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Elektronica Aktueel

LCD-beeldscherm
Met behulp van een interface-kaart kan

een LCD-scherm van 400 x 64 punten
worden gekoppeld aan praktisch elk

computersysteem.

applikator

De MMIC, een opamp voor HF-

toepassingen

technische antwoorden
aktief subtraktief filter — de lezerskaart

digitale modeltreinbesturing — deel 3

De opbouw van de lok-decoder en
tweerail-adapter, plus aandacht voor het

inbouwen in wissel- en gelijkstroom-

lokomotieven.

signaalverdeler voor satelliet-ontvangst

Met deze schakeling kunnen meerdere
indoor-units op de LNB van een parabool-

antenne worden aangesloten.

print-layouts

aktief drieweg-koncept

Het subtraktieve filter gekombineerd met
eindversterkermodules en een beveiligings-

schakeling, voor het aktiveren van de
Unifase.

een EEPROM in de /iC-gestuurde voeding

cassetterecorder-snelheidskalibrator

Enkele tips om de snelheid van uw
recorder nauwkeurig en zonder dure hulp-

middelen in te stellen.

//C-gestuurde voeding — deel 2

Een uitgebreide beschrijving van de op-

bouw van deze veelzijdige voeding.

kontakt-encoder als digitale potmeter

elel

apr

******

eXer%^^e geneï0 de 'oeK0^n

ppaïa'en

••



elektuur
28e jaargang nr. 4, april 1988
ISSN 0013-5895

Elektuur is een uitgave van:

Uitgeversmij. Elektuur B.V.,

Peter Treckpoelstraat 2-4, Beek (L)

Telefoon: 04490-89444, Telex 56617, Fax 70161
Korrespondentie-adres: Postbus 75, 6190 AB Beek (L)

Kantoortijden: 8.30-12.00 en 12.30-16.00 uur

Direkteur: J.W. Ridder,

Bourgognestraat 13a, Beek (L)

Elektuur verschijnt de eerste van elke maand, behalve in juli en au-

gustus waarin een dubbelnummer verschijnt, de haifgeleidergids.

Onder de naam Elektor wordt Elektuur ook uitgegeven in het Duits,

Frans. Engels, Spaans. Portugees en Grieks.

Elektuur-databank:

24 uur per dag beschikbaar (behalve op maandag-
middag tussen 12.30 en 16.00 hl voor informatie en

bestellingen via computer, modem en telefoon

(Viditel-systeem). Tel.: 04490-71850.

Internationaal hoofdredakteur/

chef ontwerp:

ing. K.S.M. Walraven

Hoofdredakteur:

P.E.L. Kersemakers B.Sc.

Redaktie:

ing. P.H.M. Baggen (eindred.l, ing. H.D. Lubben,

ing. J.P.M. Steeman, J.F. van Rooij,

E. de Ruiter, I. Gombos

Ontwerpafdeling/laboratorium:

J. Barendrecht, ing. A.A.J.N. Giesberts,

ing. A.M.J. Rietjens, ing. P.I.A. Theunissen,

ing. M.J, Wijffels

Redaktiesekretariaat:

G.W.P. v. Linden, M. Pardo

Dokumentatie: P.J.H.G. Hogenboom

Vormgeving/graf. prod.: G.B.S. Beek (L)

Abonnementen: T.H.H. Dewitte

Jaarabonnement:
Nederland f 67,50; België Bfrs. 1400;

buitenland f 90,-
studie-abonnement f 54,- (8frs. 1120)

Een abonnement kan op ieder gewenst tijdstip ingaan en loopt

automatisch door, tenrij het 2 maanden voor de vervaldatum

schriftelijk is opgezegd.
De snelste en goedkoopste manier om een nieuw abonnement op
te geven is die via de antwoordkaart in dit blad.

Reeds verschenen nummers op aanvraag leverbaar {huidige losse-

nummerprijs geldt).

Losse-nummerprijs:

Nederland f 6,75; België Bfrs. 140

Adreswijzigingen:

s.v.p. minstens 3 weken van tevoren opgeven met
vermelding van het oude en het nieuwe adres en

abonneenummer.

Commerciële zaken:

H. J. Ulenberg

Advertentie-exploitatie:

R.F.G.G. Troquet

Advertentieverkoop:
M.H. Bertram-Meijering

Advertentie-orderbehandeling:

P.J.M. Kunkels

Advertentietarieven, nationaal en internationaal, op
,

aanvraag.

Druk: N.D.B., Zoeterwoude

Auteursrecht
Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar ge-

maakt worden door middel van druk, fotokopie, mikrofilm of op
welke wijze dan ook. zonder voorafgaande schriftelijke toestem-
ming van de uitgeefster.

De auteursrechtelijke bescherming van Elektuur strekt zich mede
uit tot de illustraties met inbegrip van de printed circuits, evenals

tot de ontwerpen daarvoor.

In verband met artikel 30 Rijksoktrooiwet mogen de in Elektuur

opgenomen schakelingen slechts voor partikuliere of wetenschap-
pelijke doeleinden vervaardigd worden en niet in of voor een

bedrijf.

Het toepassen van schakelingen geschiedt buiten de verantwoor-
delijkheid van de uitgeefster.

De uitgeefster is niet verplicht ongevraagd ingezonden bijdragen,

die zij niet voor publikatie aanvaardt, terug te zenden.
Indien de uitgeefster een ingezonden bijdrage voor publikatie aan-
vaardt. is zij gerechtigd deze op haar kosten te {doen) bewerken;
de uitgeefster is tevens gerechtigd een bijdrage te {doen) vertalen

en voor haar andere uitgaven en aktivitetten te gebruiken tegen de
daarvoor bij de uitgeefster gebruikelijke vergoeding.

© Uitgeversmaatschappij Elektuur B.V. - 1988
Printed in the Netherlands.

V^* 7 lid NOTU, Nederlandse Organisatie van

Mnotu/^ Tijdschrift-Uitgevers

«



Computervirus

Iedereen heeft het er over. Computer-

fanaten en "normale" computer-

gebruikers, maar vooral degenen die

alleen weten dat computers bestaan,

vragen zich af waar het gesignaleerde

software-virus allemaal toe kan leiden.

Er is weinig fantasie nodig om een aan-

tal voorbeelden op te sommen van ver-

velende tot katastrofale uitwerkingen

die dit virus kan hebben. Het kan door

terroristen als modern wapen ingezet

worden bij hun kwaadwillige aktivitei-

ten. Minder vervelend is de ontdekking

dat er in de software waarmee je je

eigen computer pas of lang geleden

gevoed hebt, een verziekend program-
maatje zat. De personen die deze vira in

hobby-kringen verspreid hebben, moeten
toch wel zeer vijandig tegenover de
computer staan; je eerst verdiepen in

een zaak waarvoor je weinig sympathie
koestert, om vervolgens met de opgeda-
ne kennis de boel te verzieken.

Inmiddels zijn er al diverse mutaties ont-

dekt, waarbij de ene stam nog hardnek-

kiger en rampzaliger blijkt te zijn dan de

andere. Tot op heden is nog geen pro-

baat serum ontwikkeld dat alle stam-
men van het computer-virus naar de
andere kant van de wereld helpt. Of dit

fenomeen ooit nog zal uitzieken, is dan
ook zeer de vraag. Door het nemen van
een aantal preventieve maatregelen kan
men echter de kans op infektie sterk

reduceren: gebruik geen illegale soft-

ware (dat deed u toch al niet), maak
geen verbinding met twijfelachtige data-

banken, laat geen verdachte personen

aan het toetsenbord en mocht uw com-
puter zich toch nog plotseling vreemd
gedragen, houd hem dan minstens 14

dagen binnen (ook maar gehoord).

Ook wij blijven natuurlijk uiterst waak-
zaam en zullen alles in het werk stellen

om @ejftry \£$%-&*&&&~%$%$?
?£$%@
Printer error

First cluster number is invalid,

entry truncated

Disk error reading FAT
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TECHNISCHE VRAGEN SERVICl

Lozers die moeilijkheden ondervinden bij

het opbouwen van Elektuur-
schokelingen, kunnen telefonische vra-
gen stellen op elke maandagmiddag
tussen 12.30 en 16.00 uur. tel.

04490-71850.
Om een snelle afhandeling van uw vra-

gen 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
maandblad Elektuur gepubliceerde
schakelingen komen voor beant-

woording in aanmerking.

Houd uw vraag kort, stel deze op
een zakelijke manier en vermeld
eventueel gemeten spanningen, stro-

men of gebruikte onderdelen die af-

wijken van de opgaven in Elektuur.

Wanneer bepaalde onderdelen bij u
in de buurt niet verkrijgbaar zijn, kijk

dan eerst de advertenties in Elektuur
na alvorens 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 fabrieksappara-
tuur of een bepaalde, door ons nooit
beproefde samenvoeging van deel-

schakelingen) komen niet voor
beantwoording in aanmerking. Het-
zelfde geldt voor aanvullende techni-
sche 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).

PAPERWARE SERVICE

bestel-

PWS-1

gul-

dens

10.-

PWS-2 10.-

PWS-3 10.30

PWS-5 20.-

Bfrs omschrijving

197 ESS-511 software-
dokumentatie:
wijzigingen/

aanvullingen

ESS-507-N
197 DOS bootstrap-

loader

listing ESS 515
203 aanvullende

informatie univer-

sele terminal

394 listings

computer-skoop

SOFTWARE SERVICE

bestel* gul- Bfrs. cassette

nr. dens

009 27.30 538 cassette met 1 5 pro-

gramma’s voor

de speelcomputer
011 27.30 538 cassette met 1 5 pro-

gramma’s voor

de speelcomputer

PROGRAMMEER SERVICE

(E)PROM’s kunt u door Elektuur B.V. laten pro-

grammeren. Stuur de (E)PROM('s) in een deugde-

lijke verpakking naar Elektuur B.V.. Postbus 75.

6190 AB Beek (L) met duidelijke vermelding van
het gewenste Elektuur-programma bestelnum-

mer en maak gelijktijdig het verschuldigde bedrag

( f 5. -/Bfrs. 99 voor verzend- en administra-

tiekosten) over op bovenstaand post- of bank-

rek.nr. met vermelding van het bestelnummer.
(Elektuur B.V. kan niet aansprakelijk worden
gesteld voor verlies of beschadiging, in welke
vorm dan ook, van toegezonden IC's.)

bestel

nr.

503

gul-

dens

20.-

Bfrs. programma

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

504 20. - 394 lichtende disko-vloer

in 1 x 2708EPR0M
505* 44.— 867 schaakprogramma

voor Intelekt in

2 x 2716EPROM
506’ 21.- 414 junior tape

monitor (TM)
in 1 x 2716EPR0M

507-N’ 28.— 552 junior prmter-

monitor en PME m
1 x 2716 EPROM

Herprogrammeren van 507 naar 507-N
(zie Junior boek 4) kost / 12,- (Bfrs. 236).

20.-

44.-

21.-

507 -N* 28.-

51 1
*

13.-

28.-

28.-

512*

514N-

28.-

28.-

28.-

28.-

20.-

21.-

55.-

75,-

526*

528*

44.-

28.-

28,-

28.-

13.-

44.-

44.-

44.-

533-Nl 44. -

44.-

537*

44.-

28.-

256 junior databussturmg
m 1 x 82S23PROM

552 tijdsein processor

in 1 x 2716 EPROM
552 lunior disassembler,

•EPROM- program-

meer-software en

systeemvektoren

( hex dump) in

1 x 2716 EPROM
552 autonome schakel-

klok

in 1 x 2716EPROM
552 keysoft polyfoon

keyboard

in 1 x 27 16 EPROM
552 doka-computer

in 1 x 2716EPROM
552 doka computer

(vlg. jan. '83)

in 1 x 27 16 EPROM
394 DOS software

in 1 x 2708
414 sprekende dobbel

steen
in 1 x 2716 EPROM

1084 karaktergeneraior en
video-routines voor

DOS Junior

in 1 x 2732
1 x 2716 EPROM

1478 karaktergenerator

en video-routines

voor uitgebreide

Junior in 1 x 2732
*2 x 2716EPR0M

867 karaktergenerator

in 1 x 2732 EPROM
867 universele terminal

in 1 x 2732 EPROM
552 windhchtingsmeter

in 1 x 2716 EPROM
552 Elabynnt m

1 x 2716 EPROM
552 EPROM-duplikator

in 1 x 271 6 EPROM
256 multimeetmonitor

in 1 x 82S23PROM
867 typemachine-

interface

m 2 x 27 16 EPROM
867 iiP-gestuurde

frekweniiemeter in

1 x 2732 EPROM
867 X-Y-plotter in

1 x 2732 EPROM
867 Octopus 65

monitorprogramma
in 1 x 2732 EPROM

867 onmogelijke schakel-

klok in

1 x 2732 EPROM
867 yP-gestuurde fre-

kwentiemeter met
U665B-prescaler in

1 x 2732
552 modelbaanbesiurmg

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
560 44.- 867 karaktergenerator

LCD-scherm in

1 x 2764 EPROM
701 25. - 493 EPROM-simulator in

1 x 8748H
700 25.- 493 DCF-slaafklok

in 1 x 8748H
* In verband met een afwijkende program-
meerspanning kunnen wij 2716-EPROM’s van
Texas Instruments niet programmeren.

CHIP SERVICE

702 150,- 2955 8751 (geprogram-

meerd) voor //C-

gestuurde voeding

De 8751 kan alleen verzonden worden aan le-

zers in de Benelux. Voor de leverbaarheid in

andere landen dient men de Elektor-uitgave

van het desbetreffende land te raadplegen.

FRONTPLATEN

bestel-

nr.

82178-F
• 83051 -F

8401 2-F

• 84024-F
84111-F
84097-F

gul-

dens

9.90
19.45
20.50
29.50
19.90
42.-

• 85047-F 59.50

86018-F 18.50
• 8604 1 -F 14.10

860 1 2-1 F 11.30
86012-2F 12.65

86012-3F 20.10
86012 4F 20.45
86012-5F 18.90
86012 6F 13.80
86082-F 13.85
86461-F 18.20

• 86 120 F
• 87001-F

25.40
21.80

86111-F 22.40

86111-F2 17.70

86124-F
87099-F
87286 F

62.70
7.95

30.55

88001 6-F 98.90

Bfrs. frontplaten

195 labvoeding

383 Maestro
404 kapaciteitsmeter

581 terts-analyzer

392 funknegenerator

827 jiP gestuurde fre-

kwentiemeter
1 1 72 onmogelijke schakel

klok

364 dubbele voeding
278 LS-impedantiemeter

draagbaar meng-
paneel:

223 MlC-module
249 MD-STEREO

module

396 uitgangsmodule 1

403 voedingsmodule
372 uitgangsmodule 2
272 blindplaat

273 satelliet-converter

359 high resolution

toerenteller

500 RMS-millivoltmeter
430 digitale sinus-

generator

441 the preamp:
frontplaat

349 the preamp:
achterzijde

1 235 referentietijd-klok

157 autorangmg DMM
602 veelzijdige

frekweniiemeter
1948 //C-gestuurde

voeding

D M

Wanneer u een print(en) bestelt, kunt u
desgewenst het (de) bijbehorende num-
mer(s) van Elektuur meegeleverd krijgen

door bij uw bestelling per nummer f 6,75
(Bfrs. 140) extra over te maken (voor Half-

geleidergidsen: f 13.50. Bfrs. 280). Ver-
meldt u dan bij uw bestelling "plus
tijdschrift maand/jaar" (voor maand/jaar
zie onderstaande lijst). De meeste - ech-
ter niet alle - reeds verschenen nummers
zijn nog beschikbaar. Indien het (de) door
u bestelde tijdschrift(en) niet meer lever-

baar is (zijn), ontvangt u kopieën van het
(de) desbetreffende artikeUen),

Deze pagina geeft een overzicht van de
meest courante Elektuur-printen. Regelma-
tig wordt een uitgebreide lijst van het

komplete aanbod gepubliceerd.

bestel- gul-

nr. dens

APRIL 1988
87291-2/317.20

Bfrs. omschrijving

339 Lok-dekoder +
tweerail-adapter

(2 x

)

jrC-gestuurde

voeding:

273 processor-print

829 regelprint

992 display-print

880016-1 64.65 1273 processor-print
880016-2 42.10 829 regelprint

880016-3 50.35 992 display-print

pakketprijs (3 prints frontplaatfolie):

880016-9 195,- 3842
880030 21.60 425 emdtrap aktief

880067 17,55

880074 66.55
MAART 1988
87186 20.75

880043-1 19.80
880043-2 16.-
FEBRUARI 1988
87076 34.25
880001 14,45

JANUARI 1988
87051 41.90

87168 20.50
87259 45.55
880005 26.65
DECEMBER 1987
87142 20.60
87188 19,35

87286 35.80

87291-1 16.85

NOVEMBER 1987

87104-1 30.35
87104-2 30.15
87149 20.20
87181 17,40

87192 58,15

OKTOBER 1987
87067 12.95
87160 25.85

87505 19,00
87520 19.35
87167 32.80
SEPTEMBER 1987
87098 12.50

87109 42.85

87136 49,70
87500 12.50

JULI/AUGUSTUS ‘

87405 13.10

87419 12.75

87022 6.95

87441 6.10
87448 16.65
87468 18.35

87512 25.35
87513-1, 25.50
87512-2]

JUNI 1987
• 86312 14.50
87023 9.05
87058 9.80

*87082 11,65
87099 18.75
87100 7,80
MEI 1987

86115-1 11.40
• 86115-2 13,25
• 86124-2 28.65
87406 22,60
APRIL 1987
87024 19.55
87038 29.-
MAART 1987
87002 37,95

87012 29,60
87026 32,85

drieweg-koncept
346 satelliet-

signaalverdeler

1311 LCD-beeldscherm

409 akku super-snollader

aktieve HF-antenne:
390 vorsterker

315 voeding

675 akku laadt akku
285 kompakto schakelon-

de voeding

826 kortegolf-SSB-

ontvanger
403 stereo-kompressor

897 dia-prosontator

525 1.25-GHz-prescaler

406 goluidon intorfocc

381 zonnecol-

thormomoter
705 voelzijdigo frokwon-

tiometor

332 dig. trein: wissel- en
scindekodor

DCF-slaafklok:

598 besturingsprint

594 display-print

398 watorwachter
343 elektronische trafo-

regelaar

1146 8052-BASIC-
compuboard

255 passieve IR-detektor

509 14-bits-D/A-omzottor
log. LCD VU-motor:

374 LCD-uitlezing

381 log. voorversterker

646 plotter "Mondriaan”

246 digitale RC-motor-
sturing

845 aktief subtraktief

filter

980 EPROM-simulator
246 32-KB pseudo-ROM

987
260 een-chip-regol-

versterker

255 oonvoudige sweep-
generator

137 universele LED-
VU-meter

120 Wienbrug oscillator

330 dig. puls/pauze-meter
362 dig. stroom/span-

ningsuitlezing

500 the headphone amp
503 eenvoudige tijdsein-

ontvanger

286 D/A-omzetter
178 FM-stereo-walkman
193 hifi-mikrofoon-

versterker

230 16-K-pseudo-ROM
368 autoranging DMM
1 54 komponententester

IR-afstandsbediening:

225 zender
261 ontvanger
564 referentietijd-klok

445 zandloper

385 motor-interkom

571 facsimile-interface

748 MSX-EPROM-
programmer

583 MIDI-star

647 biphaser
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Baas Elektronika

Ben v. Dijk 100
Bergsoft 100
Binell 132
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Connector 11* 113

Compac 24

Data-Elektronik 97

Denker Syst 115
Digit Prints 105

DIL 112
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Post 120

Radio Rotor 32
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Reset 115
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Technical Tools 32
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Vedder Vleuten 13
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Wegwijzer v.d. Vakh 86, 87

WEKA 116

Westerveld 99

106

ZIC

Layo I, het flexibele , in de praktijk

ontwikkelde tekenprogramma.
Vrij tekenen, passen en meten op
het beeldscherm in inch of mm.
De luxe en razendsnelle

screendriver verzorgt pure
fotosimulatie, waardoor het

eindresultaat steeds zichtbaar is in

uw eigen kleuren.

Met Layo I heeft U vrije keuze
uit alle componenten, zelfs al zijn

de maten in 1/1000 inch of in 0,01

millimeter gespecificeerd.

Deze hoge resolutie maakt het mo-
gelijk om afmetingen van PCB en
kast tot een minimum te

reduceren, waardoor enorme
besparingen mogelijk zijn.

Baas Elektronika. Rijksstraatweg 42

3281 LW Numansdorp. Nederland

Bel: 01865-421 1 voor meer informatie over

Layol. Printers. Plotters. Digitizcrs. Monitoren.

andere CAD-CAM software. Prints en Systeemkortingcn.



(bron: NEN3544 Elektronische en
aanverwante toestellen met netvoe-
ding voor huishoudelijk en soortgelijk

algemeen gebruik — veiligheids-

eisen.)

De wet schrijft (terecht!) voor dat
alle elektrische apparaten veilig moe-
ten zijn, met name wat betreft elek-

trische veiligheid en brandgevaar.
Dat geldt natuurlijk ook voor zelfge-

bouwde apparaten. Er is een Europe-
se norm die grotendeels ook door
Nederland is overgenomen. Niet
iedereen is in het bezit van de norm
en bovendien is het interpreteren

hiervan geen eenvoudige zaak. Het
lijkt ons daarom verstandig deze
NEN3544 — die we verder "de
norm" zullen noemen — kompakt
samen te vatten, waardoor het ook
voor de niet-ingewijde beter mogelijk
is op verantwoorde wijze een toestel

op te bouwen.

De eisen ten aanzien van de veilig-

heid hebben voor een groot deel te

maken met de netspanning,

220 volt, maar ook met de tempera-
tuur van aanraakbare onderdelen en
de brandveiligheid. Alle problemen
die samenhangen met een netvoe-
ding kunt u vermijden door, als dat
mogelijk is, gebruik te maken van
veilige (goedgekeurde) net-adapters.

U bouwt dan geen direkt uit het net

gevoed toestel en u hoeft zich geen
zorgen meer te maken over kruipwe-
gen en doorslagspanningen. Wij ra-

den u daarom aan zoveel mogelijk
adapters met een geschikt vermogen
toe te passen bij zelfgebouwde scha-
kelingen.

Als het om direkt uit het net gevoe-
de toestellen gaat, zijn voor de bou-
wer twee soorten isolatie van be-
lang: klasse I (enkele isolatie, en al-

tijd voorzien van een steker met
randaarde en drie-aderig snoer) en
klasse II (dubbel geïsoleerd en voor-
zien van een euro-netsteker die één
geheel vormt met het netsnoer, in de
wandelgangen ook wel platte steker
genoemd). U ziet dus dat er altijd

een dubbele beveiliging wordt geëist,
enkele isolatie met randaarde of dub-
bele isolatie. Waar het op aan komt,
is dat bij een gesloten behuizing alle

aanraakbare delen (dus kast, in- en
uitgaande leidingen of stekerbussen,
knoppen, bedieningshefbomen enzo-
voort) geen gevaarlijke spanning kun-
nen voeren.

Klasse I

Kort samengevat komt de norm op
het volgende neer: Klasse-l-isolatie

vereist een isolatie tussen de net-

spanning en ieder aanraakbaar deel,

die een testspanning van minstens
2120 V (topwaarde) doorstaat. Om
te voorkomen dat doorslag optreedt
door de lucht of over het isolatiema-

teriaal. moet er tussen netspanning
voerende delen en de aanraakbare
delen een lucht- of kruipweg worden
aangehouden van tenminste 3 mm.
Verder moeten alle geleidende aan-
raakbare delen deugdelijk worden ge-
aard.

Klasse II

Ook hier in het kort de eisen: een
isolatie die 4240 Vi doorstaat, het-

geen een lucht- of kruipweg vereist
van tenminste 6 mm (2x3 mm).

De praktijk

De lucht- of de kruipweg is de
kortste afstand (door de lucht of

over de isolatie) tussen het deel

Veiligheid

EMA
EUR

waar de netspanning op staat en het

deel dat aangeraakt kan worden.
Nergens in een apparaat mag deze
afstand kleiner zijn dan de norm eist.

De genoemde testspanningen zullen

dan in de praktijk geen problemen
opleveren.

Een van de belangrijkste vuistregels

is het zoveel mogelijk gescheiden
houden van het gedeelte van de
schakeling dat de gevaarlijke span-
ning (meestal dus 220 V) voert en
het overige gedeelte. Probeer het
deel met gevaarlijke spanningen zo
kompakt mogelijk te houden. Wij ra-

den u aan om een net entree te ge-
bruiken waarin de zekering, en liefst

ook de netschakelaar, geïntegreerd
is. Figuur 1 geeft enkele voorbeelden
van deze zogeheten euro-chassis-
delen en een bijbehorende euro-

apparaatsteker. Denk
eraan dat deze materia-

len op zich ook veilig

moeten zijn. dus liefst

voorzien van KEMA-
keur of VDE-keur (dat

is het Duitse keur-

merk). Wees hier kri-

tisch. het kan zijn dat

op bijvoorbeeld een tui-

melschakelaar staat dat hij geschikt
is voor 250 V. maar dat deze toch
niet veilig is omdat de lucht- en
kruipwegen op geen enkele wijze

voldoen aan de norm van 3 mm voor
enkele isolatie en al helemaal niet

aan de norm van 6 mm voor dubbele
isolatie. De fabrikant bedoelt iets

heel anders, n.l. dat de schakelaar
niet stuk gaat bij 250 volt!

Gebruikt u geen speciale net-entree.

maar sluit u het netsnoer direkt aan
op het apparaat, dan moet dit zijn

voorzien van een deugdelijke trekont-

lasting. Figuur 2 geeft twee voor-

beelden van trekontlastingen die vol-

doende bescherming bieden tegen
trek op de bevestigingspunten, schu-
ren en torsie. Denk eraan dat u ap-

paraten van klasse I altijd voorziet
van een steker mèt randaarde en
drie-aderig snoer en hiervoor nooit

een snoer met aangegoten euro-
netsteker gebruikt! De euro-

netstekers passen zowel in stopkon-
takten (wandkontaktdozen) mèt als

zónder randaarde en mogen daarom
alleen voor dubbel geïsoleerde

(klasse-ll-)apparaten worden ge-
bruikt. Voor de duidelijkheid: figuur 3
toont een steker met randaarde
(links) en een euro-netsteker (rechts).

Toestellen die niet voldoen aan de
drie hierna te noemen voorwaarden
moeten worden voorzien van een
dubbelpolige netschakelaar.

1) Een enkelpolige netschakelaar is

toegestaan voor toestellen die

worden gevoed door voedingstrans-
formatoren met gescheiden primaire
en sekundaire wikkelingen.

2) Een funktieschakelaar (hiermee
wordt een aan/uitschakelaar be-

doeld die niet in het 220-V-circuit is

aangebracht) is toegestaan als de
voedingstransformator gescheiden
wikkelingen heeft en het verbruik
van het toestel in de "uit'-stand niet

meer dan 10 W bedraagt. Wel moet
er voor zijn gezorgd dat duidelijk

zichtbaar is (bijvoorbeeld d.m.v. een
LED) wanneer de netspanning aan-
wezig is (de steker in het stopkon-
takt zit).

3) Er is geen netschakelaar vereist

als het opgenomen vermogen bij

normaal gebruik niet meer dan 10 W
bedraagt of het toestel bedoeld is

voor kontinu-bedrijf (klok, antenne-
versterker).

Smeltveiligheden en spoelen, kon-
densatoren en weerstanden voor sto-
ringsonderdrukking hoeven echter

Figuur 2. Een netsnoer moet voorzien zijn van een goede trekont/asting.

Figuur 3. Een steker met randaarde llinks) en een euro-netsteker (rechtsI.
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Figuur 4. Hei gaat hier om een klasse-l-toestel dat via een dubbel geïsoleerde

transformator wordt gevoed. Alle aanraakbare en geleidende delen moeten
worden geaard. De uitgangen hoeven in dit geval niet te worden geaard.

te gelijkrichterbruggen en andere
fouten die kunnen optreden in het

apparaat, mogen geen gevaar ople-

veren. De temperatuur van aanraak-
bare delen mag niet te hoog worden
en er worden ook eisen gesteld aan
de brandveiligheid. Dit alles kan wor-
den bereikt door een juiste keuze
van zekeringen Ismeltveiligheden),

een voldoend stevige mechanische
opbouw. de keuze van juiste isolatie-

materialen en voldoende koeling

(d.m.v. ventilatie, koellichamen). Laat

dus geen zekeringen weg die wel in

het schema staan. Voor het zelf di-

mensioneren van de primaire zeke-

ring kunt u als vuistregel aanhouden
dat de waarde van de trage zekering

niet meer mag zijn dan 1.25 x

Inominaal. Bij meerdere sekundaire wik-

kelingen kan het nodig zijn om, met
het oog op brandgevaar of een te

hoge temperatuur, ook sekundair
(snelle) zekeringen aan te brengen
(bekoring Inommaal). Zit er een elkO

achter de sekundaire zekering, dan is

het beter een trage zekering te ge-
bruiken in verband met de optreden-
de laadstromen.

Apparaten moeten stevig worden ge-

bouwd. Een val op de tafel van 5 cm
hoogte moet ook na meerdere keren

geen enkele schade opleveren. Ook
na flink rammelen moeten de trafo,

de voedingselko en andere essentiële

komponenten nog vast op hun plaats

zitten. Gebruik geen twijfelachtige of

brandbare materialen waaruit gassen
kunnen vrijkomen (zoals limonade-
rietjes als isolatie voor blanke draad,

of hout en papier). Schroeven die te

lang zijn. moet u inkorten; soms ko-

men die gevaarlijk dicht bij andere
komponenten. En om nog even terug

te komen op ventilatie: Houd punten
die de netspanning voeren ver van
ventilatiegaten, want ook een naar
binnen gestoken schroevedraaier of

een naar binnen vallende metalen
ketting mag niet in aanraking komen
met spanningvoerende delen.

Transformatoren
In de figuren 4 en 5 hebben we ge-

tekend hoe een transformator met
inachtneming van de veiligheidseisen

kan worden aangesloten. Met de
aanduiding 1 en 2 geven we respek-

tievelijk aan of er tussen de aange-
geven punten een enkele of een dub-
bele isolatie moet worden toegepast.
In principe mogen de in de figuren

getekende netschakelaars enkelpolig

zijn, omdat alle getekende trafo's ge-

scheiden wikkelingen hebben. Als
we er van uitgaan dat deze trafo's

kortsluitvast zijn. dan verklaart dat

ook de afwezigheid van een primaire

zekering. Als u een "gewone", niet

kortsluitvaste trafo gebruikt, dan is

een primaire zekering noodzakelijk.

Bij alle professionele apparaten ziet u
steeds diverse opschriften. Verplicht

zijn de volgende: Bij iedere zekering
(ook als die op oen print zit) moet dc
stroomwaarde staan vermeld en of

het een snelle (F) danwel een trage
(T) zekering moet zijn. Verder dient

men op de buitenzijde (maar niet op
de bodem) te vermelden: de identi-

teit van het toestel (bijv. Elektuur-

voeding uit nummer 187), de net-

spanning (bijv. 220 V— ) en de fre-

kwentie (bijv. 50 Hz). Mag het appa-
raat alleen op wisselspanning wor-
den aangesloten, dan moet u het

wisselspanningssymbool (~) vermel-
den.

Ook als er een storing optreedt, mag
geen gevaar voor de gebruiker ont-

staan. Kortgesloten uitgangen, defek-

niet te worden uitgeschakeld. Hoe-
wel het niet verplicht is, is het in dit

verband wel aan te bevelen om een
primaire zekering voor de schakelaar
te monteren. Een defekte netschake-
laar is dan ook beveiligd.

Bij de bedrading van het 220-V-
gedeelte moat men zeer zorgvuldig

te werk gaan. Gebruik netsnoer of

montagesnoer van tenminste

0,75 mm 1
, met een isolatie van ten-

minste 0,4 mm. De draad moet ook
mechanisch stevig zijn bevestigd; al-

leen solderen is niet voldoende! De
draad dient u door een soldeeroogje

te steken, om te buigen en dan te

solderen. Ontbreken soldeeroogjes.

dan kunt u na het solderen een extra

versteviging aanbrengen met krimp-

kous. Geschikt is in veel gevallen

ook het gebruik van kabelschoentjes
die met een speciale tang worden
dichtgeknepen en dan niet meer hoe-
ven te worden gesoldeerd. U mag de
draden van het netsnoer nooit direkt

op de print vastsolderen.

Wie een klasse-l-apparaat bouwt,
moet ook speciale aandacht beste-

den aan de randaarde. Gebruik een
geel/groene geïsoleerde draad, die zo
lang moet zijn dat, als er aan de be-

drading wordt getrokken, de aard
draad als laatste wordt losgetrokken.

De randaarde moet deugdelijk zijn

verbonden met alle elektrisch gelei-

dende delen die aanraakbaar zijn.

"Deugdelijk" kan dus inhouden dat
u bijvoorbeeld de frontplaat wel de-
gelijk moet voorzien van een eigen
aarddraad die met de binnenkomen-
de randaarde is verbonden. Is de
frontplaat echter d.m.v. metalen
schroeven en metalen delen verbon-
den met een deel van de behuizing

dat al geaard is, dan kunt u dit ach-
terwege laten omdat er al een goede
geleidende verbinding bestaat. Let

vooral ook op metalen assen van
potmeters of schakelaars. Ook die

mogen geen gevaar voor aanraking
opleveren!

klasse H
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Figuur 5. Voor een klasse -II-toestel is het voor wat betreft de trafo erg simpel:

u monteert een dubbel geïsoleerde trafo. U kunt hier ook zien dat de isolatie

tussen punten die deel uitmaken van het 220-V-circuit, niet vergroot hoeft te

worden.

veilig werken
Het voorgaande verhaal gaat vooral

over de veiligheid van het apparaat

tijdens gebruik, maar zodra u de kast

open schroeft ontstaat een heel an-

dere situatie. Uiteraard raden we u
aan de steker uit het stopkontakt te

trekken voordat de kast wordt open-
geschroefd. Maar aangezien er dan
niets te meten valt. zal toch de ste-

ker weer aangesloten moeten wor-

den. Voor uw persoonlijke veiligheid

is het dan prettig als de licht-

installatie is uitgerust met een aard-

lekschakelaar van hoogstens 30 mA.
Het is ook mogelijk om een steker of

tafelkontaktdoos te gebruiken met
een ingebouwde aardlekschakelaar.

Aardlekschakelaars die gevoeliger zijn

dan 30 mA zijn alleen nodig indien

te verwachten is dat de lekstroom
kleiner blijft dan 30 mA. In de prak-

tijk zal dit zelden voorkomen.

Dit uittreksel is door de redaktie met
zorg samengesteld. Toch kunnen wij

geen enkele aansprakelijkheid aan-

vaarden ten aanzien van de juistheid

van de informatie, noch de eventueel
daaruit voortvloeiende gevolgen.

De volledige norm kan worden
besteld bij het Nederlands Normalisa-

tie Instituut, telefoon: 015-690255.

Figuur 6. Het meest praktische is het bouwen van een klasse-ll-toestel. In

deze figuur hebben we de knelpunten van kommentaar voorzien.

II Gebruik een netsnoer met aangegoten euro-netsteker.

2) Het netsnoer wordt via een deugdelijke trekontlasting naar binnen gevoerd.

31 De zekeringhouder De omgeving van de zekering is ook een prima plaats

om type, "soort" netspanning, en de waarde van de zekering te vermelden
(uiteraard aan de buitenzijde van de kast).

41 De netschakelaar De lucht- en kruipweg tussen de kontakten en het chas-
sis moet minstens 6 mm zijn. Gebruik geen metalen knoppen, deze zijn in de
meeste gevallen onvoldoende geïsoleerd.

5) De draden dóór de soldeerogen steken en solderen.

6) Breng een kous aan voor dubbele isolatie.

7) De afstand tussen de primaire kontakten tot de kern en de rest van de om-
geving moet minstens 6 mm ducht- of kruipwegI zijn.

B) Gebruik snoer met tenminste 0.4 mm isolatie en een kerndoorsnede van
0, 75 mm.
9) Aan de print en de schakeling worden geen bijzondere eisen gesteld. Uiter-

aard moet de print wel stevig worden bevestigd.

10) De massa van de schakeling mag worden aangeraakt, omdat de nettrafo
voor voldoende veiligheid zorgt (als dit tenminste een veiligheidstrafo is).

1 1) De kast mag best van metaal zijn, immers het primaire circuit is met een
dubbele isolatie van de omgeving gescheiden. Kunststof heeft echter de voor-
keur.

* 2ie bijschrift 87324 - 5



”Het Instrument

1988” groter dan
voorheen
Maandag 2 mei a.s. is het weer zover. De jaarbeurs van

Utrecht gooit ’s morgens om 9.00 uur haar deuren open
voor de 17e

editie van de instrumentatievakbeurs ”Het
Instrument”. In tegenstelling tot dat wat de afgelopen

jaren gebruikelijk was, wordt de tentoonstelling niet meer
in de RAI te Amsterdam gehouden, maar is men naar

een lange periode weer terug op de basis waar in 1956

begonnen is. Een ander groot verschil met voorheen is

dat de tentoonstelling van dit

gehouden.

”De 17
e

editie van de instru-

mentatievakbeurs ”Het Instru-

ment” lijkt een topper te wor-

den. Het is in ieder geval de

grootste tot nu toe georgani-

seerd,” aldus de heer ing. Z.

Voorendt, voorzitter van de

koöperatieve vereniging ”Het
Instrument”. Momenteel telt

zijn vereniging 525 leden die ge-

zamenlijk een omzet van 2,25

miljard gulden in de instrumen-

tenbranche halen. De totale

omzet in deze branche was in

1987 circa 5 miljard gulden. Dat

de instrumentatie een belangrij-

ke industriële peiler is, blijkt

wel uit het feit dat in Nederland
ongeveer 12.500 mensen in deze

sektor werkzaam zijn.

De omzet in de instrumenten-

branche vertoont nog steeds een

gezonde groei. Voor de

elektronica-sektor bedroeg de

omzetstijging het afgelopen

jaar ongeveer 5,8 °/o en de sek-

tor industriële automatisering

wist een groei van maar liefst

7,4 a/o te realiseren. Ook de stij-

ging van de orderontvangst is

niet gering: namelijk zo’n 2 °/o

in 1987. Al met al is men voor

1988 voorzichtig optimistisch.

Ing. Z.J. Voorendt, voorzitter

van de koöperatieve vereni-

ging ”Het Instrument ” die

ook dit jaar weer dé instru-

mentatiebeurs van Nederland
organiseert.

jaar in het voorjaar wordt

Van Amsterdam naar Utrecht

De keuze voor de Jaarbeurs als

alternatief voor de RAI heeft

drie belangrijke redenen: de ka-

paciteit van de RAI is te gering

voor een tentoonstelling van

deze omvang, binnen de Jaar-

beurs is het eenvoudig mogelijk

alle sektoren een eigen identiteit

te geven (door de veelvoud aan

beschikbare hallen) en er is ten-

slotte een duidelijke verschui-

ving merkbaar van de periode

waarin de tentoonstelling be-

zocht wordt. Voorheen kwam
men in de budgetfase kijken

wat er zoal te koop was, nu
komt men in de aankoopfase

kijken. Er wordt daardoor dus

meer op de beurs gehandeld

dan voorheen het geval was. Bij

de opzet van de beurs moet met
deze laatste verschuiving duide-

lijk rekening gehouden worden.

De RAI in Amsterdam had nog
een mogelijkheid om de om-
vang van de tentoonstelling met

zo’n 10 % te laten groeien,

maar in Utrecht is uiteindelijk

25 °/o meer oppervlakte ter be-

schikking, namelijk 42.850 nr.

Op deze grote oppervlakte zul-

len 645 exposanten acte de pre-

sence geven.

Een ander groot voordeel van

de Jaarbeurs is volgens de heer

Voorendt de mogelijkheid om
alle sektoren een eigen ruimte te

geven, terwijl ze toch via één

centrale ingang bereikbaar zijn.

Elektronica, een sektor die

onder druk staat.

Op de beurs zullen 149 expo-

santen uit de elektronica-sektor

aanwezig zijn. De markt voor

elektronische apparatuur heeft

zich in 1987 duidelijke hersteld,

er was weer een redelijke groei

van 5,6 °7o. Toch heeft deze

groei een keerzijde, de laatste

vijf jaar is de groei in het volu-

me gemiddeld 12,3 °/o geweest.

Het is dus duidelijk dat on-

danks een flinke toename van

het volume de omzet niet even-

redig stijgt. Een verklaring hier-

voor is natuurlijk de dalende

dollar-koers, maar ook de da-

lende marge op de produkten.

De markt voor komponenten is

weer eens in woelig vaarwater

gekomen. ”Grote aantallen dy-

namische geheugens, een van de

belangrijkste komponenten
voor de computer-industrie,

zijn bijna niet meer te leveren”,

alsdus de heer A. Kersbergen,

plaatsvervangend voorzitter

van de sektorkommissie elek-

tronica. Dit laatste verschijnsel

is een direkt gevolg van de

”chip-oorlog” tussen Amerika
en Japan die in het midden van

vorig jaar tot uitbarsting is ge-

komen. Onder druk van de

Amerikaanse overheid heeft Ja-

pan de produktie van geheugen-

IC’s aanzienlijk moeten terug

brengen, waardoor direkt een

aanzienlijke schaarste optrad.

Deze schaarste heeft op zijn

beurt uiteraard de prijzen weer

flink opgedreven. De prijzen

voor geheugens zijn op dit mo-
ment het dubbele of meer van

de prijzen die een half jaar gele-

den golden. Voor de halfgelei-

derfabrikanten (TI, NEC, Intel

en Toshiba) heeft deze positieve

prijsspiraal als groot voordeel

dat men eindelijk weer eens met

winst kan produceren. Voor de

fabrikanten van computersyste-

men zoals PC’s en PLC’s, is dit

een regelrechte ramp, omdat de

geoffreerde prijzen en de ge-

plande groei van deze onderne-

meningen onder druk komen te

staan.

Een groei-markt is de markt
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De heer A. Kersbergen, plaats-

vervangend voorzitter van de

sektorkommissie elektron ica.

van randapparatuur voor tele-

informatiediensten aan het

worden. Er is op dit moment al

een enorme variëteit aan rand-

apparatuur beschikbaar, zoals

facsimile, message handling en

video-text. De monopolie-

positie op randapparatuur die

de PTT per 1 januari 1989 ver-

liest, zal de vraag naar deze ap-

paraten en de daaraan verbon-

den markt nog verder vergoten.

Een duidelijk markt waar veel

bedrijven nog een goede toe-

komst kunnen vinden.

(EA-527)

Portable

VTlOO-terminal

Stoet Electronics introduceert

een kompakte industriële ter-

minal met een volledig alpha-

numeriek toetsenbord en funk-

tietoetsen. Voor de weergave

van de ontvangen informatie

maakt de terminal gebruik van

een 2 x 16 karakters LC-
display. De terminal beschikt

over internationale karaktersets

en geeft de gebruiker bovendien

de mogelijkheid zelf nieuwe ka-

rakters te definiëren. De kom-

munikatie met de buitenwereld

geschiedt via een RS232-poort

volgens het VTlOO-protokol. De

kommunikatiesnelheid mag
hierbij liggen tussen 300 en

9600 baud. Andere protokollen,

automatische baudrate-sclektie

en pariteitskontrole zijn als op-

tie leverbaar. Het apparaat

werkt op één enkele voedings-

spanning die mag liggen tussen

5 en 24 volt.
(EA-513)

Inlichtingen: Stoet Electronics

Int 7 B.V., Den Haag, tel.

070-475565.
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De elektronische klokthermostaat van Honeywell

Chronotherm III
Sinds korl wordt op de Nederlandse markt de
Chronotherm III, een elektronische versie van de bekende
ronde Honeywell-thermostaat, aangeboden. Omdat de

konventionele Honeywell-thermostaat een goede reputatie

heeft opgebouwd, was deze introduktie een aanleiding om
eens wat dieper in te gaan op dit nieuwe meet- en

regelinstrumentje.

verwarming van de spiraal in de

thermostaat door dit weer-

standje zorgt ervoor dat de ke-

tel eigenlijk te vroeg, dus voor

het bereiken van de ingestelde

temperatuur, wordt uitgescha-

keld. Omdat het ketelblok een

flinke warmtekapaciteit heeft,

zorgt de restwarmte in de ketel

ervoor dat alsnog de ingestelde

temperatuur wordt bereikt. In

de elektronische thermostaat

worden alle regelalgoritmes in

software geïmplementeerd. Bo-
vendien heeft deze thermostaat

In vrijwel alle Nederlandse wo-

ningen is een centrale verwar-

ming ingebouwd. De besturing

van deze verwarming gebeurt

vaak via een los 24-volt

-

schakelcircuit: de thermostaat.

Speciaal voor dit zwakst room-
schakelcircuit heeft Honeywell

de elektronische thermostaat

Chronotherm III ontwikkeld,

die een intelligent alternatief

vormt voor de "ouderwetse”

mechanische thermostaten. De
Chronotherm III, door de fa-

brikant aangeduid als "een
deksels slimme thermostaat",

bevat een regelalgoritme dat

vergelijkbaar is met dat van de

mechanische ronde Honeywell-

thermostaat. Daarnaast wordt

de elektronica (microprocessor)

in de thermostaat ook gebruikt

voor andere klusjes, zoals het

inventariseren van de eigen-

schappen van de ruimte die ver-

warmt moet worden.
Gewoonlijk wordt met behulp
van één schakelpuls, via een

schakelklok danwel met de
hand opgewekt, de ingestelde

temperatuur verhoogd. Deze
manier van regelen heeft grote

bezwaren, want de staprespon-

sie van het systeem (de kombi-
natie van thermostaat, ketel en
woning) resulteert meestal in

een flinke overshoot. Bovendien

heeft het snel verhogen van de

temperatuur in de woning en

het leidingsysteem ook andere
ongewenste konsekwenties

waaronder het tikken en kraken
van de verwarmingsbuizen. De
overshoot van de temperatuur

kan beperkt worden door in de

thermostaat een zogenaamd
anticipatie-elementje op te ne-

men. Gewoonlijk is dit een

weerstandje dat wordt opge-

warmd gedurende de tijd dat de
ketel ingeschakeld is. De extra

een integrerende werking waar-

door per definitie de statische

afwijking helemaal weggeregeld

kan worden. Bij deze ther-

mostaat blijkt, en dat is op
zichzelf vrij uniek, het Pl-

rcgelalgoritme duidelijk gedo-
kumenteerd te zijn en uitste-

kend te werken. Ook het bedie-

nen (er zitten vijftien toetsen op
de thermostaat) is kinderspel.

Doordat het opwarmgedrag van
de ruimte (woning) bekend is,

zorgt de thermostaat ervoor dat

de ingestelde temperatuur op
het gewenste tijdstip inderdaad

bereikt wordt. De instelling is

dus niet om 7.00 uur inschake-

len en opwarmen tot 20 graden,

maar om 7.00 uur moet het 20
graden zijn. Aan de hand van
deze instelling zal de termostaat

zelf bepalen wanneer er ge-

stookt moet gaan worden. Hier-

bij wordt rekening gehouden
met de invloed van onder ande-

re de buitentemperatuur. Daar-

door is een aanzienlijke bespa-

ring van het brandstofverbruik

mogelijk.

Op het LCD-display wordt

steeds de tijd, de dag van de
week, de temperatuur en de pe-

riode in het programma weerge-

geven. Daarnaast kan ook nog
de ingestelde temperatuur, het

al dan niet branden van de ka-

chel, de mode van de ter-

mostaat (vaste of tijdelijke in-

stelling) en de kwaliteit van de

batterij afgelezcn worden. In de

thermostaat kunnen verschil-

lende programma’s ingevoerd

worden; voor de werkdagen als-

mede voor de zaterdag en zon-

dag. Bovendien kan het pro-

gramma altijd (tijdelijk) verla-

ten worden om op handbestu-
ring over te stappen. Voor de

voeding gebruikt dit instru-

mentje 3 alkalinc-battcrijen (ty-

pe AA) en deze gaan ongeveer 2

jaar mee. Tenslotte heeft de

thermostaat circa 1 tot 2 weken
nodig om helemaal in te regelen

op de eigenschappen van het

huis en de CV-installatie.

(EA-506)

InHeiningen: Honeywell B.V,

Amsterdam, tel. 020-510391!

Goedkope
Compu-Scoop
voor PC
Compu-Scoop is een nieuw
Nederlands produkt voor de
PC, waarmee het mogelijk

wordt de PC te gebruiken als

oscilloskoop, spektrum-
analyzer of frekwentie-meter.

De Compu-Scoop bestaat uit

een kombinatie van hard- en

software.

De Compu-Scoop is gebaseerd

op een interface-kaart die de

feitelijke meting doet. De op
deze kaart gebruikte A/D-
omzetter heeft een resolutie van

12-bit en kan maximaal 16 ver-

schillende analoge ingangen
verwerken. Van het aangeboden

signaal wordt elke 50 pS één
monster genomen. Verder is de

print voorzien van een analoge

uitgang.

De software van de Compu-
Scoop verandert een PC in een

twee-kanaals oscilloskoop. De
instelling van de verzwakker en

de tijdbasis gebeurt helemaal

via de software. Bovendien kun-
nen de signalen ook worden
weergegeven op een frek went ie-

as, waardoor dus een komplete

Fourrier-analyse op het beeld-

scherm verschijnt.

Tenslotte kan de interface-kaart

gebruikt worden vanuit BASIC
of Turbo Pascal waardoor de

gebruiker zijn eigen, specifieke,

applikatie kan maken. De kaart

past in iedere PC, XT of AT
met een CGA- of EGA-kaart.

Wel dient er minimaal 256-

Kbyte aan geheugen aanwezig

te zijn en moet de gebruikte

DOS van versie 2.1 of hoger

zijn. Bij het gebruik als

frekwentie-analyzer is een

reken-co-processor noodzake-

lijk. (EA-516)

Inlichtingen: Computer
Engineering Roosendaal,

Roosendaal, tel. 01650-57417.
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Data-akkwisitie-

systemen

Tussen de interne wereld van een computersysteem en de
omgeving waarin de meeste produktieprocessen zich

afspelen, bestaat een heel groot verschil. Wil men met een
computerprogramma gegevens uit de industriële produktie
bewerken, dan zal op de een of andere manier data
(informatie) uit het produktieproces naar de computer
overgebracht moeten worden. Data-akkwisitie-systemen
zoals die door verschillende fabrikanten geleverd kunnen
worden, klaren dit klusje voor hun gebruikers.

In een produktieproces komen
waanzinnig veel variabelen voor

(temperatuur, druk, snelheid

van de produktiebanden, hoe-

veelheden materiaal etc.). Bo-

vendien zijn er vaak komplexe
relaties tussen die variabelen

onderling. Uiteindelijk bepalen

de waarden van de variabelen

voor een groot stuk de kwaliteit

Als de gegevens eenmaal in het

geheugen van de computer zijn

opgeslagen, kunnen rekenpak-

ketten zoals Lotus 1-2-3 daar-

mee aan de slag gaan. Bij deze

pakketten onderscheiden we
twee typen: aan de ene kant

pakketten die de gegevens ge-

bruiken om te regelen (regel-

techniek uitgewerkt met soft-

van het eindprodukt. Om zeker

te zijn van een goed eindpro-

dukt moet de fabrikant dus zijn

produktieproces (in de meest

brede zin van het woord) goed
in de gaten houden. Dit impli-

ceert dat alle variabelen binnen
een vast, vooraf bepaald bereik

(tolerantie) gehouden moeten
worden. De ijzeren greep van

een computer lijkt voor deze
klus ideaal. Alleen is er een
groot probleem: de fysische en

fysieke grootheden uit het pro-

duktieproces moeten op de een
of andere manier worden omge-
zet in voor de computer ver-

werkbare informatie. Sensoren
kunnen veelal fysische groothe-

den, zoals temperatuur en
druk, omzetten in elektrische

grootheden. Omzetters (konver-

ters) moeten vervolgens de elek-

trische grootheden, zoals

stroom, spanning en weerstand,

omzetten in een bitpatroon.

Met een bitpatroon kan de
computer uiteindelijk aan de
slag gaan.

ware), aan de andere kant pak-
ketten die de gegevens gebrui-

ken voor bijvoorbeeld de sta-

tistiek.

In de technische automatisering

zijn momenteel een groot aan-

tal ontwikkelingen zichtbaar.

Mede door de ontwikkeling van

steeds goedkopere en krachtige-

re microprocessors is het meet-

en regelsysteem waarbij gebruik

wordt gemaakt van een centrale

rekeneenheid, veelal op basis

van één mini- of mainframe-
computer, steeds verder op de

achtergrond geraakt. Vooral het

gegeven dat bij deze DDC-
techniek (Direct Digital Con-
trol) het ontregeld raken van
één computer de hele produktie

lam legt, is hier debet aan.

DDC-systemen treffen we
hoofdzakelijk nog bij research-

projekten aan. Een alternatief

voor DDC-systemen zijn zoge-

naamde DCS-systemen (DCS
= Data Communication Servi-

ce), waarbij verschillende intel-

ligente controllers via een net-

werk met elkaar samenwerken.
Iedere controller die in een pro-

ces gebruikt wordt, heeft zijn

eigen algorithmes aan boord.

Een centrale rekeneenheid, bij-

voorbeeld een PC, zorgt hoofd-
zakelijk voor grafische weerga-
ve van de voortgang in produk-
tie en akkwisitie van relevante

produktiegegevens, die later

bijvoorbeeld door het manage-
ment gebruikt kunnen worden.

Zelfs het omrekenen van meet-
gegevens, bijvoorbeeld het om-
zetten van een thermokop-
pelspanning naar temperatuur-

eenheden in graden Celsius of
het lineariseren van de karakte-

ristiek van een opnemer, kan
helemaal door de intelligente

besturingseenheid gedaan wor-
den. De kommunikatie tussen

de diverse besturingseenheden
vindt veelal plaats via de HP-
IB- of IEEE-488-bus. Korte af-

standen (2...

8

meter) worden
overbrugd met de dikke IEEE-
kabel, langere met koaxkabel.

HP heeft voor haar data-

akkwisitiesystemen, die op ba-

sis een 1BM-PC of daarmee
kompatibel systeem werken,

een speciale BASIC ontwik-
keld, de zogenaamde RMB-
BASIC (Rocky Mountain Ba-
sic), een afgeleide van de beken-

de BASIC/A. In deze BASIC

zijn een aantal uitbreidingen

zoals regel-algorithmes opgeno-
men, die speciaal voor

regelsysteem-applikaties be-

doeld zijn. Samen met een een-

voudige besturingseenheid kun-

nen snel en relatief goedkoop
zestig meetpunten gekontro-

leerd worden. Het voordeel van

deze aanpak, dus PC met BA-
SIC, is dat iedere gebruiker zelf

op een eenvoudige manier ap-

plikaties kan maken. Bovendien

hoeft aan een bestaande PC
vaak alleen maar een IEEE-
kaart te worden toegevoegd.

Een PC/AT met het HP 3055S-

so ftware-pakket en een

HP 3421A-besturingseenheid

vormt een kompleet en betaal-

baar besturingssysteem. Aan
deze data-akkwisitie-systemen

kan eenvoudig via een software-

interface een rekenpakket zoals

Lotus 1-2-3 gekoppeld worden.

Meetgegevens uit de produktie-

lijn verschijnen dan keurig in

een spreadsheet. (EA-523)

Inlichtingen: HP Nederland
B.V, Amstelveen, tel. 020-

5476911.

Firato 88 nu al

volgeboekt

Bij het sluiten van de

inschrijvingstermijn voor

deelname aan de Firato 88, de
tweejaarlijkse tentoonstelling

voor beeld, geluid en muziek
in de RAI te Amsterdam, was
de beschikbare expositie-

oppervlakte geheel volgeboekt.

Met nog ruim een half jaar te

gaan voordat de Firato 88 op
26 augustus aanstaande de
poorten opent voor het

publiek, hebben inmiddels 120
exposanten standruimte
gereserveerd.

Op de Firato 88 zullen alle be-

kende fabrikanten van audio en
video apparatuur zich groot-

schalig presenteren. Zij tonen
de nieuwste ontwikkelingen op
het gebied van de konsumenten-
elektronica. In dat opzicht zul-

len de introduktie van DAT,
CD-Video en satelliet-TV het

meest tot de verbeelding spre-

ken.

De muzieksektor is in vergelij-

king met voorgaande jaren ster-

ker vertegenwoordigd op de Fi-

rato. De liefhebber van elektro-

nische muziekinstrumenten zal

er alles van z’n gading kunnen
vinden. Het beluisteren en

bespelen van de instrumenten

kan in alle rust gebeuren, in

speciaal voor dat doel gebouw-
de cabines.

Terug van weggeweest op de Fi-

rato zijn de producenten van
hifi-apparatuur. Vanwege de

specifieke eisen die gelden voor

het beluisteren en testen, zijn in

het RAI Congrescentrum zalen

gereserveerd voor het de-

monstreren van dit soort appa-
ratuur.

Amusement is een wezenlijk

onderdeel van de Firato. Op de
komende tentoonstelling zal

een keur van Nederlandse en
buitenlandse muziekgroepen en
artiesten acte de présence geven

via talrijke optredens. Optre-

dens die zowel vanaf de ver-

schillende stands op de beurs-

vloer plaatsvinden als vanuit

Studio Firato, gevestigd in het

RAI Congrescentrum. Studio

Firato, waarin verschillende

omroeporganisaties en het

NOB participeren, is tijdens de

tentoontstelling het tijdelijke —
vanuit Hilversum verplaatste —
Nederlandse omroepkwartier.

Als vanouds zullen hier dage-
lijks radio en TV-programma’s
(live) de ether ingaan.

Ook de aanbieders van kabel-

en satellietprogramma’s zijn op
de Firato 88 prominent verte-

genwoordigd. Zij zijn verenigd

in een speciaal paviljoen, waar-
van tevens de lokale omroepen
in Nederland deel uitmaken.

(EA-525)
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Finlux leidt Europees research-programma instrumenten, ziekenhuis-elek-

tronica en data-terminals; toe-

passingen die hoge eisen stellen

aan de visuele weergave kwali-

teit. De beeldschermen hebben
een folio-formaat en zijn op dit

moment nog monochroom. De
weergave met behulp van elek-

troluminicentie-beeldschermen

is scherp en flikkervrij. Dankzij
het goede kontrast van de

beeldschermen kunnen deze

onder zeer uiteenlopende ver-

lichtingssituaties gebruikt wor-

den. Met inbegrip van de nood-
zakelijke elektronica is een vol-

gens dit procédé vervaardigd

beeldscherm slechts enkele cen-

timeters dik. De Finlux-beeld-

schermen worden geproduceerd
volgens het binnen deze onder-

Platte beeldschermen

Europees prestige-

projekt

neming ontwikkelde ALE-pro-
cédé, een methode waarvan
Finlux wereldwijd oktrooi-

houder is.

In het kader van het RACE-
programma zijn de platte beeld-

schermen voor kantoor en huis

één van de belangrijkste ont-

wikkelingsgebieden. Daarom
zal het research-projekt ook tot

resultaat hebben dat het platte

televisietoestel zijn intrede in de

huiskamer gaat doen.

(EA-526)

De Finse onderneming Finlux zal de leiding op zich

nemen van het ontwikkelingsprojekt voor platte

beeldschermen, een projekt dat in het kader van het

Europese RACE-programma (Research & Development in

Advanced Communications Technologies in Europe)
plaatsvindt. Het doel van dit RACE-projekt is om in een

gezamenlijke Europese bundeling van krachten, de

konkurrentie aan te gaan met het Verre Oosten. Deze slag

zal waarschijnlijk in het midden van de jaren negentig

gestreden worden, als de platte beeldschermen hun
intrede in de huiskamer gaan doen.

Het RACE-programma heeft

tot doel het kreëren van een ge-

meenschappelij k telekommuni-

katienet, waarvan het platte

beeldscherm een centrale kom-
ponent is. Finlux is het eerste

bedrijf van buiten de Europese

gemeenschap, waaraan een cen-

trale rol in het RACE-pro-
gramma is toebedeeld. Andere
deelnemers in dit projekt zijn

de Franse onderneming Mat ra

Communications, het Itali-

aans/Franse concern SGS/
Thomson en de universiteit van

Gent in België.

Finlux, onderdeel van de Finse

Lohja Corporation, heeft op

wereldnivo een leidende rol op
het gebied van de ontwikkeling

van platte liuminicentiescher-

men. Het bedrijf is in Europa
zelfs de enige producent van dit

soort schermen. Matti Kaitera,

technisch direkteur van Finlux

zegt over de in deze opdracht

aan zijn bedrijf toegekende rol:

"Het feit dat de keuze op ons is

gevallen, zien wij als een offi-

ciële erkenning van onze know-
how en ons produktieprocédé

op het gebeid van elektrolumi-

nicentie”.

De door Finlux geproduceerde

beeldschermen worden momen-
teel reeds gebruikt in industriële

De beeldschermen van Finlux, gebaseerd op de e/ektro/umini-

centie-techno/ogie, zullen een centraal deel gaan uitmaken van

het Europese telekommunikatiesysteem dat wordt ontwikkeld in

het kader van hei RACE-projekt. Volgens Matti Kaitera, techni-

sche direkteur van Finlux, zal dit projekt resulteren in een ver-

snelde ontwikkeling van de platte televisie.

x 25,4 mm) is te verkrijgen met berichten in één module op te schikbaar, alsmede een 5- of 10-

een tekstduur van 8, 16 of 32 se- slaan. Voor het programmeren watt-versterkeroptie. Voor het

konden. Het is tevens mogelijk van de Microvoice is een pro- opnemen met de Varivoice

meerdere afzonderlijke teksten/ grammeerunit (Reprovoice) be- (afm. 45,0 x 25,0 mm) is de
module voorzien van een direk-

uitbreiding verlengd worden lot

& $ 1 enkele minuten.
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De kracht van de digitale
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doeleinden, telefoon-alarm

mingsmeldingen.

(EA-524)

Inlichtingen: Infovisie B.V,
Diemen, tel. 020-998911.

Hybride

spraakmodulen
Infovisie B.V., ondermeer
bekend door haar digitale

voice message/announcing-
produkten, introduceert een

nieuwe generatie miniatuur
spraakmodulen onder de

namen Microvoice en

Varivoice. De spraakmodulen
zijn uitgevoerd in dikke-film-

hybridetechniek en ontwikkeld
geheel konform CCITT-Tele-
kommunikatie-standaards

(64Kbps PCM-technologie).

De spraakmodulen zijn in twee

typen te verdelen. Enerzijds de

vaste-tekst-module Microvoice,

waarbij de informatie vast op-

geslagen ligt in EPROM. An-
derzijds de vrij-inspreekbare

variabele-tekst-module Vari-

voice, waarbij de informatie tij-

delijk in DRAM ligt opgesla-

gen. De Microvoice (afm. 39,0
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Inleiding dBASE III

plus

Dit 209 pagina’s tellende na-

slagwerk ”Inleiding dBASE III

plus”, dat geschreven is door
Thomas W. de Boer en Chris

Frowein en uitgegeven door
Addison-Wesley (ISBN 90 6789
085 5), mag met recht een stu-

dieboek voor de beginnende ge-

bruiker van het softare-pakket

dBASE III plus genoemd wor-

den. Het is opgezet als boek
voor zelfstudie en zeer geschikt

voor iedereen die met het pro-

gramma dBASE III plus van

Ashton-Tate aan de slag wil.

Op de eerste 50 pagina’s vindt

men een algemene beschrijving

van de basisprincipes van MS-
DOS. Een geruststelling voor de

gebruikers die nog niet zo vaak

met een PC gewerkt hebben.

Voorkennis van het besturings-

systeem MS-DOS is daarom
amper vereist.

Na de algemene inleiding wordt

eerst enige aandacht geschon-

ken aan de inhoud van het

dBASE III plus-pakket. Op
deze manier kan de gebruiker

zien wat de mogelijkheden met

dit pakket zijn. Vervolgens

wordt systematisch uitgelegd

hoe met het software-pakket de
verschillende data-manipulaties

kunnen worden uitgevoerd.

Aan het einde van ieder hoofd-

stuk staat een vraag waarmee
de opgedane kennis getest kan

worden, zelfstudie is dus moge-
lijk. Dank zij de vele voorbeel-

den en opgaven per hoofdstuk

De IC Master 1988

is uit

Ook dit jaar is weer het alom
bekende naslagwerk de IC

Master verkrijgbaar. Om de gi-

gantische hoeveelheid aan in-

formatie op een hanteerbare

manier te presenteren, is het

boekwerk in drie delen onder-

gebracht. Deze drie boeken be-

vatten samen meer dan 100.000

IC’s (waarvan meer dan 10.000

nieuwe exemplaren) die door
circa 200 fabrikanten worden

geproduceerd. Omdat de pre-

sentatie belangrijk is, immers in

zo’n omvangrijk boekwerk is de

lezer snel het spoor bijster, is de
nodige aandacht besteed aan de
indeling. Bovendien kan bij het

zoeken naar bepaalde soorten

komponenten, gebruik ge-

maakt worden van trefwoorden

zoals: prescaler, timer en coun-
ter.

In deel 1 zit de alphanumerieke
index, master selektie, applika-

ties, een overzicht van mil.spec.-

komponenten en een second
source-overzicht met 9800 ty-

is het boek min of meer een

komplete kursus dBASE III

plus die de lezer in staat stelt

zelf data-bestanden op te zet-

ten, te onderhouden en te ge-

bruiken.

De verschillende hoofdstukken
van het boek verdelen het in fei-

te in twee delen: het werken met
dBASE III plus en het program-
meren in dBASE III plus. Per

hoofdstuk wordt een set kom-
mando’s waarmee een bepaalde

funktie gemaakt kan worden,

uitgelegd. Deze aanpak sluit uit

dat de kommando’s in alfabeti-

sche wijze in het boek staat.

Dat maakt het zoeken naar be-

paalde instruktie wel moeilij-

ken Gelukkig is er een inhouds-

opgave achter in het boek,

waarin alle beschreven kom-
mando’s opgesomd worden,

kompleet met de pagina’s in het

boek waar ze te vinden zijn.

(EA-528)

pen. Deel 2 bevat honderden
datasheets en een overzicht van

fabrikanten en distributeurs.

Tenslotte bevat deel 3 informa-

tie over ASIC’s, CAD en

MPU’s.
In dit naslagwerk zijn tevens

alle SMD-typen aangegeven.

(EA-530)

Inlichtingen: Manudax Neder-
land B.V, Heeswijk Dinther,

tel. 04139-8911.
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De ontwikkeling van de nieuwe

telekommunikatie-technieken

zoals glasvezel en digitale

breedband-netwerken gaat snel.

Het verbinden van verschillende

systeemprinten die bij deze

technieken gebruikt worden,
stelt vaak zeer speciale eisen

aan de konnektoren. Was voor-

heen de verbinding vrijwel al-

tijd louter elektrisch, tegen-

woordig is er een steeds grotere

vraag naar gekombineerde elek-

trische en optische steekverbin-

dingen. Ook het maken van ver-

bindingen waarover grotere ver-

mogens getransporteerd kun-
nen worden, is zeer zeker aktu-

eel. Een nieuwe serie konnekto-

ren die wordt geleverd door
S.E.B. Souriau, geeft de gebrui-

ker de mogelijkheid zelf te be-

palen hoe de steekverbinding er

uiteindelijk gaat uitzien. De
konnektoren voldoen aan de

DIN 40612-norm (bouwvorm
M) en de gebruiker kan zelf be-

palen welke verbindingen via

deze konnektoren gemaakt
kunnen worden. Er is een keuze

mogelijk uit signaal-, koax-,

power- en optische verbindin-

gen. De gebruiker kan de kon-

takten zelf met eenvoudig ge-

reedschap aanbrengen.

(EA-529)

Inlichtingen: S.E.B. Souriau,

Capelle a/d IJssel, tel. 010-

4596399.

Gould sluit

miljoenen-

kontrak! met
Fokker

Gould S.E.L. Computer
Systems B.V. en Fokker
Aircraft B.V. hebben een

kontrakt gesloten, met een

geschatte waarde van 3

miljoen dollar, voor de

levering van Gould-computers.
Deze zijn bestemd voor zowel

eigen gebruik als voor
doorverkoop als onderdeel van

een vluchtsimulatieprodukt.

De Gould-computers worden
ingebouwd in het door Fokker
ontwikkelde control loading

system. Dit systeem is onder-
deel van een vluchtsimulator,

die aan de stuurorganen optre-

dende krachten nabootst. Fok-
ker gebruikt dit systeem niet al-

leen zelf, maar levert het ook
aan derden, waaronder buiten-

landse fabrikanten van vluchtsi-

mulators. Leverbaar zijn een

analoge en een digitale versie,

waarvan laatstgenoemde een
Gould 32/67-computer bevat.

Deze kenmerkt zich door een

32-bit-architektuur met een

passende verwerkingskapaciteit

voor de ontwikkeling van een

flexibel simulatiemodel. Daar-
naast beschikt Fokker momen-
teel over twee grotere Gould-
systemen (32/97) voor het ma-
ken van simulatiemodellen.

Fokker heeft nu acht Gould-
computers van de 32-serie afge-

nomen voor integratie in het

control loading systeem. Inmid-
dels heeft Fokker een nieuwe
order geplaatst voor vijf

Multisel-systemen, die het be-

drijf in staat stellen een bredere

produktlijn aan te bieden.

(EA-531)

InL: Gould S.E.L. Computer
Systems B.V, Maarssenbroek,
tel.: 03465 - 66214.
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Auriema Nederland BV.

heeft de vertegenwoordi-

ging verworven van de
kommunikatie-divisie en

de industriële busproduk-
ten van Allen Bradley. Het
kontrakt waarmee de ver-

tegenwoordiging een feit

werd, is getekend door

de heer J. Bettens, Gene-
ral Manager Benelux Ope-
rations van Allen Bradley

en de heer G. van de Lin-

den, direkteur van Aurie-

ma Nederland B.V. De
kommunikatie-divisie van

Allen Bradley richt zich

vooral op breedbandige

installaties voor grote be-

drijven, ziekenhuizen, uni-

versiteiten en
overheidsinstellingen

waarbij een kommunikatie
tussen de vele afdelingen

bestaat. Inlichtingen: Au-
riema Benelux B.V., tel.

040-816565.

Computerij Opleidingen

B.V., heeft per 1 maart in

Den Haag (Lange Vijver-

berg 5) haar 6e vestiging

in Nederland geopend. In

alle vestigingen, dus ook
die in Groningen, Stap-

horst, Zwolle, Deventer

en Lelystad kan men te-

recht voor verschillende

scholingsprojekten. Com-
puterij heeft momenteel
op diverse nivo's opleidin-

gen rond de thema's au-

tomatisering en
computergebruik in haar

programma. Ook in Den
Haag kan men dus sinds

kort probleemloos gebruik

maken van een opleiding-

sinstituut met 38 full-

time docenten, waar al

ruim 5000 kursisten een
opleiding hebben geno-

ten. Inlichtingen: Compu-
terij Opleidingen B.V.,

Postbus 99, 7950 AB
Staphorst, tel.

05225-9911.

Monolitisch

geïntegreerde

mm-golfschakelingen

Fabrikage en eigenschappen

door D.J. Scheper

Meerdere komponenten staan ter beschikking om zenders

en ontvangers voor mm-golven (30 GHz tot 300 GHz) te

produceren. Volledig monolitisch geïntegreerde zend- en

ontvangelementen voor deze golflengten kunnen alleen

worden vervaardigd op isolerende halfgeleidermaterialen

die aan uiteenlopende eisen voldoen. Zo moet het

halfgeleider-substraat vooral als golfgeleidend medium
een lage demping vertonen. Daarnaast is het ook van

belang dat het materiaal mechanisch stabiel is.

bruikt in zenders voor hoge fre-

kwenties. In het gebied van de

mm-golven leveren bijvoor-

beeld Si-lawine-dioden

(IMPATT-dioden) de hoogste

zendvermogens. Op basis van

deze kennis en de wetenschap

dat voor sommige civiele toe-

passingen de goedkopere inte-

gratie op hoogohmig silicium

voldoende is, worden in Ulm
ook daarop schakelingen voor

mm-golven geïntegreerd. De
mindere technische eigenschap-

pen worden dan op de koop toe

genomen. Het navolgende ge-

deelte van dit verhaal gaai in op
de belangrijke feiten die te ma-
ken hebben met de produktie

van mm-golf-komponenten.

Uit een vergelijking van eigen-

schappen die voor het integre-

ren van schakelingen voor mm-
golven belangrijk zijn, blijkt

gallium-arsenide (GaAs) ge-

schikter te zijn dan silicium (Si,

zie tabel II). Dit is één van de

redenen dat in het onderzoeks-

instituut te Ulm (AEG) en bij

Telefunken (ontwikkeling en

produktie) hard wordt gewerkt

aan de integratie op half-

isolerend GaAs. De voordelen

van GaAs in het gebied van de

van mm-golfontvangers zijn zo

evident, dat alleen integratie op

GaAs-substraten in aanmerking

komt voor het vervaardigen van

de ontvangers. Desondanks
kunnen ook bepaalde silicium-

komponenten goed worden ge-

Si-komponenten:

IMPATT-dioden en integratie

Bij hogere frekwenties in de

mm-golf-band worden de dem-
pingsverliezen niet alleen door

het substraat beïnvloed, maar
ook door uitstraling en verlie-

zen in de geleiders ten gevolge

van het skin-effekt (het effekt

dat bij zeer hoge frekwenties de

stroom alleen aan de opper-

vlakte van de geleider loopt).

Hoogohmig silicium doet met

betrekking tot de dempingsver-

liezen daarom maar weinig on-

der voor half-isolerend gallium-

arsenide (figuur 1). Met behulp

van de, door AEG in Ulm ont-

wikkelde, molekulaire-straal-

epitaxie (molecular beam epi-

taxy) en de gebruikelijke Si-

standaard processen werd daar-

om de mogelijkheid onderzocht

om naast geleiders in //m-

formaat op hoogohmige Si-

substraten ook IMPATT-dioden
voor grote vermogens te ver-

vaardigen. De bedoeling hier-

van was om planair-

geïntegreerde oscillatoren te

bouwen. Essentieel is dat vooral

tabel 1. Belangrijke komponenten voor het mnvgolf gebied

komponent funktie geprefereerde

halfgeleider-

substraat

opmerking

Schottky-diode mengschakelmg GaAs —

IMPATTdiode zender/oscillator Si grotere vermogens

transistor

IMESFET. HEMT»
versterkers.

ontvangers

GaAs/lll-V vooral ontvangers

(zenders: gering ver-

mogen)

passieve

komponenten
(weerstanden.

kondensatoren,

zelfmdukties)

netwerken,

filters

GaAs ook in Si mogelijk

tabel 2. Karakteristieke eigenschappen van silicium, gallium-arsenide en saffier.

Si GaAs saffier

bandafstand (eV) 1.1 1.43 isolator

beweeglijkheid van de
elektronen (cm*/Vs)

1500 8500

dieiektrische konstante 11.7 12,9 11.6

max. soortelijke weerstand

(ohm/cm)

10
4

10
9

10
14

warmtegeleidingsvermogen

(W/cm/K)

1.45 0,46 0.42

Figuur /. Verhezen in een 50 Q-mikro-leiding, aangebracht op

verschillende substraten, als funktie van de frekwentie.
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Compaq Computer Cor-
poration heeft het boek-
jaar 1987 afgesloten met
een omzet van 1,2 miljard

dollar en een netto winst
van 136 miljoen dollar.

Ten opzichte van 1986 is

de omzet opnieuw ver-

dubbeld en de netto

winst verdrievoudigd.

Over 1986 werd bij een
omzet van 625 miljoen

dollar een winst geboekt
van 43 miljoen dollar.

Met deze resultaten is

Compaq voor het vijfde

achtereenvolgende jaar

het snelst groeiende be-

drijf ter wereld geworden.

De verzekeraar Interpolis

heeft bij National Advan-
ced Systems een XL 80
mainframe besteld. Met
deze order is een bedrag
van 8 miljoen gulden ge-

moeid. Interpolis heeft

zo'n krachtig systeem no-

dig om de geplande groei

van het computergebruik,
ongeveer 50 % per jaar,

het hoofd te bieden. Een
belangrijke voorwaarde
was dat het te leveren

systeem volledig kompati-
bel is met de systemen
van IBM. Naast de leve-

ring van de hardware zal

National Advanced
Systems ook zorgen voor

de systeem-software en

Modelec B.V. te Ede heeft

de exklusieve verkoo-

prechten voor de Benelux
gekregen van Union Geni-

us, een gerenommeerde
fabrikant van randappara-

tuur voor datakommuni-
katie. Het produktenpro-

gramma dat onder de

naam Keydex op de
markt zal komen, omvat
onder andere data-

schakelaars, printer-

buffers, netwerkschake-

laars en diverse aksessoi-

res. Inlichtingen: Modelec
B.V., postbus 181, 6710
BD Ede.

bij monolitisch integreren de

hoge weerstandswaarden van

het basis-silicium (> 10 kQ/cm)
ook tijdens de latere pro-

cesstappen behouden blijft. Er

is aan leidingen van planaire re-

sonatoren met mikro-geleiders

van 50 Q gemeten bij 94 GHz.
Hieruit volgden dempingswaar-

den van minder dan 0,6 dB/cm,
hetgeen overeenkwam met de

theoretisch voorspelde waar-

den.

Lawine-dioden met groot

uitgangsvermogen

De werking van de lawine-diode

berust op de zogenoemde
lawine-doorbraak van lading-

dragers in de PN-overgang. De
lawine-doorbraak kan syn-

chroon verlopen met de reso-

nantiefrekwentie door de diode

af te stemmen en onder te bren-

gen in een geschikte trilholte-

resonator. De door de driftzone

lopende pakketjes ladingdra-

gers geven dan een hoogfre-

kwentvermogen af aan de reso-

nator. De vorming van de aktie-

ve lagen in de diode vereist dat

er zeer nauwkeurige en scherpe

doteringsovergangen op sub-

mikron-nivo zijn. Deze worden

met behulp van molekulaire-

straal-epitaxie vervaardigd. De
kontinue verbeteringen van ma-
teriaal, laag-opbouw, produk-

tiewijze en montage maakten
het mogelijk om het maximale
uitgangsvermogen bij 94 GHz
op te voeren tot 900 mW. AEG
heeft daarmee een nivo bereikt

dat internationaal nog niet is

geëvenaard.

Figuur 2. Een IMPATT-diode,
gemonteerd op een koperen

stift, met k wartsring en kou-

lak tbandjes.

De kant en klare lawine-diode

heeft een diameter van circa

30 //m en een aktieve laagdikte

van ongeveer 1 j/m. Dit nietige

volume is in staat om 9 watt te

dissiperen. Dit komt overeen

met 12,8 megawatt/mm 3
! Fi-

guur 2 laat zien hoe de op een

koperen stift gemonteerde
IMPATT-diode met kwartsring

en kontaktbandjes er in werke-

lijkheid uitziet. De grote uit-

gangsvermogens worden onder
meer bereikt door het inbouwen
in trilholte-resonatoren; de mo-
nolitische integratie vereist wel

dat planaire resonatorschake-

lingen worden toegepast. In-

middels is al een eerste hybride

planaire IMPATT-oscillator op
hoogohmig silicium gereali-

seerd.

Planaire IMPATT-oscillator

De planaire IMPATT-oscillator,

die door AEG in UIm en het in-

stituut voor hoogfrekwenttech-
niek van de Technische Univer-

siteit München werd ontwik-

keld, bestaat uit een resonator

die met behulp van de mi-
crostrukturele geleidertechniek

op hoogohmig silicium werd

aangebracht en een diskrete (op
een verguld koperen staafje ge-

monteerd) IMPATT-diode. Fi-

guur 3 toont de komplete oscil-

lator. Het ontwerp is nog niet

optimaal gedimensioneerd,

Figuur 3. Deze planaire

IMPATT-oscillator bestaat uit

een resonator die door
mikrostruktuur-meta/lisatie op
hoogohmig silicium is aange-

bracht en een diskrete

IMPATT-diode. De oscillator

geeft een kontinu-vermogen af
van 5 ntW bij 90 GHz

maar geeft toch al een kontinu-

vermogen van 5 mW bij een fre-

kwentie 90 GHz af. In verband

met de integratie op hoogohmig
silicium wordt nu gewerkt aan

de realisatie van IMPATT-
oscillatoren en Schottky-

ontvangstdioden in monolitisch

geïntegreerde vorm. Gelijktij-

dig worden de mikro-antenne-

leidingen mee geïntegreerd en

kunnen de eenvoudigste

ontvangst- en zendelementen

worden verwezenlijkt. Deze ele-

menten kunnen als eerste stap

worden beschouwd in de ont-

wikkeling van mm-golf-
sensoren die in de nabije toe-

komst bijvoorbeeld in het ver-

keer zullen worden toegepast

(afstandswaarschuwingsradar,

snelheidsmeters, enzovoorts).

Gallium-arsenide-schakelingen

Gallium-arsenide is bijzonder

geschikt voor ontvangerschake-

lingen. Dit kenmerk berust met
name op de beweeglijkheid van
de elektronen, die in vergelij-

king tot silicium een faktor 6

hoger is. Hierdoor worden de
schakeltijden korter en de para-

sitaire weerstanden kleiner. Van
deze eigenschap van wordt ge-

bruik gemaakt in onderdelen
als MESFET’s (MESFET =
Metal Semiconductor Field Ef-

fect Transistor) en Schottky-

dioden, waarmee bijzonder

ruisarme schakelingen kunnen
worden vervaardigd. Het fre-

kwentiegebied tot 100 GHz kan
alleen met transistoren op basis

van gallium-arsenide in de
vorm van MESFET’s en

HEMT’s (High Electron Mobi-
lity Transistor) worden ontslo-

ten. Bovendien kan gallium-

arsenide in tegenstelling tot sili-

cium half-isolerend worden ge-

maakt, zodat voor ontvangers

op een ideale manier aktieve en

passieve onderdelen, zoals tran-

sistoren, weerstanden, konden-

satoren en zelfindukties, met

mikro-geleiders geïntegreerd

kunnen worden.

Technologie van IC’s voor

mm-golven

De mm-golf-schakclingen tot

100 GHz worden bij Telefunken

vervaardigd in een kombinatie

van selektieve implantatie en

epitaxie om de verschillend ge-

doteerde lagen op een half-

isolerend substraat te integre-

ren. De hoog-gedoteerde bij-

lagen voor de dioden werden

door implantatie gevormd. De
metaal-organische epitaxie

(MOCVD 4 = Metal Organic

Chemical Vapor Deposition) is

speciaal ontwikkeld voor de

vervaardiging van de aktieve,

laag gedoteerde N124--lagen

in MESFET’s en Schottky-

dioden. Het afscheidingsproces

vindt plaats bij 630 °C. De iso-

latie van de aktieve komponen-
ten geschiedt door de implanta-

tie van borium in de epitaxiale

lagen. De volgende figuren la-

ten enige details van de gebruik-

te technologie zien. In figuur 4

is de luchtbrug-techniek te zien,

die voor de vervaardiging van

kapaciteitsarme verbindingen

wordt gebruikt (lucht heeft een

kleinere diëlektrische konstante

dan alle vaste-stof-isolatoren),

terwijl figuur 5 de struktuur

van Schottky-dioden weergeeft.

Figuur 4. Detailopname van

de door Telefunken gebruikte

technologie voor de vervaardi-

ging van mm-go/f-
schake/ingen. De noodzakelij-

ke kruisingen met geringe ka-

paciteit kunnen het best wor-

den gerealiseerd door middel

van luchtbruggen.
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8 t/m 10 april 1988
"Mens en Computer
'88", vakbeurs over com-
puters en software in het
Maastrichtse Expositie en
Congres Centrum
(MECC). Inl.: MECC, Post-

bus 1630, 6201 BP
Maastricht, tel.

043-216666.

11 t/m 13 april 1988
"4th International Confe-

rence on HF Radio
Systems and Techniques"
in Londen. Inl.: IEE-

Conference Services, Sa-

voy Place, Londen WC2R
OBL.

20 t/m 27 april 1988
"Industrie", een beurs

rond de thema's energie-,

automatiserings- en in-

stallatietechniek op de
Hannover Messe te Han-
nover. Inlichtingen:

Nederlands-Duitse Kamer
van Koophandel, Nassau-
plein 30, 2585 EC Den
Haag, tel. 070-614251.

2 t/m 6 mei 1988 "Het
Instrument", instrumenta-

tievakbeurs voor gezond-
heidszorg, wetenschap en
industrie in de Koninklijke

Jaarbeurs te Utrecht. Inl.:

Vereniging "Het Instru-

ment" Postbus 152,

3760 AD Soest, tel.

02155-18204.

25 t/m 27 mei 1988
"Europe Software", vak-
beurs voor computers en
software in de Koninklijke

Jaarbeurs te Utrecht. Inl.:

Koninklijke Jaarbeurs,

Utrecht, tel. 030-955911.

25 t/m 27 mei 1988
"PCM-SHOW '88", beurs

voor computers en soft-

ware in de Koninklijke

Jaarbeurs te Utrecht. Inl.:

Koninklijke Jaarbeurs,

Utrecht, tel. 030-955911.

26 t/m 28 mei 1988
"Installations- und Elek-

trotechnik", vakbeurs

voor de elektrotechniek in

Wenen. Inlichtingen:

Fach-Ausstellungen

GmbH, Loquaiplatz 13,

A 1060 Wenen, Oosten-
rijk.

Figuur 5. Tweevinger-

Schottky-diode voor een 35-

GHz-mengschakeling. Met
deze techniek worden bijzon-

der lage serieweerstanden ver-

kregen.

Monolitisch geïntegreerde

ontvanger voor mm-golven

Een goed voorbeeld van een

monolitisch geïntegreerde mm-
golf-schakeling is de 35-GHz-
ontvanger, die uit een Schottky-

diode mengschakeling en een

een-traps MESFET-versterker

bestaat. Figuur 6 toont het des-

betreffende blokschema. De
opbouw van het GaAs-IC
wordt in Figuur 7 weergegeven.

Voor de toegepaste dioden is

een oppervlak van 30 pm 2 no-

dig. De versterker werd voor de

frekwentieband tussen 0,5 GHz
en 1,5 GHz ingericht en bevat

4-vinger-MESFET’s in lucht-

brug-techniek, waarvan de

gate-lengte 1 pm en de gate-

breedte 1 mm bedraagt. De
schakeling wordt gekomple-

teerd door de ingangs- en terug-

koppelingsnetwerken, de span-

ningsregeling en de kondensa-

toren aan in- en uitgang. Metin-

gen aan het menggedeelte resul-

teerden bij 35 GHz in minimale

omzettingsverliezen (ongeveer

7 dB) en minimale ruiswaarden

van circa 6,5 dB. De omzet-
tingseigenschappen van de tota-

Figuur 6. Het blokschema van de 35-Hz-ontvanger

Figuur 7. De opbouw van een monolitisch geïntegreerde 35-Hz-
ontvanger met Schottky-dioden, de mengschakeling en een een-

traps MESFET-versterker.

Figuur 8. Ruisgetal en konversieversterking van de totale

35-GHz-ontvanger.

Ie ontvanger (versterking, ruis-

getal) zijn als funktie van de

frekwentie uitgezet in figuur 8.

Er werd een maximale verster-

king van 6 dB gemeten.

ElektronenstraaMithografie in

opmars

De beschreven technologie voor

monolitische mm-golf-schake-

lingen werd vanaf het begin ge-

richt op het frekwentiegebied

tot 100 GHz. Bij Telefunken

koncentreert men zich nu op de

frekwentieband van 60 GHz en

in aansluiting daarop op
90 GHz, om ook hiervoor

ontvanger-IC’s te ontwikkelen.

Funkties die in aanmerking ko-

men voor monolitische integra-

tie zijn onder meer mengscha-
kelingen, versterkers (uitgezon-

derd de ingangstrappen) en

oscillatoren. De realisatie van

de benodigde sub-mikron-

techniek komt voor rekening

van de elektronenstraal-

lithografie. Bij Telefunken Elec-

tronic in Heilbronn werd voor

de produktie van GaAs-
komponenten een proeflijn

voor de bewerking van 2"- en

3”-wafers opgesteld. De bewer-

king en hantering van de breek-

bare GaAs-schijven is op veel

punten kritischer dan bij silici-

um, waardoor, op enkele uit-

zonderingen na, installaties die

normaal voor de produktie van

silicium-wafers worden ge-

bruikt, niet toegepast kunnen
worden. De processen worden

daarom uitgevoerd met speciale

systemen die alleen voor GaAs-
wafers worden gebruikt. Deze
produktielijn zal in de komende
jaren nog verder worden uitge-

breid om grotere aantallen dis-

krete en geïntegreerde GaAs-
komponenten te kunnen ver-

vaardigen.

(EA-521)

Jaarlijks geeft AEG aan de Eu-
ropese vakpers een overzicht

van zijn belangrijkste aktivitei-

ten. Op het laatste kongres in

Konstanz gaven Dnrernat.
Klaus Berchtold en Dr.rernat.

Kar1 Strohm (AEG) een toelich-

ting op de fabrikage en eigen-

schappen van monolitisch geïn-

tegreerde schakelingen. In dit

artikel wordt daarvan verslag

gedaan.
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400 x 64

punten
zonder
elektronen

LCD - BEELDSCHERM
Al geruime tijd wordt in de vaderlandse eiektronica-

handel een dumppartij Sharp LM40001 LC-dot-matrix-

disp/ays aangeboden. Deze displays kunnen niet zonder
meer op een computer aangesloten worden, want zij

hebben een speciale seriële bus. in het Elektuur-lab is

daarom een universele interface ontworpen waarmee
kant en klare LC-displays, waaronder dit exemplaar, op
een computer aangesloten kunnen worden.

Een computer-systeem is op te

delen in drie blokken: de re-

keneenheid, het toetsenbord

en een display-eenheid. In het

november-nummer van 1987

publiceerden wij een BASIC-

computersysteem. Dit BASIC-

compuboard is een komplete
rekeneenheid zonder toetsen-

bord en display-adapter. De
twee laatste funkties worden bij

dit systeem gewoonlijk door
een terminal vervuld, bijvoor-

beeld een PC met een ge-

schikt hulpprogramma. Het

LCD-beeldscherm kan op een
eenvoudige manier op dit

BASIC-compuboard aangeslo-

ten worden, zodat de BASIC-

computer in besturingstoepas-

singen stand-alone kan werken,

met zijn eigen beeldscherm.

Natuurlijk blijft de toepassing

niet beperkt tot deze ene com-
puter. In dit artikel wordt daar-

om ook beschreven hoe het

LCD-beeldscherm aangesloten

kan worden op andere compu-
tersystemen zoals de IBM-

achtige PC’s, 6502-systemen

(C64 en Acom-computers) en
Z80-systemen zoals de MSX-
computers. De besturing van

dit universele beeldscherm,

waarop zowel teksten als gra-

fieken weergegeven kunnen
worden, is helemaal vanuit BA-

SIC mogelijk.

LCD-beeldschermen zoals die

bij deze interface gebruikt kun-

nen worden, zijn de grote en
komplexe boers van de LC-

displays zoals we die vinden in

horloges en zakrekenmachines.

De laatstgenoemde zijn meestal

alleen geschikt voor het weer-

geven van tekst. In het display

zijn deze teksten soms al kom-
pleet aanwezig, of er zijn seg-

menten aangebracht waarmee
cijfers en letters gemaakt kun-

nen worden. Het LCD-beeld-

scherm in deze schakeling

maakt gebruik van een dot-

matrix-konstruktie, waarbij dus
geen kant en klare teksten aan-

wezig zijn (dat heeft trouwens

alleen maar nut als zo’n display

voor één specifieke funktie ge-

bruikt wordt). Een speciale

controller moet er voor zorgen
dat de tekst wordt omgezet in

een hoeveelheid puntjes, net
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zoals dat op een gewoon
beeldscherm gebeurt. De inter-

face die wij in dit artikel publi-

ceren, zorgt voor deze laatste

omzetting. Bij het prototype is

gebruik gemaakt van het reeds

genoemde Sharp LM40001-

display dat maar liefst 400 x 64

beeldpunten heeft. Ook andere

displays, zoals de LM200,

LM021, LM212 en LM211 van Hi-

tachi, kunnen direkt op deze

interface aangesloten worden.

In het blokschema van figuur 1

is de principiële opbouw van

de schakeling te zien. De
adresdekoder is nodig om het

controller-board op een juist

adres in een computersysteem

te plaatsen. Afhankelijk van het

soort processor kan dit een

adres in het geheugenbereik

zijn (bijvoorbeeld bij een 6502-

systeem) of in een I/O-bereik

(bijvoorbeeld in Z80-systemen).

De konfiguratie-logika, die als

een apart blok in het bloksche-

ma terug te vinden is, is nodig

omdat bij de verschillende pro-

cessortypen ook een verschil-

lende timing van de computer-

bus hoort. Vandaar dat de di-

verse besturingssignalen wor-

den omgezet in signalen die

voor deze schakeling noodza-

kelijk zijn.

Het RAM-geheugen (8 Kbyte)

wordt door de controller, in

deze schakeling de HD16830B

van Hitachi, opgedeeld in twee

schermgeheugens van ieder

4 Kbyte. In de tekst-mode pas-

sen in één zo’n schermgeheu-

gen 4 tekstschermen. In de

grafische mode past er één

scherm in een geheugen. Het

verschil tussen de opslagmoge-

lijkheden in de grafische en de

tekst-mode zit in het feit dat in

de tekstmode ASCII karakters

worden bewaard, terwijl in de

grafische mode dot-patronen

bewaard moeten worden.

In figuur 2 is te zien hoe het

geheugen wordt opgedeeld.

De verdeling van het geheugen
in 2 stukken (scherm 1 en

scherm 2) wordt gemaakt met

een externe besturingslijn die

van een latch komt. Binnen een

schermgeheugen kunnen dus 4

tekstschermen opgeslagen

worden. Het zichtbare deel van

dit geheugen wordt bepaald

door het startadres. Vanaf dit

startadres zijn steeds de vol-

gende 400 geheugenplaatsen

op het beeldscherm zichtbaar.

Het cursor-adres bepaalt waar

een volgend karakter geschre-

ven gaat worden. Steeds als er

een nieuw karakter geschreven

wordt, wordt de cursor-positie

met één opgehoogd. Begin-

nend bij cursor-adres = 0 zul-

len er — indien meer dan 400

karakters verzonden worden
zonder dat het startadres wordt

verplaatst — geen karakters

meer op het beeldscherm ver-

schijnen. Deze karakters wor-

den wel in het geheugen ge-

schreven, maar worden pas

zichtbaar als het beeldscherm-

venster (window), dus het zicht-

bare stuk van het geheugen,

aangepast is. De oude data blij-

ven in het geheugen staan, ook

al zijn ze niet meer op het

scherm te zien. Is het hele ge-

heugenbereik (dus 4 Kbyte)

volgeschreven, dan wordt ge-

heugenplaats nul weer over-

schreven. Door steeds het

cursor-startadres met 50 of 400

te verhogen, kan per regel of

beeldscherm ge-scrolled wor-

den. Dit geldt voor 50 karakters

per regel en 8 regels per

scherm.

In de grafische mode zijn voor

één beeldscherm veel meer
bytes nodig. Horizontaal is de
resolutie 400 dots, hiervoor zijn

50 bytes nodig. Vertikaal is de

resolutie 64 dots, zodat in totaal

voor een scherm 50 x 64 =

3200 bytes nodig zijn. Vandaar

dat in de grafische mode niet

veel meer dan één scherm in

het geheugen past.

De controller kan naast een

RAM-geheugen ook nog een

EPROM adresseren. In deze

EPROM, die optioneel is, kan

de gebruiker twee extra fonts

definiëren. Op deze manier

zijn drie verschillende schrift-

soorten bruikbaar, één uit de

controller en twee uit de

EPROM. Verder zorgt de con-

troller ervoor dat de parallelle

informatie die op de computer-

bus aanwezig is, wordt omge-

zet in een serieel dotpatroon

waar het display mee aan de

slag kan. Het display is daartoe

via zijn seriële bus met de con-

troller verbonden.

Het laatste blok is de kon-

trastregeling. Een diskreet op-

gebouwde 4-bits DAC wordt

gebruikt om het kontrast van

het LCD-beeldscherm te rege-

len. De 16 grijsnivo’s kunnen

worden ingesteld via een re-

gister dat ook gebruikt wordt

Figuur 1. Het
blokschema
van het inter-

face-board.

Dankzij de uni-

versele opzet

past deze inter-

face op vrijwel

alle mikro-

processor-

bussen.

Figuur 2. Op
deze manier
wordt het

schermgeheu-
gen gebruikt.

Het zichtbare

deel kan als

een venster

(window) over
het geheugen
verplaatst wor-

den.

RAM

}
tefcstvenstef

(400 bytes)

800074-11
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Figuur 3. Het
komplete sche-

ma van de in-

terface. Dankzij
het gebruik
van een spe-
ciale controller

is alles toch

nog kompakt
gebleven.

om te schakelen tussen de
twee beeldschermen in de
RAM en de twee fonts in de
EPROM. Eventueel kan een van

de twee nog ongebruikte uit-

gangen van deze latch gebruikt

worden om een nog grotere

EPROM te besturen, zodat er 4

extra fonts mogelijk worden.

De interface

ontrafeld

Het schema uit figuur 3 ziet er

vrij omvangrijk uit. Toch blijkt

dat alles best meevalt. KI is

een 40-polige konnektor waar-

mee de verbinding tussen in-

terface en CPU gemaakt wordt.

Via deze elektronische slaga-

der wordt alle informatie uitge-

wisseld. IC6 & IC7 vormen een
16-bits adresdekoder. Met be-

hulp van 16 DIL-schakelaars

wordt het adres ingesteld waar-

op de kaart in het systeem ge-

adresseerd moet worden. De
beide IC’s vergelijken het met
de DIL-schakelaars ingestelde

bitpatroon met het patroon dat

op de adresbus staat. Zodra

beide patronen hetzelfde zijn,

wordt de P = Q-uitgang laag ge-

maakt. Zoals in het schema te

zien is, worden de drie laagste

adreslijnen niet op de dekoder
aangesloten. In plaats daarvan

zijn drie signalen gebruikt die

in het schema zijn aangeduid
met XO, XI en X2. De gebrui-

ker heeft op deze manier de
mogelijkheid om systeemafhan-

kelijke signalen mee te nemen
in de adresdekodering. Bij de
IBM-PC bijvoorbeeld zit op XO
het signaal AEN. Bij MSX-
computers en andere Z80-

systemen zit op X2 het

IOREQ -signaal, jumper R moet
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dan ontbreken, en op XO zit in

dit geval het Ml-signaal. XI

blijft vrij. Het ontbreken van de

drie laagste adreslijnen op de

dekoder betekent dat de inter-

face 8 geheugenplaatsen nodig

heeft, waarvan er overigens

maar 5 echt worden gebruikt.

Voor de buffering van de data-

bus zorgt IC5. Zodra het juiste

adres wordt aangeboden, wor-

den zowel IC5 (databusbuffer)

als 1C3, een dekoder, vrij ge-

geven. Het nivo van de drie

laagste adreslijnen bepaalt uit-

eindelijk welk register gea-

dresseerd wordt. In tabel 1 is

te zien op welk adres de ver-

schillende registers terug te

vinden zijn.

De poorten NI t/m N6 passen

de besturingssignalen van de

verschillende microprocessor-

bussen aan. Zoals in het sche-

ma te zien is, zijn er een aantal

jumpers (A t/m T) die afhanke-

lijk van de processor wel of

niet aanwezig moeten zijn. Ta-

bel 2 laat zien hoe deze jum-

pers moeten staan bij de des-

betreffende processor. Daar-

naast is in deze tabel ook te

zien hoe de systeem-specifieke

signalen aangesloten moeten

worden. Omdat de controller

tabel 2

Processor Z80*
(MSX)

-

6502 IBM-PC* Compu-
board

Jumpers A, C, E. G, (K), Q, T A. B, M. L. P. S C, D, F, M, Q C. D. F. M, P, S

Mapping I/O MEMORY l/O MEMORY

kl

XO SI Ml Off — off on — off

XI S2 — off — off X — off

X2 S3 — off — off A4 X — off

A3-A5 S4-S6 A3-A5 X A3-A5 X A5-A7 on A3-A5 X

A6-A7 S7-S8 A6-A7 X A6-A7 X A8-A9 off A6-A7 X

(MSX ON)

A8-A15 S9-S16 — — A8-A15 X — — A8-A15 X

MSX 0-3Fh

Adres bereik systeem- 300h-31 Fh systeem-

anders 00-FFh afhankelijk afhankelijk

X2-IOREQ PHI2/DIR -PHC2 X0-AEN
Xi-MI RST— RESET RST— RESET
RST — RESET WAIT- IOCHRDY —
WAIT—WAIT RD-IORD
speciaal voor WR-IOWR
MSX:
PHI2/DIR -BUSDIR
r- SW1
L SW2

Tabel 1

Adres A 15-A3 A2 Ai Ao

DATA WR X 0 0 0

CTL WR X 0 0 1

DATA RD X 0 1 0

CTL RD X 0 1 1

LATCH X 1 0 0

voor sommige bussen wat te

traag is, is er een uitgang

WAIT aanwezig. Flipflop 1 staat

als monostabiele multivibrator

geschakeld en trekt gedurende
een korte tijd (+ 450 ns), die

bepaald wordt door de RC-

kombinatie R1/C2, via de BS170

de WAIT-lijn laag. Deze lijn is

een open-kollektor-lijn zodat hij

gebruikt kan worden in een
wired-AND-konstruktie. Deze
lijn vindt men terug in syste-

men op basis van bijvoorbeeld

de 8088 (IBM-PC) en Z80 (MSX-

computers). Processoren die

zo'n signaal niet nodig hebben,
hoeven van deze uitgang geen
gebruik te maken.

De RESET-ingang is via een
laagdoorlaat-filter met de
RESET-ingang van de control-

ler verbonden. Eventuele klei-

ne stoorpulsjes worden door

het netwerkje van R12 en Cl ef-

fektief onderdrukt. De ingang

wordt verbonden met de
RESET-lijn die in de computer

aanwezig is. Een reset van het

computersysteem zorgt ervoor

dat dan ook de controller gere-

set wordt.

De latch die gebruikt wordt

voor de kontrastregeling is te-

rug te vinden in de vorm van

IC 11. De 4 uitgangen Q0. . ,Q3

vormen met de bijbehorende

weerstanden en transistor Tl

een diskrete D/A-konverter.

Van de vier overige uitgangen

van IC11 worden er slechts

twee gebruikt. 06 wordt ge-

bruikt als de 13® adreslijn van

de RAM en 07 als de 13
e

adreslijn van de EPROM. In-

dien de EPROM (IC10) groter

gekozen wordt, bijvoorbeeld

een 27128, zou een van de twee

overige uitgangen gebruikt

kunnen worden als de 14°

37

Tabel 1. De
adressen van

de door de in-

terface ingeno-

men geheugen-
plaatsen.

Tabel 2. De ge-

gevens om het

beeldscherm
op verschillen-

de typen com-
puters aan te

kunnen sluiten.

*IC6, S9-S16 en R2 kunnen in deze konfiguratie vervallen
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Onderdelenlijst

Weerstanden:

R1.R5.R13 = 10 k

R2.R3.R4 =

weerstandsarray

8 x 10 k

R6 = 8k2

R7 = 3k9

R8 = 2k2

R9.R10.R11 = 1 k

R12 = 18 k

Kondensatoren:

Cl = 330 nF

C2 = 27 pF

C3 = 56 pF

C4...C14 = 100 nF

Halfgeleiders:

Tl = BC547
T2 = BS170

IC1.IC2 = 74HCT132
IC3 = 74HCT139
IC4 = 74HCT74
IC5 = 74HCT245
IC6JC7 = 74HCT688
IC8 = HD61830B
IC9 = 6264
IC10 = 2764 (zie

tekst)

IC11 = 74HCT377

Diversen:

SI .

.

.S8,S9 . . . S16
= DIP-switch

16 jumpers

KI = 40 polige header

haaks male met

uitwerpers

K2 = 10 polige SIL-

header

print EPS 880074

(zie pag. 6)

adreslijn. Op deze manier zijn

dan 4 verschillende fonts in

een EPROM onder te brengen.

IC9 is het RAM-geheugen van

de controller. In dit geheugen
liggen twee beeldschermen
opgeslagen. Welk beeld-

scherm op het display getoond
wordt, hangt af van het nivo op
uitgang Q6 van IC11.

Blijft nog over de klokgenera-

tor. Omdat de klokfrekwentie

niet echt kritisch is, wordt ge-

bruik gemaakt van een RC-
oscillator. Wel eist de control-

ler een symmetrisch signaal,

vandaar dat FF2 het kloksignaal

door twee deelt, zodat we een
keurige blokgolf krijgen.

We zien in het schema dat de
R/W van de controller is ver-

bonden met een adreslijn. Dit

opmerkelijke feit vindt zijn oor-

sprong in de problemen die

met de timing kunnen ontstaan.

De lees- en schrijfnivo’s moe-
ten namelijk circa 140 ns vóór

de eriable-puls aanwezig zijn.

Bovendien moet de lengte van

de ehable-puls minimaal 440 ns

zijn. Om ervoor te zorgen dat

dit alles probleemloos ver-

loopt, is gekozen voor deze op-

merkelijke schakeltruuk. Voor

het lezen en schrijven moeten
dus verschillende adressen ge-

bruikt worden, zoals in tabel 1

te zien is.

De bouw van de
interface-kaart

Na een theoretische beschrij-

ving is het nu tijd geworden de
soldeerbout tevoorschijn te ha-

len. De print die voor deze
schakeling ontworpen is, is een
dubbelzijdig doorgemetalli-

seerd exemplaar. In figuur 4 is

de layout van de koperbanen
en de komponentenopstelling

van de print afgebeeld. De af-

metingen van de print zijn zo

gekozen dat zij met behulp van

vier afstandsbusjes en een
klein stukje 10-aderige bandka-

bel achter het LM40001-display

bevestigd kan worden. Het

vormt dan een mooi en stevig

geheel. In principe hoeft al-

leen voor de EPROM een IC-

voetje gebruikt te worden. Alle

andere IC’s kunnen direkt op

de print gemonteerd worden.

Het plaatsen van IC8, de con-

troller, is een verhaal apart. Dit

IC zit in een zogenaamde
Datpack-behuizing en heeft een
andere maatvoering dan het

bekende 0,l”-raster. Bovendien

is het IC ontworpen voor SMD-
montage, zodat er ook geen
gaatjes zijn waar de pennen in

gesoldeerd moeten worden.

Het IC moet direkt op de ko-

persporen bevestigd worden.

Met enig kunst- en vliegwerk is

het mogelijk, indien men uiter-

aard gebruik maakt van een
zeer fijne soldeerbout, om dit

IC met de hand te monteren.

Mocht er tussen twee pootjes

een kortsluiting ontstaan, dan



kan deze meestal met behulp

van wat desoldeerlitze verwij-

derd worden.

Voor konnektor KI wordt een
40-polige haakse konnektor

met uitwerpers gebruikt. Deze
konnektor kan met behulp van

twee boutjes stevig met de
print verbonden worden. Zijn

alle komponenten goed ge-

monteerd, dan kan de interface

aan het display vastgeschroefd

worden en is de schakeling

klaar voor gebruik.

Alleen moet nog de juiste ver-

bindingskabel gemaakt worden
tussen de interface-print en het

computersysteem. Konnektor

KI die op de print zit, heeft de-

zelfde layout als de uitbrei-

dingskonnektor op het compu-
board. Een stukje bandkabel

met daaraan twee konnektoren

is voldoende om een goede
verbinding tussen de interface

en de computer te waarbor-

gen. Voor andere systemen zal

wat gesleuteld moeten worden
om de juiste kombinatie van

verbindingen te krijgen. Ta-

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

de interface-

print. De print

is voorzien van

doorgemetalli-

seerde gaten.
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Figuur 5. Het
mode-register

laat de gebrui-

ker kiezen uit

een aantal op-

ties.

Tabel 3. De
aansluitgege-

vens voor de
MSX-bus (a) en
IBM-bus (b).

DB5 DB4 DB2 DB1 DBO

Interna!

Extemal
ROM of the HD61830
FOM

0 :
Oiaracter mode

1 : Grap*ic mode

00 : Cursor OfF
01 : Cursor ON
10 : Cursor OFF

,

11 : Cursor bink

1 : 064 is the bH lo spedfy the master cNp or sl»
chip when multiple chips of H061530 are used.

0 : frspUy OFF (tBspUy off without cleytng the
refrnh mcniocy contents)

1 : DispUy ON

M0074-12

Tabel 3a

SLOT

PIN NO. NAME

1 CS1
2 CS2
3 CS1

2

4 SLTSL

5

6 RFSH
7 WAIT
8 INT

9 Ml
10 BUSDIR

11 IORQ
12 MERQ
13 WR
14 RD
15 RESET
16

17 A9
18 Al 5

19 Al 1

20 AIO
21 A7
22 A6
23 Al 2

24 A8
25 A14
26 Al 3

27 Al
28 AO
29 A3
30 A2
31 A5
32 A4
33 Dl

34 DO
35 D3
36 D2
37 D5
38 D4
39 D7
40 D6
41 GND
42 CLOCK
43 GND

44,46 SW1, SW2
45,47 + 5 V
48 + 12 V
49 SOUND IN

50 -12 V

SIGNAL DESCRIPTION

DESCRIPTION

ROM 4000 — 7FFF select signal (128K)

ROM 8000 - BFFF select signal (128K)

ROM 4000 — BFFF select signal (256K)

Slot selected signal. — Fixed select

signal for each slot.

Reserved for futre use only

Refresh signal

Wait for signal to CPU (wired-OR)

Interrupt request signal

Fetch cycle signal of CPU
This signal Controls the direction of ex-

ternal data bus buffer when the cartridge

is selected. It is low level when the data

is sent by the cartridge.

1/0 request signal

Memory request signal

Write signal

Read signal

System reset signal

Reserved for futured use only

Adress bus

Data bus

Ground

Insert/remove protection, if fitted

+ 5 V power supply

+ 1 2 V power supply

Sound input {
- 5 dbm)

- 1 2 V power supply

Input and output is measured with respect to MSX computer

bel 3 geeft de aansluitgegevens

voor de IBM-PC en de MSX-
computers. Samen met tabel 2

geeft dit voldoende informatie

om de interface op de verschil-

lende systemen aan te sluiten.

De software: de
belangrijkste

sleutel

Naast een hoeveelheid hard-

ware is de software een be-

langrijke sleutel om het display

werkelijk aan de gang te krij-

gen. Gelukkig zorgt de control-

ler voor de omzetting naar de
feitelijke dot-patronen. Voor de

gebruiker heeft dit tot gevolg

dat de software niet zo erg in-

gewikkeld hoeft te zijn. In ta-

bel 1 was te zien op welk adres

de verschillende registers te

vinden zijn. De vijf gebruikte

lokaties zijn onder te verdelen

in twee blokken: een groep

waar men naar kan schrijven

en een groep waar men uit kan

lezen. De latch wordt gevormd
door IC11, deze adresplaats zit

dus niet in de controller. Wordt

naar dit register geschreven,

dan bepalen bit 0 . .

.

bit 3 het

kontrast, bit 6 schakelt tussen

de twee beeldschermen en
bit 7 kiest de karakterset uit de
EPROM.
Zoals tabel 4 laat zien, heeft de
controller veel mogelijkheden

in huis. Dat moet ook wel, want

deze chip is universeel opge-

zet.

Aan de hand van een paar

voorbeelden zal de werking
van de controller uitgelegd

worden. Om te beginnen heeft

de controller 14 verschillende

registers waarin de verschillen-

de parameters bewaard wor-

den. Een buitenbeentje is het

register via welke de busy-flag

gelezen kan worden. In dit re-

gister is namelijk de busy-flag

aanwezig, die gedurende

± 15 /rs nadat de controller een
opdracht gekregen heeft ”1”

is. Zolang dit bitje hoog is, mag
de controller geen nieuwe op-

drachten ontvangen. Dit re-

gister kan uitgelezen worden
op de lokatie CTLRD. Voor
BASIC-programmeurs is deze
vlag verder niet van belang,
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omdat de snelheid van BASIC

nooit zo hoog is dat een nieu-

we opdracht verzonden kan

worden binnen de tijd die de

controller nodig heeft. Machi-

netaalprogrammeurs moeten

wel met deze vlag rekening

houden.

Alvorens er ook maar een ka-

rakter op het beeldscherm kan

verschijnen, moet de controller

ingesteld worden. Wij gaan nu

even uit van het LM40001-

Tabel 4. De
mogelijkheden
van de control-

ler in kombina-
tie met de
daarvoor aan-

wezige re-

gisters.

interne of een externe karak-

tergenerator gebruikt wordt,

bit 1 bepaalt de mode van de
controller (grafisch of tekst). De
twee volgende bits bepalen de
vorm van de cursor en schake-

len hem aan of uit. Bit 4 is in

deze applikatie altijd ”1”, de

display, bij andere displays zul-

len voor een aantal registers

(zoals het aantal regels en het

aantal karakters per regel) an-

dere waarden gekozen moeten
worden. In ieder geval moeten

de registers 0 t/m 4 gevuld

worden. In tabel 4 zijn alle re-

gisters afgebeeld en is te zien

dat met register 0 de mode in-

gesteld kan worden. In figuur 5

is te zien wat er zoal ingesteld

kan worden. Bit 0 bepaalt of de

Tabel 3b

Signal name Signal Name

GND BI Al -l/O CH CK
+ RESET DRV B2 A2 + D7
+ 5V B3 A3 + D6
+ IRQ2 B4 A4 + D5
-5VDC B5 A5 + D4
+ DRQ2 B6 A6 + D3
- 1 2V B7 A7 + D2
Reserved B8 A8 + Dl

+ 12V B9 A9 + DO
GND BIO AIO + 1/0 CH RDY
-MEMW Bil Al 1 + AEN
MEMR BI 2 Al 2 + Al 9

-IOW BI 3 Al 3 + Al 8

-IOR BI 4 Al 4 + Al 7

-DACK3 BI 5 Al 5 + Al 6

+ DRQ3 BI 6 A16 + Al 5

-DACK1 BI 7 Al 7 + Al 4

+ DRQ1 BI 8 Al 8 + Al 3
- DACKO BI 9 Al 9 + A 1 2

CLOCK B20 A20 + Al 1

+ IRQ7 B21 A21 + Al 0
+ IRQ6 B22 A22 + A9
+ IRQ5 B23 A23 + A8
+ IRQ4 B24 A24 + A7
+ IRQ3 B25 A25 + A6
-DACK2 B26 A26 + A5
+ T/C B27 A27 + A4
+ ALE B28 A28 + A3
+ 5V B29 A29 + A2
+ OSC B30 A30 + A1
+ GND B31 A31 + A0

CTL R/W RS DB7= DB4 DB3 DB2

Register

DB1 DBO Function

Mode control

Vertical/horizontal character pitch

Number of characters per

line/number of bytes

Number of vertical dots

Cursor position

Display starting address (least

significant) (Lower)

Display starting address (most

significant) (Upper)

Cursor address (least significant)

Cursor address (most significant)

(Upper)

Refresh memory write

Refresh memory read

Bit clear

Bit set

BUSY signal read
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Figuur 6. Op
deze manier
gaat de con-

troller met de
data in het

beeldscherm-
geheugen om.

In de tekst-

mode stellen

de bits karak-

ters voor, in de
grafische mode
is ieder bit een
puntje op het
scherm.

Figuur 7. In

een extra

EPROM kan
een karakterset

opgeslagen
worden. Duide-
lijk is te zien

hoe een letter

gekodeerd
wordt.

controller wordt steeds in de

master-mode gebruikt. Tenslot-

te kan met bit 5 het display aan

en uit geschakeld worden.

Het schrijven naar zo’n register

in de controller gebeurt in

twee slagen. Eerst wordt het

nummer van het register waar

naar toe geschreven moet wor-

den, op het adres control-write

gezet. Daarna kunnen in de ge-

heugenplaats data-write de

eigenlijke data geschreven

worden. In figuur 9 is duidelijk

te zien hoe dat gebeurt. De
subroutine op regel 1000 zorgt

ervoor dat register CTL wordt

gevuld met de variabele DA.

Op dezelfde manier worden
ook de vier andere registers

gevuld. In het demonstratiepro-

gramma is te zien op welke
manier de controller ingesteld

wordt. Regel 60 . .

.

100 bevatten

de data voor het instellen van

de controller-registers R0 tot

en met R4. Met deze instelling,

die in het begin het beste van

dit voorbeeld kan worden over-

genomen, is het display klaar

voor gebruik. Ook is in het de-

monstratieprogramma duidelijk

te zien hoe tekst op het scherm
wordt gezet en op welke ma-

nier het cursor-adres aangepast

kan worden. Voor iedere funk-

tie is een losse subroutine ge-

maakt waarbij gebruik wordt

gemaakt van duidelijke namen
voor de verschillende variabe-

len.

Tenslotte moet het lezen van

de busy-flag nog worden beke-

ken. Hoewel deze bij het ge-

bruik van BASIC niet belangrijk

is, moeten machinetaal-pro-

grammeurs wel op deze vlag

letten. De vlag is te vinden in

het register CTLRD als bit 7.

Display mode
Display dala

Irom MPU
Liquid crystal

display panel

b7 **e t>s t»4 b3 b2 b, bo

Character Character cc

display (8 bits)

Start

address _0 1_ OOOOQ 1_

O 1 OOOOI O

Hp: 6, 7 or 8 dols

b7 be b5 b4 b3 t>2 b| bo

Display palier

(8 bits)

Start

address '*

A6 A5 A4

010 10 1 O 1_111111 1 1

Al 1

AIO

9

8

A7

A3 A2 Al AO

0 1

1 o

1 1

0 10 0

0 10 1

0 110
0 111
10 0 0

10 0 1

10 10
10 11
110 0

110 1

1110
1111

D7 06 05 D4 D3 D2 01

11110 0 0

1 0 0 0 1 0 0

1 0 0 0 1 0 0

1 1110 0 0

1 0 1 0 0 0 0

1 0 0 1 0 0 0

1 0 0 0 1 0 0

Hp:8 dols

D7 D6 D5 D4 D3 D2 Dl

0 1 1 1 0 0 0 0

1 0 0 0 1 0 0 0

1 0 0 0 1 0 0 0

1 0 0 0 1 0 0 0

10 10 10 0 0

1 0 0 1 0 0 0 0

0 110 10 0 0

Figuur 8. Zo
kan de inter-

face-print op
het Sharp-

display

LM40001 ge-

monteerd wor-

den.



43 elektuur

april 1988

Om dit register te lezen kan

gewoon een leesoperatie uitge-

voerd worden op het adres

CTLRD.

Als laatste is er nog de moge-
lijkheid om de data op het

adres van de cursor te lezen.

Hiertoe moet eerst het cursor-

adres goed gezet worden, door

in register 7 & 8 het high- en
low-byte schrijven. Vervolgens

moet éérst een dummy-lees-

opdracht uitgevoerd worden
via het adres DATARD. Als dit

gebeurd is, kunnen de data die

onder de cursor aanwezig zijn

teruggelezen worden met een

leesopdracht voor DATARD
Een volgende leesopdracht

geeft steeds de data op de vol-

gende plaats in het schermge-

heugen. Pas als er weer een

sprong met het cursor-adres

gemaakt wordt, is een nieuwe

dummy-leesopdracht nodig.

Het maken van een grafisch

scherm wijkt af van de manier
waarop in tekst-mode gewerkt

wordt. Alle informatie die in

grafische mode op het beeld-

scherm verschijnt, moet als

dot-informatie in het geheugen
geschreven worden.

Als eerste wordt de controller

in de grafische mode gezet

door bit 1 in het mode-register

’T” te maken. Daarna kan de
grafische informatie direkt naar

het beeldschermgeheugen ge-

schreven worden. Nadat eerst

het startadres en het cursor-

adres goed gezet zijn — dat

gebeurt op dezelfde manier als

in de tekstmode — kunnen de
data byte voor byte geschreven

worden. Wel moet steeds voor-

afgaande aan ieder databyte

eerst register 12 aangeroepen

worden via CTLWR. Dus steeds
”12" schrijven naar CTLWR en
vervolgens de data schrijven

naar DATAWR. In figuur 6 is te

zien hoe de dot-informatie door

de controller gebruikt wordt.

Ook nu kan figuur 9 weer ge-

bruikt worden om alles nog

eens goed na te lezen. Uiter-

aard is ook het teruglezen van

de dot-informatie mogelijk.

Daartoe moet eerst ”13” ge-

schreven worden in CTLWR
waarna de data, na een dummy
leesopdracht, gevonden kan

worden in DATARD.

Een extra

karakterset

Zoals al eerder vermeld is, kan

de controller de externe

EPROM benutten voor een ex-

tra karakterset. Zo’n karakterset

is eenvoudig zelf te maken. In

figuur 7 is te zien op welke wij-

ze de controller de data uit de
EPROM interpreteert. Een een-

voudig computerprogramma
kan gebruikt worden om deze
tabellen samen te stellen, maar
ook met de hand is het beslist

geen onbegonnen werk deze

tabellen samen te stellen. Wij

hebben in ieder geval een ex-

tra EPROM gemaakt waar twee

nieuwe karaktersets in zitten.

Deze EPROM is op de beken-
de wijze via de software-

service (ESS 560) verkrijgbaar.

(880074)

10 REM SHARP LM40001G WITH HD61830B CONTROLLER. 8-50 CHAR'S; 8-8 MATRIX
20 DAWR-0FFF8H
30 CTLWR-0FFF9H
40 LATCH-OFFFCH
50 REM MODE. CHAR. PITCH, • OF CHAR'S. MUX . CUR
60 DATA 38H
70 DATA 77H
80 DATA 49
90 DATA 31
100 DATA 7

110 XBY( LATCH )-8 : REM CONTRAST
120 REM INITIALIZE HD61830B
130 FOR CTL-0 TO 4

140 READ DA: GOSUB 1000
150 NEXT CTL
160 REM '. SET DISPLAY STARTADDRESS
170 STRTADR-0 : GOSUB 2000
180 REM : SET CURSORADDRESS
190 CURADR-0: GOSUB 3000
200 REM CLEAR DISPLAY
210 GOSUB 4000
220 REM SET CURSORADDRESS
230 CURADR-0: GOSUB 3000
240 REM .WRITE MESSAGE
250 CTL-OCH: REM ...CHARACTER CONTROL
260 FOR X-0 TO 255
270 DA-X: GOSUB 1000
280 NEXT X

290 STOP: REM STOP BEFORE GRAPHICS DEMONSTRAT ION
300 REM ERASE DISPLAY
310 XBY( CTLWR )• 0 : XBY< DAWR ) -32H
320 CURADR-0: GOSUB.3000: STRTADR-O: GOSUB 2000
330 FOR J-0 TO 63: FOR 1-0 TO 49: XBY(CTLWR ) - 1 2 : XBY(DAWR)-0: NEXT: NEXT
340 XBY( CTLWR )-0: XBY( DAWR )-32H
350 REM .DRAW PATTERN
360 STRTADR-0: GOSUB 2000
370 FOR L-0 TO 15
380 K-0 : J-31
390 FOR I-L TO L*3 STEP -1

400 IF KO THEN 520
410 FOR X-0 TO 7 STEP 2

420 CURADR- 1 *J-50 : A-2--( 7-X )-2--<

6

X ): COSUB 800
430 CURADR -CURADR 50: A-2--< 7-X )-2--< 6-X >: GOSUB 800
440 CURADR -4 9 *

J -J-50: A-2--X-2-- ( X-l )

:

GOSUB 800
450 CURADR -CURADR -50: A-2—X*2--< X*1 )

:

GOSUB 800
460 CURADR-49I»! J-l -X-2-K-16 )-50 : A- 2- -X- 2- • ( X •

1

)

:

GOSUB 800
470 CURADR -CURADR -50: A- 2- -X- 2-

• ( X- 1 )

:

GOSUB 800
480 CURADR- I *(J*1 ‘X-2-K-16 )-50: A- 2- • ( 7 - X ) • 2--(

6

- X ): GOSUB 800
490 CURADR-CURADR -50: A-2-- <

7 -X > -2- • ( 6 - X )

:

GOSUB 800
500 J-J-2
510 NEXT X

520 K-K-l
530 NEXT I

540 NEXT L
550 REM WRITE LCD IN GRAPHIC MODE
570 FOR M-0 TO 2

580 I-M-3-21
590 FOR J -1

6

TO 44 STEP 4

600 FOR L-0 TO 2

610 READ A
620 FOR K-0 TO 3
630 CURADR- I L« ( K-J )-50: GOSUB 800
640 NEXT K
650 .. NEXT L
660 NEXT J
670 NEXT M
680 END: REM END
800 GOSUB 3000: XBY( CTLWR )-l 2 : XBY( DAWR ) -A: RETURN
1000 REM WRITE CONTROL AND DATABYTE
1010 XBY(CTLWR) -CTL
1020 XBY( DAWR )-DA
1030 RETURN
2000 REM SET DISPLAY STARTADDRESS
2010 CTL-8H
2020 DA-STRTADR .AND . OOFFH
2030 GOSUB 1000
2040 CTL-9H
2050 DA-STRTADR/ 2 56
2060 GOSUB 1000
2070 RETURN
3000 REM SET CURSORADDRESS
3010 CTL-OAH
3020 DA-CURADR. AND. OOFFH
3030 GOSUB 1000
3040 CTL-0 BH
3050 DA-CURADR/ 256
3060 GOSUB 1000
3070 RETURN
4000 REM CLEAR DISPLAY
4010 CTL-OCH
4020 XBY ( CTLWR ) -CTL
4030 FOR 1-0 TO 399
4040 XBY( DAWR )-20H
4050 NEXT I

4060 RETURN
5000 DATA 15. 0.0. 15. 0. 0.1 5. 0.0. 15.0.0. 15. 0.0. 15. 0. 0.15. 0.0. 255. 255,15
5010 DATA 240.255.0.15.0.15.15 .0.0.15.0.0.15.0.0.15.0.0.15.0 .15.240.255.0
5020 DATA 255.255.0.15.0.15.15.0.15.15.0.15.15.0.15.15.0.15.15.0.15.255.255.0

Figuur 9. Dit is

een demonstra-
tieprogramma
voor het LCD-
beeldscherm,

dat speciaal

voor het

BASIC-compu-
board geschre-
ven is Dit pro-

gramma maakt
gebruik van

alle mogelijk-

heden die dit

beeldscherm
bezit. Het pro-

gramma stopt

op regel 290.

Door daarna
CONT in te ty-

pen gaat het

programma
verder met een
grafische de-

monstratie.

(XBY(. ..) is

een output-

opdracht en **

is machtsver-

heffen, dit voor

de niet-Basic-

program-
meurs.)
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Apptikator is een rubriek waarin interessante kompo-
^//nenten met hun toepassingen worden beschreven. De inhoud

is gebaseerd op informatie die door fabrikanten en importeurs

s' is verstrekt en stoeit niet noodzakelijkerwijs op praktijkervaringen van
de redakfie.

DE MMIC
EEN OPAMP VOOR HF-TOEPASSINGEN

Een kleine komponent met
4 aansluitpennen is vol-

doende om samen met
een paar losse onderdelen
een komplete, uiterst sta-

biele HF-versterker op te

bouwen met een lage ruis

en een hoge versterking

vanaf DC tot 1 GHz, zonder
dat hiervoor instelcircuits,

ontkoppelingen en kabel-

impedantie-aanpassingen
aan in- en uitgang nodig
zijn. Neen, dit is geen
droom van een HF-ontwer-

per, maar werkelijk moge-
lijk met een MMIC van de
firma Avantek uit Santa
Clara, USA.

Kortgeleden nam Avantek
4 nieuwe komponenten op
in zijn programma van mo-
nolithic microwave inte-

grated circuits (MMIC's). Tot

nu toe zijn MMIC's voorna-
melijk gebruikt in de HF-

sekties van professionele

telekommunikatie-appara-
tuur. De nieuwe komponen-
ten, de MSAOIXX tot en
met MSA04XX, zijn onder-

gebracht in een goedkope
kunstoffen behuizing, en
mede daardoor veel min-

der prijzig dan de kerami-

sche uitvoering (Micro-X).

In deze applikator laten we
zien dat het voor iedere
(hobby-)ontwerper met
een redelijke elektronica-

kennis mogelijk is een goe-
de breedbandige HF-ver-

sterker te ontwerpen, net

zoals het met een LM386
eenvoudig mogelijk is om
een LF-versterker te maken.

Wat is een
MMIC?
Avantek’s MODAMP® -serie

bestaat in feite uit een
aantal breedbandige bi-

polaire versterkers die ver-
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krijgbaar zijn in zowel kera-

mische als kunststoffen be-
huizingen. MMIC’s worden
gefabriceerd met behulp
van een nitride-masker,

ionen-implantatie voor een
nauwkeurige dotering en
nitridepassivering voor een
hoge betrouwbaarheid. In

de behuizing van een
MMIC vinden we een zeer

precies ontworpen
darlington-transistor met
een extreem lage parasi-

taire induktiviteit en kapa-
citeit. Door middel van in-

terne parallel- en serie-

tegenkoppelingen wordt

een hoge reproduceer-

baarheid bereikt.

De kodering van de
MMIC's is zo opgezet dat
het typenummer informatie

geeft over het ruisgetal, de
versterking en het 3e orde
intercept point. De 4 of 6
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digits na de letters MSA
geven de eigenschappen
van de MMIC (in tabel 1

staan deze overzichtelijk bij

elkaar).

Op foto 3 is duidelijk het

verschil in omvang te zien

tussen de MMIC's in

kunststoffen behuizing

(MSA0204 en MSA0304)
en de MMIC's in kerami-

sche Micro-X behuizing

(MSA0435). Ook is de
type-indikatie op de
kunstoffen behuizing te

zien; de keramische behui-
zing is zo klein dat alleen

van een kleurkode gebruik
gemaakt kan worden om
de verschillende typen te

onderscheiden. Gelukkig
levert Avantek alle MMIC's
in een losse verpakking
waarop de type-aandui-
ding duidelijk gedrukt

staat.

De prestaties van de
MMIC's uit de MSA-serie,

uitgezonderd de speciale
07XX en 08XX typen,

staan afgebeeld in de fi-

guren la en lb. Deze kur-

ves maken een snelle se-

lektie van de juiste kompo-
nent voor een bepaalde
applikatie mogelijk. De ver-

sterkingskurve van alle ty-

pen loopt opvallend vlak

tussen ÏOO MHz en 1 GHz.

De MSA03XX en MSA04XX
zijn zelfs tot 2 GHz bruik-

baar en hebben in dit be-
reik een rimpel in de ver-

sterking van slechts ±1 dB.

Bij een standaard verster-

ker met diskrete kompo-
nenten is het vrijwel onmo-
gelijk zulke prestaties Je
bereiken zonder detae-
passing van komplexe te-

genkoppeling en het ge-



bruik van kostbare kompo-
nenten. MMIC’s kunnen
heel goed gekaskadeerd
worden tot 2- of 3-traps

versterkers, zodat een ver-

sterking van 25 dB bereikt

kan worden.

Gewoonlijk zal de HF-

ingang van een versterker

gedimensioneerd worden
voor een zo laag mogelijk

ruisgetal, terwijl de tweede
trap met een MMIC ge-

maakt kan worden om een
grote versterking te krijgen.

Figuur 2 laat zien hoe een-

voudig de basisschakeling

voor versterkers met een

MMIC is. Het verschil tussen

de twee schakelingen is

de verbinding van de chip

met de voedingsspanning
Vcc De waarde van de
bias-weerstand kan een-
voudig bepaald worden
aan de hand van de for-

mule:

R=(Vcc-Rmmic)/Immic

waarin Vmmic en Immc de
optimale waarden zijn uit

de datasheet. De weer-

stand kan het beste een
koolweerstand zijn, en de
totale weerstand van de

RL-kombinatie moet bij de
gewenste frekwentie groter

dan 500 Q zijn. Zonder de
spoel zou voor de MMIC
de weerstand parallel aan
de belastingsweerstand

staan omdat de voeding
ontkoppeld is voor HF-

signalen. Het is aan te be-

velen om minimaal 2 V te

laten vallen over de weer-

Tabelj_

MSA SERIES (Typical Specilicalions @ 25°C Case Temperature)

Part

NumMi'

Maximum
U»«ibU

Fiaquancy
(GHr)

8,.i»

Caln

« 0.1 OM*
IdB) ICMI)

N04M
Fiflura

0 0 5 GM*
(dB)

P.«a
a 0.5 GMx
(dBm)

«*»

0 0.5 OM*
(dBm)

Caaa
Typa

MSA-0104 2.5 185 03 55 1.5 150 4-Pac plastic

MSA-0204 25 125 08 60 40 170 4-Pac plastic

MSA-0304 25 125 0.9 60 100 230 4-Pac plastic

MSA-0404 30 82
O C

1 5

O C
65 130

«Q A
280
Ü A

4-Pac piasi.c

OAA cunMSA-0420*

MSA-01 35-11

3.0

20
8 5

18 5

2 5

05

O u

50 1 0 14 5 m»cro-X

MSA-0135-12 1.5 18 5 03 50 1 0 14 5 micro-X

MSA-01 35-21 30 190 07 50 1.5 15 0 micro-X

MSA-0135-22 25 19 0 04 50 1 5 150 micro-X

MSA-0235-1

1

2.0 115 1.1 60 30 16 0 micro-X

MSA-0235-12 1.5 115 09 60 3.0 160 micro-X

MSA-0235-21 3.0 125 1.7 60 40 170 micro-X

MSA-0235-22 25 125 14 60 40 170 micro-X

MSA-0335-1

1

20 11 5 1.1 60 90 220 micro-X

MSA-0335-12 1.5 11 5 09 60 90 22 0 micro-X

MSA-0335-21 3.0 125 1.7 60 10 0 23 0 micro-X

MSA-0335-22 2.5 125 1 4 60 100 230 miCfO-X

MSA-04351 3.0 85 25 60 13.0 28 0 micro-X

MSA-0735* 4.0 135 1.7 45 5.0 200 mcro-X

MSA-0835» 60 330 — 30 12 5 28 0 micro-X

MSA-01 70-11 20 18 5 06 50 10 14 5 70 mil

MSA-0170-12 1.5 185 04 50 10 14 5 70 mil

MSA-01 70-21 3.0 190 07 5.0 15 150 70 mii

MSA-01 70-22 2.5 190 0.5 5.0 1.5 150 70 mil

MSA-0270-1

1

20 11 5 15 6.0 30 160 70 mil

MSA-0270-12 15 115 1 1 6.0 30 16 0 70 mil

MSA-0270-21 3.0 125 19 60 40 170 70 m.l

MSA-0270-22 2.5 125 1 5 60 4.0 170 70 mil

MSA-0370-1

1

2.0 115 1.4 60 90 220 70 mil

MSA-0370-12 1 5 11 5 1.1 60 90 220 70 mil

MSA-0370-21 30 12 5 19 60 100 230 70 mil

MSA-0370-22 25 12 5 1.5 60 100 230 70 mil

MSA-0470* 30 85 2.2 6.0 130 280 70 mil

MSA-0770» 4.0 135 1.7 45 5.0 200 70 mil

MSA-0870* 6.0 330 — 30 12 5 28 0 70 mil

MSA-01 85» 25 185 0.5 55 1.5 140 85 mil plastic

MSA-0285* 2.5 130 1.4 6.0 40 180 85 mil plastic

MSA-0385» 2.5 130 1.3 60 100 23 0 85 mil plastic

MSA-0485 1 3.0 85 20 65 130 270 85 mil plastic

MSA-0785* 40 135 1.1 5.0 50 170 85 mil plastic

MSA-0885 1 60 330 — 3.0 11 5 27.0 85 mil plastic

MSA-01 86* plastic surlac* mount

MSA-0286’ plastic surlace mount

MSA-0386 1 plastic surlace mount

MSA-04861 plastic surlace mount

MSA-0786» plastic surlace mount

MSA-0886’ plastic surlace mount

m

NOTES:
1. Model: -2X Oual Ground—requires an external t*as choke or resistor ai the output Reter «o schematic tfrawing

•IX Single ground—requires * 12 volts bias on leaO 4 Refer to schematic drawmg
2. Oual Ground Only.

3 . New Plastic Surface Mount package Consult you» local Avantek Representative for furiher detaHs or mformaton

stand in serie met de voe-

ding.

De andere komponenten
die nodig zijn om de ver-

sterker aan de praat te krij-

gen, zijn 2 HF-pluggen

(BNC, SMA of TNC) en 2

koppelkondensatoren. Een

van de meest opvallende
eigenschappen van een
met een MMIC opgebouw-
de versterker is het ontbre-

ken van aanpassingsnet-

werken voor de in- en uit-

gangsimpedantie. Dit

maakt het ontwerpen van
een ingangstrap veel een-
voudiger; er zijn geen
moeilijke spoelen nodig en
de gelijkspanningsinstelling

aan de ingang geeft ook
geen problemen. De in- en
uitgangsimpedantie van
elke MMIC uit de MSA-serie

is 50 Q en de VSWR
( reflektie-koëfficiënt,

staande-golf-verhouding

Zo/R) is nooit slechter dan
2:1 indien de schakeling

gevoed wordt met de aan-
bevolen voedingsspanning.

De koppelkondensatoren
mogen een weerstand van
niet meer dan enkele

ohms hebben en moeten
een goed HF-gedrag heb-

ben. Zilver-mika-kondensa-

toren kunnen goed ge-

bruikt worden in het HF- en
VHF-gebied. Draadloze ke-

ramische chip-kondensato-

ren zoals de SMA-versies

Figuur 1. Met deze karak-

teristieken is een eenvoudi-

ge en snelle selektie van

een MMIC mogelijk voor

een bepaalde toepassing.

1 a

TYPICAL GAJN vs. FREQUENCY

MSA 01

:

OUTPUT POWER AT IdB GAIN COMPRESSION
n. JUNCTION TEMPERATURE

F0 - 500 MHi lc - TYPICAL YALUE

04 XX

§ 12

t 10
<
O 8

02XX

MSA 04XX

T-+10
MSA 03XX

MSA
01XX

.5 1 2
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zijn verplicht bij frekwenties

hoger dan 1 GHz. Daarbij

moet ook gelet worden op
parasitaire kapaciteit aan
de in- en uitgang.

Het is natuurlijk mogelijk de
kondensatoren zo te di-

mensioneren dat er een
laagdoorlaatfilter ontstaat,

zodat de bandbreedte van
de versterker aan de on-

derzijde wordt begrensd.

Indien Zi=Zo=R=50 Q kan
het kantelpunt berekend
worden met:

fc=1/(27i50C)

Alhoewel MMIC's ook be-

neden de 30 MHz goed
bruikbaar zijn, hebben
sommige diskreet of geïn-

tegreerd opgebouwde
VH F/UHF-vermogensverster-

kers behoefte aan band-
breedte-begrenzende kon-

densatoren, omdat anders

door het hoge versterking-

bandbreedte-produkt
spontane oscillaties kunnen
ontstaan.

Drop-in-

amplifiers

MMIC's worden vaak om-
schreven als drop-in-

versterkers omdat zij nage-
noeg direkt aan te sluiten

zijn op 50-Q-bronnen en
belastingen, onvoorwaar-

delijke stabiel zijn en hun
ongevoeligheid voor varia-

ties in de bron- en be-
lastingsimpedanties erg

groot is, om maar te zwij-

gen over het ontbreken

van afregelpunten. Het

apart of in kaskade gebrui-

ken van MMIC’s geeft de
gebruiker de mogelijkheid

om snel en kosten-effektief

nauwkeurige HF- en MF-

sekties te maken in VHF-,

UHF- en SHF-ontvangers. In

zenders en zender/ontvan-

gers kunnen de zwaardere

MMIC's uit tabel 1 gebruikt

worden in oscillatorbuffers

en uitgangstrappen. Een

breedbandige aktieve

probe voor een 1-GHz-

oscilloskoop of -frekwentie-

meter is een andere mo-
gelijke applikatie bij zo’n

lage prijs en eenvoud van
gebruik. De eenvoudige
voeding van MMIC’s maakt
het mogelijk via de koax-

kabel waarover het signaal

wordt verzonden ook voor

voedingsspanning te zor-

gen.

Meer vermo-

gen: meer
MMIC’s
Identieke MMIC's met een
hoog uitgangskompressie-

vermogen kunnen parallel

geschakeld worden om
het uitgangsvermogen te

vergroten. Alle uitgangen
worden gemeenschappe-
lijk gevoed via een HF-

spoel en instelweerstand. In

deze konfiguratie is maar
één uitgangskondensator

nodig tussen de voedings-

aansluiting en de HF-

uitgang. Wel heeft in deze
konfiguratie iedere MMIC
zijn eigen ingangskonden-
sator nodig. Met de paral-

lelschakeling van n MMIC’s
is de ingangsimpedantie
gelijk aan 50/n Q. In figuur

4a is te zien hoe 4 MMIC's
parallel geschakeld wor-

den met 4:l-baluns (ba-
lanced to unbalanced
transformer) om zowel een
50-Q-ingangs- als uit-

gangsimpedantie te berei-

ken. Hierbij moet wel opge-
merkt worden dat eventue-
le parasitaire kapaciteiten

van de baluns een nega-
tieve uitwerking kunnen
hebben op de band-
breedte van de versterker.

Een ander voorbeeld van
een versterker waarin
meerdere MMIC's gebruikt

zijn, is figuur 4b. Dit is een
zogenaamde geünilaterali-

seerde push-pull-versterker.

Unilateralisatie is een tech-

niek waarbij zowel de reële

als de imaginaire elemen-
ten van de terugkoppeling

worden gekompenseerd.
Hierdoor verkrijgt men een
versterker met een hoge
isolatie tussen in- en uit-

gang. Deze techniek ver-

schilt van neutralisatie, een
andere techniek om ver-

sterkers de stabiliseren. Bij

neutralisatie worden alleen

de imaginaire komponen-
ten in de tegenkoppeling
gekompenseerd omdat de
noodzakelijke inverse te-

genkoppeling wordt gerea-

liseerd met een kleine

spoel of kondensator die

§— g',|

L -w Hl © J

P«OvnD€S8!AS
FO* TOP PAIR

MOOAVP
MMIC

* *

Figuur 2. De basisschake-

ling voor MMIC's met en
zonder de geïntegreerde

bias-weerstand. Dit wordt

aangegeven door digit 5 in

het typenummer

Figuur 3. De nieuwe plastic

behuizing van de MMIC's.
De MSAXX04 is aanzienlijk

groter dan het keramische
exemplaar.

Figuur 4. Het parallel scha-

kelen van MMIC's om een
groter uitgangsvermogen te

krijgen.

Figuur 5. De belangrijkste

technische specifikaties

van het MSA0404 monoli-

thic microwave integrated

circuit van Avantek.
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de reaktantie van de spoel

of kondensator in de echte
tegenkoppeling niet volgt

over het hele frekwentiebe-

reik. Als gevolg hiervan is

een geneutraliseerde ver-

sterker alleen stabiel in een
relatief klein frekwentiebe-

reik. In figuur 4b vormt ie-

dere MMIC een aktief te-

genwerkend element voor

de reaktantie van het te-

genkoppelcircuit van de
andere MMIC De zelfinduk-

ties in de schakeling heb-
ben een dubbele funktie;

ze werken als 4:l-impedan-

tietransformator en als ba-
lun. De reden dat MMIC’s
zo eenvoudig geünilaterali-

seerd kunnen worden, is

dat hun interne tegenkop-
peling een lage Q heeft in

verhouding tot die van
konventionele versterkers.

De tegenkoppeling is voor-

namelijk ohms en weinig

reaktief. Opgemerkt moet
worden dat unilateralisatie

in push-pull-schakelingen

alleen zinvol is om een iets

hogere versterking te krij-

gen of een veel hogere
isolatie te realiseren tussen

de in- en uitgang van de
versterker.

De belangrijkste techni-

sche eigenschappen van
de MSA0404 staan in fi-

guur 5. Hier is goed te zien

dat de versterking over het

bereik van 50 MHz tot

2 GHz nagenoeg konstant

is en een waarde van 8 dB
heeft. Het ruisgetal maakt
de MSA0404 minder ge-
schikt als HF-versterker,

maar hij is ideaal voor ge-
bruik als breedband-
versterker in bijvoorbeeld

CATV en satelliet-TV-

systemen.

880015-5



Het gebruik:

de belangrijk-

ste spelregels

Het doel van dit verhaal Is

het verstrekken van de
noodzakelijke informatie

om een op MMIC's geba-
seerde schakeling te di-

mensioneren. Men kan
eenvoudig op een stukje

ongeëtste dubbelzijdige

epoxy-print een experi-

mentele HF- en VHF-

versterker opbouwen. Alle

aansluitpunten die geaard
moeten worden, kunnen di-

rekt met kopervlak verbon-

den worden, terwijl de kop-

pelkondensatoren zwevend
tussen de aansluitpennen

en de HF-bussen wordt ge-
soldeerd. Daarna kan de
hele schakeling ingeblikt

worden. Onder het IC kan
het beste een gat ge-

boord worden, waardoor
dit als het ware in de print

zakt. Hierdoor worden de
verbindingen met de mas-
sa geminimaliseerd. Om-
dat MMIC's ook bij lagere

frekwenties een behoorlijke

versterking hebben, is een

adekwate ontkoppeling

van de voeding hoogst
noodzakelijk. Meestal zal

het parallel schakelen van
een 4,7-^F-tantaal-

kondensator en een kera-

mische kondensator van
1 nF voldoende zijn. Het is

beter géén metaalfilm-

weerstanden te gebruiken
voor de voeding van
MMIC's. Induktie is namelijk

ongewenst, vandaar dat
gewone koolweerstanden
(Vi of % watt) betere resul-

taten geven.

Microstripline-techniek is

een must om de gewenste
impedantie van 50 Q te

bereiken bij frekwenties

van 1 GHz en hoger. In fi-

guur 6 is de layout te zien

van een HF-versterker op-

gebouwd met een MMIC
en enkele weerstanden.

Het materiaal waarvan de
print gemaakt is, is bij voor-

keur RTE Duroid ® omdat
dit materiaal een uniforme
diëlektrische konstante be-
zit en lage verliezen geeft

bij frekwenties tot 4 GHz. De
koppel- en ontkoppelkon-
densatoren zijn in deze ap-
plikatie SMA-typen. De
rechthoekige koper-

eilandjes vormen de 50-Q-
microstripline De middelste
pennen van de MMIC wor-

den direkt via een konden-
sator met de in- en uit-

gangsvlakken verbonden.
De layouts uit figuur 7 kun-
nen gebruikt worden om 1-,

2- en 3-traps versterkers op
basis van MMIC’s te bou-
wen, uitgaande van Micro-

X-komponenten met exter-

ne bias-weerstanden.

Samenvatting

De introduktie van de

plastic MMIC’s MSA0104
tot en met MSA0404 heeft

de interesse voor deze low-

cost universele HF-verster-

kers verhoogd, omdat ze

nu verkrijgbaar zijn voor
een redelijke prijs en in

een handige behuizing.

MMIC's zijn helaas niet al-

tijd de beste keuze bij het
ontwerpen van een HF-

ingangstrap. Hun ruisgetal

van 3 tot 6 dB is relatief

hoog in verhouding tof dat
van GaAs-FET’s (0,5-2 dB)
bij frekwenties boven de
1 GHz. GaAs-FET's zijn echter
moeilijk te gebruiken in

een breedbandige verster-

ker en dat is dan ook juist

de beste toepassing voor
de monolitische microwave
integrated circuits.

(880015)

Literatuur;

Recommended Mounting
procedures SIMMIC
cascadable amplifiers.

Figuur 6. De komponenten-
opstelling voor een HF-
versterker op basis van
een MMIC.

Figuur 7. Een mogelijke
print-layout voor verster-

kers met microstriplines,

die gebruik maakt van kas-

kadeerbare MSA0X35-
MMIC's in een Micro-X-
behuizing.
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TECHNISCHE
ANTWOORDEN

Aktief

subtraktief filter

Het in september 1987 ge-

publiceerde subtraktieve

filter is zeer goed ontvan-

gen door de audio-liefheb-

bers onder onze lezers. Er

zijn heel wat reakties bin-

nengekomen! Diverse le-

zers hebben ons gevraagd
op welke wijze het filter kon

worden uitgebreid tot een
vierweg-versie. In de teke-

ning ziet u de opzet van
een subtraktief vierwegfil-

ter, aan de hand hiervan is

een praktische verwezenlij-

king niet moeilijk.

Verder bleek er verwarring

te ontstaan rond de wer-

king van opamp Al 3 in het

schema. Deze is als som-
meerversterker geschakeld,

terwijl de signalen volgens
het blokschema hier juist

van elkaar af getrokken
zouden moeten worden.

De oplossing van dit raad-
sel is eenvoudig, als we u

vertellen dat de tijdvertra-

gingsschakelingen (A4/A5,

A6/A7, Al 1/Al 2) inverteren

en de laagdoorlaatfilters

niet. Aangezien het uit-

gangssignaal van Al 2

geïnverteerd is ten opzich-

te van het signaal aan de
uitgang van A9, is een
sommeerschakeling op
deze plaats nodig in plaats

van een aftrekschakeling.

De lezerskaart

Nauwelijks was het maart-

nummer van de persen

gerold, of een nieuwe
stroom van lezerskaarten

overspoelde weer onze bu-

relen. De eerste binnenko-

mers bleken van abonnees
afkomstig te zijn. Geen
wonder ook, want zij zijn de
eersten onder de Elektuur-

lezers die een nieuwe edi-

tie van hun blad onder de
soldeerbout krijgen.

Een van de veel genoteer-

de wensen op de februari-

kaarten was een modern
(digitaal) systeem voor het

besturen van de model-
trein en toebehoren. Nou,

die personen werden in het

maartnummer met het pro-

jekt "digitale modeltrein-

besturing” op hun wenken
bediend. Jammer voor die-

genen die ons via de
maart-kaart hadden laten

weten dat zij nou echt niet

op publikaties rond dit the-

ma zaten te wachten,
maar we moeten hier eer-

lijkheidshalve vertellen dat
dit onderwerp met deze
publikatie nog niet is afge-

daan, want hoe we het

ook wenden of keren, onte-

vreden klanten houden we
altijd. Eén wetenschap
weerhoudt ons daarbij van
wanhoopsdaden, en dat is

dat deze groep van onte-

vredenen niet iedere

maand de zelfde is en dat
betekent dat de kans

groot is dat iedereen op
z'n tijd aan zijn trekken

komt.

Een ander veel aange-
haald onderwerp waren
ook nu weer de kommer-
ciële pagina’s, advertenties

dus. Ons werd meermaals
de vraag gesteld of het

niet mogelijk is om deze
pagina's netjes te bunde-
len tot een pakketje dat
keurig in het hart van het

tijdschrift geplaatst kan
worden. Het voordeel dat

zij daarin zien, is precies

datgene dat adverteerders

vrezen: het op een gemak-
kelijke wijze separeren van
niet-redaktionele pagina’s.

In ons kommentaar op pa-

gina 79 van het maart-

nummer, hebben we al ge-

poogd duidelijk te maken
dat advertenties voor een
goed blad, en dat geldt

zeker voor ons hoge kosten

makende produkt, een
zaak van levensbelang Is.

Elektuur is meer dan een
tijdschrift alleen: er hangt

een komplete ontwerp- en
research-afdeling aan vast.

Dat is weliswaar onze ster-

ke kant, maar daar zijn

uiteraard hoge kosten aan
verbonden (dat hoeven
we u als elektronica-

enthousiast niet verder uit

te leggen). Advertenties is

een prima zaak, het is de
weerspiegeling van de re-

daktionele geloofwaardig-

heid, van kwaliteit, van het

vertrouwen dat een blad

uitstraalt, niet alleen naar

de lezers toe, maar ook in

de richting van fabrikanten,

detaillisten en personeel-

zoekenden. Hoe meer ad-

vertenties, hoe liever, en
weest u gerust: ook hoe
meer redaktionele pagi-

na’s!

Een andere frekwent

gestelde vraag was om
voor elk gepubliceerd ont-

werp c.q. schema een print

te leveren of op z’n minst

een print-lay-out in het

blad af te drukken. In prin-

cipe zouden ook wij dat
graag willen. Als we niet

opgezadeld zaten met het

feit dat ook ons bedrijf nou
eenmaal financieel selfsup-

porting moet zijn, hoefden
we ons niet te storen aan
de aan printen verbonden
hoge ontwerp-, produktie-

en distributiekosten en zou-

den we zelfs nog van de
honderd-drie-en-veertigste

(ook daar zijn we ons van
bewust) nicad-akkulader

een groot aantal printen

minstens tien jaar op voor-

raad houden.

Of alle opmerkingen die

we ontvingen tot de kate-

gorie van problemen horen

waaraan we geen bood-
schap kunnen of willen

hebben, zult u zich mis-

schien afvragen. Beslist

niet. Die lezers die ons er

op wezen dat ook de klei-

nere ontwerpen van het

huis-tuin-en-keuken-genre

niet vergeten moeten wor-

den, hebben gelijk. Welis-

waar maken we ook nog
het elektronica-maandblad

Elex, waarin in hoofdzaak

de minder omvangrijke

ontwerpen aan de orde

komen, maar dat neemt
niet weg dat ook een blad

als Elektuur lichtere kost op
de menukaart moet heb-

ben staan. We zullen hier

zeker aandacht aan ge-

ven. Ook zullen in de na-

bije toekomst een aantal

interessante door lezers ge-

dane voorstellen op het

gebied van nabouwzekere
ontwerpen gerealiseerd en
gepubliceerd worden.

Besluiten we deze korte

reaktie op de lezerskaart

met een dank aan al die

inzenders die zich er niet

van konden weerhouden
om pluimpjes uit te delen.

Dat gaf een extra warm
gevoel in een toch al te

warme winter.
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deel 3:

lok-

decoder
en
tweerail-

adapter

DIGITALE
MODELTREIN-
BESTURING
Nadat we in deel 2 de mogelijkheden van het digitale

koncept nader bekeken hebben, met daarbij de
presentatie van de lokomotief-decoder en de tweerail-

adapter, is het thans tijd voor het edele handwerk. We
vertellen hoe deze SMD-schakelingen het beste gebouwd
kunnen worden en besteden daarnaast aandacht aan
het inbouwen in zowel wisselstroom- ais

gelijkstroomlokomotieven.

Omdat de schakeling zo klein

mogelijk moest worden, wer-

den waar mogelijk SMD’s ge-

bruikt. Niet alle komponenten
zijn echter in SMD-uitvoering te

krijgen (ICS zou in SMD-
uitvoering door zijn eigen dissi-

patie te heet worden, de fysie-

ke grootte van het IC moet bij-

dragen aan de koeling). Het is

daarom een soort hybride

schakeling geworden: een dub-

belzijdige print met aan de ene
kant hoofdzakelijk "normale”

komponenten en aan de ande-

re kant SMD's.

De verkrijgbaarheid van SMD-
onderdelen zal misschien pro-

blemen opleveren. Het is wel-

licht het eenvoudigste om een
kompleet bouwpakket van de
lok-decoder aan te schaffen.

Als u toch zelf de onderdelen

bij elkaar wilt scharrelen kunt

u dat het beste proberen bij de
grotere onderdelenleveranciers

die ook in Elektuur adverteren.

Een aantal onderdelen, de
weerstanden bijvoorbeeld, kan

ook door normale komponen-
ten van een klein type vervan-

gen worden (Philips SFR16T).

Bouwen
De in de EPS verkrijgbare print

bestaat, om het voor u ekono-

misch zo aantrekkelijk mogelijk

te maken, eigenlijk uit vier af-

zonderlijke printjes: twee
lokomotief-decoders en twee
tweerail-adapters. De print is

dubbelzijdig maar niet doorge-

metalliseerd. Allereerst worden
de vier deelprintjes met een
figuur- of ijzerzaag van elkaar

gescheiden. We beginnen nu
met de assemblage van het

lok-decoder-printje. De hier ge-

geven montage-volgorde bleek
in de praktijk de handigste te

zijn.

Bepaal de spanning voor de
front- en sluitlichten. Zoals al

werd vermeld, is de standaard

lampspanning 10 V. Reeds aan-

wezige 12-V- of 16-V-lampjes

zullen hierop bevredigend wer-

ken. Als de hogere lampspan-

ning (20 V) gewenst is, bijvoor-

beeld omdat u 24-V-lampjes ge-

bruikt of twee lampjes in serie,

dan moet u een gaatje boren

(0,8 of 1 mm) voor pen 9 van

IC5. Tevens moet in dit geval

de doorverbinding van voor-

naar achterkant van de print,

samenvallend met pen 2 van
IC3, niet gemaakt worden.

Leg de (enige) draadbrug,

links van IC1, en maak de
vier doormetalliseringen met
korte stukjes draad. In figuur

8a is aangegeven waar deze
doormetalliseringen gemaakt
moeten worden. Knip de
draadjes, met name aan de
kant waar IC1 en IC5 komen
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(de niet-SMD-kant), zo kort mo-
gelijk af. Het draadje van de
doorverbinding naast pen 8

van IC1 moet u, als ook de
tweerail-adapter toegepast gaat

worden, aan de SMD-kant 3 a 4

mm uit laten steken.

Kies het gewenste lokomo-

tief-adres met behulp van ta-

bel 1 en stel dit in door middel

van soldeerbrugjes (figuur 8b).

Het achteraf veranderen is in

principe nog wel mogelijk,

maar zal bemoeilijkt worden
door de aanwezigheid van IC1.

Vervolgens worden IC2 en
IC3 aan de SMD-zijde gesol-

deerd. Pen 8 van IC2 en pen 2,

4 en 12 van IC3 vallen samen
met een te maken doormetalli-

sering. Buig deze IC-pennen

met een klein punttangetje

naar beneden, zodat ze recht

in het geboorde gat vallen.

Figuur 7. Lay-

out en kompo-
nentenopdruk
van het dub-
belzijdige lok-

decoder-printje

(a) en de en-

kelzijdige

tweerail-

adapter (b).

Figuur 8. Het
bouwen van

deze schake-

ling vergt een
vaste hand en
scherpe ogen.

De opbouw
stap voor stap:

8a. Maak aller-

eerst de vier

doormetallise-

ringen (de vier-

de is op deze
foto nog niet

gemaakt). Ook
de (enige)

draadbrug is

reeds gelegd.

8b. De adres-

instelling op
pen 1. . .4 van

IC1.

8c. IC2 en IC3
met de nodige
doorverbindin-

gen naar de
andere kant

van de print.

8d. C4 en C5
worden haaks
over respectie-

velijk R8 en Dl
gebogen. Een
aantal "norma-
le" komponen-
ten (waaronder
Dl) wordt als

SMD gemon-
teerd.

8e. Het lok-

decoder-printje

en de tweerail-

adapter wor-

den ge-

sandwiched.

De data-lijn en
de plus van de
logica-voeding
worden met
korte stukjes

draad doorver-

bonden.
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Tabel 1. Loko-

motiefnummers
met de bijbe-

horende adre-

sinstelling. Een
X is "logisch

open

'

Onderdelenlijst

lok-decoder

weerstanden (SMD):

R1 = 12 k

R2,R4,R6 = 100 k

R3,R7 = 47 k

R5 = 270 k

R8 = 2k7

kondensatoren:

Cl = 3n3 (SMD)

C2 = 10 n (SMD)

C3 = 470 p (SMD)

C4 = 10 /i/25 V tant.

C5 = 47 ///6V3 tant.

halfgeleiders:

Dl = 5V6 (5V1)/

400 mW
D2 = BAV100 (SMD)

(of 1N4148)

D3. . .D6 = 1N4148*

D7 . . . D10 = 1N4001

*

IC1 = MC 145029

(Motorola)

IC2 = 4060 (SMD)

IC3 = 4585 (SMD)

IC4 = 4001 (SMD)

IC5 = L293B (SGS) of

LM 18293 (National)

alleen voor Marklin-

loks:

D11.D12 = 1N4001

• indien verkrijgbaar

verdient de 1N493X

(X = 3... 7) de

voorkeur voor

D3...D10

Onderdelenlijst

tweerail-adapter

alle onderdelen SMD

weerstanden:

R1,R2 = 1 M
R3 = 10 k

R4 ( = R5 lok-

decoderprint) =

270 k

kondensatoren:

Cl = 1 n

C2 = 15 n

C3 = 100 p

C4 = 47 n

halfgeleiders:

IC1 = 4030 (of 4070)

IC2 = 4538

Figuur 9. SMD-
IC’s hebben
pen 1 aan de
meest schuine
kant zitten.

Tabel 1

lok-

nummer
j

adres
lok-

nummer

adres

Al A2 A3 A4 Al A2 A3 A4

01 1 0 0 0 41 X 1 1

02 X 0 0 0 42 0 X 1 1

03 0 1 0 0 43 1 X 1 1

04 1 1 0 0 44 X X 1 1

05 X 1 0 0 45 O 0 X 1

06 0 X 0 n 46 0 n 1

07 1 X 0 47 E9 0 1

08 X X 0 n 48 0 1 H 1

09 0 0 1 Wm 49 m 1 ISn
10 1 0 1 0 50 1 X
11 X 0 1 0 51 p
12 0 1 1 0 52 H
13 1 1 1 0 53 X H
14 X 1 1 0 54 KJ 0 X
15 0 X 1 0 55 O X
16 1 X 1 O 56 El El X
17 KJ X 1 n 57 1 X
18 D 0 X MM 58 1 ElKj
19 1 0 X 0 59 Ea 1 0
20 U 0 X 0 60 0 X 0 El
21 El 1 X o 61 1 X 0 X
22 1 1 X Ea 62 X X 0 X
23 X 1 X El 63 o 0 1 X
24 0 X X 64 i 0 1

25 1 X X El 65 X O 1

26 X X X H 66 o 1 1 Bj
27 0 0 0 1 67 i 1 1 El
28 1 0 0 1 68 gereserveerd

29 X 0 0 1 69 0 X X
30 0 1 0 1 70 1 X X
31 1 1 0 1 71 X X X
32 X 1 0 1 72 0 0 X X
33 0 X 0 1 73 1 0 X X
34 1 X O 1 74 X 0 X X
35 KJ X 0 1 75 0 1 X X
36 Elo 1 1 76 1 1 X X
37 1 D 1 1 77 X 1 X X
38 X El 1 1 78 0 X X X
39 0 1 1 1 79 1 X X X
40 1 1 1 1 80 0 0 0

Steek er vóór het solderen een
kort stukje draad langs dat ook
aan de niet-SMD-kant gesol-

deerd kan worden (figuur 8c).

N.B. Bij 20 V lampspanning

moet de doormetallisering bij

pen 2 van IC3 niet gemaakt
worden. Voor het solderen van

SMD's: zie kader.

Monteer alle onderdelen be-

halve de beide IC’s en D9
aan de niet-SMD-zijde van de
print. Sommige "gewone” on-

derdelen moeten op een SMD-
achtige wijze gemonteerd wor-

den. Dat geldt voor Dl, D2 (als

u hiervoor een 1N4148 ge-

bruikt), D8 en de anode van

D10. Buig hiervan de draden zo

scherp mogelijk om en knip ze

kort af. Als straks ook de
tweerail-adapter toegepast zal

worden, moet de kathode van

D7 ongeveer 3 mm uitsteken

aan de SMD-zijde. Dit pootje

kan dan later als doorverbin-

ding met de tweerail-adapter

gebruikt worden. C4 en C5 (let

op de polariteit) worden haaks

over respektievelijk R8 en Dl

gebogen (figuur 8d).

IC1 en IC5 moeten recht-

streeks op de print, dus zón-

der IC-voetje, worden gesol-

deerd. Een aantal pennen zal

ingekort moeten worden omdat

ze niet door de print steken.

Voor IC1 zijn dat pen 1 t/m 4,

pen 9 en pen 11. Voor IC5

geldt dat voor pen 1, 7, 9 (niet

bij gebruik van de 20 V
lampspanning), 11 en pen 14.

Soldeer IC1 en IC5 aan beide

zijden.

Soldeer als laatste onderdeel

aan de niet-SMD-kant D9.

Het is de beurt aan de overi-

ge onderdelen aan de SMD-

zijde van de print. Aan deze
kant zitten trouwens ook de
vier (niet SMD-) vrijloopdiodes

die, op de kathodes van D3 en
D4 na, ook weer óp de print

gesoldeerd worden.

Tot slot het tweerail-adapter-

printje dat uiteraard alleen

door tweerail-spoorders ge-

bouwd hoeft te worden. Dit

printje is enkelzijdig en bevat

alleen SMD’s. Het solderen zal

geen bijzondere problemen
opleveren. Voor R4 op dit print-

je kan eventueel R5 van de lok-

decoder gebruikt worden.

Als finishing touch worden
de printjes ge-sandwiched.

Overigens kunnen de printjes

het beste eerst getest worden
voordat ze zo kompakt moge-
lijk samengevoegd worden.

Tussen beide printjes bestaan

vier elektrische verbindingen:

B (te maken met de iets langer

gehouden kathode-draad van

D7), massa (te maken met het

doorverbindingsdraadje naast

pen 8 van IC1), de plus en de
data-lijn. Beide laatste doorver-

bindingen moeten met korte

stukjes draad gemaakt worden
(figuur 8e).

9
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Aansluiten

Solderen van
SMD’s
Voor velen zal dit projekt

een eerste kennismaking

met de SMD-techniek zijn.

Hoewel er stemmen zijn die

beweren dat de opkomst

van de SMD’s de nekslag

voor de hobby-elektronica

zal betekenen, hebben wij

er niet zo’n hard hoofd in.

Als men nauwkeurig en met

het nodige geduld werkt,

zijn SMD’s ook met de hand
nog best te verwerken.

Essentieel van SMD's is, dat

ze rechtstreeks op het print-

oppervlak gemonteerd wor-

den. IC-voetjes komen er

niet meer aan te pas, dus u

moet tijdens het solderen

liefst de nodige voorzorgen

nemen met betrekking tot

elektrostatische ontlading

(geaard geleidend werkvlak,

polsbandje en soldeerbout-

punt aarden). Uiteraard is

een bout met een zeer be-

scheiden vermogen (15 .

.

. . 18 W) of een goede tem-

peratuurregeling en een

zeer fijne punt vereist.

Beginnend met de passieve

komponenten valt natuurlijk

het eerste op dat in de
meeste gevallen de waarde

niet meer op de komponent
zelf gespecificeerd is, de
ruimte ontbreekt gewoon-.

weg. Dat vraagt dus om een
gediciplineerde aanpak;

neem dan pas het onder-

deel uit dë blister-

verpakking als het daadwer-

kelijk gesoldeerd gaat wor-

den. Behalve zeer dunne
soldeertin komt voor het sol-

deren van SMD's ook een

speciaal middel dat verkrijg-

baar is in een soort injek-

tiespuit in aanmerking. Dit

middel bestaat uit een
suspensie van zeer fijne

lood/tin-korreltjes in een
pasta-achtig vloeimiddel.

Wordt dit vooraf op de sol-

deervlakjes aangebracht en
drukt men de komponent er

vervolgens in, dan kan deze

gesoldeerd worden door de
aansluitnunten even met de

bout aan te tippen. De ande-

re hand houdt men vrij om
de komponent met bijvoor-

beeld een pincet op zijn

plaats te houden.

Het solderen van IC’s gaat

in principe op dezelfde wij-

ze. Het putje van de pen-1-

markering ontbreekt bij

SMD-IC's. Eén kant van het

IC loopt iets schuiner dan

de andere kant. Aan deze

schuine kant zit ook pen 1

(zie figuur 9). In de regel

kan het opschrift normaal

gelezen worden als het IC

voor u ligt met pen 1 aan de

linker-onderzijde.

De lok-decoder kan in zowel

gelijkstroom- als wisselstroom-

lokomotieven ingebouwd wor-

den. Feitelijk wordt de motor

van een wisselstroomlokomo-

tief (per definitie een Marklin-

lok) als gelijkstroommotor ge-

schakeld. Hoe dat kan, is weer-

gegeven in figuur 10. 10a toont

het algemene bedradingssche-

ma van een Marklin wis-

selstroommotor. We zien dat

deze als seriemotor geschakeld

is, waarbij de statorwikkeling

een middenaftakking heeft.

Welke helft van de statorwikke-

ling gebruikt wordt, wordt be-

paald door de stand van het

omschakelrelais (in een aantal

gevallen schakelt dit relais te-

vens de verlichting mee om).

Zoals reeds werd vermeld

moet bij Marklin-loks het om-

schakelrelais verwijderd wor-

den. In 10b is te zien hoe met

twee diodes (1N4001) in serie

met de nu vrije uiteinden van

de statorwikkeling de wis-

selstroommotor omgebouwd
wordt tot gelijkstroommotor.

Daarbij wordt de draairichting

polariteitsafhankelijk. De beide

motoraansluitingen worden nu

verbonden met de motor-

uitgang van de dekoder (rechts

van IC5). Reeds aanwezige

komponenten voor de ontsto-

ring (smoorspoel en/of kerami-

sche kondensatoren) kunnen
gewoon blijven zitten. De ont-

stoorkondensator die naar de
lokomotiefmassa is geschakeld

(C2 in figuur 10), wordt nu ver-

Figuur 10a. Het
globale elektri-

sche schema
van een
Marklin-

lokomotief. De
motor is een
wisselstroom-

seriemotor SI

is een ver-

breekkontakt
op het omscha-
kelrelais.

10b. Met twee
diodes (1N4001)

kan de motor
omgebouwd
worden tot een
gelijkstroommo-

tor. Het om-
schakelrelais

moet verwij-

derd worden.

Gelijkstroom-

motoren van lo-

komotieven van

andere merken
kunnen natuur-

lijk zonder
meer worden
aangesloten.
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bonden met de nul van de lok-

decoder.

Gelijkstroommotoren kunnen
— zonder dat specifieke aan-

passingen nodig zijn — aan-

gesloten worden op de motor-

aansluitingen van de lok-

decoder.

Voor het aansluiten van de ver-

lichting geeft figuur 11 een aan-

tal mogelijkheden. De verlich-

ting kan naar keus ten opzichte

van de plus (11a) of ten opzich-

te van de nul geschakeld wor-

den (11b). De eerste mogelijk-

heid heeft de voorkeur in ver-

band met een iets geringere

dissipatie in IC5. Is rijrichting-

onafhankelijke verlichting ge-

wenst, dan worden de lampjes

per twee in serie geschakeld

en direkt verbonden met

baanspanning (11c). Zet u ze lie-

ver parallel maar kunnen ze de

20-V-baanspanning niet verdra-

gen, dan mogen ze ook met de

beide La-aansluitingen verbon-

den worden (lid). De spanning

voor de verlichting wordt dan

op 10 V ingesteld (zie bouw-
instruktie).

Belangrijk bij Marklin-

lokomotieven is dat, indien u

de verlichting stuurt vanuit de

La-aansluitingen van de lok-

decoder, er geen verbinding

mag zijn tussen de lampjes en
het metaal van het lokomotief-

chassis. Bij Marklin-loks bete-

kent dit dat de lampfittingen

geïsoleerd moeten worden. Is

dat om praktische redenen niet

mogelijk, dan kunnen de lamp-

jes ook via een extra diode

(1N4148) aangesloten worden

(11e). Nadeel daarbij is dat de
lampjes niet met een echt

konstante helderheid branden

en soms een beetje flikkeren.

Rijrichting-onafhankelijke ver-

lichting in Marklin-loks wordt

aangesloten volgens llf. De
lampfittingen hoeven nu niet

meer elektrisch van het loko-

motiefchassis gescheiden te

worden. Met de weerstand kan

de helderheid aangepast wor-

den.

Ook de motor moet elektrisch

geheel gescheiden zijn van het

metaal van de lokomotief, maar

dat is normaliter al het geval.

Gelijkstroomlokomotieven om-

bouwen voor Marklin-rails zal

met de bovenstaande aanwijzin-

gen weinig problemen geven.

De lok moet dan natuurlijk wel

van een sleepkontakt worden
voorzien.

Het aansluiten van de lok-

decoder mèt tweerail-adapter

op gelijkstroomlokomotieven

voor tweerail-systemen zal

evenmin moeilijkheden leve-

ren. De B- en R-aansluiting mo-

gen willekeurig op de stroom-

afnemers op de wielen worden
aangesloten, de lok-decoder

werkt nu immers polariteits-

onafhankelijk.

Figuur 11. Mo-
gelijkheden

voor het aan-
sluiten van de
verlichting.

Testen en
foutzoeken

Voordat de decoder definitief

in de lokomotief ingebouwd
wordt, is het raadzaam deze te

testen in kombinatie met de

desbetreffende lok. We gaan

er in eerste instantie van uit dat

u beschikt over een minimaal

Marklin digital-HO-systeem

(d.w.z. één Central Unit, één
Control 80 en een 16-V-

voedingstrafo). In de naaste

toekomst kan dit dus ook het

vorige maand reeds genoemde
digitale treinsysteem van

Elektuur (EDiTS) zijn.

Sluit de bruine en de rode

draad van het Marklin Digital-

HO-systeem aan op aansluiting

B en R. Mits het op Control 80

ingetoetste adres overeenkomt

met het ingestelde lokadres

moet de lokomotief gewoon
reageren op de knop voor de
snelheidsinstelling. Gebeurt er

niets, kontroleer dan eerst de
voedingsspanning voor de logi-

ca (4,5 ... 5,5 V) en kontroleer

of het lok-adres goed ingesteld

is (tabel 1). Klopt dit, kijk dan
of pen 12 van IC2 logisch nul is

en of de oscillator loopt (Qll-

uitgang van IC2, pen 1, moet
ongeveer elke sekonde wisse-

len van logisch nivo). In orde?

Meet vervolgens de gemiddel-

de uitgangsspanning op pen 1

van IC5. Deze moet met de
knop op Control 80 regelbaar

zijn tussen 0 V en iets beneden
de logische voedingsspanning.

Lukt dit niet, kontroleer dan of

het logisch nivo op de D5-

uitgang van IC1 (pen 5) wisselt

met het bedienen van de
function-toets op Control 80. Zo

niet, dan zit de fout bij IC1

(verkeerd adres of verkeerde

baudrate). Meet u wél de varia-

bele spanning op pen 1 van

IC5, maar wil de trein deson-

danks toch niet rijden, kijk dan

of pen 2 van IC5 logisch nul is

en pen 7 logisch één (of juist

andersom, afhankelijk van de
function-toets). Is dit in orde,

dan moet de fout in IC5 zitten,

de motor is verkeerd aangeslo-

ten of de motor wordt (mecha-

nisch) geblokkeerd. Let er

trouwens op dat de uitgangen

van IC5 niet kortsluitvast zijn,

voorzichtig dus met het aanslui-
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ten van de motor en de lamp-

jes. Een beveiliging voor ther-

mische overbelasting is wel

aanwezig.

Werkt de lok-decoder wel nor-

maal, maar gaat de laatst ont-

vangen data bij het uitschake-

len van de voeding (noodstop-

knop) erg snel verloren (on-

danks externe bufferkondensa-

tor), dan duidt dat op een te

hoog stroomverbruik van het

logica-gedeelte. Mogelijke oor-

zaak: kortsluiting tussen twee

logische uitgangen of een uit-

gang en een voedingsbaan

(kontroleer ook de niet ge-

bruikte uitgangen van IC2), of

een zenerdiode met een ex-

treem hoge lekstroom. Bedenk
dat ook niet gevloeid overtollig

soldeermiddel (zoals beschre-

ven in het kader over monteren

van SMD’s) elektrisch gelei-

dend is en dus verantwoorde-

lijk voor sluitingen kan zijn.

Een andere mogelijke oorzaak

van een te hoog stroomver-

bruik: van de gebruikte 4060

worden weliswaar de uitgan-

gen gereset, maar de interne

oscillator wordt niet gestopt. Bij

bepaalde merken (Sprague bij-

voorbeeld, met opdruk SCL)

blijkt dat het geval te zijn.

Inbouwen in de
lokomotief
Het verdient aanbeveling om
de dekoder te "beleggen" met
een aluminium plaatje voor de
koeling van IC5 (vastlijmen met
twee-komponenten epoxy-lijm).

In dit plaatje kan naar wens
ook een draadgat worden ge-

tapt voor bevestiging in de lo-

komotief. Tijdens het rijden

kan IC5 behoorlijk heet wor-

den, maar dat moet tot de nor-

male bedrijfsomstandigheden

gerekend worden. Zolang u er

uw vinger op kunt leggen zon-

der deze te branden, is er niets

aan de hand. Het zal duidelijk

zijn dat u, met name in metalen

lokomotieven, heel goed moet

oppassen dat er geen kortslui-

tingen tussen de lok-decoder

en het metaal van het

lokomotief-chassis ontstaan.

Of u wel of niet een externe

bufferkondensator toepast,

hangt af van de situatie. Het

wèl monteren van deze kon-

densator is nodig bij banen
met een traditionele blokbevei-

liging, alwaar loks gestopt wor-

den door de baan spannings-

loos te maken. Kiest u echter

voor een stop-mechanisme

door de baan over te schake-

len op een lage spanning (8 V
bijvoorbeeld), dan kan worden
afgezien van een externe buf-

ferkondensator.

Hoewel de laadstroom van de
buffer-C zo’n 200 maal hoger is

dan de ontlaadstroom, kan het

bij het inschakelen van de

baan even duren voordat de
lok-decoders bedrijfsklaar zijn.

Dat duurt langer naarmate de
bufferkapaciteit groter is. Om
deze reden raden we aan de
buffercapaciteit niet al te groot

te maken; enkele duizenden

H?'s is ruim voldoende.

Keerlussen

Een klassiek probleem op
tweerail-banen is de kortslui-

ting die optreedt tussen beide

railsstaven bij het leggen van

een keerlus. Bij een traditione-

le baan wordt de keerlus elek-

trisch geïsoleerd. De lokomo-

tief rijdt de keerlus op, en ter-

wijl hij zich op de keerlus be-

vindt wordt de baan omge-

poold (helaas verandert daar-

mee ook de rijrichting van alle

op de baan aanwezige loks).

Het digitale treinsysteem on-

derschept dit probleem. Een

keerlusprocedure ziet er ech-

ter net iets anders uit. Ook nu
weer wordt de keerlus galva-

nisch gescheiden van de rest

van de baan. De lokomotief

rijdt de lus op en, om kortslui-

ting te vermijden juist op het

moment dat de lok weer op de

baan komt, wordt in dit geval

de spanning op de keerlus om-

gepoold terwijl de lok zich er-

op bevindt. Dit zal de rijrich-

ting geenszins beïnvloeden,

want deze is immers intern in-

gesteld en onafhankelijk van

de polariteit van de aansluitin-

gen.

Gebruikstips

Vorige maand schreven we al

dat als deze lok-decoder in

kombinatie met Marklin digital

HO gebruikt wordt met de

funktie-schakelaar op Control

80 van rijrichting gewisseld

wordt. Met één Control 80 kun-

nen meerdere loks bediend

worden maar zodra van het ene

lokadres overgeschakeld wordt

naar het andere doet zich een

probleem voor. Van een nieuw

geadresseerde lok zal de funk-

tie automatisch op "uit” gezet

worden. Stond deze lokomotief

op "achteruit" ingesteld, dan

zal deze plotsklaps van rijrich-

ting veranderen. Dit is te ver-

mijden door bij het invoeren

van een nieuw lokadres op

Control 80 (altijd twee cijfers)

eerst alleen het eerste cijfer in

te toetsen, vervolgens de funk-

tietoets in te drukken (natuur-

lijk alleen als de nieuw te

adresseren lok inderdaad ach-

teruit rijdt) en de snelheids-

knop in de oude stand te zet-

ten (de stand waarop hij stond

toen deze lok "verlaten” werd)

en tot slot het tweede cijfer van

het lokadres in te toetsen. H

(87291-III)

Op de valreep ver-

namen we dat

Motorola de produk-
tie van de MC145029
in de loop van dit

jaar zal staken. Nu
reeds blijkt dit IC
schaars te worden.
Wilt u aan dit pro-
jekt beginnen,
tracht dan zo spoe-
dig mogelijk deze
komponent te ver-

krijgen. Voor de
toekomst bezinnen
wij ons op alterna-

tieven.

Figuur 12. Een
lokomotief-

decoder inge-

bouwd in een
Marklin-lok

(dus zonder
tweerail-

adapter). De
bufferkonden-

sator is achter

in de lok on-

dergebracht.

De pijl wijst

naar de in

knmpkous on-

dergebrachte
diodes voor

ompoling van

het statorveld.
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ontwerp:

R. van Terborgh

SIGNAAL-
VERDELER VOOR
SATELLIET-
ONTVANGST
Met deze schakeling is het mogeiijk meerdere indoor-

units voor satellietontvangst aan te s/uiten op de LNB van
een paraboolantenne. Op deze manier kunnen meerdere
kijkers op een goedkope manier van een
gemeenschappelijke paraboolantenne gebruik maken.
De signaalverdeler is opgebouwd rond een zogenaamde
MMIC, een opamp voor hoogfrekwent-toepassingen.

Zoals ook al in de applikator el-

ders in dit blad te lezen is, zijn

MMIC’s zeer geschikt voor het

bouwen van breedbandige ver-

sterkers met goede specifika-

ties en een lage prijs. In deze

schakeling wordt één enkele

MMIC gebruikt om het HF-sig-

naal van een gewone outdoor-

unit (LNB of LNC) te verster-

ken.

De gestandaardiseerde HF-

bandbreedte van LNB’s is 950-

1750 MHz, maar in de praktijk

kan deze band best breder

zijn. De meeste LNB's hebben
een relatief hoge konversie-

versterking van 55 dB, die met

het toenemen van de frekwen-

tie weer iets afneemt. Daar-

naast neemt ook de demping
in de koax-kabel waarover het

signaal wordt getransporteerd

toe met de frekwentie. Hier-

door zijn de signaalnivo’s van

de hoogste transponder-

frekwenties aanzienlijk lager

dan de signaalnivo’s elders in

de band. Vergelijk eens de

stand van de S-meter bij af-

stemming op Super-Channel en
Teleclub Zwitserland.

Uit het volgende kunnen we

konkluderen dat een signaal-

verdeler voor satelliet-TV moet
voldoen aan twee belangrijke

eisen.

— Er moet een behoorlijke uit-

sturingsmarge zijn om (in-

dien de LNB een flink signaal

afgeeft) dippen van het signaal

te voorkomen.
— De frekwentiekarakteristiek

moet over het hele HF-

bereik zo vlak mogelijk zijn.

Aan beide eisen wordt voldaan

door de hier gepresenteerde

versterker/splitter op basis van

de MSA0404 MMIC. Deze heeft

een uitgangsvermogen van

+ 12 dBm bij 1 dB kompressie

en een 3e orde intercept-point

van + 26 dBm (0 dBm = 1 mW
in 50 Q).

De 2-weg-signaalverdeler geeft

een minimale maar toch welko-

me versterking van 4 dB aan

beide uitgangen. Mede hier-

door is voor de verbinding met
de indoor-unit het gebruik van

relatief goedkope koax-kabel

mogelijk. Toch moet men zich

niet laten verleiden tot het ge-

bruik van 30 m RG-58 of ordi-

naire TV-koax. De demping die

zo’n kabel geeft is met geen
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enkele kabelversterker of IDU-

ingangstrap te kompenseren.

Gebruik gewoon goede koax

zoals KOAX12, KOAX6 of H43

(alle 75 ö), die wordt aangeslo-

ten met behulp van BNC-, N- of

F-konnektoren. Groene en gele

koax zoals die wordt gebruikt

bij kabelnetten is natuurlijk uit-

stekend, al kan het vinden van

passende pluggen problemen

opleveren.

De schakeling
In figuur 1 staat het hele sche-

ma van de gekombineerde

single-chip-versterker en 2-

weg-signaalverdeler afgebeeld.

De LNB wordt via BNC-, N- of

F-konnektor KI met de schake-

ling verbonden en de 2 indoor-

units worden aangesloten op

K2 en K3. De versterker, IC1, is

een MSA0404. De versterking

van de MMIC is 8 dB, terwijl

de in- en uitgangsimpedantie

beide 50 Q zijn. De misaanpas-

sing van de 75-Q-kabel op de

50-Q-ingang heeft verder geen

gevolgen. Het versterkte

breedbandsignaal wordt via de

weerstandsdeler R2-R3 doorge-

geven aan de indoor-units.

Door de versterking van de

MMIC en de verliezen in de

weerstandsdeler heeft ieder

kanaal een netto versterking

van 4 dB (vergeet hierbij niet

dat de uitgangsimpedantie van

de MMIC 50 Q is, terwijl de
konnektoren K2 en K3 worden
afgesloten met 75 Q). Meer ver-

sterking is hier niet aan te be-

velen, want dat zou kunnen lei-

den tot het oversturen van de

indoor-unit (IDU).

Uitgang K2 van de verster-

ker/singnaalverdeler ontvangt

de gelijkspanning die de IDU

aan de LNB levert via de koax-

kabel. Deze gelijkspanning

wordt ook gebruikt om de

MMIC via R1 en L2 te voeden.

Via LI komt de gelijkspanning

weer op KI terecht. Indoor-

unit 1 (IDU 1) die aangesloten is

op K2 voedt op deze manier

zowel de LNB als de signaal-

verdeler. Let wel op: de gelijk-

spanning op deze koax-kabel

mag niet verdwijnen als IDU 1

wordt uitgeschakeld, want dan
is ontvangst via IDU 2 ook niet

meer mogelijk. De eerder in

Elektuur gepubliceerde indoor-

unit is uitstekend bruikbaar,

want hierbij is de spanning

voor de LNB aanwezig zolang

de IDU met de netspanning

verbonden is, dit dus onafhan-

kelijk van de stand van de

aan/uit-schakelaar.

De kondensatoren C2, C3, C6
en C7 zorgen voor een ade-

kwate ontkoppeling terwijl Cl,

C4 en C5 de koppelkondensa-

toren zijn voor de in- en uitgan-

gen van IC1. Deze laatste die-

nen een geringe reaktantie en

induktie te hebben voor het

HF-signaal.

Serieweerstand R1 moet gedi-

mensioneerd worden aan de

hand van de uitgangsspanning

van de IDU. De MMIC gebruikt

slechts 50 mA bij de aanbevo-

1

2 komponentenzijde

komponentenopstelling

achterzijde

Figuur 1. Het
schema van de
breedband-
versterker/sig-

naalverdeler,

speciaal

bestemd voor

TV-satelliet ont-

vangers.

Onderdelenlijst

Weerstanden:

R1 = 220

Q

R2.R3 = 22 Q SMD

Kondensatoren:

C1X4.C5 = 68 pF

SMD
C2X3X6 = 1 nF

SMD
C7 = 10 nF tantaal

Zelfindukties:

LU2.L3 = 12 windin-

gen 0 0,5 mm
koperlakdraad met

een interne doorsnede

van 2,5 mm

Halfgeleider:

IC1 = MSA0404
(Avantek)

Diversen:

K1,K2,K3 = BNC-

konnektor

print EPS 880067 (zie

pag. 6)

Figuur 2. De
kleine, dubbel-
zijdige print

voor de splitten

kompleet met
komponenten-
opstelling.
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Figuur 3. Een
zijaanzicht van

het prototype.

Duidelijk is te

zien hoe de
print met be-
hulp van de
HF-konnek-
toren tegen het

deksel wordt

vastgeschroefd, len voedingsspanning van duktie daarvan is zeer belang-

5,5 V. Hieruit volgt dat: rijk bij deze toepassing.

Ri=(Vlnb-5,5)/0,05 [Q]

De waarde van 220 Q zoals aan-
OpÖOUW

gegeven in het schema zorgt De schakeling wordt onderge-

voor een goede werking van bracht in een kleine aluminium

de versterker als deze is aan- behuizing. Alvorens met het

gesloten op de in Elektuur ge- bestukken van de schakeling

publiceerde IDU (Vlnb = 15 V). kan worden begonnen, moeten
Attentie: sommige outdoor- eerst de gaten voor de konnek-

units geven een voedingsspan- toren in de behuizing worden
ning voor de LNB af van 18 of aangebracht. Neem de plaatsen

zelfs 24 volt. Meet steeds de voor de gaten van de print op
spanning Vlnb op de mid- het deksel van het kastje over,

delste pen van de HF-ingangs- en boor de gaten zodat de
konnektor van de IDU als de BNC-konnektoren met een
LNB aangesloten is via de flens op het deksel geschroefd
koax-kabel. Bereken daarna kunnen worden. In figuur 3 is

R1 volgens de gegeven formu- te zien hoe de print direkt met
le. de konnektoren wordt verbon-
De dimensionering van R1 is den. Indien in plaats van BNC
niet kritisch: bereken de theo- N- of F-konnektoren worden
retische waarde en zoek ver- gebruikt, moeten andere mon-
volgens de eerstvolgende ho- tagegaten op de print aange-
gere weerstand uit de E12- bracht worden. Bevestig op het

Figuur 4. Alle reeks. Meet vervolgens het ge- kastje ook een beugel waar-
komponenten lijkspanningsnivo aan de uit- mee het aan de schotelstan-

met uitzonde- gang van de MMIC en pas de daard bevestigd kan worden.
ring van de waarde van de weerstand zono- Deze plaats is de optimale lo-

konnektoren dig aan totdat het spanningnivo katie aangezien de verbin-

worden op de ergens tussen de 5 en 6 volt dingskabel met de indoor-unit

koperzijde aan- ligt. Gebruik gewone kool- dan heel kort kan worden ge-
gebracht. weerstanden, de lage zelftn- houden. Plaats bij de konnekto-

ren ook een labeltje zodat de

kans op verkeerd aansluiten

nagenoeg nul is. Bouw daarna

de schakeling verder op zoals

in figuur 2 is aangegeven. Let

erop dat behalve de drie kon-

nektoren alle komponenten op
de koperzijde zijn aangebracht.

De aansluitdraden van C7, R1

en de drie spoeltjes dienen zo

kort mogelijk gehouden te

worden.

De MMIC wordt in een gat van

4 mm 0 gemonteerd, terwijl

de vier aansluitdraden direkt

met de koperbanen op de
print worden verbonden. Alle

kondensatoren met uitzonde-

ring van het tantaal-exemplaar

C7 zijn zogenaamde SMD-
typen. Zij worden samen met

de weerstanden R2 en R3 met
behulp van een kleine soldeer-

bout op de print gesoldeerd.

Korte soldeertijden zijn hierbij

aan te bevelen.

De drie zelf gemaakte spoeltjes

zijn identiek. Zij moeten als

volgt gewikkeld worden: LI, L2

en L3 = 12 windingen van

0,5 mm 0 koperdraad, met een
interne spoeldiameter van

2,5 mm.
Met een scherp mes kan de
isolerende PTFE-laag rond het

middenkontakt van de BNC-
konnektor verwijderd worden.

Vervolgens wordt de print op
de drie kontaktpennen van de
BNC-konnektoren geschoven.

Duw de print vervolgens stevig

vast en schroef de twaalf bout-

jes vast. Soldeer daarna de
pennen van de konnektoren

aan de print.

Tenslotte is het belangrijk er-

voor te zorgen dat de be-

lastingsimpedantie van K3
(IDU 2) altijd 75 Q is. In de
meeste gevallen zal de koax-

kabel naar de IDU voor de
juiste impedantie en demping
zorgen. Mocht echter deze ka-

bel om een of andere reden
verwijderd worden, dan moet
een dummy-belasting van 75 Q
aangebracht worden op K3.

Deze dummy-belasting kan een
weerstand van 75 Q zijn die in

een HF-plug wordt gemon-
teerd. Let er ook nog eens op
dat deze signaalverdeler het

beste zo dicht mogelijk bij de
LNB gemonteerd kan worden.

(880067)
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zelf maken

H
^ hebt ^ervoor

nodig: een spuitbus

''transparant-spray, een
layout-pagina, een UV-lamp,

natronloog en positief foto-

gevoelig printmateriaal (evt.

k
|

|

zelf ma-

T ken met posi-

r IS tieve fotokopieer-

'yS 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.)

satelliet-signaalverdeler

o

ELEKTUUR

220 50Hz F = 1AT

/iC- voeding

Nr: 880016
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AKTIEF DRIEWEG
KONCEPT
Vorig jaar hebben we onze lezers

weliswaar verrast met een haast

ideaal aktief subtraktief filter, maar
het ontbrak toen aan een praktische

uitwerking van een kompleet systeem

met dit filter. Met behulp van een
serie nieuwe eindversterker-modules

van Sanyo hebben we nu kans

gezien een kompleet aktief

driewegsysteem

op te zetten

dat een zeer hoge
kwaliteit biedt en
gekombineerd
kan worden

met de onlangs

gepubliceerde

drieweg-box

Unifase

Het aktieve subtraktieve filter

uit Elektuur september 1987

bleek bij het boxen-bouwende

gedeelte van de Elektuur-

lezers zeer gewaardeerd te

worden, getuige het aantal

reakties dat we daarop kregen.

Alleen hebben we tot nu toe

nog geen kompleet voorstel

gegeven van een aktief

luidsprekersysteem waarin dit

filter wordt toegepast. Daarvoor

hadden we een aantal redenen.

Ten eerste was er in het

Elektuur-lab geen publikatierij-

pe drieweg-luidsprekerbox die

voldeed aan de eisen die het

aktieve filter hieraan stelt. Ten

tweede wisten we ook nog niet

welke eindtrappen we moesten

nemen om een goede kwaliteit

te bereiken en toch de op-

bouw en konstruktie van het

geheel zo eenvoudig mogelijk

te houden.

Voor beide hebben we intus-

sen een oplossing gevonden.

De in november gepubliceerde

drieweg-box "Unifase" is

eigenlijk speciaal ontworpen

om met het aktieve filter ge-

bruikt te worden. In november

hebben we een passieve versie

beschreven voor degenen met

een wat smallere beurs. Men
hoeft echter alleen maar het

passieve filter weg te halen en

de box is geschikt voor een

aktieve opzet. De luidspreker-

opstelling is bij de Unifase zo-

danig dat bij de overnamepun-

ten de faseverschillen tussen

de desbetreffende luidsprekers

praktisch nul zijn, zodat de

voordelen van het subtraktieve

filter (geen faseverschil tussen

de luidsprekers) optimaal tot

hun recht kunnen komen.

Voor de eindversterkers heb-

ben we een eenvoudige, maar

vooral betrouwbare oplossing

gekozen: eindversterker-

modules. Deze hebben niet bij

iedereen zo'n goede naam,

maar dat hangt sterk af van het

type en fabrikaat. De fabrikan-

ten van deze modules hebben

de afgelopen jaren ook niet stil

gezeten en sommige leveren

momenteel uitstekende modu-

les. Wij hebben voor dit aktie-

ve systeem gekozen voor het

type STK 4036X1 van Sanyo. Dit

is een 50-W-versterker met een

volledig symmetrische uit-

gangstrap. De bijzonderheden

hiervan vertellen we straks

nog. Een ding kunnen we wel

al verklappen: door een aktie-

subtraktief

filter

gekombi-
neerd met
eind-

versterker-

modules
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Figuur 1. Het
inwendige
schema van de
Sanyo-modules
STK 4036X1. .

. . 4044X1 De
eindtrap bevat
komplemen-
taire eindtran-

sistoren.

ve DC-regeling bevat de sig-

naalweg geen enkele elko!

Voor de beveiliging en automa-

tische in- en uitschakeling van

de aktieve box hebben we een
bestaande schakeling uit de
kast gehaald, de "Protektor”

uit februari 1986. Tot zover het

overzicht van de verschillende

delen waaruit de aktieve

luidsprekerbox bestaat.

Een flinke module
In dit koncept worden dus hy-

bride eindversterker-modules

toegepast. De moderne modu-
les doen zeker niet meer on-

der voor diskreet opgebouwde
eindtrappen en in tal van gere-

nommeerde versterkers en ak-

tieve boxen worden deze mo-
dules toegepast. Kijkt u maar
eens voorzichtig onder de mo-
torkap van uw (niet zelfge-

bouwde) versterker.

Een hybride eindversterker-

module is eigenlijk niets an-

ders dan een plaatje waarop
een aantal halfgeleider-chips is

geplakt, samen met de bijbe-

horende weerstanden. Het ge-

heel is ingegoten in een kunst-

stof huisje. Eigenlijk is dat het-

zelfde als wanneer we zelf een
eindtrap met losse onderdelen
zouden opbouwen, alleen heeft

de fabrikant het werk nu voor

ons gedaan en kan er niets

meer aan het schema worden
veranderd.

De nieuwe serie symmetrische

hybride modules van Sanyo is

herkenbaar aan de toevoeging

XI achter het typenummer. De
reeks loopt van het type STK
4036X1 tot STK 4048X1, oftewel

van 50 tot 150 W bij een be-

lasting van 8 Q. In tabel 1 is

een overzicht van deze modu-
les gegeven. Zoals u ziet is de
opgegeven harmonische ver-

vorming uiterst laag.

Ten opzichte van de "gewone”
STK-modules is het inwendige
schema uitgebreid. In figuur 1

is dit afgebeeld voor de typen
4036X1 . . . 4042X1. De ingangs-

trap bestaat uit een verschil-

versterker (Tr3, Tr4) die belast

wordt door een stroomspiegel

(Tri, Tr2). Vanuit de kollektor

van Tr3 gaat het signaal verder

naar een rond Tr6 en Tr7 op-

gebouwde kaskode-schakeling.

De gelijkstroominstelling van
de ingangsverschiltrap en de
kaskodeschakeling wordt ver-

zorgd door twee konstante-

stroombronnen (Tr5 en Tr9). De
eindtrap bestaat uit de transis-

toren TrlO. . ,Trl3. Eindelijk is

Sanyo er toe over gegaan om
hier komplementaire eindtran-

sistoren toe te passen (waar-

schijnlijk waren die vroeger
veel te duur). Het gedeelte

rond Tr8 verzorgt tenslotte de
ruststroominstelling. De opzet

is niet bijster origineel, maar
het is een betrouwbaar kon-

cept dat uitstekende resultaten

kan leveren.

In figuur 2 zien we wat er aan
de buitenkant nog aan zo’n mo-
dule moet worden gehangen.
Het zijn voornamelijk elko’s en
vermogensweerstanden, omdat
men die natuurlijk niet zo ge-

makkelijk in de behuizing kan
onderbrengen. Bovendien moe-
ten de meeste frekwentiekom-

pensatienetwerken voor de
eindtrap buiten de module
worden aangebracht. Dit heeft

de fabrikant gedaan om de ge-

bruiker zelf de bandbreedte
van de versterker te kunnen la-

ten bepalen.

Bij de beschrijving van het

schema is het raadzaam om af

en toe naar figuur 1 te kijken,

zodat u ziet wat er intern aan

de diverse aansluitingen hangt.

Op de pennen 14 en 12 wordt

de symmetrische voeding voor

de eindtrap aangesloten. Het

voortrapgedeelte krijgt een
hiervan afgeleide spanning via

pen 15 en 5. Door de aanwezig-

heid van een weerstand en een
elko (R7/C9 resp. R8/C11) wor-

den spanningsveranderingen in

de hoofdvoeding verzwakt

voordat deze op de voortrap

Tabel 1.

type

aantal

aanslui-

tingen

maximale

waarden
aanbevolen

waarden
gegevens bij

aanbevolen waarden

Ub Tb
Ub bij

Rl =
8 Q

verster-

king

Av

POmax

bij

Rl = 8 Q

THD
f = 20 Hz. . .20 kHz

Pomax bij

Rl = 4 Q
f = 1 kHzAv = 26 dB Av = 40 dB

V El V dB W % % W
STK 4036X1 ±53.5 ±37.0 26— 45 50 0.003 0.008 55
STK 4038X1 ±58.0 125 ±40.0 26-45 60 0.003 0.008 60
STK 4040X1 15 ±63.0 125 ±43.5 26-45 70 0.003 0.008 70
STK 4042X1 ±67.0 125 ±46.5 26-45 80 0.003 0.008 80
STK 4044X1 ±74.0 125 ±51.0 26-45 100 0.003 0.008 100
STK 4046X1 ±80.0 125 ±55.0 26-45 120 0.003 0.008 120
STK 4048X1 18 ±87.0 125 ±60.0 26-45 150 0.003 0.008 150
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terecht kunnen komen.

Tussen pen 13 (de uitgang) en

pen 2 (de inverterende ingang)

is een tegenkoppeling opgeno-

men die is voorzien van een

aktieve DC-korrektie in de

vorm van integrator IC2. De
versterking van de module

wordt bepaald door de verhou-

ding tussen R3 en R4 (in dit ge-

val circa 26 dB). Het uitgangs-

signaal van de versterker wordt

verder ook nog door een laag-

doorlaatfilter gevoerd (R14/C15)

en dan door IC2 vergeleken

met de nul van de schakeling.

Afwijkingen worden via weer-

stand R13 dan doorgegeven aan

de inverterende ingang van de

versterker. Een elko in de te-

genkoppeling is daardoor over-

bodig geworden, wat duidelijk

merkbaar is in de weergave-

kwaliteit (zie het stuk over kon-

densatoren bij deel 3 van "the

preamp”).

Aan de ingang is gekozen voor

een MKT- of MKH-kondensator,

zodat in de hele signaalweg

geen elko meer voorkomt. Het

netwerkje Rl/Cl aan de ingang

beperkt de bandbreedte van

het ingangssignaal, zodat TIM-

vervorming in de versterker zo-

veel mogelijk wordt vermeden.

R6 en C8, die tussen pen 8 en

11 van de module zitten, beper-

ken de bandbreedte van de in-

gangsverschiltrap van de ver-

sterker. CS, C6 en C7 vormen

verdere frekwentiebeperkende

faktoren in het overige gedeel-

te van de eindtrap.

Weerstand Ril vormt een soort

gekombineerde emitterweer-

stand voor de eindtransistoren.

Normaal heeft elke eindverster-

kerhelft een eigen emitter-

weerstand, maar Sanyo heeft in

dit geval voor een geheel

eigen konstruktie gekozen in

de vorm van één enkele weer-

stand in de gemeenschappelij-

ke uitgang. Aan de uitgang be-

vindt zich verder een op een

weerstand gewikkelde spoel

(om te grote stromen bij kapa-

citieve belastingen te voorko-

men) en een Boucherot-net-

werk (C13/R10) dat er voor

zorgt dat de eindtrap ook bij

hogere frekwenties nog een

belasting aan zijn uitgang ziet

(de impedantie van de luid-

spreker neemt bij hogere fre-

kwenties namelijk sterk toe).

65

Figuur 2. Het
schema van de
komplete mo-
dule-eindtrap.

Door toepas-

sing van een
aktieve DC-
korrektie is

geen elko

meer aanwezig
in de tegenkop-

peling. Het ge-

deelte in het

kader is de
voeding voor

drie modules.
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Figuur 3. Het
schema van het

filter met de
waarden voor
kantelpunten

op 370 en
3200 Hz.

Figuur 4. Het
schema van de
protektor. Let
op de weer-
stand en de di-

ode die extra

kunnen worden
toegevoegd.

Het gedeelte
rond IC11 kan
worden wegge-
laten.

Daarmee hebben we de opzet

van de eindtrap besproken. De
voeding voor de hele aktieve

schakeling (met drie eindtrap-

pen) bestaat uit een trafo die

sekundair 2 x 25 V levert, een
bruggelijkrichter en 4 elko’s

van 10.000 //F (gebruikt men de
modules om een "gewone”
eindversterker op te bouwen,
dan zijn 2 elko’s van 10.000 /jY

meestal voldoende). Bij de
eindversterkermodule wordt

van deze spanning met behulp

van een paar zenerdioden een
symmetrische spanning van +
en -15 V voor de LF 411 afge-

leid.

Metingen aan de op deze wijze

opgebouwde eindversterkers

gaven uitstekende meetresulta-

ten, zoals u in tabel 2 kunt zien.

Voor de aktieve opzet zijn drie

identieke 50-W-modules ge-

bruikt. In principe kan men
voor midden en hoog kleinere

eindtrappen toepassen, maar
dat betekent wel twee verschil-

lende voedingen en dat is een
vrij kostbare geschiedenis. Als

men een beetje voorzichtig

omgaat met de volumeregelaar

en niet met opengedraaide re-

gelaar stekers verwisselt, dan
zullen squawker en tweeter

ook met 50-W-modules een
heel lang leven hebben. 50 W
is overigens ruim voldoende
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voor de door ons toegepaste

woofer in de Unifase.

Het filter en de
beveiliging

Van het subtraktieve filter druk-

ken we hier nogmaals het

schema af (figuur 3), met de
komponentenwaarden voor

kantelpunten op 370 en

3200 Hz. Verder is hieraan niets

veranderd. In principe moet dit

filter een flinke verbetering ten

opzichte van de passieve versie

van de Unifase geven, omdat

faseverschillen tussen de
luidsprekers (ook in de overna-

megebieden) niet voorkomen.

Het schema van de protektor-

schakeling is ook nog maar

even klein afgedrukt, aange-

zien het al enige tijd geleden

is dat we deze schakeling ge-

publiceerd hebben. Ten op-

zichte van het originele schema
zijn twee komponenten toege-

voegd: een diode en een weer-

stand bij druktoets SI, die er-

voor zorgen dat de schakeling

na een reset meteen gaat wer-

ken en niet meer hoeft te

wachten op het binnenkomen

van een audio-signaal. Het ge-

deelte rond IC11 (de tempera-

tuurbeveiliging) hebben we
weggelaten, omdat de modules

zo’n grote koelplaat hebben dat

oververhitting nauwelijks mo-

gelijk is. Verder regelt de scha-

keling praktisch alles in de ver-

sterker: zodra een audiosignaal

binnenkomt, wordt de voeding

voor de eindtrappen ingescha-

keld. Ontvangt de protektor ge-

durende 5 minuten geen sig-

naal, dan wordt alles weer uit-

geschakeld. Tijdens bedrijf

wordt de gelijkspanningsinstel-

ling van elke eindtrap afzon-

derlijk in de gaten gehouden,

mocht er toch ooit iets mis-

gaan.

Het kombineren

van de
schakelingen
Bij dit artikel is een foto afge-

drukt van een kast waarin alle

"aktieve elektronica" is onder-

gebracht. Dit geeft een goed

idee van de totale opzet.

We beginnen natuurlijk met het

opbouwen van de verschillen-

de printen. In figuur 5 is de

print voor de eindversterker-

modules afgebeeld. De spoel

aan de uitgang van de verster-

ker bestaat uit 30 windingen

koperdraad van 1 mm dikte,

die in drie lagen op weerstand

R9 zijn gewikkeld. Verder

spreekt de komponentenop-

stelling wel voor zich. De mo-

dule wordt pas aan de print

gesoldeerd als deze verder he-

lemaal opgebouwd is. Kort de

pootjes van de module niet in,

want de module moet een
beetje flexibel blijven ten op-

zichte van de print. Wie voor

bepaalde toepassingen zwaar-

dere eindversterker-modules

wil gebruiken, moet ook nog

Tabel 2.

Technische gegevens 4036XI-eindversterker

Uitgangsvermogen (Rl = 8 Q : 50 W
Signaal/ruis-verhouding : > 1 10 dB

Bandbreedte (1 Wuit) : 3 Hz... 150 kHz (-3 dB)

THD (1 Wuit) : < 0,005% (1 kHz)

< 0,03% (20 Hz... 20 kHz)

Ingangsgevoeligheid : 1 Veff

Uitgangsimpedantie : < 0,02 Q (20 Hz.

.

.20 kHz)

Figuur 5. De
print voor de
module-emd-
versterker. De
spoel bestaat

uit 30 windin-

gen koper-

draad rond R9.

Onderdelenlijst

eindversterker

(per eindtrap)

Weerstanden:

R1.R6 = 1 k

R2.R1 3 = 33 k

R3 = 12 k

R4 = 560 Q

R5 = 10 k

R7.R8 = 100 Q
R9 = 10Q/1 W
R10 = 4,7 Q
Ril = 0,22 Q/5 W
R12.R14 = 1 M
R15.R16 = 2k2

Kondensatoren:

Cl = 470

p

C2 = 2//2 MKT
C3 = 6p8

C4 = 1 // MKT
C5 = 1 n

C6,C7,C8 = 100 p

C9.C11 = 1 00 /i/63 V

CIO,Cl

2

= 10 /i/63 V

C13 = 100 n

C14.C15 = 220 n

C16,C17 = 100 pi

40 V

Halfgeleiders:

D1,D2 = 1N4148

D3.D4 = 15 V/1 W
zenerdiode

IC1 = STK 4036X1

IC2 = LF 411
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de weerstanden Rlla. . .Rllc

monteren bij de typen 4046X1

en 4048X1 (die bezitten name-

lijk parallel geschakelde eind-

transistoren). Bij de modules

4036X1. . .4044X1 is alleen Ril

nodig.

Daarna kunnen het filter en de

protektor worden opgebouwd.

Let bij het filter op dat de

juiste weerstandswaarden op

de goede plaats komen te zit-

ten, want dat geeft bij 1%-

metaalfilmweerstanden vaak

problemen. Meet elke weer-

stand liefst even na met een

meter. Bij de protektor moet u

even kijken waar de extra di-

ode en weerstand op de print

kunnen worden toegevoegd.

Problemen zal dat wel niet ge-

ven.

Daarna moet de hele kombina-

tie in een kast worden ge-

bouwd. Wij hebben gekozen

voor een kast die aan de ach-

terzijde van de Unifase kan

worden opgehangen, zodat de

verbindingskabels tussen kast

en luidsprekers zo kort moge-

lijk kunnen blijven. Men kan

dan tenminste overal goed bij,

ook als het nivo van een luid-

spreker nog eens veranderd

moet worden. Vindt men deze

opzet niet zo fraai, dan kan de

hele elektronica natuurlijk ook

onder in de kast van de Uni-

fase worden gemonteerd.

In figuur 6 is een bedradings-

schema van het geheel gege-

ven. Let er op dat één centrale

massa in het systeem wordt

aangehouden en dat geen
aardlussen ontstaan door afge-

schermde kabels. Bij elke afge-

schermde kabel mag slechts

aan één zijde van zo’n kabel de

afscherming aan massa worden

gelegd (behalve bij de ingang).

Voordat u met het bedraden
van het voedingsgedeelte be-

gint, is het verstandig om eerst

nog eens de veiligheidspagina

(blz. 8) aandachtig door te le-

' zen. Er zijn hier nogal wat on-

derdelen die netspanning voe-

ren, dus dat moet allemaal op

een verantwoorde wijze wor-

den aangesloten. Let goed op
bij de montage van de twee re-

lais die de nettrafo schakelen

en de bijbehorende weerstand.

Monteer deze drie komponen-
ten op een stukje gaatjesboard

en verwijder over een afstand

van minstens 6 mm de koperen

eilandjes die zich tussen de
netspanning-voerende punten

en de laagspanningsaansluitin-

gen van de relais bevinden.

Isoleer ook alle 220-V-aan-

sluitingen, zodat geen aanraak-

gevaar bestaat. Voor de protek-

tor- en filter-print wordt overi-

gens een aparte trafo gebruikt,

die voor voeding van deze

twee printen zorgt als de

hoofdtrafo door de protektor

wordt uitgeschakeld.

De drie modules kunnen zon-

der isolatie, maar wel met koel-

pasta tegen een grote koelplaat

worden geschroefd. De in-

gangsbus moet geïsoleerd t.o.v

de kast worden gemonteerd.

Bevestig tussen de print van

het filter en de protektor, in-

dien deze boven elkaar wor-

den gemonteerd, een afscher-

ming in de vorm van een blik-

ken plaatje. De protektor-

schakeling kan anders enige

storing in het filter veroorzaken

(wij hebben in elk geval een

hele dag nodig gehad om deze

storingsbron te ontdekken).

Er kan gespeeld
worden
Als alles is opgebouwd kan

men eerst de schakeling testen

zonder luidsprekers. Na het in-

schakelen van de voedings-

spanning moet altijd eerst even

op de reset-knop worden ge-

drukt om de protektor te star-

ten. Na enige tijd worden dan

de eindtrappen met de uitgan-

gen verbonden, als alles goed
is en geen gelijkspanningen op
de uitgangen staan. De aan-

spreekgevoeligheid kan met PI

op de protektor-print worden
ingesteld, daarna worden alle

potmeters op de filter-print

eerst helemaal opengedraaid

(geen verzwakking). Let er op
dat PI en P3 precies andersom
moeten worden gedraaid dan
P2 en P4. Nu moeten de uit-

gangsspanningen nog op het

juiste nivo worden ingesteld

voor de luidsprekers van de
Unifase. Het BP-uitgangssignaal

wordt met P3 op een verzwak-

king van 1 dB ingesteld en het

HP-uitgangssignaal met P4 op
een verzwakking van 2 dB. Dat

kan men doen met behulp van

een generator en een wis-

selspanningsmeter, maar het

kan ook eenvoudiger door met

een ohmmeter de weerstands-

waarde van de loper van een

potmeter t.o.v. massa te meten.

De loper van P3 moet op 0,9

van zijn totale waarde staan en

de loper van P4 op 0,8 van zijn

totale waarde (wel meten als de

netschakelaar "uit” staat).

Is dat gebeurd, dan kunt u de
Unifase aansluiten. Alle

luidsprekers worden in fase

aangesloten, de aansluitingen

van de middentoner mogen
dus niet worden verwisseld zo-

als bij de passieve versie het

geval was. Nog een belangrijke

opmerking: meet de eindtrap-

pen nooit door met een sinus-

generator als de luidsprekers

zijn aangesloten, want daar

kunnen midden- en hoogtoner

niet tegen!

We hebben uitgebreid ge-

luisterd naar de aktieve versie

van de Unifase en kunnen u

vertellen dat de aktivering ze-

ker de moeite waard is. De
basweergave wordt aanmerke-

lijk strakker, en het lijkt zelfs of

de bas verder naar beneden
doorloopt (wat in werkelijkheid

natuurlijk niet het geval is, de

frekwentiekurve is exakt het-

zelfde gebleven). Midden en
hoog hebben duidelijk een an-

der karakter gekregen ten op-

zichte van de passieve versie,

wat natuurlijk vooral hoorbaar

is bij stemmen. Konklusie: we
zijn zeer tevreden met het re-

sultaat en bevelen deze opzet

aan bij elke serieuze muziek-

liefhebber die graag knutselt

met elektronica.

(880030)

Literatuur:

Protektor, Elektuur februari

1986, blz. 62 e.v.

Aktief subtraktief filter,

Elektuur september 1987,

blz. 62 e.v.

Unifase, Elektuur november
1987, blz. 46 ex

Figuur 6. Zo
moet alles wor-

den bedraad.

Als dit schema
wordt aange-
houden, kan er

eigenlijk niets

mis gaan en
heeft u ook
geen last van

brom.

Onderdelenlijst

voeding:

nettrafo sekundair 2 x

25 V/4,5 A, bijv. ILP

61016
bruggelijkrichter

BYW64
4 elko’s 10.000///

40 V

zekering 2 A traag.

met zekeringhouder

netschakelaar 2 x

maak, 6 A

nettrafo sekundair 9 V/

1,7 A en 2 x 15 V/

0,5 A, bijv. ILP

1B338

zekering 0,5 A traag,

met zekeringhouder

Diversen:

koelplaat, thermische

weerstand < 1 ,5 K /

W per module, bijv.

35 cm koelprofiel

SK04 voor 3 modules

trekontlasting voor net-

snoer of euro-chassis-

deel zonder randaarde

Re1,Re2: spoelspan-

ning 12 V, 1 maak-

kontakt 250 V-,

5 A, bijv. Siemens

V23037-A0002-A102

Re3: spoelspanning

12 V, 4 maakkon-

takten, 6 A, bijv.

Siemens V23100-

V7212-F1 10

Frekwentiebepalende

komponenten voor

subtraktieve filter:

R3. . .R6,R15. . . R 1

7

= 30k1

R7 . . . R9,R23. . .R26,

R31 . . .R33 = 34k8

Verder gelden alle

waarden van de

oorspronkelijke

onderdelenlijst
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EEN E 2PROM IN DE
MICROPROCESSOR-
GESTUURDE VOEDING
Bij het eikaars krachten meten van haifgeieiderfabrikanten wordt

met name de kapaciteit van de geproduceerde RAM’s en EPROM’s
als meetlat gehanteerd. Anno 1988 slaat men elkaar met chipjes
van één megabit en meer om de oren. Met die wetenschap is het
op het eerste gezicht nauwelijks te geloven dat er tegenwoordig
ook nog geheugenchips aan de man gebracht worden van 1 K of
minder. Het is dan ook niet de geheugenkapaciteit, maar veeleer

de bijzondere wisbaarheid (of moeten we duiden op de
onwisbaarheid) die de E2PROM onderscheidt van "'normale

"

geheugen-iC’s.

Zoals bekend kan er zodra
er dorst naar geheugen
gelest moet worden, geko-
zen worden uit twee soor-

ten: zowel lees- als schrijf-

bare maar vluchtige RAM
(uitschakelen van de voe-
ding leidt tot verlies van
data) of de geheugen-
vaste (E)(P)ROM die echter
alleen gelezen kan worden.
Uiteraard kan ook voor
batterij-gebufferde RAM
gekozen worden of voor
mutanten daarvan, zoals

de zero power RAM (met
ingebouwde batterij-

buffering), maar daar moet
dan ook voor betaald wor-
den. Een E 2PROM (electri-

cally erasable programm-
able read only memory)
kan soelaas bieden bij be-
paalde applikaties omdat
deze de geheugenvast-
heid van een EPROM kop-
pelt aan de flexibiliteit van
een RAM.

Eigenschappen
en
toepassingen
Feitelijk zijn met de naam
van de E 2PROM de belang-
rijkste eigenschappen ge-

geven, maar er zijn een
paar kanttekeningen. Een
E 2PROM gedraagt zich als

ROM en kan dus, in eerste

instantie, alleen gelezen
worden. De bijzondere op-
bouw maakt het echter
mogelijk de E 2PROM te wis-

sen en daarna opnieuw te

programmeren tijdens nor-

maal bedrijf. Daarbij is niet

- zoals bij de EPROM - ul-

traviolet licht of een exter-

ne hoge program-
meerspanning nodig. Eén
enkele 5-V-voeding, waar-
uit het IC intern een hoge-
re programmeerspanning

opwekt, volstaat. Het wissen

kan selektief, dus per ge-
heugenlokatie (register),

geschieden. Een belangrijk

verschil met een gewone
RAM is echter dat het pro-

grammeren aanmerkelijk
meer tijd vergt (minimaal
ÏO ms per register) en dat
slechts een beperkt aantal
schrijfcycli (tot ÏOOOO per
register) toegestaan is. Een-

maal geprogrammeerde
data worden, net als bij

EPROM's, slechts voor een
bepaalde tijd gegaran-
deerd (ÏO jaar). Data
moeten daarom, voordat
deze periode verstreken is,

met een erase-write-cyclus

ververst worden.
De hiervoor geschetste
"beperkingen” van
E 2PROM’s maken ze niet

minder geschikt voor juist

heel specifieke doelein-
den. In onze micropro-
cessor-gestuurde voeding
zit een E 2PROM waarin een
aantal voorkeursinstellingen

(stroom en spanning) wor-

den opgeslagen. Deze in-

stellingen worden in de re-

gel niet zó vaak gewijzigd,

maar het is wel prettig dat
ze niet elke keer opnieuw
geprogrammeerd hoeven
te worden nadat de voe-
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ding uitgeschakeld is ge-
weest.

Een andere toepassing van
E 2PROM's vinden we bij die

bekende gloeilampenfabri-

kant die behalve peertjes

onder andere ook frekwen-

tietellers maakt. In elke fre-

kwentieteller is een kristal-

oscillator te vinden die als

tijd referentie dient. Om de-

ze zo stabiel mogelijk te

maken wordt hij vaak in

een (duur) oventje ge-

plaatst. Met behulp van
een E 2PROM kan op een
goedkopere wijze een
maximale nauwkeurigheid

gehaald worden. Van elk

kristal wordt individueel de
temperatuurkarakteristiek

opgemeten. Deze kurve

wordt als look-up-table in

een E 2PROM geplaast. De
microprocessor die de fre-

kwentiemeter stuurt, meet
tevens de temperatuur van
het kristal en kan, dankzij

de temperatuurkarakte-

ristiek in de E 2PROM, de
kristalfrekwentie korrigeren.

Praktische

E2PROM-
perikelen

Bezien we het interne blok-

schema van de E 2PROM
die ook in de micro-

processor-gestuurde voe-

ding gebruikt wordt, dan
valt onmiddellijk het ver-

schil met gewone geheu-
gen-IC's op. Het data-

transport van en naar de
E 2PROM is serieel (de hele

zaak past in een goedko-
pe 8-pens-behuizing). Ge-
zien het beperkte aantal

stuurlijnen is het mogelijk

behalve data ook instruk-

ties naar de E 2PROM te

zenden. Instrukties hebben
een 9-bits serieel data-

formaat waarbij het eerste

bit (startbit) altijd "1"
is.

Daarop volgen vier bits ais

opcode (zie tabel 1 ) en
vier bits als adres. Deze
vier adresbits verklappen

al dat er, bij dit exemplaar,

in totaal 16 registers be-

schikbaar zijn die elk op
hun beurt 16 bits breed
zijn. De totale kapaciteit is

dus (maar) 256 bits.

We geven een overzicht

van de diverse instrukties.

Read: data worden eerst

in het data-schuifregister

geplaatst en daarna via

de seriële data-uitgang

(DO) naar buiten ge-

transporteerd (elk bit op
de O-l-overgang van de
SK-klok-ingang). Het eerste

bit is een dummy-bit (lo-

gisch nul). Alleen in de
read-mode is de DO-
uitgang aktief, in alle an-

dere gevallen is hij hoog-
ohmig.

Erase/Write Enable

(EWEN): deze instruktie

moet altijd uitgevoerd wor-

den voordat data gewist of

geschreven kunnen wor-

den.

Erase register: anders

dan bij een RAM moet
een register eerst gewist

worden voordat er nieuwe
data in geschreven kunnen
worden. Dat kan met deze
instruktie per register uitge-

voerd worden.

Erase all registers: iden-

tiek aan de vorige in-

struktie met het verschil

1 Block and Connection Diagrams

Duel IrvLIne Pacfcage

Ontof N omber NMC9306N
NS PicUo* Number NOSE

PfnN

CS Chip Select

SK Serie) Date Ciock

Dl Serial Data input

DO Serial Data Output

VCC Power Suppfy

GND Ground

2 Instmction Set

E3 Op Code Móm. Data

REAO 1 10xx A3A2A1A0 Raad register A2A2A1A0

WRITE 1 01 xx A3A2A1A0 D15-D0 Write register A3A2A1A0

ERASE 1 11 XX A3A2A1A0 1 V
1

1 Tl ,'T* LV ,.\L
r

'l I

EWEN 1 0011 XXXX Erase/write enable

EWDS 1 0000 xxxx Erase/write diséble

ERAL 1 0010 xxxx Erase all registers

WRAL
1

1 0001 xxxx DIS-00
1

Write all registers

NMC8306/COP494 haa 7 inatructtons aa ehöwn. Nota that MS8 of any pWen tnatruction ia a -1" and n «Wwed
aa a «tart Oh in the interface eequence The ne*t ê b*u cerry the op code and the M*t addresa lor ^ of ie.

1*«l ragleiere

X la a don t care atate.

dat hierbij alle registers ge-

lijktijdig gewist worden.

Write: schrijven van data
naar een gespecificeerd

register dat vooraf gewist

moet zijn.

Write all registers: dezelf-

de data worden gelijktij-

dig in alle registers ge-

schreven.

Erase/write disable:

maakt het onmogelijk

per abuis registers te wis-

sen of te overschrijven.

Twee stuurlijnen dienen

voor de timing. SK (serial

data clock) dient voor het

serieel in- en uitschuiven

van data en instrukties tij-

dens de laag-hoog-
overgang. De klokfrekwen-

tie mag maximaal 250 kHz

bedragen. Met CS (chip

selekt, aktief hoog) worden
alle data-transakties mo-
gelijk gemaakt. Met de CS-

lijn wordt ook de wis- en
de programmeertijd be-

paald (deze moet liggen

tussen 10 en 30 ms). Na-

dat een wis- of schrijf-

instruktie geladen is, start

de wis/schrijfcyclus op de
hoog/laag-overgang van
de CS-lijn. Het programme-
ren duurt tot het moment
dat de CS-lijn weer ’T
wordt. De SK-ingang is in-

aktief gedurende deze tijd.

CS kan na het programme-
ren "1" blijven om bijvoor-

beeld een nieuwe instruktie

te laden of wederom "O"

gemaakt worden om de
E 2PROM in de low-power-

toestand te brengen.

Overigens moet CS tussen

verschillende instruktiecycli

minimaal 1 ps "O" zijn.

(880086)

Figuur 1. He! funktionele

inwendige en het fysieke

uitwendige van de
E2PROM die ook in de
microprocessor-gestuurde

voeding wordt gebruikt.

Figuur 2. Met diverse in-

strukties kan gelezen, ge-

wist of geschreven worden.

Figuur 3. Timing-diagram
van een schrijfoperatie.
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CfiSSETTE-
RECORDER-
SNELHEIDS-
KALIBRATOR

voor de
juiste

toonhoogte

HYSTERESIS TENSION SERVO CONTROL
SUPER ACCULIGN ROTATING HEAD SYSTEM

R-888X Auto Reverse Stereo Cassette Deck
fe—j

Niet elk cassette-deck of -recorder draait exakt met de
genormaliseerde snelheid van 4,75 cm per sekonde
Vaak kan de afwijking meerdere procenten bedragen en
dat hoort men bij het beluisteren van voorbespeelde
cassettes. In dit artikel geven we u enkele tips om de
snelheid van uw cassetterecorder redelijk nauwkeurig en
zonder dure hulpmiddelen in te stellen.

De compact-cassette is nog
steeds een van de eenvou-

digste audio-opslagmedia.

Praktisch iedereen heeft dan
ook wel een of meer cassette-

apparaten in huis. Voor weinig

geld kan men tegenwoordig al

een apparaat kopen dat een
prima kwaliteit levert. Er zijn

echter enkele punten die best

voor verbetering vatbaar zijn.

Zo is de afregeling van een
cassette-deck vaak verre van

optimaal, zelfs als het nieuw uit

de doos komt. Een van die af-

regelpunten is de snelheidsre-

geling. Voor een goede kom-
patibiliteit hoort die wel vrij

nauwkeurig afgeregeld te zijn,

anders kan dat wel eens hoor-

bare afwijkingen geven bij het

uitwisselen van cassettes tus-

sen verschillende cassette-

decks.

Onze ervaringen op dit gebied
zijn tamelijk slecht. Bij metin-

gen bleken zelfs splinternieu-



we cassette-decks boven de

ƒ 1000,- snelheidsafwijkingen

van meer dan 3% te vertonen.

Nu is dat afregelen van die

snelheid vrij eenvoudig, zodat

men dat vrij gemakkelijk zelf

kan doen. In elk cassettedeck

van wat betere kwaliteit zit een
instelpotmeter voor het afrege-

len van het toerental van de
hoofdmotor. Die zit meestal bij

een IC dat de motorregeling

verzorgt of direkt achter op het

motortje (in het laatste geval zit

de elektronische toerenrege-

ling in de behuizing van het

motortje). We geven u hier

twee manieren om de snelheid

te meten, een heel eenvoudige

en een wat luxueuzere met wat

elektronica.

De makkelijkste

manier
Neem een oude cassette (of

koop een cassette van een

paar gulden) en zet daar met

behulp van een generator o.i.d.

een fluittoon op (de frekwentie

is niet belangrijk, als ze maar

goed hoorbaar is). Spoel de

cassette daarna terug en trek

de band voorzichtig met een

potlood uit het huisje. Leg de

band op een schone tafel en

meet vanaf het overgangspunt

tussen aanloopband en ge-

luidsband heel nauwkeurig de
lengte van het stuk band dat

we voor de meting willen ge-

bruiken. Hoe langer het

meetstuk, des te nauwkeuriger

wordt de meting, als u ten-

minste ook nauwkeurig de
lengte afmeet. In tabel 1 zijn

de te bereiken meetfouten ge-

geven voor verschillende band-

lengtes, zodat u zelf kunt kie-

zen hoe ver u wilt gaan. Daar-

bij zijn we er van uit gegaan
dat de meetfout met de stop-

watch niet groter is dan 1 s

(met een beetje oefening is dat

terug te brengen tot circa

0,2 s).

Nadat de lengte van het te ge-

bruiken stuk band zo exakt mo-
gelijk is bepaald, wordt de
band op dat punt afgeknipt. De
rest van de geluidsband kunt u

in de prullebak gooien (het is

daarom gemakkelijk om een zo

kort mogelijke cassette te ne-

men). Plak de band nu aan de

uitloopband (met speciaal plak-

band, niet met gewoon plak-

band!) en spoel de band weer
voorzichtig terug in de casset-

te. Klaar is de meetcassette. U
hoeft deze maar in het cas-

sette-deck te stoppen, de band

te starten en de stopwatch in te

drukken als de fluittoon begint.

Stopt de toon, dan stopt u ook

de stopwatch en kan de tijd

worden afgelezen. Het makke-

lijkst is een cassette met een
bandlengte voor 100 sekonden.

De gemeten tijdafwijking is in

dat geval gelijk aan de procen-

tuele afwijking. Deze methode

is bijzonder eenvoudig en toch

vrij nauwkeurig.

iets luxueuzer
Men kan op dit thema heel wat

varianten bedenken. We geven

u hier ter illustratie nog een

oplossing waarbij de looptijd

van de meetband langs elektro-

nische weg bepaald wordt.

In het huisje van de cassette

wordt naast de band een zoge-

naamde reflective-object-

sensor gemonteerd (in het

prototype een OPB-706 van

TRW), die in staat is de over-

gang tussen de (half-door-

zichtige) aan- en uitloopband

en de (ondoorzichtige) mag-

neetband te detekteren. Via de

interface-schakeling uit figuur 2

kan de detektor worden aan-

gesloten op een counter, waar-

door een betere nauwkeurig-

heid kan worden verkregen.

Met de beide potmeters kun-

nen de gevoeligheid en de

hysteresis worden ingesteld.

Ook bij deze methode zal men

Figuur 2. Begin
en einde van

de meetband
kunnen ook
worden gede-
tekteerd met
behulp van een
reflektiesensor

die in de cas-

sette wordt ge-

monteerd. Via

deze interface-

schakeling kan
de sensor op
een counter

worden aan-

gesloten.

2

reflecting aurfaca

= cassette tape

880013-11
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Tabel 1.

Bandlengte

1 (cm)

Looptijd

t (s)

Meetnauwkeurigheid

bij At = 1 s

(%)

47,5 10 10

237,5 50 2

475 100 1

950 200 0,5

eerst zelf een bepaalde band-

lengte moeten afmeten.

Tot zover onze methodes. Wil

men de zaken professioneler

aanpakken, dan kan men een

echte referentiecassette aan-

schaffen die een bepaalde fre-

kwentie bevat. Op een fre-

kwentiemeter kan men dan

precies zien hoe groot de af-

wijking is. Bij dergelijke pro-

fessionele meetcassettes hoort

natuurlijk een aangepaste prijs,

die kan oplopen tot enkele

honderden guldens voor één

cassette. Niet direkt de moeite

waard om aan te schaffen voor

het afregelen van één cassette-

deck. Onze methode is dan

iets goedkoper!

(880013)

Tabel 1. Ver-

schillende

bandlengtes

met de daarbij

haalbare meet-
nauwkeurig-
heid.

Figuur 1. Door
het nauwkeurig
afmeten van

een bepaalde
bandlengte kan
men een vrij

nauwkeurige
meetband ma-
ken.

1

uitloop-

band

\ bandlasVI
magneetbandm

i

880013-10
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//C-GESTUURDE
VOEDING
De vorige maand hebben we uitgebreid kennis gemaakt
met de schema’s van de <uC-gestuurde voeding en de
werking beschreven. Deze maand gaan we verder met
de bouw van het apparaat, nadat we eerst de funktie

van de diverse bedieningsorganen hebben besproken.

de
bediening
en de
konstruktie

Het is geen vergissing dat we
beginnen met de bedienings-

voorschriften van een apparaat

dat u nog niet gebouwd hebt.

Het voordeel van deze aanpak

is, dat u een beter inzicht krijgt

in het funktioneren van de
hardware en de software van

de voeding voordat u aan de
slag gaat. In figuur 9 hebben
we daarom de layout van de
frontplaat afgebeeld, zodat u

kunt zien waar wat zit. Deze
frontplaat is als zelfklevende fo-

lie, inklusief membraanschake-
laars, verkrijgbaar via de front-

plaat-service.

Op de frontplaat bevinden zich

2 komponenten die niet door

de microcontroller bestuurd

worden: de aan/uit-schakelaar

en de MAX-LED naast de
stroommeter. Deze LED (D5 uit

figuur 8) wordt via de control-

ler-print direkt gestuurd door

IC2 uit figuur 2. Nog een
vreemde eend in de frontplaat-

bijt is de draaiknop (SETTING),

waarmee de spanning en de
stroom kunnen worden in-

gesteld. In het algemeen is het

immers zo dat bij computer-

gestuurde apparaten dergelijke

instellingen worden gedaan
door middel van schakelaars

die dan met ” + ” en of

"UP” en "DOWN” gemerkt
zijn. De ervaring leert dat een

dergelijke manier van instellen

meestal te snel of te langzaam

werkt. Vandaar dat we onze

toevlucht hebben genomen tot

een speciale schakelaar, die

voor de gebruiker reageert als

een meerslagen-potmeter (die

dan wel géén eindaanslag

heeft).

draaiknop SETTING
schakelaar U/I

de LED’s SET
de displays

De zevensegment-displays ge-

ven meestal de gemeten uit-

gangsspanning en -stroom aan.

Dat betekent dat de SET-LED’s

naast deze displays ”uit" zijn.

De analoge spanningsmeter

heeft twee meetbereiken ge-

kregen, zodat ook deze meter

met een redelijke nauwkeurig-

heid is af te lezen. Welke
schaal gebruikt wordt, wordt

aangegeven door een LED
naast de desbetreffende schaal.

De (automatische) keuze van de
schaal hangt af van de ingestel-

de waarde — het omschakel-

punt ligt bij 10 V. Op de analo-

ge meters worden de gemeten
en de ingestelde waarde ge-

lijktijdig weergegeven. De in-

gestelde waarde wordt weer-

gegeven door een enkele LED
(dot-schaal), de gemeten waar-

de door een balk (bar-schaal).

Aangezien de gemeten waarde

niet groter kan worden dan de
ingestelde waarde, kan er geen
verwarring ontstaan.

Voor het instellen van de span-

ning en de stroom zijn een
draaiknop en een schakelaar

aanwezig. Gewoonlijk bezit een
voeding een potmeter voor het
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instellen van de spanning en

een tweede exemplaar voor

het instellen van de stroom.

Aangezien daar normaal

gesproken toch nooit tegelijk

aan gedraaid wordt, hebben

we om ekonomische redenen

beide funkties onder één knop

ondergebracht. Om toch te

kunnen aangeven of de span-

ning danwel de stroom moet

worden ingesteld, is de scha-

kelaar ”U/I" toegevoegd. Met

een druk op deze schakelaar

schakelt u om van spanning

naar stroom en omgekeerd.

Welke instelling u kunt veran-

deren, wordt aangegeven door

de LED die in deze schakelaar

is geïntegreerd. Is de LED ge-

doofd, dan kan de spanning

worden ingesteld, als de LED
brandt is de stroom aan de

beurt. Als er circa 5 sekonden

niets aan de instelling is veran-

derd zal deze LED automatisch

weer doven.

Als de instelling wordt veran-

derd, dan is het natuurlijk pret-

tig als ook te zien is wat die in-

stelling nu is. Uiteraard hebben
we er voor gezorgd dat dat

kan. Zodra er aan de knop
"SETTING” gedraaid wordt,

gaat de LED "SET” branden bij

het display dat de bewuste in-

stelling dan aangeeft. Met an-

dere woorden: zodra er aan de
instelling wordt gesleuteld,

geeft het desbetreffende digita-

le display niet de gemeten
maar de ingestelde waarde

aan. Na de laatste verstelling

blijft de ingestelde waarde nog

2 sekonden op het digitale dis-

play staan, waarna automatisch

weer wordt overgegaan op de
gemeten waarde.

schakelaar 0 V OUT
LED 0 V OUT

Een dergelijke schakelaar zou

eigenlijk iedere voeding moe-

ten hebben. Met deze schake-

laar wordt namelijk met één

druk op de knop de uitgangs-

spanning nul volt gemaakt, zon-

der dat de instelling verloren

gaat. Een tweede druk op deze

schakelaar en de voeding komt

weer in de laatste instelling te-

rug. Dit is dus een veel elegan-

tere en snellere methode dan

het aan- en uitschakelen van de

voeding of het zwengelen aan

potmeters, waardoor deze

schakelaar ook een uitstekende

"noodrem" is. Bij het inschake-

len van de netspanning komt

de voeding automatisch in de

stand 0 V OUT terecht, zodat

eventueel aangesloten schake-

lingen niet ongekontroleerd

van een voedingsspanning wor-

den voorzien.

schakelaar HOLD/TRACK
LED HOLD

Deze schakelaar reageert niet

als de funktie 0 V OUT aktief is.

Is de HOLD-funktie ingescha-

keld (de HOLD-LED brandt),

dan kan de instelling van de
voeding worden veranderd

zonder dat dit invloed heeft op
de uitgangsspanning. Pas als

de TRACK-funktie wordt inge-

schakeld, wordt de nieuwe in-

stelling op de uitgang merk-

baar. De HOLD-funktie heeft

nog een tweede taak, namelijk

RMT OFF (ReMoTe control

OFF). In de stand HOLD rea-

geert de voeding niet op de

kommando’s die via de seriële

interface binnen komen.

schakelaar slope

LED slope

Met deze schakelaar kunt u

kiezen hoe de voeding rea-

geert op plotselinge verande-

ringen in de instelling (bijvoor-

beeld bij het opheffen van de

O-V-OUT-funktie). U kunt kiezen

voor een langzame verandering

of een snelle. In de langzame

stand zal de uitgangsspanning

in een halve sekonde naar de

ingestelde waarde gaan. In de

snelle stand gebeurt dit zo snel

mogelijk. De langzame stand is

bedoeld voor analoge schake-

lingen en audio-schakelingen

in het bijzonder (geen of min-

der inschakelgeluiden). De
snelle stand is beter in kombi-

natie met digitale schakelin-

gen, omdat bijvoorbeeld een

power-up-reset wel eens moei-

lijkheden kan krijgen met een

langzaam stijgende spanning.

MEMORY

Het permanente geheugen van

de voeding kan drie instellin-

gen onthouden. Per instelling

worden drie gegevens be-

waard (de ingestelde spanning,

de ingestelde stroom en de

stand van de SLOPE-funktie).

Voor het bedienen van de ge-

heugenfunkties is de werkvol-

gorde altijd van links naar

rechts.

Voor het opslaan van een in-

stelling drukt u eerst op de
knop "STORE SETTING", waar-

na de LED’s van de toetsen 1, 2

en 3 beginnen de branden (cir-

ca 2 s) en de ingestelde span-

ning en stroom (de set-

waarden) op de displays zicht-

baar worden. Om de instelling

in het geheugen op te slaan

drukt u (binnen 2 s) op een van

de drie genummerde druktoet-

sen. Geheugen één heeft ten

opzichte van de andere twee

als extra een bijzondere funk-

Figuui 9. De
frontplaat van

de voeding be-

vat niet alleen

de membraan-
schakelaars,

maar ook door-

zichtige ven-

sters voor de
displays en de
LED’s.
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Figuur 10. De
layout van de
regelprint.

Onderdelenlijst

regelprint:

Weerstanden:

R1,R2,R23 = 1 k

R2 = 10 k/1 %
R3 = 1k8

R4 = 2k74/1 %
R5 = 1k21/1 %
R6.R8 = 470 Q
R7 = 100 Q
R9.R10 = 1 Q/4 W
(Dale, type: CW-
2B-13)

Ril = 1 5k4/1 %
R12 = 220

k

R13.R1 5 = 10 k

R 1 6, R 1 7 = 2k7

R18.R19 = 0Q22I

0,5 W of 1 W
R20 = 1k5/1 W
R21 = 82 k

R22 = 100

k

R24 = 150 Q
R25.R26 = Ik

PI = 500-Q-

instelpotmeter

P2 = 1-k-

instelpotmeter

meerslagen

P3.P4 = 10-k*

instelpotmeter

Kondensatoren:

Cl = 220 ///63 V
C2.C5.C6.C10,

C12 . . .C16.C21,

C24 = 100 n

C3 = 470 p

C4 = 4700 m/63 V
C7 =

1 ///63 V

C8 = 1000/1/25 V,

radiaal

C9.C20 = 220 n

Cl 1 = 47/1/16 V.

radiaal

Cl 7 = 120 p
•

C18.C19 = 470///

40 V, radiaal

C22 = 2//2/40 V

C23 =
1 /i/25 V

C25 = 100 n/400 V

Halfgeleiders:

BI = B80C1500

B2 = B80C5000
Dl . . .04, D8. . .Dl 1

= 1N4148

D5,D6,D12,D13 =

1N4001

D7 = LM335Z
Tl = BS170
T2.T3.T7 = BC547

T4J5 = TIP142

T6 = BC517
IC1.IC2 = 741

IC3 = 7805
IC4 = 7812

IC5 = 7912

IC6.IC7 = 4N25
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tie. Bij het inschakelen van de

netspanning worden de gege-

vens uit dit geheugen gebruikt

om de voeding in te stellen.

Uiteraard komt de ingestelde

spanning niet direkt op de uit-

gang te staan, want ook
”0 V OUT” wordt geaktiveerd.

De ingestelde waarden kunt u

kontroleren door alleen op

"STORE SETTING” te drukken,

maar ook de inhoud van de ge-

heugens kan worden gekontro-

leerd. U drukt op een van de

drie genummerde knoppen en

gedurende twee sekonden ver-

schijnt de in dit geheugen op-

geslagen instelling op de dis-

plays.

Het oproepen van de opgesla-

gen instelling begint ook met

het indrukken van een van de

genummerde toetsen, gevolgd

door een druk op de RECALL-

knop. Is de funktie 0 V out ak-

tief, dan wordt de opgeroepen

instelling wel overgenomen,

maar pas na het opheffen van

0 V out zal de ingestelde span-

ning op de uitgang verschij-

nen.

Konstruktie en
afwerking
De bouw van de voeding kent

eigenlijk geen specifieke pro-

blemen. Ook het bedraden is

door het gebruik van flatcable

relatief eenvoudig (zeker als de
handelaar de konnektoren op

de kabel kan persen). Net zoals

de schema’s is de fysiek van

de voeding verdeeld in drie

delen (printen), waaraan een

zelfklevende frontplaatfolie met

membraanschakelaars is toege-

voegd. De frontplaatfolie zelf

kan wel tegen een stootje,

maar de "staart” aan de achter-

zijde waarmee de schakelaars

worden aangesloten, moet met

enige voorzichtigheid worden
behandeld. Vooral trekken en

verbuigen moet worden verme-

den. Koop, alvorens u de overi-

ge komponenten en de printen

aanschaft, eerst een door ons

geprogrammeerde 8751, want

zonder dit IC kunt u niets be-

ginnen.

Bij het inkopen is er één ding

waar u rekening mee moet

houden: de afmetingen van de

frontplaat (min. 24,5 x 7 cm,

max. 26 x 9 cm). In de eerste

plaats is dat belangrijk bij de

aanschaf van een behuizing,

waarvoor wij een metalen

exemplaar aanbevelen in ver-

band met de afschermende

eigenschappen. Ook bij de
keuze van de transformator(en)

spelen deze afmetingen een

rol. Als u de opgegeven ILP-

trafo gebruikt, dan is dat in or-

de. Gebruikt u echter andere

trafo's, dan is er nog iets an-

ders dan de afmetingen waar u

op moet letten: het vermogen
van de hoofdtrafo. Zo is er bij

ringkerntrafo's bijvoorbeeld de

"standaard maat” 2 x 18 V/

3,3 A. Die kunt u ook gebrui-

ken, maar dan is de maximale

stroom die de voeding kan le-

veren beperkt tot 2 A.

Let bij de bouw goed op de

elektrische veiligheid. Als u

zich houdt aan de voorgeschre-

ven komponenten, met name
trafo en netschakelaar, een net-

entree met ingebouwde zeke-

ring gebruikt, en nog eens aan-

dachtig de adviezen op de vei-

ligheidspagina doorleest en
opvolgt, dan voldoet de voe-

ding zeker aan de gestelde vei-

ligheidseisen.

De regel-print

De komponenten die in het

schema van figuur 2 (zie deel 1)

zijn getekend, krijgen een
plaatsje op de print waarvan de
layout in figuur 10 is afgebeeld.

Uiteraard met uitzondering van

de trafo, de komponenten die

op de koelplaat moeten wor-

den bevestigd en Cl, C2 en
D5, die direkt op de uitgangs-

bussen worden gemonteerd.

We hebben deze print enkelzij-

dig kunnen houden, maar dat

betekent wel dat er een aantal

draadbruggen moet worden

gemonteerd. Nu lopen via een

aantal van deze draadbruggen

de voedingsstromen van de an-

dere printen, zodat we aanra-

den om voor de draadbruggen

geïsoleerd massief draad te ge-

bruiken met een diameter van

0,5 a 0,8 mm. Nu zou flat-cable

met zo’n draaddiameter niet

erg handzaam zijn, daarom

hebben we voor de voe-

dingslijnen in de flatcable twee

aders — en op de konnektoren

twee kontakten — per voe-

dingslijn genomen. Voor de

konnektoren geldt overigens:

Een goed kontakt is het halve

werk, met andere woorden een

konnektor met vergulde kon-

takten is aan te bevelen.

Als u de elko’s monteert, let

dan extra op de polariteit (met

name bij C4), want de trafo kan

zonder enige moeite flink wat

energie in een verkeerd ge-

poolde elko pompen, die daar

beslist niet tegen kan. De ver-

mogensweerstanden (R9, R10,

R20) moeten ongeveer één

centimeter boven de print wor-

den gemonteerd in verband

met de warmte-ontwikkeling.

Wie het heel netjes wil doen,

buigt 1 cm van het weerstands-

lichaam een S-bocht of een

"chicane” in de aansluitdraden.

De weerstand steunt dan op z’n

aansluitdraden en niet op de
printsporen en de soldeerver-

bindingen. Gebruik voor IC1

en IC2 in ieder geval voetjes,

want anders krijgt u problemen

bij de afregeling. De MOS-FET

Figuur 11. Zo
hebben wij de
koelplaat van

komponenten
voorzien.

Diversen:

KI = kontaktstrip

male, 2x15
kontakten (verguld),

steek 2,54 mm
K2 = 9-polige D-

konnektor, male

Rel = print-relais

(bijv. Siemens

B0001-A101)

TRI = ringkerntrafo,

bijv. ILP 5C517,

sekundair 15 V/4 A

(rood - 170-geel), 18

V/4 A (blauw -grijs),

9 V/0.8 A

(groen -violet).

15V/0.25 A

(zwart - wit)

SI = dubbelpolige

netschakelaar (bijv.

Marquardt

1852.1102)

F1 = zekering 1 A,

traag

print EPS880016-2

euro-chassisdeel met

zekeringhouder

koelplaat voor T4.T5

en IC3, bijv.

SK85/50 mm
isolatiemateriaal voor

de montage van T4

en T5

isolatiemateriaal voor

de montage van IC3

warmtegeleidende

pasta
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Figuur 12. Na
de eindmonta-

ge ziet het er
bij de koelplaat

zo uit.

Figuur 13. Voor
het testen van
de regelprint

sluit u deze
schakeling aan
op KI.

(een BS170) moet met enige

voorzichtigheid worden behan-

deld — we spreken uit erva-

ring. Die voorzichtigheid

bestaat uit het kortsluiten van

de pootjes met een stukje

blank montagedraad tijdens het

solderen.

Het is de bedoeling dat de zij-

de van de regel-print waar IC3
gemonteerd is, dicht bij de
koelplaat wordt geplaatst. Op
die koelplaat worden D7, T4,

T5 en IC3 gemonteerd (zie fi-

guur 11). D7 wordt in een gat

van circa 4,5 mm vastgeklemd.

Om kortsluiting te voorkomen
moeten T4, T5 en IC3 met een
mica plaatje worden geïso-

leerd. Om toch een goede
warmtegeleiding te krijgen, is

bij de montage van de kompo-
nenten op de koelplaat warmte-

geleidende pasta een nood-

zaak. De emitterweerstanden

van T4 en T5 (R18, R19) kunnen
direkt op de emitter-aansluitin-

gen van deze transistoren wor-

den gesoldeerd (zie figuur 12).

Voordat u kunt beginnen met
het inbouwen van de regel-

print, moet eerst de print ge-

test worden. Deze moet daar-

voor nog niet helemaal volgens

het schema (figuur 2) worden
aangesloten. D7, kan in deze
fase nog even achterwege blij-

ven. De voedingsspanning van

33 V (36 V) wordt op de punten
L en M aangesloten, omdat het

relais nog niet funktioneert en
de ingangen Usei en Use. i wor-

den met de massa verbonden.
Als u verder alles volgens het

schema hebt aangesloten, dan

wordt het tijd om de test te be-

ginnen. Na het inschakelen van

de trafo kontroleert u eerst de
aanwezigheid van de voedings-

spanningen) op de IC's en op
konnektor KI.

Is dat allemaal in orde, dan
moet de hulpschakeling uit fi-

guur 13 worden aangesloten.

Hiermee kan Uset U worden in-

gesteld tussen 0 en 3,5 V en
Uset I tussen 0 en 0,15 V. Met
een voltmeter aan de uitgang

en Pset I in de middenstand

kunt u nu kontroleren met Pset

U of de spanningsregelaar naar

behoren funktioneert. Vervol-

gens kunt u met een ampère-

meter en Pset U in de mid-

denstand kontroleren met Pset

I of de stroomregeling in orde

is (de stroom kan als het goed
is tussen 0 en 250 mA worden
ingesteld). Als T4 en T5 nog
niet op de koelplaat zijn ge-

monteerd, dan moet de stroom-

meting tot enkele sekonden
worden beperkt.

Het kontroleren van de shut-

down-schakeling gaat het best

met een oscilloskoop, die

wordt aangesloten op de uit-

gang. Met Pset U in de
nulstand kontroleert u dan of

er bij het inschakelen geen
spanningspieken te zien zijn en
bij het uitschakelen ook geen
gekke dingen gebeuren. Heeft

u geen skoop, sluit dan op de
uitgang een LED met een se-

rieweerstand van 470 Q aan.

Licht deze LED bij het inscha-

kelen kort op (een span-

ningspiek), dan is er iets mis
met de shut-down-schakeling.

De display-print

Figuur 14 laat de layout zien

van de print waarop de meeste
komponenten uit figuur 8 zijn

ondergebracht. Het gaat hier

om een dubbelzijdige en door-

gemetalliseerde print. Bij de
montage van deze print zijn de
volgorde waarin de komponen-
ten worden gemonteerd en de
hoogte belangrijk. U kunt be-

ginnen met het plaatsen van de
transistoren en de weerstan-

den, dat kan op de gebruikelij-

ke wijze. Dan de hoogte: deze

wordt bepaald door de dis-

plays. Gelukkig zijn de LED-
bar- en de 7-segment-displays

ongeveer even hoog. Door de
displays en de LED-bars in IC-

voeten te plaatsen, kunnen de
kleine hoogteverschillen wor-

den opgeheven. Die voeten zijn

overigens noodzakelijk in ver-

band met de hoogte van S10.

Nadat de displays zijn gemon-
teerd, kunnen de 3-mm-LED’s
— met de bovenzijde — op de-

zelfde hoogte (eventueel ietsje

hoger) gemonteerd worden.

Dan zijn de konnektoren aan

de beurt. Let er op dat KI aan

de koperzijde moet komen en
dat KI een printkonnektor is

waaraan de flatcable direkt

wordt vastgeperst (zie figuur

15). Zorg er voor dat de pen-

nen van KI aan de komponen-
tenzijde niet meer dan een hal-

ve millimeter uitsteken, want

S10 moet daar nog over heen
geplaatst worden. S10 heeft

naast de aansluitpennen ook
nog vier pennen om de scha-

kelaar stevig op de print te

monteren. Let er op dat S10

niet in aanraking komt met de
pennen van KI. U hebt voor S10

de keuze uit twee typen: een
met 24 stappen per omwente-

ling (B24-AC0009) en een met
36 stappen per omwenteling.

Welke u neemt, maakt in prin-

cipe weinig uit, alleen de snel-

heid waarmee de voeding kan

worden ingesteld verschilt iets.

Het front

Bezint eer gij begint, is een
goede spreuk om de volgende
fase van de klus in te luiden.

Hoewel het maken van de me-
talen frontplaat (die als stevige
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Figuur 14. De
layout van de
display-print.

Onderdelenlijst display-

print:

Weerstanden:

R1.R2 = 4k7

R3,R4 = 47k

R5 = 470 Q

Halfgeleiders:

Dl .

.

.Dl 4 = rode

LED, 3 mm
T1J2 = BC516

T3 = BC547

LD1.LD5 = LED-bar,

bijv. MV57164
(General Instruments)

LD2.

.

.LD4,

LD6. . .LD8 =

HD1 107-0

Diversen:

SI.. S9 =

frontplaat-folie met

membraan-schake-

laars (zie pag. 6)

S10 = digital

contacting encoder

ECW0J-B24-AC0006

of ECW0J-B24-

AC0009 (Bourns)

KI = male header

2 x 20 kontakten,

steek 2,54 mm
K2 = konnektor t.b.v.

de membraanschake-

laars, bijv. Molex

7583

print EPS88001 6-3

kast bijv. Krieg KG5
(1000-172-000) of

Retex Octobase

(R0.822)

ondergrond voor de folie moet

dienen) op zich niet echt moei-

lijk is, moet er wel aan van al-

les tegelijk gedacht worden.

Om te beginnen moeten er ga-

ten in de plaat komen. Het be-

palen van de plaats van de ga-

ten gaat heel gemakkelijk met

de boormal die bij de print ge-

leverd wordt. Eventueel kunt u

daar een fotokopie van maken,

maar dan moet u wel even de

maten van de kopie kontrole-

ren. De boorgaten kunt u dan

met een centerpons dwars

door de boormal (of de kopie)

markeren, en hetzelfde kunt u
doen met de hoeken van de
rechthoekige gaten. Nu rijst

ook de vraag: hoe moeten de

display-print en de processor-

print worden vastgezet? De foto

op de eerste pagina van dit

deel laat zien hoe wij de prin-

ten hebben vastgezet. Ideaal

zijn afstandsbussen die inwen-

dig van schroefdraad zijn voor-

zien. Die kunnen dan, voordat

de frontplaatfolie wordt vastge-

plakt, worden vastgeschroefd.

Gebruik hiervoor dan wel

schroeven met verzonken kop

en lijm de schroeven vast met
tweekomponenten-lijm, want ze

verdwijnen achter de folie. U
kunt ook dezelfde soort af-

standsbussen met tweekompo-

nenten-lijm tegen de achterkant

van de frontplaat lijmen. Als
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Figuur 15. Op
deze foto is te

zien hoe de
konnektor ach-

terop de
display-print

moet worden
gemonteerd.

Figuur 16. De
layout van de
processor-print.

Attentie: In het

schema van

figuur 6 in

deel 1 is voor

R3 een foutieve

weerstands-

waarde ver-

meld. De juiste

waarde is in

onderstaande

onderdelenlijst

gegeven.

Onderdelenlijst

processorprint

Weerstanden:

R1 = 33k2/1 %
R2.R7 = 10 k/1 %
R3 = 8k25/1 %
R4 = 10 k

R5.R8 = *

R6,R10 = 2k74/1 %
R9 = 1k21/1 %
Ril = 8k2

R12.R13 = 1 k/1 %
R14 = 15 k

R15. . .R22 = 15 Q
R23 = SIL-

weerstandsnetwerk

8 x 4k7 (één

gemeenschappelijke

aansluiting)

dat volgens de gebruiksaanwij-

zing van de lijmfabrikant ge-

beurt, zit dat muurvast en een
slechte lijmverbinding is mak-
kelijk te herstellen.

De volgende fase is het monte-

ren en vastlijmen van de LED’s

die niet op de dispay-print zit-

ten. De lijm brengt u aan nadat

de LED in het gat geklemd is,

zodat er geen lijm op plaatsen

terecht komt waar het niet

hoort (voorop de LED’s bijvoor-

beeld). Tenslotte worden de zo-

juist gemonteerde LED’s (als de
lijm droog is) aangesloten. Dan
is dit deel van de voeding

klaar om straks deel te nemen
aan de test van de processor-

print. De folie mag nog niet

worden gemonteerd. Pas als al-

les getest en goed bevonden is

mag de folie worden aange-

bracht. U kunt wel de folie met
bijvoorbeeld tweezijdig plak-

band provisorisch monteren
(voorzichtig met de "staart” van

de folie).

De processor-print

De layout van de processor-

print vindt u in figuur 16. Het

bijbehorende schema staat in

figuur 6. Ook deze print is dub-

belzijdig en doorgemetalli-

seerd. Het is aan te bevelen

om IC-voeten te gebruiken,

want met name IC1 en IC2 be-

horen tot de kategorie "gevoe-

lige” IC’s. De EEPROM duwen
we pas in de voet net voor de
behuizing wordt dichtge-

schroefd (als die EEPROM er

niet in zit en men drukt op RE-

CALL, dan blijft de microcon-

troller trouwens hangen, niet

proberen dus!). Ook de monta-

ge van de dioden D12. . .D14

staat nog niet op het program-

ma. De funktie van deze dio-

den komt in deel 3 ter sprake

als we het over de seriële in-

terface hebben. Voor de wer-

king van de voeding zijn ze

voorlopig niet van belang. Ver-

der hoeft ook D15 nog niet ge-

monteerd te worden, dat komt

wel aan het eind van de testfa-

se — als D15 nodig is ten-

minste.

Wat wel gemonteerd moet wor-

den is C20, deze kondensator

moet aan de koperzijde van de

print direkt op de pennen 20

en 40 van IC1 worden gemon-
teerd. Mocht u er een te pak-

ken kunnen krijgen, dan is een
IC-voet met ingebouwde ont-
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Kondensatoren:

C1.C12 = 33 p

C2.C6 = 330 n

C3 = 560 n

C4,C5 = 10 n.

keramisch

C7 = 1 /f/16 V

C8 = 220 n

C9.C10 = 330 p

C11 = 10 /i/10 V

C13 = 100 /f/10 V
C14,C16,C17,C18 =

100 n

C15 = 10/1/16 V

C19 = 22 n

C20 = 100 n (met

lange aansluitdraden)

Halfgeleiders:

Dl . . . Dl 5 = 1N4148

IC1 = 8751HM2)
(ESS702, zie blz. 6)

IC2 = PM-7548 (PMII

IC3 = DAC0831
(National Semicon-

ductor)

IC4 = TL501 (Texas

Instruments)

IC5 = 4052
IC6 = LF412A of

OP14A
IC7 = NMC9306
(National Semicon-

ductor)

IC8 = REF-02

IC9 = UDN-2580A (of

UDN-2585A ‘)

(Sprague of Texas

Instruments)

IC10 = ULN-2803

IC11 = 1458

Diversen:

KI = kontaktstrip

male, 2 x 20

kontakten (verguld),

steek 2,54 mm
K2 = kontaktstrip

male, 2x15
kontakten (verguld),

steek 2,54 mm
XI = kristal

11,059(2) MHz
print EPS88001 6-1

1 5 cm 40-aderige flat-

cable met één female

konnektor (2 x 20

kontakten) en één

perskonnektor voor

direkte printmontage

15 cm 30-aderige flat-

cable met twee

female konnektoren

(2 x 15 kontakten,

verguld)

koppelkondensator ideaal.

IC1 is niet zomaar een IC, het

is een microcontroller uit de

MCS-51-familie met een EPROM
aan boord. Nu moet deze

EPROM natuurlijk geprogram-

meerd worden, zodat we het

programma in de software ser-

vice hebben opgenomen.
Maar, we leveren niet alleen

het programma, maar ook het

IC zelf. We hebben daarvoor

een nieuwe service-rubriek in

het leven geroepen: de chip

service. Nog even terug naar

die EPROM, UV-licht heeft hier-

op dezelfde wissende werking
als bij een "gewone” EPROM.
Het is dus belangrijk dat het

stickertje op het venstertje

blijft zitten, want een backup-

kopietje maken is niet moge-
lijk. Ook met een speciale pro-

grammer is dit niet mogelijk, u

zult alleen FF-jes aantreffen.

Alle 8751’s zijn echter in een
voeding getest, voordat ze

Elektuur verlaten.

Na een laatste kontrole van de
processor-print wordt het tijd

om de voeding in zijn geheel

op te bouwen en te bedraden
volgens de schema’s. Een be-

langrijk detail, zeker straks bij

de eindmontage, is de manier
waarop de meet-ingangen

Geschatte bouw-

kosten: f 750,-
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Figuur 17. Op
de uitgangs-

bussen komt
nogal wat sa-

men, maar u

mag in geen
geval de vier

draden al bij

de print sa-

menvoegen tot

twee.

(sense-ingangen) van de span-

ningsregeling (Us en OVs) met
de uitgang van de voeding (UP
en OVp) worden verbonden.

Deze aansluitingen mogen al-

leen, zoals we in het schema
hebben aangeduid, op de aan-

sluitbussen met elkaar worden
verbonden (zie figuur 17: per

klem twee draden, + naar +Us
en +Up, - naar OVs en 0VP).

De frontplaatfolie moet nu, nog
steeds provisorisch, worden
aangebracht. Steek de "staart”

van de folie door de sleuf (van

de metalen frontplaat) en in K2
van de display-print.

Als de voeding dan kompleet
opgebouwd, maar zonder IC’s,

voor u ligt, dan wordt het tijd

om de steker in het stopkon-

takt te steken (aangezien ook
deze komputer het zonder
deze handeling niet doet). Dan
worden eerst de voedingsspan-

ningen gekontroleerd bij alle

IC-voeten. Zijn de goede span-

ningen op de goede plaats

aanwezig, dan kunnen de IC’s

geplaatst worden (alleen de
EEPROM wordt nog niet ge-

monteerd, en eerst uitschake-

len natuurlijk). Na hernieuwd
inschakelen moeten de LED
0 V OUT en de LED links van

de analoge spanningsmeter

branden.

Het laatste cijfer van de digitale

displays kan af en toe versprin-

gen ( + 1 digit), maar dat is nor-

maal. Direkt na het inschakelen

van de voeding lichten de
LED’s Iset en Uset kortstondig

op.

Gebeurt er iets anders dan

hiervoor is beschreven, dan is

er nog geen reden tot paniek.

Als eerste kontroleert u, met
een skoop, het kloksignaal op
pen 30 van de controller. Dit

signaal moet een frekwentie

van ongeveer 1 MHz hebben. Is

dat in orde, dan zijn de multi-

plex-signalen van de displays

aan de beurt. De pulsen heb-

ben een herhalingstijd van cir-

ca 1 ms. Deze signalen zijn af-

komstig van poort PI van de
controller en gaan via drivers,

konnektoren en bandkabel

naar de display-print, punten

genoeg waar het mis zou kun-

nen gaan. Ook de signalen van

poort PO kunnen zo gekontro-

leerd worden, maar deze sig-

nalen zijn niet zo regelmatig als

die van poort PI.

Druk op de toets 0 V OUT. De
LED van deze toets moet nu
doven. Dit geeft aan dat het

toetsenbord funktioneert. Ver-

volgens draait u aan de knop
"SETTING”. De waarde die op
de spanningsdisplays ver-

schijnt, moet toenemen als naar

rechts wordt gedraaid (max.

30 V) en afnemen als naar links

wordt gedraaid. Kontroleer de
spanning U»>. u, die moet varië-

ren tussen circa 0 en 3,5 V als

de uitlezing varieert tussen 0

en 30 V. Deze spanning is te

vinden op pen 1 en 2 van K2
op de processorprint en op R5
van de regelprint (aan de kant

van R4). Het beste massapunt

voor de metingen is de plus-

uitgang van de voeding (+UP).

Klopt deze laatste meting, dan
werkt het gedeelte rond IC2

en IC6 van de processor-print.

Als u op de toetsen "1”, "2” of
”3" drukt, moet de korrespon-

derende LED enkele sekonden
oplichten. De waarde die op
dat moment op de displays ver-

schijnt is niet van belang, want

de EEPROM is nog niet ge-

monteerd. IWe gaan nu de
spanning Use. i kontroleren.

Sluit een voltmeter aan op pen
3 of 4 van KI op de regelprint

(of pen 3 van IC2 op dezelfde

print). Gebruik als massa weer
de aansluiting +U* Druk nu

op de toets "U/I” onder de
draaiknop (de LED "I” moet
oplichten) en draai daarna di-

rekt de draaiknop naar rechts.

De waarde op het stroom-

display moet dan oplopen tot

2,5 A, terwijl de met de voltme-

ter gemeten spanning oploopt

tot circa 1,25 V. Klopt ook dit,

dan funktioneren op de
processor-print IC3, IC11 en
bijbehorende komponenten.

Overigens: IC4, de A/D-

omzetter op de processorprint,

kan behoorlijk warm worden,

maar dat is heel normaal bij dit

IC.

De laatste loodjes
Als u een transformator hebt

gebruikt van 2 x 18 V/3,3 A,

dan is de maximale uit-

gangsstroom beperkt tot 2 A.

Om dat aan de controller mede
te delen, moet D15 worden ge-

monteerd. De EEPROM heb-

ben we nog steeds niet nodig.

Voor het afregelen is het ideaal

als u de beschikking heeft over

een digitale multimeter met
minstens 3 3/4 digits, dit in ver-

band met de resolutie van de
meter (die is dan gelijk aan die

van de 12-bits D/A-omzetter).

We beginnen met het afrege-

len van de offset van de twee
opamps in het analoge circuit.

Daartoe verwijdert u eerst

opamp IC2 en sluit een voltme-

ter aan op de uitgang van de
voeding die in de O-V-OUT-

stand staat. Potmeter P3 wordt

eerst met de wijzers van de
klok mee in de uiterste stand

gezet. Vervolgens draait u de
loper van P3 tot het punt waar

de uitgangsspanning niet of
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nauwelijks meer afneemt.

Het afregelen van de offset van

de stroomregeling gaat verge-

lijkbaar. U plaatst eerst IC2

weer in de voet, waarna IC1

wordt verwijderd. De voeding

wordt dan op een uitgangs-

spanning van 1 V en een uit-

gangsstroom van 0 A ingesteld.

Met een ampèremeter aan de

uitgang beperkt u dan de off-

set met P4. Ook hier eerst de

potmeter met de wijzers van de

klok mee in de uiterste stand

zetten en vervolgens verdraai-

en tot de offset niet meer af-

neemt. Als de offset niet goed
is weg te regelen, dan is het

aan te bevelen voor A3 en A4
(figuur 6) een LF412A te gebrui-

ken.

Het volgende programmapunt

is het afregelen van Uset u De
voltmeter op de uitgang van de

voeding stelt u in op een be-

reik dat het dichtst bij 30 V ligt.

U stelt de voedingsspanning

dan in op een waarde die voor

de gebruikte digitale multime-

ter net iets onder zijn maximale

schaalwaarde ligt. Gebruikt u

een analoge meter, dan neemt

u een spanning die gelijk is

aan de maximale schaalwaarde.

De uitgangsstroom stelt u in op
100 mA. Op de plaats van R5

(figuur 6) zet u een potmeter

van 10 kQ. De potmeter stelt u

dan zo in dat de gemeten uit-

gangsspanning overeen komt

met de ingestelde waarde. Ver-

volgens verwijdert u de potme-

ter, meet de weerstand ervan

en stelt deze waarde samen uit

1%-metaalfilmweerstanden.

Deze samenstelling vormt dan

R5. In verband met de stabili-

teit is het niet verstandig om
op de plaats van R5 een instel-

potmeter te monteren. Om ook

de gemeten spanning die door

de voeding wordt aangegeven

goed te krijgen, moet P2 (fi-

guur 2) worden afgeregeld.

Het afregelen van Usei i gaat

volgens een vergelijkbare pro-

cedure. Voor weerstand R8

wordt tijdelijk een potmeter

van 4k7 geplaatst. De voeding

stelt u in op een uitgangs-

stroom van 1 a 2 A en een uit-

gangsspanning van 5 V. De
door de controller gemeten
waarde regelen we af met PI

(figuur 2).

Daarmee is de voeding afgere-

geld, en mogen de EEPROM
en de frontplaatfolie eindelijk

ook gemonteerd worden. De
frontplaatfolie zal bijna altijd

iets te groot zijn. De uitsteken-

de randen kunnen met een
scherp mes worden afgesne-

den.

Epiloog
De voeding is nu klaar om net-

jes in een kast geplaatst en met
gepaste trots tentoongesteld te

worden. Maar er zijn nog een
paar mededelingen van techni-

sche aard die we kwijt willen.

Mocht de voeding de neiging

hebben (bijna) te gaan oscille-

ren (afhankelijk van de bedra-

ding), dan kan de waarde van

C17 (regel-print) vergroot wor-

den. Gebruikt u drivers van het

type UDN-2585A, dan is het in

verband met de lage verzadi-

gingsspanning van deze IC’s

aan te bevelen om de waarde

van de weerstanden R15. . .R22

te verhogen tot 22 of 27 Q.

Voor de kast geven we de
voorkeur aan een metalen

exemplaar. Dat houdt storing

buiten en storing (van het digi-

tale deel) binnen. Voorwaarde

is wel dat alle delen goed kon-

takt met elkaar maken. De
randaarde van de netentree

moet met de kast worden ver-

bonden. De massa van de
schakeling mag niet met de
kast worden verbonden. C26
krijgt een plaatsje direkt op de
netschakelaar (aan de trafozij-

de).

Volgende maand gaan we in

deel 3 uitgebreid in op het ge-

bruik van de seriële interface.

Een kleine

toevoeging
In figuur 18 hebben we de
rechter benedenhoek van fi-

guur 2 uit deel 1 nog eens ge-

tekend, want dat was niet hele-

maal wat het zijn moest. Met
het stippellijntje en het pijltje

bij D7 willen we aangeven dat

D7 op dezelfde koelplaat moet
worden gemonteerd als T4 en
T5. Het stippellijntje heeft dus

niets met het derde pootje van

18

D7 te maken. Dit pootje kunt u

voor de montage afknippen.

Verder ontbrak in figuur 2 een
kondensator van 100 n/400 V.

Deze kondensator verbindt het

massapunt (+Us) voor wissel-

spanning met de metalen kast.

Dit vermindert de invloed van

storing.

Figuur 18. Een
kleine aanvul-

ling op figuur 2
uit het eerste

deel.

De 8751 kan door de Neder-

landse redaktie alleen in de
Benelux worden geleverd.

Dit komt omdat voor de 8751

uitvoerbeperkingen gelden
die ons van Amerikaanse zij-

de worden opgelegd. De
8751 is in hun ogen namelijk

zo’n "high tech”-produkt dat

het in de kategorie "strategi-

sche goederen” valt. Lezers

buiten de Benelux kunnen
wij door deze beperkingen

geen geprogrammeerde
8751 toezenden, houdt u

daar vóór u begint met bou-

wen goed rekening mee!

(880016-11)
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KONTAKT-
ENCODER ALS
DIGITALE
POTMETER

Figuur 1. Het
ziet eruit als

een potmeter,

maar er komen
digitale signa-

len uit.

Figuur 2. Af-

hankelijk van
het type va-

rieert het aan-

tal klikstanden

(detents, de
vertikaal

gestippelde lij-

nen) en het

aantal pulsen
per omwente-
ling. Uit de fa-

severhouding
van kanaal A
en B is de
draairichting

op te maken,
(zie ook
tabel 2).

Steeds vaker worden micropro-

cessors toegepast in stand-

alone-situaties. Was- en naaima-

chines, keukenapparatuur, ka-

mera’s, audio- en video-appara-

tuur en natuurlijk meet- en
testapparaten, waaronder de

voeding elders in dit blad, her-

bergen een processor als

besturingscomputer onder de
motorkap. Bij het ontwerpen

van dit soort microprocessor-

gestuurde apparaten dringt

zich immer de vraag op hoe

men de interface met de ge-

bruiker moet uitvoeren. Zolang

de verlangde instellingen rela-

tief eenvoudig zijn (aan/uit bij-

voorbeeld) kan met funktietoet-

sen worden volstaan. Moet ech-

ter een min of meer analoge

waarde ingesteld worden (har-

der/zachter, hoger/lager), dan
wordt de zaak gekompliceer-

der. Een "echt" toetsenbord

valt uit kostenoverwegingen

eigenlijk al direkt af en werkt

meestal ook niet zo handig.

Een eenvoudiger numeriek

toetsenbordje is meestal ook te

duur, en dwingt de gebruiker

nog steeds tot nadenken bij de

bediening. Nog simpeler, met
twee up/down-toetsjes, is tijdro-

vender (en meer frustrerend)

naarmate een grotere resolutie

van de in te stellen grootheid

gewenst wordt. Weer een an-

der alternatief, een potmeter

gevolgd door een A/D-konver-

ter, is uit kostenoverwegingen

vaak weer minder aantrekke-

lijk. De slag van de potmeter

beperkt de instelnauwkeurig-

heid (10-slagen types blijken te-

vens tien maal zo duur te zijn)

en een A/D-omzetter met pa-



Tabel 1.

SPECIFICATIONS
Electrical Characteristics

Output 2 bit Gray Code. Channel A
leads Channel B by 90 degrees

electrically turning clockwise (CW)
Closed Circuit Resistance 5 ohms maximum
Open Circuit Resistance . I00k ohms minimum
Contact Rating ... 10 milliamp @ 10 VDC or 0.1 watt maximum
Insulation Resistance (500 VDC) . . 1,000 megohms minimum
Dielectric Withstanding Voltage . . . MIL-STD-202 Method 301

Sea Level 1,000 VAC minimum
Electrical Travel Continuous

Contact Bounce 0.1 millisecond maximum
Rotational Life 200,000 shaft revoluüons

87189 -Tl

rallelle uitgang vreet I/O-kapa-

citeit van het processorsys-

teem.

Sedert kort doet Bourns, de fa-

brikant die toch met name be-

kend is van de potmeters, zich-

zelf konkurrentie aan met een
aantrekkelijke oplossing voor

de hierboven geschetste pro-

blemen. Het ziet eruit als een
potmeter maar er komen direkt

door de processor verwerkba-

re digitale signalen uit: de digi-

tale kontakt-encoder. Dit onder-

deeltje is feitelijk een draai-

schakelaar (zonder eindstop)

waar, als funktie van de hoek-

verdraaiing van de as, twee in

fase verschoven signalen uitko-

men. Uit de fase is op te ma-

ken welke kant de as wordt uit-

gedraaid terwijl het aantal pul-

sen een maat is voor de groot-

te van de hoekverdraaiing. Af-

hankelijk van het type is er de

keus tussen 12, 24 of 36 klik-

standen (detents) per omwente-

ling en 6, 9, 12 of 24 periodes

van het uitgangssignaal per

omwenteling. Welk type men
kiest, zal afhangen van het ge-

Tabel 2

.

PERFORMANCE CODE

Code Detents Cycles/Rev.

B0012 12 12

C0006 24 6

C0024 24 24

D0009 36 9

87189 -T2

elektuur
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Tabel 1. Elek-

trische gege-
vens (specifika-

tie Bourns).

Tabel 2. Ver-

krijgbare uit-

voeringen en
types.

wenste instelgemak en het aan-

tal in te stellen stappen (bij

veel stappen is het prettig een
encoder te nemen met veel pe-

riodes per omwenteling).

Het voordeel van deze kontakt-

encoder boven de hierboven

beschreven interface-technie-

ken ligt met name bij het ge-

bruikersgemak en de relatief

lage prijs. Men moet, omdat

het hier in feite om gewone
schakelaars gaat, wel de nodi-

ge aandacht besteden aan het

(softwarematig) onderdrukken

van kontaktdender.

De digitale kontakt-encoder

wordt gebruikt in de micropro-

cessor-gestuurde voeding voor

het snel en komfortabel instel-

len van stroom en spanning.

(87189)

Figuur 3. In fei-

te is een digita-

le kontakt-

encoder een
soort draai-

schakelaar.

Tot ziens op de beurs

MENS EN COMPUTER

waar Elektuur ook met een eigen stand aanwezig zal zijn.

8 t/m 10 april in het MECC te Maastricht, openingstijden vrijdag 10. . .22 uur,

zaterdag en zondag 10. . .18 uur.

Inlichtingen: MECC, tel. 043-216666
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wegwijzer van de vakhandel

Friesland

LEEUWARDEN

FYTfViK VIJZELSTRAAT 15

058-134905
ELEKTRONIKA ONDERDELEN voor uw hobby en beroep
Printer» uit oigon PRINTENMAKERU volgen* uw eigen
ontwerp Snelle levering. OOk voor enkele stuk*!
Voor de COMPUTER hebben wi| v«ei konnektoren en ie.'*

Groningen

MJ£]D) n.05970-24436
Prinien Printservice
Frontplaten Onaeraeien

-i

Assemblage
Van enkel stuks tot serie's M
Grintweg 90 9675 HL WINSCHOTEN

Drente

importeur Bosweg 16
7214 ET EPSE
05759 3321

rAKKERT
flftlioniCi

Voor al uw electronica onderdelen
electronica bouwpakketten
technische lectuur

Utrecht

ra

Noord
Holland

IGPLfl
Elektronika

EVERS ELEKTRONIKA
ZUIDEINDE 14

7941 GH MEPPEL
TEL: 05220 60069

Ook iiw adres voor alle hobby -elektronica

De wegwijzer van de
vakhandel

Geeft een overzicht van de

onderdelen vakhandel bij U
in de buurt.

Overijssel

ZELFBOUWERS OPGELET!
E MULTICEL SUPER RIBBON TWEETER
In Nederland te bestellen bij TSN
1) Door overmaking van /69.50

Epsi
if0,eken 'n9 4306408 l ' n,V‘ T8N

U ontvangt uw bestelling franco thuis

2) Per brief mot ingesloten eurocheque of

groene betaalcheque (Vorgeet niet

nummer en handtekening)
U ontvangt uw bestelling franco thuis

3) Per telefoon op nr. 05759-3321
U ontvangt uw bestelling onder rem-
bours • f 13.80 rembourskosten

Th a Kompts
strjdt 126 Zwolle

Telefoon 05200 32357

Lange Jufferjtraat 12 18

Utrecht Tel. 030 31 56 56

•«Radio Communicatie Center •«
Voor al uw Antennes, amateur app., telefoon,

disco, metaaldetectors, politiescanners 27 MC.
radio-, communicatie-app.

Amsterdamsestraatweg 561-563
3553 EG UTRECHT Tel.: 030-433835
Dealer van o.a. J.R.C./N.R.D. — Kenwood -

Icom - Yaesu - en*.

Zuid
Holland

k lüHIHMkV.M
Distributie Er Produktie
Chrysantenstraat 4
1031 HT Amsterdam
Tel. 020 - 36 09 01

Telex 15271

E

Fa. Beemster
Middenweg 259
1701 GC Heerhugowaard
tel.: 02207-11193
Voor al uw elektronica

onderdelen

Brabant

^dlCPlAU
r Elektronika

\

Kleine Berg 39-41 Eindhoven
Tel. 040 44 88 27

Piet Kennis B.V.

ELEKTRONISCH CENTRUM

Piusstraat 90.

5038 WT Tilburg

Tel. 013-42 26 47

IGPLRU PELLEMANS-ELEKTRONIKA

Elektronika
CORRIDOR 13 5554 HL VALKENSWAARD

TEL C49C2 12253 GIR0 1138501 AMR0 43 34 64 414

«utw luns uci;-.

itfei
D .C .S . Mat henesser laa n 450

Flartrnnira 3023 HH Rotterdamtiectromca
Telefoon 01(M7Ö900.

Rotterdam Teie» 25059 dcsel

TEL. 01830-31046
Voor al uw elektronika en accessoires

Tevens verhuur van professionele oeluidsinstallï

Hoek Turfmerkt Kampervest 53
Haarlem Tel 023 32 24 21

COMPUTER REPARATIE SHOP
Simonskerkestraat 11

1069 HP AMSTERDAM
tel. (020) 195968

Di t/m Za 9:00-17:00

KLOVE electronics
IMPORT - EXPORT - PRODUCTION OF

QUARZ
CRYSTALS

INDUSTRIESTRAAT 3.

1704 AA HEERHUGOWAARD
TEL. 02207-42574

TELEX 57503 KLOVE NL FAX 02207-16119

* Radio Ster * "“TON"
Verkoop van o.a. losse

onderdelen + antennes.

IIERDERINNESTRAAT 4-2512 EA
DEN HAAG 070 - 63 0! 57

W computcnpcooaliaok

Kali
iölS-Troiiiis

Gelderland
voor elektronika scanners en 27 Mc naar

% JLc

ELEKTRONIKA ONDERDELEN
VOOR BEROEP EN HOBBY

BINNENWEG 197
2101 JJ HEEMSTEDE

TEL. 023-282573

ELECTR0 DAALMEIJER
Peperstraat 11-15

1441 BH PURMEREND
Tel. 02990-23912

Speciaalzaak voor Purmerend en omgeving

• E. E. COMMUNICATIE
‘ Amsterdamsestraat 60. HaarlemV 023 355368

CB. scanners, antennes, elektro-

nica-onderdelen. aansluitkabels.
telefoons, meetapp.. alarm-app.
en bouwsels.

\A
arvica

lektronika

Fokko Kortlanglaan 140

Ermelo - Tel. 03410-12786

voor hobbyisten • bedrijven - scholen
COMPUTERS - SCANNERS - ANTENNES

DE WEERD elektronica
ONDERDELEN - BOUWSETS en BOEKEN

stationsweg 43 - 8166 KA ernst

tel. 05787 - 1559

Da Speciaalzaak voor Elaktronika

act«ve passieve componenten. computer onder

de<er». mengpanelen luidsprekers etc etc

Langstraat 107 (bij de Kerkbrink!
1211 GX Hrfversum Taf 035 4 33 33

De wegwijzer van de
vakhandel

Geeft een overzicht van de
onderdelen vakhandel bij U

in de buurt.

Jacobs Breda Electronics

DISCO SOUND SYSTEMEN
DISCO LIGHT SYSTEMEN 1

OMROEPINSTALLATIES J
AUTOTELEFOON SYSTEMEN
MOBILOFOONS/PORTOFOONS
AMATEUR/ZEND ONTVANGERS
KRISTAL/COMPUTERSCANNERS
27 MHZ. ZENDAPPARATUUR
MEET- EN REGELAPPARATUUR

Liesbosstraat 9-14-24 / 4813 BD Breda

Voor informatie / Bol.: 076-212881

Zeeland

t/i *m *

ELSALT

COMPUTER

ELEKTRONIKA SHOP
* scanner antennes, kristallen. CB etc * Grootste
sortering electronica componenten in Zeeuws VLiiin

dureg * Reparatie aan alle appaialon
A*etstr*»t 106. Tomcu/ci». 01150 97700

Limburg

Frits Meuris Electronics
Markt 36 6131 EL Sittard
Telefoon: 04490 14115

Disco geluidsapparatuur
Licht- en effectapparatuur
Public Address versterkers
Podiumverlichting

Postorders door heel Nederland
Vraag telefonisch de gratis "FRIMUCORD'
folder, boordevol waardevolle disco-infor-
matie aan en u ontvangt hem binnen
enkele dagen.

Voor informatie over plaatsing en reservering:

Elektuur B.V.

P.b. 75 6190 AB Beek
Tel.: 04490-89444


