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32 autoranging digitale multimeter
Eén IC bevat praktisch een komplete DMM f

'

inklusief een automatische bereikenschakelaar.

36 hifi-mikrofoonversterker

Deze schakeling kan optimaal aan de mikrofoon

worden aangepast en levert uitmuntende

prestaties.

38 afstandsbediening per telefoon

Apparaten en installaties kunnen hiermee over

zeer grote afstanden in- en uitgeschakeld

_ worden.

42 Schneider/Amstrad GT
Een hogere grafische resolutie, meer snelheid en

een harddisk inbouwen, dat is allemaal mo-
gelijk.

48 komponententester
Een handige voorzetschakeling voor de skoop.

50 FM-stereo-walkman
Een super-kleine FM-ontvanger die met SMD-
komponenten is opgebouwd.

55 het lek van ELektuur

56 print-layouts

59 D/A-omzetter
Ontworpen voor de l/O-bus, maar ook direkt

aansluitbaar op veel computers.

62 komplexe-golf-generator

Deze generator levert een grote variëteit aan

golfvormen, met kontinu instelbare overgangen.

68 akoestische lineaire motor
een interessante experimenteerschakeling met

een kwasi-digitale driefasen-sinusgenerator.

70 klapgenerator
Een klapschakeling die nog meer kan dan alleen

in de elektronische handen klappen.

73 16-K-pseudo-ROM voor C64
Een CMOS-RAM-met een akku of batterij kan

de computerdata heel lang onthouden.

78 oktaafgenerator
Een unit die gewoon gitaar-geluid omzet in een

basgitaar-geluid.
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redaktioneel

Terwijl duizenden Nederlanders zich

klaar maken om op vakantie te

gaan, zitten we hier bij Elektuur

al wekenlang te zwoegen om de

komende Halfgeleidergids uit de

grond te stampen. Een jaar lang

hebben ontwerpers en redakteuren

interessante schakelingen bij elkaar

gezocht om daarmee het juli/

augustus-dubbelnummer te kunnen

vullen. Daarna moet de redaktie nog

eens zo'n dikke honderd teksten bij

de stapel schema's gaan schrijven.

U begrijpt wel, dat geeft een berg

papier en een topdrukte op onze

redaktie. Maar, zoals ieder jaar, kunt

u ook nu weer netjes op tijd een

extra dik nummer verwachten.

Of u nu wel of niet op vakantie

gaat, de oplagecijfers van de voor-

gaande jaren hebben bewezen dat

onze HG een echte topper is, waar

heel wat elektronici en hobbyisten

met spanning naar uit kijken. Nog
enkele weken geduld, dan is het

weer zo ver. In dit juni-nummer heb-

ben we er vast een beetje naar toe

gewerkt, door wat meer schakelin-

gen dan gewoonlijk te presenteren.

Veel plezier met dit voorproefje!
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Elektuurprinten. -frontplaten. -soft-

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

kaart achterin dit blad of via de
Elektuur-databank (zie kolofon). U
kunt ze ook rechtstreeks en tegen
vooruitbetaling bestellen bij Elektuur
B.V., Beek (LI 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 Belgiö

PCR 000 017 70.26 01).
•

(E)PROM's kunt u door Elektuur

B.V. laten programmeren. Stuur de
(E)PROMI’s) in een deugdelijke ver-

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

vermelding van het gewenste
Elektuur-programma + bestelnum-
mer on maak gelijktijdig het ver-

schuldigde bedrag

(+ f 3.50/Bfrs. 69 voor verzend- en
administratiekosten) ovor op bo-
venstaand post- of bankrek. nr. met
vermelding van het bostelnummer.
(Elektuur B.V. kan niet aansprakelijk

worden gosteld voor verlies of be-

schadiging. in welke vorm dan ook.
van toogezonden 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

cassettebestel- gul- Bfrs.

nr. dens

009 27,30 538

011 27,30 538

cassette met 15 pro

gramma's voor

de spelcomputer
cassette met 15 pro

gramma's voor

de speelcomputer

PROGRAMMEER SERVICE

cassette routine voor

NIBL-computer
in 1 x MM5204Qof
1 x 2716 EPROM

junior-computer

in 1 x 2708 EPROM
lichtende disko vloer

in 1 x 2708 EPROM
schaakprogramma
voor Intelekt in

2 x 2716 EPROM
junior tape-

monitor (TM)
in 1 x 2716 EPROM

junior printer -

monitor en PME in

1 x 2716 EPROM
Herprogrammeren van 507 naar 507-

N

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

bestel

nr.

gul-

dens
Bfrs.

502 16.- 315

503 20.- 394

504 20.- 394

505 44.- 867

506 21.- 414

507-N 28. - 552

508

509

13.

28.

256

552

510 14.- 276

511 28.- 552

512 28.- 552

513 28.- 552

514 28,- 552

514 N 28,- 552

515 20.- 394

516 21.- 414

517 28. - 552

518 20.- 394

519 28.- 552

521 55. - 1084

522 75.- 1478

523 44,- 867

524 28. - 552

525 44.- 867

526 28. - 552

527 28.- 552

528 28.- 552

529 13.- 256

530 44,- 867

531 44,- 867

532 44.- 867

533 NL 44.- 867

junior databussturing

in 1 x 82S23PROM
tijdsem-processor

in 1 x 2716 EPROM
150 MHz-frekwentie
moter
in 2 x 82S23PROM

junior disassembler.

-EPROM program
meer software en
systeemvek toren

(
* hex dump) in

1 x 2716 EPROM
autonome schakel-

klok

in 1 x 2716 EPROM
keysoft polyfoon

keyboard
in 1 x 2716 EPROM
doka computer
in 1 x 2716 EPROM

doka computer
(vlg. jan '83)

in 1 x 2716 EPROM
DOS software

in 1 x 2708
sprekende dobbel
steen

in 1 x 2716 EPROM
ELEKTERMINAL
clekterminal

in 1 x 2716 EPROM
morse-programma
voor de Junior-

Computer
in 1 x 2716 EPROM

telex-programma
voor de Junior

Computer
in 1 x 2716 EPROM

karaktergenerator en
video-routines voor

DOS-Junior
in 1 x 2732

1 x 2716 EPROM
karaktergenerator

en video-routines

voor uitgebreide

Junior in 1 x 2732
2 x 2716 EPROM

karaktergenerator

in 1 x 2732 EPROM
quantisizer

in 1 x 2716EPROM
universele terminal

in 1 x 2732 EPROM
windrichtingsmeter

in 1 x 2716 EPROM
Elabyrint in

1 x 2716 EPROM
EPROM-duplikator
in 1 x 2716 EPROM

multimeetmonitor
in 1 x 82S23 PROM

typemachine-
interface

in 2 x 2716 EPROM
pP-gestuurde
frekwentemeter in

1 x 2732 EPROM
X-Y-plotter in

1 x 2732 EPROM
Octopus 65
momtorprogramma

in 1 > 2732 EPROM

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
551 52.- 929 MSX-EPROMmer in

1 x 27128
552 52.- 929 referentietijd-klok

in 1 x 2764

bestel- gul- Bfrs omschrijving
nr. dens

PWS-1 10.- 197 ESS-511 software

PWS-2 10.- 197

PWS-3 10.30 203

PWS 5 20.- 394

dokumentatie:
wijzigingen/

aanvullingen

ESS-507-N
DOS bootstrap-

loader

listing ESS 515
aanvullende

informatie univer-

sele terminal

listings

computer -skoop

FRONTPLATEN

bestel-

nr.

82178-F

83022 F

•83051-F
84012-F
84037 F

#84024 F

84111-F
84097 F

gul-

dens

9.90
17,66

19.45

20.50
18.40

29.50
19.90

42. -

Bfrs. frontplaten

195
348

383
404

362
581

392
827

#85047 F 59.50 1172

85103-F 20.50 404
86018-F 18,50 364
86041-F 14.10 278

86012-1F 11.30 223
86012-2F 12,65 249

86012-3F 20.10 396
86012 4F 20.45 403
86012-5F 18.90 372
86012-6F 13.80 272
86082 F 13.85 273
86461 F 18.20 359

86120-F 25.40 500
87001 F 21,80 430

86111-F 22.40 441

86111 F2 17,70 349

86124-F 62.70 1235
87099-F 7.95 157

labvoeding

Prelude XL
Maestro
kapaciteitsmetor

pulsgenerator

tcrts-analyzer

funktiegcnerator

pP gestuurde fre-

kwentiemeter
onmogelijke schakcl-

klok

swecpgenerator
dubbele voeding
LS-impedantiemoter
draagbaar meng-
paneel:

MlC-modulo
MD STEREO
module
uitgangsmodule 1

voedmgsmodule
uitgangsmodule 2
blindplaat

satelliet- converter
high resolution

toerenteller

RMS-millivoltmeter

digitale sinus-

generator

the preamp:
frontplaat

the preamp:
achterzijde

referentietijd-klok

autoranging DMM

PRINT SERVICE

Wanneer u een print(en) bestelt, kunt
u desgewenst het (de) bijbehorende
nummer(s) van Elektuur meegeleverd
krijgen door bij uw bestelling per
nummer 1 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.

bestel- gul- Bfrs. omschrijving
nr. dens

OKTOBER 1986

86012-3A21.15
86012-3B 18.85
86051 21.15
86082-1 50,40

417
371
416

993

86086 16,10 317

86090 1 31,80
86090-2 11.85

627
234

NOVEMBER 1986

86012-5 23,80
86039 23,20
86082 2 33,90

470
457

86083
9968 5

86100
86110

98.25

8.25

11.45

19,75

1936

163

226
390

DECEMBER 1986
86022 4.20 83

86103 24.80 489

86111-1 41.65 821
86111-3 27,60 544
86118 9.95 196
86120 38,90 766

JANUARI 1987
86082 3 27.60 544

86125 33,70 664
87001 29.95 590

draagbaar meng-
paneel

uitgangsmodule IA
uitgangsmodule 1B

gitaar -equalizer

convorter-print voor
satelliot-TV

kleintje stereo

seriële A/D-omzetter
hoofdprint
insteekmodulo

draagbaar meng-
paneel:

uitgangsmodule 2
8 voudige rolaiskaart

convorter-print 2
voor satelliet TV
computorskoop
cornp. skoop
voeding
PIA adapter
barometrische

hoogtemoter

digitale tempera-
tuurmeter

Atari-TV-interface

the preamp:
voedingsprint

busprint

auto aktief

RMS-millivoltmeter

uitbreidingsprint

voor satelliet-TV

MSX-I/O cartridgo

digitale sinus
generator

draagbare studio

Electron ROM/
RAM-cartridge

the preamp:
hoofdprint

DCF-ontvangor
skoopgeheugcn

MSX-EPROM
programmer
MIDI star

biphaser

motor-interkom
facsimile- interface

IR-afstandsbediening:
zender

ontvanger
referentietijd-klok

zandloper

D/A-omzetier
FM-stereo-walkman
hifi-mikrofoon-

versterker

16-K-pseudo-ROM
autoranging DMM
komponententester

Van de met • aangeduide produkten is de
leverbaarheid niet gegarandeerd.

FEBRUARI 1987
86047 83.95

22,70
1654
447

86111-2 89.90 1771

86124a
86135

34,85
20.15

MAART 1987
87002 37.95

87012
87026

29,60

32.85

APRIL 1987
87024 19.55
87038 29. -

687
397

748

583
647

385
571

MEI 1987

86115-1
86115-2

86124 2
87406

11.40

13.25
28.65

22.60

225
261
564
445

JUNI 1987
86312 14.50 286
87023 9.05 178
87058 9.80 193

87082 11.65 230
87099 18,75 368
87100 7,80 154
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AUTORANGING
DIGITALE
MULTIMETER
Digitale muitimeters worden tegenwoordig voor relatief

lage prijzen verkocht. De vraag is dan ook of het zelf

bouwen van een multimeter nog loont. Wij dachten van
wei, vooral omdat er nu een IC op de markt is

verschenen waarin praktisch een komplete DMM is

ondergebracht, inklusief de bereiken- "schakelaar”.

met 3 3/4

digits

Als we naar figuur 1 kijken,

dan zien we dat het IC toch

niet alles bevat. Er zijn nog en-

kele externe komponenten no-

dig. Het gaat hierbij vooral om
komponenten die niet of niet

nauwkeurig genoeg geïnte-

greerd kunnen worden. In de
lijst met technische gegevens
kunt u lezen wat de multimeter

zoal presteert.

De schakeling is opgebouwd
rond het Intersil-IC ICL7139, dat

een digitale multimeter bevat

inklusief een automatische

bereiken-schakelaar en display-

drivers voor een LCD. De auto-

matische bereiken-schakelaar

is echter niet zo "intelligent”

dat ook het type meting (span-

ning, stroom of weerstand)

door het IC wordt ingesteld,

gelukkig maar, want dat lijkt

ons voor het praktische ge-

bruik ook niet zo handig . .

.

Door middel van S3a wordt het

te meten signaal naar de juiste

ingangen van het IC geleid en
S3b stelt het IC in op de juiste

meetmethode. Staat S3 in de
stand DC-V, dan kiest het IC uit

de vier beschikbare bereiken

(400 mV. . . 400 V) het meest ge-

schikte bereik. In de stand AC-
V kan eigenlijk niet van ”auto-

ranging” gesproken worden,
want er is maar één wissel-

spanningsbereik (400 V). Voor
de weerstands- en stroomme-
ting beschikt S3 over twee
standen. Dus toch geen auto-

Technische gegevens

• 13 meetbereiken gelijkspanning: 400 mV, 4 V, 40 V, 400 V
wisselspanning: 400 V/50 Hz (zie tekst)

gelijkstroom: 4 mA, 40 mA, 400 mA, 4 A
weerstand: 4 k, 40 k. 400 k. 4 M

• nauwkeurigheid 400 V-DC:

V-DC overige:

4 k en 400 k:

40 k en 4 M:

4 mA en 400 mA:
40 mA en 4 A:

400 V/50 Hz:

± (1% van de gemeten waarde + 1 digit)

± (0,2 % van de gemeten waarde + 1 digit)

± (0,5 % van de gemeten waarde + 8 digits)

± (1 % van de gemeten waarde + 9 digits)

± (0,5 % van de gemeten waarde + 1 digit)

± (0,2 % van de gemeten waarde + 1 digit)

± 2% van de gemeten waarde

• ingangsweerstand bij spanningsmeting: 10 MQ

• autoranging

• energieverbruik: <20 mW
• levensduur van de batterij: 1000 uur

• display-hold-schakelaar

• verbindingstester met akoestisch geluid

• Low-Batt-indikatie

• automatische nul-instelling

• beveiligd tegen overspanning en te grote stromen in alle bereiken
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ranging? Ja en nee. Om de

(onnauwkeurigheid van de

weerstandsmeting in de hand

te houden, kan worden geko-

zen uit de standen L(ow>Q en

H(igh>Q. In deze standen kiest

het IC dan weer uit twee berei-

ken, 4 kQ en 40 kQ respektie-

velijk 400 kQ en 4 MQ. Voor de

stroommeting is een soortgelij-

ke verdeling toegepast, L-A

voor de bereiken 4 mA en

40 mA en H-A voor de berei-

ken 400 mA en 4 A. Speciaal

voor het H-A-bereik is een

aparte ingangsbus aange-

bracht, onder andere omdat de

kontakten van S3 geen 4 A ver-

dragen.

De multimeter kan ook worden
gebruikt als "pieper” om ver-

bindingen te testen. In de

stand L-Q laat de zoemer zich

horen zodra de weerstand van

de verbinding kleiner wordt

dan circa 1 kQ. Verder geeft

IC1 een indikatie als de batterij

uitgeput is. Op het display ver-

schijnt dan de tekst ”Low Batt”.

Ook een handig extra is de

HOLD-schakelaar waarmee de

inhoud van het display wordt

vastgehouden (S2 gesloten). Bij

het meten in moeilijke posities

is dit een prima hulpmiddel,

vooral als S2 via een extra

snoertje op de meetpen wordt

gemonteerd.

De multimeter is weliswaar

autoranging, maar een over-

spanningsbeveiliging blijft toch

noodzakelijk. Er zijn twee mo-

gelijkheden om dit te doen, na-

melijk met een met edelgas

gevulde overspanningsbeveili-

ging of met een varistor (span-

ningsafhakelijke weerstand,

VDR). De VDR heeft als voor-

deel de snelle reaktietijd, die

korter is dan 25 ns, maar heeft

als nadeel de hoge paracitaire

kapaciteit van circa 200 pF. De
met edelgas gevulde overspan-

ningsbeveiligingen, in het in-

ternationale jargon ook wel

"surge arrester” (Ar) of "surge

voltage protector” (SVP) ge-

noemd, heeft daarentegen een

geringe kapaciteit (1 ... 7 pF) en

een iets langere reaktietijd.

Voor het prototype hebben we
de arrester B2B600 van Siemens

gebruikt, vanwege de geringe

kapaciteit (2 pF).

Om een stabiele referentie-

spanning te krijgen, is voor D10

een zogenaamde bandgap-

referentie gebruikt. In feite is

D10 een IC dat zich als een ze-

nerdiode gedraagt. De referen-

tiespanning wordt via PI naar

het IC geleid, zodat de meter

kan worden afgeregeld. Als

voeding dient een 9-V-batterij,

die met SI kan worden inge-

schakeld.

Nu eerst nog iets over de wis-

selspanningsmeting. De multi-

meter gebruikt daarvoor een
wat ongebruikelijke meetme-
thode. Hij detekteert de nul-

doorgang aan het begin van de
positieve halve periode en
voert dan gedurende deze pe-

riode een gewone gelijkspan-

ningsmeting uit. Door het

resutaat met 1,107 te vermenig-

vuldigen wordt de gemeten ge-

middelde waarde omgerekend
naar de effektieve waarde, die

Figuur 1. De
schakeling van

de multimeter

bestaat in prin-

cipe uit een
6-standenscha-

kelaar, een IC
en een display.
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Figuur 2. De
print-layout van

de multimeter
Let op de kom-
ponenten en
draadbruggen
die onder an-

dere kompo-
nenten gemon-
teerd moeten
worden.

Onderdelenlijst

Weerstanden:

(R1+R2MR3 + R4) =

10 M/ 5%
R5 = 10 k/ 5 %/5 W
R6,R7 = 1 M/0,1 %
R8 = 1 Q24/1 %
R9 = 8Q66/ 1 %
R10 = 0,1 0/ 5 %/2 W
Ril = 100 k

R12 = 47 k

R13 = 22 k

PI = 20-k-meerslagen-

instelpotmeter

Kondensatoren:

Cl = 180 p

C2,C4,C5 = 100 n

C3 = 3n9/2,5 %.

polypropyleen

C6 = 10^/16 V

Halfgeleiders:

D1,D2 = 1N4001

D3...D9 = 1N4148

D10 = ICL8069

Tl = BC547B

IC1 = ICL7139

Diversen:

S1,S2 = enkelpolige

schakelaar

S3 = draaischakelaar,

2 moederkontakten,

6 standen

XI = 100-kHz-

miniatuurkristal

Bz = zoemer PB2720

(Toko)

Arl = SIOV S10K625

of B2B600 (Siemens)

F1 = zekering 4 A snel

print-zekeringhouder

9-V-batterij met

aansluitclip

3 4*mm-stekerbussen

behuizing 65-2996H

(Vero)

display 38D8R02H

40-pens wire-wrap IC-

voet voor het LCD

print EPS 87099 (zie

pag. 6)

frontplaatfolie 87099-F

(zie pag. 6)

Geschatte bouwkosten:

circa f 170,- (inkl.

kastje)

vervolgens op het display ver-

schijnt. Nadeel van deze me-
thode is, dat ze alleen goed
werkt bij een frekwentie van

50 Hz. Wilt u de meter exporte-

ren naar landen met een netfre-

kwentie van 60 Hz, dan moet
de kristalfrekwentie worden
verhoogd tot 120 kHz.

Komponenten-
keuze en bouw
Over een aantal komponenten

valt er nog het één en ander te

melden. Zo moet kondensator

C3 een polypropyleen-konden-

sator zijn met een tolerantie van

2,5 %. Voor C2 is geen speciaal

type nodig, zolang de lek-

stroom maar laag is. Bij de
weerstanden R1 . . . R10 ligt de
zaak wat moeilijker, voor een
optimaal resultaat moeten deze
weerstanden namelijk worden
uitgezocht. Voor R5 en R6
(weerstandsbereiken) is de pre-

ciese waarde belangrijk, omdat
de onbekende weerstand met

deze weerstanden wordt verge-

leken. Dat R5 een vermogens-
weerstand moet zijn, heeft te

maken met de beveiliging van

5*
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de multimeter in de weerstands-

bereiken. U kunt hier ook een

"gewone” precisie-weerstand

(10 k/0,1 %) monteren. Een be-

dieningsfout kost u dan één
nieuwe precisie-weerstand.

Voor de andere weerstanden

geldt, dat de onderlinge ver-

houding moet kloppen. De
exakte waarde is minder be-

langrijk. Deze weerstanden

moeten zich verhouden als:

(R1 + R2)
:
(R3 + R4) : R7 : (R8 +

R9 + R10) : R10 = 10 MQ :

10 MQ : 1 MQ : 1 Q : 0,1 Q. Wie
niet de mogelijkheid heeft om
al deze weerstanden zo nauw-

keurig uit te zoeken, kan zich

beperken tot de weerstanden

Rl. . .R3 of helemaal niets uit-

zoeken. Alleen gaat de nauw-

keurigheid iets achteruit,

hetgeen voor hobby-toepassin-

gen meestal toch niet zo erg is.

Het printontwerp is afgebeeld

in figuur 2. Begin met het plaat-

sen van de geïsoleerde draad-

bruggen. Met een IC-voet in

wire-wrap uitvoering kan de

plaats van het display aange-

past worden aan de inbouw-

hoogte van de behuizing. De
stekerbussen kunnnen het best

op de behuizing worden vast-

geschroefd om te voorkomen

dat de print mechanisch belast

wordt. In de door ons gebruik-

te behuizing zit een aparte

ruimte voor de batterij die we
met wat schuimrubber opvullen

tegen het rammelen. De af-

scherming hebben we gemaakt

van aluminiumfolie die we aan

één zijde met plakplastic heb-

ben bekleed. Let er op dat de

folie bij het inbouwen geen
kontakt maakt met andere on-

derdelen. De afscherming moet

met de aansluiting "shield" op
de print worden verbonden.

Dit gaat het gemakkelijkst door

de afscherming samen met een

soldeerlip onder de moer van

S3 vast te zetten.

Voor het afregelen hebt u of

een nauwkeurige spanning van

3,700 V nodig of een nauwkeu-

rige voltmeter om de multime-

ter mee te vergelijken (bij een
spanning van ongeveer 3,7 V).

Met PI kunt u nu de multimeter

op de juiste waarde zetten.

Daarmee is de meter afgere-

geld en klaar voor gebruik.

(87099)

35

Figuur 3a. De
boormal voor

de frontplaat

van de meter.

Figuur 3b. Zo
ziet de front-

plaatfolie er uit.
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ruisarm en
optimaal

aan te

passen

Onderdelenlijst van de

symmetrische versie:

Weerstanden (1%):

R1.R4 = 332 Q
R2.R3 = 22k1

R5,R7 = 6k81

R6 = 1k50

R8,R9 = 1k21

R10,R11,R12 = 5k62

R13 = 4k75

R14 = 100k

Kondensatoren:

C1,C2 = vervallen

C3 = 22 p, styroflex

C4 = 1M5, MKT
C5.C6 = 10 m/16 V

C7...C14 = 100 n

Halfgeleiders:

D1,D2 = 1N4148

IC1...IC4 = OP27 of

NE5534

Diversen:

print EPS 87058

Geschatte bouwkosten:

circa / 50, -

Onderdelenlijst van de

asymmetrische versie:

Weerstanden (1 %):

R1,R2,R5,R6,R7 = ver-

vallen

R3,R11 = 47k5

R4 = 681 Q
R8 = 100 Q
R9 = 0 Q (draadbrug)

R10.R13 = 1 k00

R12 = 8k25

R 14 - = 100 k

Kondensatoren:

Cl =
1 m, MKT

C2,C3 = 22 p, styroflex

C4 = 1p5, MKT
C5.C6 = 10 m/ 16 V

C7...C10 = vervallen

C11...C14 = 100 n

Halfgeleiders:

01,02 = 1N4148

IC1.IC2 = vervallen

IC3.IC4 = OP27 of

NE5534

Diversen:

print EPS 87058 (zie

pag. 6)

Geschatte bouwkosten:

circa f 30, -

HIFI-
MIKROFOON-
VERSTERKER
Mikrofoons leveren helaas een zeer klein uitgangssignaal
dat met speciale middelen opgekrikt moet worden.
Brom, ruis en andere storing moet daarbij zoveel

mogelijk worden vermeden. Deze mikrofoonversterker kan
optimaal aan de mikrofoon worden aangepast en levert

dan ook uitmuntende prestaties.

De meeste dynamische mikro-

foons van Europese fabrikanten

(bijv. AKG, Beyer, Sennheiser)

hebben een impedantie van

ongeveer 200 Q. Mikrofoons uit

het Verre Oosten hebben een
impedantie tussen de 500 Q en
600 Q. Bij elektret-mikrofoons

ligt de impedantie, afhankelijk

van de fabrikant, tussen 600 Q
en 1000 Q. De gevoeligheid van

de meeste mikrofoons is onge-

veer 2 ... 3 mV/Pa. De afsluitim-

pedantie (de ingangsweerstand

van een voorversterker of mi-

krofoontrafo) moet minstens

gelijk zijn aan de mikrofoon-

impedantie. Bij mikrofoontrafo’s

is dit tevens de optimale waar-

de. Bij voorversterkers is het

gunstiger de afsluitimpedantie

minstens een faktor 10 groter te

nemen.
Gebruiken we een mikrofoon-

trafo met een transformatiever-

houding van 1:10 tot 1:15, dan
hoeft de versterker voor wat

betreft de gevoeligheid en de
signaal/ruis-verhouding niet

aan strenge eisen te voldoen.

Maar vooral als de trafo in de
mikrofoon is ingebouwd, is de
gevoeligheid voor brom- en

stoorsignalen groot. Een goede
mikrofoonkabel is hier nog be-

langrijker dan anders.

Het gebruik van een mikro-

foonversterker stelt hoge eisen

aan de versterker zelf. De sig-

naal/ruisverhouding moet min-

stens 70 dB zijn en om brom en

andere storing klein te houden,

is het gebruik van een mikro-

foon met een symmetrische uit-

gang en dito versterkeringang

aan te bevelen.

De versterker

De mikrofoonversterker (fi-

guur 1) is zo ontworpen dat zo-

wel asymmetrische als symme-
trische mikrofoons kunnen
worden aangesloten. In het

schema is de waarde van de
komponenten voor de asymme-
trische versie tussen haakjes

aangegeven. Ontbreekt één
van beide waarden, dan vervalt

de desbetreffende komponent
in één van de versies.

De symmetrische versterker

werkt als volgt: Het ingangsig-

naal komt binnen op de plus-

ingangen van IC1 en IC2. De
weerstanden Rl.

.

,R4 bepalen

de ingangsimpedantie van de
versterker. De uitgangssignalen

van IC1 en IC2 worden vervol-

gens van elkaar afgetrokken

door IC3 (draadbrug A leg-

gen). Aan de uitgang van IC3
staat nu een "schoon” mikro-

foonsignaal. Het voordeel van

een symmetrisch mikrofoonsig-

naal is de goede onderdruk-

king van stoorsignalen. Als

nadeel geldt bij deze schake-

ling dat de signaal/ruis-

verhouding enkele dB's slech-

Technische gegevens

voedingsspanning: ± 9. ..15 V
stroomopname: ± 7,5 mA (asymmetrisch)

± 15 mA (symmetrisch)

signaal/ruis-verhouding:

NE5534 —87 dB (asymmetrisch)

—81 dB (symmetrisch)

OP27 —89 dB (asymmetrisch)

—83 dB (symmetrisch)

vervorming: < 0,003%
spanningsversterking: 40 dB
ingangsweerstand: 24 kÖ/680 Q omschakelbaar (asymmetrisch)

45 kQ/660 Q omschakelbaar (symmetrisch)

andere waarden: zie tekst

metingen bij:

Rl = 4k7, Uo = 7 Veff ^ 0 dB, f = 1 kHz
de signaal/ruisverhouding is gemeten met een kortgesloten ingang



ter wordt, omdat er meer aktie-

ve komponenten nodig zijn.

De asymmetrische versie van

de mikrofoonversterker is wat

eenvoudiger van opzet. Met
draadbrug B wordt R8 aan mas-

sa gelegd, IC3 is nu een niet-

inverterende versterker. IC1 en
IC2 zijn hier overbodig. De in-

gangsimpedantie wordt be-

paald door de weerstanden R3,

R4 en Ril. Het signaal komt
dan via Cl en de draadbrug

die R9 vervangt bij IC3. Het

signaal wordt vervolgens door

IC3 en IC4 versterkt.

De ingangsimpedantie van de
versterker kan omschakelbaar

worden gemaakt door tussen

Sy en massa en tussen Sx en
massa een schakelaar te monte-

ren (bij de asymmetrische ver-

sie alleen tussen Sx en massa).

De ingangsimpedantie is nu
tussen hoog- en laagohmig om
te schakelen. Natuurlijk is de
ingangsweerstand naar eigen

inzicht aan te passen aan de
gebruikte mikrofoon. De in-

gangsweerstand van de sym-

metrische versie moet wel

altijd uit twee gelijke weerstan-

den worden samengesteld, die

ieder de helft van de gewenste

ingangsweerstand vormen. Op
deze manier blijft de symmetri-

sche ingang ook echt symme-
trisch.

Bij de asymmetrische versie

kunnen de weerstanden R3 en
R4 eventueel worden weggela-

ten. De ingangsweerstand

wordt dan door Ril bepaald.

De bouw
Met het printontwerp uit fi-

guur 2 is zowel de symmetri-

sche als de asymmetrische ver-

sie te bouwen. Voor iedere

versie hebben we de onderde-

lenlijst apart afgedrukt. Bij de

symmetrische versterker is de
mate van storingsonderdruk-

king afhankelijk van de kompo-

nenten rond IC1. . .IC3, zij

bepalen in belangrijke mate de
symmetrie van de versterker.

Minstens even belanrijk is in

dit verband de mikrofoonkabel

die van een onberispelijke

(symmetrische) kwaliteit moet
zijn. Wij wensen u een brom-,

ruis- en knettervrij mikrofoon-

gebruik. (87058)
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Figuur 1. Het
schema van de
mikrofoon-

versterker. De
waarden tussen

haakjes gelden
voor de asym-
metrische
versie.

Figuur 2. De
print-layout is

geschikt voor

beide versies

van de mikro-

foonversterker.

Figuur 3. Zo
zien de proto-

types er uit.
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B. Wilbers

Figuur 1. In het

blokschema
zijn de 'verschil-

lende funkties

van de schake-
ling te herken-
nen.

'Ten overvloede willen

we u er nogmaals op

wijzen dat alleen door

de PTT goedgekeurde

apparatuur op het

openbare telefoonnet

mag worden aange-

sloten.

AFSTANDS-
BEDIENING
TELEFOON

Voor het over een grote afstond (vanaf Australië

bijvoorbeeld) bedienen van apparaten en installaties

schieten de gebruikelijke afstandsbedieningen te kort.

Deze afstandsbediening maakt gebruik van het
(wereldwijde) telefoonnet* om het stuursignaal over te

brengen.

De mogelijkheden met deze af-

standsbediening zijn bijna on-

begrensd. We noemen enkele

voor de hand liggende moge-
lijkheden: de verwarming aan-

zetten voor thuiskomst, de
planten water geven of het kof-

fiezetapparaat aanzetten.

Aan welke eisen moet een tele-

fonische afstandsbediening vol-

doen? Ze moet door een per

telefoon overgeseind signaal in

aktie treden en daarna een te-

rugmelding geven. Uiteraard

moet eerst het "gesprek” auto-

matisch worden aangenomen.

1

telefoonlijn

1

Maar hoe weet het apparaat nu
of het om een gewoon gesprek
gaat of om een schakelop-

dracht. Er zijn apparaten die dit

probleem oplossen met een in-

gebouwd antwoordapparaat,

dat vertelt dat u niet thuis bent

en vervolgens wacht op de
stuurtoon.

Wij hebben voor een iets ande-

re oplossing gekozen, want niet

iedereen hoeft te weten dat u

niet thuis bent. Op een nor-

maal gesprek reageert de
schakeling niet. Om de af-

standsbediening te bereiken

moet in een speciale volgorde

worden opgebeld. Dat gaat zo:

U belt op en laat de telefoon

één maal overgaan. Dan opleg-

gen en direkt opnieuw bellen.

Na ongeveer 60 sekonden
neemt de afstandsbediening

op. Met de akoestische hand-

zender kan dan via het tele-

foontoestel de stuurtoon

worden gegeven. Als de scha-

keling die herkend heeft,

wordt er aan de andere kant

van de lijn ingeschakeld en
krijgt u als terugmelding een
toon te horen. Wordt de stuur-

toon voor de tweede keer ge-

geven, dan wordt er weer
uitgeschakeld door de af-

standsbediening en stopt de
terugmeld-toon. Gedurende
20 sekonden kan worden in-

en/of uitgeschakeld, dan wordt

de verbinding verbroken. In

plaats van een tweede telefoon-

tje om uit te schakelen, kan
ook de ingebouwde "lange tij-

den” -timer worden gebruikt

om na een zekere tijd automa-

tisch uit te schakelen.

Zoals al is gezegd, reageert de
afstandsbediening niet op een
gewone oproep, het telefoon-

telefoon-

aansluiting

oproep-

herkenning

oproep
aannemen

?

oproep-volgorde-

dekoder

1
1

stuursignaal-
j

dekoder
|

1

J "lange tijden"-timer

met reset-

mogelijkheid

1
i

] terugmeld-toon-

generator i

schakel-

uitgang

87004 -

1
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N 1

. N4 = IC3 = 4093
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FF1. FF2 = IC5 = 4027

MMV3, HMV4 * IC7 = 5S6
N6...N8 = ^5, ICê = 401

1

MHV5, MMV6 = )C9 = 556
AMV2. MMV7 = IC10 = 556

N9-.N12 = IC11 =4011
Dl. DS...D8, 014, D19.-D21, = 1N4148

7004 • 2

toestel kan dan ook aangeslo-

ten blijven en gewoon gebruikt

worden als er wel iemand thuis

is. .

In figuur 1 is het blokschema
van de afstandsbediening (ont-

vangerzede) getekend. Aange-
zien dit voor zich spreekt, gaan
we direkt verder met het sche-

ma in figuur 2.

De telefoon-

aansluiting en
oproepher-

kenning

De aansluitingen La en Lb wor-

den respektievelijk op de a- en
b-draad van de telefoonleiding

aangesloten. In de ruststand is

opto-coupler IC12 verbonden

met het telefoonnet. De gelijk-

spanning (48 of 60 V) die in

rust op een telefoonlijn staat,

wordt geblokkeerd door C31.

Wanneer nu het belsignaal

(een wisselspanning van circa

75 Veff) op de telefoonlijn staat,

zal de fototransistor van de

Figuur 2. Het
schema van de
afstandsbe-

diening. Alle

komponenten
kunnen op een
gaatjesprint

van eurofor-

maat worden
gemonteerd.



elektuur

juni 1987
40

Figuur 3. Het
schema van de
handzender.

opto-coupler gedurende de po-

sitieve halve perioden gaan ge-

leiden. Met de pulsjes die zo

ontstaan wordt de oproep-

volgorde-dekoder gestuurd.

De oproep-

volgorde-dekoder
Voordat een oproep wordt aan-

genomen, wordt eerst met be-

hulp van de monostabiele

multivibratoren (MMV3 .

.

. . MMV7) bepaald of de juiste

procedure is gebruikt. Om te

kunnen zien (met name tijdens

het testen) hoe de toestand van

de dekoder is, zijn de LED’s

D9 . . . D13 aangebracht.

MMV3 is als hertriggerbare

monoflop geschakeld. Tijdens

het belsignaal wordt MMV3
voortdurend getriggerd. De
pulsduur is lang genoeg om de
pauzes in het belsignaal te

overbruggen. Op het moment
dat de uitgang van MMV3
"hoog” wordt, wordt via in-

verter N6 en het differen-

tiërende netwerk C19/R25

MMV4 getriggerd. Blijft het

belsignaal langer aanwezig dan

de pulsduur van MMV4 (15 s)

dan kan MMV5 niet meer wor-

den getriggerd. Na het verdwij-

nen van het belsignaal keert de
schakeling in de beginstand

terug.

Stopt het belsignaal binnen de

15 sekonden dan wordt de uit-

gang van MMV3 "laag” en kan

N7 door de in de komponenten
aanwezige vertragingen een
triggerpulsje geven aan MMV5.
Gedurende de 40 sekonden
dat MMV5 "hoog” is, moet

voor de tweede maal worden
gebeld, anders keert de scha-

keling naar de begintoestand

terug. Is MMV5 nog "hoog” als

er voor de tweede maal wordt

gebeld, dan wordt MMV5 gere-

set en MMV6 getriggerd. Als

na 60 sekonden het belsignaal

nog steeds aanwezig is, wordt

MMV7 getriggerd en het "ge-

sprek” aangenomen. Na 20 se-

konden wordt de uitgang van

MMV7 weer "laag” en wordt

de verbinding verbroken.

Oproep
aannemen
Het aannemen gaat heel sim-

pel. Zolang de uitgang van

MMV7 "hoog" is, verbindt re-

laiskontakt rel de telefoonlijn

met de primaire zijde van trafo

Tr2. De lage gelijkstroomimpe-

dantie van de trafo wordt ge-

bruikt om de telefooncentrale

te "melden” dat het gesprek is

aangenomen. De zenerdioden

aan de sekundaire zijde van

Tr2 voorkomen dat eventuele

spanningspieken de schakeling

beschadigen.

De stuursignaal-

dekoder
Het stuursignaal van de hand-

zender (50 tot 100 mV op de te-

lefoonlijn) wordt eerst door het

aktieve bandfilter (Al en omrin-

gende komponenten) gestuurd.

De centrale frekwentie van dit

filter is met PI tussen de 900

en de 1450 Hz te verstellen. Het

gefilterde signaal wordt gelijk-

gericht (Dl) en afgevlakt (C5)

en daarna versterkt (Tl).

Schmitt-trigger NI bepaalt nu of

de toon de juiste frekwentie

heeft èn het signaal voldoende
sterk is. Is dit het geval, dan
wordt de uitgang van NI

"hoog".

Om de lengte van de stuurtoon

te kontroleren, zijn MMV1 en
MMV2 aanwezig. Als het stuur-

signaal begint, wordt MMV1
getriggerd. De pulsduur (0,4 .

.

. . 1,4 s, instelbaar met P2) be-

paalt de minimumtijd dat de
stuurtoon aanwezig moet zijn.

Is NI nog "hoog” als de uit-

gang van MMV1 "laag” wordt,

dan wordt MMV2 via N3 en N4
getriggerd. De stuurtoon moet
nu binnen 0,2 sekonde eindi-

gen om de timer te kunnen
starten, want alleen als de uit-

gang van MMV2 nog "hoog” is

veroorzaakt het "laag” worden
van de uitgang van NI een
klokpulsje aan de uitgang van
N5.

U ziet, zelfs als iemand per on-

geluk op de juiste manier belt,

dan zorgt de frekwentie/tijd-

kodering van het stuursignaal

er voor dat er niets mis kan
gaan.

De lange
tijden”-timer

Steeds als de dekoder een kor-

rekt stuursignaal heeft ontvan-

gen, verschijnt op de CLK-
ingang van FF1 een klokpulsje.

Op de positieve flank van dit

puisje zal FF1 omklappen.
Wordt de Q-uitgang "1”, dan
wordt door T2 het relais Re2
bekrachtigd en het op afstand

te bedienen apparaat aangezet.

Als de Q-uitgang van FF1

"hoog” is, wordt ook de als

timer gebruikte 4060 (IC6)

gestart. Na 0,5 .. . 12 uur (instel-

3
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baar met PI) wordt de reset-

ingang van FF1 "hoog” en
wordt FF1 gereset. Wordt FF1

via de CLK-ingang (met de

stuurtoon) teruggezet, dan

wordt ook AMV1 weer in de
ruststand gezet. Indien men de

timer niet nodig heeft, kan

draadbrug J4/J5 worden weg-

gelaten. Met behulp van S2 en

FF2 kan de schakeling ook van

dichtbij zonder telefoon wor-

den bediend.

Om gekke dingen te voorko-

men tjdens het inschakelen van

de voedingsspanning, zorgen

C15 en R16 er voor dat FF1 op

dat moment gereset wordt.

De toongenerator
Om via de telefoon aan te kun-

nen geven dat het op afstand

bediende apparaat aan staat,

wordt AMV2 gestart als de Q-

uitgang van FF1 "hoog” is. Via

het laagdoorlaatfilter rond A2
wordt dan de "aan” -toon op de

telefoonlijn gezet. Het filter

voorkomt dat de boventonen

van de blokgolf de telefoonlijn

bereiken. Nll zorgt er voor dat

AMV2 alleen de terugmeld-

toon genereert tijdens het

telefoon- "gesprek".

De handzender
De taak van de handzender (fi-

guur 3) is het produceren van

een toon van een bepaalde ffe-

kwentie en tijdsduur. De tijds-

duur wordt bepaald door

MMV8 die bij het inschakelen

van de voedingsspanning

wordt getriggerd door C35/
R38. De pulsduur is instelbaar

van 0,5 tot 1,5 sekonde. Gedu-
rende de pulstijd produceert

AMV3 een blokgolf met een
frekwentie van circa 1200 Hz
(met P5 in te stellen) die door
de luidspreker wordt weerge-

geven. Spanningsregelaar IC3

zorgt er voor dat de frekwentie

stabiel blijft, zolang de batte-

rijspanning niet onder 7,5 V
komt.

De bouw
Bij de bouw op gaatjes-print

zijn geen bijzondere proble-

men te verwachten. Wel moet

spanningsregelaar IC1, ondanks

de geringe stroomopname

(200 mA), van een koelplaatje

worden voorzien.

De l:l-trafo zal niet overal ge-

makkelijk te verkrijgen zijn.

Maar men kan zo’n trafo ook uit

een oude telefoon slopen.

De afregeling

Dankzij de vele LED’s is de af-

regeling vrij eenvoudig. Aller-

eerst sluiten we een druktoets

aan op de pennen 4 en 5 van

opto-coupler IC12. Hiermee

kunnen we nu het belsignaal

simuleren. Met een stopwatch

kunnen dan de ingestelde tij-

den van de MMV’s worden ge-

kontroleerd.

Voordat de stuursignaal-deko-

der kan worden afgeregeld,

moet eerst de handzender wor-

den ingesteld. P4 en P5 kun-

nen naar eigen inzicht in een

bepaalde stand worden gezet.

Nu wordt de luidsprekeruit-

gang van de handzender via

een weerstand van 4k7 aan-

gesloten op het knooppunt

Tr2,D15,R46,Rl (vergeet de

massa-aansluiting niet). PI moet

nu zo worden afgeregeld dat

bij iedere stuurtoon D2 gaat

branden. Dan moet P2 zo wor-

den ingesteld dat D3 net voor

(0,1 s) het einde van de toon

gaat branden.

Tenslotte wordt de timer afge-

regeld. Leg eerst de verbin-

ding J1/J3, de tijd (in sekonden)
wordt dan een faktor 1024 kor-

ter. Met S2 wordt de timer

gestart en de tijd dat D4
brandt, kan worden gemeten.

P3 wordt zo ingesteld dat de
gemeten tijd maal 1024 de ge-

wenste tijd (in sekonden) ople-

vert. Staat P3 goed dan kan de
verbinding J1/J2 worden ge-

legd en is de timer klaar voor

gebruik.

De afstandsbediening is nu
klaar en kan worden aangeslo-

ten. Het maximale vermogen
dat mag worden geschakeld,

hangt af van het type relais dat

wordt gebruikt. Houd bij de

keuze van een relais wel de

maximale kollektorstroom van

T2 in de gaten.

Nog een laatste tip: Plaats de

luidspreker van de handzender

zo dicht mogelijk tegen de mi-

krofoon van de telefoon.

(87004)
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computer-tuning

SCHNEIDER/
AMSTRAD GT

De Schneider/Amstrod PC 1512 biedt veel

computer voor weinig geld. De basisuitvoering is

reeds voorzien van GEM (Graphics Environment
Manager) en muis. Na enige tijd werken met

deze PC ontstaat zonder twijfel de behoefte aan
een betere tekstweergave op het scherm, meer
snelheid en misschien een harddisk. Allemaal
zaken die vrij gemakkelijk te realiseren zijn. Hoe,

dat staat in dit artikel beschreven.

De PC 1512 van Schneider/

Amstrad Is nu ongeveer
een jaar op de markt. De-

ze machine maakt ge-

bruik van de 8086-2 CPU.
Het is dus een echte
16-bits machine. De com-
puter heeft daarmee di-

rekt al een (snelheids)-

voorsprong op zijn konkur-

renten. Voor snelheidsver-

gelijkingen wordt meestal
het programma SYSINFO
(SI) van Peter Norton toe-

gepast. Dit programma
maakt een snelheidsver-

gelijking ten opzichte van
de standaard IBM-PC die

een klokfrekwentie heeft

van 4,77 MHz. De meeste
klonen worden tegenwoor-
dig geleverd met een
turbo-schakelaar die het

mogelijk maakt om de
CPU op 8 MHz te laten

draaien. Het Sl-program-

ma meldt in zo’n geval
een relatieve snelheidstoe-

name van 1,7 maal, bij

zal een programma lang
niet altijd 1,8 maal sneller

zijn, omdat de snelheid

van bijvoorbeeld de disk-

drive^) niet wordt beïn-

vloed als de klokfrekwen-

tie wordt verhoogd. Om

met een 16-bits-processor

de grootste snelheidwinst

te halen, moet door de
gehele computer een
16-bits databus aanwezig
zijn. Een (IBM)PC is echter
van huis uit een machine

met een 8-bits databus.
De PC 1512 beschikt tussen

de processor en het

(video-)geheugen wèl over
een 16 bits brede data-
bus. De snelheid van de
processor wordt dus opti-

maal benut zolang er al-

leen data tussen het

geheugen en de proces-
sor moeten worden uitge-

wisseld.

Nog sneller

Het opvoeren van de klok-

frekwentie is bij de PC
1512 al in de fabriek ge-
daan, want de computer
draait standaard op
8 MHz. Als het nog sneller

moet, dan kan dat alleen
door een andere proces-

sor toe te passen. De
Japanse producent NEC
heeft een paar snelle al-

ternatieven voor de 8088
en de 8086 ontwikkeld, na-
melijk de V20 (^PD 70108
C-8) respektievelijk de V30
O^PD 70116 D-8). Beide pro-

cessoren zijn volledig kom-
patibel met hun Intel-voor-

beelden, maar wel aan-

een 8088-2 processor. De
8086-2 uit de PC 1512 geeft/
een iets gunstiger resul-

taat, namelijk 1,8 a 1,9

(fklok = 8 MHz). Nu is

het bekend dat het —
Sl-programma geen optT
male test is. In de praktijk



zienlijk sneller. Zo scoort

een standaard PC (met

een V20 en een klokfre-

kwentie van 4,77 MHz) een
Sl-faktor van 1,8; met een
klokfrekwentie van 8 MHz
stijgt dit tot 3,0 a 3.1. Een

PC 1512 met een V30 heeft

een Sl-faktor van 4,0 a 4,1.

Het verschil is vooral op-

vallend bij het listen van
programma's. De regels

vliegen nu over het

scherm. Ook bij rekenpro-

gramma's is een aanzien-

lijke tijdwinst te verwach-
ten. Programma’s die veel

l/O-bewerkingen uitvoeren,

zullen echter hun snelheid

vooral beperkt zien door
de snelheid van de l/O-

apparatuur (disk-drive,

printer e.d.). Een V30 hoeft

nog geen f 50,- te kosten.

Gezien het overtuigende
resutaat, zonder meer
aanbevolen.

De manier waarop de
8086-2 door een V30 kan
worden vervangen, is af-

hankelijk van het type

computer. Onze PC 1512

hoefde niet eens openge-
schroefd te worden. Na
het openen van het kom-
partiment voor de uitbrei-

dingsprinten is de 8086-2

direkt bereikbaar. Volgens
de Schneider-service-

manual is de hoofdprint

echter afgeschermd. In de
praktijk blijkt dat bij de
meeste modellen ook het

geval te zijn. Het blik dat
hiervoor is gebruikt, zit

met 10 schroeven vast. Om
bij de processor te kunnen

' komen, zal de hele com-

puter gedemonteerd moe-
ten worden. Voor wie nu
schrikt één troost: het kan
zonder service-manual en
voor het inbouwen van
een floppy- of harddisk-

drive moet de kast toch

ook open. Heeft u de
service-manual er liever

wel bij, dan is die (in

Nederland) te bestellen bij

Schneider Service in Til-

burg. Is de hoofdprint een-

maal blootgelegd, dan
kan de processor voorzich-

tig uit zijn voet worden ge-

wipt en worden vervangen
door de V30. Let er wel op
dat alle pootjes goed in

de voet zitten.

Een tweede
floppydisk-drive

De leverancier van de
computer zal ongetwijfeld

een tweede drive graag
voor u inbouwen. Het voor-

deel zal zijn dat een pas-

sende drive met hetzelfde

uiterlijk wordt gemonteerd,
inklusief de door Amstrad
toegepaste afscherming.

Het enige nadeel is de
prijs. Zelf doen is dan ook
een uitstekende oplossing.

Figuur 1 laat zien dat in

de kast van de computer
de konnektoren (cirkel) en
de bevestigingspunten

(pijlen) voor de drive al

aanwezig zijn. Voor het

bevestigen van de drive

moeten twee L-vormige

profielen aan de zijkant

van de drive worden be-

vestigd. Figuur 2 laat zien

hoe wij dat met de
harddisk-drive hebben ge-

daan, maar voor een
floppydisk-drive gaat het

net zo. Met deze profielen

komt de drive op de in fi-

guur 1 aangegeven be-

vestigingspunten te rusten.

De opening aan de voor-

zijde van de kast is ge-

makkelijk te maken, er

moeten alleen een paar
kunststof bruggetjes wor-

den doorgeknipt of

gesneden.

De
harddisk-drive

Snelheidswinst en meer
komfort krijgt u bij toepas-
sing van een harddisk-

drive. Een redelijke

harddisk-drive met control-

ler gaat tegenwoordig al

voor rond de f 1000,- over
de toonbank. Mits de leve-

rancier de nodige format-

teringsaanwijzigingen
meelevert, is het inbouwen
net zo simpel als bij de
floppydisk-drive. De ope-
ning in het front is niet no-

dig (mag wel). De print

met de harddisk-controller

kan in één van de uitbrei-

dingskonnektoren (op fi-

guur 3 in de cirkel)

worden geplaatst. De
beste plaats is de konnek-
tor direkt achter de drives.

Figuur 1. Het inwendige

van de PC 1512. In de
cirkel de konnektoren

om een floppydisk-drive

aan te sluiten. De pijlen

wijzen naar de bevesti-

gingspunten voor een
tweede drive.

Figuur 2. Met behulp

van twee L-prodelen

wordt de drive pasklaar

gemaakt voor de PC
1512.

Figuur 3. De harddisk-

drive is in de PC ge-

monteerd. In een van de
uitbreidingskonnektoren
(in de cirkel) kan de
harddisk-controller ge-

plaatst worden.
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De drive wordt via twee
flat-cables met de control-

ler verbonden. De voe-

ding voor de drive kan
door de computer worden
geleverd, via de al aan-
wezige voedingskabel. Fi-

guur 4 toont de situatie na
inbouw, met een nog ge-

opend kompartiment voor

de uitbreidingsprinten.

De
0

beeldkwaliteit

Amstrad is er in geslaagd
een universele computer
op de markt te brengen,
waar zowel professionele

software als spelletjes pri-

ma op draaien. Voor de
beeldschermweergave
zorgt een Color Grafics

Adapter die op de hoofd-

print is geïntegreerd. Een
bekend nadeel van de
CGA is echter de letter-

kwaliteit. In een raster van
8 bij 8 punten kun je nu
eenmaal geen mooie let-

ter onderbrengen. Boven-
dien liggen de regels

nogal dicht op elkaar, zo-

dat letters als de g en de
j de letters op de volgen-

de regel raken. Jammer is

ook nog dat de verbin-

ding tussen monitor en
computer afwijkt van de
bij PC’s gebruikelijke aan-
sluitwijze. Bij het verbete-

ren van de beeldkwaliteit

ontstaan daardoor wat
problemen. Hoe die opge-
lost kunnen worden, vertelt

het volgende stuk.

Beter beeld
Wie de PC 1512 wil gebrui-

ken als tekstverwerker, kan
beter het monitorbeeld la-

ten opwekken door een
Hercules-kaart. De letters

die deze kaart afbeeldt,

zijn geplaatst in een ma-
trix van 9 bij 14 punten,
waarbij de letters zelf zijn

opgebouwd met een 7 bij

9 matrix. Dit levert een
beeld op waarvan zowel
de letterkwaliteit als de
ruimte tussen de letters en
regels is verbeterd. Om
deze kwaliteitswinst te be-

reiken, maakt de Hercules-

kaart gebruik van de
video-norm die IBM ook
bij zijn tekstkaart toepast.

Deze norm houdt in dat er

een lijnfrekwentie van
18,432 kHz en een beeld-

frekwentie van 50 Hz wordt

gebruikt. Het beeld wordt

nu dus met 368 lijnen in

plaats van 262 lijnen op-
gebouwd, zodat de verti-

kale resolutie flink

toeneemt. In werkelijkheid

worden er van de 368 lij-

nen er 25 x 14 = 350 ge-

bruikt, dat is nog altijd

veel meer dan de CGA
die er 200 gebruikt. Ook
de horizontale resolutie

van de Hercules-kaart (720

punten) is toegenomen
ten opzichte van de CGA
(640 punten). Dit alles

geeft niet alleen een be-

tere letterkwaliteit, maar
ook een grotere resolutie

in de grafische mode (720

x 348 pixels). Daar komt
nog bij dat tegenwoordig
de meeste software ook
de Hercules-kaart on-

dersteund. De konklusie is

dus simpel, inbouwen die

Herculeskaart. Dat is overi-

gens heel eenvoudig; uit-

breidingskompartiment

openen, de kaart in een
vrije konnektor steken en
het kompartiment weer
sluiten. Maar nu? De moni-
tor van de PC 1512 kan de
signalen van de Hercules-

kaart niet verwerken. Ver-

vangen gaat ook niet,

want de voeding van de
computer zit in de moni-
tor. Een tweede monitor
aanschaffen kan, maar
twee monitoren op één
computer is wat overdre-

ven voor hobby-toepassin-

gen. Dan bouwen we de
bestaande monitor toch

gewoon om. Zo moeilijk is

dat niet en natuurlijk doen
we het zo dat er eenvou-
dig tussen de CGA en de
Hercules-kaart kan worden
omgeschakeld.

Aanpassing
van het

Hercules-

videosignaal

Zoals al is gezegd, wijken

de signalen van de com-
puter naar de monitor af

van de gebruikelijke. Er zal

voor Amstrad wel een re-

den zijn om het zo te

doen, maar het aansluiten

van de Hercules-kaart

wordt er niet eenvoudiger
op. Het video- en het in-

tensiteitssignaal moeten
worden geïnverteerd en
de gescheiden synchroni-

satiesignalen moeten wor-

den gekombineerd tot

een CSYNC-signaal. Hoe
we deze signalen aanpas-
sen en omschakelen,
toont figuur 5. De schake-

ling wordt gevoed via de
Hercules-kaart. Een massa-
aansluiting is al aanwezig
op de D-konnektor van
de Hercules-kaart. De 5 V
sluiten we aan op de pen-
nen 3, 4 en 5, die normaal
de signalen R, G en B voe-

ren. Kleuren hebben we
niet nodig, omdat de
Hercules-kaart toch mono-
chroom is. Nadat we de
printsporen naar de pen-

Figuur 4. De harddisk-

controller is geplaatst.

De kast kan weer geslo-

ten worden.

nen 3, 4 en 5 hebben
doorgesneden, verbinden
we ze met een punt op de
kaart, waarop 5 V staat.

Met de zespolige schake-

laar (SI) kan worden om-
geschakeld tussen CGA
en Hercules-kaart, in de
getekende stand is de
monitor met de CGA ver-

bonden. Wordt SI in de
Hercules-stand gezet, dan
worden_de monitor-ingan-

gen R, G en B nul. De
video-uitgang van de
Hercules-kaart wordt via

een als inverter gescha-
kelde EXOR met de BLACK-
ingang van de monitor
verbonden. Het intenslteit-

signaal wordt op dezelfde
wijze aan de monitor

doorgegeven.
Voor de synchronisatie is

wat meer nodig. De verti-

kale synchronisatiepuls

van de Hercules-kaart (VS)

is voor deze monitor te

breed. Dit heeft tot gevolg
dat de lijnsynchronisatie

zich bij het weergeven
van de eerste tekstregel

nog niet heeft hersteld,

waardoor de eerste regel

onleesbaar wordt. Het

VS-signaal wordt daarom
door MMV1 ingekort tot

ongeveer 200 ^s. MMV2
blokkeert N3 (SYNC) totdat

de Hercules-kaart door de
software op de juiste lijn-

frekwentie is ingesteld.

Door deze maatregel blijft

het beeldscherm zwart tot-

dat de juiste synchronisa-

tie aanwezig is.

Figuur 6 laat zien hoe de
schakeling uit figuur 5
praktisch kan worden uit-

gevoerd. De DIN-steker

gaat naar de monitor-

aansluiting van de PC
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CGA = Color Graphics Adapter

HGC = Hercules Graphics Card
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Figuur 5. Met behulp
van deze schakeling

worden de signalen van

de Hercules-kaart ge-

schikt gemaakt voor een
aangepaste Schneider

/

Amstrad-monitor.

Figuur 6. Zo kan de
schakeling uit figuur 5

worden opgebouwd. Het

kastje kan tegen de ach-

terzijde van de compu-
ter worden vastge-

schroefd.

1512 en de D-konnektor

komt op de Hercules-kaart.

Op de DIN-bus (bij de
achterzijde van de scha-

kelaar) wordt de monitor

aangesloten. Het kastje

hebben we tegen het eti-

ket aan de achterzijde

van de computer ge-

schroefd. Zo, nu hebben
we de signalen die straks

door de monitor verwerkt

kunnen worden, maar
eerst moet de monitor zelf

nog wat worden aan-
gepast.

Monitor-

ombouw
De nieuwe lijnfrekwentie

(18,432 kHz) valt buiten het

regelbereik van de H-Hold-

potmeter VR401. Dat is op
te lossen door C411 (1n2)

te vervangen door een
C’tje van 560 p (zie figuur

7a).

Door de verlaging van de
beeldfrekwentie van 60

naar 50 Hz zal de vertikale

afmeting (V-SIZE) van het

beeld op het monitor-

scherm toenemen. Ook
hier moet het regelbereik

van de bijbehorende pot-

meter (VR 403) worden

aangepast. Dat doen we
door parallel aan C419
een tantaal-elko van

4fi7/16 V te plaatsen (zie fi-

guur 7c en het midden
van figuur 8). Is VR403 in-

gesteld op minimale weer-

stand dan is de vertikale

afmeting geschikt voor

*•*'*!'

•V *{ 'j>

. -V Jï

CGA-weergave. Bij een
maximale weerstand van
VR403 is de vertikale

beeld-afmeting op de
Hercules-kaart aangepast.
Voor alle duidelijkheid

nog even het volgende:
Omdat de door Amstrad
gebruikte symbolen nogal
afwijken van onze eigen,

hebben we in figuur 9 een
"vertaling” gegeven van
Elektuur- naar Amstrad-

symbolen. De print-opdruk

bevindt zich overigens op
de koperzijde van de mo-
nitorprint, met andere
woorden: figuur 8 toont de
koperzijde van die print.

Na het aanpassen van
C411 en C419 kan een
eerste test worden uitge-

voerd, zowel in de stand

CGA als Hercules moet
een stilstaand beeld met
een bruikbare beeldhoog-
te kunnen worden in-

gesteld. Is dit niet het

geval, dan moet er met
de waarde van C411 en/of

C419 worden geëxperi-
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menteerd. Met VR 402 stel-

len we de vertikale

synchronisatie zo in dat
zowel de CGA als de
Hercules-kaart een
stilstaand beeld geven.
Eventueel kan R411 wor-

den aangepast. De beeld-

hoogte is nu in orde, maar
in de Hercules-stand moet
er aan de beeldbreedte
nog wat worden gedaan.
Daarover straks meer.

Hoe de monitor gemak-
kelijk tussen CGA en
Hercules-kaart kan worden
omgeschakeld, is gete-

kend in figuur 10. De scha-

keling wordt eenvoudig
op de potmeters VR401 en
VR403 aangesloten. Als de
aanpassing van C419 on-

voldoende blijkt te zijn,

kan P2 worden toege-

voegd. In plaats van het

moederkontakt van S2

moet dan de loper van P2

op VR403 worden aan-
gesloten. Aan de achter-

zijde van de monitor is

naast de netschakelaar
nog plaats voor S2. De
juiste plaats van S2 is

recht onder de meest
rechtse kabel, anders
komt de schakelaar tegen
netfilter L501 dat naast de
netschakelaar op de print

zit.

De beeld-

breedte

Ondanks de kortere lijntijd

(54,25 fAS i.p.v. 64 ^s) neemt
de beeldbreedte toe. Dit

komt omdat de Hercules-

kaart de volle lijnbreedte

benut. Om alles zichtbaar
te krijgen, moet de hori-

zontale afbuiging worden
beperkt. Bovendien moet
de blankingtijd worden in-

gekort, omdat anders niet

alle 80 karakters zichtbaar
zijn.

Vlak bij hoogspanningstra-
fo FB401 vinden we de
kondensatoren C432 .

.

. .0434, die een gezamen-
lijke waarde hebben van
circa 38 n (volgens sche-
ma, zie figuur 7b). In onze
monitor was één konden-
sator van 33 n gemon-
teerd. Deze kondensator
bepaalt de breedte van
de lijnterugslagimpuls, die

Figuur 7. In dit schema
van de monitor zijn de
wijzigingen aangegeven
die in de monitor moe-
ten worden aange-
bracht. Details hierover
staan in de tekst.

Figuur 8. Met de cirkels

zijn de plaatsen aange-
duid waar de wijzigin-

gen op de monitorprint

moeten worden uitge-

voerd.
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Figuur 9. In deze figuur

een "vertaling" van

Elektuur- naar Amstrad-

symbolen.

Figuur 10. Met deze
schakeling kan de moni-

tor (na ombouw) gemak-
kelijk op de Hercules-

en CGA-signalen wor-

den ingesteld.

Figuur 11. Zo wordt de
spoel die de horizontale

afbuiging beperkt, ge-

monteerd.

10

VR401
(H-HOLD)

VR 403

(V-SIZE)

87094- 10

tevens verantwoordelijk is

voor de blanking. Om de
impuls smaller te maken,
moet de totale waarde
van C432. . .C434 worden
verlaagd tot circa 25 n.

Let op: deze kondensato-

ren moeten geschikt zijn

voor 630 V! Heeft de moni-

tor net aangestaan, dan
kan er een gevaarlijke

spanning over deze kon-

densatoren staan!

Met deze maatregel al-

leen zijn we er echter nog
niet. De impuls is voor de
clamp-schakeling nog te

breed, waardoor aan het

begin van de regel enke-

le karakters onzichtbaar

blijven. Dit lossen we op
door de clamp-schakeling

direkt met de sync-puls te

sturen. In figuur 7d is ge-

schetst hoe dat moet.

R225 moet worden losge-

soldeerd (zie figuur 8).

C203 wordt losgekoppeld
door de draadbrug naast

R406 te verwijderen. Het

synchronisatie-signaal

wordt dan aangesloten
door een verbinding te

leggen tussen R228 en de
draadbrug boven R216 (fi-

guur 8). Nu nog een weer-

stand van 10 k over D208
en dan zijn we klaar met
de print.

Tot slot moet de horizonta-

le afbuiging nog worden
beperkt. Door een kleine

impedantie in serie met
de horizontale afbuig-

spoel te plaatsen, beper-

ken we de stroom door
die spoel en zo ook de af-

buiging. Een weerstand is

voor dit doel niet geschikt,

omdat die de lineariteit

nadelig beïnvloedt. De
spoel maken we zelf van
een ontstoorspoel (voor

bijvoorbeeld triac-

schakelingen) en wikkel-

draad van ongeveer 1 mm
dik. Zo’n spoel is meestal
gewikkeld op een ringkern

met een plastic mantel;

om die kern gaat het. Zo-

wel de kleine 2-A- als de
wat grotere 5-A-typen zijn

bruikbaar. Voor onze toe-

passing wordt de wikke-

ling verwijderd en vervan-

gen door 10 windingen
1-mm-wikkeldraad. De
spoel wordt dan op één
van de middelste twee
aanluitlippen van het af-

buigjuk aangesloten tus-

sen afbuigspoel en

aansluitdraad (zie figuur

11). Blijkt bij het proefdraai-

en dat het beeld te smal
is geworden, dan moet er

een winding worden ver-

wijderd. Deze spoel wordt

niet omgeschakeld, daar-

om moet de beeldbreedte
niet te veel worden be-

perkt omdat dan het

beeld van de CGA te

smal wordt. Bij onze com-
puter bleek zes windingen
een goed kompromis te

zijn.

Zo, de ombouw is voltooid

en uw PC 1512 is volwas-

sen geworden. O ja, op
de hoofdprint van de PC
1512 zijn nog 18 lege

plaatsen. Hier kan nog
128 K RAM worden ge-

plaatst. De RAM’s zijn van
het type 4146 (150 ns). De
verbouwing is daarmee
dan helemaal kompleet.

(87094)
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KOMPONENTEN-
TESTER

een
voorzet

voor uw
skoop

Niet iedere skoop heeft een ingebouwde
komponententester. Het is echter wei een handig
hulpmiddel. Met deze voorzet kan iedere skoop met X-Y-

mogelijkheid voor het testen van komponenten worden
gebruikt, zelfs als de komponent nog in een schakeling
zit.

Voor het kontroleren van ver-

dachte komponenten wordt

meestal de ohmmeter gebruikt.

Nadeel van deze methode is,

dat de meter alleen maar aan-

geeft of er wel of geen verbin-

ding aanwezig is. Kondensa-

toren zijn er al helemaal niet

mee te testen.

Met de schakeling zoals die is

getekend in figuur 1, is een
grote verscheidenheid aan

komponenten te testen. De
werking van de schakeling is

eenvoudig. De te testen kom-
ponent wordt op de klemmen
+ en — aangesloten. De wis-

selstroom die nu gaat lopen,

wordt door R1 of R2 omgezet in

een spanning, die met het Y-

kanaal van de skoop wordt ge-

meten. De spanning over de
komponent wordt door de in-

verterende versterker A2
— 1 maal of —10 maal versterkt

voordat ze op de X-ingang

wordt gezet, omdat sommige
X-versterkers wat ongevoelig

zijn. De 6-V-wisselspanning kan
worden betrokken van een
aparte wikkeling op een trafo.

Ook is het mogelijk om een
sinus-generator te gebruiken.

Let er dan wel op dat deze uit-

gang "zweeft" ten opzichte van

de skoop.

Opamp A2 wordt gevoed door
twee 9-V-batterijen. De schake-

ling rond Al dient als batterij-

leeg-indikatie. LED Dl gaat

branden als de batterijspanning

beneden de 6,8 V komt. De
batterijen zijn dan aan vervan-

ging toe, omdat anders de uit-

stuurbaarheid van A2 te laag

wordt.

Op de foto is te zien hoe wij

het prototype hebben inge-

bouwd in een kastje van Hed-

dic (type: profi 222).

Meten met de
tester

Allereerst moet de schakeling

op de skoop en op de wissel-

spanning worden aangesloten.

De versterkers van de skoop
moeten worden ingesteld op
een gevoeligheid van ongeveer
2 V/div. Met S2 in de stand 10 x

moet de X-versterker een ge-

voeligheid van circa 20 V/div

hebben.

Sluiten we nu bijvoorbeeld een
weerstand van 10 k aan, met SI

in de stand CURRENT LOW,
dan moet er op de skoop een
lijn te zien zijn die onder een
hoek van ongeveer 45° over

het scherm loopt (zie figuur 3a).

Heeft de skoop een Y-verster-

ker die het signaal kan inverte-

ren, dan moet daar gebruik van

gemaakt worden, anders ver-

schijnt de karakteristiek

gespiegeld om de X-as op het

beeld. In figuur 3 zijn een aan-

tal komponenten met de bij-

behorende karakteristiek ge-
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geven. Zenerdioden tot 7,5 V
kunnen met de schakeling ge-

kontroleerd worden. Bij zener-

dioden met een hogere zener-

spanning kunt u er vanuit gaan

dat de diode in orde is als de
gewone diodekarakteristiek op
het beeld verschijnt.

Voor het meten aan komponen-
ten in een schakeling moet
eerst de voeding van die scha-

keling worden uitgeschakeld.

De karakteristieken die nu in

beeld verschijnen, kunnen
door de aanwezigheid van om-
ringende komponenten wat af-

wijken van de gebruikelijke

vorm. Mocht er niet genoeg
stroom door de te testen kom-
ponent lopen, dan kan SI in de
stand HIGH CURRENT worden
gezet.

Met wat ervaring kan men met
deze schakeling op eenvoudi-

ge wijze een defekte kompo-
nent opsporen.

(87100)

Figuur 1. Het
schema van de
komponenten-
tester.

Onderdelenlijst:

Weerstanden:

R1 = 1 k/1 %
R2,R4 = 10 k/1 %
R3.R5 = 100 k/1 %
R6 = 4k7

R7,R9 = 47 k

R8 = 330 Q

Halfgeleiders:

Dl = LED

D2 = zenerdiode

6V8/0,4 W
IC1 = LM358

Diversen:

S1.S2 = wissel-

schakelaar

S3 = dubbelpolige

schakelaar

print EPS 87100 (zie

pag. 6)

Geschatte bouwkosten:

circa f 30, -

Figuur 2.

Koper-layout en
komponenten-
opsteiling van

de print voor

de komponen-
tentester.
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Figuur 3. Zo
verschijnen de
verschillende

komponenten
op de skoop: a
— een weer-

stand, b — een
kondensator, c
— een zener-

diode en d —
een diode-

overgang. Het
kan zijn dat het

beeld om de
X-as gespie-

geld is (zie

tekst).
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in SMD-
techno-

logie!

FM-STEREO-
WALKMAN

Van alle Elektuur-ontvangers is dit ontwerp met zekerheid

de dunste. Door het toepassen van SMD-komponenten is

het wei een bouwprojekt geworden voor mensen met
een vaste hand en een scherpe blik, maar dat is

meestal wei nodig voor miniatuur-ontwerpen. Voor de
voeding gebruiken we NiCd-akku’s, dus batterijen

vervangen hoeft niet meer.

Bij de introduktie van het FM-

ontvanger-IC TDA 7000 was al

te voorspellen, dat door Philips

een soortgelijk IC voor stereo-

ontvangst zou worden ontwik-

keld. Dat is de onlangs ver-

schenen TDA 7021T geworden,

die samen met de stereo-deko-

der TDA 7040T een uitstekende

ontvanger vormt. Als eind-

versterker kan de TDA 7050T

gebruikt worden. Met deze

drie aktieve komponenten kan

een kleine FM-stereo-ontvanger

worden gebouwd, vooral als

we ook voor de overige onder-

delen SMD-komponenten ge-

bruiken.

De TDA 7021

T

Als we het interne schema
van de TDA 702 1T bekijken (fi-

guur 1), dan is de gelijkenis

met de TDA 7000 opvallend.

Praktisch gezien is er wel het

één en ander veranderd. De
TDA 7021T is geschikt voor

stereo-ontvangst en er is een
veldsterkte-indikatie aange-

bracht. De chip is onderge-

bracht in een SOT-109A-behui-

zing in plaats van in een DIL-

behuizing, dus het toepassen

van oppervlaktemontage (SMT)
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is bij dit IC onvermijdelijk.

De werking van de TDA 7021T

is vrijwel gelijk aan die van de
TDA 7000. Het HF-signaal komt
binnen op pen 12 en wordt dar

eerst versterkt door de HF-trap.

Na de mixer volgt het eerste

MF-filter. Met het tweede MF-

filter wordt de selektiviteit van

de ontvanger bepaald. Na een
laatste filtering wordt het sig-

naal begrensd. Vanuit de be-

grenzer komt een signaal voor

de veldsterkte-indikator, dat te-

vens voor de besturing van de
mono/stereo-schakelaar in de
stereo-dekoder kan dienen. Het

begrensde FM-signaal gaat

naar de demodulator en de
korrelator die bepaalt of er

goed is afgestemd. Het gede-

moduleerde signaal bereikt de
uitgangsversterker via het loop-

filter en de mute-schakelaar.

Van het loop-filter komt ook het

regelsignaal voor de oscillator

die samen met de uitwendig

gemonteerde resonantiekring

voor de afstemming zorgt. In

tabel 1 vindt u de technische

gegevens van de TDA 7021T.

De TDA 7040T
De stereo-dekoder TDA 7040T
is een uitstekend geslaagd ont-

werp. Dat blijkt niet alleen uit

de specifikaties (tabel 2), maar
ook uit de universele opzet en
het feit dat er slechts 8 aanslui-

tingen nodig zijn.

In figuur 2 is het inwendige

van de TDA 7040T getekend.

Het multiplex-signaal (MPX) van

de ontvanger wordt eerst door
een opamp versterkt en vervol-

gens wordt met een vierde-

orde-laagdoorlaatfilter (fk =

70 kHz) alles wat niet in het

MPX-signaal thuis hoort, weg-

gefilterd. Na het filter gaat het

signaal drie kanten op. We be-

ginnen bij de piloottoon-detek-

tor, die bepaalt of het een

stereo-signaal betreft en vervol-

gens de stereo/mono-schake-

laar bedient. Van het filter gaat

het signaal ook naar de PLL

die bestaat uit een fasedetek-

tor, een VCO en een deler. Uit

de deler komen de frekwenties

waarmee de stereo-informatie

wordt gedekodeerd en andere

signalen, van bijvoorbeeld het

Duitse ARI-systeem (verkeers-

informatie), worden onderdrukt.

Dit dekoderen en onderdruk-

ken gebeurt in de blokken

frekwentie-kompensatie, syn-

chroon-demodulator en matrix.

Na al deze moeite verlaat een

"schoon” stereo-signaal via

twee buffers de TDA 7040T.

De TDA 7050T
Het derde IC in de FM-ontvan-

ger bevat 2 eindversterkers,

waarvan de specifikaties in ta-

bel 3 zijn vermeld. Het IC kan

ongeveer 2 x 75 mW leveren,

wat voor de meest gangbare

walkman-hoofdtelefoons meer

dan genoeg is. Nu zijn de IC’s

die het hart van deze onvanger

Figuur 1. Het
inwendige
schema van het

FM-ontvanger-
IC TDA 7021T

tabel 1

gevoeligheid (S/N = 46 dB) 300

kanaalscheiding 53 dB
LF-uitgangsnivo 80 mV
harmonische vervorming (f = ± 22,5 kHz) 0,7%
audio-bandbreedte 10 kHz
AM-onderdrukking 50 dB
selektiviteit S + 300 30 dB

S— 300 46 dB
voedingsspanning 1,8. ..6 V

tabel 2

uitgangsspanning (Uin = 120 mV) 240 mV
vervorming (stereo) 0,3%
kanaalscheiding 40 dB
signaal/ruis-verhouding 70 dB
onderdrukking van 19 kHz 30 dB

38 kHz 50 dB
SCA ( 57 kHz) 70 dB
ACI (114 kHz) 90 dB

(190 kHz) 85 dB
VF ( 57 kHz) 75 dB

tabel 3

uitgangsvermogen 75 mW
vervorming (Puit = 10 mW) 1%
kanaalscheiding 40 dB
voedingsspanning 1.6... 6 V

Tabel 1. techni-

sche gegevens
van de FM-
ontvanger
TDA 7021T

Tabel 2. techni-

sche gegevens
van de stereo-

dekoder
TDA 704OT.

Tabel 3. techni-

sche gegevens
van de emd-
versterker

TDA 7050T
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Figuur 2. De
stereo-dekoder

TDA 7040T ziet

er van binnen

zo uit.

Onderdelenlijst

Weerstanden:

R1 = 12 k

R2 = 68 k

R3 = 270 k

R4,R8 = 4k7

R5 = 120 k

R6.R7 = 33 Q
PI = 100-k-

instelpotmeter,

Roederstein type

ST 4MB 1 10k

Figuur 3. Het
schema van de
walkman.

vormen voorgesteld en kunnen
we verder gaan met het sche-

ma.

De FM-ontvanger
In figuur 3 is het schema van

de ontvanger getekend. Het

HF-signaal wordt ontvangen

met de massadraad van de

hoofdtelefoon. De spoelen

L4 . . . L6 voorkomen dat het HF-

signaal weglekt via de eind-

versterkers of naar massa. Ver-

volgens komt het HF-signaal bij

de afgestemde kring C3/L1.

Met C3 kan de antenne-kring

op een optimale ontvangst wor-

den afgeregeld. Nu verdwijnt

het HF-signaal via pen 12 in de
TDA 7021T, om er als gedemo-
duleerd MPX-signaal bij pen 14

weer uit te komen. Het afstem-

men gebeurt bij de TDA 7021T

door middel van de resonan-

tiekring die gevormd wordt

door Cl, C2, C30 en L2. Cl is

voor het afstemmen en met C2
wordt het afstembereik in-

gesteld. Het signaal van de
veldsterkte-uitgang (pen 9 van

IC1) wordt gebruikt om in de

stereo-dekoder de mono/
stereo-schakelaar te bedienen.

Zoals we in het schema kunnen

zien, hoeft aan het dekoder-IC

weinig te worden toegevoegd

om dit goed te laten funktione-

ren. Met SI kan men met de

hand omschakelen tussen ste-

reo en mono. Met PI wordt de

VCO in de dekoder afgere-

geld.

Het gedekodeerde stereo-sig-

naal gaat vervolgens naar het

eindversterkertje. Het volume

wordt met de potmeters P2 en

P3 ingesteld. De weerstanden
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R6 en R7 aan de uitgangen van

de eindversterkers maken het

mogelijk om ook laagohmige

hoofdtelefoons aan te sluiten.

De voeding van de onvanger

wordt verzorgd door twee

NiCd-akku’s in knoopcel-for-

maat. In figuur 4 is een eenvou-

dige akkulader getekend voor

deze akku’s. De schakeling

moet tussen een voedingsappa-

raat en K2 worden aangesloten.

De onderdelen
In december 1985 heeft u al

kennis kunnen maken met
SMD-komponenten. Velen heb-

ben ervaring op gedaan met
de bouw van de antenne-ver-

sterker in SMD-techniek, die

als bouwpakket werd aangebo-

den. Ook bij dit projekt is het

aan te raden een kompleet

bouwpakket aan te schaffen.

Wil men toch zelf gaan inko-

pen, dan is het verstandig om
eerst te onderzoeken of alle

onderdelen verkrijgbaar zijn.

Een aantal SMD’s kan ook door

"gewone” onderdelen worden
vervangen, zoals bijvoorbeeld

de elko’s, afstemkondensator

Cl en de volumepotmeters. Na-

deel hiervan is, dat de dikte

van de ontvanger toeneemt en
dat is nu eigenlijk niet de be-

doeling. Wilt u de schakeling

dus echt dun houden, besteedt

dan wat uurtjes aan het speu-

ren naar de juiste onderdelen.

Een paar telefoontjes naar en-

kele grote onderdelen-leveran-

ciers (zie de advertenties in

Elektuur) kunnen uitkomst bie-

den.

De bouw
Figuur 5 toont hoe de layout

van de print er uit ziet. Bij het

ontwerp is niet uitgegaan van

minimale afmetingen, omdat

we er nog met de soldeerbout

bij moet kunnen komen. Die

soldeerbout moet van een zeer

fijne punt voorzien worden,

want de ruimte tussen de pen-

nen van de IC’s is slechts

0,78 mm. Denk er aan dat de

komponenten niet zijn voorzien

van een kleurenkode of op-

druk; één voor één uit de ver-

pakking halen en direkt

monteren is de enige manier

om vergissingen te voorkomen.

Voor het monteren van de kom-

ponenten hebben wij speciale

soldeerpasta gebruikt, die on-

der invloed van infrarood-

straling (warmte) verhardt. De
pasta wordt geleverd in een in-

jektiespuit, zodat het doseren

geen probleem vormt. U brengt

een kleine hoeveelheid pasta

aan op de print, waarna u het

komponentje op de plaats

brengt. Door de kleefwerking

van de pasta blijft de kompo-
nent op zijn plaats zitten, ook
als de pasta is opgedroogd.

Door daarna de pasta met een
soldeerbout te verhitten, smelt

het soldeertin in de pasta en
ontstaat er een goede verbin-

ding.

Wanneer u lijm gebruikt voor

het fixeren van de komponen-
ten, gebruik dan zeer kleine

hoeveelheden (aanbrengen met

een speld). Sekondenlijm is

niet aan te raden omdat het

korrigeren van een niet goed
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Figuur 4. De
akkulader. De
komponenten
kunnen direkt

aan elkaar en
aan een steker

worden ge-

soldeerd.

P2,P3 = 25-k-instelpot*

meter, 010 mm,
liggend

Kondensatoren:

C1,C2,C3 = 20- p-

trimmer, Stettner type

30 06 00 584, Dau type

445 1k01 025

C4,C5,C21,C22 = 10 n

C6,C8,C16,C18,C19 =

100 n

C9 = 1n5

CIO = 330 p

C11 = 100 p

C12 = 3n3

C13 = 220 p

C14 = 2p2

C15 = 270 p

C17 = 47 p

C20,C23,C24 = 220 n

C25 = 100. . .220 p/6 V

C26 = 47 n

C27,C28 = 1 n

C29 = 47. . .220 y/6 V

C30 = 39 p

C31 = 150... 470 p,

gewone keramische C

Spoelen:

LI = 9 wnd CuL

00,2 mm op T12-12

L2 = 8 wnd CuL

00,2 mm op T12-12

L3,L4,L5 = 6 wnd CuL

00,2 mm op grijze

ferrietkraal

Halfgeleiders:

IC1 = TDA 7021

T

IC2 = TDA 7040T

IC3 = TDA 7050T

Diversen:

51 = printschakelaar,

aan/uit

52 = zie tekst

2 NiCd-akku's 100 mAh,

Varta type DKO 100

soldeerpasta, Multicore

flux Sn60 PRMAB3
XCM27298 of Sn62

PRMAB3 XCM27330,

verpakking: spuit 25 g,

beperkt houdbaar

Figuur 5. De
layout van de
walkman is

ruim opgezet
om de montage
te vereen-

voudigen.
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geplaatste komponent prak-

tisch onmogelijk is. Gebruik in

dat geval ook extra-dunne sol-

deertin. Stereo-potmeters in

SMD-afmetingen hebben wij

niet kunnen vinden. Met twee

gewone instelpotmeters lukt

het echter ook. Door de instel-

potmeters boven elkaar te mon-
teren en van een gezamenlijk

asje te voorzien, ontstaat er

toch een stereo-potmeter.

Een aantal kondensatoren zijn

wat moeilijk verkrijgbaar, die

kunnen eventueel door paral-

lelschakelen worden gemaakt.

Dat gaat heel eenvoudig, u

monteert gewoon de tweede
kondensator boven op de
eerste. Twee kondensatoren

naast elkaar kan ook, afhanke-

lijk van de ruimte op de print

en de grootte van de konden-

satoren. Kondensator C31 is

een gewoon exemplaar dat zo

dicht mogelijk bij de pennen 4

en 13 van IC1 moet worden ge-

soldeerd.

Voor de draadbruggen moet
geïsoleerd draad gebruikt wor-

den, want die komen ook aan

de koperzijde.

In plaats van het snoer van de
hoofdtelefoon te gebruiken als

antenne, kan men ook een ech-

te sprietantenne nemen. De
draadbrug naast C13 moet in

dat geval worden verwijderd,

waarna de antenne wordt aan-

gesloten op het eilandje dat

het dichtst bij C27 ligt.

Voor het inbouwen van de ont-

vanger is een cassette-doosje

uitstekend geschikt, zoals de
foto laat zien. Als aan/uit-scha-

kelaar kan de steker dienen

waarmee de hoofdtelefoon

wordt aangesloten. Steker er uit

- ontvanger uit, steker er in -

ontvanger aan.

Afregelen
We beginnen met C2, die zo

wordt ingesteld dat de hele

FM-band met Cl wordt bestre-

ken. Stem dan in het midden
van de FM-band af op een
zwakke zender met Cl en re-

gel C3 zo af dat de ruis mini-

maal is. Tot slot moet PI

worden ingesteld (VCO-fre-

kwentie). Dit moet vooral lang-

zaam gebeuren, omdat de PLL
tijd nodig heeft om in te van-

gen. Op het moment dat de
PLL invangt, neemt de ruis iets

toe, dat is de goede stand van

PI. Voorwaarde is wel, dat op
een sterke stereo-zender is af-

gestemd.

literatuur: 1-chip FM-radio;

Elektuur april 1983 ,n 7no'

Elektuur Print Service
Elektuur printen worden
geleverd compleet met
component enopdruk en

soldeermasker.
Zij maken het nabouwen
wel heel eenvoudig.
Uitmuntende kwaliteiteit
voor een scherpe prijs.
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U kunt ook Elektuur-printen en -software bestellen via de
Elektuur-databank (04402-71850, 1200/75 baud Viditel-standaard)
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DCF-ontvanger
In de onderdelenlijst van de DCF-

ontvanger (Elektuur februari '87)

moet C46 100 ^ zijn (in plaats van

1000 n). In figuur 2a zijn de meet-

waarden weggevallen:

a = 2. ..3 V
b = 1,3. . .2,3 V
c = 12,4... 13, 6 V
Voor spoel L5 zijn in de tekst en in

de onderdelenlijst verschillende ge-

gevens genoemd. Beide opgaven

zijn goed.

computer-skoop
In het schema van de computer-

skoop (Elektuur oktober en novem-

ber '86) is de waarde van R17 en

R35 fout aangegeven. De juiste

waarden zijn: 10 k voor R17 en 2k2

voor R35, zoals dat ook in de on-

derdelenlijst is vermeld. C15 is in de

onderdelenlijst niet goed vermeld,

C15 moet 100 p zijn.
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Pi II 'y' P""ten

I
Mezelf maken
^ U hebt hiervoor

/ nodig: een spuitbus

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

gevoelig printmateriaal (evt.

f I

I 'y' zelf ma'

\ ken met posi-

r tieve fotokopieer-

lak en printmateriaal).

De fotogevoelige

koperzijde van het printma-

teriaal wordt met de
transparant-spray goed nat

gespoten.

De uit de layout-pagina

geknipte koper-layout (in

spiegelbeeld) legt u met de
gedrukte zijde op het natte

printmateriaal. Druk het

papier licht aan en verwijder

eventuele opgesloten lucht-

belletjes door voorzichtig

met een prop papier over

de layout te strijken.

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

den. De belichtingstijd is

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

Na het belichten verwij-

dert u het layoutvel (nog
meerdere malen bruikbaar)

en spoelt u het printmate-

riaal onder stromend water
schoon.

Na het ontwikkelen van
de fotogevoelige laag in

natronloog (ongeveer 9 gram

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

(500 gram 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.)

87058 hifi-mikrofoorwersterker

87100 komponententester

06

0 0 0 0
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D/A-OMZETTER R. Hahle

Wordt de computer gebruikt voor het besturen van het

een of ander, dan is het vaak gewenst om, naast de
digitale uitgangen, ook over een analoge uitgang te

beschikken. Met deze D/A-omzetter heeft u zo’n uitgang.

De schakeling is ontworpen voor de universele l/O-bus,

die op vele computers is aan te sluiten. Maar ook de
D/A-omzetter zelf kan direkt aan veel computers worden

gekoppeld.

voor de
universele

I/O-bus

Voor we het schema gaan

bespreken, zullen we eerst het

meest toegepaste principe

voor de D/A-omzetting en het

daarvoor gebruikte IC gaan be-

kijken. In figuur 1 is een zoge-

heten R-2R-laddemetwerk

getekend. De schakelaars ver-

tegenwoordigen de data-bits en

staan nu in de stand & Met de-

ze schakelaars kan de uitgangs-

spanning in 256 stapjes van 0 to

Uref worden gevarieerd. De
spanningsbron Vos zorgt voor

een eventueel noodzakelijke

offset-spanning.

In figuur 2 is het blokschema

van het D/A-omzetter-IC gete-

kend. De data-latch zorgt er

voor dat de analoge uitgangs-

spanning stabiel blijft, ook als

de computer met andere taken

bezig is. De data worden in de

latch geplaatst zodra enable

"laag" wordt. De interne refe-

rentiebron is een zogeheten

band-gap-referentie, die scha-

keltechnisch als een erg stabie-

le zenerdiode kan worden be-

schouwd.

Het naar buiten voeren van de
referentiespanning en de refe-

rentie-ingang biedt nog een

paar interessante voordelen. Zo

kunnen een aantal D/A- en

A/D-omzetters op dezelfde re-

ferentie worden aangesloten.

Wordt op de referentie-ingang

een variabele spanning aan-

gesloten, dan werkt de om-

zetter als vermenigvuldiger

(Uu,« = Urefin x (0...1)V).

De D/A-omzetter

NI . . . N3 zorgen er voor dat de

data op het juiste tijdstip in de

D/A-omzetter_(ICl) worden ge-

zet. Signaal SS zorgt voor het

selekteren van de D/A-kaart

(Slot Select). Het uitgangssig-

naal van de D/A-omzetter wordt

door IC3 versterkt en gebuf-

ferd op uitgang B aangeboden.

De versterking (of eigenlijk de

weerstanden voor het instellen

daarvan) is te berekenen met

de formule:

A = 1 + R6/R

Weerstand R wordt gevormd

door R2 . . . R5, SI . . . S4 en PI .

.

. . P4. Met de vier schakelaars

kan worden gekozen tussen

vier verschillende spannings-

bereiken. Voor een vaste instel-
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Figuur 1. Het
basisprincipe

van de D/A-
omzetter, het

R-2R-laddernet-

werk.

Figuur 2. Het
biokschema
van D/A-

omzetter

ZN 428.

ling is het voldoende R2, PI en
een draadbrug voor SI te mon-
teren. De berekende waarde
voor R wordt verdeeld over R2
en PI.

Op uitgang A kan met behulp
van P5 en A2 een offset-span-

ning (—0,3 ... 0,3 V) bij het uit-

gangssignaal worden opgeteld.

De schakeling kan worden ge-

monteerd op de print die in fi-

guur 4 is afgebeeld. Voor het

instellen van de versterkings-

faktor wordt FFnex in de D/A-

omzetter geladen, waarna met
de potmeter(s) (PI. . ,P4) uit-

gangsspanning B op de ge-

wenste waarde wordt afgere-

geld. Voor het affegelen van

de offset-spanning wordt 00 in

de D/A-omzetter geladen en
met potmeter P5 wordt op uit-

gang A de offset-spanning in-

gesteld.

In figuur 5 vindt u een kort

programma voor MSX-compu-
ters om de D/A-omzetter te

proberen.

literatuur: Elektuur mei 1985,

universele C64 1/O-bus

Elektuur februari 1986, MSX-
uitbreidingen deel 1

(86132)

Figuur 3. Het
schema van de
D/A-omzetter.

Met de vier

schakelaars
kan men kie-

zen uit verschil-

lende span-

mngsbereiken.

08 LSB

B7

B4 out

o, ZN

"k 1N4148
D2

428 LF356„

07

2* nw*, riR«* ri«s*

FWWW
N 1 ... N 3 = IC 2 = 74 HCT 10

A = 0.-1OV i 0,3V (A = 4)
B = 0...10V (A = 4)
C = 2,5V

D = 0,6V

E = -0,6V
F = 0._2,5V

A= meerslagen

S1..S4 = DIP - schakelaar

* zie tekst

86312-3
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Figuur 4. De
koper-layout en
de komponen-
ten opstelling

van de print

voor de D/A-
omzetter.

Onderdelenlijst

Weerstanden:

R1 =390 Q
R2...R5 = zie tekst

R6,R9,R10 = 10 k

R7,R8 = 47 k

P1...P4 = 10-k-

meerslagen*

instelpotmeter

P5 = 10-k-meerslagen-

instelpotmeter

Kondensatoren:

Cl =
1 p/16 V

C2 = 10 p/16 V

Halfgeleiders:

D1.D2 = 1N4148

IC1 = ZN 428

IC2 = 74HCT10 of

74LS10

IC3.IC4 = LF 356

100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410
420
430
440
450
460
470

CLS
REM *.**«.**«*«*****«****«*«**«******«****»************

REM * TESTPROGRAMMA STURING 1/0 - BUS *

REM * BASISADRESSEN VOOR MSX COMPUTERS *

REM * POORT 1 : &H0 *

REM * POORT 2 : &H4 *

REM * POORT 3 : &H8 *

REM * POORT 4 : &HC *

REM ***************************************************
I

REM ************** INGAVE WAARDES *********************

PRINT : PRINT
INPUT " IN WELK SLOT ZIT DE KAART (1-4)

ON S GOSUB 440 . 450 , 460 , 470
INPUT " VERSTERK INGSFACTOR
INPUT " OFFSETSPANNING IN VOLT
INPUT " REFERENT I ESPANN ING IN VOLT
INPUT '* GEWENSTE U I TGANGSSPANN I NG IN VOLT

"
: S

" :V
"

; OS
"

: RS
":US

REM ************ WAARDE OMREKENEN

Xl«(US-OS)/V
X2=(Xl/2.56) *RS* 100
IF X2 >255 THEN X2-255
OUT B . ABS ( X2)

*******************

REM ******** WAARDE AANGEVEN ************************

LOCATE 0.0: PRINT" SPANNING - " :US:
M VOLT

REM ************** LUS
t

GOTO 280
B-&H0 : RETURN
B-&H4: RETURN
B=&H8 : RETURN
B-&HC : RETURN

******************************

Diversen:

S1...S4 = 4-voudige

DIL-schakelaar

KI = 21-polige

konnektor DIN 41617

print EPS 86312 (zie

pag. 6)

Geschatte bouwkosten:

circa 1 70. -

Figuur 5. Met
dit programma,
een MSX-com-
puter en de
universele I/O-

bus, kunt u de
D/A-omzetter

proberen.
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Er zijn nogal wat muzieksynthesizers op de markt, zówet
komplete ontwerpen als bouwpakketten. Zoals bekend
berust het principe van een synthesizer veelal op het
produceren van niet-lineaire vervorming. Deze komplexe-
go/f-generator levert een grote variëteit aan golfvormen,
waarbij de overgangen tussen de golfvormen kontinu
instelbaar zijn. Er zijn geen filters toegepast. Een
belangrijk voordeel vormt verder de frekwentie-

onafhankeiijke opzet van deze synthesizer-module.

A. de Vries

Robbé

KOMPLEXE-
GOLF-
GENERATOR

Een klank is opgebouwd uit

een grondtoon (eerste harmoni-

sche) en boventonen (hogere

harmonischen). De klankkleur

kan veranderd worden door de
verhouding tussen deze grond-

en boventonen te wijzigen. Dit

kan bijvoorbeeld gebeuren met
passieve filters. Een nadeel

hiervan is, dat deze filters over

het totale frekwentiegebied

verzwakken. Hierdoor wordt

een extra versterking van het

geluidssignaal dan weer nood-
zakelijk. Dit komt de geluids-

kwaliteit natuurlijk nooit ten

goede. Het gebruik van aktieve

filters zal bij diverse muziek-

instrumenten (zoals een viool)

prima resultaten opleveren. An-
ders wordt het echter bij bij-

voorbeeld een gitaar. Het
frekwentiespektrum van een gi-

taar bevat verwaarloosbaar

zwakke boventonen. De enige

manier om de klankkleur van
een dergelijk signaal te kun-

nen veranderen, is met niet-

lineaire vervorming. Er worden
dan op elektronische wijze aan

de bestaande grondtoon hoge-

re harmonischen toegevoegd.

Het frekwentiespektrum is hier-

bij afhankelijk van de signaal-

vorm.

Twee verschillende instrumen-

ten met volledig identieke

grondtoon (gelijke intensiteit

en frekwentie) kunnen toch

een afwijkende klankkleur

hebben. Dit is het gevolg van
een andere verzameling van

hogere harmonischen. Door de
boventonen te bewerken kun-

nen we dus veel verschillende

muziekinstrumenten nabootsen.

Principe
De komplexe-golf-generator

kan sinus-, blokgolf- en drie-

hoeksignalen opwekken. Daar-

naast kan de synthesizer ook
nog een impulsvormig signaal

genereren dat alle harmoni-

schen (even èn oneven) bevat.

Voor de opwekking van deze
golfvormen wordt van een (uit

een driehoekspanning verkre-

gen) sinussignaal uitgegaan.

Door aan dit (zuivere) sinussig-

naal hogere harmonischen toe

te voegen, kan men diverse

klankkleuren krijgen. Men
maakt hierbij dus gebruik van

"verrijking" van de sinus. Door
frekwentieverdubbeling of-

verdrievoudiging kan men het

frekwentiegebied en daarmee
de uiteindelijke klankkleur ver-

der beïnvloeden.

Voor het opwekken van klan-

ken kunnen verschillende we-
gen bewandeld worden, waar-

van we hier de belangrijkste

noemen.
Bij subtraktieve synthese heeft

men een aantal golfvormen met
verschillende verhoudingen
tussen grond- en boventonen.

Men krijgt de gewenste klank-

kleur bij deze methode door
het wegfilteren van hogere har-

monischen ("verarming").

Het opwekken van een zuivere

sinus zal met de verarmingsme-
thode een hele klus zijn, als

men van een blokgolf of een
zaagtand wil uitgaan. Met een
driehoek als basisvorm wil het

nog wel lukken. Men moet dan
echter naar de driehoek-golf-
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vorm overschakelen!

Bij de additieve synthese gaat

men uit van een groot aantal si-

nusgeneratoren, die elk een ei-

gen frekwentie en amplitude

hebben. Groot nadeel van deze

methode is het enorme aantal

sinusoscillatoren. Door het ge-

bruik van digitale technieken

zou men de kosten hiervan nog

enigzins kunnen drukken.

De direkte konstruktie van golf-

vormen is een derde mogelijk-

heid. Een aantal spanningen

wordt in een geheugen op-

geslagen. Door het geheugen
nu in een bepaalde volgorde

snel achter elkaar uit te lezen

krijgt men een bepaalde golf-

vorm.

De komplexe-golf-generator

maakt gebruik van de verrij-

kingsmethode. Hierbij wordt

een driehoekspanning als ba-

sisvorm gebruikt. Met een

ADSR-envelope-generator kan

dit signaal via een spannings-

gestuurde ingang (TA) niet-

lineair worden vervormd. Zo

krijgt men een groot aantal ver-

schillende signaalvormen. In

de uitgangspositie levert de

schakeling een zuivere sinus.

Het grote voordeel van deze

methode is de overgang naar

verschillende golfvormen zon-

der omschakelaars. Men krijgt

door verrijking van de sinus

bijvoorbeeld een blokgolf.

Door nu de boventonen lang-

zaam te dempen wordt een

mooie overgang naar een zui-

vere sinus verkregen. Bij deze

methode is dan ook geen ver-

dere signaalbewerking met fil-

ters nodig. Het uitgangsignaal

van de komplexe-golf-generator

is direkt voor versterking en

weergave geschikt.

Blokschema
Figuur 1 toont het blokschema

van de komplexe-golf-genera-

tor. De VCO (Voltage Con-

trolled Oscillator) levert de

ingangs-golfvorm voor de scha-

keling. Met de ingangen Fpreset

(grof en fijn) wordt de grond-

toon van de VCO ingesteld.

Met de F-ingang wordt het ok-

taaf gekozen. De VCO levert

een driehoek. Dit signaal

gaat naar een vormversterker

(VCA1). Deze levert de eigenlij-

Figuur 1. Blok-

schema van de
komplexe-golf-

generator. De
VCO levert een
driehoek als

basissignaal.

Met de span-

ningsgestuurde

ingang TA
wordt de te

vormen klank-

kleur bepaald.

puls

blokpuls

blok

blokpuls

ke basisgolfvorm van de golf-

generator. Zoals we in figuur 2

zien, kan deze golfvorm door

TA (versterking) en TB (ge-

lijkspanningskomponent) wor-

den beïnvloed. Er zijn verschil-

lende golfvormen mogelijk (fi-

guur 2d). Als de instelling zo

wordt gekozen dat de driehoek

symmetrisch is en juist be-

grensd wordt, krijgen we een

sinusvormig signaal. Hierover

echter straks meer. De TA-

ingang wordt straks gebruikt

om de komplexe-golfgenerator

te sturen met behulp van een

ADSR-signaal.

Het signaal wordt daarna naar

een begrenzer gestuurd. Hier

wordt de basisgolf een positie-

ve en een negatieve spannings-

grens toegekend. Bovendien

rondt een extra omkeerschake-

ling (niet in het blokschema

getekend) bij de begrenzer de

scherpe punten, restanten van

de driehoek, keurig af. Dit

komt nog in de schemabe-

schrijving ter sprake. Parallel

aan de begrenzer is een om-

klapversterker (VCA2) gescha-

keld. Deze versterker ver-

dubbelt/verdrievoudigt de

frekwentie van het signaal. Fi-

guur 3 geeft een indruk van de

invloed van de instellingen TC
en TD op de signaalvorm. Met

TC bepaalt men de offset van

de hogere harmonischen, met

TD (symmetrieregelaar) kiest

men tussen géén hogere har-

monische, 2 x f en 3 x f, door

het instellen van het omklap-

nivo. Men kan het signaal aan

de bovenkant, de onderkant of

beide kanten laten omklappen.

De laatste signaalbewerking

gebeurt door een sinusvormer

(VCA3) met amplitudemodula-

tor. Het zo ontstane audio-

signaal kan gewoon op de in-

gang van een versterker wor-

den aangesloten. VCA3 heeft

twee stuur-ingangen. Met de

ENV-ingang is een lineaire stu-

ring mogelijk. Hierop kan di-

rekt een toetsenbord (met

aanslagindikatie) worden aan-

gesloten. De tweede ingang,

AM, kan gebruikt worden voor

modulaties, zoals bijvoorbeeld

tremolo.

Figuur 2. In-

vloed van de
presets op de
golfvorm. Als

ingangssignaal

wordt steeds

de driehoek
van de VCO
genomen.



elektuur

juni 1987

Figuur 3. Het
effekt van de
symmetrierege-

laai TD Men
heeft de keuze
uit frekwen-
tie-verdubbe-

ling en -ver-

drievoudiging.

Bij TC = O ver-

andert er niets.

© ©
basis-gollvorm omgeklapte golfvorm

TC = o TC £ 0

O A

O
3e harmonische

blok(-puls)

-©—V-
3* harmonische

o \J\j
sinus 3* harmonische

Figuur 4. De
VCO. Het uit-

gangssignaal

moet een am-
plitude van

3,3 volt hebben
met 0 volt als

ondergrens.

Het mooiste re-

sultaat werd
verkregen met
een Curtis

CEM 3340.

O _f\_ -A-
puls 2® harmonische

O vlAl/ MA
sinus 2® harmonische

O
driehoek 3e harmonische

O Ay AA.
driehoek 2e harmonische
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De schemo’s
Laten we nu eerst maar eens in

de echte schema’s gaan kijken.

Het VCO-gedeelte is te zien in

figuur 4. De VCO is volledig

tegen temperatuur-schomme-

lingen gestabiliseerd en de
golfvorm-uitgangen zijn kort-

sluitbestendig. In dit ontwerp

is alleen de driehoekvorm ge-

bruikt. Dit signaal wordt aan de
vormversterker (VCA1, figuur 5)

aangeboden. De kern van deze
versterker is een OTA (A2). Fi-

guur 2 toont de invloed van TA
en TB op het binnenkomende
driehoeksignaal. Met TA kan
de versterkingsfaktor binnen
bepaalde grenzen geregeld

worden. Door het toevoegen

van een gelijkstroom (TB) aan

het VCO-signaal kan men de
driehoek "hoger" of "lager”

plaatsen. Wanneer we de drie-

hoek symmetrisch instellen

(TB = 0, middenstand P7), is de
flanksteilheid van de driehoek

direkt afhankelijk van TA (fi-

guur 2b). Een steilere flank

(figuur 2b) resulteert na be-

grenzing in een trapezium-

signaal. Bij een maximale TA-

instelling zal het begrensde

signaal bijna blokvormig wor-

den.

Figuur 2c toont de asymmetri-

sche instelling van het signaal

(TB = min., P17 linksom). Als

de versterking met TA nu op-

gevoerd wordt, blijft niet het

midden maar de top van het

driehoeksignaal op zijn plaats.

Dit resulteert in een pulsvorm;

de breedte van de puls is om-
gekeerd evenredig met de
spanning op de loper van PI.

De graad van niet-lineaire ver-

vorming is dus afhankelijk van

het spanningsnivo op de inver-

terende ingang van Al.

Figuur 2d geeft nog eens een
totaaloverzicht van de invloed

van TA en TB op de signaal-

vorm. Op ingang TA—ENV kan
het signaal van een ADSR-
envelope-generator worden
aangesloten. Door de zener-

diode Dl zal de omhullende
pas vanaf circa 2,5 volt invloed

krijgen op de klankkleur. In de
praktijk is het nut van deze
voorziening duidelijk gebleken.

Klanken met een snelle attack

verkrijgen een natuurlijk snel

wegebben van de boventonen.
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Hiervoor is echter één omhul- kleine fluktuaties in de voe- Om het uitgangssignaal van Figuur 5. De
lende voldoende. dingsspanning. OTA A2 toch weer geschikt te vormversterker,

De versterkingsfaktor van de A5 vormt samen met twee dio- maken voor de begrenzer, de begrenzer

vormversterker wordt gestuurd den de ingangstrap voor de moet het met A4 gekorrigeerd en de omklap-

door een variatie van zowel TB—VC-ingang. De twee dio- worden. Deze opamp voegt versterker. Met
stuurstroom h> als de stroom den zorgen ervoor dat de uit- een gelijkspanningskomponent de spannings-

door de lineariseringsdioden gangsspanning van A5 niet aan het signaal toe, zodat het gestuurde TA-

van A2. Stuurstroom ib wordt hoger kan worden dan 0 volt. (vervormde) uitgangssignaal op ingang wordt

door D2a en RIOa begrensd tot Hogere spanningen zouden bij het juiste nivo wordt gebracht het frekwen-

circa 110 jjA. Dit is net iets een grote versterking namelijk voor de begrenzing. tiespektrum

meer dan de stuurstroom die kunnen leiden tot het verdwij- De begrenzing van het signaal van het (audio)

bij de sinusstand optreedt. Bo- nen van het hele signaal. gebeurt met twee antiparallel uitgangssignaal

ven de sinusstand wordt TA al- De aangeboden driehoekspan- geschakelde dioden. Hiervoor bepaald.

leen nog geregeld door de ning dient zijn laagste nivo ook zijn de BC-overgangen van T4

lineariseringsdioden-stroom id bij 0 volt te hebben. Een kleine en T5 gebruikt. Deze dioden

van A2, terwijl stuurstroom ib afwijking kan met P4 worden bezitten namelijk bij hogere

vrijwel konstant blijft. De ver- weggeregeld. Bij een asymme- spanningen een gunstigere

sterking kan hierdoor niet trische puls-instelling is de uit- doorlaatkarakteristiek dan ge-

meer beïnvloed worden door sturing van de OTA eenzijdig. wone dioden. De begrenzer



wordt stroomgestuurd. Als de
spanning over R36 een bepaald

spanningsnivo overschrijdt, zal

een van beide dioden gaan ge-

leiden en wordt de driehoek

begrensd. Bovendien zal de zo

ontstane lekstroom via R39 wor-

den gekompenseerd door een
tegengestelde stroom. Deze
kompensatie wordt even later

weer beëindigd door de Si-

dioden D7 en D8. Op deze ma-

nier worden alle punten van de
driehoek bij de begrenzing

netjes afgerond.

De begrenzer wordt overbrugd

door VCA2. Met TC kunnen
(boven de nulstand), naast een
extra versterking, de grenzen

worden ingesteld. De pulsvorm

(driehoek, trapezium of puls)

overstuurt dan het ingangsnet-

werk van VCA3 (figuur 6). De
stroom vloeit in dat geval via

diode D10 of Dll naar de ande-

re ingang van OTA All, waar-

door de signaalrichting

omkeert. De spanning aan de
uitgang keert na het bereiken

van de maximale waarde om
en gaat weer naar 0 volt. Dit is

hetzelfde principe als bij de
omkeerschakeling van de be-

Figuur 6. De si- grenzen Met het regelen van

nusvormer en de offset bij A7 kan men naar

de amplitude- keuze omklappen naar één of

modulator. In- naar beide kanten. In figuur 3

gang AM kan zijn de belangrijkste omgeklap-
voor bijv. tre- te vormen aangegeven met de
molo gebruikt daarbij behorende stand van
worden. symmetrieregelaar TD. Via di-

ode D5 en weerstand R29 beïn-

vloedt A6 de instelling van TA.

Via D6 en R29 beïnvloedt Al
anderzijds de instelling van T3.

Met deze korrektie van TA
wordt het verloop van de "af-

snijfrekwentie” bij de pulsvorm

gekompenseerd. De dioden
D10 en Dll zorgen samen met
de niet-lineaire ingang van OTA
All voor de sinusvorm. Voor de
verwerking van een envelope-

signaal en het toevoegen van

AM zorgt tenslotte het gedeelte

rond A9, T6 en T7.

Afregeling
Als men de schakeling nage-

bouwd heeft, moet deze voor

gebruik eerst nog afgeregeld

worden. Voor de golfvormen

moeten de instelpotmeters P3,

P4, P5, P6 en P13 afgeregeld

worden. Hiervoor zet men eerst

alle potmeters in de mid-

denstand. De presets PI, P7 en

P8 (TA, TB en TC) moeten op
nul staan, dat is helemaal links-

om. P9 (TD) dient in de mid-

denstand te worden gedraaid.

De uitgang van de komplexe-

golf-generator wordt nu op een
versterker aangesloten. Om de
verhouding tussen grond- en

boventonen beter te kunnen
beoordelen, wordt de lage-

tonen-regelaar op minimaal ge-

zet en de hoge-tonen-regelaar

op maximaal. De ENV-ingang

van de VCA wordt met + 5 volt

verbonden en met Fpreset wordt

een frekwentie van 200 Hz in-

gesteld.

Men begint nu eerst met de af-

regeling van de sinus-instel-

ling. Zet PI (TA) daartoe in de
”9 uur”stand. Door verdraaiing

van P3 en P4 moet men dan

een zuivere sinus aan de uit-
•

gang krijgen. Tijdens het ver-

draaien van P4 dient (op het

gehoor, de klank wordt "hol-

ler”) op het verdwijnen van de
tweede harmonische gelet te

worden. Nu wordt P7 in de
middenstand gezet. De sinus

zal dan meestal niet meer zui-

ver zijn, maar nog een aantal

hogere even harmonischen om-
vatten. Deze frekwenties die-

nen met P6 weggeregeld te

worden. Indien nodig moet P3

dan nog gekorrigeerd worden.

De laatste oneffenheden in het

sinussignaal worden tenslotte

met P16 geëlimineerd. Deze in-

stelpotmeter zorgt voor de
50%-duty-cycle van de oscil-

lator. Voor deze afregeling

moet schakelaar SI in de bo-

venste stand staan (en blijven

staan!).

Vervolgens worden de pulsvor-

men afgeregeld. Dit gaat iets

moeilijker op het gehoor; een
oscilloskoop kan hier uitkomst

bieden. P7 wordt in de uiterste

stand gedraaid. PI moet vrij

hoog worden ingesteld, bij-

voorbeeld op de "3 uur" -stand.

P5 moet dan zo worden in-

gesteld dat de top van de uit-

gangspuls mooi wordt afge-

rond. In deze stand produceert

de golfgenerator een minimum
aan ruis. Dus de signaalvorm

niet te plat en ook niet scherp

gepunt afregelen.

Nu moeten de sinus-instelling

en de puls-afregeling nog een-

maal volledig herhaald worden.

P16 mag echter niet meer ver-

draaid worden. Na de tweede
kalibratie kan de symmetrische

blokgolf afgeregeld worden.

TA wordt ongeveer in de mid-

denstandstand gezet. Met P7

worden vervolgens alle hogere
even harmonischen uit het sig-

naal weggeregeld. Deze instel-

ling van P7 dient gemerkt te

worden als "blokgolf-stand”.

Vervolgens moet een sinus in-

gesteld worden. TC wordt in

de middenstand gezet. P9 kan
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daarna op gelijke wijze als P7

worden afgeregeld. Bij een be-

paalde stand verschijnt een

symmetrisch omgeklapte golf-

vorm. Deze golfvorm omvat een
sterke derde harmonische,

maar geen tweede harmoni-

sche.

Voor de oktaaf-ijking sluit men
een toetsenbord op de IV/

oktaafingang van de vorm-

versterker aan. Nu kan de ok-

taafzuiverheid geijkt worden.

Dit gebeurt met P17. De afwij-

king van de hogere oktaven

wordt gekorrigeerd met P18

(zie figuur 4). Hierbij kan han-

dig gebruik worden gemaakt

van het feit dat een toon van

1000 Hz weinig of niets veran-

dert door het verdraaien van

P17. Sluit een tweede toonge-

nerator aan en meng de signa-

len vervolgens (of voer ze naar

de L- en R-ingang van de ver-

sterker). Beide generatoren

moeten een pulsvormig signaal

produceren. Men kan nu instel-

len op een minimale zweving

tussen de grondtoon en/of bo-

ventonen van de beide genera-

toren. Eerst regelt men met P17

de tonen van 250 Hz en 1000 Hz
af. Hiervoor wordt een toets in-

gedrukt en vastgehouden. Nu
moeten de beide generatoren

op ongeveer 1000 Hz worden
ingesteld. Hierbij wordt ook de
fijnregelknop van de komplexe
golfoscillator gebruikt. Daarna

neemt men een toets twee ok-

taven lager (250 Hz dus) en re-

gelt die met P17 af op zwe-

vingsnul. Daarna regelt men
P18 af door heen en weer te

gaan op het toetsenbord tussen

1000 Hz en 4000 Hz (weer twee

oktaven). Stel bij 1000 Hz de F-

regelaars in en regel P18 bij

4000 Hz af. Deze procedure

dient zo vaak herhaald te wor-

den totdat geen afwijking meer
hoorbaar is.

Komponenten-
keuze
Er komen in het ontwerp een

aantal gepaarde transistoren en

dioden voor. Deze moeten ge-

selekteerd worden op gelijk-

heid. Het betreft voornamelijk

de dioden D7/D8 en D10/D11

en het transistorpaar T4/T5 (bc-

dioden). De gelijkheid van de
inwendige weerstand van de

dioden is een goede indikatie

voor de juiste keuze.

Bij de VC-ingangen heeft men
de keuze tussen het gebruik

van potmeters en externe span-

ningsbronnen. In het laatste ge-

val dient men voor iedere

ingang over een aparte ver-

zwakker te beschikken.

Voor de presets dient men, bij

gebruik van meerdere syste-

men, gebruik te maken van

een buffer (figuur 8) voor iede-

re regelgrootheid. Bij

meerstemmige systemen kan

men twee kanalen samen met

een stereopotmeter bedienen

Een vereiste voor de juiste

werking van de komplexe-

golf-generator is, dat alle span-

ningen met referentiekarakter

onderling samenhangen.

Figuur 7 toont een bruikbare

voeding. Met name de voeding

voor de VCO moet betrouw-

baar zijn. Het is daarom aan te

bevelen om hiervoor een apar-

te stabilisator te nemen. De ne-

gatieve spanning heeft een
begrenzingsweerstand Rb no-

dig. De weerstandswaarde is

afhankelijk van het aantal

VCO’s. Hierbij kan men een
maximale stroom van 20 mA
per oscillator aanhouden. De
waarde van Rb bij het gebruik

van één oscillator bedraagt

470 ohm.

De OTA's kunnen met + 10 volt

worden gevoed (minimale

stroomafname).

Tenslotte dienen de weerstan-

den R18 en R20 1%-typen te

zijn.

Toevoegingen
De sturing van de TA—VC-
ingang is logaritmisch met
een gevoeligheid van 1 volt/

oktaaf. De TB-ingang kan met

een LFO aangestuurd worden;

dit geeft de bekende PBM
(puls-breedtemodulatie).

De komplexe-golf-generator

kan een groot aantal timbres le-

veren. Toch is het gewenst om
meer dan een generator per

stem te gebruiken. Als tweede
generator kan men dan het

beste een sinusgenerator ne-

men met een lineaire FM-

7

ingang. Men kan dan de golf-

generator gebruiken voor de

sturing van deze ingang. Als

men voor een extra ringmodu-

lator kiest, kan men beide

signalen ook m.b.v. laatstge-

noemde modulator mengen.
Deze signaalbewerkingen zijn

ook weer niet-lineair.

De komplexe-golf-generator is

ook uitstekend te kombineren
met een state-variabel filter.

Hiermee kunnen dan bepaalde

frekwenties worden "bevoor-

deeld". Zo levert een 12 dB/ok-

taaffilter al prima resultaten.

(87032)

Figuur 7. De
voeding. De
+ 5 volt wordt
alleen voor de
potmeters ge-

bruikt. De
waarde van Rb
bedraagt 470 Q
bij het gebruik
van 1 golf-

generator.

Figuur 8. Mo-
gelijke regelin-

gen voor de
presetspan-

ning.

a. bij het ge-

bruik van

meerdere ge-

neratoren (po-

lyfoon).

b. het regelen
van de pre-

setspanning bij

1 generator.
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AKOESTISCHE
LINEAIRE MOTOR
Van tijd tot tijd worden in Elektuur schakelingen
gepubliceerd die duidelijk zijn bedoeld om mee te

experimenteren. De akoestische lineaire motor valt in

deze kategorie. Naast een interessant experiment
beschrijft dit artikel een schakeling van een kwasi-

digitale drie-fasen-sinusgenerator

Figuur 1. De
akoestische li-

neaire motor —
een aan twee
zijden open
luidsprekerbox.

Wanneer de stator en de rotor

van een draaistroommotor in

een plat vlak "uitgerold” wor-

den (vergelijk met een uitgerol-

de loper) dan ontstaat een li-

neaire motor, zoals bij een trein

op een monorail. Een draaiveld

is hierbij een lopend veld ge-

worden en de roterende bewe-
ging is omgezet in een lineaire

beweging. Bij de (elektrische)

lineaire motor bestaan er uit-

voeringen met een korte en
een lange "stator". Als de stator

bijvoorbeeld in een voertuig

geplaatst wordt en de rotor

zich op de rijbaan bevindt, dan
spreekt men van een korte-

stator-motor.

Hoe zit dat nu bij deze akoesti-

sche lineaire motor? In figuur 1

is eigenlijk alleen de "stator"

van de motor te zien. De stator

bestaat uit een soort kast die

aan de "einden” open is. In

een van de zijkanten van de
kast zijn drie luidsprekers ge-

monteerd. Stuurt men deze
luidsprekers met sinusspannin-

gen van gelijke amplitude die

van luidspreker tot luidspreker

120° in fase verschoven zijn,

dan ontstaat — analoog met het

elektrische — een akoestisch

lopend veld. Het medium lucht

is in dit geval de rotor. De be-

weging van de lucht kan ge-

makkelijk aangetoond worden
door het opstellen van twee
kaarsen aan de einden van de
kast. De kaarsvlammen zullen

de luchtbeweging zichtbaar

maken. Een luchtstraalaandrij-

ving zal deze motor wel niet

kunnen worden; daarvoor zou

men de massa behóórlijk moe-
ten verminderen.

Met het medium water als rotor

ziet dat er anders uit. Omdat
geluid zich in water ongeveer

4,5 maal sneller voortplant dan
in lucht (bij 20 °C), zou men
met onze akoestische lineaire

motor een aandrijfmechanisme

voor modelboten kunnen ma-

ken. Op het medium water ko-

men we nog terug.

De schakeling
Voor de aandrijving van de sta-

tor uit figuur 1 hebben we drie

in fase verschoven sinussigna-

len nodig die de luidsprekers

sturen. De werking van deze
aandrijving is in figuur 2 ge-

schetst. De membraantrillingen

veroorzaken de beweging van

de lucht (resulterende bewe-
ging van de luchtdrukgolf).

Figuur 3 toont de schakeling

van de aandrijving. De drie si-

nussignalen worden kwasi-

digitaal opgewekt met een
klokgenerator (555), een 4-bits-

up/down-counter (74LS193), een
4-bits-dekoder/demultiplexer

(74LS154) en een drievoudige

D/A-omzetter. Daardoor ont-

staan weliswaar relatief grove

sinusspanningen, maar voor

ons doel is dat voldoende. Met
schakelaar S2 kan de richting

van het lopende veld worden
omgepoold. Met schakelaar SI

kan men kiezen uit vijf fre-

kwentiebereiken, met potmeter

PI kan men de frekwentie trap-

loos instellen. Het frekwen-

tiebereik loopt van 8 Hz tot

350 kHz. Via de teller wordt

met deze klokfrekwentie 4-bit-

informatie aan de demulti-

plexer doorgegeven. Dit IC

schakelt overeenkomstig de
ontvangen informatie één van

zijn uitgangen "laag". Alle 16

uitgangen zijn verbonden met
drie diode/weerstandschakelin-

gen, die om en om verbonden
zijn met de drie uitgaande lij-

nen. Let hierbij goed op de
verschillende weerstandswaar-

den, die de "traptreden" en de

faseverschuivingen doen ont-

staan. De frekwentie van de si- .

nussignalen voor de luidspre-

kers ligt nu tussen 0,5 Hz en

ongeveer 22 kHz; dit bereik

komt in ieder geval overeen

met dat van een audiosignaal.

Voor de volledige uitrusting

van de akoestische lineaire mo-
tor heeft men verder nog drie
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eindtrappen en een voeding

nodig. Over de eindtrappen

hoeven we niet veel te vertel-

len. Een van de talloze schake-

lingen uit Elektuur is snel

gebouwd.

De voedingspanning moet na-

tuurlijk hoog genoeg zijn om
zowel de eindtrappen als de si-

nusgenerator te kunnen voe-

den. Een 15-V-voeding die

ongeveer 2 A levert, is wel vol-

doende. De buffer-elko zou

niet kleiner dan 4700 ^F/25 V
mogen zijn. Aan deze ba-

sisspanning kan men met een
5-V-spanningsregelaar de
werkspanning voor de genera-

torschakeling onttrekken. De
drie eindtrappen worden door

drie 12-V/l-A-spanningsrege-

laars gevoed (met telkens

100 nF aan de in- en uitgangen

van de spanningsregelaars). Let

bij het bedraden op dat er

geen aard-lussen ontstaan. Dus:

alle massa-verbindingen aan

één punt (voedingsmassa)

leggen!

Een probleem vormt de aan-

passing van de sinussignaal-

een waarde van ongeveer 1 MQ
nodig. Als alternatief kan hier-

voor ook een 12-stappen-scha-

kelaar met drie dekken ge-

bruikt worden, waarbij tussen

de schakelkontakten de vol-

gende weerstanden komen:

1 MQ, 470 kQ, 180 kQ, 82 kQ,

33 kQ, 15 kQ, 6,8 kQ, 2,7 kQ,

1,2 kQ, 470 Q en 220 Q (en dit

drie maal in dezelfde volg-

orde). De middenkontakten

worden via drie 100-Q-weer-

standen met de eindtrap-ingan-

gen verbonden.

Als laatste moeten de luidspre-

kers met de eindtrappen ver-

bonden worden. U hebt waar-

schijnlijk zelf al ontdekt dat de

luidsprekers natuurlijk naar het

binnenste van de kast moeten

stralen.

Toepassingsmoge-

lijkheden

De akoestische lineaire motor

is eigenlijk iets om mee te ex-

perimenteren. We kunnen hem

passing voor de motor bedacht

waarbij het medium water als

rotor gebruikt wordt.

De luidsprekermembranen

worden eerst met lak water-

dicht gemaakt. Vervolgens

neemt men drie buizen van

plexiglas met dezelfde diame-

ter als de luidsprekers en be-

vestigt deze buizen op de

chassis. De buizen worden
voor de helft met verschillend

gekleurd water gevuld. In

plaats van de drie sinusgenera-

toren worden nu drie bandfil-

ters voor drie verschillende

audio-frekwentiebereiken op-

Figuur 2. Een
drie-fasen-

sinusgenerator

zet geluid om
in beweging.

amplitudes aan de eindtrap- helaas niet als aandrijfmecha- gebouwd. Op de ingangen van Figuur 3. Het
ingangen. Men heeft daarvoor nisme voor een kabelbaan of de bandfilters sluit men een schema van de
eigenlijk een drievoudige pot- een zeiljacht gebruiken. We audio-signaal aan en klaar is drie-fasen-

meter met goede gelijkloop en hebben echter een leuke toe- het disko-waterorgel! sinusgenerator.
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N. Muller

Figuur 1. Het
blokschema
van de klapge-

nerator.

KLAP-
GENERATOR
Een veel gebruikt geluid in de moderne popmuziek is

het handen-klappen. Om de handen van musici en
thuismixers te sparen is deze klapgenerator ontworpen,
die zelfs meer kan dan alleen in de elektronische
handen klappen.

Voor we nader ingaan op de
klapgenerator bekijken we
eerst enkele eigenschappen
van een klap, die voor de scha-

keling belangrijk zijn. Zo kan
men met de vlakke hand
(scherpe klap) en met de holle

hand (doffe klap) klappen. Zijn

er meer personen die klappen,

dan ontstaan er ook nog ver-

schillen in de timing. Als die

personen dan ook nog eens
rondlopen, wordt het pas echt

ingewikkeld. Toch kunnen we

ï
"

met wat truuks een stereo klap-

geluid produceren.

Het blokschema
Het hart van de schakeling

wordt gevormd door een ruis-

generator en een omhullende-

filter. De zeer langzaam veran-

derende spanning op de uit-

gang van dit filter wordt

gebruikt om het trigger-nivo en
de kantelfrekwentie van de

VCF te variëren. De klap wordt
gestart met een impuls op TTL-

nivo. Deze puls wordt gediffe-

rentieerd en gelijkgericht. Door
de nu verkregen impuls met
het variërende trigger-nivo te

vergelijken ontstaat een puls

met een (binnen bepaalde
grenzen) willekeurige breedte.

In figuur 2 is geschetst wat er

nu verder gebeurt. De puls

wordt geïnverteerd, waarna de
puls en de inverse puls worden
gedifferentieerd.
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Door deze twee signalen gelijk

te richten, krijgen we twee at-

tack/decay-kurven die ten op-

zichte van elkaar in de tijd zijn

verschoven.

Voorzien we nu de ruis van de-

ze omhullende-kurven, dan

hoeven we alleen nog maar te

filteren en te mengen om het

klap-signaal af te maken.

Het schema
De misgenerator wordt ge-

vormd door de transistoren Tl

en T2. De ruis wordt veroor-

zaakt door het doorslaan van

de basis-emitter-diode van Tl.

Via buffer T4 komt de ruis dan

bij de modulatoren T8 en T9.

van

trigger

Irigger na
differentiatie

attack / decay-
kurves

86059 3

Voordat de ruis naar het omhul-

lende-filter gaat, wordt hij eerst

nog aktief gefilterd door T3

(laagdoorlaat). Het omhullende-

filter (A2) zorgt er dan voor dat

een zeer langzaam veranderen-

de spanning met een toevallig

verloop overblijft.

De triggerschakeling wordt ge-

vormd door Al. Het netwerkje

tussen de ingang en kompara-

tor Al vormt de inhoud van het

blok "diff Transistor T5 inver-

teert dan het trigger-signaal.

Nadat T6 en T7 de beide trig-

gersignalen hebben gebufferd,

worden de attack/decay-kurven

gevormd door de netwerken

tussen respektievelijk T7 & T8

en T6 & T9.

T8 en T9 dienen als modulator,

Figuur 2. Door
de triggerpuls

te inverteren

en daarna te

differentiëren

en gelijk te

richten, worden
twee in de tijd

verschoven at-

tack/decay-

kurven ge-

waakt.

Figuur 3. Het
schema van de
klapgenerator
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Figuur 4. De
meest simpele

manier om de
klapgenerator

aan te sturen.

de omhullende-spanning aan

de basis beïnvoedt de hoeveel-

heid ruis die vanaf de kollektor

op de uitgang (emitter) kan ko-

men. Natuurlijk maak je met

één transistor geen topklasse-

modulator, maar vervormde

ruis is ook ruis, nietwaar?

A3 en T10 vormen het hart van

het laagdoorlaat-VCF. T10 staat

voortdurend in verzadiging. Het

gevolg daarvan is, dat de kol-

lektor-emitter-overgang als een
basisstroom-afhankelijke weer-

stand werkt. Het kantelpunt van

het filter kan zo op een een-

voudige wijze worden geva-

rieerd.

De stereomixer wordt gevormd

door Til. Hier wordt links, mid-

den en rechts een klap in het

stereo-beeld neergezet. T12 en

T13 tenslotte dienen als een-

voudige uitgangsversterker.

positief wordt. In dat geval

moet PI of P2 worden bij-

gesteld.

De instelling van de overige

potmeters is een kwestie van

smaak. Het effekt van de VCF
(instellen met P3 en P8) moet
niet overdreven worden, maar
wel hoorbaar zijn.

signaal op TTL-nivo worden
gebracht (figuur 5). Met een
extra omhullende-generator en
twee VCA's kan het geluid nog
verder beïnvloed worden.
De klapgenerator moet overi-

gens wel op een stereo-verster-

ker worden aangesloten, omdat
anders een groot deel van het

effekt verloren gaat. Met wat

experimenteren kan de klapge-

nerator ook nog andere gelui-

den nabootsen. Bijvoorbeeld

vuurwerk: geen ingangssignaal,

P2 op maximum; of een stoom-

lokomotief: blokgolf op de in-

gang, P2 op minimum. Met de
potmeters P4 . .

.

P7 zijn nog
meer "nieuwe” klanken (snare-

drum, maracas, jachtgeweer) in

te stellen.

(86059)

Figuur 5. Zo
kan de schake-

ling worden uit-

gebreid als er
trigger-pads

worden ge-

bruikt.

Bouwen en
afregelen
De schakeling kan op een stuk-

je gaatjesprint worden opge-

bouwd. Na het kontroleren van

de bedrading gaan we als volgt

te werk: Op de kollektor van

T2 moet een ruissignaal van

minstens 0,5 Vu staan. Zo niet,

dan moet Tl worden vervangen

door een ander exemplaar. De
uitgangsspanning van A2 moet
nu ongeveer 10 Vu bedragen.

Als dit klopt, kunnen we ver-

der.

Eerst worden alle potmeters in

de middenstand gezet. Op de
TTL-ingang wordt nu een blok-

golf met een periodetijd van

ongeveer 1 sekonde, of de

schakeling uit figuur 4, aan-

gesloten. Met de potmeters PI

en P2 kan nu het tijdsverschil

tussen de attack/decay-kurven

en de toevalligheid daarvan

worden ingesteld. Het verkrij-

gen van de optimale instelling

van deze potmeters vraagt wel
wat geduld. Optimaal betekent

dat het tijdsverschil tussen de
klappen net hoorbaar is, even-

als de toevallige verandering

daarvan. Klinkt dit goed, dan
moet worden gekontroleerd of

de schakeling niet zelf een
triggersignaal produceert,

doordat de min-ingang van Al

Toepassings-

mogelijkheden
De klapgenerator kan met een
TTL-spanning worden aange-

stuurd, mits de puls/pause-

verhouding niet kleiner is dan
1 : 32. Hij kan bijvoorbeeld di-

rekt op een ritme-generator of

een computer worden aan-

gesloten. Handbediening is na-

tuurlijk het eenvoudigst en
goedkoopst (figuur 4).

Worden trigger-pads (voor de
niet-musici onder u, dat zijn die

hele platte "trommels”) ge-

bruikt dan moet het uitgangs-

5
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16-K-PSEUDO-
ROM
VOOR

ontwerp:

R Verhoosel

CMOS-
RAM met
buffer-akku

op de
expansion-

port

Aangezien CMOS-RAM’s een steeds grotere kapaciteit

leveren tegen aantrekkelijke prijzen, is het interessant om
een gedeelte van het geheugenbereik van de computer

uit te rusten met deze IC’s. Het grote voordeel: ze

konsumeren bijna geen stroom. We hoeven dus maar
een akku toe te voegen om zo’n geheugengedeelte
"non-voiatiie” (niet-viuchtig) te maken. Aiie informatie blijft

dan in de RAM’s staan als de voedingsspanning wordt

uitgeschakeld

Deze schakeling is een logisch

vervolg op het artikel "RAM als

EPROM” uit Elektuur juni 1985.

Hierbij hadden we op een
printje twee CMOS-RAM’s van

elk 2 Kbyte gezet. Nu pakken

we het wat groter aan door

twee 8-KB-CMOS-RAM’s op een

print te monteren, samen met

een akku. De schakeling is ont-

worpen voor gebruik bij een

C64.

Op de achterkant van de C64

zit een 44-polige konnekter

waarop een uitbreiding gesto-

ken kan worden. Meestal wordt

deze aansluiting expansion-port

genoemd. Benamingen als bus-

aansluiting en module-poort ko-

men ook nog voor. Deze aan-

sluiting is zeer veelzijdig en

daardoor voor veel applikaties

bruikbaar. Het is eenvoudig

mogelijk om op deze aanslui-

ting extra poorten, geheugen-

uitbreidingen, meetapparaten,

teletekst-dekoders en uiteraard

deze pseudo-ROM aan te slui-

ten. De 44 verbindingen zijn op
twee manieren genummerd (fi-

guur 1), aan de bovenkant van

links naar rechts (van het toet-

senbord gezien) van 1 tot en

met 22, aan de onderkant zijn

ze genummerd met de letters

A tot Z. De aansluitingen G, I,
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Tabel 1.

aansluiting betekenis

GND

2/3

4

+ 5 V (Vcc)

IRQ

R/W

beschrijving

massa van de processor

plus van de voedingsspanning

Interrupt Request, is rechtstreeks met de 6510 verbonden
en veroorzaakt een maskeerbaar interrupt, zodat de lijn

naar logisch nul wordt getrokken.

komt van de_6510 en toont aan of er op dat moment
gelezen (R/W = "1") of geschreven (R/W = "0") wordt.

DOT CLOCK puntrasterkloksignaal van de videocontroller in de C64

7 l/O 1 uitgangssignalen adresbeheer van de C64.

11 ROM L

B ROM H
10 l/O 2

8 GAME ingangssignalen adresbeheer van de C64.

9 EXROM

12 BA signaal van de videocontroller voor de geldigheid van de

data-toestanden.

13 DMA rechtstreeks met de AEC-aansluiting van de 6510
verbonden (zie tekst)

14 D7

•

•
•

•

•

•

•

databus van de 6510 (niet gebufferd)

21 D0

C RESET een logische nul op deze lijn zet de 6510 in een
gedefinieerde grondtoestand. Dient voor het initialiseren

van de C64

D NMI een logsiche 0 op deze lijn veroorzaakt een niet

markeerbare interrupt

E 02 kloksignaal van de 6510

F A15
•

•

•

adresbus van de 6510 (niet gebufferd)

•

Y

•

A0

GND l| IA GND
5 2 1 Ib ROMH
+5 3 3 Sc RESET

IRQ 4 1 Id NMI
CR/W 5 3 Se <1*2

DOT CLOCK 6 1 pF Al 5

ïbï 7 3 pH A14

GAME e|
P
J A13

EXROM 9
I
pK Al 2

102 i°a pL Al 1

ROM L ui pM AIO

BA 12 3 pN A9

DMA 131 pp A8
D7 14 I Sr A7

D6 15l ps A6

D5 16| pT A5

D4 17 3 pu A4

D3 iel pv A3

D2 19| pw A2
Dl 20l px Al

DO 21
1
pY A0

GND 22 3 iz GND

87082 -

1

Tabel 1. Be

-

schnjving van

de aansluitin-

gen op de
expansion-port

van de C64.

Figuur 1. De
expansion-port

aan de achter-

zijde van de
C64.

O en 0 komen echter niet

voor. In tabel 1 is te zien welke

signalen we op deze aansluit-

punten kunnen vinden.

Voor onze RAM/ROM-schake-
ling zijn de aansluitpunten 8 en

9 van bijzonder belang. De in-

gangen GAME en EXROM kun-

nen namelijk de adresdekode-

ring van de C64 beïnvloeden.

De opzet van het

systeem
Het centrale punt van de adres-

dekodering van de C64 is het

IC U17, een PLA (Programm-
able Logic Array) die speciaal

voor de C64 gefabriceerd is. In

totaal verdwijnen 16 lijnen in

dit IC, waardoor 65536 (64 K)

kombinaties mogelijk zijn.

Slechts 8 lijnen (maximaal 256

kombinaties) komen weer uit

het IC. Zij gaan naar de BASIC-

ROM, SYSTEM-ROM, de karak-

tergenerator, CIA 1, CIA 2 en

verder onder andere ook nog
naar de RAM.
Uit de verhouding ingangen/

uitgangen = 256 / 1 volgt al

dat er kombinaties zijn die

meer dan een keer voor ko-

men of niet toegestaan zijn. In

figuur 2 is voor de duidelijk-

heid de geheugenindeling van

de C64 nog eens weergege-

ven. Naast de 4-K-geheugen-

blokken zijn de adressen zowel

decimaal (links) als hexadeci-

maal (rechts) gegeven. Deze in-

deling is de orginele, van de
PLA afkomstige geheugeninde-
ling. Dan zijn de volgende

PLA-ingangssignalen aanwezig:

LORAM
HIRAM =

EXROM
GAME =

= 1

= 1

= 1

1

i = i

Wat is wel en niet

mogelijk?
Zoals al eerder is opgemerkt,
zijn EXROM en GAME via de
expansion-port te beïnvloeden.

In figuur 2 is ook te zien dat

"schakelaar” EXROM in het be-

reik van 32768 tot 40959 (deci-

maal) of $8000 tot $9FFF (hexa-

decimaal) aktief is.

Daarnaast is GAME aktief in het
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blok van $A000 tot $BFFF. In

principe zijn alle kombinaties

toegestaan, maar in de prak-

tijk. . . Datzelfde geldt voor de

vier mogelijke ingangskombi-

naties met GAME en EXROM

:

a) GAME = 1 / EXROM = 1

b) GAME = 0 / EXROM = 1

c) GAME = 1 / EXROM = 0

d) GAME = 0 / EXROM = 0

U kunt rustig alle kombinaties

proberen, de C64 sneuvelt echt

niet! Wel zal men ontdekken

dat de C64 zich bij kombinatie

b zal ophangen. Na het verwij-

deren van deze ingangskombi-

natie en het uit- en weer

inschakelen van de computer

zal de C64 weer normaal wer-

ken.

Nu nog iets over de andere

kombinaties. Kombinatie a

treedt op bij het inschakelen

van de computer. Kombinatie c

bereikt u door op onze uitbrei-

dingsprint S2 te sluiten. De
laatste mogelijke kombinatie is

d, deze is te bereiken door —
nadat S2 gesloten is — ook S3

te sluiten. De gevaarlijke kom-

binatie b kan door de slimme

opzet van de schakeling niet

voorkomen. In noodgevallen is

er altijd S4, waarmee het hele

systeem weer opnieuw gestart

kan worden. Speciaal bij het

schrijven van machinetaalpro-

gramma’s is deze druktoets een

onmisbare hulp.

Over nuttige schakelaars

gesproken: op de print bevindt

zich ook nog schakelaar SI. De-

ze schakelaar kan gebruikt

worden om IC3 en IC4 (de

twee RAM’s) een write-protect-

mogelijkheid te geven.

De RAM's gedragen zich bij

een write-protect als een ROM,
ze kunnen alleen uitgelezen

worden. De akku zorgt dat de

informatie ook na het uitscha-

kelen van de voedingsspanning

bewaard blijft en daarmee is

het simuleren van de ROM zo’n

beetje kompleet.

Toepassingen

genoeg
Wat kan er zoal met deze 16-K-

pseudo-ROM gedaan worden?

% 65535

*
S

% 61439

% 57343

% 53247

% 49151

% 45055

% 40959

% 36863

% 32767

4k

SYSTEM

4k

SYSTEM

CIA1_,CIA2.
~ Farb-RAM

SID

VIC

RAM

BASIC

BASIC

RAM

RAM

S7FFF

SFFFF

$EFFF

SDFFF

S CFFF

SBFFF

GAME
= 1

SAFFF

GAMÉ

8k

IC4

SaQOO • $BFFF
GAME = 0

S9FFF

$ 8FFF

8k

IC3

$8000 - $9FFF
EXROM = 0

EXROM

% 8191

% 4095

% 2047

% 1023

% 0

X

SCREEN

S 1FFF

-4 SOFFF

-I S07FF
8 03FF

SOOOO
87082-2

De gebruiker kan dat natuurlijk

helemaal zelf bepalen. Een mo-

gelijkheid is om de bestaande

BASIC een beetje aan de eigen

wensen aan te passen en delen

in de RAM/ROM te zetten, of

een paar nieuwe Utilities te

schrijven. Met schakelkombina-

tie c kan gekozen worden voor

deze nieuwe opties. Verder kan

in dit stuk ook een in machine-

taal geschreven programma ge-

plaatst worden. Al met al is het

geheugenbereik van 32768 tot

40959 (decimaal) geheel door

IC 3 gevuld en voor de gebrui-

ker bereikbaar geworden.

De meest rigoreuze schakel-

kombinatie is d, hiermee wordt

in een keer de volledige

16 Kbyte in het geheugenbe-

reik van de C64 opgenomen
en verdwijnt de bestaande

8-Kbyte-BASIC-ROM en het in-

terne geheugenblok op dit

adresbereik. Wordt nu op de

RESET-toets S4 gedrukt, dan

gaat het interne programma
van de C64 op de lokaties

$8004 tot en met $8008 zoeken

naar een herkenningspatroon

dat er als volgt uit moet zien:

Figuur 2. De in-

deling van het

geheugen van

de C64.

$8004 $8005 $8006 $8007 $8008

C3 C2 CD 38 30

C B M 8 0

(alles hexadecimaal)

Is dit patroon gevonden, dan

wordt er een jump gemaakt

naar het adres dat staat op de

plaatsen $8000 en $8001 (LO,

Hl)- Bij een warme start wordt

het adres op de volgende twee

lokaties ($8002 en $8003) ge-

bruikt. Zo is alles dus weer

netjes in orde.
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Figuur 3. Het
schema van de
16 Kbyte RAM/
ROM-kaart.

KI

5V
5V

GAME

EXROM

RESET

3 T

5V

T

26 28

AO

Al

A2

A3 21

A4 ƒ

A5 _ V

A6 21
A7 5

A8 22
A9 4

A11

A12 :•

mm 15

01 13

02

03

04 17

05 _*_1

06 JB
07 19

20(1

IC 4

RAM
6264

CS2 © CS
NC

AO

Al

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

AIO $ AOOO
A11 -

A12 $BFFF

DO

Dl

D2

D3

D4

05

D6

D7

1N4148

M
D2

1N4148

©

Cl

3V6

L.

©
J

X

R2

lOOn0

N1...N4 = IC1 = 74(HCT)00
N5...N7 = IC2 = 74(HCT)10

87082*3

De opbouw
Een korte blik op de print (fi-

guur 4) zal iedereen er al snel

van overtuigen dat deze goed
vol zit. Maar onze print is dan
ook niet breder dan de kon-

nektor van de expansion-port.

Op de print vinden we vier

IC’s, vier schakelaars, twee dio-

den, drie weerstanden, een
kondensator, een akku en een
draadbrug. Meer is voor deze

schakeling niet nodig.

Soldeer eerst de kleine kompo-
nenten op de print (weerstan-

den, kondensator, dioden en
de draadbrug) en daarna de
IC-voetjes. De schakelaars (SI

tot en met S3) kunnen direkt op
de print gesoldeerd worden
voor S4 gebruikt u een Digitast

die uiteraard ook op de print

gesoldeerd wordt. Voor de ak-

ku kan men het beste een
3,6-V-NiCd-akku met soldeerlip-

jes gebruiken. Op deze manier

wordt het geheel een stabiele

en stevige konstruktie die vele

jaren mee kan gaan. Prik nu de
IC’s in de daarvoor bestemde
voetjes en klaar is de print.

Bit voor bit

Hoe de adresdekodering en
besturing van de schakeling in

elkaar zit, is al in het juni-

nummer van 1985 beschreven.

Daarom nu een beknopte be-

schrijving van deze zaken.

Weerstand R1 moet ervoor zor-

gen dat in de write-protect-

mode een gedefinieerd nivo

op de WE-ingangen van de
RAM’s staat. De poorten N3 en
N5 tot en met N7 zorgen voor

de adreslijnen A13 tot en met
A15, alsmede de timing-signa-



len. Poort NI en de schakelaars

S2a en S3a zorgen voor de

juiste timing bij het uitlezen

van de RAM. De kombinatie

D1/R3 zorgt ervoor dat de akku

wordt opgeladen als de com-

puter aan staat en dat de ge-

heugens na het wegvallen van

de spanning voldoende ener-

gie krijgen om de informatie te

bewaren. Cl, R2 en D2 zorgen

voor een "soft-switch” bij het

omschakelen van computervoe-

ding naar akku.

Als de akku niet van de print

verwijderd wordt, dan doet de-

ze schakeling zijn naam echt

eer aan. De data zal, net zoals

bij ROM’s, lang (gezien het

stroomverbruik is enkele jaren

mogelijk bij gebruik van een

batterij) in de RAM’s bewaard

blijven. Bewust is hier batterij

geschreven, omdat bij langere

tijd niet-gebruik de zelfontla-

ding van een NiCd-cel zo groot

is dat deze slechts enkele we-

ken als energieleverancier kan

dienen. Bij gebruik van een

batterij mag weerstand R3

overigens niet worden gemon-

teerd! Zijn de pauzes niet lan-

ger dan een maand, wat dus in

de praktijk wel het geval zal

zijn, dan is een NiCd-akku de
oplossing.

(87082)
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Onderdelenlijst

Weerstanden:

R1 = 10 k

R2,R3 = 4k7

Kondensatoren:

Cl = 100 n

Halfgeleiders:

D1,D2 = 1N4148

IC1 = 74HCTOO

IC2 = 74HCT10

IC3.IC4 = 6264

Diversen:

SI = enkelpolige

schakelaar

S2,S3 = dubbelpolige

schakelaar

S4 = Digitast

NiCd-akku 3V6, voor

printmontage

print EPS 87082 (zie

pag. 6)

Geschatte bouwkosten:

circa f 75,- (inkl.

akku)

Figuur 4. De
pnnt-layout en
komponenten-
opstelling van

de C64-RAM/
ROM-kaarl.
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OKTAAF-
GENERATOR
Een oktaafgenerator is een unit die gitaar-geluid omzet
in een geluid dot veel lijkt op dat van een basgitaar,

iedereen die dus een gewone gitaar kan bespelen, krijgt

hiermee de mogelijkheid om basgeluiden aan zijn

gitaarspel toe te voegen.

De oktaafgenerator is in zover-

re uniek dat hij, zoals gebruike-

lijk is bij de meeste andere

synthesizers, géén gebruik

maakt van signaalfiltering of

-vervorming. In plaats daarvan

wordt bij de oktaafgenerator

frekwentiedeling toegepast, na-

melijk 2- en 4-deling. Dit komt
overeen met respektievelijk

één en twee oktaven onder de
ingangsfrekwentie. Deze signa-

len worden dan weer gemengd
met het oorspronkelijke in-

gangssinaal.

Voor het goed funktioneren

vereist dit type generator een
aanzienlijk komplexere opzet

dan men zou verwachten. De
redenen hiervoor zullen dade-

lijk bekeken worden. Alhoewel

het hier gekozen ontwerp nog
redelijk eenvoudig is gehou-
den, zijn de resultaten toch ver-

rassend. De schakeling is

ondergebracht in een stevige

spuitgiet-aluminium behuizing

met een voetschakelaar voor

het aan- en uitschakelen van

het klankeffekt. De twee signa-

len die worden opgewekt door

de unit, worden onafhankelijk

van elkaar versterkt. Zo kunnen
deze signalen op elke ge-

wenste sterkte met het origine-

le signaal gemengd worden.

Principe

Op het eerste gezicht lijken

een paar in serie geschakelde

tweedelers, gevoed door het

ingangsignaal, en een meng-
trap voldoende voor het verkrij-

gen van het gewenste effekt. In

de praktijk zal dit echter van-

wege verschillende oorzaken

geen optimaal resultaat geven.

In de eerste plaats moet het in-

gangssignaal bewerkt worden
tot een bloksignaal om het

door de digitale delers te kun-

nen voeren. In de tweede
plaats zullen de uitgangssigna-

len van de delers blokgolven

(50% duty-cycle) zijn. Deze uit-

gangssignalen bevatten veel

sterke harmonischen en klin-

ken bepaald niet als een basgi-

taar! Ten derde ontbreekt aan

het frekwentie-gedeelde sig-

naal iedere vorm van een om-
hullende (envelope). Het in-

gangsignaal wordt bij het be-

gin van de toon begrensd,

waarna de amplitude van het

signaal tot het einde van de
toon onveranderd blijft. Hier-

door worden we dan meteen
met het vierde en laatste pro-

bleem gekonfronteerd. Als het

ingangssignaal beneden een

bepaald nivo daalt, zal de deler

dit niet meer goed kunnen ver-

werken waardoor stoorpulsen

kunnen worden geproduceerd.

Dit effekt is hoorbaar als een
luid klikken en gonzen, terwijl

het gitaarsignaal dan nauwelijks

hoorbaar is. De hier voorgestel-

de schakeling is zodanig opge-

zet dat ze geen last heeft van

de zojuist genoemde proble-

men.

Blokschema
Het ingangssignaal wordt naar

een mengtrap en een verster-

ker gestuurd (figuur 1). Het ver-

sterkte signaal gaat vervolgens

naar een trigger-circuit. De uit-

gang van het trigger-circuit is

hoog als het ingangssignaal bo-

ven een drempelwaarde ligt, in

elke andere situatie is hij laag.

Het trigger-circuit heeft een
aanzienlijke hysteresis. Het bo-

venste schakelpunt ligt een
stuk hoger dan het onderste

schakelpunt. Deze hysteresis

voorkomt omschakelen van het

trigger-circuit, ten gevolge van

ruis of een kleine onregelma-

tigheden in het gitaarsignaal.
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Figuur 2 illustreert de werking

van de hysteresis. Deze hystere-

sis is vooral rond het nulnivo

van het gitaarsignaal noodzake-

lijk. Dit resulteert in het snel

stoppen van de uitgangssigna-

len van de delers. De hystere-

sis kan echter geen vollédig

"clean” uitgangssignaal van de

delers garanderen als het in-

gangssignaal te klein wordt.

Het trigger-circuit stuurt twee

in kaskade geschakelde twee-

delers. Deze tweedelers gene-

reren de signalen van respek-

tievelijk één en twee oktaven

beneden de ingangsfrekwentie.

De twee frekwentie-gedeelde

signalen worden vervolgens op

het gewenste nivo gebracht,

gemengd en daarna door een

aktief laagdoorlaat-filter

gestuurd. Voor de keuze van

de juiste kantelpunten moet

een kompromis worden ge-

zocht. Als de kantelfrekwentie

te hoog wordt gekozen, zal het

uitgangssignaal te veel hogere

harmonischen bevatten. Dit

geeft een onbevredigend ge-

luidseffekt. Het kantelpunt mag
daarentegen ook niet te laag

worden gekozen. In dat geval

zullen de uitgangssignalen van

de delers te veel worden ver-

zwakt als de hoogste oktaaf van

de gitaar wordt gespeeld. Bij

het prototype is een frekwentie

van 250 Hz genomen. Deze fre-

kwentie is eenvoudig te wijzi-

gen door enkele weerstands-

waarden te veranderen.

Het gefilterde signaal wordt

naar een VCA (Voltage Con-

trolled Amplifier) gestuurd. De
versterking hiervan wordt be-

paald door een stuurspanning

die wordt afgeleid van de am-

plitude van het gitaarsignaal.

De VCA bepaalt zo de omhul-

lende-vorm van het signaal, een

voor de gitaar-karakteristieke

korte attack-tijd en lange

decay-tijd. De stuurspanning

wordt verkregen door verster-

king en gelijkrichting van een

gedeelte van de ingangsspan-

ning. In de praktijk zal de door

de VCA geleverde omhullende

golfvorm niet precies hetzelfde

zijn als die van het ingangssig-

naal. Dat is echter ook niet zó

belangrijk, in feite is dat juist

wel prettig! Dit geeft de luiste-

raar de illusie dat hij twee ver-

schillende instrumenten hoort.

Een belangrijk effekt van de

omhullende-vorm is het feit dat

het delersignaal sterk is ver-

zwakt op het moment dat dit

wordt uitgeschakeld. Als dan

enkele stoorpulssen ontstaan,

zijn deze toch niet meer hoor-

baar aan de uitgang.

De VCA heeft een zeer hoge

uitgangsimpedantie en wordt

daarom aangesloten op de

tweede ingang van de eerste

mengtrap via een buffer.

Schema-
beschrijving
Het echoschema wordt in fi-

guur 3 getoond. De ingangs-

mengtrap rond IC1 (LF351)

bestaat uit een gewone som-

meerschakeling. De generator

wordt gevoed door een enkele

9-volt-batterij. De spanningsde-

ler R3/R4 zorgt ervoor dat de
+ -ingangen van IC1, IC7 en Al

op de halve voedingsspanning

liggen (op deze wijze wordt

voor de opamps een kunstmati-

ge symmetrische voeding ge-

kreëerd).

De ingangsversterker is opge-

bouwd rond Al, een inverteren-

de opamp met een spannings-

versterking van ongeveer 40 dB.

Deze versterking is afhankelijk

van de verhouding van R5 en

R6 (in de tegenkoppeling).

De ingangsimpedantie wordt

bepaald door de weerstanden

R5, R2 en R25. Dit komt neer

op een waarde van ongeveer

25 k.

Opamp IC2b werkt als Schmitt-

trigger. Door de meekoppeling

via R8 ontstaat de gewenste

hysteresis van de schakeling.

De delers zijn opgebouwd
rond IC3, een CMOS 7-bits bi-

naire teller van het type 4024.

Alleen de eerste 2 bits (delers)

van deze teller worden ge-

bruikt, de overige 5 niet. Men
zou echter ook meerdere bits

kunnen gebruiken en deze via

versterkers naar de mengtrap

kunnen sturen. Normaal ligt de

Figuur 1. Blok-

schema van de
oktaafgenera-

tor.

Figuur 2. Ue
hysteresis van

het trigger-

circuit garan-

deert een sto-

ringsvrij uit-

gangssignaal,

zelfs bij on-

gunstige in-

gangs-signaal-

vormen.
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A1.A2 = IC2 = 1458C
A3.A4 = IC4 = 1458C

* iio tekst

SK2 b;

a0
N
'

uitgangsfrekwentie van de der-

de deler zelfs nog binnen het

audio-frekwentiebereik. Dit is

echter niet meer het geval wan-
neer men met de hoogste okta-

ven van de gitaar speelt (van-

wege de karakteristiek van het

laagdoorlaat-fïlter).

Pen 2 is de reset-ingang van

IC3, deze wordt normaal laag

gehouden door R9. De delers

zijn dan ingeschakeld. Als de
(voet)schakelaar SI bediend
wordt, is het reset-signaal van

IC3 echter hoog. Hierdoor wor-

den de delers dan uitgescha-

keld en tevens het extra klank-

effekt.

De potentiometer PI en P2 zijn

de volumeregelaars voor de
twee signalen van respektieve-

lijk fm/2 en W4. De lopers van

deze potentiometers zijn ver-

bonden met een andere meng-

trap rond A3. Deze trap heeft

een spanningsversterking die

kleiner is dan één. Deze ver-

zwakking is noodzakelijk in

verband met de hoge top-top-

spanning van de ingangssigna-

len voor A3.

Het laagdoorlaatfilter rond A4,

is een konventioneel 3e-orde

(18 dB/oktaaf) type met een

kantelpunt op ongeveer 250 Hz.

Deze waarde kan veranderd

worden door het aanpassen

van de waarden van R15. . .R17.

Bij een lagere weerstandswaar-

de stijgt het kantelpunt.

Zo zal weerstandshalvering dus

leiden tot een verdubbeling

van de 3-dB-frekwentie.

IC7 versterkt het ingangssig-

naal zodanig dat dit na gelijk-

richting als stuursignaal voor

IC5 kan worden gebruikt. De
versterking kan met P3 geva-

rieerd worden van 0 tot onge-

veer 25 dB. Hierdoor kan de
schakeling met ingangsspan-

ningen binnen een groot be-

reik werken. Het is belangrijk

om met PI de juiste versterking

in te stellen. Een te kleine ver-

sterking resulteert namelijk in

een te klein uitgangssignaal.

Een te grote versterking ver-



elektuur

juni 1987

oorzaakt een te lange duur van

de klanken. Gelijkrichting en

afvlakking van het uitgangssig-

naal van IC7 gebeurt met D1,D2

en C12.De vormversterker heeft

een vrij korte attack- en decay-

tijd. Hierdoor reageert de ver-

sterker vlug op een verande-

ring van het ingangssignaal. De
tijden zijn echter ook niet te

kort gekozen, om extra vervor-

ming te vermijden.

De VCA (Voltage Controlled

Oscillator) IC5 is een OTA van

het type CA3080E. Sommige
eigenschappen van de OTA
zijn nagenoeg hetzelfde als die

van de normale opamp (inklu-

sief differentiële ingangen).

Maar er zijn enkele belangrijke

verschillen tussen deze beide

komponenten. Het belangrijk-

ste verschil is wel dat de OTA
met stromen werkt (en een
opamp met spanningen). De
uitgangsstroom is hierbij afhan-

kelijk van de differentiële in-

gangsstroom. Daarnaast heeft

de OTA nog een bias-ingang

(hier pen 5). De versterking van

de OTA is recht evenredig met
de grootte van de bias-stroom.

In de meeste toepassingen

(ook hier bij de vormversterker)

wordt echter met spanningen

gewerkt. Gelukkig kan men de
stromen met behulp van

weerstanden eenvoudig in

spanningen omzetten. Bij deze
versterker gebeurt dit met de
serieweerstanden R18.R19 en
R21 bij de ingangen van de
OTA en met de belastings-

weerstand R20 aan de uitgang.

Weerstand R22 maakt span-

ningsturing op de bias-ingang

mogelijk.

Een OTA heeft een zeer hoge
uitgangsimpedantie (vooral bij

lage bias-stromen). Daarom is

een buffer (IC6) achter de uit-

gang opgenomen. De uitgang

van IC6 is weer verbonden met
de inverterende ingang van de
mengtrap rond IC1.

De oktaafgenerator wordt ge-

voed uit een 9-volt-batterij. De-

ze batterij is klein van afmeting

en gaat vrij lang mee (de

stroomopname van de schake-

ling is slechts 6 mA). De
aan/uit-schakelaar S2 bestaat

uit een maakkontakt dat is in-

gebouwd in aansluitbus SK2.

Als nu een klinksteker in SK2

wordt gestoken dan wordt de

oktaafgenerator automatisch in-

geschakeld.

Mogelijke

uitbreidingen
Het is mogelijk om het bestaan-

de ontwerp uit te breiden met

een balansregelaar en een bas-

schakelaar (alléén bas). Hier-

voor moet dan de schakeling

bij IC1 gewijzigd worden. Fi-

guur 3a toont de wijzigingen.

Potmeter P4 is de balansrege-

laar en S3 de basschakelaar.

Voor S3 kan een gewone scha-

kelaar genomen worden, die

een plaatsje krijgt op de front-

plaat. S3 kan ook worden uitge-
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Figuur 3. Het
schema van de
oktaafgenerator

met de meng-
trap, de trig-

ger-schakeling,

de delers en
het 3e-orde
filter.

Figuur 4. Sche-

ma van de
vormversterker.

Met RV3 wordt
de invloed van

de oktaafgene-

rator op de uit-

eindelijke

klankkleur be-

paald.

Figuur 5.

Koper-layout en
komponenten-
opstelling van

de print voor

de oktaafge-

nerator.

Komponentenlijst

Weerstanden:

R1,R2,R5,R23 = 100 k

R3.R4.R9 = 4k7

R6 = 10 M
R7,R20,R21 = 15 k

R8.R14 = 47 k

R10.R11 = 10 k

R12,R13 = 220 k

R15.R16. R17 = 39 k

R18.R19 = 220 Q
R22 = 22 k

R24 = 3k3

R25 = 56 k

PI, P2 = 47-k-pot-

meter, logaritmisch

P3 = 1-M-instelpot-

meter

P4 = 220-k-potmeter,

lineair

Kondensatoren:

C1.C4 = 100 y/10 V

C2 = 10 y/25 V
C3.C12.C13 =

1 y/63 V

C5 = 470 y/10 V
C6.C7 = 100 n

C8 = 33 n

C9 = 47 n

CIO = 3n3

C11 = 330 n

Halfgeleiders:

IC1 = LF351

IC2.IC4 = 1458C

IC3 = 4024BE (CMOS)
IC5 = CA3080E

IC6.IC7 = 741

C

D1.D2 = OA91
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Diversen:

SKI = 6,3 mm
klinkstekerbus

SK2 = 6,3 mm
klinkstekerbus met

ingebouwde schakelaar

SI = voetschakelaar,

1 x maakkontakt

S3 = voetschakelaar,

1 maakkontakt

BI = 9-volt-batterij

Spuitgiet-aluminium

behuizing, 150 x

80 x 50 mm
(standaard); met

uitbreiding b.v. 190 x

110 x 60 mm

Figuur 6. Zó
moeten de bus-
sen, de schake-
laar en de
potmeters wor-

den bevestigd.

De print wordt

in de sleuven
geschoven.

Figuur 7. Een
kijkje op de
opgebouwde
print.

voerd als een voetschakelaar

net zoals S2. Verder dient men
te letten op de gewijzigde

waarde van R1 en R2. Boven-

dien moet R23 worden ver-

laagd tot 22 k. Tenslotte moet

een iets grotere behuizing wor-

den genomen om deze uitbrei-

ding in onder te kunnen

brengen.

Bouw
Met uitzondering van de pot-

meters, stekerbussen, schake-

laars en de batterij worden de
komponenten op de print be-

vestigd volgens de komponen-
tenopstelling van figuur 5.

De dioden Dl en D2 zijn

germanium-typen, let daar even

op. Bij het solderen mogen de-

ze niet te heet worden ge-

stookt.

Er zullen verder weinig proble-

men op kunnen treden bij de
bouw. Let voor de zekerheid

nog even op de montage van

IC5 en IC6. Deze worden pre-

cies in de andere richting dan

de overige IC’s gemonteerd.

Voor de behuizing kan het

beste een spuitgiet-aluminium

kastje worden genomen. Dat

geeft een goede afscherming

tegen brom en is ook goed ste-

vig. Dit is wel wenselijk bij de-

ze toepassing. Een ander soort

behuizing zou snel beschadigd

worden, vanwege de met de
voet bediende drukschakelaar.

De behuizing wordt onderste-

boven gebruikt, zodat het dek-

sel dus aan de onderkant komt
te zitten. Schakelaar SI wordt in

de bovenkant van de behuizing

gemonteerd, terwijl de andere

regelaars en de stekerbussen,

naast elkaar aan de zijkanten

komen te zitten.

Vervolgens wordt de bedra-

ding gelegd. Afgeschermde
kabel is hiervoor niet nodig.

Men kan normale draad of

bandkabel nemen. Als alles is

aangesloten, kan de print in de
behuizing worden geplaatst.

Afregeling

Zoals in de schemabeschrijving

reeds is vermeld, wordt de
generator automatisch gestart

als de gitaar op SK2 wordt aan-

gesloten (met een klinksteker).

Na gebruik moet de plug

steeds meteen uit de stekerbus

SK2 verwijderd worden om de
batterij te sparen. Met P3 in de
middenstand zal de schakeling

meestal goed werken. Met PI

en P2 wordt de sterkte van de
signalen met de lagere fre-

kwenties (fin/2 en fm/4) in-

gesteld. Na enige proberen zal

men snel de juiste instelling

van P3 gevonden worden. Als

deze potmeter te ver linksom is

gedraaid, wordt het volume van

de beide extra signalen te laag.

Als P3 te ver rechtsom wordt

gedraaid, wordt de versterking

van de extra signalen te groot.

Dit zal zich uiten in een vervor-

ming van deze signalen en een
extreme sustain-tijd. Misschien

is de beste instelling nog wel

de meest rechtse stand van P3

waarbij de extra signalen nog
net niet worden vervormd of

"vastlopen". De afregeling van

P3 is echter niet al te kritisch.

De schakeling zal in kombina-

tie met de meeste gitaar-ele-

menten prima funktioneren. Bij

sommige elementen kan echter

het gebruik van een extra voor-

versterker noodzakelijk zijn.

Het beste basgitaar-effekt

wordt verkregen door P2 op
minimum en PI vrij ver open-

gedraaid, zodat praktisch al-

leen het fin/4-signaal met het

ingangssignaal gemengd
wordt. Het andere signaal, fm/2,

geeft geen echt basgitaar-

effekt. Dit signaal kan wel mooi
gebruikt worden om de klank-

kleur voller te maken.
(86111)


