijd als afscherming.

Als de print gemonteerd en
gekontroleerd is, kan de net-

trafo aangesloten worden. De
hoofdprint wordt eerst zonder

aktieve antenne getest, waarbij

men op TP1 een audio-verster-

ker aansluit. De piëzo-zoemer

moet kraken en de luidspreker

die op de audio-versterker aan-

gesloten is, moet flink ruisen.

Als de schakeling dat allemaal

doet, kan de aktieve antenne

aangesloten worden. De loper

van P2 wordt helemaal in de

richting van R47 gedraaid. Nu
moet de luidspreker zwakke

pieptoontjes geven. De gelui-

den die de zoemer afgeeft, zijn

— zoals in het voorgaande al

gezegd werd — afhankelijk van

de toestand waarin de PLL zich

bevindt.

Nu kan de aktieve antenne op

optimale ontvangst ingesteld

worden. Daartoe verschuift

men de spoel over de fer-

rietstaaf en verdraait men trim-

mer C3. Op TP2 staat het AGC-
signaal, dat een indruk geeft

van het maximale ingangssig-

naal. De spanning aan de uit-

gang van IC1 moet groter zijn

dan 1 V». Als het ingangssig-

naal sterk genoeg is, zal de
PLL invangen.

De triggerdrempel voor kom-

parator IC6 wordt met PI in-

gesteld. Daartoe sluit men op

uitgang T een oscilloskoop aan

en regelt af op minimale stoor-

pulsen. Vantevoren wordt de

antenne zo ver gedraaid dat de

PLL net niet uit zijn synchroni-

satie loopt (kontrole met de

piëzo-zoemer).

Daarmee is de ontvanger klaar

voor gebruik. Men kan het

10-MHz-signaal bijvoorbeeld

gebruiken als frekwentiestan-

daard voor de microprocessor-

gestuurde frekwentiemeter. Bij

storingen moet men echter

weer omschakelen naar de in-

terne kristaloscillator, anders

heeft de teller geen referentie

meer.

Figuur 4. De
bevestiging van

de elektronica

voor de aktieve

antenne aan de
ferrietstaaf.

Figuur 5. Het
10-MHz-signaal

op CMOS-nivo
(a) en het uit-

gangssignaal

van de ontvan-

ger bij afslui-

ting met
50 ohm (b).
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DRAAGBARE
STUDIO

met 100 W
PA-

versterker

miiti

Kompakt en kompleet, dat kunnen
we met recht zeggen van deze
schakeling. Alles zit er in om overal
waar u maar wilt opnamen te

kunnen maken. Maar dat niet alleen.

Ook kleine orkesten kunnen het
apparaat als mengpaneel annex
PA-versterker gebruiken.

Een draagbare studio met alles

er op en er aan. Wat moeten
we ons daarbij voorstellen? La-

ten we daarvoor figuur 1 eens
bekijken. Die toont het blok-

schema van de draagbare stu-

dio. Zoals te zien is, bevat het

apparaat een mixer met een
vijftal ingangen, een uitschakel-

bare toonregeling, twee casset-

terecorders voor weergave en/

of opname, een hoofdtelefoon-

versterker, een interne PA-

versterker, en nog een aantal

regel- en instelorganen.

Als PA-versterker kan de mo-
biele 100-watter uit het januari-

nummer gebruikt worden. Dit

is een simpele versterker die

bij een voedingsspanning van

+ 12 V een vermogen van ca.

40 W aan 4 ohm kan leveren.

Om deze 40 W weer te geven,

zijn in de kast drie luidsprekers

gemonteerd. Twee parallel ge-

schakelde 25-W-luidsprekers

verzorgen het laag en één
piëzo-luidspreker wordt ge-

bruikt voor de weergave van

de hoge tonen. Het scheidings-

filter dat nodig is voor dit twee-

wegsysteem kunnen we vinden

in figuur 2.

Naast de ingebouwde mono-
versterker kan via de aanslui-

ting EXT.AMP een aparte

stereo-versterker aangesloten

worden. Het apparaat wordt

hierdoor nog universeler.

Door de lage voedingsspan-

ning kan het apparaat ook onaf-

hankelijk van de netspanning

werken. Als voeding kunnen
namelijk ook twee akku’s wor-

den gebruikt. De studio kan

daardoor overal gebruikt wor-

den.

Een studio is geen studio wan-
neer er geen opnamen mee
gemaakt kunnen worden. Het

apparaat bevat daarom ook een
cassetterecorder die zowel

voor opname als weergave ge-
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Figuur 1. Het
blokschema
van de draag-

bare studio. Als

PA-versterker

kan de mobiele
100-watter uit

het januari-

nummer van

1986 gebruikt
worden.

bruikt kan worden. Om het ge-

heel nog kompleter te maken,

is een tweede recorder inge-

bouwd die alleen bedoeld is

voor weergave. Er kunnen di-

verse loopwerken worden toe-

gepast. In de onderdelenlijst

vindt u de exemplaren die wij

toegepast hebben, maar ook

andere typen zijn bruikbaar

mits de elektronica voor opna-

me en weergave aanwezig is.

Voor het kontroleren van het

opnamenivo wordt in de regel

een paar VU-meters gebruikt.

U kunt hiervoor twee goedko-

pe draaispoelinstrumenten ge-

bruiken, of een paar elektro-

nische met LED-balken (hiervan

zijn er diverse in Elektuur ge-

publiceerd).

De schokeling
In figuur 3 vinden we het sche-

ma van de draagbare studio.

De opamps Al.

.

.A5 zijn de in-

gangsversterkers. Hiervan zijn

er twee als microfoonversterker

geschakeld; deze versterken

100 maal. De ingangsimpedan-

tie kan met SI en S2 aangepast

worden aan de microfoonimpe-

dantie (600 Q of 22 kQ).

Voor het aansluiten van diverse

apparaten is één ingang be-

schikbaar (AUX, opamp A3) die

het signaal tweemaal versterkt.

Ook van deze ingang kan de
ingangsimpedantie met S3 in-

gesteld worden op 47 kQ of

600 Q.

Voor het aansluiten van instru-

menten worden de versterkers

met de opamps A4 en A5 ge-

bruikt. De versterking is onge-

veer 100 maal en de ingangs-

impedantie is instelbaar op

600 Q, 22 kQ of 1 MQ.
Na elke versterkertrap bevin-

den zich een nivo-regelaar en

een panoramaregelaar. Met de-

ze laatste kunnen we het in-

gangssignaal tussen de beide

stereokanalen verdelen.

Voor de ingebouwde cassette-

recorders is geen ingangs-

versterker noodzakelijk. De
signalen die van de recorders

afkomstig zijn, kunnen na het

regelen van het nivo recht-

streeks toegevoerd worden aan

de sommeerversterkers A6 en
A7. Een ingangskondensator is

niet nodig, aangezien in de re-

corders een uitgangskonden-

sator zit. De twee sommeer-
versterkers krijgen verder de
signalen aangeboden die af-

komstig zijn van de nivorege-

laars van de verschillende

voorversterkers.

Rond A8 en A9 is de toonrege-

ling opgebouwd. De regeling

kan met S6 uitgeschakeld wor-

den, bijvoorbeeld wanneer op

de effektuitgang een equalizer

aangesloten is. Deze uitgang is

ook bruikbaar voor het aanslui-

ten van allerlei effektapparaten.

Hierbij moeten we wel beden-

ken dat alle binnenkomende
signalen door dit apparaat

gaan.

Het signaal wordt tenslotte nog
gebufferd door AIO en All

voordat het naar de hoofdtele-

foonversterker, de interne en
externe versterker en de cas-

setterecorder gaat. Met P15

wordt het opnamenivo voor re-

corder B geregeld. Op de uit-

gang van deze potmeter kun-

nen we een VU-meter aanslui-

ten voor het kontroleren van

Figuur 2. Het
luidspreker-

scheidingsfilter
De gebruikte

luidsprekers

zijn van het

merk Visaton.
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Figuur 3 . Het

schema van de
draagbare stu-

dio. De voe-

ding (figuur 3b)

kan omgescha-
keld worden
tussen net- en
akkuspanning.

het nivo. Dit kan zowel een
elektronische als een draai-

spoelmeter zijn. De door ons

gebruikte recorders zijn voor-

zien van een automatische nivo-

regeling die bij een ingangs-

signaal van 300 mVe» in wer-

king treedt. Kontrole van het

ingangssignaal is daardoor niet

noodzakelijk. Met de weerstan-

den R73 en R74 (ca. 10 k) wordt

het uitgangsnivo zo ingesteld

dat bij een nominaal ingangs-

signaal de regeling van de re-

corder in werking gesteld

wordt.

De hoofdtelefoonversterker IC8

is een oude bekende. Deze
versterker wordt op een apart

printje gebouwd, dat via de
volume-regelaar P16 met de
hoofdprint wordt verbonden.

Met P17 kan men het signaal

voor de interne en externe ver-

sterker geregelen. De interne

versterker is mono uitgevoerd.

Om het stereo-uitgangssignaal

om te zetten in een mono-
signaal, worden de beide kana-

len met behulp van A12 samen-
gevoegd.

Het schema van de voeding is

te vinden in figuur 3b. Met IC1
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en IC3 wordt de plus en min voor zorgt dat alle komponen- gen door 12-V-exemplaren (7808

8 V voor de elektronica uit fi- ten en draadbrugjes op de wordt 7812, L4810 wordt 7812 en

guur 3a gemaakt. IC2 verzorgt juiste plaats komen, zal de 7908 wordt 7912). IC8 (TEA2025)

de voeding van de cassettere- schakeling probleemloos wer- mag echter niet op 12 V wer-

corders. Dit is een zogenaamde
"low-drop" -regelaar. Vervan-

ging door een 7810 kan alleen

bij netvoeding. Bij akkuvoeding

is de ingangsspanning te laag

om een 7810 de spanning te la-

ten regelen. De door Cl en C2
gebufferde spanning wordt ge-

bruikt voor het voeden van de

PA-versterker. Deze spanning

mag niet boven de + 18 V ko-

men. Dit is namelijk de maxi-

male voedingsspanning van de

eindversterker.

Tenslotte nog de potmeter

”cass speed A” (P18). Hiermee

kunnen we de snelheid van re-

corder A instellen. Dit is vooral

handig bij het mengen van op-

namen met nieuwe geluiden.

De potmeter komt in de plaats

van de snelheidsregelaar die in

de motor van de recorder zit.

Meestal is dit één instelpotme-

ter. P18 kan dan een mono-

exemplaar zijn.

De bouw
De totale elektronica wordt op
de drie printen uit figuur 4 on-

dergebracht. Wanneer u er

ken.

Op de foto kunt u zien hoe de
kast voor de elektronica en de
luidsprekers er uit kan komen
te zien. In het schuine deel be-

vinden zich de printen, de cas-

setterecorders en de trafo. Het

onderste gedeelte is de klank-

kast voor de luidsprekers. Dit

is een gesloten gedeelte met

een inhoud van ongeveer 20 li-

ter.

De trafo is een verhaal apart.

Deze moet zo geplaatst worden
dat de afstand tussen trafo en
elektronica zo groot mogelijk

is. Dit in verband met brom.

Wordt een 2 x 12 V trafo ge-

bruikt, dan is het uitgangsver-

mogen van de PA-versterker ca.

40 W. Wilt u meer vermogen,

dan kunt u de voedingsspan-

ning verhogen tot maximaal
twee maal 18 V. Bij deze span-

ning is het uitgangsvermogen

ongeveer 100 W. Dat we in dit

geval een trafo met een groter

vermogen nodig hebben,

spreekt voor zich. Minimaal

180 VA is noodzakelijk om een
uitgangsvermogen van 100 W
te leveren. We kunnen dan ook
alle spanningsregelaars vervan-

ken. Voor de voeding van dit

IC moet dus een 7808 zorgen.

Een zeer belangrijk onderdeel

is de bedrading. Om aardlus-

sen te vermijden moeten alle

schakelingen stervormig met

de voeding en de massa wor-

den verbonden. Dit houdt in

dat alle afgeschermde draden

slechts op één print aan massa

gelegd mogen worden. Tevens

moet men geïsoleerde aansluit-

bussen gebruiken, om ook hier

aardlussen te voorkomen.
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Onderdelenlijst

Weerstanden:

R1,R10,R19,R27,R37 =

680 Q
R2.R3.R8.R9.R11.R12,

R 1 7, R 1 8,R20, R25, R26,

R35.R36.R45. . .R48,

R77...R79 = 47 k

R4,R14,R32,R42,R59,

R68,R71,R72,R75,R76

= 100 k

R5,R13,R31,R41,R84,

R85 = 1 k

R6, R7,R15,R16,R21 ,R23,

R24, R33, R34, R43, R44,

R50.R52. . . R54.R60,

R62.R63.R69 = 10 k

R22 = 12 k

R28.R38 = 22 k

R29,R30,R39,R40 =

2M2
R49.R51 = 68 k

R55.R56.R64.R65 = 3k9

R57.R58.R66.R67 = 1k8

R61.R70 = 270 Q

R73.R74 = zie tekst

R80.R81 = 100 Q
R82.R83 = 2k2

PI , P17 = 10 k log.

stereo-schuifpotmeter

P2...P6 = 10 k log.

schuifpotmeter

P7...P11 = 22 k lin.

met 4-mm as

P12.P13 = 100 k lin.

stereo-potmeter

P14 = 500 k lin. stereo-

potmeter

P15 = 100 k lin. stereo-

potmeter met 4-mm-as

P16 = 10 k log. stereo-

potmeter

P18 zie tekst

Kondensatoren:

C1,C4.C7.C32,...C35

= 220 n

C2.C5.C11.C14 = 82 p

C3.C6.C9.C12.C15.C16.

C23.C24.C31 = 10 p/

40 V bipolair

C8 = 100 p

CIO = 100 n

C17.C25.C49. . . C51 =

47 p

C18.C26 = 47 n

C19.C21.C27.C29 = 4n7

C20.C28 = 22 n

C22.C30 = 1 n

C36.C37 = 22 **/6V3

C38...C41 = 100*i/

10 V

C42.C43 = 150 n

C44.C45 = 470 ^/10 V

C46.C47 = 470 p

Halfgeleiders:

IC1 = NE5532

IC2 = NE5534

IC3...IC6 = TL072

IC7 = TL071

IC8 = TEA2025

(Thomson)

Diversen:

S1...S3 = enkelpolige

schakelaar

S4.S5 = enkelpolige

wisselschakelaar met
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middenstand

S6,S7 = dubbelpolige

wisselschakelaar

5 x 6,3 mm mono

klinksteker-bus met

schakelaar

2 x 6,3 mm stereo

klinksteker-bus met

schakelaar

1 x 6,3 mm stereo

klinksteker-bus

2 x cassette-loopwerk

(bijv. de Windmolen

ED 400)

2 x luidspreker F-170

8 Q (Visaton)

1 luidspreker PH 7,

PH 7.15 of PHM 8.19

(Visaton)

luchtspoel 0,1 mH voor

scheidingsfilter

kondensator 2\x2 voor

scheidingsfilter

mobiele 100-watter EPS

86004 (zie pag. 6 en

jan. 86)

Elektuur-print EPS 86047

(zie pag. 6)

Geschatte bouwkosten:

circa f 250, -

(exclusief loopwerken)

Figuur 4. Er
worden drie

printen ge-

bruikt voor de
voeding, de
hoofdtelefoon-

versterker en
de rest van de
elektronica.

Voor de PA-

versterker is

een vierde

print noodzake-
lijk. Zie hier-

voor Elektuur

januari '86.
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Halfgeleiders:

IC1 = 7808

IC2 = L4810 (SGS)

IC3 = 7908

Diversen:

51 = dubbelpolige

wisselschakelaar, 5 A

52 = netschakelaar

F1 = zekering 1 A traag

Tri = nettrafo 2 x

12 V/3.3 A (80 VA)

gelijkrichter B40C5000

koeling voor IC1 . . .IC3

2 x loodakku 12 V.

minimaal 5 Ah

Figuur 5. Dit

voorbeeld toont

hoe de front-

plaat er uit zou

kunnen zien.
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iLlLUm P
1/ pr,nten

i Emlry'zelf maken
v I U hebt hiervoor

nodig: een spuitbus

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

gevoelig printmateriaal (evt.

L zelf ma-

f ken met posi-

r tieve fotokopieer-
' iak 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 FeCl3 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.)
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deel 3

Nu alle schemageheimen openbaar zijn gemaakt,

kan begonnen worden met de bouw van "the preamp”.

Dit is niet zo’n lastige klus, maar alles moet wel met

de nodige zorgvuldigheid gebeuren. Bovendien moeten

de voorgeschreven komponenten exakt worden

aangehouden om optimale resultaten te bereiken. Daar

zal in dit artikel veel aandacht aan worden besteed.

In totaliteit bestaat de voor-

versterker uit drie printen: een

hoofdprint, een busprint en

een voedingsprint. De afmetin-

gen van de printen zijn zodanig

gekozen dat alles ruim past in

een standaard-19-inch-kast met

een hoogte van 2 eenheden

(88 mm). Voor de trafo wordt

een apart aluminium kastje ge-

nomen, maar de afmetingen

daarvan zijn niet kritisch. Behal-

ve de drie printen zijn ook nog

twee folies verkrijgbaar, een

voor de frontplaat en een voor

de achterzijde van de kast. Op
die wijze kan men het geheel

een net uiterlijk geven.

eersteklas-

komponenten
De printen en de folies kunt u

zelf maken of bij Elektuur of de

elektronicahandel kopen. De

door ons (en de handelaar) ge-

leverde printen zijn geheel ver-

tind, met uitzondering van de

bovenzijde van de hoofdprint.

Voordat u nu begint met het

solderen van de komponenten,

moeten we eerst het een en

ander vertellen over de kwali-

teit van de gebruikte onderde-

len.

Eerst de no-compromise-opzet,

waarmee een optimale geluids-

kwaliteit kan worden behaald

en die (dus) het meeste geld

kost:

Voor alle weerstanden worden

1%-metaalfilmtypen genomen.

R7 en R8 dienen zelfs 1-pro-

mille-weerstanden te zijn. We
kunnen ons voorstellen dat het

moeite kost om die te pakken

te krijgen. Lukt het echt niet,

meet dan verschillende 1%-

weerstanden na met een digita-

le meter en zoek er twee uit

die zo dicht mogelijk bij elkaar

liggen.

De opamps zijn allemaal

OP-27’s en de dubbeltransisto-

ren MAT-02’s. Er bestaat ook

een OP-37, maar die is in het

lijnversterkergedeelte niet

bruikbaar omdat hij door de fa-
•

brikant is gekompenseerd voor

versterkingen groter dan vijf.

De OP-27 wordt door verschil-

lende fabrikanten gemaakt:

PMI, Analog Devices en Burr

Brown. Het type van AD is niet

bruikbaar (of u moet de voe-

dingsspanning verlagen tot

+ en —15 V). De exemplaren

van PMI en BB zijn beide uit-

stekend voor onze toepasssing,

alleen zit er wat verschil in de
bandbreedte, waarschijnlijk

veroorzaakt door de interne

kompensatie. Zo is het frekwen-

tiebereik van onze preamp met

PMI-types zo’n 500 kHz en met

Burr-Brown-types bijna 1 MHz.

Daarvoor geeft die van Burr-

de
opbouw in

detail
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Brown echter wat meer over-

shoot bij blokgolven. In de
praktijk hebben we gehoorma-

tig echter geen enkel verschil

tussen de diverse fabrikaten

kunnen vaststellen. Denk er

wel aan dat voor de IC’s met
hetzelfde nummer in beide ka-

nalen hetzelfde merk moet
worden genomen.

Bij de kondensatoren zijn nogal

wat verschillende typen toege-

past. Alle C’s in de signaalweg

bestaan uit een parallelschake-

ling van een MKT- en een MKP-
kondensator (zie ook het aparte

kader dat gewijd is aan de
kwaliteiten van de verschillen-

de soorten kondensatoren). De
frekwentiebepalende konden-
satoren in het RIAA-gedeelte

(C9, CIO, Cll) zijn allemaal 1%,

polystyreen. In de voeding zijn

overal elko’s voor printmontage

van Philips toegepast; daar

hebben we uitstekende ervarin-

gen mee. De ontkoppelkonden-

satoren parallel aan de elko’s

kunnen MKT’s of keramische

typen zijn.

Dat alles geldt voor de hoofd-

print en de busprint. Op de
voedingsprint zitten voorname-

lijk "gewone” komponenten.
Daar kunt u zich dus gewoon
aan de onderdelenlijst houden.
Dan komen we bij de mechani-
sche komponenten. Voor de
cinch-ingangsbussen kunt u het

beste vergulde typen nemen.

Die kosten niet veel meer dan
gewone bussen en u bent dan
gegarandeerd verlost van oxy-

datieverschijnselen en kontakt-

potentialen die anders zouden
kunnen ontstaan tussen steker

en bus.

De relais op de busprint moe-
ten natuurlijk van onverdachte
kwaliteit zijn. We noemen drie

gangbare types: Meisei Ml-12

of M1B12H, Siemens W11V23102-

A0006-A111 en Omron G2V-2.

Een van de beste is wel het

type DS2E-M-12V van SDS. He-

laas is dit een gepolariseerd

relais. We hebben dit type pas
ontvangen toen de busprint

reeds klaar was, met het ge-

volg dat de spoel-aansluitingen

hiervoor precies verkeerd om
bleken te zitten. Wilt u dit re-

lais dus toepassen, dan moeten
bij elk relais de spoel-aanslui-

tingen worden verwisseld. Alle

!he preamp

Technische specifikaties

Ingangen:

Ingangsgevoeligheid (1 kHz):

(tussen haakjes: ingangsimpedantie)

phono:

MC-low

MC-high

MD-low

MD-high

tape. tuner, aux

CD

0,1 mV (^47 kOhm)

0.2 mV (<47 kOhm)

2mV<<47 kOhm)

4 mV (S47 kOhm)

200 mV (45 kOhm)

400 mV (20 kOhm)

Maximale ingangsspanning (1 kHz)

van ingang naar line out

(tussen haakjes: van ingang naar tape

out):

phono: MC-low > 70 dB
MC-low 1 mV (6 mV) MC-high > 76 dB
MC-high 2 mV (12 mV) MD-low > 86 dB
MD-low 20 mV (120 mV) MD-high > 92 dB
MD high 40 mV (240 mV) tape. tuner, aux: >105 dB

tape. tuner, aux

CD
2 V
4 V

CD: >105 dB

Phono-ingang:

RIAA-korrektie:

Lijnversterker (afgesloten met
47 kOhm):

±0.2 dB (20 Hz...20 kHz)
frekwentiebereik:

« A 1 1 l»A t . .

standaard-ingangsimpedantie: 47 kOhm
standaard-ingangskapaciteit: 50 pF

(diverse waarden instelbaar op print,

van 10 Ohm tot 47 kOhm en 50 pF tot

500 pF)

Uitgang (line out):

Nominale uitgangsspanning: 1,2 V
Maximale uitgangsspanning: 10 V

Uitgangsimpedantie
: <100 Ohm

Maximale uitgangsstroom : 20 mA

THD (1 kHz):

THD (20 Hz... 20 kHz, 1,2 V uit):

phono:

MC
MD

tape, tuner, aux

CD

<0,02%

<0,01%

<0,008%

<0,008%

IM-vervorming (60 Hz: 7 kHz.

4:1. SMPTE):

tape, tuner, aux, CD: <0,003%

Signaal/ruis-verhouding

(ingangen kortgesloten, 1.2 V uit,

IHF-A-netwerk):

phono:

1.5 Hz. ..500 kHz (-3 dB)

faseverloop:

<±0.5° (15 Hz... 120 kHz)

overspraak (10 kHz, L-R,
lijn-ingangen):

<-70 dB

overspraak tussen ingangen:

<-80 dB

slew rate:

>4 V/us

uitgangsspanning: 100 mV 1.2 V 10 V

phono:

MC-low : <0.1% <0,01% <0,02%
MC-high : <0,05% <0,01% <0,02%
MD low : <0,01% <0,005% <0.02%
MD-high : <0,01% <0,005% <0,02%

tape. tuner, aux : <0,005% <0,005% <0,02%
CD : <0,005% <0,005% <0,02%

genoemde relais hebben overi-

gens dubbele veerkontakten,

waardoor altijd een optimaal

kontakt wordt verkregen.

De volumeregelaar moet beslist

kraakvrij zijn en een zeer goe-

de gelijkloop hebben. We heb-
ben daarvoor een stereo-pot-

meter van de Japanse fabrikant

Alps gekozen. De resultaten

zijn werkelijk uitstekend, maar
dat mag ook wel voor een prijs

verder niet kritisch, aangezien
deze alleen maar gelijkspannin-

gen hoeven te schakelen (voor

de relais).

Goedkoper kan het natuurlijk

ook, maar dan zult u wel iets

aan kwaliteit moeten opofferen.

We geven een paar tips. Vindt

u de OP-27 te duur, dan kunt u

als alternatief de 5534 nemen,
goedkoop en toch vrij goed
(ofschoon dan wel de kans

van enkele tientjes! De balans-

regelaars zijn iets minder kri-

tisch, maar neemt u alstublieft

niet de doorsnee-dingen uit de
elektronicawinkel. Het moet
wel een Boums- of een Spec-

trol-potmeter zijn, om maar een
paar goede merken te noemen
(in elk geval geleidende plastic

of cermet, maar géén kool-

baanpots). De schakelaars zijn

op offsetproblemen aanwezig
is). De MAT-02 kan eventueel

worden vervangen door een
LM 394. Wie overigens geen
gebruik maakt van MC-elemen-
ten, kan aardig wat besparen
door slechts één dubbeltran-

sistor per kanaal op de print te

solderen (voor MD werkt dat

prima!). En tenslotte het kon-

densatorprobleem: gebruik
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s.v.p. nergens in de signaalwe-

gen elko’s. Op zijn minst moe-

ten overal MKT-kondensatoren

worden gebruikt, anders kunt u

beter een goedkoper ontwerp

zoeken; de bouw van "the

preamp” heeft dan geen enke-

le zin!

Er kan gebouwd
worden
Hebt u alle onderdelen en de

printen? Dan kan van start wor-

den gegaan. U kunt misschien

eerst de kast helemaal op maat

maken, zodat de printen straks

meteen kunnen worden inge-

bouwd. De trafo (een gewone

of een ringkemtype, dat maakt

weinig uit) wordt in een alu-

minium kastje gemonteerd (zie

figuur 12), waaruit aan de ene

kant een (niet geaard!) netsnoer

komt en aan de andere kant

een (vrij dikke) drie-aderige

kabel met aan het einde een

degelijke steker met drie pen-

nen (in de prototypes is hier-

voor een XLR-steker genomen).

Achter op de kast komt dan

een bijbehorende bus voor de-

ze steker. Deze werkwijze is

absoluut noodzakeljk om brom

uit de kast te houden (diverse

afschermingen hebben we ge-

probeerd, maar geen enkele

was echt afdoende). Met be-

hulp van een dubbelpolige

schakelaar kan de sekundaire

trafospanning dan worden in-

en uitgeschakeld.

Dan kunnen we beginnen met

solderen. We maken wel vaker

opmerkingen over goede sol-

deerverbindingen e.d., maar

hierbij is dat wel heel belang-

rijk. Een slechte soldeerverbin-

ding (te veel tin gebruikt, niet

goed uitgevloeid o.i.d.) kan fu-

nest zijn voor de geluidskwali-

teit. Gebruik eersteklas sol-

deertin (een bekend merk) en

een schone bout met de juiste

temperatuur. Let er op dat som-

mige onderdelen aan beide zij-

den van de print gesoldeerd

moeten worden!

We beginnen met het solderen

van de voedingsprint (als u dat

na het eerste deel nog niet ge-

daan heeft). De spanningsrege-

laars worden alle voorzien van

een flinke koelvin (met behulp

van zelftappers kan deze op de

print worden vastgezet). Voor

de digitale IC’s kunt u rustig

een voetje gebruiken. Neem
een konnektor voor de aanslui-

ting van de relais-stuurlijnen en

de verbindingen met de scha-

kelaars (KI en K2). De voe-

dingsprint kan vervolgens aan

de rechterzijde in de kast wor-

den gebouwd (denk aan een

afschermingsplaat tussen voe-

dingsprint en hoofdprint). De
wisselspanning die binnenkomt

op de voedingsbus, gaat eerst

naar de schakelaar en van

daaruit naar de print. Dan kan

ook het indikatie-LEDje aan-

gesloten worden. De massa-

aansluiting op de print wordt

via een kort stuk kabel verbon-

den met de kast. U kunt de

voeding al eens inschakelen en

meten of er gelijkspanningen

uit komen. Met de twee instel-

potmeters kan de uitgangs-

spanning alvast op circa + en
—18 V worden afgeregeld.

De busprint is snel klaar. Eerst

worden alle bussen op de print

geschroefd (ingang aan de ko-

perzijde). Draai de bussen

eerst met de hand vast, richt ze

uit en soldeer elke bus heel

even vast aan de print, anders

kan het later gebeuren dat de

bussen gaan meedraaien bij

het insteken en uittrekken van

de stekers. Hierna kan men de

bus-moeren nog wat vaster aan-

trekken (niet te vast, dan draait

u de schroefdraad stuk). Daar-

na kunnen de overige kompo-

nenten op de print worden

gesoldeerd (inklusief de relais).

Sommige weerstanden worden

aan een kant direkt aan de

middenaansluiting van de bus

gesoldeerd. Bij de tape- en lijn-

uitgangen geschiedt de verbin-

ding tussen bus en print via

een stukje draad. De resteren-

de aansluitingen worden voor-

zien van soldeerpennen, zodat

we daar straks goed bij komen
bij het bedraden van het ge-

heel. Vervolgens worden hars-

resten op de print aan de sol-

deerzijde verwijderd (print

rechtop zetten in een bakje

en voorzichtig afborstelen met

een in spiritus of alcohol ge-

drenkte kwast) en dan hele-

maal "gesealed” aan de koper-

zijde met plastic-spray. Pas wel

op dat geen reinigingsmiddel

of plastic-spray in de relais en

de bussen terecht komt. Door

deze reiniging wordt over-

spraak sterk verminderd. Daar-

na wordt de print tegen de
achterzijde van de kast ge-

schroefd met behulp van af-

standsbusjes (anders bestaat de
kans dat de koperbanen of

bussen in aanraking komen
met de kast).

De massa-aansluiting naast de

phono-ingangen dient tevens

als kast-massa. Dat punt moet

dus kontakt maken met het

chassis! Van hieruit wordt een

kabel gelegd naar het centrale

massapunt op de voedings-

print.

Figuur 12. De
trafo voor "the

preamp" wordt

in een apart

kastje onderge-
bracht.
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Figuur 13. Hier
zijn duidelijk

de voedings-

rails op de
hoofdprint te

zien.

Attentie: Indien

u een busprint

86111-3 ontvangt

met het achtervoeg-

sel A, hoeft u kon-

nektor KI niet meer

om te draaien. Dit is

een gewijzigde ver-

sie waarbij de kon-

nektor-opdruk wel

goed is en waarop

ook gepolariseerde

relais zonder wijzi-

gingen kunnen wor-

den toegepast.

Als laatste is de hoofdprint aan

de beurt. Werk hier de beken-
de volgorde af: weerstanden,

kondensatoren, mechanische
onderdelen en tenslotte de
halfgeleiders. Let op dat "kale"

kondensatoren (als u die ge-

bruikt) niet in aanraking komen
met de afschermingslaag aan

de bovenkant. Voor de IC’s mo-
gen geen voetjes worden ge-

bruikt! Vóór op de print

moeten drie voedingsrails wor-

den gelegd (zie figuur 13).

Daartoe worden eerst in alle

gaten soldeerpennen gemon-
teerd. Vervolgens worden stro-

ken koper of blik (die kunt u

zelf knippen) aan de soldeer-

pennen gesoldeerd op enkele

millimeters boven de print. Wilt

u het heel mooi doen, dan kun-

nen de strips worden "be-

kleed" met verschillende

kleuren krimpkous (een kleur

per rail), zoals op de foto te

zien is. Tenslotte worden alle

aansluitingspunten voorzien van

soldeerpennen. Hierbij wordt

alleen de pen voor de massa-

verbinding naar de voeding
aan de bovenzijde van de
hoofdprint aan de afscherming

vastgesoldeerd.

Ook hier wordt de koperzijde

helemaal gereinigd en vervol-

gens ingespoten met plastic-

spray, voor een betere isolatie

tussen de sporen.

Nu kan de print in de kast wor-

den geschroefd. Alle verbin-

dingen met de schakelaars en

potmeters kunnen worden ge-

legd, plus de verbindingen tus-

sen hoofdprint en busprint

rechts op de print, bij het lijn-

gedeelte (hiervoor hoeft geen
afgeschermde kabel te worden
gebruikt, aangezien het steeds

maar om enkele centimeters

gaat). Houd alle verbindingen

wel zo kort mogelijk. Tevens

worden de voedingslijnen tus-

sen voedingsprint en hoofd-

print gelegd. Voor de schakel-

draden naar de busprint kunt u

een stuk flatcable nemen met
aan beide kanten een konnek-

tor. Let op: de opdnik bij KI
op de busprint is per ongeluk
180° verdraaid. Pen 1 zit dus

in werkelijkheid op de plaats

waar nummer 10 staat (u hoeft

dus alleen de steker bij de
busprint 180° te draaien, dan
klopt alles weer).

Als laatste worden de verbin-

dingen gelegd van de MC/MD-
bussen naar de bijbehorende

ingangen op de hoofdprint, en
van de uitgangen van de MC/
MD-trap op de hoofdprint naar

de busprint. Neem hiervoor

een betere kwaliteit afge-

schermde kabel. Goede re-

sultaten kunnen ook worden
bereikt door het gebruik van
flexibele TV-koaxkabel.

Als alles is aangesloten, kan de
voedingsschakelaar worden in-

gedrukt. Op de voedingsrails

van de hoofdprint moet u ver-

volgens exakt + en —18,5 V in-

stellen met behulp van PI en

P2. Dan moet nog de aktieve

offsetkorrektie in het MC/MD-
gedeelte worden gekontro-

leerd. Meet de gelijkspanning

op de uitgang van de LF411

(pen 6) in elk kanaal. Is de
spanning op dat punt negatie-

ver dan —14 V, dan dient u de
waarde van R15 zolang te verla-

gen totdat die waarde wel ge-
haald wordt. Dit hangt af van

de gebruikte ingangstransisto-

ren; in de meeste gevallen zal

een aanpassing van R15 niet

nodig zijn. Ter kontrole kunt u
nog eens de gelijkspanning

aan de uitgang (pen 6) van IC2

meten. Daar moet praktisch nul

volt staan (max. toegestane af-

wijking: 5 mV).

Daarmee is de bouw van "the

preamp" voltooid. Een exem-
plaar dat volgens deze voor-

schriften en de voorgeschreven

"geprefereerde" komponenten
wordt opgebouwd, zal minstens

de specifikaties halen die u

aan het begin van dit artikel

kunt vinden. Dat zijn echte

minimum-specs. Bij de proto-

types hebben we bijvoorbeeld

vervormingen gemeten die

minder dan de helft waren van

de hier opgegeven waarden.

Voor de metingen aan "the

preamp” hebben we overigens

de hulp van speciale meetap-

paratuur moeten inroepen, aan-

gezien onze eigen apparatuur

niet in staat was dergelijke lage

waardes te meten.

The preamp is nu klaar voor

gebruik. Om hem optimaal

te kunnen benutten, moet hij

gekombineerd worden met
eersteklas-audio-apparatuur.

Dan zult ü pas horen welke
kwaliteiten hij bezit. Let er bij

de plaatsing van "the preamp”
op, dat deze niet vlak op of

naast brom-veroorzakende kom-
ponenten wordt geplaatst, zoals

een eindtrap. Dat veroorzaakt

meteen brom in de MC-trap.

Het kastje met de trafo kan er-

gens op de grond worden ge-

plaatst.

We zijn ervan overtuigd dat dit

ontwerp tot topprestaties in

staat is. Vergelijkt u de nieuwe
voorversterker ook gerust eens
met fabrieks-voorversterkers.

We zijn benieuwd naar uw er-

varingen.
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Figuur 14. De hoofdpunt. De koperlay-out van de komponentenzijde vindt u op de middenpagina’s in dit nummer.
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Onderdelenlijst

(busprint +

hoofdprint)

Weerstanden (1%

metaalfilm, tenzij anders

vermeld):

R1,R1' = 20Q0

R2,R2' = 49Q9

R3.R3' = 100 Q
R4,R4',R50,R50' = IkOO

R5.R5' = 49k9

fl6,R6' = 150 Q
R7,R7',R8,R8' = 1k50

0
,
1 %

R9. . .R11.R9'. . .Ril' =

392 Q

R12.R12' = 348 Q
R13.R13' = 3k48

R14.R14' = 3k16

R15.R15' = 22k1

R16.R16' = 1k21

R17.R17' = 16Q5 R32' = 22 Q 5%
R18,R18',R37,R37',R41, R35.R35' = 6k8 5%
R41',R43,R43' = 2k21 R38, R38', R42, R42', R44,

R19,R19' = 121 k R44' = 48k7

R20.R20' = 475 k R39,R39\R48,R48',R49,

R21,R21',R52, R49',R51,R51* = 10k0

R52' = 20k0 R40.R40' = 10k2

R22,R22' = 15k0 R53.R53' = 100k

R23,R23',R45, PI. PI' = 10 k log.

R45' = 4k75 potmeter (bijv. Bourns,

R24.R24' = 3k92 Spectrol)

R25, R25', R26, R26',R47, P2 = 10 k log.

R47' = 1M00 stereopotmeter (bijv

R27,R27',R46, Alps type RKGA2-10k

R46' = 475 k AX2)

R28.R28' = 27k4

R29.R29' = 182 Q Kondensatoren:

R30,R30',R33,R33', C1.C1' = 220 p

R34,R34',R36, polystyreen

R36',R54. . .R57, C2,C2',C3,C3' = 100 p

R54 ...R57' = 10 Q polystyreen

5% C4.C4' = 47 p

R31,R31',R32, polystyreen

C5,C5',C6,C6’,C12,

C12',C14,C14' ( C40.

C40' = 10 p MKT
C7,C7',C13,C13',C41

f

C41' = 4p7 MKP
C8.C8' = 10 n

polystyreen

C9.C9.C11.C11' = 33 n

polystyreen 1%

C10.C10' = 1 n

polystyreen 1%
C15.C15' = 2p2 MKP
C16,C16',C17

f
C17' =

470 n MKT
C18.C18’ = 100 p/3 V

tantaal

C19.C19',C21,C21\C22,

C22'.C25,C25',C26,

C26',C31,C31'.C32,

C32',C42,C42',C43,

C43’,C46,C46',C47,

C47' = 220 n MKT
C20, C20' ,C29,C29' ,C30,

C30' = 100 p/25 V

C23, C23' ,C24 , C24' ,
C27

,

C27',C28, C28',C44,

C44',C45,C45’,C48,

C48',C49,C49' =

1000 p/25 V

C38,C39,C39' = 100 n

MKT
C50...C55,

C50' . . . C55' = 22 n

keramisch

Halfgeleiders:

D1...D7 = 1N4148

D8.D8’ = LED rood

(normaal type)

T1...T3JV...T3' =

MAT-02

T4J4' = 2N2219

IC1.IC1MC2.IC2MC4,

IC4MC5.IC5' = OP-27

(Burr Brown, PMI)

IC3.IC3' = LF411

69

Diversen:

SI,SI' = 2-polige DIP-

switch

S2.S2' = 8-polige DIP-

switch

S3 = enkelpolige

miniatuurschakelaar

ReA...ReG = minia-

tuur-relais 2 x wissel,

spoelspanning 12 V
(bijv. Meisei Ml -12 of

M1B12H, Siemens

W1 1 V23102-A0006-A1

11 of Omron G2V-2)

16 vergulde cinch-

chassisdelen

Geschatte bouwkosten:

circa / 650, -

15a

co roti*

ÏHOHO • * AU*

l •
AAiASCI •

ELEKTOR_
the preamp

Figuur 15. Zo
zien de folies

voor de front-

plaat en de
achterzijde er

uit.

Figuur 16. De
noodzakelijke

gegevens voor

het boren van

de gaten aan
de voor- en
achterzijde.
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Figuur 17. Deze
schakeling kan
worden ge-

bruikt voor het

verrichten van

vergelijkende

metingen aan
kondensatoren.
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TOREN * KONDENSATOF
Kondensatoren zijn er in ve-

le soorten en kwaliteiten. Tot

voor enkele jaren was er

nauwelijks onderzoek ver-

richt naar de prestaties van

de verschillende kondensa-

tortypen voor toepassing in

audioschakelingen. Tegen-

woordig heerst echter vooral

in high-end-kringen een wa-

re kondensator-manie: Van-

daag blijken polypropyleen-

kondensatoren van het merk
X subliem te klinken, mor-

gen blinkt opeens merk Y
uit met eenzelfde type dat

toch een iets fijnere doorte-

kening van het geluidsbeeld

geeft. Wat is nu waar aan

deze verhalen? Vooral in de
Verenigde Staten hebben
enkele serieuze onderzoe-

kers zich bezig gehouden
met uitgebreide research op
dit gebied, met verrassende

resultaten. In 1980 publiceer-

den Walter Jung en Richard

Marsh in het gezaghebben-

de blad "Audio" het eerste

(naar ons bekend) uitgebrei-

de en goed gefundeerde ar-

tikel over de verschillen

tussen de diverse soorten

kondensatoren voor audio-

toepassingen. Naar aanlei-

rel-C

1000

test-C

verschil*

ingang

skoop
1 mV/div

86111-16

ding van dit artikel hebben
we zelf ook enig onderzoek

verricht in het Elektuur-lab.

De resultaten hiervan liggen

ten grondslag aan de keus

van de kondensatortypen

die we in "the preamp” heb-

ben toegepast. In dit korte

kader willen we niet te diep

in deze materie duiken,

maar wel even laten zien

welke soorten kondensato-

ren u wel en niet kunt ge-

bruiken in hoogwaardige

audio-ontwerpen.

Een heleboel

soorten

Er zijn tegenwoordig enorm
veel soorten kondensatoren

op de markt, waarvan we
de belangrijkste noemen.
Meestal worden de groepen

verdeeld naar het gebruikte

diëlektricum:

— teflon

— polystyreen

— gemetalliseerd polypro-

pyleen

— polypropyleen

— gemetalliseerd polycarbo-

naat

— polycarbonaat

— gemetalliseerd polyetheen

— polyetheen
— mica
— glas

Deze volgorde geeft tevens

de kwaliteitsplaats in de rij

aan, volgens de onderzoe-

kingen die in het verleden

zijn verricht. Teflon-konden-

satoren zijn dus in principe

het beste, maar hebben ook
de hoogste kostprijs en de
grootste afmetingen.

Dit zijn allemaal "gewone”
kondensatoren. Daarnaast

kennen we voor grotere ka-

paciteitswaarden ook nog
de elektrolytische kondensa-

toren. Deze kunnen worden
onderverdeeld in de volgen-

de soorten:

— bipolaire elko’s

— droge aluminium-elko’s

— natte aluminium-elko’s

— tantaal-kondensatoren

Ook hier weer in kwaliteits-

volgorde, waarbij we moeten
opmerken dat bipolaire el-

ko’s weliswaar de beste re-

sultaten uit dit rijtje kunnen
geven, maar dat dit sterk

merkgebonden is.

In het Elektuur-lab hebben

we eerst aan diverse soorten

kondensatoren vervormings-

metingen verricht, waarbij

de kondensator in de sig-

naalweg werd opgenomen
en steeds werd afgesloten

met dezelfde belastings-

weerstand (kondensator-

waarde natuurlijk steeds

gelijk). De resultaten waren

verbluffend: met onze meet-

apparatuur (meetgrens circa

0,005%) kon geen enkele

vervorming worden gemeten
in het audiogebied tot

50 kHz, alleen bij tantaal-

kondensatoren van diverse

fabrikaten ging het mis. Daar

liepen de vervormingscijfers

in de procenten! Dit type is

dus totaal ongeschikt voor

gebruik in signaalwegen.

Ook voor keramische kon-

densatoren moeten we u

waarschuwen. Die zijn prima

voor hoogfrekwent-toepas-

singen, maar totaal onbruik-

baar voor audio-doeleinden.

En nu de rest: welke ver-

schillen kunnen nog meer
worden gemeten? De heren

Jung en Curl hebben een
eenvoudige dynamische

meetmethode bedacht,

waarbij diverse faktoren in

één keer kunnen worden
gemeten (o.a de dissipatie-

faktor en diëlektrische ab-
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sorptie, twee belangrijke

parameters). Men gaat hier-

bij uit van twee CR-net-

werken (zie figuur 17), die

vanuit een laagohmige span-

ningsbron een blokgolf krij-

gen aangeboden. De uit-

gangssignalen worden naar

een zeer gevoelige oscillo-

skoop gevoerd en daar van

elkaar afgetrokken. Dit sig-

naal is een maat voor het

verschil tussen de twee net-

werken. Bouwen we één

CR-netwerk op met een re-

ferentiekondensator (bijvoor-

beeld een teflon- of polysty-

reentype), dan kunnen we in

het andere netwerk een test-

kondensator opnemen en

deze vergelijken met de re-

ferentiekondensator. De
weerstand van 100 Q dient

voor het kompenseren van

de ekwivalente serieweer-

stand van de testkondensa-

tor, waarbij er van uit wordt

gegaan dat de referentie-C

dus altijd de laagste serie-

weerstand heeft. De aange-

boden blokgolf moet een

vrij lage frekwentie hebben
om de afwijkingen goed
zichtbaar te maken. 50 Hz is

hierbij een aardig uitgangs-

punt.

Met deze opzet was het mo-

gelijk om duidelijke ver-

schillen aan het licht te

brengen. We zullen dadelijk

enige percentages noemen,

waarbij u er aan moet den-

ken dat dit de procentuele

afwijking is ten opzichte van

de absolute grootte van de

aangeboden blokspanning.

De verschillen bestaan voor-

namelijk uit een afwijkend

spanningsverloop in het

"rechte” stuk van de blok

en uit een niet goed volgen

van de spanningssprong. Als

referentie-kondensator werd

geëxperimenteerd met ge-

metalliseerd-polypropyleen-

en polystyreen-kondensa-

toren. Dat leverde weinig

verschillen op, zodat beslo-

ten werd om als referentie-C

het eerste type (van Ropel)

te nemen (polystyreenkon-

densatoren zijn namelijk al-

leen in vrij kleine waarden

verkrijgbaar, en dat maakt

de metingen bij grotere test-

waarden nogal moeilijk).

We zullen u niet vermoeien

met allerlei merknamen,

maar geven alleen de be-

langrijkste verschillen:

— Alle polypropyleen- en

gemetalliseerd-polypropy-

leen(MKP>C’s hebben een
afwijking van minder dan

0,01% t.o.v. de referentie-C.

Deze waarde wordt ook be-

reikt door de polystyreen-

(Styroflex)-kondensatoren en

de zogenaamde Wonder-

caps (speciale audio-kon-

densatoren die tegen

onverklaarbaar hoge prijzen

worden aangeboden).
— De in elektronicaschake-

lingen veelgebruikte MKT-

kondensatoren (gemetalli-

seerd polyetheenterephtalaat

komen op de tweede plaats

met een gemiddelde afwij-

king van 0,03%. Een zelfde

waarde wordt gehaald door
polycarbonaat- en gemetalli-

seerd-polycarbonaat(MKC)-

kondensatoren.
— Achteraan in het rijtje

staan de elko's en tantaal-

kondensatoren, met afwijkin-

gen van meer dan 1%. Dit is

sterk merk-afhankelijk, maar
geen enkele fabrikaat kwam
onder de 1%-grens, ook de
bipolaire elko's niet.

Dat waren de resultaten.

Misschien denkt u dat de
oplossing kan worden ge-

zocht in het parallel schake-

len van bijvoorbeeld een

elko en een "gewone” goe-

de C. Nou, vergeet het maar.

Het dynamische gedrag van

het geheel is dan altijd ge-

lijk aan dat van de slechtste

komponent, aangezien de

problemen o.a. veroorzaakt

worden door ladingsopslag

in het diëlektricum (deze

methode heeft alleen in-

vloed op het hoogfrekwent-

gedrag).

Tot zo ver onze metingen.

We hopen in de toekomst

nog nauwkeuriger metingen

te kunnen doen, waarmee
ook zeer kleine verschillen

kunnen worden gemeten.

Maar dat hangt af van de be-

reikte resultaten hier in het

Elektuur-lab.

U zult wel begrijpen dat we
naar aanleiding van dit klei-

ne onderzoek hebben be-

sloten alleen kondensatoren

uit de eerste twee groepen

in de signaalwegen van "the

preamp” toe te passen.

Overal waar dat het geval is,

zijn trouwens twee C’s paral-

lel geschakeld. We hebben
daar overal een MKT-type

van 10 |jF voor genomen
(omdat de afmetingen nog
vrij klein zijn) en een MKP
van Af/I. Ook kwa hoog-

frekwent-gedrag voldoet

deze kombinatie uitstekend.

Mocht u zelf, op grond van

persoonlijke ervaringen, nog
een voorkeur hebben voor

een bepaalde soort of merk,

dan kunt u dat natuurlijk al-

tijd toepassen. Op de print

is hiervoor vrij veel ruimte

gereserveerd.

ONDI
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universele
stappenmotorkaart

deel 2

solderen,

program-
meren,
roteren

Vorige maand hebben we ons gestori op een
inventarisatie van de problemen die op kunnen treden

bij het aansturen van stappenmotoren en beschreven we
een zeer universele schakeling om deze problemen het

hoofd te bieden. Dit deel is gewijd aan de praktische

realisatie van de schakeling: de bouw van de print en
hoe deze op diverse typen motoren aangesloten moet
worden. Omdat het geheel uiteindelijk door de
computer moet worden bestuurd, wordt ook aandacht
besteed aan het interfacen en de opzet van het

besturingsprogramma.

specifikaties

geschikt voor

schakelkapaciteit

driver-type

aansturing

voedingsspanning

stappenmotoren, één vierfase- bipolair, twee tweefase- bipolair,

één achtfase-unipolair of twee vierfase-unipolair

max. 1 A/fase met L293E, max. 2 A/fase met L298

stroomgrootte en polariteit via software instelbaar (microsteppingl

switch-mode stroombronnen

8-bits parallel met handshake, bijvoorbeeld user-poort of

Centronics-printeraansluiting

10. . .36 V met L293E 10. . .45 V met L298 stabilisatie niet nodig

Om het geheugen even op te

frissen: de universele stappen-

motorkaart is bedoeld als een

interface tussen een 8-bits

output-poort van een computer

en vrijwel elk type stappenmo-

tor. De schakeling bevat hier

power-drivers (schakelende

stroombronnen) waarvan de
grootte (tot 2 A) en de polariteit

van de uitgangsstroom met een
8-bits woord ingesteld kunnen

worden. Eén print voorziet in

de aansturing van één motor

met vier stators (vier-fasen bi-

polair of acht-fasen unipolair) of

twee motoren met twee stators

(twee-fasen bipolair of vier-

fasen unipolair). Natuurlijk kunt

u ook één tweestatormotor met

een half opgebouwde print

aansturen. De schakelsekwen-

tie van de statorstromen wordt

gerealiseerd in het bestu-

ringsprogramma. De flexibiliteit

van die opzet maakt het moge-
lijk naar behoefte ook mi-

crostepping te bedrijven voor

een soepele loop bij lagere

toerentallen.

Opbouw
Bij de opbouw moet rekening

gehouden worden met de aan

te sturen motor(en). De meeste
opties zijn ervoor bedoeld om
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het geheel niet duurder te ma-

ken dan strikt nodig is. Aller-

eerst het driver-IC, meteen de
grootste kostenpost. Bij stro-

men groter dan 1 ampère per

fase moet de L298 gebruikt

worden. Twee L298’s kunnen
samen met de spanningsrege-

laar (IC3) op een gemeen-
schappelijk L-vormig koelpro-

fiel gemonteerd worden. Om-
dat de koelvlakken alle met
massa zijn verbonden, is het

niet nodig ze ten opzichte van

elkaar elektrisch te isoleren.

Voor kleinere stromen heeft on-

ze printkamer ervoor gezorgd

dat in plaats van de L298 de

L293E gemonteerd kan worden
(ICl’ en IC2’). Bij stromen klei-

ner dan 0,3 A/stator voorziet

het koper op de print al in vol-

doende koeling voor deze IC's.

Voor een optimaal thermisch

kontakt met die koelende ko-

pervlakken moet aangeraden

worden af te zien van IC-

voetjes voor ICl’ en IC2’. Sol-

deer ze rechtstreeks op de

print. IC3 krijgt nu een apart U-

profieltje voor de koeling, dat

wel ten opzichte van het koper

van de print geïsoleerd moet

worden. Overigens spreekt het

voor zich dat, als u twee ver-

schillende tweefasemotoren

gaat aansluiten, u ook één kant

met de L298 en de andere met

de L293E uit kunt voeren. De
voedingsspanning moet dan

wel tot het 36-V-maximum van

de L293E beperkt worden. Af-

hankelijk van de toegepaste

IC-types moet de waarde van

R1 aangepast worden (tabel 1).

De stroomgrootte is software-

instelbaar, maar om bij micro-

stepping een optimale resolutie

te bereiken, kan het maximum
beter met de hardware aan de
gebruikte motor aangepast

worden. In principe gebeurt

dit door aanpassing van de
stroommeetweerstanden (tabel

2), maar ook door een andere

waarde voor R22 . . . R25 te kie-

zen of door aanpassing van de

referentiespanning voor de

D/A-omzetters is hiermee te

spelen. Omdat de stroom ook

enigzins samenhangt met de

zelfinduktie van de motor is

aan te raden om hem na te me-

ten en de sense-weerstand

eventueel aan te passen.

Bij een bepaald type motor

hoorden wij, bij het op maxi-

mum ingesteld zijn van alle

vier de uitgangsstromen, een

enigzins lispelend geluid. Dit

werd veroorzaakt door het

oscilleren van de stroomrege-

ling, en is te verhelpen door

R30...R33, c.q. C16...C19 te

verlagen. Dit gaat echter ten

koste van de nauwkeurigheid

van de ingestelde stroom, met

name bij kleine waarden ten

opzichte van het maximum.
De 5-V-voedingsspanning is via

een aparte lijn extern beschik-

Tabel 1.

voedingsspanning
)

<25 25... 30 30. .35 35... 40 >40

printbezetting R1 D22 R1 D22 R1 D22 R1 D22 R1 D22

1 x L298

2 x L298

1 x L293E

2 x L293E

L298 / L293E

1)

220 mmm 330 15 V 330 15 V 330 22 V

100 180 15 V 220
'

22 V 22 V

JOO 180 15 V

2)47* 47*

100- 100-

1) R1 = draadbrug, D22 niet monteren.

2) met minimaal één L293E mag de voedingsspanning niet hoger dan 36 V zijn.

— niet monteren.

• de met * aangegeven weerstanden zijn 4 W types, de overige 1 W types.

Tabel 3.

gebruikte

D/A-omzetter

draad-

bruggen

IC11 IC14 c El e R34 R35 D17

ZN436 ZN436 HB 1k2 — LM336
- - — 1

ZN426 H B 390 _ —

—
'

ZN426 HB __ 390 —

ZN426 ZN426 19üB 390 390 —

-- Don't care

— niet monteren,

x wél monteren.

Tabel 2.

stator

stroom

Rsense bij voe-

dingsspanning

P<22 V >22 V

0,1 A 5Q6 6Q8 1
8 W

2Q7 3Q3 Za w
0,5 A 1Q0 W2 fc w
1,0 A 0Q47 0Q56 1 w
1,5 A 0Q33 0Q39 1 w
2,0 A 0Q27 0Q33 1 w

Tabel 1. De
weerstand in

serie met de
5-V-spannmgs-

regelaar moet
aangepast wor-

den aan de
voedingsspan-

ning en de be-

zetting van de
print. Echt kri-

tisch is de
waarde niet.

Tabel 2. Met
de keuze van

de meet-
weerstand kan
de maximale
stroom per wik-

keling vastge-

legd worden.

De waarden in

deze tabel zijn

richtwaarden,

ook de voe-

dmgsspannig
en de mduktivi-

teit van de sta-

tor hebben hun
invloed.

Tabel 3. De
weerstandwaar-

de van R34
en/of R35 is af-

hankelijk van

het feit of u

(minstens) één
D/A-omzetter

met een inter-

ne referentie

(ZN426) ge-

bruikt, of dat u

kiest voor de
externe refe-

rentiespanning

(D17).
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Onderdelenlijst

Weerstanden:

R1 = 1)

R2 = 100 k

R3.R18...R21 = 10 k

R4 = 18 k

R5 = 1 k

R6...R9 = 2)

R10...R13 = 22 k

R14...R17 = 8k2

R22...R25 = 39 k

R26...R29 = 4k7

R30...R33 = 470 k

R34.R35 = 3)

Kondensatoren:

Cl = 22 h/40 V

C2,C3 = 1 fi/6V3 tant.

C4.C7 = 10 n

C5 = 2n2

C6 = 1 n

C8...C11 = 4n7

C12...C15 = 1n5

C16...C19 = 120 n

C20...C27 = 100 n

Halfgeleiders:

D1...D16 BYV27 4}

D17 of D17' = LM336 3)

D18...D21 = 2V1 (evt.

2V4I/400 mW zener

D22 = zener 1 W 1)

IC1 = L298 óf ICV =

L293E

IC2 = L298 öf IC2' =

L293E

IC3 = 7805

IC4 = {7)555

IC5 = 4069 of 74HCT04

IC6 = 4556 of

74HCT139

IC7...IC10 = 40174 of

74HCT174

IC11...IC14 = ZN436

(ZN426) 3)

IC15.IC16 = LM324

IC17.IC18 = (7)556

diversen:

KI = 20-polige

konnektor, 2 rijen in

0.1" raster, al of niet

haaks

K2 = 64 polige

konnektor. male, rijen

a en c bezet

(optioneel)

apart koellichaam voor

IC3 bij gebruik L293E

gemeenschappelijk

koelprofiel voor

IC1 . . . IC3 bij gebruik

L298

print EPS -87003

1) zie tabel 1

2) zie tabel 2

3) zie tabel 3

4) bij L293E mag ook

1N4001 gebruikt

worden

Geschatte bouwkosten:

circa f 250, -

baar. Via deze lijn kan de 5-V-

voedingsspanning ook van bui-

tenaf betrokken worden. Rl,

IC3 en D22 worden dan een-

voudig weggelaten en de twee
buitenste aansluitingen van IC3

worden via een korte draad-

brug met elkaar verbonden.

Voor de D/A-omzetters heeft u

een ruime keuze. De 6-bit

ZN436E is in principe voor alle

toepassingen goed genoeg en
bovendien goedkoop. Deze
omzetter vraagt om een exter-

ne referentiespanning, zodat u

D17 moet monteren (tabel 3). .

Een ZN426E-X (waarbij x staat

voor het aantal bruikbare bits:

6, 7 of 8) is ook goed maar kost

u wat meer, omdat er een inter-

ne referentie aanwezig is. Om
die referentie te benutten, legt

u draadbrug c of d (afhankelijk

van het voetje waarin die

ZN426 zich bevindt) en mon-
teert u voor R34 of R35 een
weerstand van 390 Q.

Heeft u helemaal geen behoef-

te aan de microstepping-optie,

dan kunnen in plaats van de
D/A-omzetters enkele weerstan-

den gemonteerd worden (fi-

guur 8).
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lomponentenzijde

Nog iets over de externe refe-

rentiespanning. Wij gebruikten

de LM336, een relatief goedko-

pe en zeer stabiele "zener” (in

wezen bevat deze komponent
veel meer elektronica dan al-

leen maar een zenerdiode). Als

de nood aan de man komt kan

met een gewone spanningsde-

ler, door op de plaats van R34

en D17 twee weerstanden van

1 k te monteren, al een redelijk

resultaat worden verkregen.

Ook kan, door een lagere refe-

rentiespanning te kiezen, ge-

manipuleerd worden met de
maximale waarde van de sta-

torstroom.

Aansluiten
Bipolaire motoren worden
recht-toe-recht-aan aangesloten.

Per twee-stator-motor wordt een
halve kaart in beslag genomen.
Hoe de statorwikkelingen wor-

den aangesloten, maakt niet zo-

veel uit. Ompolen van één
statorwikkeling of het verwisse-

len van beide wikkelingen laat

de motor de tegenovergestelde

kant uit draaien. Een bipolaire

vier-stator-motor vraagt de inzet

van de hele kaart. De fasevolg-

orde is bij een dergelijke mo-

75

Figuur 6. Kom

-

ponentenopstel-

ling en koper-

layout van de
doorgemetali-

seerde dubbel-

zijdige print.

Figuur 7. In de
koelingsbehoef-

te van de
driver-IC's kan

op verschillen-

de manieren
worden vol-

daan. Het zelf

gefabriceerde

koellichaam

voor een L293E
is voor een be-

ter thermisch

kontakt vastge-

soldeerd op de
middelste (mas-

sajaansluitm-

gen van het IC.
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Figuur 8. Voor

wat minder ge-

sofistikeerde-

toepassingen,

daar waar mi-

crostepping

niet of minder
gewenst is, is

het mogelijk de
(niet goedkope)
D/A-omzetters

door enkele
weerstanden te

vervangen. Al-

leen de vier

hoogste bits

van het data-

woord worden
nog gebruikt,

waarbij de
schakeling ge-

schikt is voor

vol- of halfstap-

bedrijf

Figuur 9. Drie

manieren om
unipolaire mo-
toren aan te

sluiten. Metho-

de c verdient

de voorkeur

maar vraagt

om twee ge-

scheiden wik-

kelingen per
stator

Tabel 4.

Handshake-
nomenklatuur
en de te ma-
ken doorver-

binding op de
print bij ge-

bruik van di-

verse 1/0-

bouwstenen.
De "antwoord-

lijn
'

' kan ook
vaak op een
vast nivo wor-

den gelegd,

ook bij de
Centronics-

poort; raad-

pleeg de hand-
leiding van uw
computer

tor wèl belangrijk; wordt de

stroom in de vier statorwikke-

lingen in de verkeerde volg-

orde aangestuurd, dan zal de

motor niet draaien maar slechts

heen en weer "stotteren”.

Unipolaire motoren kunnen in

principe op drie manieren aan-

gesloten worden (figuur 9). Al-

lereerst kunnen ze gewoon als

bipolaire motor beschouwd
worden, waarbij de middenaf-

takking of nuldraden (indien in-

tern nog niet met elkaar

doorverbonden) niet gebruikt,

respektievelijk doorverbonden

worden. De maximale sta-

torstroom kan nu kleiner geko-

zen worden (in principe 50 %),

omdat beide in serie gescha-

kelde wikkelingen gelijktijdig

gebruikt worden en oververhit-

ting of verzadiging van de sta-

tor voorkomen moet worden.

Bezwaar van deze methode is

de verhoogde statorinduktivi-

teit en de daarmee verslechte-

rende pull-in-rate (maximale

startfrekwentie).

De tweede methode bestaat uit

het verbinden van het centrale

aansluitpunt met de plus. In

principe is daarmee steeds de

helft van de statorwikkelingen

kortgesloten naar plus. Motoren

waarvan de middenaftakkingen

van de statorwikkelingen intern

al met elkaar doorverbonden
zijn, herkenbaar aan een on-

even aantal aansluitdraden,

moeten zo aangesloten worden.

Tegenover de lagere zelfinduk-

tie, in vergelijking met het

eerste geval, staat een grotere

interne dissipatie in de kort-

gesloten wikkeling als gevolg

van induktiestromen. Dit geeft

een extra elektrische demping
die bij lagere stapfrekwenties

in normaal stapbedrijf een soe-

peler loop veroorzaakt.

Laatste mogelijkheid voor het

aansluiten van een unipolaire

motor is om per stator maar

één wikkeling (fase) te gebrui-

ken en die te beschouwen als

een bipolaire wikkeling. Zijn

beide fasen van een stator in-

tern nog niet doorverbonden,

dan verdient het de voorkeur

om ze anti-parallel te schake-

len. Sluit u ze per ongeluk nor-

maal parallel, dan merkt u dat

direkt. De velden heffen elkaar

op, resulterend in een nul-

komma-niets koppel.

Om de kaart eenvoudig in een
computersysteem te kunnen in-

stalleren kan aan één kant een
64-polige konnektor gemon-

teerd worden (K2). Zij die deze

konnektor niet gebruiken kun-

nen hem er eenvoudig afzagen.

Geen van de stuurlijnen is ver-

bonden met deze konnektor

omdat het helemaal van het

bus-type afhangt welke kontak-

ten nog vrij zijn. Eventueel kan

K2 alleen voor de mechanische

ondersteuning van de print ge-

bruikt worden, waarbij de stu-

ring via KI aan de voorzijde

plaatsvindt. Zijn er een aantal

lijnen vrij op de bus, dan kun-

nen de kontakten van KI met

gelakte koperdraad of eventu-

Tabel 4. handshake signalen

poort van pP nèar

stap. -kaart

van stap.*

kaart naar

draadbrug/

jumper

Centronics STB ACK/BUSY" a

Z80 PIO

(output*

mode)

READY STROBE b

6522 VIA/

6821 PIA

DATA READY 2

CA2/CB2

DATA TAKEN 2

CA1/CB2

a

(1) Meestal maar één lijn gebruikt (systeemafhankelijk).

(2) Afhankelijk van inhoud PCR -register keuze tussen:

pulse-mode; signaal data-taken hoeft niet gebruikt te worden.

handshake-mode; met data-taken wordt een interrupt gegeven.

Interrupt routine geeft het volgende databyte, na een eventuele

delay.
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eel flatcable naar K2 doorge-

lust worden.

Zoals al werd vermeld mogen
de CMOS-IC’s alleen gebruikt

worden bij uitgangspoorten die

signalen op dat CMOS-nivo ge-

ven (poort A van een PIA of

een VIA bijvoorbeeld). Bij de

Centronics-aansluiting of een

Z80-PIO verdienen de HCT-IC-

types de voorkeur. Bij die

Centronics-poort kan het in

een enkel geval trouwens nog

voorkomen dat de uitgangen

van een open-kollektor-type

zijn, waarbij het dus nodig is

om extra pull-up weerstanden

(1 k) te monteren.

Voeding
Het kwam al eerder aan de or-

de: deze kaart stelt weinig ei-

sen aan de voeding. Eén

enkele spanning volstaat reeds.

Stabiliseren is niet nodig, en

moet uit rendementsoverwegin-

gen eigenlijk afgeraden wor-

den. Gelijkrichten en afvlakken

is al voldoende, waarbij de buf-

ferkapaciteit bij voorkeur zo

groot gekozen moet worden

dat de rimpelspanning niet

meer dan 10 a 15 % van de

voedingsspanning bedraagt.

De maximaal toelaatbare voe-

dingsspanning (topwaarde!)

wordt bepaald door de driver-

IC’s: 36 V bij toepassing van de

L293E en 45 V bij de L298. Blijf

echter liever nog enkele volts

onder dit maximum omdat de

vrijloopstroom kortstondige po-

sitieve spanningspieken op de

voedingsspanning zal veroorza-

ken. De minimale voedings-

spanning hangt mede af van de

ohmse weerstand van de stator-

wikkelingen. Als richtlijn moet

die spanning minimaal het dub-

bele bedragen van de span-

ning die de motor bij span-

ningssturing zou vragen. De
zeer gangbare 5-V-stappenmo-

toren komen met deze kaart

vanaf zo’n 10 a 12 V voldoende

aan hun trekken, maar hoe ho-

ger de voedingsspanning ge-

kozen wordt, des te beter

wordt de stroomsturing en
daarmee de maximaal haalbare

stapfrekwentie.

Het stroomverbruik hangt uiter-

aard voornamelijk af van de
aangesloten motor(en). Bedenk

dat, als er alles uit gehaald

wordt wat er in zit, de totale

stroomkonsumptie 4 x 2 A, dus

8 A bedraagt. Dimensioneer

uw afvlakking en bedrading

daarop. In principe kunnen de

2x4 kontakten op KI die voor

de voeding gereserveerd zijn

stromen tot 4 A verwerken. Bij

grotere stromen gebruike men
de apart op de print geplaatste

soldeerpaaltjes.

Aansturing
De hardware voor de motorre-

geling is nu aanwezig, maar

echt leuk (en nuttig) wordt het

pas als er aan de software-kant

de juiste informatie in de juiste

volgorde naar toe gezonden

wordt. De stappenmotorkaart

zelf heeft geen intelligentie.

Sleutel tot de sturing vormt het

8-bit datawoord. In figuur 10

ziet u hoe dit opgebouwd is;

met de twee meest signifikante

bits wordt één van de vier

drivertrappen geadresseerd.

Bit 5 is het polariteitsbit en de

vijf overige bits (0 t/m 4) bepa-

len de grootte van de stator-

stroom.

De truuk bij stappenmotoren is

natuurlijk hoe de stroom in de

verschillende stators als funktie

van de tijd verloopt. Figuur 11a

toont u het klassieke geval bij

volstapbedrijf: beurtelings wor-

den de stromen omgepoold. In

10

B nB 3 2 B 0

V' v
'

adres polariteit stroomgrootte

Figuur 10. Op-
bouw van het

datawoord.

Figuur 11. Tijd-

volgordedia-

grammen die

aangeven hoe
de statorstro-

men gescha-

keld moeten
worden (we ge-

ven twee fasen

als voorbeeld).

U ziet achter-

eenvolgens a)

volstap- b)

halfstap-, c)

kwartstap- en
d) microstap-

bedrijf. Omdat
bij lineaire

kommutatie zo-

als getekend in

d problemen
ontstaan rond
het met
konstant zijn

van het motor-

koppel. kan be-

ter voor een
oplossing als in

e gekozen wor-

den. De totale

statorstroom.

en daardoor bij

benadering
ook het koppel,

blijft konstant.
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Tabel 5a. Data
voor één kom-
mutatieronde in

een vier-stator-

inotor volgens

figuur 10d.

Tabel 5b. Data
voor een twee-

stator-motor

volgens figuur

10e.

Tabel 5c. Data
voor sinusvor-

mige en in fase

verschoven

kommutatie
voor een vier-

stator-motor.

Met een derge-
lijke aansturing

wordt een stap-

penmotor feite-

lijk als syn-

chroonmotor
beschouwd.
Voor twee-

stator-motoren

gebruike men
alleen kolom
één en twee of

kolom drie en
vier.

adres adres

Tabel 5b.

adres data adres data

stator 1 stator 2 stator! stator

2

adres

00
|

1F

IE

04
j

1D
IC

18

0A
(

IA

19

18

10 17

12 16

14 15

16 14

18 13

IA 12

IC 11

IE 10

20 OF

22 0E

24 0D
26 0C
28 0B
2A 0A
2C 09

2E 08

I

07

32 06

34 05

36 04

38 03

3A 02

3C 01

3E 00

40 20

42 21

44 22

46 23

48 24

4A 25

4C 26

4E 27

28

52 29

54 2A
56 2B
58 2C
5A 2D
5C 2E

5E 2F

30

62 31

64 32

66 33

34

6A 35

6C 36

6E 37

70 38

72 39

74 3A
76 3B
78 3C
7A 3D
7C 3E

7F 3F

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

4A

4B
4C
4D
4E

4F

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

5A

5B

5C

5D

5E

5F

5F

5E

5D

5C
5B
5A

59

58

57

56

55

54

53

52

51

50

4F

4E

40
4C
4B
4A
49

48

47

46

45

44

43

42

41

40

3F

3E

84 30
86 3C
88 3B
8A 3A
8C 39

8E 38

90 37

92 36

94 35

96 34

33

9A 32

9C 31

9E 30

A0 2F

A2 2E

A4 2D
A6 2C
A8 2B
AA 2A
AC 29

AE 28

27

B2 26

B4 25

B6 24

B8 23

BA 22

BC 21

BE 20

CO 00

C2 01

C4 02

C6 03

C8 04

CA 05

CC 06

CE 07

DO 08

D2 09

D4 0A
D6 0B
08 OC
DA OD
DC OE

DE OF

EO 10

E2 11

E4 12

E6 13

E8 14

EA 15

EC 16

EE 17

FO 18

F2 19

F4 IA
F6 1B

F8 IC

FA 10

FC IE

FF 1F

data

stator 1 stator 2 stator 3 stator 4

00 7F A0 OF
03 7F A3 DF
06 7E A6 DE
09 7E A9 DE
0C 70 AC DD
OF 7B AF DB
11 7A BI DA
14 78 B4 D8
16 76 B6 D6
18 74 B8 D4
IA 71 BA Dl

1B 6F BB CF
1D 6C BD CC
IE 69 BE C9
IE 66 BE C6
1F 63 BF C3
1F 40 BF E0
1F 43 BF E3
IE 46 BE E6

IE 49 BE E9

1D 4C BD EC
1B 4F BB EF
IA 51 BA F1

18 54 B8 F4

16 56 B6 F6

14 58 B4 F8
11 5A BI FA
OF 5B AF FB
OC 50 AC FD
09 5E A9 FE

06 5E A6 FE

03 5F A3 FF

20 5F 80 FF

23 5F 83 FF

26 5E 86 FE

29 5E 89 FE

2C 5D 8C FD
2F 5B 8F FB
31 5A 91 FA
34 58 94 F8

36 56 96 F6

38 54 98 F4

3A 51 9A F1

38 4F 9B EF

3D 4C 9D EC
3E 49 9E E9

3E 46 9E E6

3F 43 9F E3

3F 60 9F CO
3F 63 9F C3
3E 66 9E C6
3E 69 9E C9
3D 6C 9D CC
3B 6F 9B CF
3A 71 9A Dl

38 74 98 D4
36 76 96 D6
34 78 94 D8
31 7A 91 DA
2F 7B 8F DB
2C 7D 8C DD
29 7F 89 DE
26 7E 86 DE
23 7F 83 DF

stator

1

Stroom-

grootte •

polariteit

stator

2

stroom
grootte •

polariteit
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figuur 11b zien we de statorstro-

men bij halfstapbedrijf: bij het

ompolen wordt als tussenstap

de stroom nul gemaakt. Trek-

ken we de lijn logisch door,

dan is bij kwartstapbedrijf weer

een tussenstap ingevoegd (fi-

guur 11c). Voor echt micro-stap-

bedrijf hadden we aanvankelijk

onze zinnen gezet op het sinus-

vormig en in fase verschoven

variëren van de statorstromen.

Feitelijk beschouw je dan de

stappenmotor als een gewone
synchroonmotor, waarbij de sta-

torstromen een gelijkmatig

draaiend en in amplitude kon-

stant draaiveld veroorzaken. In

de praktijk bleek deze vlieger

niet op te gaan, iets waar we
eigenlijk nog geen verklaring

voor gevonden hebben. De

motor bleek in onbelaste

toestand niet echt mooi gelijk-

matig te draaien, maar met een

belastingskoppel werd het ge-

drag al een stuk beter. Experi-

menteerlustigen kunnen de

data voor deze sinusvormige

kommutatie in tabel 5c vinden.

We experimenteerden tevens

met het extrapoleren van het

kwartstapbedrijf-principe waar-

bij de statorstroom lineair in de

tijd omgepoold werd (figuur

lid). Ook deze lineaire kommu-
tatie bleek niet zo ideaal ge-

kozen te zijn: de substappen

rond het nulpunt van de sta-

torstroom pakken groter uit

dan die aan het begin en het

einde van de kommutatie. Bo-

vendien zal het leverbare kop-

pel als gevolg van het niet-

konstant zijn van de totale sta-

torstroom tijdens het "substap-

pen” variëren. Een extern

belastingskoppel zal de rotor

rond het nulpunt van de stroom

meer van de gewenste positie

doen afwijken dan daar waar

de stroom maximaal is, met als

gevolg ongelijk grote substap-

pen. Dit effekt zal zich trou-

wens bij twee-stator-motoren

veel sterker manifesteren dan

bij motoren met vier stators. Tot

kwartstapbedrijf is het resultaat

nog redelijk, waarbij vier-stator-

motoren vanwege de gemid-

deld konstantere statorstroom

in het voordeel zijn. Een beter

resultaat, zeker bij twee-stator-

motoren, werd verkregen door

ervoor te zorgen dat de totale

statorstroom altijd konstant blijft

(figuur 11e).

Programmaopzet
Het eenvoudigste is het om
één volledige "kommutatieron-

de” in een array te plaatsen.

Zo’n ronde bestaat uit het volle-

dig ompolen en weer "terug-

polen” van de statorstroom. Bij

een vier-stator-motor komt dat

overeen met 8 volledige stap-

pen. Met een pointer wordt bij-

gehouden waar men zit in de

kommutatie. Door de pointer

telkens te verhogen, draait de

motor de ene kant uit, en verla-

gen leidt uiteraard tot het te-

genovergestelde resultaat.

Komt de pointer aan het einde

of het begin van het array, dan
moet vervolgens de begin- of

eindwaarde worden geladen;

de pointer moet als het ware

rondlopen.

Tabel 5a is een datadump voor

de statorstroomsturing van een
vier-stator-motor volgens het

principe van figuur lid. Per 32

bytes wordt één fase in stapjes

van twee omgepoold. In het

eerste stuk bijvoorbeeld zien

we de statorstroom eerst afne-

men van maximaal (1F) tot bijna

nul, daar slaat het polariteitsbit

om (overgang 01-21), en vervol-

gens neemt de stroom weer

toe tot het maximum (3F). Het

tweede blok is voor een ande-

re stator, waardoor deze data

een offset van 40 heeft (het

adres voor die tweede stator)

ten opzichte van het eerste

blok. Hetzelfde geldt voor de

twee volgende 32-byte blokken

waarbij de offset respektieve-

lijk 80 en CO is. In de tweede

helft van de tabel worden de

stromen na elkaar weer "terug

gepoold”.

Tabel 5b geeft de data voor het

sturen van een twee-stator-

motor volgens figuur 11e. De
data voor een tweede twee-

stator-motor op dezelfde kaart

wordt verkregen door bij elk

byte 80H op te tellen.

Tabel 5 moet als niet meer dan
een aftrap worden gezien.

Eventueel ongelijk grote

substappen kunnen gekompen-
seerd worden door een andere

dan lineaire kommutatie te kie-

zen. Het is aan de gebruiker

om hier wat mee te experimen-

teren, temeer daar de resulta-

ten afhangen van het aangeslo-

ten type motor.

Om de gelijkmatigheid van de

stapfrekwentie te waarborgen

kan deze het beste met een ti-

mer op interruptbasis gesyn-

chroniseerd worden (een 6522

heeft die trouwens al aan

boord).

Door het grote aantal tussen-

stappen bestaat al gauw het

risiko dat het maximale motor-

toerental door de traagheid van

het programma te zeer beperkt

wordt. Zeker bij BASIC zal dit

het geval zijn. Begonnen kan

worden met het schrijven van

de outputroutine voor de stap-

penmotorkaart in assembler.

Verder kunnen, als een hoger

toerental gewenst is, er meer-

dere stappen tegelijk gemaakt

worden. De statorinduktivteit

heeft bij hogere schakelfre-

kwenties toch al een dusdanig

beperkende invloed op de sta-

torstroom dat nauwkeurige

stroomsturing en daarmee mi-

crostepping de mist in gaat. Dit

is geen enkel bezwaar, want als

de stapfrekwentie boven de re-

sonantiefrekwentie van de mo-

tor ligt, zal deze toch gelijk-

matig lopen. Het microstepping

wordt dan voorbehouden voor

de lagere toerentallen of het

nauwkeurig positioneren.
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J. en R.

van Terborgh SATELLIET-TV
De belangstelling voor privé-ontvangst van signalen van
TV-satellieten is in korte tijd enorm toegenomen en is nog
steeds groeiende. De literatuur over dit onderwerp houdt
echter geen gelijke tred met die groei. Over tal van
zaken is geen of nauwelijks informatie beschikbaar.
Daarom zullen we trachten om in dit afsluitende deel
een duidelijk antwoord te geven op een aantal vragen
die ongetwijfeld nog bij vee! lezers teven.

Wie had
er nog
vragen?

Hoewel het bedrijven van satel-

liet-TV-ontvangst kan worden
gezien als een sterk gespeciali-

seerde liefhebberij, beslaat het

in technisch opzicht een tame-

lijk breed terrein. Naast de
puur elektronische aspekten,

zitten er bijvoorbeeld ook de
nodige mechanische en tele-

kommunikatie-technische kan-

ten aan. Daarom is het eigenlijk

niet zo verwonderlijk dat er zo

hier en daar nog wat onbeant-

woorde vragen bestaan bij na-

bouwers van de Elektuur-IDU

en andere geïnteresseerden in

deze materie.

Maar alvorens ons bezig te

gaan houden met deze vragen,

willen we eerst even een paar

punten duidelijk stellen.

1. Het kan zijn dat er aan een
bepaalde vraag meerdere

aspekten verbonden zijn, wel-

ke dan in dit artikel op ver-

schillende plaatsen aan de
orde komen.
2. Voor een aantal vragen zul-

len we moeten verwijzen

naar eerdere artikelen in

Elektuur, te weten:

A : Satelliet-TV-ontvangst

(deel 1), september '86;

B : Satelliet-TV indoor-unit

(deel 2, 3 en 4), oktober

’86, november '86 en januari

'87.

3. Om de zaak niet al te zeer

uit de hand te laten lopen,

houden we alle antwoorden
kort en ter zake. Verdere infor-

matie is veelal te vinden in de
publikaties die aan het slot van

dit artikel worden genoemd.

Het installeren

van het komp/ete
systeem

Vraag: Omdat ik maar één ge-
schikte plek voor de schotelan-

tenne heb, ben ik gebonden
aan een downlead-verbinding

van zo'n 25 meter coax, welke

een verzwakking geeft van

11,5 dB bij 1750 MHz. Verslech-

tert dat de ontvangst?

Antwoord: Helaas ja. Globaal

genomen, mogen de kabelver-

liezen tussen de LNB en de
IDU niet groter zijn dan 4 dB.

Een lange leiding van verlies-

arme (en dus tamelijk massie-

ve) coax-kabel is zowel kost-

baar als lastig te installeren.

Een betere oplossing is het in

uw geval om de HF-print van

de IDU (zie B
,
deel 2) in een

waterdichte en temperatuur-

geregelde behuizing te monte-

ren en die zo dicht mogelijk bij

de schotel te plaatsen. Tussen
de HF-print en de rest van de
IDU kan dan worden volstaan

met een goedkope, meeraderig
afgeschermde kabel, in kombi-
natie met een stuk gewone TV-

coax voor het baseband-sig-

naal. Zorg bij het afstemspan-

nings-circuit echter wel voor

een lage impedantie, om het

oppikken van brom- en stoor-

signalen tegen te gaan. Houd
de kabels zover mogelijk ver-

wijderd van netspanningslei-

dingen!

Vraag: Ik wil een wat ouder ty-

pe LNB gebruiken, dat gevoed
moet worden met 18 V maar



81 elektuur

februari 1987

niet via de downlead-kabel.

Zijn daarvoor modifikaties no-

dig in de IDU?
Antwoord: Regelaar IC8 kan

dan worden vervangen door

een 18-V-serieregelaar met bijv.

de L200 of 78GU, mits deze ge-

voed wordt vanuit een geschei-

den ingangsspanning van ca.

24 V. Verwijder LI en leg een

aparte voedingskabel van het

punt +LNB op de PSU/beeld/

geluid-print naar de desbetref-

fende aansluiting op de LNB.

Opzet van de IDU
Vraag: Waarom hebt u de mo-

dules AT1020 en AT3010 van

Astec niet toegepast? Deze zijn

speciaal voor satelliet-TV ont-

worpen, worden kant-en-klaar

geleverd en hebben geen afre-

geling nodig.

Antwoord: Het belangrijkste na-

deel van deze modules vormt

het beperkte LNB-MF-bereik

(950 . . . 1450 MHz) van de con-

verter-module AT1020, aange-

zien dat is afgestemd op de in

Noord-Amerika gangbare satel-

liet-standaards, alwaar IDU’s

oorspronkelijk bedoeld waren

voor de 500 MHz brede 4 GHz
downlink-band. Dat maakt het

in de praktijk onmogelijk om
met deze modules in West-

Europa transponder-signalen te

ontvangen boven 10 GHz +

1450 MHz = 11,45 GHz. Tabel

2b in A maakt duidelijk wat

dat inhoudt voor ECS-1 . .

.

Voorts bezit de MF-

versterker/demodulator AT3010

een 3-dB-bandbreedte van

slechts 26 MHz, hetgeen naar

alle waarschijnlijkheid moeilijk-

heden gaat geven bij de ont-

vangst van toekomstige DBS-

stations, aangezien die met
36 MHz brede downlink-kana-

len zullen gaan werken.

Vraag: Wat moeten die rare cir-

keltjes bij de polarisatie-keuze-

schakelaar op de IDU?
Antwoord: Cirkulaire polarisa-

tie (zie A ) biedt een aantal

technische voordelen boven
konventionele, lineaire polarisa-

tie. Figuur 26 illustreert de we-

zenlijke verschillen tussen

beide.

Lineaire polarisatie is hetzij ho-

rizontaal (H), hetzij vertikaal (V)

Figuur 26. Li-

neaire (H/V)
en circulaire

(linksom/

rechtsom) pola-

risatie.

ten opzichte van het aardop-

pervlak; dat maakt dat de stand

van de l/4A-probe in de golf-

pijp-ingang van de LNB moet
worden afgestemd op de pola-

risatie van de transponder in

kwestie.

Cirkulaire polarisatie is ofwel

rechtsom of linksom en vereist

een speciale koppeling (feed)

tussen golfpijp en print.

Op dit moment werken satellie-

ten nog uitsluitend met lineair

gepolariseerde signalen en zijn

LNB feeds voor circulair bedrijf

nog tamelijk zeldzaam. Als we
even in gedachte houden dat

polarisatie van downlink-signa-

len in wezen bedoeld is om
twee transponders op nage-

noeg dezelfde frekwentie, zon-

der interferentie-problemen te

kunnen ontvangen, dan heeft

circulaire polarisatie de volgen-

de voordelen:

1. De scheiding tussen de bei-

de kanalen is zo’n 15 dB
beter.

2. De downlink-signalen heb-

ben veel minder te lijden van

de Faraday-rotatie in de atmo-

sfeer.

3. Afhankelijk van de konstruk-

tie van de LNB, is met circu-

laire polarisatie een iets hoger

rendement van de schotel haal-

baar.

N.B. Het gebruik van een ronde

LNB feed hoeft niet te beteke-

nen dat het systeem uitsluitend

geschikt is voor circulaire pola-

risatie; een ronde golfpijp van

een bepaalde diameter veran-

dert niets aan de polarisatie

van het binnenkomende sig-

naal en wordt daarom vaak toe-

gepast om — in kombinatie

met een bestuurbare H-V-polari-

sator — de in kogellagers be-

vestigde LNB 90 graden te

laten draaien en zo van hori-

zontale op vertikale ontvangst

om te schakelen.

Enkele

fundamentele
zaken
Vraag: Waarom zenden satellie-

ten niet in AM uit
,
zodat er

voor de ontvangst met een ge-

wone TV-ontvanger kan worden
gewerkt, zonder extra FM-de-
modulator?

Antwoord: Voor het uitzenden

van amplitude-gemoduleerde

TV-signalen, dient de transpon-

der een uiterst lineair werken-
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de uitgangstrap te bezitten. Die

uitgangstrap zal derhalve in

klasse-A of klasse-AB moeten

worden geschakeld, hetgeen

resulteert in een laag rende-

ment. Boven 5 GHz kan bij

satelliet-TV echter alleen vol-

doende vermogen worden ver-

kregen met behulp van zoge-

heten TWT’s (travelling wave
tubes), welke in klasse-C die-

nen te worden bedreven om
een redelijk vermogen (10-

30 watt) te halen bij een fat-

soenlijk rendement — en dat

laatste is heel belangrijk, ge-

zien de beperkte akkukapaci-

teit van een satelliet.

Daarnaast biedt FM de volgen-

de voordelen boven AM:
1. Wanneer er meerdere draag-

golven door een enkele

transponder worden uitgezon-

den, is er veel minder kans op

ongewenste intermodulatie-

effekten in de uitgangstrap.

2. Met een goede pre- en de-

emphasis, is bij gelijkblijven-

de signaalsterkte aan de LNB
ingang zowel voor beeld als

geluid een betere signaal/ruis-

verhouding haalbaar.

3. Bij het moduleren van de
draaggolf wordt geen vermo-

gen verspild.

4. Zijband-onderdrukking is

volstrekt overbodig. De gro-

tere bandbreedte van een FM-
systeem t.o.v. AM is van geen
enkele betekenis, gezien de
beschikbare ruimte op de
centimeter-banden.

Vraag: De uitleg die gegeven
wordt met betrekking tot de
bandbreedte vind ik nogal ver-

warrend. Is het echt zo dat een
enkel satelliet-TV-kanaal een

Tabel 5

10 REM azimuth en elevatlehoek voor geostationaire satellieten
20 DIM o r b ( 6 ) : RESTORE : MODE3 : REM 24x00 alleen tekst
30 H*180/PI : REM rad-grad omzetting
40 FOR X=0 TO 5 : READ Pos% : or b < X > 'PosX : NEXT X
50 R = 637 1 : ALT* 35022 : REM zie elektuur september 1906
60 PRINT" »•* Voor lengtegraden en saté 1 1 1 et-pos 1 1 1 es ten ••• **

70 PRINT" »» westen van greenwich : VOEG MIN-TEKEN TOE •••":PRINT
80 INPUT" 1 engtegraad van ontvangst lokat ie 7 "LO:LO=LO/H
90 INPUT’breedtegraad van ontvangst lokat i e 7 "LA : LA=LA/H

100 GOSUB 220
110 B»LO-SAT
120 AZIM80*H*ATN<TAN<B>/SIN<LA>>
130 AZ I * I NT ( AZ 1+0.5) : PR I NT : PR I NT "azimuth * ";AZI;“ graden
140 W$«"ten westen van het zuiden **

: OJ *“ ten oosten van het zui den" : Sf = "pa 1 zuid

180
** graden Of: GOTO 100

150 IF AZ

I

3 1 80 THEN PRINT" * ";SS:GOTO
160 IF AZK160 THEN PRINT “ ";100-AZI
170 PRINT " " ; AZ 1-100;" graden ";WS
180 ELE=H» ATN < (COS ( LA ) «COS < B) -R/ ( R*ALT) > /SQR< 1 -( COS< LA ) ~2"COS ( B)
190 IF ELE< 1 THEN PRINT"satel 1 iet onder hor i zon" :GOTO 60
200 PR I NT" e 1 eva t - e * "

;

INT(ELE*0 . 5 )
;

" graden" : PRINT
210 GOTO 60

2 ) ) >

220 PRINT" welke satelliet 7 ":PRINT
230 PRINT" 1 S

I NTELSAT V Fl/7 ( FRG

)

60 GRAD. 0"

240 PRINT" 2 s EUTELSAT 1 F-l (ECS-1) 13 GRAD. 0"

250 PRINT" 3 s EUTELSAT 1 F- 2 (ECS-2) 07 GRAD. 0"

260 PRINT" 4 s I NTELSAT IV A F2 (NORDIC-1) -04 GRAD. w-
270 PRINT" 5 s TELECOM F-l (F> -08 GRAD. W
280 PR INT"

6

s I NTELSAT V F4 (UK/US) -27. 5 GRAD. W"
290 PRINT" 7 s ANDERE SATELLIET"
300
310
320
330
340
350

>RUN

(NIET IN CSS-BAND)

"

PRINT: INPUT" kies 1/7 --->"N
IF N >

-

1 AND N<*6 THEN SAT=orb( N- 1 ): SAT*SAT/H : RETURN
IF N = 7 THEN INPUT" baan-posltie van satelliet >"SAT: SAT=SAT/H : RETURN
GOTO 300
REM geostationaire baan; baanposities van oost naar west
DATA 60. 13. 7, -4. -0,-27.

5

Voor lengtegraden en sa te 1 1 1 e t -pos 1 1 1 es ten «»*
** westen van greenwich : VOEG MIN-TEKEN

* # #

TOB* M M M

VOORBEELD : Alkmaar NEDERLAND
lengtegraad van ontvangst lokat ie 7 5

breedtegraad van ontvangs t 1 oka t 1 e 7 52.5
welke satelliet 7

1 I NTELSAT V Fl/7 (FRG) 60 GRAD. 0
2 — EUTELSAT 1 F-l (ECS-1) 13 GRAD. 0
3 S EUTELSAT 1 F- 2 (ECS-2) 07 GRAD. 0
4 S I NTELSAT IV A F2 (NORDIC-1) -04 GRAD. w
5 = TELECOM F -

1 (F) -08 GRAD. w
6 I NTELSAT V F

4

(UK/US) -27. 5 C-RAD. w
7 = ANDERE SATELLIET

(NIET IN CSS-BAND)

kies 1/7 >6

azimuth = 210 graden = 38 graden ten westen van het zuiden
elevatie = 23 graden

grotere bandbreedte in beslag

neemt dan alle kortegolf-ban-

den samen?

Antwoord: Inderdaad! Die

bandbreedte van 27 tot 36 MHz
van een transponder is eigen-

lijk helemaal niet zo bijzonder

en louter het gevolg van de so-

wieso al hoge frekwentie van

het modulatiesignaal. Op de
keper beschouwd werken TV-

transponders juist met een bui-

tengewoon lage modulatie-

index m’:

m = Af/fmv

Daarbij staat Af voor de maxi-

male momentele deviatie van

de draaggolf en fmv voor de
hoogste frekwentie in het mo-
dulatiesignaal.

Bij de vrij algemeen gehanteer-

de zwaai van 13,5 MHz, hebben
we dus een Af van 6,75 MHz,
terwijl fmv gewoonlijk zo rond
5 MHz ligt (bedenk dat we hier

te maken hebben met een
kleuren-videosignaal). Dat

brengt ons op een modulatie-

index van slechts 1,35, waarbij

we de geluids-hulpdraagolven

in het baseband-spektrum even
buiten beschouwing hebben
gelaten, om de zaak niet onno-

dig gekompliceerd te maken.
In theorie kan worden aange-

toond dat het HF-uitgangssig-

naal van een FM-zender een
oneindig aantal harmonischen
bevat, waarvan de amplitude af-

neemt naarmate hun frekwentie

verder van die van de draag-

golf verwijderd is. Bij een lage

modulatie-index bevindt zo'n

98% van de totale zendenergie

zich in een bandbreedte (BW):

BW » 2(m' + l)fmv

De eerder genoemde systeem-

parameters resulteren dus in

een bandbreedte van BW =

23,5 MHz, terwijl de geluids-

draaggolven voorts ook nog
zo’n 5 MHz in beslag zullen

nemen.
Op het ogenblik is er sprake

van een tendens om aan de
kant van de transponders een
relatief grote zwaai toe te pas-

sen (tot max. 28 MHz), teneinde

bij beperkte zendvermogens
de signaal/ruis-verhouding te

verbeteren. Daardoor zijn de
ontvangerfabrikanten zo langza-



83 elektuur

februari 1987

merhand wel gedwongen om
hun bandbreedte-standaard van

27 MHz los te laten, want een

zwaai van 28 MHz geeft een

bandbreedte van ca. 38 MHz.

Vraag: Ik krijg de indruk dat

de ontvangstkwaliteit van mijn

systeem verbetert als het bui-

ten kouder wordt. Kan dat?

Antwoord: Als u figuur 6 in A
bekijkt, dan ziet u dat het ruis-

getal (Fob) van de LNB een

funktie is van de ruisfaktor èn

de omgevingstemperatuur; de
getoonde kurve heeft betrek-

king op een omgevingstempe-

ratuur van 17°C, maar uit de in

de figuur gegeven formules

wordt duidelijk dat T. — en

daarmee ook Pnfsys) — afneemt

met lagere waarden voor Ta De
uiteindelijke signaal/ruis-ver-

houding verbetert dan uiter-

aard in dezelfde mate.

Vraag: Ik heb in A de bereke-

ning van de systeemruis met
belangstelling gevolgd. Ik

vraag mij echter af waar de
konstante "x" vandaan komt,

die door u wordt opgegeven

als zijnde 147,3 dB voor een

bandbreedte van 36 MHz.
Antwoord: De daar gegeven

formule was een vereenvoudig-

de versie van de standaard sig-

naal/ruis-berekening

o/ IN(video,rms) —

10 lOg [»/. • (Afn/fmv)
2

' BW/fmv] +

C/n + 13,2 [dB]

waarin

S/N(video,rms) = gewogen, effek-

tieve signaal/ruis-verhouding

aan de uitgang van de FM-

beelddemodulator;

Af» = top-top-zwaai, verkregen

door de zender met fmv tG mO"

duleren;

fmv = hoogste video-frekwentie

in het up- en downlink base-

band-spektrum;

BW = theoretische bandbreed-

te van het uitgangsspektrum

van de transponder;

C/n = theoretische draaggolf/

ruis-verhouding aan de ingang

van de FM-beelddemodulator

in de ontvanger;

13,2 = het effekt van de pre-

emphasis en de r.m.s-weeg-

methode volgens CCIR-rapport

637-1.

Toepassing van de formule met

de parameters Afn = 13,5 MHz,
fmv = 5 MHz, BW = 36 MHz en
C/n = 10,66 dB levert het vol-

gende op:

S/N(video.rms) =

101ogl0(78,74)+ 10,66 + 13,2 dB
S/N(video.rms) = 42,8 dB
Hieruit valt af te leiden dat de
vereenvoudigde formule tot iet-

wat te optimistische cijfers

leidt; deze S/N-waarde noemt
men wel de ongewogen kwasi-

piekwaarde. De uitgebreide

formule is duidelijk het meest

gezaghebbend van de twee en

wordt ook door de EBU gehan-

teerd in literatuurverwijzing (5).

Het uitrichten van

de schotel

Wij beseffen maar al te goed

dat een hoop nabouwers te ma-

ken krijgen met het volgende

kip/ei-probleem:

— om de schotel-antenne goed
uit te kunnen richten is een

goed-werkende ontvanger no-

dig;

— om de ontvanger af te kun-

nen regelen, dient de scho-

tel globaal op de satelliet te

zijn gericht.

Ons advies is: gewoon begin-

nen! De praktijk is, zoals zo

vaak, ook hier de beste leer-

meester. Wanneer u bij het

richten van de schotel over een

bereidwillige assistent be-

schikt, zult u ontdekken dat het

lang niet zo moeilijk is als het

op het eerste gezicht allemaal

lijkt. Krijgt u toch problemen,

dan is er een gerede kans dat

die na lezing van de on-

derstaande vragen en antwoor-

den kunnen worden opgelost.

Vraag: Ik weet nog steeds niet

wat de beste plaats voor de
schotel is in mijn tuin. Kunt u

iets zeggen over de maximale

hoogte van zich in de buurt be-

vindende obstakels, als ik de
elevatiehoek ken?
Antwoord: Deze vraag kan het

beste worden beantwoord in

de vorm van de volgende for-

mule:

h = k + d sin a

of

d = (h-k)/sin o

waarbij

h = hoogte van het obstakel;

d = horizontale afstand tussen

schotel en obstakel;

k = veiligheidsmarge (1 meter

is gebruikelijk);

o = elevatie-hoek voor de

schotel.

Figuur 27. Met
behulp van een
kompas kan

globaal de
azimuth-instel-

ling van de
schotelantenne

worden be-

paald.

Bij bomen dient terdege reke-

ning te worden gehouden met

hun groei en de omvang van

het bladerdek.

Vraag: Ik woon in de kop van

Noord-Holland en heb intussen

mijn satelliet-ontvangstsysteem

kompleet aan het draaien. Met
de schotelpositie heb ik echter

nog problemen. Moet ik hem
voor bijv. Intelsat VF4 nu 27,5°

naar het westen of naar het

zuiden draaien? En met welke

elevatie-hoek? Wat is het ver-

schil tussen azimuth en baan-

positie?

Antwoord: In A is al verteld

dat er een komplexe relatie

bestaat tussen de begrippen

die u noemt in uw vraag. Uit-

gaande van de geografische

positie van de ontvangstanten-

ne en de positie van de satel-

liet in zijn geostationaire baan,

kunnen zowel de azimuth (uit-

gedrukt als een hoek t.o.v. het

geografische noorden), als de
bijbehorende elevatie-hoek (zie

fig. lb in A ) als volgt worden
berekend:

azimuth y = 180 + arctan [tan

(Lo-Op/sin La]

elevatie-hoek o= arctan
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cos La cos (Lo - Op) - r/(r + a)

1 1 - cos2 La • cos2
(Lo - Op)

Figuur 28. Voor
het instellen

van de ele-

vatie-hoek zijn

een graden-
boog en een
schietlood on-

misbare attri-

buten (voor-

beeld).

waarbij

Lo = lengtegraad ontvangst-

positie;

La = breedtegraad ontvangst-

positie;

Op = baanpositie van de sa-

telliet

a & r = zie (1) in A .

Voor de berekening is een cal-

culator nodig die beschikt over

de nodige trigonometrische

funkties en uiteraard in de
stand "graden” wordt gezet.

Denk erom dat als Lo of Op
zich ten westen mochten bevin-

den van de Greenwich-meri-

diaan, er een min-teken voor

het getal komt.

Aangezien de uitkomst van de
azimuth-berekening een hoek
is ten opzichte van het geogra-

fische noorden, korresponde-

ren het oosten, zuiden en
westen met resp. 90°, 180° en
270°, dus net als bij een mag-

netisch kompas. Afhankelijk

van de plaats waar men zich op
aarde bevindt, is er echter een
zeker verschil tussen het geo-

grafische en magnetische noor-

den, zodat met behulp van een
kompas de satelliet-positie in

feite alleen maar bij benade-
ring kan worden vastgesteld.

Niettemin is een goed kompas
een onmisbaar hulpmiddel bij

het uitrichten.

Tabel 5 geeft de listing van een
universeel schotel-uitricht-

programma, gebaseerd op de
zoëven beschreven bereke-

ningswijze. Ofschoon het pro-

gramma geschreven is voor de
Acom en de BBC, zal het be-

paald niet moeilijk zijn om het

aan te passen voor andere

computers.

Omdat het volstrekt geen zin

heeft om de berekende hoe-

ken tot op de sekonde precies

te weten, is met de instrukties

van de regels 120 en 190 ge-

mikt op een nauwkeurigheid

van ± 0,5°. Aan het einde van

het programma worden zes

baanposities als data ingegeven

en met de instruktie van regel

40 in een array gezet. Regel

1070 is toegevoegd om de
antenne-positie ook te kunnen
berekenen voor andere dan de
nu in gebruik zijnde satellieten.

Wanneer de beide hoeken zijn

berekend en zorgvuldig geno-

teerd op een stukje papier, dan
wordt het zo zoetjesaan tijd

voor de eerste praktische po-

ging tot satellietontvangst.

Besteed echter eerst nog even

aandacht aan de volgende

twee punten:

— Uw lokatie dient uiteraard

binnen het bereik van de sa-

telliet te liggen. Bereken de te

verwachten C/n-verhouding op
de in A beschreven manier; is

de uitkomst lager dan + 8 dB,

dan is zelfs met de allerbeste

apparatuur nauwelijks een fat-

soenlijke ontvangst mogelijk.

Voor echt goede resultaten is

een C/n-verhouding van 14 dB
of meer nodig.

— De positie van de schotel

moet zodanig zijn dat hij een
onbelemmerd "zicht” heeft op
de satelliet. Zoek met het kom-
pas het zuiden op en ga zo

dicht mogelijk bij de schotel

met uw gezicht pal naar het

zuiden staan. Trek nu in ge-

dachte een horizontale lijn, die

vanuit het kompas in uw hand
onder de berekende azimuth-

hoek naar een willekeurig

oriënteringspunt in de verte

loopt (zie figuur 27). Dat kan
bijvoorbeeld een boomtop zijn

of het dak van een gebouw of

een ander tamelijk hoog ob-

jekt. Direkt boven dit punt

dient een flinke hoeveelheid

lucht zichtbaar te zijn, m.a.w. er

mogen zich tussen dat punt en
de horizon geen andere hoge
objekten bevinden. In West-

Europa kunnen de meeste sa-

tellieten worden ontvangen met
elevatiehoeken tussen pakweg
20° en 35°, hetgeen betekent

dat de satellieten in principe

hoog genoeg staan om een aan

een korte paal gemonteerde
schotel nog vrij zicht te geven.

De omliggende bebouwing
kan het echter noodzakelijk

maken om hem toch wat hoger
te plaatsen.

Gezien de onnauwkeurigheid

van de meeste kompassen en
het eerdergenoemde verschil

tussen het geografische en
magnetische noorden, is het

aan te bevelen om de elevatie-

hoek allereerst in te stellen op
de in figuur 28 getoonde ma-
nier. Houd de gradenboog
exakt parallel aan de as van de
schotel en lees dan de elevatie-

hoek af, welke gelijk is aan o

in figuur lb in A . Wanneer
men beschikt over een deug-

delijk schietlood en het niet al

te hard waait, is het zonder

meer mogelijk om de hoek tot

op 1 graad nauwkeurig in te

stellen.

Probeer nooit een satelliet te

ontvangen als u niet het minste

idee hebt waar die zich ergens
bevindt, want zoiets staat gelijk

aan het zoeken van een naald

in een hooiberg. Wanneer een-

maal de juiste elevatie-hoek be-

paald is, zet de schotel dan
provisorisch vast in die positie.

Kontroleer vervolgens of de
LNB wel exakt op de as van de
schotel is gericht.

Ontgrendel nu de azimuth-in-

stelling(en) van de antenne en
zorg dat de schotel vrij kan be-

wegen zonder dat daarbij de
elevatie-hoek wijzigt. Bepaal

globaal de azimuth-positie met
behulp van het kompas en
maak gebruik van de SCAN-
faciliteit, zoals beschreven in

deel 3 van B . Verdraai de
schotel nu uiterst langzaam
rond het met het kompas be-

paalde punt; aangezien de ope-

ningshoek van een schotel van

1,5 m slechts ongeveer 1° be-

draagt, is het uitrichten ervan

op een satelliet absoluut niet te

vergelijken met bijvoorbeeld

het instellen van een TV-anten-

ne! Raadpleeg figuur 29 in het

geval u nog problemen mocht
hebben met het verschil tussen

a en y.

Zodra u eenmaal de eerste syn-

chronisatiebalken op het beeld
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hebt waargenomen, is het in

feite een fluitje van een cent

om de hele zaak te pieken op

maximum uitslag van de S-

meter. Kontroleer daarna zorg-

vuldig of een kleine korrektie

van de stand van de LNB wel-

licht nog een lichte verbetering

geeft en kijk of de polarisatie

nog valt te optimaliseren. Al

naargelang de elevatie-hoek,

dient rekening te worden ge-

houden met een zekere polari-

satie-offset-hoek. Vooral bij een
o kleiner dan 20°, loont het de
moeite om de juiste polarisatie-

offset vast te stellen, welke

maximaal zo’n + 45° kan be-

dragen, gezien vanuit de voor-

kant van de schotel.

U zult ongetwijfeld merken dat

het instellen van de schotel

binnen de kortste keren ge-

woon een routine-klus wordt

en dat het opsporen van een

satelliet aan de hand van enke-

le oriëntatiepunten en een paar

aantekeningen straks hooguit

een minuut of vijf in beslag

neemt.

TVsatellieten, nu
en straks

Vraag: Zijn er behalve ECS-1 en
Intelsat VF10 nog andere satel-

lieten die TV-programma's uit-

zenden?

Antwoord: Jazeker. U kunt

ECS-2 eens proberen (baanpo-

sitie 7° O); die zendt op vaste

tijden drie EBU-nieuwskanalen

uit, welke bedoeld zijn om de
verschillende Europese TV-

stations van informatie te voor-

zien. Deze transponders funge-

ren tevens als tweeweg-relais-

stations, om cameraploegen bij

belangrijke evenementen tech-

nische instrukties te kunnen
geven. Ook zit op ECS-2 het

VISNEWS-nieuwskanaal, alsme-

de Televerket Norway, welke
uitzendt in C-MAC.
De satelliet Nordic-1 (4° W)
zendt de programma’s van

Zweden-1 en -2 uit in C-MAC.
Als uw lokatie een onbelem-
merde blik naar het oosten

biedt, dan kunt u eens een po-

ging wagen om Intelsat VF12
(bijgenaamd "Copemicus”) te

ontvangen, welke zich boven

de Indische Oceaan bevindt op
een positie van 60° O. Deze sa-

telliet zendt vier Duitse TV-

programma’s uit en kan in ons

land uitstekend worden ontvan-

gen, mits de schotel op een
voldoende kleine elevatie-hoek

kan worden ingesteld.

Mocht u de gelukkige bezitter

zijn van een outdoor-unit met
een Polar-Mount en een be-

stuurbare polarisator, dan is het

zeer zeker de moeite waard

om eens een middag op te of-

feren aan het zoeken naar an-

dere satellieten; er staan nog
verschillende lanceringen op
het programma, terwijl er ook

nogal wat satellieten zijn die op
experimentele basis worden
bedreven. Tijdens onze experi-

menten hebben wij proef-uit-

zendingen waargenomen in

verschillende MAC-standaards,

evenals testbeelden in geko-

deerd video met begeleidende
data-kanalen in het audio-

gedeelte van de baseband.

Ter afronding van dit antwoord,

toont figuur 30 een overzicht

van geostationaire satellieten

die op dit moment operatio-

neel zijn. Eerlijkheidshalve

moet worden vermeld dat deze
niet allemaal even interessant

zijn; sommige zijn louter voor

data-kommunikatie bestemd,

terwijl weer andere een heel

laag uitgangsvermogen hebben
of een hele smalle afstraalhoek.

Vraag: Waarom komen de
rechtstreekse Europese uitzen-

dingen (DBS) maar niet van de
grond?

Antwoord: Ofschoon de Franse

en Duitse TV-organisaties zulks

uitdrukkelijk beloofd hadden,

is er in het afgelopen jaar niets

terecht gekomen van hun geza-

menlijk DBS-projekt, TV-SAT &
TDF-1. Omdat hierover nogal

wat verwarring heerst, even

een korte inventarisatie van de
problemen:

1. Zowel de ESA als de NASA
hebben noodgedwongen

hun lancering-programma moe-

ten herzien, teneinde het nodi-

ge onderzoek te kunnen doen

naar de technische problemen

die zich de afgelopen tijd heb-

ben voorgedaan bij de draagra-

ketten.

2. De technici bij Marconi,

Thomson-CSF, Telefunken en

G&C maken zich nog steeds

zorgen omtrent de betrouw-

baarheid van de high-power-

TWT’s, welke een uitgangsver-

mogen dienen te leveren van

zo’n 300 W. Hoewel de meer
dan 20 meter grote zonnepane-

len stroom genoeg leveren, is

de stabiliteit van de draaggolf

nog steeds niet zodanig dat

ook bij de slechts denkbare at-

mosferische kondities een on-

berispelijke ontvangst is

gegarandeerd. Hier wordt dus

nog aan gewerkt.

3. De ekonomische levensvat-

baarheid van DBS staat nog

steeds ter diskussie. De aan-

sluitende projekten TV-SAT-2 en

TDF-2 lopen een behoorlijke

kans om te worden geannu-

leerd. Er blijken tal van politie-

ke en kommerciële problemen
verbonden aan het vinden van

licentiehouders voor de ver-

schillende transponders.

Intussen staat ook de techni-

sche ontwikkeling van ontvan-

Figuur 29. Bij

het uitrichten

van de schotel,

dienen azmnuth

en elevatie-

hoek afzonder-

lijk te worden
ingesteld (voor-

beeld).



elektuur

februari 1987

30

Figuur 30.

Overzicht van

kommunikatie-

en TV-satel-

lieten in de
4-CHz- en
11-CHz-band

(resp. C en Ku).

GEOSYNCHRONOUS SATELLITES

BAND c K BOTH

EXISTING • • v

PROPOSED o 0 •

INTELSAT IV F8 179* E

INTEISAT IV Fl 174' E

AUSSAT III (1985) AUSnutiA 164'

E

AUSSAT II (1964) austhaua 160* E -

AUSSAT I (1984) austraiu 156* E -

PALAPA 81 (1963) .ndoncs* 106* E

ISCOM I «o* 105* E

135* E SAKURA A2 (1983) japan

1M* E SAKURA B2 (1983) japan

n l 18* E PALAPA B3 (1985) .noOncsia

pi 13* E PALAPA 82 (1984) .*00*65*

o I r~ 1 10* E BSE-2. BS-2A (1984).

BS-2B 0985) Japan
ooa Q

UC.I 1 Al* C 1 •

INSAT IB (1983) «*0* 94* E —
GORIZONT USSR 90* E

RADUGA uss* 86* E

PALAPA A2 **00*€Sia 83* E —
PALAPA Al iNOONCSiA 77* E

143* W SATCOM V uS

139* W SATCOM IR (1983) uS

— 135* W SATCOM I. GALAXY I (1983) 05 ///"
-131* W SATCOM IIIR us

127* W COMSTAR IV. TELSTAR MIC (1984) us / «fig^
123* W WESTAR V us / rfföi-ï
119* W SATCOM II. SPACENET I (1984) us / SSUFvi
116* W ANIK Cl canada

ii4* w ANiK 02 canada

ii3* w ANiK C2 canada
\

- 109* W ANIK B Canada \
-108* W GTE II (1984) us \ \K*:V

— 104*W ANIK 01 CANaoa \
^— 103* W GTE I (1984) us \\

102* W ILMUICAMUA (1985) M€*CQ
—— loo* w ses i u$

• 99* W WESTAR IV uS
97* W SBS II uS

-95*W COMSTAR II. TELSTAR UIA (1983) uS

• ~—— 94* W SBS III us

INTELSAT IVA F6. INTELSAT V F5 83* E

INTEISAT V F12 60°E

GORIZONT USSR 53* E

RADUGA USSR 35* E

.
ARABSAT (1966) 26° E

ARABSAT (1986) 19° E
ECS-2 (1984) (sa 15* E

ECS-1 (1983) (SA 10* E O
TEIE-X 0968) SWEOEN 5-E-^teucomm , „„3 ,

/^-TELECOMM II (1983) »RanCO GIRman

y'F, 11 5* W SYMPMONIE I.

0 SYMPMONIE II IRANCOOCRMAN

. g, 14* W GORIZONT USSR

0 k-l8 5*W INTELSAT IVA F1

f

19* W TV-SAT A3 (1966) QERMANY L-SAT (1987) ESA
1 LUX-SAT (1967) IUXEMBOURG TOF 1 (1967) FRANCE

• 21 5* W INTELSAT IVA F2— 24 5* W INTELSAT V F3. SlRlO haiy

27 5* W INTELSAT IV F4. INTELSAT V F4

o ASTRA «1987)

74* W GALAXY II (1983) uS

70* W SPACENET II (1984) us

I
53* W INTELSAT IV F7

• MALLEY I (19A8) u« 31* W-
INTELSAT IVA F4 34 5* W .

INTELSAT V F2—

J

- 79* W WESTAR I. WESTAR II. J
ADVANCED WESTAR II (1964) uS

I— 83* W SATCOM IV uSL 85* W ILMUICAMUA (1985) M0«0
— 87* W COMSTAR III. TELSTAR IIIB (1984) us
91* W WESTAR III. AOVANCEO WESTAR I (1964) us

gers bepaald niet stil. Tegen

de tijd dat TV-SAT en TDF-1

operationeel zijn, zou hun reus-

achtige zendvermogen wel

eens wat overdreven kunnen

zijn voor LNB’s met een ruisge-

tal van rond de 1,8 dB. De in

A gegeven berekeningen le-

ren immers dat een verbetering

van het LNB-ruisgetal met

1,2 dB gelijkstaat met een toe-

name van 3 dB in het effektieve

zendvermogen.

Al met al is het dus niet zo ver-

wonderlijk om te horen dat er

op het ogenblik snelle vorde-

ringen worden gemaakt bij de

ontwikkeling van zogeheten

medium-power-transponders.

Binnen niet al te lange tijd krij-

gen we te maken met een heel

nieuwe generatie satellieten:

de quasi-DB-satellieten. De
nieuwe Intelsat V FII en Eutel-

sat F-2 vormen hier sprekende

voorbeelden van. Deze satellie-

ten bevatten twee keer zo veel

transponders als TV-SAT 1, en
produceren niettemin elk een

E1RP van 50 dBW — een ver-

mogen dat ruimschoots toerei-

kend is voor een goede ont-

vangst, bij gebruik van een

1-meter-schotel en een LNB met

een ruisgetal van minder dan

2 dB. Wij zijn zeer nieuwsgierig

hoe zij het er straks van af zul-

len brengen.

RTL (Radio Télévision Luxem-
bourg) is zo ondernemend ge-

weest om door RCA een kom-
pleet nieuwe satelliet te laten

ontwerpen en bouwen. Deze
Astra schijnt een zes-kanaals ty-

pe te worden met een vermo-

gen van 52 dBW en komt in

een geostationaire baan op
19 O (zie figuur 9 in A ). Naar

wij hebben gehoord zal de

Astra deze zomer al in gebruik

worden genomen — dus zelfs

nog eerder dan het Frans-

Duitse projekt.

Als het goed is staat er in de
nabije toekomst dus van alles

te gebeuren en wij zien de
eerste DBS-signalen met span-

ning tegemoet. Tot het zover is,

zullen wij u op de hoogte

trachten te houden van de lo-

pende ontwikkelingen!

Literatuur:

(5)

. Direct broadcasting experi-

ments with OTS; synthesis

ofresults. Technische publika-

tie van de EBU, nr. 3231-E*.

(6)

. Essential charactehstics for

a Eutelsat-I receiving earth

station, having the minimum re-

quired performance for tele-

vision*. Technische publikatie

van de EBU, nr. 3248-E.

Verder aanbevolen leesma-

teriaal:

— Satellite TV applications

(april '86). Plessey Semicon-

ductors.

— World Satellite Almanac,

door Mark Long.

— Satellites today Home sat-

ellite TV installation and
troubleshooting manual. The
hidden signals on satellite TV.

Deze drie uitgaven kunnen
worden besteld bij Universal

Electronics Ine., 455 Groves

Road, Suite 13, Columbus, Ohio

43232, USA. Tel.: 614-866-4605.

— Femsehsatelliten
, door Stratis

Karamanolis. Verkrijgbaar via

Elektuur.

— Verschillende artikelen in de
EBU Review: o.a. in de num-

mers 200, 212, 215 en 216.

— De in de aanhef van dit arti-

kel genoemde Elektuur-

artikelen.

*) Een katalogus van alle tech-

nische publikaties wordt gratis

verstrekt door:

European Broadcasting Union,

Technical Centre, t.a.v. M.Syster-

mans, Avenue Albert Lancaster

32, B-1180 Brussel, België.


