




Apple met
PowerBook op
de goede weg
Een onderneming in
beweging

Ruim een jaar trokken zich
donkere wolken samen boven
de kantoren en medewerkers
van Apple Computer. Nu,
ruim een jaar later, stralen de
medewerkers van Apple weer
veel zelfvertrouwen uit.
Dankzij een omvangrijke
ingrijpende reorganisatie en
een rigoureuze aanpassing van
het produkten-assortiment
gaat het nu ccn stuk beter.

Geen branche waar hel rnornen-
teel zo slecht gaal als de
computer-branche, Vrijwel alle
aanbieders klagen steen en
been. vooralomdal de omzei in
eenheden en geld achtcrblij It
op de voorgaande jaren. De
konsument kijkt momenteel de
kal uil de boom. nieuwe genera-
Iies PC's bieden voor veel toe-
passingen weinig of geen extra
mogelijkheden. Overstappen
op modernere. en dus duurdere.
systemen leven voor de gebrui-
ker geen extra voordelen op. De
industrie praal dan ook over
een ware "kopersstaking", Ken-
nelijk is hel wel zo dal cr in de
markt veel computer-gebruikers
zijn die ooit een Apple Macin-
tosh wilden kopen. maar daar
geen mogelijkheid voor hadden
omdat de prijzen Ie hoog wa-
ren. De Applc Macintosh is
voor veel gebruikers altijd een
begerenswaardig produkt ge-
weest door het imago dat de
reklame-makers er aan gaven.
Nadat de nieuwe range
Maciruosh-sysrernen op 15 ok-
tober 1990 aan het grote pu-
bliek is voorgesteld, veranderde
er veel in de Macintosh-wereld.

De op die dag geïntroduceerde
Apple Classic. de goedkoopste
Maciruosh ooit op de markt
aangeboden. is in amper één
jaar de beste en meest verkochte
Macintosh tOLnu toe geworden.
Mede daardoor heeft Apple
Computer in hci Taatste jaar
een groei van 60% in het aantal
verkochte eenheden gezien.
John Seulley, de grote man van
Applc, claimt dan ook dat de
groei in de PC-branche hele-
maal voor rekening van Applc
gekomen is. Reden genoeg voor
enig optimisme in de uitgedun-
de Applc-burclcn, Financieel zit
men nog niet op het nivo waar
men wil uitkomen. Bij een om-
zet die groeide van 5,6 naar 6.3
miljard dollar. daalde de winst
van 410 101 310 miljoen dollar.
Deze winstdaling wordt mede in
de hand gewerkt door de grote
voorziening (ongeveer 225 mil-
joen dollar) die men heeft ge-
troffen voor de herstrukture-
ring van de organisatie. Zonder
deze voorziening zou de winst
wel gegroeid zijn, maar is de
marge aanzienlijk lager dan in
hel verleden het geval was. Van-
daar dat de kosten bij Apple
aanzienlijk teruggebracht moe-
ten worden van de huidige 23"70
van de opbrengst tOL slechts
16"70.De overhead in de organi-
satie moet aangepast worden op
de nieuwe situatie.
Verder heeft de keuze voor een
breder en minder specialistisch
afzetkanaal tot gevolg dat de
machines voor een groter pu-
bliek bereikbaar zijn geworden
en dat de machines dus niet
meer alleen in de cxklusicvc
Apple-shops staan; dozenschui-
ven is nu ook in de Macintosh-
branche mogelij k geworden

Op de lange termijn zijn ook
nog andere maatregelen nodig.
Vandaar dat de aardsvijanden
Apple en IBM een overeen-
komst gcsloten hebben waarin
men begonnen is mei hel ont-
wikkelen van een geheel nieuwe

Met deze portables uit de PowerSook-serie wil Apple een zwarte
vlek in zijn historie wegwerken. Door de SCSI-interface is de
machine ook als verplaatsbare harddisk te gebruiken.

strategie voor de toekomst. Bei-
de ondernemingen hebben een
probleem en denken daar sa-
men wat aan te kunnen doen.
Deze open strategie zal de ko-
mende jaren nog geen rol van
betekenis spelen in de produk-
ten die daadwerkelijk beschik-
baar zijn. vandaar dat de
Macinrosh-lijn voorlopig de
lijn van Apple zal zijn. Of, en
zo ja welke. andere aanbieders
zich zullen aansluiten bij dit
monsterverbond valt nog Ie be-
zien. Apple en IBM Lijn op dit
moment samen goed voor een
marktaandeel van ongeveer
20"70. Over een aantal jaren zal
dal mogelij k doorgegroeid zij n
tot 25 à 30%. Apple wil zelf in
1995 al een marktaandeel van
25% hebben. nu is dat nog 10
tot 15"70.
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ters wil men het doek laten val-
len voor de eerdere "portable"
computer die een gewicht had
van maar lief si 16 kg. De ge-
bruikers bleken hier uiteindelijk
toch niet zo gelukkig mee IC
zijn en de verkoop van hel
systeem is alles behalve een suk-
ses geworden. De nieuwe mo-
dellen hebben een gewicht dal
tussen de 2,3 en 3,2 kg ligt, een
gewicht dat geen problemen
meer oplevert. Standaard heb-
ben de machines de beschik-
king over een hoge-resolutie-
LCD-scherm (640 x 400 pun-
ten) en SCSI-interface en wer-
ken onder systcm 7. Verder be-

"Baas boven baas": met deze Quadra-werkstations zal menig
graficus voorlopig uit de voeten kunnen. Wel moet er tussen de
twintig- en dertigduizend gulden voor op rafel gelegd worden.

Nieuwe modellen in een
dynamische markt
Een van de snel groeiende
marktsegmenten in de informa-
tica-industrie. zo niet het snelst
groeiende. is de markt voor zo-
genaamde notebook-compu-
ters. In dit segment worden zeer
kompakte en daarmee draagba-
re (portablcjcomputers aange-
boden die qua specifikatie kun-
nen konkurreren met hun sta-
tionaire broertjes. De note-
book-computer is daarmee een
ideaal hulpmiddel voor
computer-gebruikers die op lo-
katie behoefte hebben aan hun
rekentuig. Daarnaast blijken er
ook gebruikers Ie zijn die ditty-
pe computer als hun enige com-
puter gebruiken. Hel is daarom
belangrij k dat cr portable com-
puters zijn die qua spccifikatics
en gebruikersgemak vergelijk-
baar zijn mei de krachtige
buro-systemen. De Apple note-
books luisteren naar de naam
PowerBook en worden in drie
verschillende basismodellen op
dc markt gebracht. Met deze
nieuwe serie portable COolpu-

schikken ze allemaal over een
intern geheugen van 2 Mbyte
dat eenvoudig uilbreidbaar is
tOt S Mbyte en een interne vaste
schijf van 20 of 40 Mbyrc. De
lichtste machine werkt met een
680OQ-processor die met
16 M Hz geklokt is, de zwaarste
met een 68030 die op 25 MHz
werkt en ook nog voorzien is
van een mat hcmat ische co-
processor. Alle systemen heb-
ben op de een of andere manier.
ingebouwd of als standaard ak-
scssoirc, een ingebouwde super-
drive. Hiermee kan men pro-
bleemloos diskettes uit de
MSDOS-wereld lezen. De
SCSI-interface maakt het mo-
gelijk de PowerBook op een
desklop-systeem aan te sluiten
als een externe harddisk. Hier-
door zijn geen moeilijke
kornniuni kat ic-program ma's
meer nodig. Zei de Powcr ûook
op de SCSI-bus en op het
desktop-systeem (Macintosb of
PC) is een nieuwe harddisk be-
schikbaar. Het in de Power-
Book ingebouwde konfiguratie-
programma maakt hel mogelijk
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Vanaf het vierde kwartaal
1991 heeft Intel een le-
venslange garantie inge-
voerd op haar mathemati-
sche coprocessoren
8087, 80287, 80387 en
80487. Met deze aktie
hoopt Intel het vertrou-
wen van de klanten in
haar produkten nog ver-
der te vergroten. Volgens
Intel Benelux is deze ver-
lenging van de garantie-
periode een formaliteit,
omdat de kwaliteit reeds
jaren op een zodanig nivo
staat dat er zelden een
defekt produkt retour
komt.

Philips en Kodak hebben
bekend gemaakt dat hun
standaard voor de foto-
CD in oktober beschik-
baar is voor alle fabrikan-
ten die daar interesse in
hebben. Geavanceerde
foto-CO-spelers zullen
vanaf de tweede helft
van 1992 door Philips op
de markt gebracht wor-
den. Kodak zal vanaf de-
ze datum beginnen met
het uitleveren van de
noodzakelijke systemen
voor de foto-
vaklaboratoria.

Met de overname van de
divisie Industrial Controls
van Texas Instruments
lnc, heeft Siemens AG in
de Verenigde Staten een
nieuwe dochteronderne-
ming opgericht onder de
naam Siemens Industrial
Automation Inc. Alle PLC-
en Tistar-aktiviteiten van
Texas Instruments als-
mede de Simatic-PLC-
produkten van Siemens
zijn gebundeld in deze
nieuwe onderneming.

De examenkommissie
voor amateurradiozen-
dexamens heeft bekend
gemaakt dat het voorjaar-
sexamen "Radiotechniek
en Voorschriften I en 11"
op 8 april 1992 in Nieu-
wegein zal worden ge-
houden. De examens
"Opnemen en Seinen van
morsetekens met snelhe-
den van 8 en 12 woorden
per minuut" worden in
Nieuwegein gehouden in
de periode van 5 tot en
met 12 mei 1992.

het device-nummer van de Po-
werBook aan te passen; er is
dus altijd wel een plaatsje te
vinden op de SCSI-bus.
De ingebouwde powermanager
zorgt er voor dat zo ekono-
misch mogelij k wordt om-
gesprongen met de energie van
de akku. In de praktijk bete-
kent dit dat de machine 2 tot 4
uur los van het lichtnet of net-
werk kan worden gebruikt. Zo-
dra de machine met het lichtnet
of een netwerk wordt verbon-
den, begint hij al weer met het
bijvullen van de akku.

Verder is de Apple Classic ver-
vangen door de Apple Classic

11, een iets krachtigere versie
van het suksesnummer. Deze
opvolger kan overweg met alle
eigenschappen van het een
maand geleden geïntroduceerde
besturingssysteem versie 7. De
oude Classic had daar wat pro-
blemen mee. Gebruikers die het
onderste uit de kan willen ha-
len, zullen gelukkig zijn met de
introduktie van de nieuwe
Quadra-serie. De nieuwe mo-
dellen moeien de inmiddels ver-
ouderde fx-modellen (deze zijn
al meer dan 15 maanden op de
mark I) vervangen. Voor een be-
drag dat Lussen de twintig- en
dertigduizend gulden ligt, krijgt
men een werkpaard dat in me-
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nig grafisch buro zijn mannetje
zal Slaan. De ingebouwde re-
kenkracht van de mei 25 MHz
geklokte 68040 en de geïnte-
greerde Iloating point unit, als-
mede een ingebouwde video-
interface met een kleurresolutie
van I tot 32 bit, maken deze
systemen statc-of-the-art.

(EA-lOI5)

1111.: Apple Computer B. v.,
Zeist, tel. 03404-869/1.

Snelle 2,35
Gbyte
harddisk-drives
De Amerikaanse fabrikant
Hewlett-Packard introduceert
drie nieuwe harde
schijfeenheden met een
kapaciteit die varieert van 1,6
tot 2,35 Gbyte. De korte
zoek t ijden en grote
transmissiesnelheden maken
de nieuwe units bij uitstek
geschikt voor integratie in
mainframes, multi-user-
computers, werkstations en
netwerk-servers.

De nieuwe harde schijven zijn
ontworpen voor gebruik in
systemen waarop veeleisende
applikaiies draaien. Te denken
valt daarbij aan zowel data-
base-t oepassi ngen, transa ktie-
processing, batch-verwerking
als image-processing. Eind 1991
waren de eerste evaluatie-
exemplaren van deze drives, die

verpakt zitten in de standaard
5 1/4"-behuizing, beschikbaar.
Volume-produktie en -lcvcring
vindt plaats vanaf het tweede
kwartaal van 1992.
De harde schijven worden lil

drie uitvoeringen geleverd, de
C3010 voor 2,35 Gbyre, de
C3009 voor 2,0 Gbyte en de
C3OO7 met een kapaciteit van
1,6 Gbyte, Alle schijven bezit-
ten een synchrone SCSI-2-
interface waardoor een data-
transmissie-snelheid van
20 Mbyte per sekonde mogelijk
wordt. De media-transfer-rare
bedraagt 42 Mbit/sekonde bij
een gemiddelde zoektijd van
11,5 millisekonde.
Deze scherpe prestaties zijn
mogelij k geworden door het
bijzonder hoge toerental van
5400 omwentelingen per mi-
nuut en de SCSI-2-interface die
voor de drive gekozen is. De
nieuwe SCSI-2-interfaee is vol-
ledig komparibel met de Com-
mon Cernmand Set van de veel
minder uitgebreide en oudere
SCSI -l-i nt erface-speci fi kanes.

De rncan-rime-bcrween-failurcs
(MTBF) is bij deze drives,
waarop vijf jaar garantie gege-
ven wordt, vastgesteld op
300.000 uur. Deze waarde is ge-
baseerd op jarenlange ervaring
mei eerdere 5114 "<eenheden, die
de MTBF-specifikaties altijd
flink hebben overtroffen.
De controller van de vaste schij-
feenheden biedt de gebruiker de
mogelijkheid de unit naar be-
hoefte te konfigureren. Zo be-
schikken de apparaten over
queue-rcordering. instelbare
buffers, een programmeerbare
pre-ferch en een te begrenzen
bus-aktiviteit. De dual-port-
faciliteit vergroot de toegang Lal
en de betrouwbaarheid van de
schijf aanzienlijk. De units be-
schikken over de noodzakelijke
firmware om de SCSI-interface
in de computer op te waarderen
naar de nieuwe specifikaties.

(EA-IOI3)

1111.:Hcwlctt-Packurd, Amstel-
veen, tel. 020-54.76.911

Top-hifi even in
Maastricht
verzameld
In het weekend van 31 okiober
tal en met 3 november werd in
het Maastrichtse MECC vaar
de tweede maal de beurs Selec-
led Hifi georganiseerd. Dit is
een initiatief van Kohnen Hifi,
een bedrijf met speciaalzaken
in Maastricht en Eindhoven.
Initialiefnemer Pierre Kohnen
startte twee jaar geleden met
deze beurs omdat hij vond dat
er in hel zuiden van ons land
bijzonder weinig op dil gebied
gedaan wordt. In 1989 wist hij
ongeveer 30 kwaliteitsmerken
naar het MECC te krijgen,
waar het publiek in diverse
luisterkamers op zijn gemak al-
lerlei installaties ongestoord
kon beluisteren en bekijken. De
beurs werd die eerste maal door
zo'n 6500 liefhebbers bezocht
en dal mag voor zo' n soort

beurs bes I als een suksesvolle
score worden gezien,
Dilmaal gaven een dikke 20 im-
porteurs met meer dan 50 top-
merken acte de présence. 23
Luisterkarners waren ingericht
om het publiek intensief te laten
kennismaken mei de belere hifi-
geluiden. Daarnaast kon men
ook nog genieten van diverse
live-optredens, om de geluids-
link met de werkelijkheid niet
uil het oog (oor) te verliezen. In
de meeste demonstraliekamers
werd gewerkt met afgeronde
luister-demo's van een half uur,
zodat een goede indruk van de
audiofielc eigenschappen van
de gedemonstreerde installatie
kon worden verkregen. Daar-
naast waren er ook verschillen-
de kamers waar men kontinu
binnen kon lopen om een korte
gehoormatige en visuele indruk
op te doen. Er waren voor de
liefhebbers diverse goede de-
monstraties, waarbij vooral de
medewerkers van Dynaudio en

Transtee het wisten klaar Ie spe-
len om het publiek niet alleen te
boeien met muziek, maar ook
met zinnig kommentaar.
Voor deze beurs had men vijf
CD's uitgezocht waarmee
iedereen zou demorist reren, zo-
dal een goede vergelijking mo-
gelijk zou zijn. Helaas kwam
hiervan in de praktijk weinig re-
recht en demonstreerden de
meesten met andere muziek dan
de uitgezochte. Volgende keer
gaat dat hopelij k beter.
Naast hel onlangs gehouden
hifi-festival in Loosdrecht is dit
een van de weinige evenementen
waar het publiek de kans krijgt
om op een serieuze wijze mei
kwaliteit sapparatuur kennis IC

maken. We kunnen zo'n initia-
tief alleen maar toejuichen.
In totaal bezochten ditmaal cir-
ca 9000 hifi-liefhebbers Selec-
ted Hifi '91 en dat betekent dal
Pierre Kohnen ook in 1993 weer
zo'n beurs zal organiseren.

(EA-IOI9)
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Data 1/0
introduceert nieuw
programmeer-
gereedschap
Vooral voor groeiende markt van PLD 's

Zoals al eerder in deze rubriek te lezen was zit er in de
markt voor programmeerbare elektronische komponenten
een flinke groei. De sterkste groei is zonder meer te zien
in de markt voor microcontrollers. daarnaast is ook de
vraag naar programmeerbare logica flink aan het
toenemen. Reden te meer voor Data 110, een
gerenommeerd fabrikant van prograrnmecrsvstemen, om
weer eens te kijken naar de mogelijkheden van zijn
programmers. Een nieuwe, recent geïntroduceerde
machine kan nu zelfs komponenten met 88
aansluitpennen programmeren en testen.

De nieuwe pregrammer (type 3900) is in staal 0111 de meest uit-
eenlopende typen programmeerbare IC's Ie ven-verken.

In hel begin van de jaren lach-
tig was het programmeren van
elektronische komponenten
niet meer en minder dan hel
"langzaam" vullen van een
EPROM van hel type 2708 of
2716. Per lokatie was maar
liefst 50 rns programmeenijd
nodig. Nu, amper 10 jaar later,
is de mark I voor programmeer-
bare komponenten flink veran-
derd en gaat het programmeren
van de kornplexe komponenren
razendsnel. Naast EPROM's
zijn er nu ook programmeerba-
re microcontrollers en niet te
vergelen kornplexc program-
meerbare logische arrays op de
markt. Ook de manier waarop
de data die in de Ie programme-
ren komponem moel worden
aangebracht verzameld wordt,
is sterk aan verandering onder-
hevig geweest. De assembler
van weleer speetr momenteel
nog steeds een belangrij ke rol
bij het programmeren van
microcon Iroller -S ysternen,
maar intelligente omwikkel-
systemen die een veel abstrakte-
re benadering hebben winnen
heel snel terrein. Vooral in de
Pl.Dvmarkt zijn flinke vcraride

ringen zichtbaar. Symbolische
ontwikkelomgevingen zoals
Oala 1/0'5 ABEL, Advanccd
Boolean Expression Languagc,
bieden de gebruiker de moge-
lijk hcid om zijn applikatie snel,
goedkoop en betrouwbaar Ie
ontwikkelen. Hierdoor word I
de ontwikkeltijd aanzienlijk
verkort Niet alleen is zo'n oru-
wikkelomgeving in staat 0111
aan de hand van de funktic-
omschrijving de noodzakelijke
kocle te genereren, zelfs de se-
lektie van de meest epumale
komponent kan voor rekening
van cle software komen. Van-
daar dal hel belangrij k is dal de
komponcnrcnbibliorheek up-
ta-date gehouden wordt. Bo-
vendien wordt de applikatie zelf
ontwikkeld in een abstrakie,
kom poneru-ona Ihan kei ijke
omgeving. Hierdoor hoeflop
hel moment van ontwikkeling
nog geen keuze gemaakt Ie wor-
den voor een bepaald type kom-
ponen I. Het voordeel hiervan is
dal nieuwe generalies PLD's di-
rekt, zonder dal de ontwerper
enige modifikatie in zijn ont-
werp moet aanbrengen, ge-
bruikt kunnen worden.

Deze mogelijkheid heeft nog
een troef in huis. Hel is nu mo-
gelij k een proefserie van een ap-
paraat Ie voorzien van PLO's,
terwijl de uiteindelijke produk-
Iie-serie van heel andere kom-
ponenten. bijvoorbeeld ASIC's
wordt voorzien.
Omdat de veranderingen in de
markt ook grote konsck wcnties
hebben voor de programmee-
rapparatuur worden de pro-
grammets steeds universeler
van opzei. Daarmee wordt hel
voor de systeem-om wik keiaar
met hel juiste gereedschap 1110-
gelij k om heel snel te reageren
op 0111 wikkelingen in de markt.
Een program mer die a\leen
EPROM's in een DI L24- of
DIL28-bchuizing kan program-
meren is daarom al lang sterk
verouderd.

Het 3900-proJ(r'dmmecrsyslcem
De universele 3900-programmer
van Dara 1/0 is een nieuw pro-
grammeersysteem waarmee
vrijwel a\le elekironica-oruwer-
pers uit de voelen kunnen. Hij
hel nieuwe produkt hoort naast
hardware ook een achual bi-
blioteken mei software voor dc
programmeerbare IC's, pro-
grammeerbare pendrivers en
een serie programmeervoeten
waardoor komponenten mei
alle gangbare soorten behuizin-
gen (SMD, DIP, PLee) direkt
geprogrammeerd kunnen wor-
den. Hoewel hel systeem stand-
alone te gebruiken is, Lal hel
meeslal een gcuucgreerd onder-
deel vormen van een ontwikkel-
omgeving. Vandaar dat een se-
riële interface standaard aanwe-
zig is.
Hel ontbreken van gestandaar-
diseerde aansluitpunten bij de
komponenten voor de voc-
dingsspanning en massa is bij
deze pregrammer geen pro-
bleem meer omdat alle 88 aan-
sluitpennen van de pregrammer
door de systeem-software ge-
konfigureerd kunnen worden.

De data van de software-
bibliotheken staat op een 3,5"-
diskette die door de program-
rncr, via de ingebouwde disk-
drive, direkt kan worden ingclc-
zen. Afhankelijk van zijn bc-
hoefte kan de gebruiker bij de
kale programmor één of meer
biblieteken aanschaffen. Hier-
mee wordt voorkomen dal hij
moet bel alen voor features die
toch niet gebruikt worden, De
beschikbare komponenrcnbibli-
orheken ondersteunen: FPGA's,
PLD's, PROM's, EPROM's,
EEPROM's, microcontrollers.
PAL's en IFL's. De software uil
de bibliotheek bepaalt per kOI11-
ponent de funktie van ieder van
de 88 aansluitpennen die op de
pregrammer beschikbaar zijn.
Ook zitten alle algor itmcn
waarmee de komponent gcpro-
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grammeerd moel worden in de
bibliotheek.
Door een slimme opzei van de
voet is hel overbodig voor ieder
type PLee-behuizing een ande-
re VOCIop de program mer Ie ko-
pen. De basiskaart. waarop een
sporenpatroon zit dal overeen-
komt mei de 88 aansluitpunten,
gaal vergezeld van een serie
matchbooks, Zo'n matchbock
is een kunststoffen houdertje
dat er voor zorgt dal hel IC mei
de juiste vlakjes op de basis-
print in verbinding wordt ge-
bracht. Deze oplossing is aan-
zienlijk goedkoper dan verschil-
lende speciale adapters die voor
iedere behuizing op maal ge-
maakt moeten worden.

Donkzij een slimme opeet is
het rnogelijk 0//1 eell goedko-
pe universele adapter voor on-
der andere PLCC-iJellUi~iIlRen
Ie rnaken.

Door de ingebouwde inrclligen-
iie is het uitgesloten dal kom po-
nemen sneuvelen tijdens hel
programmeren, danwel dal er
fouten tijdens hel programme-
ren ontstaan. De program mcr is
namelijk in staar bij de meeste
komponenten hel identifikatie-
woord op ICvragen. Dankzij dil
woord weel hel apparaat cxakt
wal VOOr een vlees hel in de
kuip heeft. Vervolgens wordt
hel algoritme opgevraagd dal
bij de desbetreffende kempo-
ncnt hoon en voor de program-
meercyclus gebruikt Wordt er
een komponcru in de program-
mer gebruikt waarvoor geen ge-
schikt algoritme beschikbaar is,
dan breekt de program rncr de
opdracht af. Er kan dus niets
meer fout gaan!

(EA-1018)

lnl.: Sinure Electrottics B. v..
Veldhoven, rel. 040-582911
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Software tekenen met
The Realizer
Bijna geen enkel apparaat is vandaag te dag nog te
produceren zonder dat daarin uitbundig gebruik gemaakt
wordt van microcontrollers. Het is dan ook logisch dat
software-huizen op zoek zijn naar nieuwe technieken om
snel en betrouwbaar systeem-software te ontwikkelen voor
microcontrollers. The Realizer is een ederlands produkt
dat het leven van de systeemontwikkelaar een heel stuk
eenvoudiger maakt: het schrijven van een programma is
nu nog een kwestie van tekenen.

De tijd dat microcontrollers al-
leen geprogrammeerd konden
worden door op het nivo van
bits en bytes met een assembler-
kode te ontwikkelen, ligt inrnid-
deis al ver achter ons. Hiervoor
zijn een aantal belangrijke rede-
nen te bedenken. De belangrijk-
ste is waarschijnlijk dat het
schrijven in assembler kom-
plexer en moeilijker is dan het
werken met een hogere taal.
Verder is een groot nadeel van
een assembler dat software ont-
worpen wordt voor één enkel
type mieroeomroller. Hierdoor
betekent het overstappen op een
nieuwe, krachtigere processor-
familie dat alle bestaande appli-
katles in een klap waardeloos
worden. Het is dus niet vcrwon-
derlijk dar met het volwassener
worden van de microcontroller-
markt de leveranciers van deze
komponenten op zoek zijn ge-
gaan naar alternatieve entwik-
keisystemen.
AI snel werd gebruik gemaakt
van compilers met hogere pro-
grammeertalen. In eerste in-
stantie waren dar talen die spe-
ei fiek voor deze processoren
werden ontworpen, bijvoor-
beeld PUM van lntel, in een

latere fase is daar ook een uni-
versele taal zoals C bijgekomen.
Zodra voor een nieuwe genera-
tie controllers een C-compiler
op de markt komt, kan alle be-
staande software in principe op
de nieuwe familie gebruikt wor-
den. Bij deze ontwikkeling is al-
tijd de tendens zichtbaar ge-
weest dat de gebruiker in eerste
instantie kiest voor een
processor-familie. om er vervol-
gens de juiste ontwikkelgereed-
schappen bij te kopen.
Met The Realizer wordt de om-
gekeerde weg bewandeld. De
gebruiker krijgt met dit pakket
een krachtige ontwikkelomge-
ving in zijn bezit, waarmee
systeem-software ontworpen
wordt zonder dat er nog een
keuze gemaakt is voor een pro-
cessor. Pas in de allerlaatste fa-
se, als er daadwerkelijk proces-
sor-afhankelijke kode aange-
maakt wordt, zal de gebruiker
kleur moelen bekennen en een
controller-familie moeten kie-
zen,

Van blokschema naar
machinetaal
Een goede software-ontwikke-
laar begint gewoonlijk (althans

dat zou hij moeten) met het uit-
voerig overdenken wat zijn pro-
gramma uiteindelijk zal moeten
doen. Een blokdiagram waarin
alle in- en uitvoer-punten zijn
opgenomen, is daarbij het beste
startpunt. Voor The Realizer
begint daar dan ook het werk.
Met behulp van het meegelever-
de tekenprogramma (UltiCap)
wordt een blokschema getekend
waarmee de funktionele opzet
van de uiteindelijke applikatie
wordt beschreven. Bij dit teke-
nen kan volop gebruik gemaakt
worden van de biblioteek die bij
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het pakket geleverd wordt. In
deze biblioteek ziuen:
• in- en uitgangen (zowel digi-

taal als analoog)
• diverse tijdelementen en tel-

lers
• omzetters en vergelijkers
• geheugens
• logische en aritmetische ope-

raties
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De software houdt bij of de ge-
bruiker konform de gebruikte
protokolten de komponenten
met elkaar in verbinding
brengt. De tekeningen die aldus
gemaakt worden, zijn volko-
men hardware-ona fhankelij k,
maken geb rui k van symbolische
namen en kunnen voorzien
worden van kommentaar.

adat de tekening voltooid is
wordt de analyser er op los ge-
laten. Hel programma komro-
leert of cr geen "kortsluitin-
gen" in het schema zitten en of
alle ingangen aangesloten zijn.
Verder wordt gekontroleerd of
de blokken die met elkaar ver-
bonden zijn ook daadwerkelijk
met elkaar verbonden mogen
zijn. Een binaire uitgang mag
bijvoorbeeld niet verbonden
zijn met een integer-ingang .
Is alles foutloos, dan wordt er
een lussen kode aangemaakt.
Parallel daaraan wordt een da-
tabase gegenereerd waarin alle
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stappen van hel proces worden
gedokumenteerd. Zo is achteraf
precies te zien welke dokurnen-
ten (inklusief hun versienum-
rner) gebruikt zijn om de appli-
karie te ontwikkelen.

Geintegreerd simuleren
Hoe eerder een fout in een pro-
jekt ontdekt wordt , des te goed-
koper is het herstellen daarvan.
Vandaar dat veel tijd gestopt
moel worden in hel testen en si-
muleren van een projekt. The
Realizer heeft een groot voor-
deel bij het simuleren ren op-
zichte van de gangbare entwik-
ketsystemen. Het systeem kan
namelijk de applikatie als één
geheel simuleren en niet, zoals
gebruikelijk is, alleen het pro-
gramma van de microcontrol-
ler. De meeste systeem-ontwik-
kelaars zijn niets anders gewend
dan dat ze op bit- en byte-nivo
software moeten omdoen van
de laatste foutjes.
De simulator "View Picture"
maakt gebruik van de eerder ge-
genereerde databank en biedt
de gebruiker een aanral meet-
instrumenten aan. Speciale
hulpmiddelen in dil deel van
het programma zijn:
• een integer-display (nume-

riek)

Wereldwijde
netwerken met
PTT Telecom
PTT Telecom biedt Philips,
KLM en DSM als pilot-
dienstverlening gedurende
vier maanden de nieuwe
internationale WVI'N-service.
Worldwide Virtual Private
Networks zijn zeer
geavanceerde wereldwijde
privé-netwerken, die gebruik
maken van het openbare
geschakelde Ielekommunikatie-
netwerk. Na afloop van de
proef, in januari 1992, zal
men de WVPN-service
kommerelcel introduceren.

De WVPN-dienst is interessant
voor grootverbruikers op het
gebied van relekommunikatie
met een veelheid aan buiten-
landse vestigingen. Zij kunnen
met WVPN goedkoper hun in-
terne relekommunikatie ergani-
seren mei een veel breder skala
aan faciliteiten dan nu vaak
mogelij kis.
Met virtual private nctworks
zijn onder meer het maken van
een partikulier nummerplan
voor de betrokken bedrijven,
verkort kiezen, het kreëren van
gesloten gebruikersgroepen en
gespecificeerde nota's mogelijk.
Bovendien wordt 24-uurs klan-
tenondersteuning gegeven. De

• een iruegcr-bargraph (staaf-
diagram)

• een integer-scoop (registratie
integers in de tijd)

• de adjustable integer (polen-
tiorneter)

• de adjusiable bit (schakelaar)
• het bit-display (lampje)
• de bit-scoop (registratie bil-

informatie in de tijd)

Met behulp van deze gereed-
schappen kan in View Picture,
een onderdeel van hel software-
pakket The Rcalizcr, hel hele
proces uitvoerig getest worden
zonder dat er nog maar een
stukje hardware aanwezig is.
Eventueel kan de hele
lestopstelling op diskette op-
geslagen worden, zodat ook in
een latere fase alsnog de elek-
tronische meetopstelling ge-
brui kt kan worden.

Koppeling mei hardware
Hoewel het hele projekt nu al in
de steigers staar, is de hardware
nog niet ter sprake gekomen.
Die komt nu pas aan de orde.
Alles wat tot nu toe is voltooid,
is in een symbolische omgeving
gesimuleerd. u komt de fase
aan de orde dat de verschillende
in- en uitgangen, tellers, re-
gisters, etcerera aan werkelijke

dienst ondersteunt spraak- en
beeldovcrdracht , geschakeld
64 Kbit /s-data-vcrkcer en
video-kornrnunikat ie.
Het speci fieke voordeel van de
WVPN-service is het gemak
waarmee hel netwerk kan wor-
den aangepast aan organisato-
rische veranderingen binnen be-
drijven. ieuwe organisatori-
sche eenheden binnen bedrijven
kunnen op snelle wijze aan hel
nel werk worden locgevoegd of
er uit gehaald worden. Dit is
een pluspunt voor snel groeien-
de en veranderende bedrijven.

Voor de WVPN-servicc zijn in-
ternationale samenwerkingsver-
banden van kruciaal belang.
Eerder kondigde PTT Telecom
WVPN-overeenkomsten aan
met grote Amerikaanse iele-
kommunikatie-operators zoals
AT&T en MCI. Met het Ameri-
kaans US Sprint, de Britse beo
drijven Cable & Wireless en
Mercury Cornrnunicarions, Tc·
leglobe Canada en Unilel Cana-
da werkt PTT Telecom al samen
in het eerste vinual private net-
work , "Global Fon". Zeer on-
langs zijn WVPN-verbindingen
mei KDD (Japan), OTC
(Australië), Singapore Telecom,
BT (Verenigd Koninkrijk) en
France Telecom afgesproken.
Deze diensten zullen in de eer-
sie helft van 1992 operationeel
zijn,

(EA-IOI2)

hardware wordt gekoppeld. Uit
de beschikbare database van
ondersteunde hardware moet
nu een komponent, bijvoor-
beeld een microcour roller van
Motorola, lntel, Texas lnstru-
ments of Hitachi worden geko-
zen. Ook PLC's of hogere pro-
grammeenalen zoals C en Pa-
scal kunnen hier als device ge-
kozen worden. De gebruiker
krijgt via deze fase de mogelijk-
heid om exak t aan re geven wel-
ke pennen en registers uil de
hardware voor welke klus wor-
den ingezet Het hardware-
konfiguratie-bestand dat nu
wordt aangemaakt, is afhauke-
lijk van de gebruikte processor
en zal aangepast moelen wor-
den als de gebruiker op een ge-
geven moment voor andere
hardware gaal kiezen. Omdat
we inmiddels in de laai SIC fase
van de systccrnon: wi kkeling
zijn aangekomen, is het leeuwe-
deel van hel werk dan al verzei
en betekent het overslappen dal
er maar heel weinig werk verlo-
ren gaat.
Eén druk op de knop is nu vol-
doende om Thc Realizer de
noodzakelijke bron kode, voor-
zien van een ruime hoeveelheid
kommentaar, te laten genere-
ren. Deze bronkode, die dus in

Chip-kaart in
dienst van de
veiligheid
Elektronisch betalen per
klus

Voor dieven hreken er slechte
tijden aan ... Er is namelijk
een samenwerkingsverband rot
stand gelJracht tussen de
lJevciligingsgroep AC, S 1',
gespecialiseerd in
telebewaking, relebesturing en
bewakinJ;!sdienslen, en de
groep Gemplus Card lnter-
nationul. een fabrikanl die
aktief is op het gebied van de
ontwikkeling en produktie van
chip-kaartjes.

Het resultaat van de sarncnwcr-
king is een nieuwe groep ge-
naamd "Asgard". Dit van oor-
sprong Franse bedrijf zal zich
zal bezig gaan houden mei hel
op de markt brengen van een
nieuw relebewakingsprodukt .
Ascard brengt nu het HeimdalI-
systeem op de markt, een pro-
dukt waarmee de specialiteiten
van beide participanten (bewa-
king en chip-kaarten) optimaal
gekombineerd worden. Dankzij
de chip-kaan krijgt de gebrui-
ker de mogelijkheid op afroep
gebruik te maken van relebewa-
kingsdiensten.
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C, Pascal of assembler staat,
kan vervolgens door de juiste
compiler of assembler omgezet
worden in de noodzakelijke ma-
ebinekode. De assembler of
compiler maakt geen onderdeel
uit van The Realizer; deze moel
dus separaat aangeschaft wor-
den.
Kode die in de vorm van Pascal
of Cvprogramrnat uur wordt af-
geleverd, kan op twee manieren
gebruikt worden. Zij kan door
een compiler voor een micro-
controller omgezet worden 101
machine kode, maar ze is ook te
gebruiken als bijvoorbeeld een
deelprogramma voor een groter
systeem. Als de definities aan
hel begin goed gemaakt zijn, is
de genereerde kode direkt 1000/0
foutloos, een eigenschap die
mei de korte kornmerciëlc le-
vensduur van de meeste apoara-
ren van essennee. belang is.

/11/.: AClum Settuions. Heertui-
gOll"aard, tel. 02207-45553.

Het produkt is ontstaan van uil
de overweging dat het zinloos is
om een volledig jaar te betalen
voor relebewakingsdiensten. als
men daar maar in een spcci fic-
ke periode, soms zei fs voor een
heel kon tijdsbestek, behoefte
aan is. Met name dit laatste
aspekt komt bij het nieuwe be-
wakingsprincipe goed uit de
verf. Het is de bedoeling dat
een geheugenkaart je wordt uil-
gelezen door een speciale kaan-
lezer die aangcstoren is op een
bestaande bcvciligingsinstalla-
tic. Deze geheugenkaanjes ver-
tegenwoordigen elk een vooraf
bepaalde tegenwaarde of ver-
bindingsduur Gewoonlijk is de
waarde van zo'n kaartje 20 of
40 dagen relebewaking. De afre-
kening, dal wil zeggen hel dcbi-
leren van de geheugenkaartjes.
vindt per uur plaats. De "Iele-
bewakingseenheden" die in de
kaan zijn opgeslagen, worden
door de gebruiker vooraf bij de
leverancier van de telcbewa-
kingsdienst ingekocht.
Doordat hel systeem eenvoudig
en goedkoop te insla lieren is,
komt relebewaking nu ook bin-
nen het bereik van gebruikers
die zich tot nu lOC deze dienst
niet konden permitteren.

(EA-I004)

lnl.: API-PME Benelux, BI1I.5-
scl, tel. 2-502 55 5/
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ANT Nachrichtentechnik
GmbH, onderdeel van
Bosch Telecom, heeft van
de Chinese akademie
voor ruimtevaarttechniek
een opdracht gekregen
voor de levering van 17
getransistoriseerde ver-
mogensversterkers voor
de C-band. De order
heeft een waarde van
meerdere miljoenen gul-
dens. De versterkers wor-
den toegepast in de zen-
ders van kommunikatiesa-
tellieten. ANT heeft al
eerder aan China deze
versterkers geleverd, on-
der andere voor toepas-
sing in de op dit moment
operationele DFH-2-
satelliet.

PTT Telecom en NOB
(Nederlands
Omroepproduktie-Bedrijfl
hebben samen een doch-
teronderneming opgericht
voor komplete dienstver-
lening op het gebied van
tijdelijke video- en audio-
verbindingen en produk-
tiefaciliteiten via satelliet.
Zij bundelen daarmee hun
kennis en ervaring op het
gebied van respektievelijk
telekommunikatie en
audio- en video-
produkties. De oprichting
van INTRAX, zoals het
bedrijf zal gaan heten, is
officieel gedaan op Tele-
com '91, de internationa-
le telekommunikatie-
vakbeurs in Genève.

Met het slaan van de eer-
ste paal is Compaq Com-
puter Corporation eind
september begonnen met
de bouw van haar nieuwe
Europese Distributiecen-
trum in Gorinchem. Met
de nieuwe vestiging in
Gorinchem worden alle
Europese distributie-
aktiviteiten gestroomlijnd.
Zo wordt de meest effi-
ciënte manier van distri-
butie voor de totale pro-
duktlijn van PC's en PC-
systemen naar gebruikers
en resellers in Europa mo-
gelijk gemaak t. Met de
keuze voor één centraal
distributieknooppunt voor
geheel Europa en het
Midden-Oosten en Afrika
verwacht men aanzienlij-
ke kostenvoordelen te
realiseren.

Een ontwikkeling van AEG/Telefunken

Telekommunikalie is de spil van de negentiger jaren, De
ontwikkelingen in de mikro-elektronica maken het
mogelijk gebruiksvriendelijkere en goedkopere telefoons
te ontwikkelen en op de markt te brengen, De markt
wordt momenteel dan ook overspoeld met vele soorten
telefoons waarvan de kommerciële levensduur steeds
korter wordt. Een nieuw IC dat door AEG/Telefunken
ontwikkeld is, maakt het mogelijk telefoons nog
goedkoper te produceren.

Telefoon

De Duitse onderneming Tele-
funken electronic GmbH (een
onderdeel van AEG, dat op Lijn
beurt weer tot het Daimler-
Benz-concern behoort) ont-
werpt en produceert al jaren
IC's voor de relekommunikatie-
industrie. Men heeft een aantal
jaren geleden bekeken welke in-
novalies nodig zijn om tele-
foons goedkoper dan tot nu IOC
het geval is te produceren. Be-
langrijk is hierbij de vraag ge-
weesï of het absoluut nodig is
telefoons met meerdere elektro-
nische komponenten op te bou-
wen.
Tot voor kort was het inderdaad
noodzakelijk een telefoon te
bouwen door verschillende
deelschakelingen te kombine-
ren. Nog niet zo lang geleden
introduceerde fabrikanten zoals
Mororola, Mitsubishi en Erics-
sen een nieuwe familie van
geïntegreerde schakelingen, de
zogenaamde MI P ( aximum
l ntcgrated Phone). Deze kom-
plexe, hoog-geïntegreerde kom-
ponenten werden in bipo-
lair/I'L- of in CMOS-techniek
uitgevoerd. Ondanks de kom-
plexe opzet van de komponen-
ten konden ze maar gedeelte-
lijk. met de nodige extra elek-
tronica, aan de wensen van de
gebruikers voldoen. Van een te-
lefoen in één IC was nog abso-
luut geen sprake.
Voor de ontwikkelaars bij Tele-
funken was het snel duidelijk:
een bruikbare oplossing in één
IC was alleen mogelijk door ge-
bruik te maken van kombinatie-
technieken zoals BICMOS. Al-
leen de kombinatie van bipolai-
re en CMOS-komponenten kan
zorgen voor een hoge span-
ningsvastheid, flinke verrno-
gens, lage ruisgetallen en een
hoge pakkingsdichtheid. Om-
dat men de geschikte BICMOS-
technologie (2,5-).Im-CMOS-
technologie) al in huis had,
konden de ont werpers snel aan
de slag gaan. De meest opval-
lende karakteristieke eigen-
schap van de in dil BICMOS-
proces gebruikte bipolaire tran-
sistoren is de grensfrekwentie
van de P -transistoren van
2 GHz bij kollektor-basis-
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spanningen van 120 V. Verder
maakt deze technologie het mo-
gelijk om MO -rransistorcn te
produceren die drain-souree-
spanningen tot zo'n 60 V kun-
nen hebben.

AI direkt bij het opstellen van
de eerste koncept en diende men
zich te realiseren dat de tele-
foons die op basis van de nieu-
we chip gebouwd zouden wor-

Specifikaties:

type:
chip-oppervJak
schakeJelementen

U3750BM
22 mm2

800 bipolairetransistoren
20.000 MOS-transistoren
100 mA
48 dB
73dBmp
11 dB
68 dBmp
7 dB
max.32 V
1458/1166 Hz, 547/438 Hz
9,1 Hz/4 Hz
OTMF/puis
60/40 % en 66/33 %
23cijlers

lijnstroom:
zenderversterking;
ruisnivo zender:
ontvangerversterking:
ontvangerruis:
AGC:
oproepspanning:
oproeplrekwenties:
herhalingsfrekwentie:
kiessignalen:
pulskiezen:
nummergeheugen:

M MOS tmnsrstc-
MI! boenspenences MOS
07 secare 10Sln.kh .•ron
o Bioo af' Trans s-or

Figuur I. UI/ hechte samenwerking van bipolaire en CMOS-
komponenten is hef kenmerk van hef oproepcircuit.

Een enkel IC bevat alle elektronische funkties voor een tetefoon.
De produktiekosten worden daardoor tot een minimum geredu-
ceerd. (foto A liG)
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De brancheverenigingen
Vifka en Holland Elektro-
nika hebben onlangs
besloten hun krachten te
bundelen bij het organise-
ren van het evenement
Industriële Automatise-
ring. Deze samenwerking
komt tot uiting in het
eerstvolgende evenement
Industriële Automatise-
ring dat van 11 tot en
met 14 mei 1993 in de
RAl te Amsterdam wordt
gehouden.

Om een groter aantal
leerlingen in staat te stel-
len het theoretische ge-
deelte van de opleiding
"Technicus televisie- en
radio-apparatuur" te vol-
gen, is de VEV (Vereni-
ging Elektrotechnisch Va-
konderwijs) een samen-
werkingsovereenkomst
aangegaan met Dirksen
opleidingen. Alle leerlin-
gen die meer dan 30 à
40 km van het dichtstbij-
zijnde opleidingsinstituut
wonen, kunnen de theo-
rie nu bij Dirksen volgen.

HIGH P'lRJOR .........Cf
OA CQHVERnRS

Burr-Brown heeft een
nieuwe brochure over
High performance DIA
Converters uitgebracht
waarin circa 30 van deze
komoonenten worden be-
schreven. De 8 pagina's
tellende brochure bevat
produktbeschrijvingen en
specifikaties, een selek-
tiegids en toepas-
singstips. Een nieuwe
sektie beschrijft digitale
audio DIA-omzetters.
De selektiegids, die is ge-
organiseerd volgens toe-
passingen en produkt-
eigenschappen, leidt ont-
werpers naar de juiste
DAC. Inl.: Burr-Brown In-
ternational B.V., Maars-
sen, tel. 03465-50204.

Op een 4"-wa(er worden ongeveer 290 chips "gebakken:'. Door
de hel speciale BICMOS-procédé worden alle digitale en analo-
ge funkties op één chip samengebracht, (foto AEG)

den, op alle gangbare telefoon-
nel ten moesren kunnen worden
aangesloten. Alleen op deze
manier is het mogelijk een
schakeling voor de wereldmarkt
te maken. Vandaar dat de lijn-
interface ingesteld wordt met
een aantal externe komronen-
ten die insrelen op de lokale
eisen.
Voor alle analoge funkties in
het IC heeft men de bipolaire-
technologie gekozen, terwijl de
digitale funktics in CMOS-
technologie op dezelfde chip
zijn aangebracht. Wel is steeds
bekeken of op bepaalde plaat-
sen in de schakeling door de
technologieën te mengen de
schakeling eenvoudiger te ma-
ken was. Een voorbeeld van
zo'n kombinatie is de schake-
ling die de piëzo-pieper voor
het belsignaal moet aansturen.
In deze schakeling (figuur I)
zijn bipolaire, normale en
hoogspannings-M OS-
transistoren door elkaar ge-
bruikt.

Het analoge deel
Het analoge gedeelte van de te-
lefoon (figuur 2) bestaat uit
drie blokken: de zender, de ont-
vanger en een schakeling die de
noodzakelijke spanningen en
stromen opwekt (CSB). Voor de
voeding van de hele schakeling
wordt gebruik gemaakt van de
energie die via de telefoonlijn
beschikbaar is. AI bij een
lijnstroom van 6 mA zijn de ba-
sisfunkties van de telefoon aan-
wezig.
In de zendenrap wordt het mi-
krofoonsignaal met behulp van
een ruisarme voorversterker op-
gepoetst en daarna samen met
het DTMF-signaal aan de twee-
de trap aangeboden. Het twee-
maal versterkte signaal wordt
vervolgens via een vermo-
genstrap op de lijn gezet. Ook
de wisselspanningsaanpassing

op de telefoonlijn vindt hier
plaats. De karakteristieke impe-
dam ie van het netwerk wordt
door externe komponenten be-
paald; zo is het altijd mogelijk
om de schakeling aan te passen
aan de lokale eisen. De anti-
clip-schakeling zorgt voor een
dynamische kompressie van het
mikrofoonsignaal. waardoor de
vervorming bij maximale am-
plitude tot een minimum be-
perkt blijft. Ook wordt de
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echo-demping verder verbeterd.
Het ontvangen signaal wordt
via een voorversterker aan de
eindversterker aangeboden.
De stroomvcrdeling over de ver-
schillende deelschakelingen is
afhankelijk van de aangeboden
lijnstroom. De stroomverdeling
wordt gerealiseerd met een aan-
lal stroomspiegels waarin elek-
tronische zellïndukties gebruikt
zijn. De verhoudingen tussen
de stroomspiegels bepalen sa-
men met een externe weerstand
de gelij kst room karakterist ieken
van de telefoon. De stroomver-
deling is dynamisch zodat
steeds optimaal gebruik ge-
maakt wordt van de beschikba-
re energie.
De voeding bevat een extra
startschakeling, die bij het op-
nemen van de hoorn en hel
daaraan gekoppelde sluiten van
de stroomkring in de telefoon
er voor zorgt dat de meest
noodzakelijke spanningen vrij-
wel direkt beschikbaar Lijn. De
buffering van de voedingsspan-
ning is gerealiseerd door het ge-
bruik van "grote" kapaciteiren.
Het gevolg hiervan is dat een
speciale speed-up-schakeling
nodig is om de kondensatoren

Figuur 2. Hel analoge gedeelte van de tetefoonschokeling. l let
aantal externe komponenten is mede dankzt] deze sc/takeling tot
een absoluut minimum beperkt gebleven.

Cl c» Cl C4 C5 C6

Mfll---~-r

Ul

Figuur 3. Hel digitate deel vall de telefoonschakeling. Een S-bits
microcontroller speelt de centrale rol in deze schakeling.
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AGENDA
26 t/m 29 november
1991 "Security '91", een
internationale beurs rond
de verschillende facetten
van beveiliging, in de Ko-
ninklijke Jaarbeurs te
Utrecht. Inl.: Koninklijke
Jaarbeurs, postbus 8500,
Utrecht, tel. 030-955911.

28 t/m 30 november
1991 "European Multi
Media Computing Show",
een internationale beurs
over het gebruik van
multi-media-systemen, in
de Koninklijke Jaarbeurs
te Utrecht. Inl.: Koninklij-
ke Jaarbeurs, postbus
8500, Utrecht, tel.
030-955911.

23 en 24 januari 1992
"Tracing Tech-
nology", een konferentie
over de ontwikkelingen
inzake Large Scale Inte-
gration, georganiseerd
door de Technische Uni-
versiteit Delft. Inl.: Con-
gresbureau ASO, Delft,
tel. 015-120234.

24 t/m 25 januari 1992
"Benelux Computer '92",
een computer-beurs in
het Beursgebouw te Eind-
hoven. Inl. Interexpo &
Media, Eindhoven, tel.
040-464601.

10 t/m 12 maart 1992
"Semicon/Europa
92", een internationale
showen kongres in het
Züspa Convention Centre,
Zurich, Zwitserland. Inl.:
SEMI European Secretari-
at, London.

11 t/m 18 maart 1992
"CeBIT", een internatio-
nale beurs op het gebied
van kantoorautomatise-
ring en telekommunikatie
in de Hannover Messe.
Inl.: Deutsche Messe AG,
Messegelände, 0-3000
Hannover 82.

6 tlm 10 april 1992 "Het
Instrument", vakbeurs
over instrumentatie, in de
Koninklijke Jaarbeurs te
Utrecht. Inl.: Koninklijke
Jaarbeurs, postbus 8500,
Utrecht, tel. 030-955911.

tijdens de power-on-reset snel
op te laden.

Het digitale deel
Naast de analoge sektie bevat
het IC een krachtig digitaal
blok (figuur 3). De gebruikte
logica bevat een deel dat nog
vrij programmeerbaar i . Hier-
door is de mogelijkheid aanwe-
zig om in een latere fase nog
nieuwe mogelijkheden en eigen-
schappen te kreëren. De schake-
ling is zodanig georganiseerd
dat de verschillende funkties
van een telefoon in elementaire
blokken zijn terug te vinden.
Zij kunnen zelfstandig werken
zodra u: aangesproken worden.

De verschillende blokken zijn:
• de toetsenbord-interface
• de kieseenheid (puls en

DTMF)
• een registerblok voor schakel-

funkties
• een RAM van 160 bit
• de belschakeling
• de klokgenerator

De gezamenlijke logica staat
onder regie van een 5-bits mi-
crocontroller. De controller be-
val naast t wee registers, een re-
kenkundige logische eenheid
(ALU) en een instruktiedekoder
ook ROM- en RAM-geheugen.
De ROM, waarin het program-
ma opgeslagen is, heeft een
struktuur van 192 x 12 bit.
Door de opzet van de instruk-
tieset kan de gebruiker het ver-
loop van het programma, dat
uit 192 bevelen bestaat, volgen.
In het RAM-geheugen zit één
lokatie van 23 x 5 bit, waarin
een telefoonnummer kan wor-
den opgeslagen dat opgebouwd
is uit maximaal 23 cijfers. Deze
funktie is zinvol indien een ge-
kozen nummer herhaald moet
worden.
De instruktiedekader stuurt de
ALU en aktiveert de verschil-
lende blokken. De 5 bit brede
databus is voldoende om daar-
over de kieskodes en de speciale
insnukties te transporteren.

Het oproepcircuit
Het oproepcircuit is een zelf-
standig werkende schakeling die
opgebouwd is uit een in-
gangstrap. wat logica en een
eindtrap.
Het circuit moet er voor zorgen
dat het 25-Hz-oproepsignaal
wordt omgezet in een signaal
met een hogere frek went ie dat
voor de telefoongebruiker goed
hoorbaar is. Gekozen kan wor-
den tussen twee toonparen
waarbij de frekwentiewisseling
(het ritme van het oproepsig-
naal) instelbaar is. In dit deel
van de geïntegreerde schakelin-
gen wordt gewerkt met spannin-
gen tot zo'n 32 Ven een kapaci-
Lieve belasting (veelal een piëzo-
buzzer). Dat stelt nogal wat

eisen aan de spanningsvast heid
van de gebruikte komponenten.
Vandaar dat gebruik gemaakt is
van twee hoogspanningstran-
sistoren (HVNMOS-transisto-
ren met een Uus > 60 V) die in
tegen fase worden aangestuurd.

Toepassingen van de chip
Het IC is in samenwerking met
het Franse concern Matra Corn-
rnunications ontwikkeld en het
ligt dan ook in de lijn van de
verwachtingen dat deze onder-
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Piezoachal(wln<ller

Interlaca 0 I
'I* ----.1

kunnen met behulp van deze
schakeling gerealiseerd worden.
Ook een interface naar een mi-
crocontrollcr is in het ontwerp
voorzien. Verder is de schake-
ling zo flexibel gebleven dat zij
toegepast kan worden in tele-
foons voor de meeste Europese
en oordarnerikaanse landen.

Hand·
applra\

Einchip-
Teleten

Ta,18lur

Figuur 4. Alleen de lijn-interface. hel toetsenbord. de piëzo-
pieper en de telefoonhoorn ZUil niet geïntegreerd. I-lier heef: de
gebruiker enige vrijheid om zijn eigen telefoon Ie maken.

neming een aantal toepassingen
voor dit stukje elektronica in
huis heeft. De flexibele opzet
van dit IC maakt dat ook mo-
gelijk. In figuur 4 is nog eens
duidelijk te zien welke externe
komponenten noodzakelijk zijn
om een kompleet systeem te
realiseren. Niet alleen gewone
telefoons maar ook modems en
toekomstige beeldtelefoons

De intormntic uil dil artike! is
om/eend aan een voordrecht
,'af! Dr-Ing, Henrik Gutscb,
leider ,'all hel Tclctunken-
tsbonuorium in Hcilbronn
(Duitsland) waar IC's "oor de
tctckommuniketie worden ont-
wikkeld.

(EA-I020)

385SX-PC Op één
eurokaart
Recent is het assortiment van
Snijder Micro Sysrerns uitge-
breid met een enkel kaart-
computer waarin een InteI-
processor van het type 80386SX
is verwerkt. Op de kaart zit een
kornplete MSDOS-kompatibele
personal computer, inklusief
Centtonics- en RS-232-poorten,
rcal-timc-clock , floppy- en
hard-disk-interface, keyboard-
aansluiting, maximaal 4 Mbyie
RAM en een ROM/RAM-disk.
De geïntegreerde VGA-control-
Ier kan niet alleen de hele range
van monochrome tot en met de
kleuren Super-VGA-monitoren
aansturen, ook het aansluiten
van LCD-, plasma- en EL-dis-
plays behoort de mogelijkhe-
den. Om de computer echt
kompleet te maken is de kaart
ook voorzien van een secket
waarin optioneel een co-
processor geplaatst kan wor-
den. Daarnaast is uitbreiding
ook mogelij k door middel van
de industrie-standaard STE- of
PC-bus.
Door de lage verrnogensopna-

me van ca. I ampère bij 5 volt
kan met een eenvoudige voe-
ding worden volstaan en blijft
de warmte-ontwikkeling be-
perkt. De kaart is volledig
MSDOS-kompatibel. Iedere ge-
wone M DOS-PC kan dus ge-
bruikt worden om daarop de
applikatie te ontwikkelen. Het
systeem kan naar keuze via een
ROM-disk of een harde schijf
opgestart worden.

(EA-1014)

Inl.: Snijder Micro Systems,
Deurne, lef. 04930-107/5.
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Een van de problemen bij zelfbouw is vaak
de zender. Die moet namelijk handzaam en
eenvoudig te bedienen zijn. Zeker wanneer
er veel schakelfunkties gewenst zijn. worden
de afmetingen een probleem doordat de
kleinst verkrijgbare schakelaars nog altijd te
groot zijn. Daarom gaan we bij dit projekt uit
van een kant en klare zender en bouwen al-
leen de ontvanger zelf. Voor de zender kan
een Philips-afstandsbediening gebruikt wor-
den of een soortgelijke zender van een ander
merk. We komen daar aan het eind van het
arti kei nog op terug.

infrarood-ontvanger

Klein en universeel inzetbaar is deze
infrarood-ontvangerldekoder voor

afstandsbedieningen die de RC5-kode van
Philips uitzenden. 2048 verschillende kades

kunt u zo draadloos overbrengen. Als
infrarood-zender kan een kant en klare

afstandsbediening worden gebruikt die in de
meest uiteenlopende versies als reserve-
onderdeel in de handel verkrijgbaar is.

Bij veel zelfbouwers ontstaat vroeg of laat de
wens om een apparaat met behulp van een
draadloze afstandsbediening te bedienen. In
de industrie zijn daartoe al vele systemen
ontwikkeld. Een goed voorbeeld is d
RC5-kode van Philips. Nagenoeg elk infra-
rood-bediend apparaat van deze firma
maakt gebruik van die kode. De universele
opzet van de IK5-kode maakt deze ook uiter-
mate geschikt voor zelfbouw-toepassingen.
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De schakeling
De omvang van de schakeling is slechts ge-
ring. zoals we in figuur I kunnen zien. De
ontvangst en de dekodering van het ontvan-
gen signaal vinden gescheiden plaats in
twee IC's. ICI ontvangt via DI het infrarood-
signaal en maakt er een pulstrein op TTl-ni-
vo van. Hoe dekoder IC2 op die pulstrein rea-
geert. hangt af van de manier waarop de
jumpers op de print zijn ingesteld. Wanneer
we er van uit gaan dat jumper 5 en A gelegd
zijn. dan verschijnt na elke ontvangen kode
op de lijnen DO..D6 een kommando-kode en
op de lijnen AO... A4 het systeem-adres. Be-
halve deze informatie is er nog een bit dat na
iedere ontvangen kode van nivo wisselt. het
toggle-bit (TO.pen 18).Met dit bit kunnen we
nagaan of er een nieuwe kode gedetekteerd
is. want de data blijven permanent op de uit-
gangen staan.
Verwijderen wejumper A. dan ziet IC2 de lij-
nen AO... A4 als ingangen. Wekunnen dan
op deze lijnen het systeem-adres vast instel-
len. De dekoder zal nu alleen kornrnando-ko-
des aksepieren en doorgeven naar de uit-
gangen DO... D5 als de ontvangen kode het
ingestelde systeem-adres bevat. Dat instel-
len gebeurt op de print met behulp van sol-
deerbrugjes aan de koperzijde. Een verbin-
ding tussen twee eilandjes wordt als nul ge-
zien. een open brugje als een. Als alle brug-
jes aanwezig zijn. dan is het systeem-adres
"TV-toestel" (adres 0) ingesteld. Bij geen en-
kel brugje zilten we in een gebied dat voor
toekomstige uitbreidingen bedoeld is.
Bij beide hierboven beschreven situaties ver-
andert het toggle-bit slechts eenmaal. na-
melijk wanneer de kode de eerste maal kor-
rekt ontvangen is. We weten dan dus niet
hoe lang een toets wordt ingedrukt. Wanneer
nu jumper R (repeat) in plaats van 5 (single)
wordt gemonteerd (en jumper A is niet aan-
wezig). dan zal IC3b bij kontinu indrukken
van een zendertoets in een O.S-sekonden-rit-
me het toggle-bit ompolen.
Om dit te realiseren wordt de als MMV ge-
schakelde flipflop IC3a met behulp van de



speciaal voor Re5-kode

RECVDuitgang van IC2 herhaaldetijk ge-
klokt. De RECVDuiLganggeeft namelijk wel
repeterend pulsjes af bij kontinu indrukken
van een toets. Bij het ontvangen van een
klokpuls op pen 3 wordt de Q-uilgang van
IC3a Iloag: deze klokt op zijn beurt IC3b die
als tweedeler is gescl1akeld en als Loggle-
flipflop dient. Komen er na die eerste klok-
puls nog meer pulsen, dan verandert er eerst
een halve sekonde niks. Daarna wordt IC3a
gereset omdat CIS via R6 ontladen is. De
Q-uitgang wordl hierdoor weer hoog en CIS
wordt via D4 en R5 razendsnel geladen, zo-

elektuur 12·91

Figuur I. Voor een goe-
de infrarood-onluanger
zijn legen waardig maal'
weinig onderdelen no-
dig.

IC2
SAAJ049

Tabel 1. Jumper-Instellingen_

A open:

A gesloten:

slngle-system-mode, op de aansluitingen Aa .. ,A4 kan
één systeem-adres vast worden Ingesteld.
comblned-system-rnode, op de aansluitingen Aa ... A4
wordt het ontvangen systeem-adres naar bulten
doorgegeven.

S gesloten,
Ropen: single-mode, de toggle-ultgang verandert alleen van

logisch nivo als een nieuwe kode is ontvangen.
Sopen,
R gesloten: repeat-mode. de toggle-ultgang verandert elke 0,5 s van

logisch nivo zolang een kode wordt ontvangen.
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Figuur 2. De enkelzüdi-
ge print is dubbelzüdig

"bekomponeera": Aan de
koperzijae komen de

SMD's en aan de andere
kant de overige onder-

delen.

Onderdelenlijst

Weerstanden: (alles SMD,
behalve R3 en R7)
Rl,R2 = 2 x 56 k

R3 1 x 4-voudig weer-
stand-array, 10 k
R4,R9 = 2 x 68 k

R5 = 1 x 1 k
R6 = 1 x 330 k

R7 1 x 8-voudig weer-
stand-array, 10 k

R8 = 1 x 100 Q
RIO = 1 x 1 M

RU. = 1. x 220 Q

R12 = 1 x 5k6
R13 = 1 x 33 k

Kondensatoren: (alles SMD,
behalve de elkos)

CLC2,C7 3 x 10 n
C3 = 1x 47 n
C4 = 1x 22 n
C5 = 1 x 6n8

C6,C13,C14 = 3 x :LOOn
C8 = :I.x 2n2

C9 = :I.x :LOO1-1/6V
tantaal

C:l.O = 1 x :I.1-1/6V tantaal
C:l.LC:l.2 = 2 x 27 P

C15 = :I.x :I.1-1/16V axiaal

Spoelen:
L:I. = :1. x 8m2

L2,L3 = 2 x 10 windingen
(0 0,5 mm) op 1

gezamenlijke ringkern
met 1 cm diameter (bijv.

T37-6 van Amidon)

Figuur.3. Het spoeltje 1'--'--1
moet op de goede ma- I J'

nier gewikkeld worden. L ..._
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komponenten aan soldeerzijde

...
:::l
o
>
~
.5
E-

komponentenopstelling2 soldeerzijde

dat de reset-toestand wordt opgeheven. Bij
de volgende RECVD-puls zal de Q-uitgang
van IC3a opnieuw hoog worden en IC3b
klokken, waardoor deze weer omklapt. Het
toggle-bit klapt op deze manier dus elke hal-
ve sekonde om, zolang de ontvanger de kode
ontvangt.
Het bovenstaande is alleen mogelijk bij de
meest gebruikte optie, waarbij we zelf het
sub-adres instellen via de soldeerbrugjes
Aa ... A4. Wanneer we ook het adres willen
inlezen (jumper A geplaatst), dan moet wor-
den afgezien van de repeteerfunktie of er
moet een kleine modifikatie op de print wor-
den aangebracht. Wie deze funktie er dan
toch bij wil hebben, die moet pen 3 van IC3
rechtstreeks met de kathode van 03 verbin-
den (pen 3 van IC3 naar buiten buigen voor-
dat dit IC in het voetje wordt gestoken en
hieraan een stukje draad solderen dat ver-
bonden wordt met de kathode van 03).

3

910137-14

Het systeem-adres en de kommando-kode
zijn via konnektor Kl beschikbaar voor de
buitenwereld. In het meest voorkomende ge-
val, wanneer er met een vast systeem-adres
gewerkt wordt, kan voor Kl een 14-polige
konnektor gebruikt worden. Is het systeem-
adres niet vastgelegd, dan moeten ook de
adreslijnen bereikbaar zijn en is een
20-polige konnektor nodig.
De ontvanger wordt ook gevoed via konnek-
tor Kl. De schakeling neemt in rust bijna
5 mA op. Tijdens de ontvangst van RC5-sig-
nalen wordt dit - doordat LED03 gaat bran-
den - wat meer. De spoelen L2 en L3 (beide
zijn gewikkeld op één kern) zorgen er voor
dat via de voeding geen storingen binnen
komen. Dan kan de ontvanger ook zwakke
signalen nog tot juiste kodes omzetten of
met andere woorden: dan wordt de afstand
die de afstandsbediening kan overbruggen
groter.

De opbouw
Voor de ontvanger is een print ontworpen (fi-
guur 2) waarop een kombinatie van SMD'sen
standaard-komponenten is toegepast. Dit is
enerzijds gedaan om het geheel zo kompakt
mogelijk te houden en anderzijds om een zo
kort mogelijke signaalweg te behalen, wat
een gunstige uitwerking heeft op de uitein-
delijke reikwijdte van de afstandsbediening.
Het is aan de layout trouwens duidelijk te
zien dat ICI een welhaast ideale pinning
heeft voor de kombinatie met SMD's. Bijna
alle bij ICI behorende komponenten kunnen
tussen de twee rijen pennen worden onder-
gebracht.
Bij de opbouw worden eerst alle SMD'sgesol-
deerd. Vertin daartoe eerst één eilandje van
de desbetreffende komponent, soldeer dan
het onderdeel hierop en daarna pas de ande-
re zijde. Gebruik bij dit alles bij voorkeur sol-
deertin van 0,8 mm of minder en een even-
eens dunne punt in de bout. Dan zijn er wei-
nig problemen te verwachten. Ga hierna ver-
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der met de rest van de print in de gebruikelij'
ke volgorde, waarbij de laagste kom ponen-
ten als eerste qemonteerd worden.
L2 en L3 maken we zelf door op een ring·
kerntje twee wikkelingen te leggen van ieder
10 windingen met draad van 0,5 m rn door·
snede (zie figuur 3), Let er op dat u beide
spo Itjes in dezelfde richting wikkelt. De
taak van de spoeltjes is het tegenhouden
van storingen uit de voeding, Het verschil
tussen een storingsarme en een storingsrij-
ke voeding kan een of meer meter in reik-
wijdte schelen. Eventueel kunt u storing-ver-
oorzakende energievreters in het apparaat
via een aparte stabilisator voeden, dan blijft
de voeding van de ontvanger schoon. Om in-
stralende storing te verzwakken kunl u het
printje ook inblikken, Hel blik kan op de
hoeken van de prinl worden vastgesoldeerd,
waardoor dit ter hoogte van de IR-diode met
massa verbonden is.

De zender
Het is in het kader van dil artikel weliswaar
niet de bedoeling om zelf een infrarood-zen-
der te bouwen, maar om optimaal gebru ik te
maken van de afstandsbediening is het toch
noodzakelijk om te weten hoe deze in elkaar
zil en funktioneert. Als u de afslandsbedie-
ning niet voor een standaard-toepassing zo-
als bijvoorbeeld een voorversterker gebruikt.
dan zult u naar alle waarschijnlijkheid het
systeem-adres dal de zender verstuurt moe-
ten aanpassen. Het meest logische systeem-
adres voor toepassingen waarin (nog) niet is
voorzien, is natuurlijk een van de twee
adressen die voor experimentele doeleinden
zijn gereserveerd (nummer 7 en J 9).
De hardware voor de infrarood-zender is
eigenlijk onwaarschijnlijk simpel. zoals in fi-
guur 4 te zien is, Een IC doet alle werk. Voor
de RC5-kocle zijn er drie IC-typen in omloop

I
QSCIIQSC

I
OSCOI lPI 9101J7 12

die op een kleinigheidje na pen-kornpatlbet
zijn. Voor ons zijn eigenlijk alleen pen 2
(55M) en de twee toetsenbord-malrixen van
belang, De X/OR-matrix bevat de druktoet-
sen waarmee we een bepaalde kommando-
kode kunnen versturen. Het getal bij de
schakelaars geeft de korresponderende kode
aan. ~1etde Z/DR-matrix wordt aangegeven
welk systeem-adres de zender met de kom-
mando-kode moel meesturen. De cijfers
naast de schakelaars zijn de overeenkomsli-
ge systeem-adressen. or de Z/ DR-matrix met
een aantal schakelaars is uilgerust of met
slechls een draadbrug. dat hangt af van hel
logische nivo op pen 2, Daarmee wordt aan-
gegeven of de afstandsbediening in single·
systern-rnode slaat of in cornbined-
systern-rnode. Is pen 2 laag, dan staat de
zender in combined-systern-rnode. Dit bete-
kent dat met de toetsen in de Z-malrix kan
worden aangegeven welk systeem-adres met

Figuur 4. uet inwendige
van de eîstenttsbeate-
ning-zender i8 nog een-
voudiger dan dal van
de onlvang",r,

tlguur 5. Een nelie en
kompekte zender is
door de hobbyisi bijna
/liel Ie maken, I\anl en
klare zenders zijn echler
in overvloed verkrijg-
baar. De hier geloonde
zenders zijn van hel
merk potteem.

5

RTP 38RTP 31 RTP 39 RTP 58

910137 - 13

41



elektuur 12-91

~Ialrgeleiders:
DI = 1 x BPW41

D2,D4 g 2 x BAS32 (SMD)
D3 g 1 x LED

TI,T2 = 2 x BC547B
IC 1 _ 1 x TDA3048
IC2 = I x SAA3049
IC3 = I x 74HCT74

Diversen:
A,S,K = 3 x 2-polige

header + 2 x jumper
KI = 1 x 14-polige of
20-polige box-header

XI = I x 4-MHz-kristal
1 print Ef'S 910137 (zie

pag. 6)

Figuur 6_ Zo wordt bij
een zender een nieuw

systeem-adres Ingesteld.

de navolgende kommando's moet worden
mee gestuurd. Dit adres wordt intern in een
latch bewaard, zodat de systeemtoets niet
konstant vastgehouden hoeft te worden.
Wordt met een toets in de Z-matrix een
nieuw systeem-adres gekozen, dan zal de
zender dit adres samen met kommando 63
(11IIII "'N, system select) verzenden. Het ge-
selekteerde systeem kan dan bijvoorbeeld
uit de stand-by-stand "ontwaken".
In de single-system-mode (S5M)is er uiterlijk
niets veranderd. Intern reageert het IC ech-
ter ietsje anders, maar ook dat is uitwendig
eigenlijk onzichtbaar. De Z-matrix bestaat in
deze mode alleen nog maar uit één vaste ver-
binding tussen een DH-lijn en een Z-lijn. Om
het systeem-adres dat een afstandsbedie-
ning uitzendt te veranderen, hoeft u dus
slechts één verbinding los te nemen en te
vervangen voor een andere. De te leggen Ver-
binding wordt bepaald door de plaats die het
gewenste systeem-adres in de Z/DH-matrix
heeft. De verbinding vervangt als het ware
de schakelaar die in de combined-
systern-rnode hetzelfde systeem-adres verte-
genwoordigt. Er zijn overigens ook afstands-
bedieningen waarbij het IC in 55M-mode
staat en waarbij door middel van een scha-
kelaar (of eleklronische schakelaars) wordt
omgeschakeld tussen twee systemen (bij-
voorbeeld TV en video-recorder).
Afstandsbedieningen die werken met de
HCS-kodezijn van diverse fabrikanten in di-
verse uitvoeringen leverbaar. In figuur S zijn
een aantal uitvoeringen van het merk Poli-
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com afgebeeld. Welke uitvoering u kiest.
hangt natuurlijk af van de toepassing die u
ervoor heeft. Het mooist is het als de aange-
geven funkties zo goed mogelijk met de ge-
wenste funkties overeen stemmen. Daar-
naast hebben deze afstandsbedieningen het
voordeel dat ze gemakkelijk gemodificeerd
kunnen worden. Op het vlakke bedie-
ningspaneel is het bovendien mogelijk een
eigen frontplaat-opdruk te plakken. Om het
systeem-adres van de afstandsbediening te
veranderen, moet het kastje worden ge-
opend. Daarvoor wordt het schroefje in het
batterijkompartiment losgedraaid. De beide
kasthelften kunnen dan in de lengterichting
van elkaar worden geschoven. Houdt daarbij
de knopjes naar beneden, anders vallen die
er uit. Om het bestaande systeem adres te
veranderen, moet de verbinding van een van
de DH-aansluitingen met een van de Z-aan-
sluitingen worden onderbroken. Door de
dubbelzijdige print-opzet is deze verbinding
niet altijd zichtbaar aanwezig. Deverbinding
kan worden verbroken door de pen van de
desbetreffende Z-aansluiting uit de print te
solderen (B)_Daarna wordt het nieuwe adres
ingesteld door met een draadje een nieuwe
verbinding te leggen (A)_ Figuur 6 laat zien
hoe wij dat bij zo'n afstandsbediening heb-
ben gedaan.
Hier is de verbinding tussen DHO en ZO
(adres 0) verbroken door pen 3 te desorderen
en uit de print te trekken (B). Door daarna
pen 6 en 9 met elkaar te verbinden wordt als
nieuw adres 63 gekozen (A, alle jumpers
AO_.. A4 op de ontvanger open).

(910137)
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De ReIS-kode

Voor het bedienen van elektronische appa-
ratuur via een afstandsbediening heeft Phl-
lips de RC5-kode opgezet. Met deze kode
kunnen 2048 verschillende kommando's
verstuurd worden, die onderverdeeld zUn In
32 adresseerbare groepen met ieder 64
kommandos. Elk apparaat krijgt bij dit
systeem zUn eigen adres, zodat bU het re-
gelen van het volume van de TV bijvoor-
beeld niet de volumeknop van de voor-
versterker mee draait. Een komitee binnen
Phlllps zorgt er voor dat de RC5-standaard
regelmatig wordt uitgebreid, zodat ook de
nieuwste apparatuur hiermee bestuurd
kan worden (wals de toekomstige DCC-re-
corder).
De door de zender verstuurde kode bestaat
uit een Vi-bits data-woord dat als volgt is
opgebouwd:
- 2 startbits voor het instellen van het

AGG-nivo in het ontvanger-IC;
- 1 kontrole-bit dat een nieuwe data-over-

dracht aangeeft.
- 5 bits voor het systeem-adres (volgorde

MSB •.. LSB);
- 6 bits voor het kommando (volgorde

MSB ... LSB).
Deze opzet Is in figuur 1 afgebeeld. Om in-
termodulatie met andere IR-bronnen (o.a,
lampen) te voorkomen, wordt deze kode in
bifase-formaat uitgezonden. Bij deze bifa-
se-modulatie wordt een logische één uitge-
zonden als een halve bittljd geen en een
halve blttijd wel signaal, terwijl een logi-
sche nul precies omgekeerd wordt verzon-
den: een halve bittIJd wel en een halve bit-
tijd geen signaal. In figuur 2 is de opzet
van de verzonden pulsen nog eens duide-
lijk te zien. Elk half bit blijkt weer te zijn
opgebouwd uit 32 kortere pulsjes.
De lengte van elk uitgezonden bit bedraagt
.1,778 ms; deze tijd wordt afgeleid van een
36-kHz-oscillator. Deze frekwentie Is geko-
zen om interferentie te voorkomen met o.a.
draadloze IR'hoofdtelefoons en de TV-lijn-
frekwenties. Het verzenden van een kom-
pleet datawoord neemt in totaal 24,889 ms
In beslag. Als na het indrukken van een
toets eenmaal Is gestart met het verzenden
van een datawoord. dan wordt het hele
woord verzonden. ook als de toets in die
tijd weer wordt losgelaten. Houdt men een
toets langere tijd ingedrukt dan wordt het
datawoord in intervallen van 64 blttljden
(dus 113,778 ms) herhaald.

1

J
"l'j .I ~,:::::::'I,-+l-eo:~:'d---

-e- 1slat1blt$

1+ scan ti"",

t~!:re-- data wo.d time = 14 bit uroee ---+I

In de twee tabellen vindt u de belangrijkste
gegevens om de funkties van zelfbouw-ap-
paratuur te kunnen regelen vla een be-
staande afstandsbediening die met de
RC5-kode werkt. Voor zelfbouw-apparaten
zijn vooral de twee experimentele adressen
erg geschikt. Denk er wel altijd aan om op
de zender hetzelfde adres In te stellen als
het adres dat aan het te besturen apparaat
is toegekend.

Kades voor de meest voorkomende
adressen en kornm andos.

systeem-adres apparaat

o
2
5
7
16
17
18
19
20

TV
teletekst
video-recorder
experimenteel
voorversterker
receiver / tuner
ban d I cassette-recorder
experimenteel
CD·speler

kommando

------ ---- --- ------ ----- ...

kommando-nr.

0 ... 9
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
48
50
52
53
54
55

0 ... 9
standby
mute
voorkeur-lnst lling
volume +
volume ~
helderheid +
helderheid -
kleurverzadiging +
kleurverzadiging -
bass +
bass -
treble +
treble -
balans rechts
balans links
pause
rast reverse
rast forward
play
stop
record

I

L
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loch kunnen we u bij deze een primeur aan-
bieden, namelijk een CD·speler voor zelf-
bouw. Dit is mogelijk doordat Philips nu via
de elektrontca-nandct tegen een lage prijs
een partij CD·spelers te koop aanbiedt (loop-
werk met elektronica, maar zonder kast). En·
kele maanden geleden kwam men al bij ons
met de vraag of we daar niet iets leuks mee
konden doen. Nou, die kans laten we natuur-
lijk niet lopen! In dit artikel vindt u een be-
schrijving hoe u zelf een Cü-speler met een
digitale uitgang kunt bouwen. Het CD-loop-
werk wordt samen met een opgebouwde
print geleverd (waarop de digitale en anale-
ge circuits zitten). Wij hebben daar een print-
je bij ontworpen dat de CD·data in digitaal
(philips/Sony-)formaat naar buiten stuurt.
zodat een aparte D/A-konverter het zaakje
verder kan bewerken. De konverter kunt u
over enige tijd ook in Elektuur verwachten,
zodat een kombinatie ontstaat met een uit-
stekende geluidskwaliteit.

tbe CD drive

Geuroonlijk beperken de zelfbouw-aktiviteiten
op audio-gebied zich tot versterkers,

luidsprekerboxen en een enkele keer een
tuner. Maar wat dacht u van een

zelfgebouwde CD-speler van uitstekende
kwaliteit? Vanaf nu is dat moqetij«, denk zt]

deze bouuibeschrijuing en een Philips-
loopwerk met bijbettorende

besturingselektronica. Een digitale uitgang
maakt het mogelij}: om deze speler te

koppelen aan een binnenkort te publiceren
aparte D/A-konverter!

Bij het zelf bouwen van apparatuur worden
de mogelijkheden gewoonlijk beperkt door
de mechanische konstruktie van een appa-
raat en natuurlijk door de verkrijgbaarheid
van de benodigde onderdelen. Vandaar dat
audio-kn utselaars zich meestal beperken tot
voor- en eindversterkers. Een tuner is mis-
schien ook nog wel mogelijk in deze tijd van
synthesiser-ontwerpen, maar dan moeten
wel de juiste spullen leverbaar zijn bij de
elektronica·handelaar. Bij boxen ligt het
zaakje weer wat anders, daar is een levendi-
ge handel in bouwpakketten en hebt u heel
wat keus, Maar verder. , , Platenspelers, cas-
sette-recorders en CD-spelers zijn nauwelijks
zelf te bouwen, gewoon omdat de mechani-
sche delen door de fabrikanten niet los gele·
verd worden tegen betaalbare prijzen.
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Het loopwerk
Door verschillende elektronica-zaken wordt
nu een CD-pakket aangeboden dat ongeveer
200 gulden kost en uit de volgende delen
bestaat (zie figuur I):
- een CDM-4-loopwerk (in delen);
- een opgebouwde print met besturings·

elektronica en een analoog gedeelte;
- een display-print die tevens bedienings-

toetsen bevat;
- een bijpassende nettrafo.
- een hoofdtelefoon-bus;
- een konnektortje voor het aansluiten van

de CD-motor;
- een frontplaat je voor de CD-Iade,
De kwaliteit van het CD·loopwerk is zonder
meer uitstekend. Dit type wordt door Philips
zelf toegepast in spelers tot zo'n 1000 gul-
den, Daarnaast is het interessant om te ver-
tellen dat Philips heel veelloopwerken (vaak
inklusief elektronica) levert aan andere fa-
brikanten, ook in de high-end audio-sektor,



bouw uw eigen
Cn-speler

We kennen diverse CD-spelers met bekende
namen en een behoorlijke prijs die eveneens
met een CDM-4-loopwerk zijn uitgerust. Phi-
lips heeft op dit gebied een zeer goede repu-
tatie en is dan ook een van de grootste OEM-
fabrikanten van CD-Ioopwerken.
Het pakket dat u krijgt. bevat alles om een
komplete CD-speler mee te bouwen die zo op
een stereo-installatie kan worden aangeslo-
ten. Het loopwerk en de daarbij behorende
besturing zijn, zoals gezegd, prima en iden-
tiek aan die uit duurdere machines. I-Iet dis-
play-gedeelte is echter vrij goedkoop van op-
zet en er zijn geen uitgebreide programmeer-
mogelijkheden zoals FTS.Verder is flink bek-
nibbeld op het analoge gedeelte (D/A-kon-
verter en uitgangssektie). Zo werkt de aan-
wezige D/A-konverter zonder oversampling!
Het aangeboden CD-pakket kunt u op twee
manieren gebruiken. U kunt het hele zaakje
in elkaar schroeven, in een kastje bouwen en
op de stereo-installatie aansluiten. Dat lijkt
ons een goed idee als u een goedkope instal-
latie bezit en gewoon graag eens zelf wat wilt
knutselen met zo'n CD-speler. De tweede mo-
gelijkheid is wat ambitieuzer. Aangezien het
belangrijkste gedeelte van prima kwaliteit
is, kunnen we er ook een digitale CD-drive
mee bouwen, dus een CD-speler zonder
D/A-konverter en analoge sektles. Een aparte
D/A-konverter in een tweede kast kan het di-
gitale uitgangssignaal dan verder zo goed
mogelijk verwerken. Uitgebreide program-
meermogelijkheden mist een echte audio-
liefhebber toch niet en ook een luxe display
is geen vereiste voor een goede geluidsrepro-
duktie. Aangezien de bij het loopwerk beho-

rende print geen digitaal uitgangssignaal le-
vert, hebben we hiervoor een schakelingelje
ontworpen dat het benodigde digitale Phi-
lips/Sony-formaat produceert. Aan de bijbe-
horende D/A-konverter (die natuurlijk ook op
andere CD-spelers aangesloten kan worden)
wordt in het Elektuur-Iab intussen al druk
gewerkt. Die kunt u over enkele maanden
verwachten.

Figuur 2. Foto a loont
het in elkaar qezeite
loopwerkje (dal noeit u
zelf in dit sladium nog
niel Ie doen); toto b laai
Ilel loopwerk zien mei
de eruil geschoven lade
op de voorgrond (b).

I'iguur 1. De verschillen-
de delen waaruil de CD-
speler beslaat.

De inbouw
Voor het onderbrengen van het loopwerk en
de bijbehorende elektronica hebben we een
metalen 19"-kast (van ESM)gekozen met een
hoogte van 2 eenheden (88 mrn). Helmonle-
ren van de printen en het loopwerk moet wel-
iswaar vrij precies gebeuren, maar is niet zo
moeilijk. De meeste tijd zal gaan zitten in
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Figuur.3. De nouoer en
de nel/rara zijn hier op

de nootaprint gemon-
teerd.

Figuur 4. De netspen-
nlng-voerende deten die

worden verwijderd
(links). neenis ziet u de
D/A-konverter en in het

midden de dioden die
van de print kunnen

worden gestoopt voor
een puur digitale versie.

het maken van een nette frontplaat. Hierin
moeten namelijk nogal wat rechthoekige
sleuven worden gezaagd voor de lade. de
toetsen en het display. Om het u wat gemak-
kelijker te maken, leveren we hiervoor een
frontplaat-folie via de EPS.
Voordat u nu nieuwsgierig alle delen van het
loopwerkje gaal bekijken. eerst even een
waarschuwing: De laser-unit is zeer ge-
voelig voor statische ladingen en de pa-
perclip op het uiteinde van de flexfoil
mag voorlopig niet worden verwijderd!

Druk verder ook niet met de vingers op de
lens van de laser, want hierdoor kan het fo-
cusseringsgedeelte beschadigd raken. Het is
verstandig om de laser-unit tijdens de bouw
aan de kant te zetten. zodat daar in elk geval
niets mee kan gebeuren. De andere delen
van het loopwerk zijn niet zo kwetsbaar. Nu
gaan we eerst links en rechts wat modifice-
ren.

Werkzaamheden aan de hoofdprint
Bekijk nu de hoofdpr int goed. De overgeble-
ven houder kan zo op de print worden gezet
dal hel uitstekende grijze hefboompje met
zijn verende uiteinde precies boven het scha-
ketaartje midden op de print komt. De hou-
der kan dan met drie zelftappers op de print
worden vast gezet (figuur 3). Het vierde mon-
tagegat voor de houder, vlak bij de lade-
schakelaar op de print, blijft nog even open
omdat daar straks bij de montage in de kast
een langere zelftapper in wordt geschroefd
(die is nodig om een goede werking van de
lade-schakelaar te garanderen), De lrafo kan
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nu op de print worden geplaatst en worden
vast gesoldeerd.
Bij onze opbouw hebben we enige dingen
van de hoofdprint gesloopl die voor de ge-
bruikte kast niet op de goede plaats zaten.
Dat zijn de net-entree, de netzekering-hou-
der en de netschakelaar. Op de plaats van de
zekeringhouder en de netschakelaar worden
draadbruggen gelegd, terwijl een tweepolig
print-kroonsteenlje op de plek van de nel-
entree komt. Achter op de kast komt dan
straks een euro-net-entree met ingebouwde
zekeringhouder en op de frontplaat wordt
een nieuwe netschakelaar geschroefd. Wie
de speler echt alleen als digitale drive wil ge-
bruiken, die kan het analoge gedeelte plat
leggen door de D/A-konverter en de vier dio-
den met de nummers 6580, 6581, 6586 en
6587 (links bij de koelplaat) van de print le
solcleren. I-Iet hele analoge deel is clan
stroomloos en zo blijft wat meer reserve over
voor de besturing van het loopwerk. De uit-
gangsbu sen kunnen in dat geval ook wor-
den verwijderd, Wilt u de speler wel gebrui-
ken via zijn analoge uitgangen, dan moeten
deze komponenten natuurlijk op hun plaats
blijven zilten.
Ook aan het clisplay- en toetsen-printje moet
nog aarclig wal worden gesleutelcl, maar we
gaan nu eerst even kijken naar het cligitale
uitgangsprinlje. Dat moet namelijk worden
aangesloten op de hoofdpr int.

Digitalout
Bij sommige Philips-lC's is een digitale uit-
gangssektie al aanwezig bij het digitale fü-
tergedeelte (zoals de SAA7220B), maar er
zijn ook IC's waarbij dat niet het geval is (zo-
als de SAA7210 die hier op de hoofdpr lnt zit).
In dat geval moet een extra IC worden loege-
voegd dat de cligitale gegevens omzet in het
Philps/Sony-formaat (zie "Digitale-audio-
transmissie", Elektuur maart 1988). Voor dat
doel heeft Philips in zijn programma de
PCF3523P,een zogenaamde ADOC(Audio Di-
gital Output Circuit). Het nooclzakelijke klok-
signaal en de van de SAA7210 benodigde
signalen worden via een 20-aderig stukje
flal-cable van de hoofdprint naar het extra
printje gevoerd. Verder is nog een aanpas-
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singstrafo aan de uitgang van ICI uit fi-
guur 5 nodig. die voor de juiste uitgangs-
spanning (I VII) en -impedantie (75 Q) zorgt.
Tevens worden hierdoor eventuele aardlus-
sen via digitale aansluitingen tussen ver-
schillende apparaten vermeden. De konden-
satoren C5 en C6 zorgen er voor dat de scha-
keling alleen voor hoogfrekwente wissel-
spanningen met massa verbonden is.
De klokfrekwentie voor de ADOC wordt ook
betrokken van de hoofdprint. Op het printje
hebben we weliswaar plaats gereserveerd
voor een eigen kristal-oscillator (XI. R2. C3
en C4). maar die wordt hier niet gebruikt.
Via draadbrug JPI wordt de klokfrekwentie
van de hoofdprint naar de PCF3523P ge-
voerd. Dat blijkt bij de hier beschreven opzet
de beste resultaten te geven (bij andere CD-
spelers kan het gunstiger zijn het kristal van
de hoofdprint af te halen en op het digitale
printje te monteren).
Zowel het IC als het uitgangstrafootje zijn
niet direkt standaard-komponenten. maar
op ons verzoek levert Philips die ook via de
detailhandel. speciaal voor deze toepassing.
Dat is alles wat nodig is voor een echte digi-
tale uitgang. In figuur 6 is het hiervoor ont-
worpen printje te zien (samen met de toet-
sen-print). De bovenzijde van het printje be-
vat een massavlak dat als afscherming voor
de nogal hoogfrekwente signalen (band-
breedte enkele megahertzen) dienst doet.
Alle onderdel n (ook het IC) worden recht-
streeks op de print gemonteerd. Het huisje
van de trafo wordt met het massavlak ver-
bonden. Bij elko CI wordt verder de min-
poot ook aan het massavlak gesoldeerd.
Op de print zitten nog drie printpennen die
momenteel niet aangesloten zijn. Deze zijn
gereserveerd voor een optische uitgang (een
zogenaamde TOSLI Kl. Op het moment dat
we dit schrijven, wordt nog gekeken naar de
verkrijgbaarheid van deze optische bussen.
Zodra dit rond is. zullen we u vertellen hoe de
CD-speler ook van een optische uitgang kan
worden voorzien.
Nu moet het digitale-uitgang-printje nog

worden gekoppeld met de hoofdprint. Dit ge-
beurt via een 20-polige flat-cable met een
lengte van 30 cm. De adertjes van de kabel
worden aangesloten op de onderzijde van de
hoofdprint. zoals te zien is in figuur 7. In ta-
bel I zijn de aansluitingen ook opgesomd
waarmee de kabel verbonden moet worden.
Let nog even op de voedingsaansluitingen.
Er zit een spoeltje links van de SAA7210P
(ziet er uit als een weerstand, kleurkode
geel-paars-goud-zilver). Aan de bovenzijde
van dit spoeltje (het verst verwijderd van het
IC) wordt de + 5 V afgetakt. De massa-aan-
sluiting komt aan de vrij dikke koperbaan
die aan de onderzijde vlak naast die spoel-
aansluiting te zien is. In figuur 7 zijn deze
twee punten met pijlen aangegeven. Alle on-
even adernummers met uitzondering van
ader I worden aan de kant van de hoofdprint
afgeknipt; deze dienen als afscherming tus-
sen de verschillende signalen. Aan de andere
kant van de kabel komt een perskonnektor-
tje dat op de konnektor op het digitale print-
je geprikt kan worden. Nog een opmerking
over het DMUTE-signaal dat van pen 17 van
de besturingsprocessor XC99659P wordt af-
genomen. Als de speler stilstaat of in de
pauze-stand staat. dan zorgt dit signaal er
voor dat het digitale uitgangssignaal wordt
afgeschakeld. Sommige D/A-konverters vin-

Figuur 5. De digitale
uitgangsscklle is een-
uoudlg uan opzet. dank-
zij het toegepaste IC
uan het type PCFj52jP'

Onderdelen lijst
digitale uitgang

Weerstanden:
R I I x 4Q7
R2 ~ 1 x 1 M
R3 I x 562 Q. 1"10
R4 1 x 619 Q. 1"10

Kondensaloren:
C I - I x 33 ~ I 10 v
tantaal

C2 _ 1 x 22 n ker.
C3.C4 - niet nodig voor

deze toepassing
C5.C6 - 2 x 56 n

Halfgeleider:
IC I - I x PCF3523P

Diversen:
KI _ I x 20-polige
header. male

K2 = 1 x cinch-bus.
haaks, voor printmontage
(bijv. Monacor T-709G)

X I - niet nodig voor deze
toepassing

Tr I ... I x aanpassings-
trafo T5BCC (Philips)

30 cm 20-aderige f1at-
cable

I print EPS 910146
(c display- + toets n-
print)

4-9

Tabel 1. De aansluitingen op de hoofdprint
voor de 20-aderlgeIlat-cabte. Oenlet-
genoemdeaders zijn massa-lijnen.

ader-nr. aansluiting op hoofdprint

1 massa (naast 5-V-aanslultlng)
2 + 5 V (voor spoel nr. 5501)
4 pen 39 van SAA72l.OP(WSA6)
6 pen J8 van SAA7210P(CLA6)
8 pen J7 van SAA72l.OP(OAA6)
10 pen J6 van SAA72lOP(EfA6)
12 pen J5 van SAA7210P(SCA6)
14 pen J4 van SAA7210P(SOA6)
16 pen 8 van SAA7210P(XOUn
18 pen 18 van XC99659P(A156)
20 pen 17 van XC99659P(OMUTE)
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den dit niet prettig omdat ze weer tijd nodig
hebben om te "loeken" als het signaal daar-
na weer op de uitgang verschijnt. U kunt de-
ze aansluiting in de meeste gevallen dan ook
beter weglaten (ader 20 niet aansluiten).

Het display· en toetsengedeeIte
Het laatste gedeelte dat we nog onder han-
den moeten nemen voordat met de inbouw
kan worden begonnen, is het display-printje.
Dit is via twee flat-cables verbonden met de
hoofdprint. De zes-aderige kabel levert de
data van de besturingsprocessor voor het
displayen de vier indikatie-LED's, terwijl op
de zeven-aderige kabel de matrix met de
toetsen is aangesloten. Aangezien de aanwe-
zige toetsjes niet zo geschikt zijn voor ge-
bruik bij een zelfbouw-apparaat. hebben we

komponentenzijde

besloten om dit deel te veranderen. Samen
met het digitale printje wordt via de EPSeen
toetsenprint geleverd (zie figuur 6), waarop
digitasten kunnen worden gemonteerd. De
twee printjes kunt u gewoon van elkaar bre-
ken. Van de oorspronkelijke display-print
wordt het toetsengedeelte afgeknipt of afge-
broken (eerst inkerven met een scherp mes),
zoals aangegeven in figuur 8. In het overblij-
vende display-gedeelte wordt verder een ex-
tra bevestigingsgat geboord. De zeven-aderi-
ge kabel wordt van het printje gesoldeerd;
die komt straks op de nieuwe toetsen-print
te zitten. Verder worden ook de vier recht-
hoekige houders met LED'sverwijderd en op
de plaats daarvan komen vier gele ronde
3-mm-LEDjes.
Op de display-print is nog ruimte aanwezig

Figuur 6. Het printje
voor de digitale uitgang
en de toetsen-print.

Onderdelenlijst
toetsen-print

S1,S2 = 2 x digitast met
kap 17 mm breed

S3 ... S12 = 9 x digitast
met kap 12 mm breed
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Figuur 7. Zo wordt de
îtet-cebte aan de onder-
zijde van de hoo{dprlnt

aangesloten.

Figuur 8. Dit gedeelte
wordt van de display'

print af gezaagd.
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voor een infrarood·ontvanger voor een af-
standsbediening. Dit is een optie die we u
beslist aanraden. De IR'module van het type
Sony BXI407 (Sharp GPIUS is ook mogelijk,
maar heeft iets andere aansluitingen) komt
rechts naast het display op de print. Verder
moeten nog twee weerstanden worden toe-
gevoegd. namelijk eentje van 22 kQ en een
van 3,3 Q (figuur 9). Het apparaat reageert
daarmee op elke Philips·IR·afstandsbedie·
ning die bedoeld is voor CD-spelers (zoals
hel type RDS861).
De opbouw van de toetsen-pr int (waarvan
het "schema" in figuur 10 staat) is eenvou-
dig. Er zijn toetsen van verschillende breed-
ten gebruikt om de bediening zo overzlchte-
lijk mogelijk te houden. Verder wordt de van
de display·print gesloopte flat·cable op de
toetsen-print gemonteerd, met de witte
streep op de kabel aan de kant van pen 7 op
de print.

De inbouw
Zo, nu kunnen we aan de kast gaan boren en
vijlen. De achterzijde is het gemakkelijkst.
Rechts achter (gezien vanaf de voorzijde)
komt een gat voor de digitale uitgang. Wie
ook de analoge uitgangen wil gebruiken, die
kan daarvoor nog twee extra gaten voor twee
cinch-bussen boren. Aan de linkerkant komt
het gat voor de montage van een euro-
net-entree met ingebouwde zekeringhouder.

Dan het moeilijkste stuk, de frontplaat. Hier-
in moeten nogal wat rechthoeklge gaten ge·
zaagd worden voor de lade, het displayen de
toetsen. Verder is er nog een gat voor de net-
schakelaar en een gat voor een eventuele IR-
ontvanger. Vooral bij de rechthoekige sleu-
ven is het belangrijk dat u nauwkeurig
werkt, zodat het geheel er straks ook netjes
uit ziet. Het mooiste resultaat krijgt u met
een freesbank. maar die mogelijkheid heb-
ben helaas maar weinig hobbyisten. Gebruik
voor de plaatsen en afmetingen van de ga-
ten de frontplaat-folie en de losse frontplaat
voor de lade.
De bevestiging van de toetsen-print en dis-
play-print gebeurt met 5 resp. 2 M3'boutjes
van 25 mm lengte. U kunt deze naar keuze
vastzetten aan de achterzijde van de front-
plaat met twee·komponentenlijm, of ze ver-
zonken in de frontplaat monteren. Daarna
kan de frontplaat-fol!e (na het nodige pas'
sen) er op worden geplakt. Ziet alles er goed
uit? Dan kunt u de toetsen-print zo achter
het front monteren, dat de toetsen juist ver
genoeg door het front naar voren steken. Het
display-printje mag daarna worden vastge-
zet. Dit komt iets verder naar achteren te zit-
ten, maar wel zo dicht mogelijk tegen de
frontplaat.
Dan wordt de hoofdprint op de bodemplaat
gemonteerd. In figuur II hebben we aange·
geven waar de gaten moeten komen. Voor
een voldoende stevige konstruktie zijn ne-
gen gaten nodig. De print wordt vastgezet op
kunststoffen afstandsbusjes van 10 rnrn
lengte. Aan de linker en rechter kant van het
loopwerk komen nog twee boutjes met een
afstandsbus van 35 mmo Vergeet ook de af-
standsbus midden onder de print niet, want
die zorgt er voor dat de lade-schakelaar op
de print goed blijfl funktioneren. Hiervoor
moet u een zelftapper met een lengte van



20 mm gebruiken. Door de trafo gaan ten-
slotte twee lange M4-bouten die via de print
en twee kunststoffen afstandsbussen door
de bodemplaat gaan en dan worden vastge-
schroefd.
t1et digitale printje kan rechts in de kast
worden gemonteerd op kunststoffen af-
standsbusjes. zodat de cinch-bus door het
desbetreffende gat een stukje naar buiten
steek t.
Nu kan het netgedeelte worden bedraad.
Lees hiervoor nog eens de veiligheidspagina
(blz. 6) door. In de net-entree komt een zeke-
ring van 50 mA traag.
Tot slot worden de twee flat-cables van
display' en toetsen print met de hoofdprint
verbonden. En dan kan het loopwerk in el-
kaar worden gezet. Eerst worden de twee
draadjes voor het CD·motort je in de laser-
unit voorzien van een nieuwe (driepoliqe)
konnektor. De zwarte draad komt op pen I
en de bruine op pen 2. Ontgrendel de flex-
foil-konnektor op de hoofdprint door hem
een stukje omhoog te trekken en zet de la-
ser-unit hier haaks op. zodat de flexfoil er
vlak boven zit. t1aal dan voorzichtig de pa-
perclip van het uiteinde en stop de flexfoil in
de konnektor. Druk de konnektor-klem weer
naar beneden en de flexfoil zit vast. Zet de
veertjes en rubberen busjes op hun plaats
(ook te zien in figuur 12), haak de laser-unit
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Figuur 9, Het plaatsen
van de IR-ontvangèr
met de twee bijbehoren-
de weerstanden,

Figuur JO, tiet schema
van het nieuwe toetsen-
bord,

Figuur 11. /lier is aan-
gegeven waar de gaten
in de bodemplaat moe-
ten komen te zillen.

Onderdelen lijst dtversen

I netschakelaar, I x maak
1 euro-net-entree met
ingebouwde
zekeringhouder (zonder
ra nda arde-aa nslui ting)

I metalen kast breedte
19", hoogte 2 eenheden.
30 cm dier (hijv. ~SM
EK48109)

I frontplaat EPS 910 146-F
(zie pag. 6)

voor afstandsbediening:
I we rstand 3Q3
I w erstand 22 k
I IK-ontvanger-l11odule
Sony BX 1407

voor display-print:
4· gele LED'svan 3 mm
(high efficien y)
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Figuur 12. De laser-unit
wordt op de nooiäprin!

aangestoten.

Figuur 1.3. De opge-
bouwde speler. Tevens

zijn hier de meetpunten
aangegeven.
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met zijn twee linker klemmetjes in het loop-
werk en druk dan de klem achter aan de
rechterkant weer voorzichtig naar beneden.
terwijl deze tegelijkertijd naar binnen wordt
geduwd. Nu kunt u de konnektar van het
motortje aansluiten op de konnektor op de
hoofdprint. vlak naast de grijze lade-schake-
laar-hefboom. Het lade-motortje wordt ver-
volgens verbonden met de driepolige kon-
nektar die aan de rechterkant naast het
loopwerk zit. Dan kan de lade er in worden
geschoven (Iet op het sub-plateau) en de
aandrukkiep met zijn veer er op worden ge-
plaatst. De frontplaat voor de lade kan er
voor op worden geschoven. zodat het uiter-
lijk van de lade past bij de rest van het front.
In het CD-speler-pakket zit ook nog een
hoofdtelefoonbus die u kunt aansluiten op
de vrije konnektar rechts achter op de print.
Wilt u die gebruiken. dan moet het analoge
deel van de speler natuurlijk wel intakt wor-
den gelaten. Via drie draadjes wordt de bus
verbonden met de konnektar (midden-pen
met midden-pen. de aansluiting die het
dichtst bij cle voorzijde van de bus zit gaat
naar de rechter pen van de konnektar op de
print. enz.). Het uitgangsvolume van de
hoofdtelefoon is echter niet regelbaar.
In principe zou het zaakje nu op de netspan-
ning kunnen worden aangesloten. maar we
raden II dringend aan daar nog even mee te
wachten.

De afregeling van het loopwerk
Om te voorkomen dat de stroom door de la-
ser te hoog wordt. moet de 4k 7-instelpotme-
ter achter het loopwerk op de print op een
waarde van ongeveer 800 Q worden inge-
steld. U kunt dit meten met een digitale mul-
timeter (tussen de midden-aansluiting en de
rechter aansluiting van de potmeter), maar
het is voldoende als u de potmeter eerst he-
lemaal rechtsom draait en dan de schroeve-
draaier 45° terug draait. Daarna wordt de
tweede instelpotmeter er vlak naast (22 k) in
de middenstand gezet.

En dan mag de speler op de netspanning
worden aangesloten. Hierbij nog een waar-
schuwing: Kijk tijdens bedrijf van de
speler niet recht boven in de laser. dat
kan oogletsel opleveren. Nu u dit weet.
kuntu de aandrukklep van het loopwerk om-
hoog zetten en daarna op de netschakelaar
drukken. Als alles qoed is. dan moet het la-
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Disptay omschakelen tussen
trackllndex - nummer of
verstreken track' tijd.

Openen en sluiten van lade.
Bij het openen van de lade
wordt tevens het geheugen
gewisl

Programmeren van tracks. Kies
eteede een track - nummer en druk
dan op de memo· toets. Nadat
aUe gewenste tracks gepro .
grammeerd ziJn, is kontro~
mogelijk door nog eena op de
memo· toets te drukken. U kunt
ook weer tracks wleeen deer een
geprO(lrammeerd track· nummer te
IOezen en dan nogmaals op memo
te drukken. Het hele geheugen
wOfdt gewist bij het openen
van de lade of door tweemaal op
de stop· toets te
drukken.

Herhalingsfunktie. Als de
repeet • toets blandt, dan worden
de geprogrammeerde tracks of de
hele CO steeds opnieuw
afgespe~.

Disptay. Geeft track, en
Indexnummer aan of de
verstreken track· tI}d
( omschakelbaar met Urne/track·
toets). Als de CO niet draalt,
dan geeft hel display het
totale aantal tracks of de
lotale speeltijd aan.

,

II I I-, ...,..... fIUICIIW'..o_,

I D DJ] .- -0 c::mm 0... 0
_ .

0 0

• • . ~ ~ ......
[]TI [TI DJ

r"'~llC

1_-

Stop' toets. Tweemaal drukken
wist het geheugen.

Pauze' toets. Laser blijft trotaan
op momentele punt

Extfa mogelijkheden via afstandsbediening:
· Direkte keuze van track· nummers via numerieke toetsen. Weergave
wOfdt gestart door daarna op play. toets te drukken.
· Kiezen van lneex- nummers van tracks via de IndelIC • toetsen.
· Shutne . mode. Oe nummers van de CO worden In een willekeurige
volgorde weergeYen.
· Scan. mode. Van ane tracks op de CD worden de eerste tien
sekonden weergeven.

I

Track· toetsen. Hiermee kan een
track worden gekozen.

910146·14

ser-armpje naar binnen toe bewegen en hel
laser-lensje beweegt daarna eventjes op en
neer. Daarbij moel het CD-motortje ook wat
bewegingen rnaken. Mocht dat niet het geval
zijn. dan moet helloopwerkje eventjes ge-
deeltelijk worden gedemonteerd en de Ilex-
foil eens uil en weer in de konnektor worden
geschoven (konnektor eerst ontgrendelen en
de netspanning natuurlijk van te voren uit-
schaketentj,
U kunt ook met hel blote oog zien dat de la-
ser hel doel. Ga vlak voor de speler slaan en
kijk onder een hoek van 20 a 30° naar het la-
ser-lensje. Na het inschakelen van de net-
spanning is aan de rand van hel lensje dan
enkele sekonden lang een rode reflektie
zichtbaar. Kijk echter nooit loodrecht in de
laser!
Als de mechaniek zo ver werkt, dan kunnen
de raser-stroom en de fokussering worden
afgeregeld. Sluil daartoe de digitale multi-
meter (spanningsbereik) aan over weerstand
H3501 (4k7, links achter loopwerk aan de
rand van de print, vlak voor de verwijderde
netschakelaar). Draai voorzichtig aan de
4k7-potmeter totdat de meter een spanning
van 50 mV (DC) aanwijst. Draai de potmeter
niet te ver door, anders wordt de stroom door
de laser te groot. Voor de fokus-afregeling is
een CD nodig, lief t eentje die door PDO in
Hannover is gemaakt (deze hebben een
gestandaardiseerde reftektle). De meter
wordt aangesloten lussen draadbrug 102
(vlak voor de zojuist genoemde 4k7-weer-
stand) en hel massavlak (bijvoorbeeld via

?tay • toets. CD wordt afgespeeld
vanaf track 1 of het met de
track- toetsen gekozen nummer.
Als er tracks In het geheugen
ziJn geprogrammeerd, dan wordt
hiermee begonnen.

Search . toetsen. Voor snel
vooruit en achteruit weergeven.

Figuur /4_ De (rontplaat
met daaraan vastgekop-
peld een beknopte
nenatetcnnq.

een van de draadbruggen die in het midden
van een druppel soldeertin voorzien zijn].
Open de lade, leg de CD er in en start de CD_
Terwijl track I wordt afgespeeld. moet met
de 22-k-potmeter de gemeten spanning wor-
den ingesteld op 400 mV (DC)_
Weraden LI aan om in het deksel nog enkele
stukken zelfklevende bitumen plaat te plak-
ken (verkrijgbaar bij luidspreker-zaken en
auto-shops). dat dempt trillingen die anders
zouden kunnen ontstaan in die vrij grote
plaat. Als de speler is dichtqeschroefd. dan
hebben we een stevig exemplaar met een be-
hoorlijke massa, zodat het loopwerk ook niet
snel van slag raakt door een sloolje (zoals
bij al die kunststoffen spelertjes die u voor
een paar honderd gulden koopt).
Zo, daarmee is de speler klaar voor gebruik.
In figuur 14 geven we nog een beknopte be-
dieningshandleiding aan de hand van de
frontplaat. Verder staan onderaan in deze fi-
guur nog enkele funkties die alleen via een
llv-afstandsbedieriing werken.
We zijn er van overtuigd dat u aan de bouw
van deze CD-speler net zoveel plezier zuil be-
leven als wij, Wie de gelukkige bezitter is van
een DAT-recorder_die kan de digitale uitgang
van de CD-speler al eens aansluilen op een
digitale ingang van de recorder. De overige
bouwers zullen het zo lang moeten doen met
het aanwezige (magere) analoge gedeelte in
de CD-speler, of ze moeten nog even geduld
uitoefenen. Over enkele maanden gaan we
verder met hel D/A-gedeelte_

(910146)

ELEK TUUR J IQ]
220V "-" I 5OH, I
NO.910146

F= SO mAT

55



figuur 2. De koper-Iayout en
komponentenopstelling van
de print die bij deze schake-
ling hoort. De print is een-
voudig zelf te etsen.

Ooderdeleolljllt

Weerstanden:
Rl.R2 - 12 x 10 k
R:5 - J x weerstand-array 6 x

10 k

Diversen:
5 I - 1 x 6-pollge DIP-schakelaar
2 rijen met 14 aansluitpennen
die In een IC-voetje passen

Halfgeleiders:
ICl - J x 74HCT541

AlS alle schakelaars open zijn.
slaat dankzij de pull-
down-weerstanden (R3) de binaire
kode 00" op de bus. de kode die
bij veel processoren de OP-in-
struktie vertegenwoordigt. Een
acht bits brede niet-inverterende
buffer (ICI. een 74HCTS41) zet de
met de schakelaartjes ingestelde
kode gebufferd op de data-bus
(DO__ . D7)_ Dit gebeurt op het
moment dal beide stuur-ingan-
gen van het IC (G! en 02) laag
z ljn, Deze twee ingangen zijn ver-
bonden met de bussignalen OE
(Output Enable) en CS (Chip Sel-
ect). en worden in rust door de
pull-up-weerstanden R I en R2
hoog gemaakt. De kode wordt dus
pas op de bus gezet als de proces-
sor daarvoor toestemming geeft.

Toepassingen
De testschakeling is door zijn sim-
pele opzet vrij universeel inzet-

het lek van elektuur
the Cl) drive
(december /99/)
In label I van hel artikel, waar-
in de aanstuitingen van de flat-
cable op de hoofdprint Slaan. is
een foutief pennummer ver-
meid. Ader nummer 16 van de
flat-cable moel niet met pen 8
van de SAA 7210P worden ver-
bonden. maar mei pen 18. Be-
ziners van hel Philips-schema
van de bewuste speler moelen
maar eens kijken bij de
SAA 7210P; daar blijkt twee-
maal pen 8 voor Ie komen. De
pen bij hel krislal behoort num-
mer 18 IC hebben.
Bij hel door Philips geleverde
pakkei blijkt momenteel een
aparte bedrading mei bijbeho-
rende J-pens steker Ie worden
geleverd die men zelf aan hel
loopwerk-motortje moel solde-
ren (oorspronkelijk werden de
loopwerkjes geleverd mei de
draden bevestigd aan hel ma-
rortjc en daar moest dan een
andere steker aan worden ge-

elektuur 6-92

zei). Nu weel de bouwer niet
welk draadje waar aan hel ma-
tortje moel worden gesoldeerd.
De bruine draad komt aan de
aansluiting mei de rode Slip. de
zwarte draad aan de andere
aansluittip op hel motortje.

automatische printer-switch
(maan '92)
In dil anikei zijn voor R2 twee
waarden vermeld. In de onder-
delenlijst staat 4k7 en in figuur
2 op blz. 41 staar lû k. In dil ge-
val mogen beide waarden ge-
bruikt worden, dal maakt voor
de werking geen verschil.

NICAM-dckoder
(mei /992)
De foto van figuur 8 klopt niet
helemaal met dalgene wal in
hel bijschrift staat. In werke-
lijkheid is hel bovenste filter op
de foto een 15-kHz-
laagdoorlaai filter, terwijl de
twee onderste filters twee typen
QPSK-fillers zijn.

baar. maar toch dient met een be-
langrijke beperking rekening ge-
houden te worden. De schakeling
is alleen bruikbaar bij CPU-syste-
men waar het hele adresbereik
door RAM en lof ROM wordt
bestreken. In de praktijk zullen de
meeste microcontroller-systemen.
zoals hel 8032-board dat we eer-
der pu bliceerden. aan deze voor-
waarde voldoen. lieeft een
systeem aparte voetjes voor KAM
en ROM. dan moet voor beide
voetjes een testschakeling opge-
bouwd worden. Verder dienen alle
andere komponenten die data op
de dala-bus kunnen zetten inak-
tief gemaakt te worden.

HALFGELEIDERGIDS

De opbouw
In figuur 2 is de koper-Iayout en
komponentenopstelling van de
kleine enkelzijdige print te zien
die voor de "schakeling" ontwor-
pen is. De opbouw is eenvoudig en
zal geen aanleiding tot problemen
geven. I-Iet is wel belangrijk dat de
28 aansluitpennen lang genoeg
zijn. Alleen op die manier kan het
opgebouwde printje eenvoudig in
het IC-voetje van de verwijderde
RAM enlof ROM gestoken worden.
De 8-voudige DIP-schakelaar hoeft
alleen maar aangebracht te wor-
den als voor de NOP-instruktie een
andere kode dan 00" gebruikt
wordt.

(910127)

volgende maand:
de jaarlijkse

meer dan 100 schakelingen, ideeën
en tips.

Nu met grote

PRIJSVRAAG
met vele aantrekkelijke prijzen
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audio-
video-processor

Om te voorkomen dat het beeld vervormd
wordt of niet stil staat, moeten een aantal
delen van de audio-video-processor met het
ingangssignaal gesynchroniseerd worden.
De schakeling die de daarvoor benodigde
signalen levert, is getekend in figuur 5_ Het
meeste werk wordt gedaan door sync-schei-
der IC60!. Als ingangssignaal krijgt dit IC
via een transistortrapje het BAS-signaal aan-
geboden dat afkomstig is van het luminan-
tie-filter (figuur 2 van vorige maand). IC601
levert drie uitgangssignalen: een zand-
kasteel-puls (pen 7), een blokgolf die met de
opgaande flank het begin van de horizontale
sync-puls aangeeft (pen 3) en de vertikale
sync-puts (pen 10)_ Zowel het signaal op
pen 3 als op pen 7 zijn nog niet helemaal
wat we nodig hebben. De zandkasteel puls
bevat nog geen informatie over de vertikale
blanking, die echter wel noodzakelijk is voor

De video-afdeling van de audio-
video-processor is al uitgebreid aan de orde

geweest maar er ontbreekt nog één vitaal
deel: de synchronisatie-schakeling. Daar

gaan we nu dus naar kijken, waarna het de
hoogste tijd wordt voor de audio-afdeling

van dit apparaat. Samen met de voeding zijn
dat de laatste onderdelen van de audio-

video-processor-schakeling.
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de kleurendemodulator (IC10 1)_En voor de
verdere verwerking van het video-signaal
hebben we weinig aan een signaal dat het
begin van de horizontale sync-puls aangeeft:
we moeten een echte sync-puls hebben,
Daarnaast heeft IC60 I nog een zogeheten
fly-back-puls (horizontal blanking) nodig als
ingangssignaal. Het komt er in feite op neer
dat we drie pulsen moeten maken: een hori-
zontale en een vertikale blanking-puls
(respektievelijk 12 I-'S en 1,9 rns) plus een 110-
rizontale sync-puts (4,7 j-<s)_Daarvoor zijn in
de schakeling drie monoflops opgenomen
die de pulsen maken in (van boven naar be-
neden gezien) de zojuist genoemde volg-
orde,
De vertikale blanking-puls wordt door de
middelste monoflop gemaakt en met behulp
van H623 gesuperponeerd op de zand-
kasteel-puls die IC601 levert. Er ontstaat dan
een zandkasteel-puls met een nieuwe "archi-
tektuur" die precies de juiste vorm heeft om
de kleurendemodulator (ICIOl) goed te laten
funktio neren,
In het schema ziet u dat van de twee mono-
flops die door het signaal op pen 3 gestuurd
worden de ene direkt met pen 3 is verbon-
den en de andere via een spanningsdeler
(evenals de monoflop die met pen 10 is ver-
bonden). Dat komt omdat de ene monoflop
(IC602) op de I2-V-voeding is aangesloten,
terwijl de andere twee (IC603) op 5 V draai-
en. Door de spanningsdelers wordt de te ho-
ge uitgangsspanning van IC601 terugge-
bracht tot een veilige waarde.
Tenslotte is aan de schakeling nog een poort
toegevoegd (IC604) die de n-sync en de V-



deel 3

synchronisatie
en
audio-bewerking

sync tot een komposiet-syuc samenvoegt.
Een tweede exctustve-ok uit datzelfde IC
dient als buffer voor het v-sync-signaal. om-
dat dit signaal door de impedantie van de
spanningsdeler (R617/ R618) slecht belast-
baar ls.

Audio
t1et kan natuurlijk ook voorkomen dat aan
het beeld niet gesleuteld hoeft te worden,
maar dat er nog wat aan het geluid moet
worden gedaan. Bijvoorbeeld een achter-
grondmuziekje of een kommenlaarstem toe-
voegen. net audio-gedeelde van de audio-
video-processor heeft dan ook een eenvou-
dig mengpaneeltje meegekregen en een
toonregeling. rtet schema is in figuur 6 gete-
kend. t1et ingangscircuit van de audio-afde-
ling is zo opgezet dat u met het mengpaneel
de volgende drie signalen kunt mengen: het
audiosignaal van de gekozen videobron
(master), een willekeurig audiosignaal op
lijnnivo (Iine) en een stereo mikrofoon-sig-
naal (micro). Om het bij de gekozen video-
bron behorende audiosignaal te selekteren,
is tussen de desbetreffende ingangen en de
master-potmeters een lnqanqskeuze-scha-
keiaar geplaatst in de VOrmvan een analoge
rnultiptexer (lC404) en twee elektronische
schakelaars (IC405b en IC405c). De multl-
plexer schakelt vier van de vijf mogelijke
audio-signalen en de elektronische schake-
laars nemen het vijfde signaal voor hun re-
kening. Drie audiosignalen zijn afkomstig
van de SCART-konnektoren uit figuur 2 en
SCAIH-konnektor BU30I uit figuur 4. De
overige twee audio-ingangen zijn met cinch-
bussen uitgerust en horen bij de ingang met

de S-VI-IS-konnektordanwel die met de I:lNC
bus.
Voor de line-ingang hoeven we verder weinig
moeite te doen. Daar hebben we er maar één
van en ook het nivo van het signaal is in or-
de, dus kunnen de ingangsbussen (BU406,
BU407) direkt met de line-potmeters van het
mengpaneel worden verbonden. I-Iet mikro-
foonsignaal is echter niet direkt te gebrui-
ken, het is te zwak in verhouding tot het lirie-
signaal en het audiosignaal van de video-
bron. t1et moet dus eerst versterkt worden.
Daartoe is met twee dubbele opamps een
(stereo) voorversterker opgezet. IC40I ver-
sterkt het linker mikrofoonkanaal en IC402
het rechter.
net mengpaneel bestaat uit een drietal line-
aire stereo-schuifpotmeters waarvan de lo-
pers via een somweerstand met de bijbeho-
rende linker of rechter somleiding zijn ver-
bonden. net gebruik van lineaire potmeters
lijkt hier niet op zijn plaats, maar de potme-
ters worden door de somweerstanden aan de
loper zo belast dat er toch een logaritmische
regeling van het signaal nivo ontstaat zoals
dat bij volume-regelaars gebruikelijk is.
Aangezien lang niet alle video-opnamen van
stereo-geluid zijn of moeten worden voor-
zien, kan het audio-gedeelte op mono wor-
den geschakeld. Dit gebeurt met behulp van
elektronische schakelaar IC405a die wordt
bediend met schakelaar TA401 en een flip-
flop-schakeling rond IC403. In de mono-
stand is schakelaar IC405a gesloten. ueiun-
ker en rechter somsignaal van hel mengpa-
neel zijn dan met elkaar verbonden. Links en
rechts worden zo bij elkaar opgeteld en de
rest van de schakeling krijgt dus een mono-
signaal aangeboden.

5
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Figuur 5. uei synchro-
nisatie-circuit regelt de
timing in Ilet video-
circui/.
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Figuur 6. Met het euato-
circuit kan het getuiäs-

signaal worden opge·
pept of worden aange·
vuld met kommentaar
of achtergrondmuziek.
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De navolgende elektronica bestaat om te be-
ginnen uit twee opamps die als niet-inverte-
rende versterker tweemaal versterken. Van-
daar gaat het signaal naar regelversterker
IC406. Met deze regelversterker kunnen het
totaal-volume (fader), de hoge en lage tonen
en de balans geregeld worden. Het eindresul-
taat verlaat het IC via de koppelkondensato-
ren C441 en C442, waarna het via een aantal
weerstanden over de verschillende uitgangs-
bussen wordt verdeeld. liet regelbereik van
de lage-tonen-regelaar kan eventueel wor-
den vergroot door de komponenten te plaat-
sen die in het schema met een sterretje zijn
gemerkt (1~436,R437 en C434, C438). lon-
der deze komponenten (de weerstanden ver-
vallen en de kondensatoren worden een
<.lraadbrug) is het regelbereik zoals dat alge-
meen gebruikelijk is (plus en min circa
20 dB).
De laatste schakeling in de audio-afdeling is
de hoofdtelefoonversterker (IC409). Hiermee
kan het signaal beluisterd worden voor en na
de regelversterker. Het omschakelen tussen
deze signalen gebeurt met behulp van de
schakelaars IC408a en IC408b. Deze worden
bediend met druktoets TA502 en de schake-
ling rond IC407. Van de schakelaars gaat het
signaal naar de twee potmeters (R456 en
R457) waarmee het volume en de balans van
het hoofdtelefoonsignaal kunnen worden in-
gesteld. Als eindtrap voor de hoofdtelefoon
dient een dubbele opamp.

De voeding
In figuur 7 is het schema getekend van de
voeding van de audio-video-processor. Die
voeding wordt op het net aangesloten via
een trafo met aangegoten netsnoer. Het
hoofdstuk veiligheid is daarmee geregeld,

elektuur 12-91
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op de zekering na dan, die direkt achter de
trafo in de schakeling is opgenomen. De ge-
lijkrichter doet in eerste instantie wat
vreemd aan, maar in principe gaat het om
een normale gelijkrichterbrug. Alleen is nu
de min-aansluiting niet direkt met massa
verbonden, maar via een drietal dioden. De
spanning over die dioden wordt gebruikt om
een negatieve hulpspanning te maken. Dat
doen we met 0506 en C517. Deze negatieve
spanning is nodig om de elektronische scha-
kelaars van IC405 en IC408 het audiosignaal
(wisselspanning) naar behoren te laten scha-
kelen.
Als aan luit-schakelaar dient transistor T50 I
die bediend wordt met druktoets TA501 en
de schakeling rond IC503. DatlC moet uiter-
aard gevoed worden vanaf een punt waar
permanent spanning aanwezig is, in dit ge-
val de aansluitingen van buffer-elko C501.
Deze spanning is echter te hoog voor het
CMOS-ICIC503. dus wordt de spanning met
behulp van een zènerdiode (lD50 I) eerst om-
laag gebracht tot een veilige waarde. Om de
uitgang van IC503c eveneens tegen hoge
spanningen te beschermen, is ook hier een
zenerdiode gebruikt.
Na schakeltransistor T501 is de voeding
weer van een bekend recept: twee driebenige
spanningsregelaars zorgen voor een gestabi-
liseerde voedingsspanning van 5 en 12 V. De
kondensatoren die in deze figuur achter de
spanningsregelaars zijn getekend, zijn ont-
koppelkondensatoren die op diverse plaat-
sen in de schakeling zijn opgenomen.
De voeding was het laatste onderdeel uit de
schakeling van de audio-vl deo-processor. In
het volgende en laatste artikel komen vol-
gende maand opbouw, inbouwen arregeling
aan de orde.
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nguur 7. De ooeairu;
van de audio-vldeo-
processor.
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windsnelbeids- en
windricbtingsmeter

met
de

C-meetkaart

De afgelopen maanden hebben we in
Elektuur al verschillende interfaces

gepubliceerd voor de PC-meetkaart, zodat
met behulp van een computer de

luchttemperatuur en luchtvochtigheid
gemeten kunnen worden. Nu beschrijven we

een interface voor het meten van windsnel-
heid en windrichting. Daarmee is ons
computer-bestuurde weerstation bijna

kompleet.
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Van alle facetten die het weer bepalen is de
wind, na de neerslag, hetgeen waar de gewo-
ne burger het meest mee te maken heeft,
Doordat de wind zorgt voor de aanvoer van
warme en lof koude lucht, is hij een belang-
rijke faktor bij de bepaling of het behaaglijk
is in de buitenlucht. Zeker op een koude win-
terdag blijkl de alles-overheersende rol van
de wind; bij een luchltemperatuur van een
paar graden onder nul kan de wind er voor
zorgen dat het voor warmbloedige wezens
zoals mensen veel kouder aanvoelt (de zoge-
naamde wlndscare-factorj. Terwijl de ther-
mometer dan een temperatuur van bijvoor-
beeld -5 oe aangeeft, voelt het aan alsof het



SpecIfIkatIes windmeter

WIndsnel held
Gemeten waarden: plek. momenteel, gemiddeld
Bereik: O... ~O mis
Resolutie: 0.1 mis
MeetfrekwentIe: 2 x per minuut
Registratie: kontinu (Interval - 10 minuten)

Windrichting
Gemeten waarden: 16 windrichtingen
Windroos: N. NNE. NE, ENE, E,
Hoek: O... ~60 graden
Resolutie: 22,5 graden
Meetfrekwentie: 18.2 Hz
Registratie: kontinu (Interval - 10 minuten)

Software
Residente datalogger en grafische presentatie

wel 25 graden vriest. Koudbloedige wezens
hebben hiervan geen last. daar zij geen
vocht via de huid afscheiden om de li-
chaamstemperatuur in de hand te houden.
Daarnaast kan de wind ook veel ongemak
veroorzaken; bij een ninke storm (wind-
kracht 10 of meer) is het gevaarlijk om nog
met een boot uit te varen en loopt men op
straat de kans getroffen te worden door ont-
wortelde bomen, losgeslagen dakpannen of
afgebroken antennes.
Niet alleen de windsnelheid, ook de wind-
richting is van groot belang. In de zomer-
maanden zorgt een zeewind (westenwind)
voor een afkoeling, terwijl een landwind
(oostenwind) extra warmte oplevert. In de
winter zijn de rollen precies omgekeerd; een
zeewind is dan doorgaans warmer dan een
landwind. Oe reden hiervoor is dat het zee-
water al een buffer werkt en in de zomer-
maanden de lucht afkoelt omdat het water
kouder is dan het land, terwijl in de winter-
maanden de restwarmte van het zeewater
gebruikt wordt om de lucht die er overheen
stroomt op te warmen. Ook is een landwind
gewoonlijk veel droger dan een zeewind.
tiet is dan ook niet verwonderlijk dat hel me-
ten van windrichting en windsnelheid voor
meteorologen heel belangrijk is en deze ge-
gevens een grote rol spelen bij het voorspel-
len van het weer.

De opnemer
Omdat het voor een betrouwbare meting be-
langrijk is dat er gebruik gemaakt wordt van
een geslandaardiseerde opnemer. hebben
wij gekozen voor een kant en klare unit (fi-
guur I) die zowel de windrichting als de
windsnelheid kan registreren. Oe PC-meet-
kaart zorgt er vervolgens samen met de spe-
ciale software voor dat de signalen van de
opnemer worden omgezet in begrijpelijke in-
formatie.
Oe opnemer van de windrichtingsmeter
bestaat. zoals gebruikelijk is. uit een wind·
vaan. Aan de as van de windvaan zit een
schijf waarop een 4·bits Oray-kode is aange-
bracht. Hel voordeel van de gebruikte Gray-
kode is dat tussen twee opeenvolgende stan-
den van de windvaan steeds één bitje van ni-
vo verandert. tlierdoor is enige vorm van
foutkontrole mogelijk.
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1 Figuur l. Deze kant en
klare unit beval alle me-
chanische delen die no-
dig zijn om de wlnd-
riC/lting en windsnel·
heid Ie bepalen.
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Vier lichtsluisjes worden in de opnemer ge·
bruikt om de op een tran parante schijf aan-
gebrachte kode uit te lezen. Oe windrichting
staat dan ook in de vorm van een digitale
4-bits kode op de uitgang van de opnemer.
Oe gebruiker moet alleen zorgen voor een
degelijke verbinding tussen de opnemer en
de meter. iets dat in de praktijk om meer
voorzorgsmaatregelen vraagt dan men in
eerste instantie zou verwachten. Dankzij de-
ze kodering kan de windrichting voldoende
nauwkeurig (16 windrichtingen) vastgesteld
worden (weerkundigen maken zelden ge·
bruik van een nog fijnere indeling).
Oewindsnelheid wordt geregistreerd met beo
hulp van drie kleine armpjes die onder een
hoek van 1200 ten opzichte van elkaar staan
opgesteld en die door de wind in beweging
worden gezet. Peromwenteling van de as van
deze opnemer verschijnen twaalf pulsen op
de uitgang. Oe computer hoeft dus alleen
maar de frekwentie van het uitgangssignaal
te meten en om te zetten in een genormeer-
de waarde. Dat is dus echt heel eenvoudig.

Tabel 1. Windsnelheid.

mis km/uur beaufort

0 1 0 stil
O·~ 1·11 I en 2 zwak
~·8 11·28 ~ en 4 matig
8·ll 28·~8 5 vrij krachtig
11·14 ~8·49 6 krachtig
14·17 49·6:1 7 hard
17·21 6)·74 8 stormachtig
2J·24 74·88 9 storm
24·28 88·)02 10 zware storm
28·~2 102·117 11 zeer zware storm
>~2 >U7 12·14 orkaan
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De bliksem. een geval apart
Omdat de opnemer-kombinatle doorgaans
op het dak van de won ing wordt geplaatst
zijn er flinke kabels nodig om de verbinding
met de computer tot stand te brengen. Voor
de digitale signalen die via deze kabel ver-
zonden worden. is dat geen probleem. Wat
wel een probleem is. dat is de induktiespan-
ning die in zo'n kabel kan ontstaan als er on-
weer is. Bliksem·inslagen kunnen, zelfs als
ze in de omgeving van de woning plaatsvin-
den, er in een fraktie van een sekonde voor
zorgen dat de PC in een hoop waardeloos
blik en elektronica verandert. Vandaar dat
de nodige maatregelen getroffen zijn om
spanningen die in de kabel geïnduceerd wor-
den veilig af te voeren. Op voorhand kunnen
we al zeggen dat deze maatregelen geen beo
scherming bieden bij een eventuele bliksem-
inslag in de installatie zelf. Inslagen in de
omgeving van de installatie veroorzaken
door deze beveiliging geen problemen meer.
Tegen direkte inslagen kan een elektroni-
sche in tauatle ontzettend moeilijk bevei-
ligd worden. U kunt dan beter gaan denken
over de aanschaf van een echte bliksem-af-
leider op uw huis.

De interface
Wordt het schema van figuur 2 aandachtig
bekeken, dan blijkt dat de elektronica in de-
ze schakeling feitelijk maar een belangrijk
doel heeft, namelijk de meetsignalen van de
opnemer op een zo veilig mogelijke manier
door te geven naar de Pc. Daarom is iedere
ingang via een "gas arrester" (AI .. ,A6) met
een doorslagspanning van 90 V verbonden
met de aarde, Zo'n gas arrester. een met
edelgas gevuld buisje, zorgt er voor dat
spanningspieken binnen I l's onderdrukt
worden. Hiermee kunnen piekstromen tot
maximaal 10 kA (kontinustroom maximaal
20 A) naar massa worden afgevoerd, Hoewel
deze arresters snel ingrijpen, is de bescher-
ming nog niet afdoende voor de gevoelige
elektronica in de schakeling. Vandaar dal
per ingang ook nog een supersnelle zener-
diode (DI .. ,D6) van 12 V is toegevoegd. De-
ze speciale zener reageert zeer snel zodra de
spanning erover toeneemt. De fabrikanten
geven een response-tijd van I ps op en dat is
kort genoeg om de elektronica afdoende te
beschermen. Zodra de zenerdiode gaat gelei-
den, wordt de overtollige spanning door de
bijbehorende serieweerstand (RI ... R5) in

Figuur 2. liet komptete
scnema uan de schake-
ling die nodig is om de

uitgangssignalen uan
de sensoren om te zet-

ten in uoor de computer
begrUpbare informatie.
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warmte omgezet,
De buffers ICla ... ICle zijn van het type
CD4050 en deze kunnen zelfs bij een voe-
dingsspanning van 8 V nog probleemloos
signalen met een nivo van 20 V verwerken.
De zenerspanning van 12 V is dus laag ge·
noeg om de buffers te laten overleven. De
weerstanden R6... RIO beschermen de buf-
fers tegen negatieve ingangsspanningen. De
uitgangen van de buffers kunnen vrij grote
stromen sinken. wat goed van pas komt bij
het aansturen van" de opto-couplers
1501... 1503.
rtoewe! de tol nu toe beschreven bescher-
ming afdoende zou moeten zijn, is toch nog
een extra beveiliging toegevoegd. De hele
elektronische interface is namelijk ook nog
eens galvanisch van de computer geschei-
den met behulp van de opto-couplers 1501.
1502 en 1503. Op de uitgangen van deze op-
to-couplers staan de gewenste digitale sig-
nalen met een maximale bescherming tegen
induklieve spanningspulsen. Bovendien
voorkomen de opto-couplers dat er aardlus-
sen kunnen ontstaan. Deze kunnen in de
praktijk optreden als de PC via de net-
aansluiling ook met de randaarde van het
lichtnet verbonden is. Aan de uitgangen van
de opto-couplers 1501en 1502staat de infor-
matie over de windrichting, terwijl 1503 de
windsnelheid levert. Omdat voor de wind-
snelheid maar één uitgang nodig is, kan de
vrije tweede uitgang gebruikt worden als in-
dikator om aan te geven dat de schakeling
spanning heeft. Vandaar dat uitgang C2 van
1503 gebruikt wordt om IC3, een 74HC368,
vrij te geven. Deze HCM05-line-driver verbe-
tert de steilheid van de signaalflanken en
vergroot de storingsmarge ten opzichte van
aarde. Let er ook even op dat de voeding van
IC3 uit de PCkomt: dit gedeelte is dus voor
de volle 100% gescheiden van de rest van de
schakeling. Via konnektor KI is de schake-
ling verbonden met de PC-meetkaart. De in-
terface wordt via KI en een stukje experi-
menteerprint op konnektor K6 van de rc-
meetkaart aangesloten. De gekodeerde
windrichting wordt op de data-lijnen
WDO... WD3aangeboden: voor de windsnel-
heid is de frekwentie-ingang F5 beschikbaar.
Indien de netvoeding van de interface uitge-
schakeld wordt. nemen de uitgangen van de
line-drivers automatisch de hoogohmige
toestand aan. liet ontbreken van de voe-
dingsspanning wordt aangeduid met het
hoog worden van de power-qood-Iijn. PBI.
Weerstand R23 voorkomt beschadiging van
de IlO-poort indien dezeop de meetkaart als
uitgang staat geschakeld.
De rest van de schakeling zorgt voor het op-
wekken van de voedingsspanning (TrI. 1:\1,

C2 en IC2) en voor de nodige ontkoppeling.
LED D7 geeft aan dat de schakeling met het
lichtnet verbonden is en de voedingsspan-
ning aanwezig is. In het schema is duidelijk
zichtbaar dat de randaarde van het lichtnet
de massa van de elektronica vóór de opto-
isolatoren voorstelt. Deze aard-verbinding is
absoluut noodzakelijk omdal de gas-ar-
resters en zenerdioden hierlangs de induk-
liestromen moeten afvoeren. Nog beter is
het om K3 aan te sluiten op een eigen aard-
elektrode. Zo wordt de energie via een eigen
kanaal afgevoerd zonder dat de rest van de
etektrtscne installalie daar iets van merkt.

De opbouw
Doorclat de schakeling redelijk kompakt is
en er een print voor ontworpen is. mag de
opbouw niet al te veel problemen geven. In
figuur 3 is zowel de komponentenopstelling
als de koper-Iayout van de print te vinclen.
De gas-arresters moeten voor een optimale
werking zo dicht mogelijk op cleprint aange-
bracht worden. Zo worclt de invloed van on-
gewenste zelfinclukties tot een minimum be-
perkt. 11etzelfdegeldt ook voor de dioden
DI ... D6. Monteer de print na de opbouw
veilig in een metalen spatwaterdichte behui-
zing. Men dient heel goed te bedenken dat
de aldus opgebouwde schakeling een zoge-
naamd klasse-I-apparaat is (zie pag. 9). Aard
de behuizing dan ook via konnektor K4. Tus-
sen de aard-aansluiting op de print en de
aardklemmen K3 en K4 moet het koperspoor
verzwaard worden door er een
2,5-mm'-draad over heen te solderen. Een
zelfde behandeling is ook aan te bevelen
voor de aardverbinding van de gas-arresters.
Lees verder nog eens aandachtig de veilig-
heidspagina voorin in deze uitgave.
De verbinding tussen de feitelijke opnemer
en de interface wordt gemaakt met een stuk
flexibele kabel waaraan een DIN-steker be-
vestigd is. De exakte aansluitingen van de
8-polige DIN-steker zijn gegeven in figuur 4.
Het verbinden met de print zal dus geen pro-
blemen geven.

De software
Even belangrijk als de hardware is de soft-
ware die bij dit projekt hoort. Net zoals bij de
eerdere publikaties over de delen van het
weerstation wordt ook nu de PC gebruikt
voor het verzamelen van de meetgegevens.
om ze vervolgens om te zetten in voor de ge-
bruiker begrijpelijke grafische informatie.
Aan de nieuwste versie van Xlogger (1.2) zijn
procedures toegevoegd waannee windrich-
ting en windsnelheid gemeten en gere-
gistreerd worden. Voor het zichtbaar maken
van de resultaten is een nieuw grafisch pro-
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Onderdelenlijsl

Weerstanden:
RI R5 = 5)( 10Q/I W
R6 RIO = 5 x 220 Q
RI I R 16 = 5)( 820 Q
R17 R2 I ~ 5)( I k
R22.R23 = 2)( 10 k
K24 1)( I k2
K25 = I x 100 k

Kondensatorcn:
CI=I)(10~/16V

radiaal
C 2 = I x 4 70 ~125 V

rad laai
C3.C5.C7 = 3 x 100 11

C4 = I x 4 7 ~/ 16 V
radiaal

Halfgeleiders:
DI ... D6 = 6 x BZT03C I 2
(12 V1600 w. Philips) of
I 5634 (8V9/1500 W.
General Semiconduclor
Industries)

D7 = I x LED rood. 3 rnm
IC I 1)( CD4050
IC2 1)( 7808
IC3 I x 74HC368

Diversen:
KI = I x 14-poligc box
header, male

K2 = I x 3-poligc print-
kroonsteen, steek
7.5 mln

K3.K4 = 2)( vlaksteker
voor print-montage, recht

A I ... A6 = 6 x gas·
arrester. 90 V (Siemens
A81-C90X)

150 I ... 1503 = 3 x ILD74,
dubbele opto-coupter
(Siemens)

B I ~ I x B80C I 500
Tr I ~ I x 9 V/ 166 mA

(bijv. MOllacor VTI{ 1109)
I x DIN-cllassisdeel.
B-pens. 180 + 2 x 41
graden (1~81S)

1 x ö-potiqe euro-
net-entree
I x metalen behuizing 185
x I 19 x 51 rnrn (bijv.
Hammond I 590D)

I x mini windsensor voor
windrichting en -snelh id.
met beugel en montage-
set. type 455. Leverbaar
via: Mierij r+etco.
Tuf nst raat 1-3. 3732 VJ
De Bilt

I print EPS900124-5 (zie
pag. 6)

software EPS 164-3 (zie
pag. 6)
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Figuur.3. De koper-lay-
out en komponenten-

opstelling van de print
die voor deze schake-

ling ontworpen is.

De piek-indlkator geeft permanent de hoog-
ste momentele waarde aan en wordt auto-
matisch om middernacht gereset.
Gelijktijdig met de snelheidsmeter ver-
schijnt een duidelijke windroos die de wind-
richting in de vorm van N (noord), NNE
(noordnoordoost), NE (noordoost), enz.
zichtbaar maakt. De windrichting wordt te-
vens aangegeven in graden. Daarbij komt
noord overeen met nul graden en de telling
is positief van noord via oost naar zuid.
Het meten van de windrichting komt neer op

gramma geschreven dat op de diskette staat
onder de naam WIND.EXE.Links onder in het
beeldscherm verschijnen drie verschillend
gekleurde balkjes die achtereenvolgens de
momentele, de gemiddelde en de piek- wind-
snelheid aangeven. De schaal is onderver-
deeld in meters per sekonde. Rechts van
ieder balkje wordt de windsnelheid in cijfers
getoond. Het meetbereik loopt van 0,0 tot
30,0 mIs. Het gemiddelde wordt, zoals ge-
bruikelijk is in de meteorologie, voortschrij-
dend berekend over de laatste tien minuten.
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het inlezen van één byte en neemt dienten-
gevolge zeer weinig processortijd in beslag.
Xlogger kan daarom moeiteloos elk
INT-$IC-interval (dat is 18,2 keer per sekon-
de) zo'n byte inlezen. De voor de windsnel-
heidsmeting (en luchtvochtigheidsmeting)
benodigde frekwentiekonversie is heel wat
kornplexer. zodat twee metingen per minuut
reëel zijn. Het voortschrijdend gemiddelde
berust zodoende op de laatste twintig meet-
punten.
WIND.EXE beschikt over een grafiek-proce-
dure die de geregistreerde gegevens zicht-
baar maakt. Door middel van het onderhand
wel bekende funktietoetsenmenu kan geko-
zen worden uit een 24-uur-grafiek voor rich-
ting of snelheid. De op het beeldscherm
zichtbare grafiek wordt automatisch bijge'
werkt nadat Xlogger een nieuwe waarde aan
de logrile heeft toegevoegd. Onder de gra-
fiek verschijnt op het beeldscherm een
venster met de uiterste meetwaarden die tij-
dens de meting zijn geregistreerd. Ander op'
ties van het programma zijn: uitdraai van
grafiek op printer (FX-80) maken, opvragen
van de meetgegevens op een in te stellen
tijdstip en het laden van reeds eerder ge-
maakte logfiles.
Op de via de EPS leverbare diskette staat
naast de voor de windrichting/windsnelheid
benodigde software ook een update voor de
vochtigheidsmeter en de temperatuurmeter.

Afregelen •..
is dankzij de uitgebreide dokumentatie van
de gebruikte sensor een fluitje van een cent.
De fabrikant geeft namelijk twee tabellen bij
zijn sensor die het gedrag volledig omschrij-
ven. Tabel 2a definieert eenduidig het ver-
band tussen windsnelheid en opgewekte fre-
kwentie. Tabel 2b toont de gegenereerde
Gray-Kode. afhankelijk van de windrichting.
Software-matig worden deze tabellen in twee
tekstbestanden opgeslagen: WSTrans.CFG
voor de snelheid en WDTrans.CFGvoor de
richting. De eerstgenoemde Ii!e bestaat uit
het basispunt 0 Hz, 0 mis plus de tien beo
kende koördinaten uit tabel 2a. WIND.EXEin-
terpoleert dan op basis van deze gegevens
de bij een gemeten frekwentie behorende
windsnelheid.
Bij het starten van WIND.EXEwordt aan de
hand van WDTrans.CFGeen zoektabel (in
RAM) gekreëerd. De Gray-kode fungeert als
index en de elementen bevatten de bijbeho-
rende windrichting in graden. Omdat de
hardware alle logische signalen inverteert.
zijn de in WDTranS.CFGopgeslagen kodes
geïnverteerd ten opzichte van de tabelwaar-
den. De verwijzingen N, NNE, NE ... NNW
zijn slechts kommentaar; alleen de plaats

Tabel la. Windsnelheid versus
uitgangsfrekwentIe opnemer.

Snelheid frekwentie
(mIs) (Hz)

30 465 Hz
27 415 Hz
24 365 Hz
21 315 Hz
18 265 Hz
15 215 Hz
12 170 Hz
9 120 Hz
6 75 Hz
3 30 Hz

Tabel 2b. Windrichting versus sensor
kode.

_Richting kode

N
NNO
NO
ONO
o
OZO
ZO
ZZO
Z
ZZW
ZW
WZW
W
WNW
NW
NNW

0000
0001
oor i
0010
0110
0111
0101
0100
1100
1101
lUl
1110
1010
1011
1001
1000

5
> Ok~
H

n".,.
r~HO

Laad t si e

~~I~ltl ~~~
~uttrh u..-tr1Auto :'>C.sle
H.... dl::ooo.J
Qu.t

I)SroC.tlon

"H~E

"(-- I'S~;E
s

247.5'"
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Aval"illa_

CUI"I""",nt-

t OV
2 Oir 2
3 Oir 3
4 + 8V
5 Oir 0
6 Oir 1
7 SPD

figuur 4. net aansluit·
schema van hel
8-pollge DIN-chassis-
deel, gezien vanaf de
sotaeerzijae.

figuur 5. Een screen-
dump van de soituiare
in aktie. De kalibralie is
zeer eenvoudig.

'""' EIe:ktDI" ê t ec t r-on rce __
*** CDPW~lgh' (C) -) .".

_ ESS": 164 (1, 2, 3, 4) ___

uat e 1991-09-a5
Ti"~ 13:16

Cu~~cnt loefllc ---) ~91091~ LOG
Su~~d ~'t~.l~:l ::~~~~. Ou ~1~ 88:

17 nn" 11 :l ...I'.,,;au 11 on... nno

'-2Q.1

aV~I".g~ MLnd5p~~d plot

12

.n

(regelnummer) van de kode in het tekst-
bestand bepaalt de bijbehorende windrich-
ting!
Rekening houdend met deze struktuur, hoeft
men slechts de bestanden te wijzigen om
ook van andere sensoren gebruik te kunnen
maken.

(900124·4)

Met dank aan de heer Verheul van de firma
rtieri] Meteo voor het ter beschikkinq stellen
van de noodzeketijke teennisene actiter-
grond-informatie.
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MIDI-signalen
glasvezel

elektuur 12-91

•vla
Digitale technieken hebben in een zeer korte
tijd hun plaats gevonden in vrijwel alle seg-
menten van de elektronica. Zelfs in de mu-
ziekwereld, een branche waar analoge infor-
matie een heel belangrijke rol speelt. is mu-
ziek al teruggebracht tot een serie digitale
kommando's. MIDI (Musical Instrument Digi-
tal Interface) is het sleutelwoord voor de mo-
derne muzikant. Orgels, keyboards, piano's,

ontwerp: M. Schreiber
(Duitsland)

Muzikanten maken op de bühne steeds vaker
gebruik van muziekinstrumenten die via een

MIDI-kabel opdrachten ontvangen van een
computer of keyboard, De schakeling uit dit

artikel vervangt de standaard MIDI-kabel
door een optische vezel. Hierdoor wordt het

systeem minder gevoelig voor stoorsignalen
en neemt de maximale snelheid van de

seriële verbinding toe tot circa 60 I\bitls.
Door de universele opzet kan niet alleen

MIDI-informatie, maar ook andere
asynchrone seriële data via een dunne
optische vezel getransporteerd worden.
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gitaren en zelfs een blaasinstrument zoals
de saxofoon, bijna allemaal zijn ze tegen-
woordig in een versie te koop waarbij het be-
kende 5-polige DIN-plugje van de MIDI-inter-
face ergens op het apparaat te vinden is. Via
deze interface ontvangt het instrument in-
formatie over de toetsen die aangeslagen
moeten worden. Daarnaast zit er ook infor-
matie in verwerkt over de te gebruiken stem-
men, de kracht en de snelheid van de aan-
slag. In de MIDI-standaard is verder vastge-
legd dat deze digitale informatie met een
snelheid van 32,5 Kbitls tussen de instru-
menten onderling wordt uitgewisseld.
In een MIDI-kabel treft men gewoonlijk twee
aders aan, die samen een stroomlus vormen.
Handshaking komt binnen het MIDI-protokol
niet voor, alle data wordt asynchroon door
de zender aangeboden en door de ontvanger
verwerkt. De data die min of meer kontinu
van zender naar ontvanger worden verzon-
den, bevatten gewoonlijk naast een status-
byte een of meerdere data-bytes.
Door de simpele opzet van de seriële verbin-
ding is het relatief eenvoudig om de stroom-
lus te vervangen door een optische verbin-
ding. In figuur I is het blokschema van de
komplete schakeling te zien. Elektrische di-
gitale signalen worden omgezet in lichtputs-
jes die via een lichtgeleider over een grote
afstand getransporteerd kunnen worden. In
de lichtgeleider verliezen de signalen welis-



licht transporteert
seriële data

waar hun scherpe kantjes, maar dat heeft
door het digitale karakter van de informatie
geen gevolgen voor de informatie (mits de
verbinding niet te lang is). De omzetter in de
ontvanger konverteert het licht weer naar
elektrische signalen en zorgt er uiteindelijk
voor dat de oorspronkelijke signaalkwaliteit
weer bereikt wordt.
De toepassing van deze schakeling hoeft
niet alleen beperkt te blijven tot de over-
dracht van MIDI-signalen. Ook voor andere
verbindingen tot maximaal 60 Kbitls kan de
schakeling goede diensten bewijzen, Hierbij
valt te denken aan het aansluiten van een
opnemer in een data-akkwisitie-systeem dat
seriële data verzendt, of een primitieve ver-
binding met een printer. Dankzij de optische
vezel worden de data zelfs onder de meest
extreme omstandigheden weinig tot niet
verminkt.

De elektronica
In figuur 2 is te zien hoe het blokschema is
omgezet in reële elektronica. Zowel aan de
zender- als aan de ontvangerzijde is de scha-
keling heel kompakt gebleven. De elektri-
sche MIDI-informatie wordt aangeboden op
de pennen 5 en 4 van konnektor KI. De
stroom die door de stroomlus loopt, zorgt er
voor dat de LED in opto-coupter ICI gaat
branden. Bij een logische nul (negatieve lo-
gica op MIDI-bus) loopt er een stroompje dat
door weerstand RI beperkt wordt tot circa
5 mA.

elektuur 12-91

1

~
MIDI-IN- omzetter n omzetter

MIDI-OUT-~
Interface >-- elektrlschJ optlschl >-- Interfacet optisch optische elektrisch

Îfabelt
ruu ruu ruu ruu 920014·12

opllach optilGh

Door de stroom pulsen gaat de transistor in
dit IC geleiden en verandert in het ritme van
die pulsen het ingangsnivo van inverter
IC2a. Via de twee inverters IC2a en IC2f
wordt het signaal gebufferd en opgepoetst
waarna zenddiode D2 (die in de kollektorlei-
ding van TI is opgenomen) voor de omzet-
ting naar een optisch signaal zorgt. R3 be-
grenst de stroom door de zenddiode.
Het door de LEDopgewekte optische signaal
wordt via de transparante vezel naar de ont-
vanger getransporteerd.
Voor de zenddiode is een speciaal exemplaar
gekozen dat een eenvoudige verbinding met
een lichtvezel mogelijk maakt. De 2,2 mm
dikke lichtgeleider past precies in de holte
die in de LED aanwezig is.
Ook de in de ontvanger gebruikte PIN-diode
D3 beschikt over deze speciale voorziening
voor het aansluiten van de glas(of kunst-
stof-jvezel. Dankzij een negatieve voorspan-
ning voor D3 (verkregen door de kathode
van deze diode aan te sluiten op de positieve
voedingsspanning) is de maximale frekwen-
tie waarbij de diode nog bruikbaar is zo
hoog mogelijk gelegd. De gevoeligheid van
de ontvangdiode wordt ingesteld met serie-
weerstand R5. De waarde van de weerstand
mag niet al te hoog gekozen worden, omdat
de dan optredende integrerende werking de
eigenschappen van de ontvanger negatief
zal belnvtoeden. Het hoogdoorlatende filter
C7/ R6 achter de ontvangdiode onderdrukt
laagfrekwente stoorsignalen (50 Hz en la-

Figuur 1. Blokschema-
tisch zit de schakeling
eenvoudig In elkaar.

Figuur 2. Uit /let sche-
ma btUkt al snel dat de
elektronica gelukkig
heel eenvoudig is geble-
ven.

2
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ger), waarna een FET (T2) het gefilterde sig-
naal buffert en versterkt. De met de tran-
sistoren T3 en T4 opgebouwde kaskode-
schakeling versterkt het signaal dan nog
eens met een faktor 10. Het voordeel van
zo'n kaskodeschakeling is het grote frekwen-
tiebereik, doordat hierbij de zogenaamde
Miller-kapaciteit in de transistor buiten spel
wordt gezet. Gewoonlijk begrenst de interne
kapaciteit tussen de basis en kollektor van
een transistor de bandbreedte als deze als
spanningsversterker wordt ingezet. Door nu
de kollektor van de versterkende transistor
(T4) te koppelen aan een geaarde-basis-
schakeling T3 (zeer lage ingangsweerstand)
speelt de Miller-kapaciteit van T4 nauwelijks
nog een rol en ontstaat een zeer breedbandi-
ge versterkertrap.
De kaskode-schakeling is zodanig gedimen-
sioneerd dat het in de praktijk mogelijk is
signalen over een afstand van zo'n 20 meter
via de optische kabel nog betrouwbaar te
ontvangen.
Het door T3/T4 versterkte signaal wordt
daarna naar een komparatorschakeling rond
IC4 gestuurd. De komparatornivo's voor de
ingangen worden geleverd door spannings-
deler RIS/R16/R17; er zijn in dit geval twee

Figuur.3. De koper-lay-
out en komponentenop-

stelling van de printen
die voor deze schake-
ling ontworpen ZÜn.

Figuur 4. Verschillende
soorten zend- en ont-

vangdioden ZÜn in de
handel oerkrijqbeer. Het

snel en gemakkelük
aansluiten van de opti-

sche vezel is hiermee
eenvoudig moqettjk,

4
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spanningsnivo's nodig voor de komparator
om de analoge signalen uit de kaskode om
te zetten in diqitale signalen. R14 is toege-
voegd om de common-mode-rejektie van het
IC te verbeteren, zodat de komparator ook
met kleine verschilspanningen betrouwbaar
schakelt. Omdat IC4 een open-kollektor-uit-
gang bezit, is aan zijn uitgang nog een weer-
stand naar de positieve voedingsspanning
(R4) nodig. De waarde van R4 bepaalt de
steilheid van de flanken van het uitgangssig-
naal. Bij de vermelde waarde is dat ongeveer
400 ns. Voor een betrouwbare werking van
de hele schakeling moet de flanksteilheid
zodanig gekozen worden dat deze klein is in
ten opzichte van de periodetijd.
Achter komparator IC4 volgt de gebruikelij-
ke MIDI-uitgangsinterface, bestaande uit
twee poorten (ICSe en ICSf) en twee weer-
standen (R20 en R21) die de stroom door de
MIDI-lus bepalen.

Solderen en testen
In figuur 3 is de koper-layout en komponen-
tenopstelling te zien van de print die bij dit
projekt gebrulkt wordt. Omdat de print van
de zender en de ontvanger als één geheel via
de EPSwordt geleverd, is de hulp van een
zaag nodig om deze tweeling te scheiden.
Vergeet bij de montage de draadbrug op de
zender-print niet, let op de polariteit van de
elko's en dioden, en gebruik (indien u een
minder ervaren soldeerder bent) voor de ze-
kerheid IC-voetjes. Voor de konnektoren Kl
en K2 wordt een S-polige DIN-konnektor voor
printmontage gebrulkt. Dezebus is de stan-
daard in de muziekbranche als het om ver-
bindingen met de MIDI-interface gaat. De
zend- en ontvangdiode (D2 en D3) vragen om
een beetje extra aandacht. Op de printen is
voor beide dioden plaats gereserveerd. De in
de stuklijst vermelde dioden kunnen zo-
doende direkt op de print gemonteerd wor-
den. Er zijn echter ook andere mogelijkhe-
den. Zo zijn er kompakte busjes met een
schroefvatting en een geïntegreerde diode,



die op de behuizing van het apparaat aange-
bracht kunnen worden. Met deze konnekto-
ren is het langs optische weg verbinden van
twee apparaten bijzonder eenvoudig. Dit type
konnektor kan via twee korte draden met de
print verbonden worden.
Op de foto van figuur 4 is zo'n konnektor te
zien, in dit geval een type met bajonet (af-
komstig van de firma Hirschmann). In de
handel zijn ook nog andere soorten kon nek-
toren verkrijgbaar, zodat het voor iedereen
mogelijk moet zijn de meest geschikte kon-
nektor te vinden.
Nadat de schakeling in elkaar is gezet, kan
met behulp van een kleine testprocedure ge-
keken worden of alles naar behoren werkt.
Hiervoor is een funktiegenerator nodig die
een blokspanning levert met een frekwentie
van circa 30 KHz (uitgangsspanning circa
3 Vu). Verbind de signaal-uitgang van de
funktiegenerator met pen 4 van K2 en de
massa van de generator met pen 2 van deze
bus. Als vervolgens ook de voedingsspan-
ning op de schakeling aangesloten is, moet
na het inschakelen van de funktiegenerator
de zend-LED gaan branden, Met een oscillo-
skoop kan gekontroleerd worden of het sig-
naai ook weer op d uitgang van de ontvan-
ger verschijnt als deze twee via de optische
kabel met elkaar verbonden worden. Ont-
breekt de meetapparatuur, dan kunt u de
schakeling direkt in de praktijk proberen.
Bewust i bij zender en ontvanger geen kom-
plexe voeding ingebouwd, omdat de meeste
elektronisch muziek-apparaten toch op 12 V
werken en deze spanning meestal wel ergens

beschikbaar is. Indien dat niet het geval is,
dan kunt u altijd nog een losse netadapter
gebruiken.
Tot slot nog iets over de gehruikte optische
vezel. Deontvanger is zo opgezet dat hij een
signaalverlies van 30 dB probleemloos kan
kompenseren. Omdat de gangbare kunst-
stof-vezels een demping van circa 0,3 db/rn
hebben, is het mogelijk een afstand van on-
geveer 30 meter te overhruggen. Aangezien
zender en ontvanger breedbandig zijn opge-
zet. moet het over deze afstanden ook moge-
lijk zijn signalen te transporteren die een
aanzienlijk hogere transmissiesnelheid heb-
ben dan MIDI-signalen. De grens ligt onge-
veer op circa 60 kbitls. Wordt de versterking
van de kaskode-trap opgevoerd (door verklei-
nen van 1{12),dan is het zelfs mogelijk aan-
zienlijk grotere afstanden te overbruggen.
tiij zulke afstanden treden echter wel disper-
ste-effckten op, waardoor de putsbreedte
aangetast wordt. In multi-mode-vezels, waar-
toe de kunststoffen vezels behoren, komt dit
vers hijnsel het sterkste voor. tiij de trans-
missie van signalen die geen al te hoge ïre-
kwenties bevatten, zoals MIDI-signalen, zal
dit effekt geen al te grote problemen veroor-
zaken. Bij hoogfrekwentere signalen moet
men wel met dit verschijnsel rekening hou-
den.

a de suksesvolle opbouw kan de schakeling
in twee kompakte behuizingen worden on-
dergebracht. adat de optische vezel tussen
de zender en ontvanger is aangebracht, kan
de transmissie van start gaan.

(920014)
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Onderdelenlijst zender

Weerstanden:
RI I x 220 Q
R2 2 x 1kl:l
10 I x 22 Q

rvondensatorcu:
CI-lxIOOn
C2,C4 - 2 x 47~/ 16 V

radiaal
C3,C5 - 2 x IOn

Ilalfgclei(lcrs:
DI - 1 x 1 4148
D2 _ 1 x 51-11750
TI _ 1 x IK550C
ICI I xCNYI7
IC2 I x 74~IC04
IC3 I x 7805

Diversen:
1\I - I x DIN-bus 5-polig
Icm a!c. voor prf nt-
montage

I print EI'S 92001
(zie pag. 6)

Onderdelenlijsl
ontvanger

Weerstandell :
R4.IU3 - 2x I k
R5,R6 _ 2 x 100 k
K7,K21 _ 2 x 470 Q
KB - I x 15 k
K9,KII,HI5,IU7,KII:l.

K22,IU3 _ 7 x 3k3
KIO I x I ks
KI21xl00Q
KI4_IXIOk
K 16 I x 4Q7
1~19 I x 4k7
rrzo I x 220 Q

KondcnsalorCII:
C6.CB,C I I .C12,
C14,C19 - G x 100 n

C7 - 1 x 680 p
C9.C 10 - 2 x I n
CI3,Cls.CI7 - 3 x 10 n
C16,C18 - 2 x 47~/ 16 V

radiaal

Halfgeleiders:
D3 _ I x 51'11250
T2 _ I x BF24sB
T3. T4 = 2 x BCssOC
IC4 IXLM3111'
ICs I x 74~IC04
IC6 a I X 7809

Diversen:
1\2 _ 1 x DIN-bus s-polig
ïerna!e, voor print-
montage

I print EPS 92001
(zie pag. 61

Figuur 5. liet opge-
bouwde prototype van
deze schakeling. Niet al-
leen muzikanten zullen
er plezier aan beleven.
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uit Elektuur oktober 1991) zonder proble-
men kunnen worden aangesloten.
Deadresdekoder voor de geheugen-adressen
staat er in het blokschema wat verloren bij.
Er is maar één EPROMen die had net zo goed
zonder dekoder met de processor verbonden
kunnen worden, Wehebben echter toch het
geheugen met de dekoder in vier stukken
van 16 K verdeeld, Daarmee houden we de
weg open voor de RAM-optie (daar hebben
we het volgende maand over) en eventueel
meer EPROM's,Bovendien is de MEM-adres-
dekoder de helft van een IC met twee
l-uit-4-dekoders waarvan de andere helft als
I/O-adresdekoder wordt gebruikt. Ook al
wordt de MEM-dekoder in veel gevallen dan
niet echt benut. de elektronica voor de MEM-
dekoder was dus toch al aanwezig,

mini-Z80-kaart
voor ambachtelijk programmeerwerk

125 x 73 mm is voor een diskreet
opgebouwd computer-systeem met de Z80
als CPU met recht "mini" te noemen. Alles

wat er nodig is om de meest uiteenlopende
besturingstaken op zich te nemen, is

aanwezig: de CPU, 1/0 en ROM. Geen RAM!
Die blÜkt bi] slim programmeren nemelijk

helemaal niet nodig te ZÜn.

Het ontbreken van RAM is misschien wel het
meest opvallende aan deze kaart. Als alter-
natief daarvoor maken we gebruik van de in-
terne registers waarmee de lBO rijkei ijk ge-
zegend is, Zo sparen we een onderdeel en de
bijbehorende ruimte op de print.
I-Iet blokschema van de rnini-Zûö-kaart is in
figuur I getekend; de indeling komt overi-
gens vrijwel overeen met de plaatsing van de
bijbehorende IC's op de print. Het is in feite
de klassieke opzet van een microprocessor-
systeem. De lBO maakt gebruik van zoge-
naamde I/O-mapped 110, Dat wil zeggen dat
de processor onderscheid maakt tussen
adressen bestemd voor het geheugen en
adressen bestemd voor de 1/0·bouwstenen,
Op de mini-lBO-kaart zelf zijn vier IlO-adres-
sen ondergebracht. Maar via de twee
IlO-poorten zijn nog eens tweemaal vier
adressen te selekteren, Die twee poorten zijn
namelijk kompatibel met de universele PC-
bus-interface (Elektuur mei 1991), zodat de
uitbreidingen daarvoor (bijv. de relais-kaart
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Het schema
Het blokschema uit figuur I is bijna letter-
Iijk te vertalen naar het schema dat in fi-
guur 2 is getekend, Er zijn slechts twee IC's
bijgekomen: een spanningsstabilisator en
een zesvoudige inverter. Drie inverters uit
dat laatste IC (ICB) worden gebruikt voor de
kristal-oscillator waarmee de klokfrekwentie
(2 MHz) wordt opgewekt. De niet-gebruikte
stuur-ingangen van de lBO (ICI) zijn met een
weerstand-array aan + 5 V gelegd, De reset-
ingang heeft behalve een pull-up-weerstand
ook nog een elko (Cl) en een schakelaar (SI)
naar massa, zodat de processor gereset kan
worden (CI verzorgt de power-up-reset). De
stuur-. adres- en datalijnen van de lBO zijn
zoals gebruikelijk met de geheugen· en
IlO-afdeling verbonden, Adresdekoder IC7a
verdeelt het geheugen in vier stukken van



16 KB. Daarmee is het hele geheugenbereik
van 64 KB ingedeeld en zijn er geen zogehe-
ten spiegels. Alleen als er een 8-KB-EPROM
wordt gebruikt, is de inhoud van de EPROM
als spiegel terug te vinden in de bovenste
helft van het 16 KB grote blok. De EPROMop
de mini-Z80-kaart is in het adresbereik ge-
plaatst dat begint bij adres 0000. Na een re-
set is dal namelijk het adres waar de proces-
sor begint. De overige signalen van de MEM-
adresdekoder zijn als externe aansluiting op
de print aanwezig, inklusief het signaal WR.
Dat maakt geheugen-uitbreidingen met
EPROMof RAM mogelijk.
Bij de dekodering van de IlO-adressen door
IC7b worden alleen de adreslijnen AO en AI
gebruikt. De overige adreslijnen worden als
don't care buiten beschouwing gelaten. Dat
betekent dal de IlO-adressen wel spiegels
hebben. Om de vier adressen wordt hetzelfde
IC op de kaart geadresseerd. Bij het dekode-
ren van de i/o-aoressen zijn de rcad- en wri-
te-lijn eveneens buiten beschouwing gela-
ten. Dit heeft als nadeel dat u er zelf voor
moet zorgen dat naar de ingangen niet
wordt geschreven en naar uitgangen niet
wordt gelezen, want dat kan katastrofaal zijn
voor de processor. Bij de IlO-adressen 0 en
I. waar de beide 8-bit-uitgangen (IC3,IC4)
zijn gestationeerd, heeft een read in principe
geen destruktieve gevolgen. Op de andere
twee adressen (2 en 3) waar de twee bidirek-
tionele poorten te vinden zijn, moet u wat
voorzichtiger zijn. Deze poorten (lCS en IC6)
zijn met jumpers als ingang, uitgang of bidi-
rekttonere poort te schakelen. Zijn de IC's als
ingang in gebruik, dan is een schrijfop-
dracht naar deze IC's levensgevaarlijk voor
de processor en het geadresseerde IC. Er
worden dan immers twee uitgangen met el-
kaar verbonden, met mogelijk een kortslui-
ting als gevolg. Als uitgang geschakeld,
geldt hetzelfde als bij IC3 en IC4. Zijn ICSen
IC6 als bidirektionele poort geschakeld, dan
is de processor redelijk beschermd. Nu
hangt het af van de op K3 of K4 aangesloten
schakeling of er voor ICS of IC6 een gevaar-
lijk situatie kan ontstaan bij lezen of schrij-
ven naar deze IC's. Op K3 en K4 (die ICS en
IC6 met de buitenwereld verbinden) vindt u
daarom de acht data-lijnen, maar ook de sig-
nalen RDen WRdie aangeven of er gelezen of
geschreven wordt. De aangesloten schake-
ling kan afhankelijk van deze signalen de in-
of uitgangen blokkeren.
Behalve RDen WRvindt u nog een aantal sig-
nalen op de konnektoren K3 en K4. Dat zijn
één enable-signaal en de adreslijnen A2 en
A3. Door deze signalen zijn de konnektoren
K3 en K4 van de mini-Z80-kaart kompatibel
met ons universele bus-systeem waarvan we

elektuur 12-91

1

Q• •
Q• •

910060·11

de eerste leden - de universele PC-bus-inter-
face en de relais-kaart - reeds hebben gepu-
bliceerd. Het enable-signaal op de konnektor
geeft aan dat de IlO-lijnen geadresseerd
zijn, zodat de aangesloten schakeling data
kan lezen of schrijven. Met de adreslijnen A2
en A3 kunnen we via elk van de beide kon-
nektoren vier externe adressen adresseren.
Hoe dat er voor de pro essor uit ziet. is in ta-
bel 2 aangegeven.
Om te voorkomen dat de uitgangen tijdens
het inschakelen van de mini-Z80-kaart in
een ongewenste stand terecht te komen,
worden de uitgangen van IC3 en IC4 met een
IK-netwerkje (R2/C4) gedurende korte tijd
in de hoogohmige toestand gebracht. Het
netwerkje heeft een RC-tijd die driemaal gro-
ter is dan het reset-netwerkje van de proces-
sor. Daardoor heeft de processor even de tijd

Figuur I. net bïok:s he-
ma laai een konventio-
neel nücroprocessor-
systeem zien. A lIeen het
ontbreken van RAM is
een opvallend kenmerk
uan de mlni-Z80-kaart.



Figuur 2. t ïet schema
van de mini-ZBO-kaarl

beval nauwelijks meer
onderdelen dan hel

ctokscneme. hel is al-
leen veel gedelailleerder.
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Tabel 1. I/O·adressen mlnl·Z80-kaart

PORT 1+0 ADDRESS

IC'>
IC4
ICS
IC6

o
1
2+4'n(n -0 '»
.> + 4' n(n- O '»

Kl
K2
K'>
K4

om een initialisatie van de uitgangen uit te
voeren. Maar omdat die tijd beperkt is, moet
u de desbetreffende instrukties wel direkt
aan het begin van het programma plaatsen
(vanaf adres 0000).
Om de mini-Z80-kaart volledig te maken, is
nog een spanningsstabilisator (IC9) in de
schakeling opgenomen. Voor de voeding van
de kaart volstaat dan een netadapter die een
spanning tussen 9 en IS V levert en een
stroom van minimaal 300 mA.

Alles op één kaart
Een print voor een single-board-computer
van minimale afmetingen is min of meer per
definitie een dubbelzijdige doorgemetalli-
seerde print (figuur 3). Maar dat is geen pro-
bleem, want de print is kant en klaar ver-
krijgbaar (zie pag. 6). De opbouw van de
prinl kent geen bijzonderheden. De applika-
tie-schakelingen kunt u met de mini-
Z80-kaart verbinden via band kabel. De ap-
plikatie-print kan ook rechtstreeks met de
konnektoren van de mini-l80-kaarl worden
verbonden. Daarvoor wordt het beste de pro-
cessor-kaart boven op de desbetreffende
prinl gesloken. De EPROM-voetblijft dan beo
reikbaar voor een nieuwe EPROM, een
EPROM-emulator of de RAM-optie. Daarvoor
kunt u onder op de mini-l80-kaarl female
konnektoren plaatsen die u dan op de kon-
nektoren van applikatie-print kunt prikken,
zoals een van de foto's laat zien.
De bevestigingsgaten van de prinl zijn afge-
stemd op hel kastje dat in de onderdelenlijst
vermeld staat. Als u de print toch als
opsteekprint gebruikt. dan kan de prinl nog
kleiner gemaakt worden door de stroken
met de gaten er in van de print af te zagen.
De prinlmeet dan niet meer dan 76 cm"

Software maken
Het is natuurlijk het mooiste als u naast de

Tabel 2. Geheugen-adressen mini·
Z80·kaart

adresbereik
(HEX)

0000 '>FFF
4000 7FFf
8000 SFFF
COOO FFFF

EPROMIC2
CSl
CS2
CS'>

Tabel 3. Instruktles die zonder RAM ntet
gebruikt kunnen worden.

CALL cc.nn :condltlonal subroutine call
CALL nn :dlrect subroutine call
IM 1 rtnterrupt mode
IM 2 :Interrupt mode
POP IX :get data from stack
POP IY :get data from stack
POP qq :get data from stack
PUSH IX .put data onto stack
PUSH IY .put data onto stack
PUSH qq .put data onto stack
RET :return from subroutine
RETI :return from Interrupt
RETN :return from non-maskable

:interrupt

qq - AF,Se. DEof HL
cc = condition to execute Instructlon
nn - address

mini-l80-kaarl kunt beschikken over een
computer waarvoor een Z80-assembler be-
schikbaar is. Maar als het om kleine pro-
gramma's gaat. kunt u natuurlijk ook als
een ware computer-pionier met de hand het
programma bit voor bil in EPr~OMschrijven.
lIeel handig is hierbij een EPROM-emulalor.
Dan vervalt het regelmalig (her)programme-
ren van de EPROM.
In figuur 4 vindt u een kort programma om
de mini-l80-kaart te testen. De beide jum-
pers op de print worden op de input-positie
gezet. I-Iet programma geeft eigenlijk gelijk
al aan waar de mini-l80-kaart goed in is: het
aanpassen van uitgangen aan de hand van
de ingelezen data. Daarbij is een extern
KAM-geheugen niet echt nodig. De registers
in de processor zelf kunnen ook al zodanig
gebruikt worden. De processor heeft er nog·
al wat (zie figuur ö). zodat het ontbreken van
RAM niet zo'n probleem vormt bij het pro-
grammeren.
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Onderdelenlijst

Weerstanden:
Rl 1 x weerstand-array,

7 x 1.00 k
R2 = 1x 330 k

R3,R4 = 2 x 2k2
R5,R6 = 2 x weerstand-

array, 8 x 1.00 k

Kondensatoren:
Cl 1x 1.JA/16 V radiaal

C2,C3 = 1 x 68 P
C4 = 1.x 1 JA

CS = 1 x 100 JA/25 V
radiaal

C6 ... C'l I = 6 x 100 n

l1alfgeleiders:
ICl = 1. x Z80

IC2 = I x 2764 of 27128
IC3,IC4 = 2 x 7411CT574
IC5,IC6 = 2 x 7411CT245

IC7 = 1. x 7411CT1.39
IC8 = 1.x 7411CT04

IC9 = 1.x 7805

Diversen:
Kl,K2 = 2 x 10-polige

male boxheader
K3,K4 = 2 x 20-polige

male boxheader
K5,K6 = 2 x 6-polige

header + jumper
S1. = 1 x druktoets met

maakkontakt
X1. = 1. x kristal

2,000 Ml1z
1. kastje, afm.

150 x 80 x 55 mm (bijv.
Bopla E440VL)

I print EPS 910060
(zie pag. 6)

Figuur J. De afmetingen
van de print maken er I

pas echt een mini-
ZaO-kaart van.

80

(print-Iayouts in spiegelbeeld afgedrukt)
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soldeerzijde
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Door de afwezigheid van RAM zijn er een
aantal instrukties die u niet kunt gebruiken.
Het zijn eigenlijk alle instrukties die gebruik
maken van de stack. Die stack moet nu een-
maal in RAM staan. dus kunnen de instruk-
ties die de stack nodig hebben ook niet ge-

4
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SIMPLE TEST PROGRAM fOR MINIZ80 BOARD
............................ Ol Ol ..

les and IC& jumpers set for input only
He ce r-e t u L, e wr i te cao be de s t e-uc t t vc

outputl: equ 0
output2: equ I
inputl: equ 2
input2 : equ 3

org OOh
begin: Id .,0

oul (output! ) ,a
Oul (oulpul2) ,a

loop: in a,(lnpull)
epi
oul (output) ),a
in a.(tnpul2)
epi
out, (oulpul2 ),a
jr loop

;address t or Kt
;address t or K:?
;address for K3
;address for K4
;program start addrcss

;inilialize outputs

;read input [rom K3
; tnvert each bi l
;output la Kl
;read input from K4
; Invert each bi l
;output la K2
;Ioop la check inpuLs

5
nilCIHCISI(R t.CCUYUlATOM

(' GEN[RAl "UR .. onOt "'''.....l pU"PGU

l1IIT$

I~ INDU ~(èISIlR

PC p..OG"..... COU"'IU

bruikt worden. In label 3 staan ze allemaal
bij elkaar. U ziet. hel aanroepen van
interrupt- en subroutines is niet mogelijk.
Dat betekent echter niet dat uw program-
ma's er als een kluwen spaghetti moeten
gaan uit zien. De meeste assemblers kunnen
namelijk met zogeheten makre's werken. Dat
zijn stukjes machinekode die we herhaalde
malen in een programma willen gebruiken.
Zo'n stukje hoeft slechts eenmaal in souree-
code te worden geschreven, waarna - tel-
kens als dal stukje kode nodig is - alleen
nog maar de naam van de makro ingevuld
hoeft te worden. Het is meestal ook mogelijk
om variabelen in de makro te gebruiken. Op
die manier kan bijvoorbeeld worden aange-
geven welk adres of register de makro op die
plaats in het programma moet gebruiken.
Een voorbeeld van een souree-tekst met ma-
kras ziet u in figuur 6.

(910060)

Een Z80-assembler voor de PC is bijvoor-
beeld de X80- of X280-assembler van 2500
AD Software Ine. De bÜgaande voorbeelden
zijn hiermee qescnreven.

G G·
o _ IIHUIMUPIS DISAllUI S1G"(S IH, )

1 _ INlUIMUPIS EI.IIIIUD DUflINC,~""I

S("~'C[

,"'t[AIIU"I "GOl ru .. no ..s

'",aA.U"I "DOf 0
10101UUI)
''''T(.IIU''' "OOt,
'''''(''.U''' "OOi 1

6

Figuur 4. Een eenvou-
dig test-prcqremmeet]e.
De ingangsdala worden
geïnverleerd op de ull-
gang gezel.

tïguur 5. Een overziellI
van de reg is Iers in de
Z8G. beneu»: veel re-
gislers neeît de Z80 ook
nog een uilslekende in-
.•lrukliesel voor hel ma-
nipuleren van äet«.

Figuur 6. Door net onl-
breken van RAM kunnen
subroulines bij /iel as-
sembleren llel beste
worden vervangen aoor
een makro.

SU1PLE TEST PROGRAI1 fOR P1INIZ80 BOARD
USING MCRO'S

ICS and IC6 Jumpers set (or input only

outputt: equ 0 ;address (or KI
output2: equ I ;address (or K2
inputl : equ 2 ;addrf'l'ss (or K3
input2: equ 3 ;address (or K4

P1AeRO DEfo'lNJTION
; .•••••....................•.•••••••••.••...•...........
; .
init_to_zero:

, MCRO
ld 1:1,0
out (outputl) ,1:1

out (output2),a
.MACEND

A_to_output:
.MeRO cut.put
epi
oul (output) ,a
,P1"'CEND

input_to_A:
,MAe HO input
in a,(input)
.MACEND

;load initial value
;5et output to zero
;set output to zero

;define variabie: outpul
;1nve r-t, each bi t
;output contents of A

;dfdlne va r Lab l e : input
;read input ioto A

I'tAIN PRCX;RAP1P1 BODY
; ...•.....................•.••••..•.•.•.................
; ...•.......•.•.••••.•.•....•...........................

or-q Oh

begin: inil t c zero

loop: input_to_A lnputl
A_lo_output OUlputt
input_to_A 1npul2
A_to_output output2
j r loop

;proqram slart address

;lnitiaJtze outputs

;loop to check inputs
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met zijn acht ingebouwde kerstdeuntjes. I-Iet
melodie-K bevat een oscillator/toongenera-
tor. een modulator en een elektronisch ge-
heugen. Door de informatie in het geheugen
worden de toongenerator en de modulator
bestuurd. zodat er de juiste toontjes uit ko-
men. Voor het hoorbaar maken van die to-
nen zijn verder nog een eindtrapje en een
luidsprekertje nodig. net balans-uit-
gangstrapje is opgebouwd met de transisto-
ren T2 en T3. Hierop is het luidsprekertje
aangesloten via uitgangskondensator C12.
Het uitgangsnivo kan worden geregeld met
instelpotmeter PI die is opgenomen tussen
audio-uitgang MTO (pen 9) van IC2 en de in-
gang van de ingebouwde voorversterkertrap.
MTI (pen 12). Vanuit de push-pull-uitgangen
OPI en OP2 (pen 10 en 11) kunnen de tran-
sistoren direkt worden aangestuurd. De fre-
kwentie van de inwendige oscillator van het
IC wordt bepaald door RIL R12 en C8. Door
het veranderen van de waarde van C8 kunt u
de toonhoogte aanpassen. De komponenten
R8 en CS bepalen daarnaast de klankkleur
van de weergegeven toontjes. U kunt hier
zelf nog mee experimenteren door voor CS
een andere kapaciteitswaarde te nemen.
I-Iet in- en uitschakelen van IC2 gebeurt door
SR-flipflop ICla/IClb. Als pen 3 van ICla een
hoog-nivo op aansluiting CE (pen 2) van IC2
zet. dan begint dit een melodietje te spelen.
Bij een nul op de CE-ingang staat IC2 in de
st.andby-mode en trekt het nog minder dan
I !JAstroom. Een voedingsschakelaar is dan
ook niet nodig.
Op pen S van ICI b is een reset-schakeling

muzikale kerst-doos
met wisselende melodietjes

Het wordt weer tijd om na te denken over de
keäo:» die we onze vrienden en familieleden
kunnen schenken onder de kerstboom. Ook
bij Elektuur zijn we hiermee al druk bezig,

getuige deze schakeling. Ze kan in een
bonbon- of geschenkdoos worden

gemonteerd en zorgt er dan voor dat telkens
een ander kerstmelodietje weerklinkt als het

deksel geopend wordt.

Onderdelenlijst

Weerstanden:
R I ~ I x 2k2

R2.R9.RII ~ 3 x 100 k
1<3 _ I x 10 k

K4 - I x 220 k
K5.K6 - 2 x 470 k

K7 _ I x 47 k
1~8- I x 180 k
KIO-IxIM

I~ 12 = 1 x 56 k
KI3.1~14 = 2 x 330 k

1'1 = I x 100-k-
instel potmeter
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Tegenwoordig zijn er zul ke fraaie melodie-
generatoren in IC-vorm te koop dat het mo-
gelijk is Om met weinig elektronica een soort
elektronische speeldoos te maken. Net zoals
bij alle andere kerstschakelingen die we in
het verleden al hebben gepubliceerd. gaat
het niet alleen om de elektronica. maar
speelt vooral uw eigen kreativiteit een grote
rol. Het gaat erom hoe het zaakje verpakt
wordt. Hoe fraaier of apart r de doos waarin
de elektronica verwerkt is, des te meer suk-
ses zult u daarmee oogsten.
Maar nu eerst een blik op de schakeling (fi-
guur I). I-Iet centrale orgaan hierbij is de
UM3481A. een melodie-generator van UMC
die verschillende melodietjes bevat. Er zijn
in deze serie diverse soorten leverbaar met
allemaal andere melodietjes aan boord.
maar het voor deze schakeling uitgezochte
exemplaar past het beste bij dit jaargetijde
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aangesloten die rond Tl is opgebouwd. Zo-
dra IC2 een melodietje heeft afgewerkt, ver-
schijnt een "1" op de TSP-uitgang (pen 1)van
de UM3481A. Via C6 wordt Tl dan eventjes
open gestuurd en op dezewijze wordt de flip-
flop altijd netjes in de reset-stand gezet aan
het einde van een deuntje (logische nul op
CE-ingang). Opent men nu het doosje of ver-
wijdert het deksel, dan gaat SI in stand B
staan. Omdat Cl op dat moment nog onge-
laden is (in stand was hij namelijk verbon-
den met massa via Rl), wordt pen 1 van de
flipflop even met massa verbonden en klapt
de uitgang (pen 3 van IC1a) omhoog.
De twee overige poorten uit IC1 zorgen er
voor dat steeds een ander melodietje wordt
gespeeld als SI wordt ingedrukt (er zitten
acht verschillende in IC2, zie tabel 1). Zodra
de uitgang van IC1a een logische één levert,
wordt C2 via R5 opgeladen. Als het hoge
triggernivo van IC1c bereikt wordt, dan klapt
dezeSchmitt-trigger-NAND om en via het dif-
ferentiërende netwerkje C4/R4 krijgt IC1d
een puls die na invertering op de SL-ingang
(pen 4) van IC2 terecht komt en zo het vol-
gende melodietje uit het geheugen kiest. Op
die wijze worden alle melodietjes een voor
een hoorbaar gemaakt (steeds maar één me-
lodietje per keer; daarna moet de doos eerst
worden gesloten en dan opnieuw open wor-
den gemaakt).
De voeding voor de hele schakeling is een-
voudig. Twee Lö-V-batterljen zorgen voor
het elektronen transport door de schakeling.
Aangezien de schakeling alleen wat stroom
verbruikt tijdens gebruik, zijn twee pen-
lights voldoende om heel wat melodietjes te
laten weerklinken.
Voor deze kerstschakeling hebben we een
printje ontworpen dat via de EPSleverbaar
is. Op deze wijze kan ook de minder ervaren
elektronica-hobbyist het zaakje gemakkelijk
opbouwen. De komponenten-opdruk spreekt
verder voor zich. De meeste passieve kompo-
nenten worden rechtop geplaatst. Voor de
twee IC's kunt u eventueel voetjes gebrui-
ken.

Voor het inbouwen van de schakeling zijn er
verschillende mogelijkheden. Eén mogelijk-
heid is het monteren van een dubbele bo-
dem in een wat dieper doosje. Dat kan een
houten sigarenkistje zijn (lekker stevig) of
een grote bonbondoos. Het printje met de
batterijen en het luidsprekertje worden dan
op een stevig stuk karton of een dun plankje
gemonteerd (denk aan wat gaten voor de ko-
nus van het luidsprekertje, anders klinkt het
zo dof). Deafmetingen hiervan moeten zoda-
nig zijn dat dit precies de bodem van het
doosje netjes afsluit. Daarna moet de scha-
kelaar of micro-switch nog bij het deksel
worden bevestigd, zodanig dat deze in zijn
ruststand (stand B in het schema) komt te
staan als het deksel open scharniert of van
de doos wordt genomen.
Als dat allemaal klaar is, dan kunt u de doos
aan de buitenkant mooi versieren en voor-
zien van een grote strik. En misschien kan er
in de doos dan nog een echt kerstgeschenk
worden gelegd ...
Veel plezier ermee en prettige kerstdagen.

(910157)
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1-1 Figuur 1. De schakelingI bestaat uit een melodie-
I IC met acht kerstdeunt-
I jes aan boord, een eind-
I trapje voor de luiäspre-
I : ker en wat komponen-
I 1

1

ten voor de besturing
L_ van het IC.

Kondensatoren:
Cl,C2,C4,C6,C7,C9 6 x

100 n. steek 5 mm
C3 = 1 x 10 IJ/lO V
radiaal

C5 = 1 x 4,7 IJ/10 V
radiaal

C8 = 1x 33 P
CI0,Cll 2 x 18 n
C12,C13 = 2 x 100 IJl 10 V
radiaal

Halfgeleiders:
Tl 1 x BC547B
T2 = 1 x BC327
T3 = 1 x BC337
ICI 1 x 74HC132
IC2 = 1 x UM3481A

Diversen:
51 = 1 x micro-switch of
druktoets met
wissel kontakt

LS1 = 1 x miniatuur luid-
spreker 200 mW/8 Q

2 Lö-V-batterljen
(penlight) met houder

1 print EPS91.0157 (zie
pag. 6)

Figuur 2. De schakeling
kan netjes op dit printje
worden ondergebracht.
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dan is het duidelijk dat uitsluitend LED 08
brandt. brengen we T4 in geleiding, dat wil
zeggen in verzadiging. dan gaat ook 09
branden, 08 dooft dan echter automatisch,
De spanning over 09 en T4 is namelijk lager
dan de drempelspanning van 08 en OIO, zo-
dat deze laatste twee dus niet kunnen gelei-
den. Zo kan met een transistor van de ene
naar de andere LED (beide van dezelfde
kleur) worden omgeschakeld.
De laatste indikatie op de display-prlnt is de
unlock-LED. Deze gaat branden als de PLL
niet is ingeregeld. Dat kan bijvoorbeeld even
het geval zijn als u van de ene naar de ande-
re dekade over schakelt.
De print voor de display-schakeling is in fi-
guur 17 afgebeeld. Er zijn bij de montage
een paar dingen waar u even op moet letten,
KI wordt aan de koperzijde gemonteerd, Dat
gaat probleemloos, want de print is een
doorgemetalliseerd exemplaar. U kunt KI
daardoor gewoon aan de komponentenzijde
solderen, De LED's moeten op een zodanige
hoogte worden geplaatst dat ze in de front-
plaat terecht komen, maar niet uit steken.
De frontplaatfolie bevat namelijk geen ga-
ten. maar vensters voor de LED's en de dis-
plays, U kunt de I.ED'sook pas vast solderen
als de display-print met de losse LED's tegen
de frontplaat is gemonteerd, De displays
worden verhoogd op de print geplaatst. liet
beste soldeert u een 40-polige IC-voet op de
print waarin u nog eens zo'n voet prikt. In die
tweede IC-voet komen dan pas de zeven-seg-
rnent-d isplays.

digitale
funktiegenerator

I

De digitale funktiegenerator nadert zijn
voltooiing. Alleen de display-print met de

frekwentie-aanduiding en de
bouwbeschrijving ontbreken nog. Daar gaan

we nu dus wat aan doen in deze laatste
aflevering.

De schakeling op de display-print is elektro-
nisch gezien het eenvoudigste onderdeel
van de funktiegenerator. Kijkt u maar naar
figuur 16. Alle stuursignalen voor het dis-
play zijn afkomstig van de synthesizer-print
en komen binnen via KI, Dezestien data-bits
van de Irekwentie-lnstelHng (QO.. ,QIS)
gaan direkt door naar vier BCD-naar-ze-
ven-seqment-dekoders. Die zorgen er voor
dat de vier tiCD-cijfers leesbaar op de vier
I.ED-displays terecht komen. Om van die vier
cijfers een frekwentie te maken, moet er nog
een decimale punt worden toegevoegd en
een aanduiding die verteil of het om hertzen
of kilohertzen gaal. Daarvoor worden via KI
ook de signalen DO, . ,04 aangevoerd, Die
geven aan welke dekade is ingeschakeld.
Mel deze signalen sturen we een aantal tran-
sistoren die er voor zorgen dat de bij de de-
kade behorende decimale-punt-LED en de
Hz-of kl-Jz·LEDoplicht. Door de tussenkomst
van de transistoren worden de lijnen
DO. , ,04 niet te veel belast en we hebben
gelijk de mogelijkheid om daar waar nodig
een OR-funktie te realiseren, door meerdere
signalen via weerstanden op de basis van de
desbetreffende transistor aan te sluiten, Bij
de twee LED'svoor de HZ/kHz-aanduiding is
een ander truukje uit gehaald, Als 1'4 spert.
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De synthesizer·print
De synthesizer wordt gekontroleerd en afge-
regeld voordal deze wordt ingebouwd, U
hoeft alleen de voeding en de display-print
maar aan te sluiten. Eerst wordt de frekwen-



de display-print en het inbouwen
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tie van de kristal-oscillator gekontroleerd.
Op pen 9 van ICI staat het gebufferde sig-
naal van de kristal-oscillator. 11etnauwkeu-
rigste resultaat bereikt u met een frekwen-
tiemeter. maar met een skoop kan het ook.
Nadal de schakeling is warmgedraaid, stelt
u C2 zo in dat de frekwentie 5,12 MHz be-
draagt. Is deze frekwentie te hoog om te me-
ten, dan kunt u eventueel ook een andere
uitgang van ICI nemen. De frekwentie is dan
verlaagd overeenkomstig het aantal tweede-
lers dat het signaal gepasseerd is. Is de oscil-
lator goed ingesteld, dan moet op pen 3 van
IC4 een signaal met een frekwentie van
160 Hz slaan.
Als tweede is de VCOaan de beurt. net is de
bedoeling dat LI zo wordt ingesteld dat de
VCO bij minimale en maximale frekwentie
betrouwbaar blijft oscilleren. We beginnen
met de frekwentie op minimum te zetten,
door de aansluitingen voor SI (de down-
toets) met elkaar te verbinden (bijv. met een
schroevedraaier) totdat hel display 1000
aanwijst. Op pen 6 van IC5 (de uilgang van
inverter IC5c) sluit u een oscilloskoop aan.
De regelspanning van de vco wordt geme-

elektuur 12-91

ten met een voltmeter op pen 13van IC4. LI
wordt nu zo ingesteld dal de VCO oscilleert
bij een regelspanning van ongeveer 0,3 V. De
unlock-LED op hel display moet hierbij uit
zijn. Als de PLL niet is ge-Iocked, heeft hel
meten van de regelspanning geen zin. Daar-
naasl moel ook de VCO-frekwentie stabiel
zijn. De PLL raakt namelijk iets eerder uil
zijn vangbereik dan de unlock-LED aangeefl.
De frekwentie waarop de VCO nu moet oscil-
leren, is 2,56 M~lz.
Voor de volgende stap kan het beste met de
jumpers een default-waarde worden inge-
steld van 1999. Dezewaarde roept u vervol-
gens op door de aansluitingen voor 54 even
met elkaar te verbinden. Als de VCOnu blijft
oscilleren en de PLL is ge-Iocked bij een re-
gelspanning van circa 5,7 V, dan staat LI
goed. Slaat de oscillator af of wil de PLL niet
loeken. dan moet LI worden bijgesteld. Is de
PLLge-Iocked, dan moet de VCOnu op bijna
5,12MHz oscilleren (5,1I744MI"Iz om pre-
cies te zijn). Na het bijstellen van LI moet u
opnieuw de VCO kontroleren bij de laagste
frekwentie. Dezeprocedure wordt een aantal
malen herhaald lotdal 1.1 niet meer hoeft te

Figuur 16. De sclieke-
Iing op de clisplay-prin/
neeït weinig 0111 ï /Ür.
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Figuur 17. De layout
van de doorgemetalli-

seerde display-print.

Onderdelen lijst display·
print

Weerstanden:
R30 R60 = 31x470Q

R61 R65,R67,R68 = 7 x
47 k

R66,R69 = 2 x 1 k

Kondensatoren:
C50 = 1 x 47 n keramisch

C51. .. C54 = 4 x 100 n
keramisch

Halfgeleiders:
08,09,011 = 3 x rode
high-efficiency-LED, 3

mm
010 = 1 x lN4148

LOl ... LD4 = 4 x HDl131
(rood)

Tl. .. T4 = 4 x BC547B
T5 = 1 x BC557B

IC22 ... IC25 = 4 x
74HC4543

Diversen:
Kl 1 x 34-polige male

boxheader

Onderdelenlijst diversen

1 kast
100 x 300 x 180 mm (bijv.

Telet LC970)
1 14-polige bandkabel
1 34-polige band kabel

3 14-polige pers-
konnektoren

2 34-polige pers-
konnektoren

1 euro-netentree met
zekeringhouder en

schakelaar
1 glaszekering 1 A traag
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worden bijgesteld om de PLL bij de beide fre-
kwenties te laten loeken.
Voordat u nu verder gaat met inbouwen,
kunt u ook de sinusvormer en de blok/drie-
hoek-konverter op hun werking kontroleren.
In het bedradingsschema (figuur 18) is te
zien welke verbindingen u leggen moet. Kon-
troleer bij de sinusvormer ook nog eens de
weerstandswaarden. Een verkeerd ge-
plaatste weerstand veroorzaakt extra vervor-
ming. Eventueel kan bij het monteren als ex-
tra beveiliging bij elke weerstand nog eens
met de ohmmeter de waarde worden gekon-
troleerd. Let wel: het gaat hier om de waarde,
niet om de precisie. De weerstanden hoeven
echt niet exakt uitgemeten te worden. Dat

heeft de fabrikant al gedaan. Werkt alles,
dan kan het inbouwen beginnen.

Inbouwen
Voordat de printen kunnen worden inge-
bouwd, moet eerst de kast worden voorbe-
reid. In de achterwand komt één rechthoekig
gat aan de linker kant, waarin de netentree
wordt gemonteerd. In de bodem komen
rechts achterin vier gaten voor de bevesti-
ging van de printen. Dejuiste maten kunt u
nameten op de synthesizer-print. In de bo-
dem komen ook de gaten voor de trafo's. Die
trafo's komen, evenals als de netentree, links
in de kast.
De gaten in de frontplaat krijgt u op de goe-
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de plaats met behulp van een kopie van de
frontplaatfolie (kontroleer of kopie dezelfde
maten heeft). De kopie wordt op de front-
plaat gelegd en met een centerpons wordt
dan de positie van de gaten aangegeven. Het
gat van het display geeft u aan met vier put-
jes op de hoeken van het venster. Met de dis-
play-print zelf of een fotokopie ervan worden
eveneens de gaten afgetekend voor de ver-
zonken boutjes waarmee de display-print
wordt vastgezet. Na het boren en zagen van
de gaten worden de bramen verwijderd en de
gaten voor de display-print verzonken. Dan
kunnen de boutjes voor de display-print wor-

den vastgezet (door het front steken en met
een moertje stevig vastzetten, want die ko-
men achter de frontplaatfolie terecht en zijn
dan onbereikbaar). Als u ook nog wat twee-
komponentenlijm bij het monteren van deze
boutjes gebruikt dan weet u helemaal zeker
dat ze ook niet meer per ongeluk los kunnen
draaien. Daarna kan de frontplaatfolie wor-
den opgeplakt.
Waar de gaten voor de trafo's precies in de
bodem moeten komen, dat hangt natuurlijk
van de trafo's af. De aangegeven typen zijn
echter printtrafo's. Die kunt u het beste met
de benodigde printkroonstenen op een stuk-

Rguurl& Hetbedrn-
dingsschema van de
{unktiegenerator. De
printen worden boven
elkaar bevestigd.
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van deze komponenten namelijk een stuk
makkelijker. De bedrading naar de level-pot-
meters en de uitgangsbussen moet u zo kort
mogelijk houden, Bij de rest van de bedra-
ding is de lengte van de draden niet kritisch,
Kunt u de bedrading pas aansluiten als de
bedieningsorganen op het front zijn gemon-
teerd, dan begint 1I met de synthesizer-print.
U plaatst de print in de kast en sluit de scha-
kelaars aan, Daarna kan de display-print
worden gemonteerd en aangesloten, Vervol-
gens kan de sinusvormer-print boven de syn-
thesizer-print worden geplaatst. Gezien de
ervaringen met ons prototype raden we u
aan 0111 onder en boven de slnusvorrner-
print een plaatje blik te monteren om de si-
nusvorrner af te schermen van de beide an-
dere printen, De twee platen blik moeten net
zo groot zijn als de sinusvormer-prlnt. waar-
na ze met afstandsbusjes in de stapel prin-
ten worden opgenomen, In de bovenste blik-
plaat moet u nog een gat maken boven in-
stelpot PI, anders is die niet meer bereik-
baar, Twee verbindingen van de sinusvormer
naar het front zijn afgeschermd, Deze moe-
ten niet langer worden dan nodig is, De niet-
afgeschermde leidingen zijn minder kr i-
tisch. Bij de level-potmeter (P3) moet u even
opletten, Op de print is per ongeluk voor de-
ze palmeter een aansluitpunt te veel gezet.
In hel bedradingsschema staat aangegeven
wat de bedoeling is: Bij de potmeter zelf wor-
den twee aansluitingen met elkaar doorver-
bonden, De potmeter wordt vervolgens door
middel van twee afgeschermde aders met de
print verbonden, Bij de potmeter wordt de
afscherming niet aangesloten, Bij de print
wordt de afscherming aangesloten op de
massa-aansluiting voor de uitgangsbus en
niet op het er naast gelegen derde aansluit-
punt voor P3,
Zijn ook de draden voor de voeding en de
bandkabel aangesloten. dan kan de
blok/driehoek-konverter in de kast worden
geplaatst. De print, kan echter nog niet defi-
nitief vastgezet worden. want we moelen
straks PI van de sinusvormer nog afregelen,
Voor de bedrading naar het front geldt
eigenlijk hetzelfde als bij de sinusvormer. de

je gaatjesprint monteren, Rond de 220-V-
aansluitingen moeten dan wel over een af-
stand van 6 mm de ongebruikte eilandjes
worden verwijderd, Als u die eerst heet
stookt met de soldeerbout. dan kunt u ze
met een mesje gemakkelijk loskrabben. Op
die manier voldoet ook gaatjesprint aan de
wettelijke veiligheidseisen, De gaten in de
bodem worden bepaald door de afmelingen
van de print. Mocht later hlijken dat u in de
twee hoogste frekwent iebereiken bij de drie-
hoekspanning last hebt van brom, dan moet
u eens proberen of hel draaien van de trafo's
helpt (het strooiveld ligt dan in een andere
richting),
Hoe de totale bedrading er uit gaat zien. is
getekend in figuur 18_ De synthesizer-. de
sinu vormer- en de blok/driehoek·konver-
ter-print worden boven elkaar gemonteerd
(van onder naar hoven in de genoemde volg-
orde). De bedrading voor de voeding wordt
achter in de kast gelegd, De wisselspan-
ningsleidingen worden getwist. Dat wil zeg-
gen dat u de twee leidingen naar Tri in el-
kaar draait en datzelfde doet u ook met de
drie die naar Tr2 gaan, En als u toch bezig
bent. dan kunt u de voedingsdraden voor de
sinusprint ook twisten. Dat heeft geen funk-
tie maar ziet wel netter uit.
De drie printen zijn via één 14-polige band-
kabel met elkaar verbonden, De drie kon nek-
toren worden allemaal in dezelfde stand op
de kabel geperst (de pennen I van alle kon-
neklaren zijn dus met elkaar verbonden]. Er
komt één konnektar aan elk uiteinde en één
in hel midden, De verbinding tussen display
en synthesizer verloopt eveneens via een
band kabel. Ook hier geldt weer dal de pen-
nen I van de beide konnektoren met elkaar
verbonden moeten zijn,
Als de montagewijze hel toelaat. dan kun-
nen alle komponenten die op het front wor-
den gernouteerd alvast van voldoende lange
draden worden voorzlen en op de printen
worden aangesloten, Maar let op. dil geldl
alleen voor die onderdelen die u van ach lel'
door de Ironlplaat steekt en aan de voorzijde
vastzet (bijv. de potmeters), u de prinlen
nog niel zijn ingebouwd is het aansluiten



afgeschermde leidingen niet langer maken
dan nodig, terwijl het bij de overige bedra-
ding niet zo nauw luistert.

Afregelen
Voordat we met de afregeling verder gaan,
laten we eerst de funktiegenerator een poos-
je met gesloten kast opwarmen, Alle instel-
potmeters en de twee offset-potmeters zet u
het beste in de middenstand en de twee am-
plitude-potmeters op nul. Is de funktiegene-
rator lekker warm geworden, dan is de kof-
fiepauze afgelopen en kan de afregeling be-
ginnen, Eerst kontroleert u nog even of de
PLL bij deze hogere temperatuur nog naar
behoren werkt. Is dat niet het geval. dan
moet de synthesizer-print opnieuw worden
afgeregeld zoals we dat eerder in dezeafleve-
ring hebben verteld. Maar als alles goed is
gegaan, zal dat niet nodig zijn en kunnen we
gelijk verder met Plop de sinusvormer-
print. Tussen pen 6 van IC34 (de AD711) en
massa wordt een voltmeter aangesloten (ge-
lijkspanningsbereik) en met PI regelt u de
spanning af op 0 mv. Meer is er op de sinus-
print niet te doen, dus kan de blok/drie-
hoek-print nu op zijn plaats worden vastge-
schroefd. Het eerste afregelpunt van de
blok /drlehoek-konverter is 1'4.Ofschoon het
hier om een offset-regeling gaat. beïnvloedt
deze potmeter uitsluitend de puls/pau-
ze-verhouding van de blokgolf. Om die op
exakt 50% in te stellen. sluit u een skoop
aan tussen RI67 en massa om het uitgangs-
signaal van IC42b te meten, Daarna wordt
1'4ZOingesteld dat het hoge en lage nivo van
de blokgolf exakt even lang zijn.
Om de gedragingen van de blok /drie-
hoek-konverter te bekijken tijdens het instel-
len van 1'6 en 1'9 sluiten we op uitgang K7
een skoop aan (met 58 in de driehoek-
stand). De offset-potmeter (P7) zet u in de
middenstand (zonder offset meet het wat
makkelijker), amplitude-potmeter 1'8 op
maximum en de instelpotmeters PSen 1'6 in
het midden. Verder wordt de funktiegenera-
tor ingesteld op een frekwentie midden in de
dekade (display op 3200, de gekozen dekade
is niet belangrijk). Met 1'9 wordt de ampli-
tude van de driehoek afgeregeld op 24 Vit.
Vervolgens wordt de laagste frekwentie in de
dekade ingesteld (1000 op hel display). Met
1'6wordt de amplitude nu opnieuw op 24 Vit
ingesteld.
I-Iet laatste afregelpunt van de blok/drie-
hoek-konverter is PS, Maar eerst moet wor-
den uitgezocht tussen welke waarden de re-
gelspanning op de uitgang van IC43b va-
rieert. Met een spanningsmeter meet u de
spanning op pen 7 van IC43 bij de laagste
en de hoogste frekwentie in een dekade (dis-
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play op 1000 resp. 9999). Vervolgens wordt
een frekwentie ingesteld waarbij deze span-
ning midden tussen de beide gemeten waar-
den ligt. De offset die we met 1-'5moeten
wegregelen, is namelijk enigszins afhanke-
lijk van deze regelspanning (dus ook van de
frekwentie). Door nu in het midden van het
regelbereik te gaan zitten, bereiken we een
minimale offset onder alle omstandigheden.
Is de gezochte frekwentie ingesteld, dan
sluit u een voltmeter (gelijkspanningsbereik)
aan over 1'8 (58 nog steeds in de driehoek-
stand). Met PSwordt de offset van de konver-
ter zo goed mogelijk weggeregeld.
Het allerlaatste afregelpunt van de funktie-
generator is voor de liefhebbers. I-Iet gaat
om CI37 die al eerder is opgevallen door de
vreemde waarde van 0,68 p. Met deze kon-
densator kunnen we de frekwentiekarakte-
ristiek van de uitgangstrap (IC44) optimali-
seren, waardoor de blokgolfweergave nog
beter wordt dan die al was. Hel kan echter
ook zijn dat de kapaciteit van de print-Iayout
al voldoende is, dus eerst kontroleren we of
C137 wel nodig is. Op de blok/driehoek-uit-
gang van de funktiegenerator sluit u een
skoop aan. Het beste gebeurt dat met een
10:l-probe (dan hebben we minder last van
de kabelkapaciteit. maar de probe moet dan
wel voorbeeldig zijn afgeregeld). Vervolgens
stelt u de skoop ZOin dat een van de hoeken
van de blok (daar waar de flank eindigt) zo
groot mogelijk in beeld wordt gebracht. Ver-
toont deze hoek overshoot, dan is CI37 nog
nodig. Is de hoek scherp of zelfs een beetje
afgerond, dan is C137 overbodig. De even-
tuele oversnoot is overigens in de meeste ge-
vallen al zo klein dat het echt een klusje is
voor perfektionisten om ook die nog weg te
regelen.
C137 is een zelfbouw-kondensator. aange-
zien de benodigde waarde nergens te krijgen
is. We maken de kondensator uit twee stuk-
jes geïsoleerd draad (enkele centimeters
lang) die in elkaar gedraaid worden. Fi-
guur 19 illustreert wat de bedoeling is. Zo-
lang de blokgolf op de skoop een afronding
vertoont. moet er een stukje van C137 wor-
den afgeknipt. waarbij u er op moet letten
dat de afgeknipte uiteinden van de twee dra-
den elkaar niet raken. Knip niet te lang door,
maar stop zodra de hoek scherp genoeg is. Is
C137 eenmaal te kort, dan moet u opnieuw
beginnen.
Rest nog het dichtschroeven van de kast en
uw funktiegenerator is klaar voor gebruik.
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Figuur J9. Voor de "{i-
nishing touch" kan de
blokgot{weergave van
de eindtrap met C 13 7
(twee stukjes draad) ge-
korrigeerd worden.
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