




Nederland vooraan
in IC-technologie
Opvallende suksessen bij Philips Research

Bij de IC-technologie gaan de ontwikkelingen zeer
snel. Amper tien jaar geleden was het een hele kunst
om strukturen van één mikrometer in IC's te
gebruiken. Nu is men al in staat met sukses
geïntegreerde schakelingen te produceren met
strukturen van 0,25 mikro meter. Het elektrisch
vermogen dat deze minuskule schakelingen verbruiken
is eveneens drastisch gereduceerd. Simulatie-modellen
maken het daarnaast mogelijk om bij de ontwikkeling
van nieuwe schakelingen direkt en snel resultaten te
boeken.

Philips Research heeft on-
langs over een aantal in eigen
huis ontwikkelde nieuwe tech-
nieken gerapporteerd op ccn
toonaangevende internationa-
le konferentie, de IEDM (In-
ternational Electron Device
Meeting) in Washington DC
De voorlopige konklusie is
dat Europa, en dan speciaal
de ontwikkelaars bij Philips
in Nederland, niet onderdoen
voor ontwikkelaars elders in
de wereld.
De steeds sterkere drang tot
miniaturisering zorgt er voor
dat fabrikanten alles op alles
zetten om aan de wensen van
de konsument tegemoet te ko-
men. Dit geldt zeer zeker ook
voor de ontwerpers van geïn-
tegreerde schakelingen. Zij
moeten immers de kom po-
nenten produceren die de mi-
niaturisatie van de eindpro-
duktcn mogelijk maakt. Door
de steeds verdergaande minia-
turisering van de strukturen
in de geïntegreerde schakelin-
gen, kunnen deze steeds meer
bewerkingen per tijdseenheid
uitvoeren. Daarnaast neemt
de geheugenkapaciteit per
schakeling drastisch toe.
Sinds de operatie Centurion is
het onderzoek binnen Philips
Research, veel meer dan vroe-
ger het geval was, rechtstreeks
gekoppeld aan produktcri en
industriële processen. Zijn er
bijvoorbeeld voor allerlei
draagbare relekommunikatie-
toepassingen hoogfrekwent
IC's nodig, dan worden daar-
toe nieuwe en kleinere bipo-
laire transistoren ontwikkeld.
Een voorbeeld hiervan is de
PRET (Poly-Ridge Emuter
Transistor). Bij deze tran-
sistor zijn door gebruik te ma-
ken van sub-mikron-lithogra-
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fische technieken zelfs struk-
turen van 0,1 urn gebruikt.
Ook is er een bipolaire latera-
le transistor ontwikkeld; deze
wordt in een dun laagje silici-
um op siliciumoxide aange-
bracht. Dankzij de isolerende
eigenschappen van dit mate-
riaal zijn veel kleinere afme-
tingen mogelijk geworden.
Met beide transistoren is een
aanzienlijke reduktie van het
energie-verbruik gerealiseerd.

Minder energie door nieuwe
techniek
Het bereiken van een zo laag
mogelijk energieverbruik en
een zo hoog mogelijke be-
trouwbaarheid in de IC's,
zonder een ingewikkeldere en
duurdere procestechnologie,
blijft een uitdaging. Op het
gebied van niet-vluchtige ge-
heugens (deze hebben minder
energie nodig om de inhoud

niet kontinu ververst hoeft te
worden) zijn resultaten be-
haald met een nieuwe nitride-
ringstcchniek voor diëlektri-
sche lagen. In plaats van het
meer reaktieve H, wordt nu
N,O toegepast. Dit gebeurt in
een konvent ioneel proces bij
lage temperatuur. De techniek
wordt gebruikt om dunne dië-
lektrische lagen te maken in
bijvoorbeeld EEPROM 's. De-
ze lagen kunnen ook in een
0,25f'-CMOS-proces gebruikt
worden. Door deze nieuwe
technologie is de betrouw-
baarheid van dit type geheu-
gens aanzienlijk verbeterd:
een geheugen kan nu I mil-
joen keer volgeschreven en
uitgelezen worden.
Beeldopnemers voor geavan-
ceerde televisiekarnera's kun-
nen ook met minder vermo-
gen toe door een nieuwe me-
talliseringstechniek voor de
verbindingen toe te passen.
Dit is overigens niet de enige
verbetering in deze kom po-
nemen. Ook de frekwentie
waarmee beelden getranspor-
teerd kunnen worden en de
gevoeligheid van de opnemer
zijn aanzienlijk toegenomen.
Dit laatste is bereikt door de
lagen polysiliciurn die de
poorten (gate's) vormen in de
beeldelementen, van zeer dun
materiaal, zogenaamd mem-
braanpolysilicium, te maken.

Sneller, alsmaar sneller
Bij het behalen van de voor-

. noemde resultaten spelen mo-
dellen een steeds grotere rol.
Het is met de toegenomen
snelheid van innovatie op dit
gebied niet langer mogelijk
om àlle processen in de prak-
tij k te testen. Een model dat

Een kleine laag-vermogen transistor die geproduceerd is in
de nieuwe hoogfrekwente IC-Iechnologie. De wille maal-
streep komlovereen mei een lengte van 101'111.
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uitrekent hoc de eigenschap-
pen van een transistor afhan-
gen van bijvoorbeeld afmetin-
gen en andere procesparante-
ters, wordt gebruikt om bipo-
laire en MOS-silicium-
technologieën te evalucren en
te optimaliseren. Dit gebeurt
allemaal lang voordat er ook
maar iets daadwerkelijk
wordt geproduceerd.
Door het gedurende de levens-
duur van een komponent va-
'riërcnde gedrag van elektri-
sche stromen en drempelspan-
ningen in IC's te bestuderen,
zijn ook modellen ontwikkeld
om degene rat ie-verschijnselen
te "begrijpen".
Een nieuw bij Philips ontwor-
pen model voor de evaluatie
van MOS-transistoren in zo-
wel analoge als digitale chip-
ontwerpen, kan met de helft
van de parameters toe en is
veel nauwkeuriger dan be-
staande kommercicel verkrijg-
bare modellen. De kompakte
modellen die bij Philips Re-
search op dit moment worden
ontwikkeld, staan op het punt
de wereldstandaard te wor-
den.

De rol van Nederland
Over de in dit artikel beschre-
ven ontwikkelingen is, zoals
aan het begin als gemeld, on-
langs met sukses gerappor-
teerd op de IEDM, de meest
toonaangevende konferentie
voor ontwerpers van gcïnte-
greerde elektronica. Het is in-
middels duidelijk geworden
dat Nederland in deze tak van
de industrie een rol in speelt
die kwalitatief vcrgelijkbaar is
met de inbreng uit de Verenig-
de Staten en Japan. Het per-
centage bijdragen van Philips
Research dat door de IEDM
werd geakseptccrd lag royaal
boven het gemiddelde, 75% in
plaats van 35"70. Hiermee is
weer eens aangetoond dat de
technologie-ontwikkeling in

ederland. het zeker in verge-
lijking met die in de rest van
Europa, goed doel.

(EA-1J51)



Nieuwe spektrum-
analyzers van Hameg
Meestal worden elektrische signalen beoordeeld door
ze in het tijddomein te bekijken met behulp van een
oscilloskoop. Dat levert echter niet altijd voldoende
informatie op. Versterkers, oscillatoren, mixers,
modulatoren, detektoren en filters worden het beste
gekarakteriseerd door informatie over de
frekwentieresponsie. Deze worden verkregen door
elektrische signalen te bekijken in het
frekwentiedomein. Een instrument dat zich hiervoor
bij uitstek leent is de spektrum-analyzer.

De Duitse fabrikant van elek-
tronische meetinstrumenten,
Hameg, introduceert nu een
tweetal betaalbare spektrum-
analyzers. Zij zijn geschikt
voor metingen aan repeteren-
de signalen. Met de introduk-
tie van de HM5005 en
HM5006 wordt het gebruik
van dit type meetinstrument
ook voor minder draagkrach-
tigen mogelijk.
Hamegs nieuwe generatie
spektrum-analyzers maakt
gebruik van het zogenaamde
"swept-tuned" principe.
Swept-tuned-analyzers wer-
ken gewoonlij k op basis van
het TRF- (Thned Radio Fre-
quency) of superheterodyne-
principe. Hameg gebruikt het
laatstgenoemde principe. Het
resultaat van deze aanpak is
een hoge gevoeligheid en dito
resolutie.

Het basisprincipe
De spektrum-analyzers van
Hameg werken met een drie-
voudige superheterodyne-
ontvanger. De te meten signa-
len (fln=500 kHz tot
500 MHz) worden in de eerste
mixer gemengd met het sig-
naal van een Voltage Con-
trolled Oscillator (fLO=61O
tot 1110MHz) (zie figuur I).
Deze oscillator vormt de IC
LO (Local Oscillator). De ver-
schil frekwentie van het oscil-
latorsignaaI en de ingangssig-
naal levert de eerste midden-
frekwentie (IF) op. Het mid-
denfrekwentsignaal passeert
vervolgens een bandfilter dat
afgestemd is op een centrale
frekwentie van 609,5 MHz.
Bij de volgende bewerkingen
worden nog twee middenfre-
kwenties gebruikt, namelijk
29,5 MHz en 2,9 MHz.
De derde en laatste midden-
frekwent-trap kan zijn uit-
gangssignaal naar keuze laten
filteren met een bandbreedte
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van 250 of 12,5 kHz. Pas na
deze filtering zorgt een AM-
detektor voor het demodule-
ren van het signaal. De loga-
ritmische uitgang van de AM-
demodulator levert vervolgens
het signaal aan de Y-
versterker van de skoop.
Daarmee is de vertikale afbui-
ging van de spektrum-analy-
zer een feit.
Voor de X-afbuiging zorgt een
speciale zaagtandgenerator.
Het uitgangssignaal van deze
generator kan ook gesuperpo-
neerd worden op de gelij k-
spanning die de aansturing
van de IC LO voor zijn reke-
ning neemt.

lowoass Allenualor Mixer IF amplifier
lilter

Horllonlal
display (x)

Tunect Sawtootn
oscillator

Figuur I. De opbouw van de spektrum-analyzer. Er wordt
gebruik gemaakt van drie middenfrekwentles.

Figuur 2. De HM5006 bevat naast een spektrum-analyzer
ook een tracking-generator. De kombinatie van beide funk-
ties maakt het meetinstrument ook geschikt voor het testen
van filters en netwerken.
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Het frekwentiebereik waar-
over de spektrum-analyzer
meet is afhankelijk van de
grootte van de zaagtand. Het
bereik wordt bepaald door de
instelling van de scanbreedte
van de spektrum-analyzer.

Tracking generator
Naast de basisversie van de
spektrum-analyzer (HM5OO5)
bestaat er ook een uitgebrei-
dere versie (HM5006) die
voorzien is van een tracking-
generator. Deze uitgebreide
spektrum-analyzer is door de
extra hardware ook geschikt
voor het analyseren van door-
laatbanden van netwerken en
filters.
De tracking-generator gene-
reert sinusvormige spannin-
gen in het gebied van 0,1 tot
500 MHz. De frekwentie van
de tracking-generator wordt
bepaald door de eerste oscil-
lator (\' LO) van de analyzer.
De spektrum-analyzer en de
tracking-generator zijn gesyn-
chroniseerd. Door deze kop-
peling zal de tracking-
generator steeds een signaal
genereren waarvan de fre-
kwentie de afstemming van de
spektrum analyzer exakt
volgt. Figuur 2 laat nog eens
duidelijk zien hoe de trac-
king-generator, de spektrum-
analyzer en de te testen kom-
ponent met elkaar verweven
zijn.
Het spektrum-analyzer/trac-
king-generator-systeem wordt
in twee kon figuraties toege-
past, namelijk: open- en
c1osed-loop. In de open-loop-
konfiguratie worden onbeken-
de externe signalen verbonden
met de ingang van de
spektrum-analyzer. Gelijktij-
dig is de uitgang van de
tracking-generator verbonden
met een teller. In de c\osed-
loop-konfiguratie wordt het
tracking-generator-signaal .
toegevoerd aan de schakeling
onder test en wordt de uitgang
van het circuit verbonden met
de ingang van de analyzer.
Specifieke metingen die met
dit systeem uitgevoerd kunnen
worden zijn frekwentie-
responsie (amplitude versus
frekwentie) en het bepalen
van de rellektie-koëfficiënt en
het rellektieverlies. Vanuit dit
verlies of de rellektie-
koëfficiënt kan de VSWR be-
rekend worden.

(EA-1369)
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Twee zonnepanelen op
de voor- en achterzijde
van een vijf meter lange
waterfiets. Dat zijn de in
het oog springende ele-
menten van het winnen-
de ontwerp van de ont-
werpwedstrijd voor een
zonnefiets of zonneboot
van de twaalfde Europe-
se Fotovoltaïsche
Zonne-energie konferen-
tie gehouden in de RAl
in Amsterdam. De zon-
newaterfiets is een
twee- tot driepersoons-
waterfiets voor rekrea-
tief gebruik en voor
meerdaagse trektochten.

Fujitsu en Hewlett-
Packard hebben een
overeenkomst onderte-
kend om voor langere
termijn wereldwijd sa-
men te werken aan in-
telligente netwerken
voor telekommunikatie-
bedrijven. In de alliantie
worden Fujitsu's tech-
nologie en marktkennis
rond de FETEX-150 digi-
tale centrale gekombi-
neerd met de ervaring
van Hewlett-Packard op
het gebied van op UNIX
gebaseerde open-
systemen.

Met de verhuizing van
zijn research-groep uit
het hoofdkwartier in
New York naar Ierland,
heeft de Power Semi-
conductor divisie van
General Instruments zijn
R&D-aktiviteiten dichter
bij de Europese afne-
mers gebracht. De ver-
huizing brengt werkgele-
genheid voor 500 tot
600 nieuwe medewer-
kers met zich mee.
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Rode laser van
Mitsubishi
Voor toekomstige
optische media

M itsubishi Electric Corpor-
ation heeft een nieuw type
halfgeleiderlaser met een
hoog vermogen ontwikkeld.
De laser genereert rood lich t
met een golilengte van
690 nm, bijna 100 nm korter
dan het licht van de huidige
haIfgeleiderlasers.

Optische media worden steeds
populairder. adat de CD
zijn opmars meer dan 10 jaar
geleden begon, zijn nieuwe
media ontwikkeld die gebruik
maken van optische technie-
ken om informatie op te
slaan. Parallel daaraan neemt
met de opkomst van multi-
media-systemen de vraag naar
dragers van grote hoeveelhe-
den informatie snel toe. Hier-
door is cr flinke behoefte aan
het vergroten van de opslag-
kapaciteit. De informatie-
dichtheid van de huidige ge-
neratie optische media wordt
mede beperkt door de golf-
lengte van de gebruikte laser.
Gewoonlijk bedraagt deze
780 nrn. Vandaar dat er vraag
ontstaat naar uitvoeringen
met een kleinere golflengte.
Als reaktie op deze vraag
heeft Mitsubishi Electric Cor-
poration een rode laser met
een golflengte van 690 nrn
ontwikkeld. Deze heeft een
uitgangsvermogen van
35 mW en maakt het mogelijk

MCS51-control-
Ier met flash-
geheugen
Acal Auricma brengt sinds
kort de AT89CSI van het
Amerikaanse bedrijf Atmcl
op de ellerlandse markt.
Deze 8-bit microcontroller is
uitgevoerd in CM OS-
technologie en heeft als
opvallende eigenschap dat
hij beschikt over een flash-
geheugen van 4 Kbyte, Dit
geheugen kan volgens
opgave van de fabrikant
tenminste 1000 keer
herschreven worden. De
inhoud van het flash-
geheugen wordt minimaal 10
jaar veilig bewaard.

De AT89C51 is qua instruk-

de informatiedichtheid van de
drager met een faktor 1,5 op
te voeren. Dankzij het relatief
hoge uitgangsvermogen is het
ook mogelijk met deze laser
beschrijfbare optische media
snel vol te schrijven. Een an-
der belang rij k voordeel is dat
hij gebruik maakt van één en-
kele positieve voedingsspan-
ning. Dit vereenvoudigt de
elektronica die nodig is voor
de aansturing.
Er wordt bij de produktie van
de nieuwe laser gebrui k ge-
maakt van een strained mui-
t iple-quan tu rn-wcll-st ru k t u u r,
een struktuur waarbij twee
verschillende typen hal fgelei-
derkristallen in de vorm van
een film gelamineerd worden,
waarna ze aan een flinke druk
worden blootgesteld. Dit laat-
ste is nodig om het nivo van
de elektronen in het kristal te
veranderen. Als gevolg hier-
van leveren de elektronen een
hogere bijdrage aan de ernis-
sic van het laserlicht. Hier-
door wordt een reduktie van
de noodzakelijke elektrische
energie bereikt en neemt het
rendement van de laser aan-
zienlijk toe. Bovendien ver-
groot het geringe energiever-
bruik de betrouwbaarheid.
De voornoemde films worden
aangemaakt met behulp van
MOCVD (Metal Organic
Chemical Vapor Deposition).
Bij deze technologie slaat een
metaal in gasvorm neer op
een half'geleidersubstraat ,
waardoor de kristalfilm kan
aangroeien. Voorlopig gaat
Mitsubishi Electric Corpor-
ation 5000 lasers per maand
produceren. (EA-1356)

tieset en pen-Iayout kom pat i-
bel met de industriestandaard
MCS51-processoren. Het in-
gebouwde flash-geheugen
maakt hel mogelijk 0111 in het
program ma-geheugen in f0 r-
mat ie op te slaan tijdens hel
uit voeren van het program-
ma. Ook is het mogelijk het
dit geheugen te programme-
ren met behulp van een losse
EPROM-programmer. In hel
eerste geval wordt een pro-
grammeerspanning van 5 volt
gebruikt en in het tweede ge-
val een spanning van 12 volt.
De processor is door het
flash-geheugen bij uitstek ge-
schikt om gebruikt te worden
bij het ontwikkelen van appli-
katics.
De AT89C51 heeft naast het
flash-geheugen van 4 K byte
ook de beschikking over 128
bytes aan RAM-geheugen, 32
ilO-lijnen, twee 16-bit brede
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Current Feedback
Amplifier
Nieuw in het halfgeleiderpro-
gramma van National Semi-
conductor is de LM6181, een
100 MHz, 100 mA Current
Feedback Amplifier. De chip
is speciaal ontworpen voor
toepassingen in video-sys-
temen en andere di eiplines
waar hoge snelheden van pas
komen. Het belangrijkste
voordeel van Current Feed-
back versus de gebruikelijke
Voltage Feedback is dat de
versterkingsfaktor onafhan-
kelijk is van de bandbreedte.
De LM6181 kombineert een
slew-rate van 2000 V/f'S met
een settlingtime van 50 ns
(0,1070), een verschilverster-
king van 0,05070en een fase-
verschuiving van slechts 0,04
graden.
De LM6181 is door deze
eigenschappen vooral ge-
schikt voor toepassingen in de
hoogfrekwente telekomrnuni-
katie, de data-akkwisitie en
video-systemen. He! IC wordt
geleverd in twee verschillende
behuizingen, namelijk de 8-
pens DIL en een lé-pens 50.

(EA-1371)
Inl.: Rode/co b.v.. Breda, tel.
076-78.47.89.

timers/counters, een uitge-
breide interrupt-struktuur
met vij f bronnen, een (ull-
duplex seriële poort en de in-
gebouwde oscillator. Boven-
dien is de processor ontwor-
pen om te werken met klok-
frekwentles tussen 0 Hz en
24 MHz. Hierdoor is ook vol-
ledig statisch bedrij r moge-
lij k.
In de power-down-mode
wordt de inhoud van het
RAM -gchcugcn bevroren en
de oscillator stilgezet. Hier-
door komt de chip in een
slaap-mode. Ontwaken is dan
alleen nog mogelijk door een
hardware-reset. Het IC is le-
verbaar in een 011'-, LCC- en
een QFP-behuizing.

(EA-1352)
lnl.: Aeal Auriema Nederland

. b.v., Eindhoven, tel. 040-
502602.
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AGENDA
11 juni 1994 "PC Dump
Dag", een beurs rond
de personal computers
in het RAI-komplex te
Amsterdam. Inl.: Z&Z,
postbus 2286, Hitver-
sum, tel. 035-23.78.35.

16 juni 1994: "Fuzzy
Forum dag", de tweede
themadag rond tuzzv-
logic georganiseerd door
het CME, in het Orp
heus Congrescentrum te
Apeldoorn. Inl.: Centrum
voor Micro-Elektronica,
tel. 083.85-80.200.

28 augustus 1994 "PC
Dump Dag", een beurs
rond de personal corn-
puters in het RAl-
komplex te Amsterdam.
lnl.: Z&Z, postbus
2286, Hilversum,
tel. 035-23.78.35.

5 t/m 7 september
1994 "Retail RAl", een
vakbeurs voor de Neder-
landse detailhandel op
het gebeid van elektr.
huishoudelijke appara-
ten, konsumenten elek-
tronica, muziek & video,
foto & film, in het RAI-
komplex te Amsterdam.
Inl.: Amsterdam RAl,
postbus 77777, 1070
MS Amsterdam,
tel. 020-54.912.12.

16 t/m 20 september
1994: "International
Broadcasting
Convention", een inter-
nationale konferentie
rond radio, televisie, sa-
telliet en kabel, in het
RAI-komplex te Amster-
dam. Inl.: lBC Conventi-
on Office, londen,
tel. +44-71-24.03.839.

22 t/m 27 september
1994: "Photokina '94",
een internationale vak-
beurs over beeld, geluid
en professionele media
in de Köln Messe. lnl.:
Köln Messe, Messeplatz
1, D-50679 Keulen,
tel. +49-221-821-2492/
2246.
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Magnetische
vingerafdrukken
Nieuwe magnetische media in ontwikkeling

Het MESA-onderzoeksinstituut van de Universiteit van
Twente heeft een geavanceerde meetopstelling
ontworpen. Hiermee kan men het gedrag van extreem
kleine magnetische deeltjes 50 maal scherper vastleggen
dan tot nu toe het geval was. De gevoelige
meetmethode geeft de ontwikkeling van nieuwe
generaties magnetische media op basis van een
loodrechte opnametechniek een flinke duw in de rug.
Vooral de toekomstige HDTV-systemen zullen hiervan
profiteren.

Alle huidige magnetische op-
slagmethoden werken volgens
de longitudinale registratie-
methode. De magnetisatie
waarin de informatie is op-
geslagen, ligt hierbij in de be-
wegingstichting van de band.
De verschillende magnetische
gebieden kunnen elkaar daar-
door verstoren. Daarom zijn
relatief grote magnetische ge-
bieden nodig om gegevensver-
lies te voorkomen. Het aantal
bits dat per vierkante centi-
meter opgeslagen kan worden
blijft daardoor relatief klein.

Kleine torentjes
Een heel andere methode is
gebaseerd op de loodrechte re-
gistratietechniek. Hierbij
staan de informatie-eenheden
als minuskule torentjes lood-
recht op het oppervlak van de
band of diskette. Aantasting
van de opgenomen informatie
door onderlinge beïnvloeding
vindt daardoor nauwelijks

Spelen met graphics
en fractals

Onlangs verscheen bij Acade-
mie Service het boek "Spelen
met graphics en fractals",
ISB 90 395 0092 4. In dit
178 pagina's dikke boek be-
schrijft auteur Hans Lauwe-
rier aan de hand van zo'n 80
voorbeeld programma's hoe
de QBASIC- en Power BA-
SIC-programmeur een uit-
stapje kan maken naar de
wonderwereld van fractalen.
De auteur i emeritus hoogle-
raar in de zuivere en toege-
paste wiskunde aan de Uni-
versiteit van Amsterdam. Hij
wa ook als hoofd van de af-
deling toegepaste wiskunde
verbonden aan het rnathema-

plaats. Bovendien kan door
deze aanpak de bitdichtheid
sterk toenemen.
Loodrechte registraties met
hoge bitdichtheden staan mo-
menteel nog in de kinder-
schoenen. Veel aandacht gaat
nu uit naar de karakterisering
van bruikbare magnetische
laagjes. Daarvoor worden zo-
genaamde Hall-metingen ge-
bruikt. Deze metingen maken
gebruik van de invloed van
een extern magneetveld op het
zogenaamde reversal-gedrag
van magnetische materialen.
Met gevoelige apparatuur zijn
de veranderingen in dat ge-
drag te registreren. Aldus
wordt een magnetische "vin-
gerafdruk" van het onder-
zochte materiaal samenge-
steld.
Onderzoeker ir. S. de Haan
van MESA heeft in het kader
van zijn promotie-onderzoek
met een uiterst verfijnde Hall-
meetopstelling de magneti-

tisch centrum in Amsterdam.
Om goed in de stemming te
raken, zijn in het boek tal van
zwart/wit- en kleurenafbeel-
dingen van fractals opgeno-
men.
Om te voorkomen dat de lezer
van het boek de meeste uren
achter zijn beeldscherm door-
brengt met het intikken van de
voorbeeldprogramma's, zijn
deze allemaal te vinden op de
diskette die standaard met het
boek meegeleverd wordt. Zo
wordt het ontwerpen van inte-
ressante patronen snel een
boeiende bezigheid.
Het boek is opgedeeld in JO
hoofdstukken die allemaal
een eigen onderwerp behan-
delen. Nadat de opzet van een
grafisch koördinatcn-systeem
uit de doeken is gedaan,
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sche eigenschappen van zeer
kleine strukturen (op submi-
kron-nivo) weten te ontrafe-
len. Deze opstelling is onge-
veer een faktor vijftig nauw-
keuriger dan de bestaande
systemen. Met de meetopstel-
ling zijn vingerafdrukken ge-
maakt van kobalt-chroom-
films van 0,3 bij 0,3 miktome-
ter. Op dit kleine oppervlak
stonden dertig magnetische
torentjes. De gebruikte meet-
methode is zo gevoelig dat
zelfs het bewegen van frag-
menten van de torentje zicht-
baar gemaakt kon worden. De
resultaten van deze metingen
zijn essentieel om loodrechte
regist ratie produ kt ierijp te
maken.

HDTV
Met de loodrechte registratie-
techniek zijn zeer hoge infor-
rnatiedichtheden. vele malen
hoger dan die met de huidige
techniek, bereikbaar. Bij High
Definition TV (HDTV) komt
deze techniek uitstekend van
pas. Een konvent ioneel sys-
teem zal nooit toereikend zijn
voor grote hoeveelheden in-
formatie die de HDTV-beeld-
kwaliteit vereist. De opslagka-
paciteit is gewoonweg te klein.
Voordat loodrechte registratie
algemeen toepasbaar is, moe-
ten de lees- en schrijfkoppen
voor magnetische media ver-
der verbeterd worden. Mo-
menteel zijn deze komponen-
ten nog een groot knelpunt.

(EA-1361)

-_ ..__ ..-
wordt de moeilijkheidsgraad
van de informatie steeds ver-
der opgevoerd. iteindelijk
worden dan in de drie laatste
hoofdstukken de turtle-grap-
hics, de Julia-set en de Man-
delbrot- et onder de loep ge-
nomen. Uiteraard wordt ook
het spel van leven en dood "Ii-
fe", niet onbesproken gelaten.

(EA-1363)
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en om toch optimale presta-
ties te blijven leveren, is de
Smart Voltage Technology
ontworpen. Deze aanpak
heeft een aantal voordelen.
De geheugen cel blij ft name-
lijk werken met spanningen
die optimale prestaties garan-
deren. De geheugenchip zelf
aksepteert daarentegen alle
gangbare spanningen die in
een computer-systeem ge-
bruikt worden. Een bijko-
mend voordeel van deze aan-
pak is dat systeemontwerpers
niet verplicht worden in een
keer de overstap van 5 volt
naar 3,3 volt te maken. Dank-
zij de nieuwe technologie
kunnen de nieuwste flash-
geheugens zowel in computers
die op 5 volt werken als in
computers die 3,3 volt gebrui-
ken ingezet worden.
De technologie is in essentie

Flash-geheugen, het
goedkoopste geheugen

heel simpel. Een detektie-
circuit bekijkt welke program-
meerspanning op de aansluit-
pen wordt aangesloten. Is het
12 volt dan wordt hij recht-
streeks doorgeschakeld, is het
slechts 5 volt dan wordt deze
via een DC/DC-omzetter om-
hoog getransformeerd. Het-
zelfde gebeurt bij de voe-
dingsklem: een spanning van
5 volt wordt doorverbonden,
een spanning van 3,3 volt
eerst getransformeerd naar 5
volt. Geheugens met een ka-
paciteit van 2, 4 en 16 Mbit
komen in de tweede helft van
dit jaar op de markt.

(EA-1359)

Werkt nu op alle gangbare spanningen

Dankzij de snelle ontwikkelingen in de IC-techno[ogie
is het flash-geheugen momenteel het goedkoopste type
lees/schrijf-geheugen dat geproduceerd wordt. Zelfs de
dynamische geheugens, tot nu toe de goedkoopste
geheugens, blijken per eenheid duurder uit te vallen.
Verdere ontwikkelingen in de geheugentechnologie
maken deze IC's ook qua voedingsspanning minder
eenkennig.

Gelet op de ontwikkeling in
de elektronica-branche is de
lage prijs van de geheugencel
een voordeel, maar helaas is
de behoefte aan een spanning
van 12 volt een groot nadeel.
Bovendien is de trend om over
te stappen op computer-
systemen die een spanning
van slechts 3,3 volt gebruiken
sterk. Draadloze telefoons,
een markt waarin flash-
geheugens steeds belangrijker
gaan worden, werken zelfs in
toenemende mate met span-
ningen van 2,7 volt. Traditio-
nele flash-geheugens passen
niet in deze ontwikkeling.
De hulpspanning van 12 volt
is nodig om kompatibel te
blijven met bestaande pro-
grammers en garandeert het
maximale rendement. Boven-
dien is de schrijfsnelheid opti-
maal bij deze spanning. Over-
schakelen op een schrijfspan-
ning van 5 volt is technisch
mogelijk maar heeft tot ge-
volg dat het rendement van
het geheugen afneemt en het
schrijven aanzienlijk trager
wordt. Het uitlezen van het
geheugen gebeurt het snelste
bij een spanning van 5 volt;
daar staat tegenover dat het
energie-verbruikt bij 3,3 volt
lager is. Typical gebruikt een
cel die op 3,3 volt werkt een
kwart van de energie die een
cel op 5 volt gebruikt. Boven-
dien maakt deze spanning de
aansluiting bij de ontwikke-
ling in de CPU-markt eenvou-
diger. Steeds meer fabrikan-
ten introduceren momenteel
CPU's die werken op 3,3 volt.
Deze lage spanning wordt be-
langrijker nu de integratie-
dichtheden in de IC's sterk
toenemen.

Flash-geheugens zijn sterk in
opkomst, niet in de laatste
plaats door hun universele in-
zetbaarheid en de lage prijs
per eenheid. Moest een flash-
geheugen in 1988 nog $1000
per Mbyte opbrengen, in 1995
zal die prijs gedaald zijn tot
$15. Deze lage prijs komt on-
der andere door de simpelheid
van de struktuur van de ge-
heugencel en de toename van
de integratiedichtheid. Een
geheugencel uit een statisch
geheugen bevat vier transisto-
ren per cel (bit), een EE-
PROM bevat twee transisto-
ren per cel, bij een dynamisch
geheugen is dat slechts één
transistor plus een kapaciteit
en bij een flash-geheugen is
slechts één enkele transistor
noodzakelijk om de informa-
tie op te slaan. Hierdoor is de
flash-cel ongeveer 50% kom-
pakter dan een DRAM-cel.
Gekombineerd met de huidige
struktuur van 0,6 um, bete-
kent dit dat veel geheugencel-
len per oppervlak-eenheid on-
dergebracht kunnen worden.
Het geheugen-elementje in
een flash-geheugen is de zwe-
vende gate in de transistorcel
(zie figuur I). Deze gate is in
een isolerende omgeving aan-
gebracht en behoudt indien
hij opgeladen is vele jaren zijn
lading. Voor het wissen wordt
een spanning van 12 volt ge-
bruikt om via de source-
aansluiting de lading van de
gate te laten wegvloeien. Bij
een gewone EPROM zorgt het
ultraviolette licht voor deze
ontlading. Tijdens het schrij-
ven naar de geheugen cel staat
op de control-gate een span-
ning van 12 volt. Gelijktijdig
wordt de gate via de source-
aansluiting van een negatieve
lading voorzien. De hulp-
spanning van 12 volt is bij het
gewone lezen en schrijven niet
meer nodig.
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Figuur 1. Deze tekeningen laten zien hoe de lading op de
zwevende gate in een flash-cel tijdens het schrijven en wissen
gemanipuleerd wordt.
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Figuur 2. Schematisch is hier te zien hoe de Smart Voltage
Technology van flash-geheugens in elkaar zit.

korte-golf-banden beluiste-
ren, kunnen met de Multiscan
hun hobby een nieuwe dimen-
sie kunnen geven. Naast gelui-
den kunnen nu immers ook
foto's ontvangen en op een
beeldscherm zichtbaar ge-
maakt worden.
De meegeleverde software
zorgt ervoor dat op het VGA-
scherm van de MSDOS-PC de
ontvangen beelden zo kom-
pleet mogelijk (met grijswaar-
den of in kleur) verschijnen.
Een VGA-kaart voldoet in een
groot aantal gevallen, al is
voor enkele mogelijkheden
een SVGA-kaart een vereiste.
Bij gebruik van een SVGA-
kaart heeft de gebruiker de
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Multiscan
Ontvang beelden met de
PC

Door de firma D.I.L.-
Elektronika uit Rotterdam
wordt sinds kort de
"Multiscan" op de markt
gebracht, Dit apparaat, dat
in komplete vorm of als
bouwpakket geleverd kan
worden, is gescbikt voor bet
dekoderen van SSTV-, Iax-,
RTTY -, (AM)TOR- en

avtex-signalen.Intel SmartVoltage Tech-
nology
Om in te spelen op de veran-
derende vraag van de markt,

Zendamateurs die met hun
kommunikatie-ontvanger de



beschikking over 256 kleuren.
Met behulp van slimme proto-
kollen (dithering) worden ver-
volgens op basis hiervan 16,7
miljoen kleurnuances gesimu-
leerd.
De dekoder kan zowel kleu-
ren- als zwart/wit-beelden de-
koderen. De ontvangen beel-
den kunnen in het GIF-
formaat op de harde schij f
worden opgeslagen. Kommu-
nikatie met de PC vindt plaats
via de RS232-interface.
Het audio-signaal dat op de
luidspreker- of hoofdtelefoon-
uitgang van de kommunika-
tie-ontvanger staat, wordt als
bronsignaal voor de dekoder
gebruikt. Een LED geeft aan

De aandacht voor de milieu-
vriendelijkheid van elektroni-
sche systemen is mede ingege-
ven door de nieuwe richtlij-
nen hiervoor, Siemens heeft
als eerste grote Europese on-
derneming deze regels op-
gesteld en bindend verklaard
voor alle produktontwikkelaf-
delingen van het bedrijf. On-
derdeel van de richtlijn is het
verantwoord omgaan met
grondstoffen, het vermijden
van gevaarlijke stoffen, en het
zo milieuvriendelijk mogelijk
produceren. Een van de be-
langrijkste items is het bij de
ontwikkeling van de produk-
ten ervoor zorgen, dat aan het
einde van de levensduur zo
veel mogelij k onderdelen weer
in de ekonomische kringloop
kunnen worden terugge-
bracht. Dat zijn de achterlig-
gende principes van de Sie-
mens-richt lij n.
In de richt lij n staat bijvoor -
beeld dat de hoeveelheid ma-
terialen en het aantal kompo-
nenten zo gering mogelij k
moet worden gehouden. Dit
laatste is mogelij k door veel-
vuldig gebruik te maken van
SM D-techniek en het aantal
soorten kunststof tot een mi-
nimum te beperken. Tenslotte
is het belangrij k dat de pro-
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dukten duurzaam zijn. Dit is
te bereiken door het repareren
te vereenvoudigen, zodat slij-
tagegevoelige onderdelen een-
voudig vervangen kunnen
worden. De bewerkelijke
schroefverbindingen behoren
hierbij tot het verleden.
Geheel in lijn met deze visie
op het milieu, bevatten de
richtlijnen niet alleen aanwij-
zingen met betrekking tot het
produkt zelf, maar bevatten
zij ook eisen betreffende de
milieuvriendelijke produktie-
methoden en verpakkings-
technieken.

Een paar voorbeelden
De Europese 800-telefoon-
toestellen voldoen reeds aan
deze eis. Bij de Euroset 8821
blijft na een korrekte demon-
tage nog maar 3,30/0 van het
gewieht aan afval over. Dat
wil zeggen dat 96,7% op-
nieuw gebruikt kan worden.
Omgerekend naar soorten
grond toffen is 57% kunst-
stof, 28070gemengde onderde-
len waaronder printplaten,
terwijl 12% wordt gevormd
door kabels en snoeren. Het
kunststofafval dat tijdens de
produktie ontstaat wordt
eveneens opnieuw gebruikt.
Ook de nieuwste modellen,

zoals de Profiset- en Euroset-
master, zijn speciaal met het
oog op goede recyclebaarbeid
ontworpen.
Een ander Siemens-produkt
dat zeer geschikt is voor recyc-
ling is het door Bosch-
Siemens Hausgeräte geprodu-
ceerde koffiezetapparaat. Dit
apparaat kan met enkele han-
delingen gedemonteerd wor-
den tot losse komponent en
die geschikt zijn voor herge-
bruik. Bij dit produkt dat
voor 57°70 uit polypropeen,
17070uit glas, 14% uit metaal,
8,5% uit toevoermateriaal en
2% uit silikonen bestaat, kan
slechts 2,3% van de gebruikte
materialen niet meer opnieuw
gebruikt worden.
Hetzelfde verhaal gelelt ook
voor de 45 cm brede vaat-
wasmachines. De aggegraten
zoals de water- en de

Reduktie van
elektronisch afval
Initiatief van Siemens

Wat doen we met afval van elektronische systemen?
Siemens lijkt op deze vraag een antwoord te hebben
door produkten te introduceren die voor 90OJo recycle-
baar zijn. Een voorbeeld van een recyclebaar produkt
is de reeks van Euroset-800-telefoontoestellen.
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of de PLL in de ontvanger
synchroniseert met de aange-
boden signalen. Een 8-bits
A/D-omzetter zorgt vervol-
gens voor de digitalisering
van de ontvangen informatie.
Er is ook nog een uitbreiding
beschikbaar voor de "echte"
zendamateurs. Zij kunnen
met behulp van de uitgebreide
versie van Multiscan zelf beel-
den koderen en geschikt ma-
ken voor verzending.

(EA-1364)
Inl.: Di l.Li-Elcktronikn b.v.,
Rotterdem, tel. 010-485.42. /3.

cirkulatie-pomp zijn slechts
in het montageframe "ge-
legd" en kunnen daarom bij
onderhoud en/of demontage
zonder gereedschap weer wor-
den weggenomen. Het frame
is op zijn beurt vervaardigd
uit recyclebare kunststof. De
toe- en afvoer van water ver-
loopt via één enkele module,
die met behulp van opvang-
nokken en slechts twee
schroeven bevestigd is.
Andere voorbeelden zij n de
voor 90070 uit recyclebaar ma-
teriaal opgebouwde Siemens
Nixderf-computers PCD 4L
en de nieuwe behuizing voor
de elektronische telefooncen-
trales. Deze bestaat niet meer
uit gelaagd plaatstaal, maar is
vervaardigd uit niet-gelaagd
en daardoor recyclebaar
roestvrij staal.

(EA-1368)
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De komplete encyclopedie op CD

Met de introduktie van Encarta '94 heeft Microsoft
een zeer komplete encyclopedie op de markt gebracht.
Bovendien staan op de CD naast de 29-delige Funk &
Wagnalls-encyclopedie ook nog een atlas en een
historisch overzicht (Timeline).

is echter niet eenvoudig op te
lossen. Vaak wordt een ency-
clopedie gebruikt door leer-
lingen van de lagere en mid-
delbare school. Zij hebben bij
het gebruik van Encarta een
extra hindernis te nemen; het
programma is alleen in de En-
gelse taal beschikbaar en kent
dus ook alleen trefwoorden
uit deze taal. Ter illustratie:
Wilt u iets weten over de ijs-
vogel, dan is dat te vinden on-
der het trefwoord kingfisher.
Ook de atlas is een genoegen
om mee te werken. Met be-
hulp van de muis is het moge-
lijk een lokatie op de aardbol
aan te wijzen, waarna dan
stapsgewijs ingezoorned
wordt. Eenmaal binnen lands-
grenzen aangekomen, zijn fo-
to's uit dat land, een afbeel-
ding van de vlag en een stuk
uit het volkslied beschikbaar.
Insrallcrcn van Encarta op de
harde schijf is simpel en ge-
beurt recht-toe-recht-aan. Wel
dient men zich te realiseren
dat voor een optimale instal-
latie zo'n slordige 8 Mbyte
vrije ruimte op de harde schijf
nodig is. In Encarta zijn ruim
26.000 artikelen, 106 video-
films en 7800 foto's verwerkt.
Alle informatie die op het
scherm verschijnt kan eenvou-
dig en efficiënt (via het c1ip-

Computers hebben zo hun
voordelen. Tot nu toe beteken-
de het raadplegen van een en-
cyclopedie vrijwel altijd dat er
een bezoek gebracht moest
worden aan de openbare bi-
bliotheek. Welke partikulier
kan zich immers de meest ak-
tuele versie van zo'n omvang-
rij k naslagwerk veroorloven?
Met Encarta '94 toont Micro-
soft dat op één enkele CD een
zeer aktueel naslagwerk kan
worden gezet dat bovendien
ook nog betaalbaar is. Waar
is immers voor ongeveer 250
gulden een kompletc 29-delige
encyclopedie met atlas te
koop? De informatie in deze
encyclopedie is bijgewerkt tot
eind 1993. Zelfs het vredesak-
koord tussen de PLO en Israël
alsmede de opdeling van het
voormalige Joegoslavië zijn
op de CD terug te vinden.
De kwaliteit van het fotowerk
is zonder meer perfekt. Af-
hankelijk van de kwaliteit van
de video-kaart (YGA-resolutie
of beter) worden ze wccrgege-
ven in 16, 256 kleuren of nog
beter. Ondersteuning voor 16-
en 24-bit-video·kaarten is in-
gebouwd. Ook de presentatie
en de zoekstruktuur is goed
doordacht, waardoor het wer-
ken met Encarta uiterst ple-
zierig verloopt. Eén probleem

board) gekopieerd worden
naar andere Windows-appli-
katies. Ondersteuning van
audio is alleen mogelijk in-
dien de computer de beschik-
king heeft over een audio-
kaart . De minimale systeem-
eisen zijn: Windows 3.1,

80386SX·processor, 4 Mbyte
RAM, 30 Mbyte harde schijf,
CDROM-drive, audio-kaart,
muis en YGA-display.

(EA-1367)

Het zit al lange tijd in de
lucht; veel fabrikanten zijn
achter de schermen bezig met
het ontwikkelen van een nieu-
we wereldstandaard voor de
video- recorder van de toe-
komst. In het verlengde hier-
van hebben medio april cirea
vij ftig ondernemingen hun
handtekening gezet onder het
digitale video-systeem (DYC)
voor zowel de konsumenten-
ais de professionele markt.
Gekozen is voor een univer-
seel baseband-systeem dat
door de fabrikanten naar be-
hoefte aangepast kan worden
op de lokale video-standaard.
Net zoals bij CD-video het ge-
val is, zullen van de recorder
lokale versies beschikbaar ko·
men die geschikt zijn voor

PAL en NTSC. Ook is ruimte
in de norm ingebouwd voor
een HO-versie die aansluiting
geeft op de bestaande en toe-
komstige H DTv-systcmen.
De nieuwe DVC heeft voor de
konsument een aantal signifi-
kante voordelen. Zo is de ge-
bruikte cassette aanzienlijk
kompakter doordat van een 6-
rnm metal-tape gebruik wordt
gemaakt. De casseue-bchui-
zing heeft een omvang die te
vergelijken is met die van de
alom bekende compact cas-
sette. De maximale speelduur
van de cassette zal 2 uur en 15
minuten bedragen. Ondanks
het feit dat een flinke bitre-
duktie is ingebouwd (een ïak-
tor 5), is de beeldkwaliteit bc-
ter dan die van de huidige

analoge video- recorders.
De huidige generatie profes-
sionele digitale recorders ge-
bruikt een lagere reduktie. Zo
reduceert Digital Betacarn
met een faktor 2. Door de ho-
ge beeldkwaliteit verwacht
men dat het systeem ook voor
semi-professionele toepassin-
gen geschikt is. Boze tongen
claimen zelfs dat de kwaliteit
zo goed is dat televisie-uitzen-
dingen op basis van DYC rno-
gelijk zijn.
De vijftien hardware-Iabri-
kanten die nu begonnen zijn
met het ontwikkelen van de
eerste konsumentenrecorders,
verwachten dat medio 1995 de
eerste apparaten op de markt
kunnen worden aangeboden.

(EA·1366)
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DVC, het
digitale video-
systeem
Volgt VHS en Video-B
op

In de loop van september
zal tijdens de International
Broadcasting Convent ion die
in het Amsterdamse RAI-
kemplex wordt gehouden,
voor het eerst de Digitale
Video Cassette (DVC) aan
het publiek getoond worden.
Dit digitale video-systeem
wordt de opvolger van de
huidige analoge VHS- en
Video-8-systcmen.
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temperatuuralarm voor PC's

Iedere PC, hoe oud hij ook is,
is altijd te goed om te sneuve-
len als gevolg van oververhit-
ting. Deze oververhitting zou
kunnen optreden als de venti-
lator niet naar behoren funk-
tioneert. De hier voorgestelde
schakeling aktiveert een pie-
per als de temperatuur in de
PC een ingesteld nivo over-
schrijdt. Zodra de zoemer
klinkt, dient u de PC uit te
schakelen en op zoek te gaan
naar de storing in de koeling
van de PC. Wordt de PC niet
uitgeschakeld, dan loopt u de
kans dat de PC (of in ieder ge-
val een deel daarvan) de geest
geeft.
Oorzaken van oververhitting
kunnen zijn: een defekte venti-
lator of het gebruik van te veel
insteekkaarten. Hoe dan ook,
de kosten die verbonden zijn
aan het alarmcircuit zijn een
fraktie van de potentiële scha-
de die kan ontstaan.
De gebruikte temperatuurop-
nemer is een NTC (weerstand
met negatieve temperatuur-
koëfficiënt) die in de lucht-
stroom van de ventilator in de
voeding is opgenomen. De

Vooral bij het aansluiten van
een draaistroommotor is het
handig om over een hulpmid-
del te beschikken waarmee de
volgorde van de fasen R, S en
T kan worden vastgesteld. Bij
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NTC is verbonden met een
komparator waarvan de uit-
gang hoog wordt indien de
weerstandswaarde van de
NTC kleiner is dan die van de
serieschakeling van P1 en R3.
Het schakelnivo ligt, afhanke-
lijk van de stand van P1, tus-
sen circa 29°C en 50 oe.
Het schakelpunt wordt inge-
steld met P1. Zet deze potme-
ter eerst op minimale weer-
standswaarde en warm de
NTC dan op tot de gewenste
temperatuur, gewoonlijk circa
45 oe. Verdraai nu P1 zodanig
dat de pieper aktief wordt.
De print kan in tweeën ge-
deeld worden. Zo kunnen op
basis van één print uit de Elek-
tuur Produkt Service twee
alarmschakelingen gebouwd
worden. De SMD-komponen-
ten dienen op de koperzijde
aangebracht worden, de kon-
ventionele komponenten op
de andere zijde. De komponen-
tenopstelling maakt dit snel
duidelijk.
De schakeling wordt gevoed
via een voedingskonnektor
voor een 3,5" -drive. De NTC
kan direkt op de print of er-

gens in de computer aange-
bracht worden. In het laatste
geval moet de verbinding met
de print via twee draadjes ge-
maakt worden.

(944076)

draaistroom-indikator

een verkeerd aangesloten mo-
tor kunnen er namelijk ramp-
zalige gevolgen optreden. Bij
deze betrekkelijk simpele
schakeling wordt de indikatie
van de drie fasen verzorgd

door drie in een cirkel opge-
stelde neonlampjes. Gaat dit
"Iooplichtje" rechtsom draai-
en, dan is de fase korrekt;
draait tiet linksom, dan is de
fase fout.

komponentenzijde

print-Iayout

soldeerzijde

Hoe werkt het? Zoals te zien
in het schema, is via een serie-
weerstand (R1,R2,R3) met el-
ke fase afzonderlijk een neon-
lampje in serie geschakeld. Na
de drie (gelijkricht)dioden D1,
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02 en 03 worden de drie fa-
sen gewoon aan elkaar ge-
knoopt, waarna er in de vorm
van T3 een schakelaar naar de
"nul" is gemonteerd. De truuk
van de schakeling bestaat er
nu in om schakelaar T3 in een
zodanig ritme te laten openen
en sluiten dat deze transistor
de neonlampjes in de goede
volgorde beurtelings even naar
massa kortsluit.
Voor dat aansturen van T3 is
met behulp van Tl en T2 een
soort monostabiele multivibra-
tor gekonstrueerd, die een
schakelsignaal levert met een
frekwentie van ca. 48 MHz.
De werking daarvan is als
volgt: Nadat de drie fasen via
R4 ... R6 en 01 ... D4 zijn
gelijkgericht, wordt door mid-
del van weerstand R9 konden-
sator C2 opgeladen. Zodra de
spanning over C2 (en dus de
spanning op de emitter van
T21 hoger wordt dan de met
R8/R15/Pl ingestelde waarde,
komt T2 in geleiding. Daarop
zal C2 zich via T2, Rll en de
basis/emitter-overgang van T3
ontladen, met als gevolg dat
T3 even gaat geleiden en
daarbij een van de neonlam-
pen Lal, La2 of La3 aan de
"nul" legt, al naar gelang de
op dat moment aanliggende
fase. Het oplichten van het
desbetreffende neonlampje
duurt voort tot C2 zich prak-
tisch helemaal heeft ontladen,

Er zijn waarschijnlijk slechts
weinig mensen die de ronde
kamer-thermostaat van Honey-
weil niet kennen. Dit is met ze-
kerheid de meest toegepaste
thermostaat aller tijden, die
bovendien altijd bekend heeft
gestaan om zijn goede regel-
gedrag. De laatste jaren begint
de mat-gouden glans van het
instrumentje echter ietwat te
verbleken. Steeds meer men-
sen die hun oude CV-ketel ver-
vangen door een nieuwe, ko-
men erachter dat hun ver-
trouwde Honeywell geen
greep lijkt te kunnen krijgen op
de nieuwe installatie en dat er
van zijn perfekte regelgedrag
niets meer over is. Hoe komt
dat?
Om dat te begrijpen, moeten
we eerst kijken hoe zo'n ther-
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omdat vanuit de kollektor van
T2 ook T3 in geleiding wordt
gestuurd en deze laatste het
knooppunt R8/R15 aan de
"nul" legt. Als C2 ontladen is,
dooft het lampje en gaan Tl
en T2 over in spertoestand
totdat op een van de R-, S- en
T-aansluitingen het volgende
spanningsmaximum zich aan-
kondigt.
Mits voor R8, R9, R15, Pl en
C2 kwalitatief goede en tem-
peratuurstabiele komponenten
worden gebruikt, zal de scha-
keling rond Tl en T2 voldoen-
de nauwkeurigheid hebben
voor een betrouwbare indika-
tie. Wèl is het een vereiste dat
de netfrekwentie tussen 49 en
50,5 Hz ligt, maar dat is onder
normale omstandigheden
geen enkel probleem. Het afre-
gelen is een simpele zaak: Na
aansluiting op het draai-
stroomnet (altijd eerst de nul
aansluiten!) wordt Pl om te
beginnen helemaal linksom
gedraaid. Daarna wordt de lo-
per voorzichtig naar rechts ge-
draaid tot het door de neon-
lampen gevormde looplicht tot
stilstand komt. Vervolgens
wordt er nog iets verder ge-
draaid tot de lampjes met een
snelheid van ca. twee omwen-
telingen per sekonde rechts-
om draaien. Na deze operatie
kan de instelpotmeter met wat
lak worden vastgezet.
Nog even iets over de bouw.
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Met het oog op de nauwkeu-
righeid moeten voor R8, R9 en
R15 metaalfilmweerstanden
worden gebruikt, voor C2 een
styroflex-kondensator en voor
Pl een multiturn-instelpot.
Lal, La2 en La3 zijn neonlamp-
jes met geïntegreerde voor-
schakelweerstand en Cl is
uiteraard een hoogspanning-
selko. Verder moeten voor
Rl. .R6 speciale 500-V-
weerstanden worden gebruikt,
zoals de Philips power-
metalfilm PR37 (of u maakt el-
ke waarde door twee gewone

HoneyweU-adapfer

mosraat eigenlijk werkt. Fi-
guur 1 toont het elektrisch
schema van de Honeywell:
reuze simpel, maar wel heel
goed uitgeknobbeld. Het ge-
heel bestaat uit een spiraalvor-
mig thermo-element, een
(kwik)schakelaar en een in-
stelbare weerstand. Bij veran-
dering van temperatuur zal het
thermo-element uitzetten of
krimpen en rolt de kwikdrup-
pel van de op het element ge-
monteerde schakelaar de ene
of de andere kant uit. Het ge-
heel van element en schake-
laar is draaibaar gemaakt en
kan met de bedieningsknop
van de thermostaat een be-
paalde voor-instelling worden
gegeven. Tot zover een simpe-
le zaak dus.
Dan de regelbare weerstand.

1

Die is toegevoegd als warmte-
anticipatie-element. Zonder
die weerstand zou de ketel lo-
gischerwijs altijd blijven bran-
den tot de kamertemperatuur
overeenkomt met de ingestel-
de temperatuur van bijvoor-
beeld 20 ° C. Pas dan zal de
stroom door het thermostaat-
circuit namelijk worden onder-

..
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weerstanden in serie te zetten;
hou dan wel voldoende af-
stand tussen de twee buiten-
ste aansluitingen). Nog een
waarschuwing tot slot: De he-
le schakeling is rechtstreeks
met het lichtnet verbonden,
dus wees uiterst voorzichtig
met het bouwen en afregelen
en monteer de schakeling in
een goed geïsoleerde (kunst-
stof) behuizing. Het doods-
kopje is er niet voor niets bij
getekend!

(944018)
ontwerp: R. Kähne (Duitsland)

2

broken. Er bevindt zich op dat
moment echter nog zo veel
heet water in de CV-installatie,
dat de kamertemperatuur na
het uitschakelen nog aanzien-
lijk oploopt (soms wel tot 22
°C!). Daarna dient de kamer
eerst weer af te koelen tot on-
der 20°C, wil de thermostaat
weer inschakelen. Aangezien
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02 en 03 worden de drie fa-
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monteerde schakelaar de ene
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het CV-water dan inmiddels
aardig koud geworden is, zal
het even duren voor dit is op-
gewarmd, zodat de kamertem-
peratuur eerst nog wat verder
daalt (tot pakweg 19°C)'
Dit onkomfortabele en ineffi-
ciënte stookgedrag wordt aan-
zienlijk verbeterd door de
anticipatie-weerstand. Bij in-
geschakelde thermostaat
wordt de stroom door het cir-
cuit gebruik t om deze weer-
stand op te warmen. De weer-
stand warmt vervolgens het
thermo-element op, waardoor
dat al veel eerder "denkt" dat
het 20°C is. De CV-ketel
wordt dus eerder uitgescha-
keld en onnodige temperatuur-
schommelingen in de kamer
komen nu niet meer voor.
Een prima systeem, maar nu
komt het probleem. Men ging

In veel auto's is een achterrui-
tewisser aanwezig die gestu-
urd wordt via een schakelaar
met een maak/verbreek-
kombinatie. Bij moderne typen
is voor de bediening vaak al-
leen een drukknop (met een
maak-kontakt) aanwezig om
de wisser een slag te laten
maken. In dat geval is er enige
elektronica tussen toets en
wissermotor aanwezig om dit
goed te laten werken. In zo'n
situatie kan er eenvoudig een
interval-schakeling worden
toegevoegd. Als voorbeeld
noemen we de Renault Espa-
ce, waarvoor de auteur de hier
beschreven schakeling oor-
spronkelijk heeft ontworpen.
Het gaat hierbij om een inter-
valschakeling waarbij men
met behulp van een potmeter
de intervaltijd van de achter-
ruitewisser kan instellen tus-
sen 2 en 22 s. Voor de bedie-
ning kan de bestaande druk-
knop gebruikt worden. Drukt
men kort op deze toets, dan
maakt de wisser slechts een
enkele slag en stopt dan weer;
houdt men de toets wat langer
ingedrukt (meer dan 2 sekon-
den), dan treedt de interval-
schakeling in werking. Nog-
maals kort drukken schakelt
de intervaltoestand weer uit.
Het voordeel van deze opzet is
dat de reeds aanwezige druk-
knop gebruikt kan worden en
er geen extra schakelaars toe-

38

er bij het ontwerpen van de
thermostaat destijds van uit
dat het instrumentje altijd in
serie met de gasklep van de
CV-ketel werd opgenomen en
dat er door dat circuit een
stroom vloeide van minimaal
honderd tot enkele honderden
mA's. Bij de moderne, elektro-
nisch geregelde ketels is dat
echter lang niet altijd het ge-
val. Bij sommige typen loopt
er maar zo'n 10 mA door het
thermostaat-circuit en daar
valt met de beste wil ter we-
reld geen anticipatie-weer-
stand mee op te warmen!
Wil men dan toch een goed
anticiperend regelgedrag, dan
zijn er twee oplossingen: Men
koopt een nieuwe (elektroni-
schel thermostaat voor zo'n
honderd à tweehonderd gul-
den en stopt de Honeywell in

de milieubox. Of men koopt
een netadapter van een tientje
en modificeert het "oudje"
volgens figuur 2. Door de ther-
mostaat wat anders te bedra-
den, is het mogelijk om de
anticipatie-weerstand met be-
hulp van een externe voeding
op te warmen. Deze bedrading
is zodanig van opzet dat de
hulpvoeding het thermostaat-
circuit gegarandeerd niet kan
beïnvloeden. Er wordt dan ook
gebruik gemaakt van het der-
de kwikschakelaar-kontakt,
waarmee de anticipatieweer-
stand wordt kortgesloten als
er niet gestookt wordt. De an-
ticipatieweerstand heeft een
waarde van slechts 6 Q. De
Wet van Ohm leert dat dan
een serieweerstand bij een 6-
V-netadapter nodig is van ca.
56 Q/2 W om ongeveer

100 mA te laten lopen. De se-
rieweerstand voorkomt tevens
kortsluiting van de voeding als
de thermostaat uitgeschakeld
is.
Twee opmerkingen tot slot. De
draadgewonden anticipatie-
weerstand is vlak bij het smal-
le uiteinde voorzien van een
aftakking die aan massa ligt.
Verwijder die massaverbinding
en soldeer daarna de beide
draadeinden aan elkaar. Hou
voorts de serieweerstand (een
2- of 5-W-type) een beetje uit
de buurt van de thermostaat;
deze wordt namelijk redelijk
warm en wellicht gaat de ther-
mostaat dan te veel anticipe-
ren.

2 s. Tegelijk met het triggeren
van de MMV wordt D-flipflop
IC2a via C3 geset en wordt de
O>-uitgang (pen 2) laag. Dit
heeft tot gevolg dat de uitgang
van IClc hoog is; via ICld en
T2 wordt dan het relais be-
krachtigd gedurende de tijd
dat op Sl gedrukt wordt. Na
het verstrijken van de MMV-
tijd wordt de uitgang van IClb
weer hoog en krijgt de flipflop
een klokpuls. Op dat moment
wordt de situatie van de druk-
toets (alweer geopend of nog
steeds gesloten) via de D-
ingang van IC2a ingelezen.
Heeft men de druktoets maar

(944024)

achferruifewisser-infervalschakelaar

1
BCS47B

ICl := 4093
IC2 = 4013

eventjes ingedrukt, dan wordt
nu een "1" ingelezen en blijft
uitgang TI laag. Dat betekent
dat het relais verder niet meer
bekrachtigd kan worden en de
wisser dus maar één slag
maakt. Was de toets wel nog
ingedrukt tijdens het klokken
van de flipflop, dan wordt uit-
gangTI hoog en wordt de rond
IClc opgebouwde astabiele
multivibrator vrijgegeven. Af-
hankelijk van de stand van Pl
wordt het relais steeds na het
verstrijken van een aantal se-
konden even bekrachtigd, zo-
dat de wisser weer een slag
maakt. Die situatie blijft be-
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gevoegd hoeven te worden.
In het schema zien we twee
druktoetsen. S2 vergeten we
even, die komt straks aan de
orde. Als we er van uitgaan
dat Sl de in de auto reeds
aanwezige druktoets is, dan
gaat na het indrukken Tl in
geleiding (deze fungeert als in-
verter l. Via het anti-dender-
netwerk R4/Cl/Dl/D2 wordt
het nivo op pen 2 van ICla
omlaag getrokken en wordt de
rond ICla en IClb opgebouw-
de monostabiele multivibrator
gestart. De mono-tijd hiervan
wordt bepaald door de kombi-
natie C2/R5 en bedraagt circa



het CV-water dan inmiddels
aardig koud geworden is, zal
het even duren voor dit is op-
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peratuur eerst nog wat verder
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gevoegd hoeven te worden.
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wordt bepaald door de kombi-
natie C2/R5 en bedraagt circa
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staan totdat men nogmaals S1
indrukt. Dan wordt de flipflop
weer geset en wordt IC1c ge-
blokkeerd,
Bij de flipflop is nog een RC-
netwerkje IC4/R61 aanwezig
dat zorgt voor een power-on-
reset. Het voedingsgedeelte is
voorzien van de nodige maat-
regelen om stoorsignalen op
de boordspanning verwijderd
te houden van de schakeling,
L1 vormt een blokkade voor

hoogfrekwente signalen
(stocrpulsenl, terwijl zener 06
er voor zorgt dat de door L1
gefilterde signalen niet groter
worden dan 27 V
In figuur 2 is aangegeven hoe
de schakeling moet worden
aangesloten in de auto, We
zien hier de originele situatie
bij o.a. een Renault Espace en
daarnaast de wijze waarop de
intervalschakeling kan worden
toegevoegd, De verbinding

In het gros van de huidige
computers worden geheugen-
modules toegepast die in een
voetje worden geplaatst. Dit
zijn de bekende SIPP's ISingle
In line Pin Packagel en SIMM's
ISingle In line Memory Modu-
lel. Het verschil tussen beide
is eigenlijk alleen maar dat een
SIPP voorzien is van een rij
aansluitpennen en een SIMM
niet. Bij laatstgenoemde is een
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tussen de druktoets en de
wissermotor wordt onderbro-
ken, waarna de aldus verkre-
gen aansluitingen worden ver-
bonden met de punten A en B
in de schakeling,
In het geval dat men in zijn
auto een druktoets heeft die
met massa verbonden is, dan
fungeert deze als S2 in de
schakelinq. R1, R2 en TI kun-
nen dan vervallen, In dit geval
wordt het schakelaar-

SIPP-naar-SIMM-adapfer

aantal kopervlakjes op de mo-
dule aanwezig die kontakt ma-
ken met pennen die zich in de
SIMM-voet bevinden,
In de nieuwere generaties
computers blijken voorname-
lijk nog SIMM-voeten toege-
past te worden, De bezitter
van een aantal SIPP's kan de-
ze dus niet zonder meer op
een modern motherboard prik-
ken. Hij heeft de keus uit twee

mogelijkheden: de pennen er
af solderen Imet het risiko dat
een geheugen-IC door verhit-
ting sneuvelt of de aansluit-
punten straks geen goed kon-
takt maken in de voet). of een
adapter gebruiken die voor
een fatsoenlijke verbinding
zorg draagt. Zo' n adapter pre-
senteren we hier, Eigenlijk
stelt het niet zoveel voor, want
het gaat alleen maar om een
mechanische aanpassing_
Maar toch is het wel handig
om een voorbeeld te hebben
als u zelf zo'n printje wilt et-
sen_
Het printje moet gemaakt
worden van 1,2 mm dik mate-
riaal, dus niet uit het gebruike-
lijk 1,6-mm-printplaat. want
dan past het niet in de SIMM-
konnektor. De SIPP wordt met
zijn pennen boven aan het
adapter-printje vast gesol-
deerd, zodat deze in het ver-
lengde van het printje ligt. De
SIMM-voetjes zitten namelijk
erg dicht naast elkaar op de
print.

19441101

944095-12-2

moederkontakt van Re1 aan
massa gelegd, terwijl het
schakelkontakt dan met de
wissermotor wordt verbon-
den, Het enige voorwerp dat
in beide situaties op het dash-
board moet worden toege-
voegd, is de knop van potme-
ter P1.

19440951
ontwerp: J Seyler (Frankrijk)
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staan totdat men nogmaals S1
indrukt. Dan wordt de flipflop
weer geset en wordt IC1c ge-
blokkeerd.
Bij de flipflop is nog een RC-
netwerkje (C4/R6) aanwezig
dat zorgt voor een power-on-
reset. Het voedingsgedeelte is
voorzien van de nodige maat-
regelen om stoorsignalen op
de boordspanning verwijderd
te houden van de schakeling.
L1 vormt een blokkade voor

hoogfrekwente signalen
(stoorpulsen), terwijl zener D6
er voor zorgt dat de door L1
gefilterde signalen niet groter
worden dan 27 V.
In figuur 2 is aangegeven hoe
de schakeling moet worden
aangesloten in de auto. We
zien hier de originele situatie
bij o.a. een Renault Espace en
daarnaast de wijze waarop de
intervalschakeling kan worden
toegevoegd. De verbinding

tussen de druktoets en de
wissermotor wordt onderbro-
ken, waarna de aldus verkre-
gen aansluitingen worden ver-
bonden met de punten A en B
in de schakeling.
In het geval dat men in zijn
auto een druktoets heeft die
met massa verbonden is, dan
fungeert deze als S2 in de
schakeling. R1, R2 en T1 kun-
nen dan vervallen. In dit geval
wordt het schakelaar-

SIPP-naar-SIMM-adapler

In het gros van de huidige
computers worden geheugen-
modules toegepast die in een
voetje worden geplaatst. Dit
zijn de bekende SIPP's (Single
In line Pin Package) en SIMM's
(Single In line Memory Modu-
le). Het verschil tussen beide
is eigenlijk alleen maar dat een
SIPP voorzien is van een rij
aansluitpennen en een SIMM
niet. Bij laatstgenoemde is een
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aantal kopervlakjes op de mo-
dule aanwezig die kontakt ma-
ken met pennen die zich in de
SIMM-voet bevinden.
In de nieuwere generaties
computers blijken voorname-
lijk nog SIMM-voeten toege-
past te worden. De bezitter
van een aantal SIPP's kan de-
ze dus niet zonder meer op
een modern motherboard prik-
ken. Hij heeft de keus uit twee

mogelijkheden: de pennen er
af solderen (met het risiko dat
een geheugen-IC door verhit-
ting sneuvelt of de aansluit-
punten straks geen goed kon-
takt maken in de voet), of een
adapter gebruiken die voor
een fatsoenlijke verbinding
zorg draagt. Zo'n adapter pre-
senteren we hier. Eigenlijk
stelt het niet zoveel voor, want
het gaat alleen maar om een
mechanische aanpassing.
Maar toch is het wel handig
om een voorbeeld te hebben
als u zelf zo'n printje wilt et-
sen.
Het printje moet gemaakt
worden van 1,2 mm dik mate-
riaal, dus niet uit het gebruike-
lijk 1,6-mm-printplaat, want
dan past het niet in de SIMM-
konnektor. De SIPP wordt met
zijn pennen boven aan het
adapter-printje vast gesol-
deerd, zodat deze in het ver-
lengde van het printje ligt. De
SIMM-voetjes zitten namelijk
erg dicht naast elkaar op de
print.

(944110)

944095-12-2

moederkontakt van Re1 aan
massa gelegd, terwijl het
schakelkontakt dan met de
wissermotor wordt verbon-
den. Het enige voorwerp dat
in beide situaties op het dash-
board moet worden toege-
voegd, is de knop van potme-
ter P1.

(944095)
ontwerp: J. Seyler (Frankrijk)
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temperatuurbeveiliging

Deze schakeling is speciaal
ontworpen om (kostbare)
hoogvermogensweerstanden
te beschermen tegen overver-
hitting. Dit soort weerstanden,
met een belastbaarheid van
50 watt of meer, wordt in la-
boratoria en meetruimten ge-
bruikt voor het testen van ver-
sterkers, voedingen en meer
van dat soort apparatuur. De-
ze high-power weerstanden
zijn meestal standaard voor-
zien van een stevig koelli-
chaam, maar soms krijgen ze
zoveel vermogen te "versto-
ken" dat zelfs dat koellichaam
het niet meer bijhoudt. De hier
beschreven schakeling VOOr-
komt in dat geval ernstige
schade. Wanneer de tempera-
tuur van het koellichaam een
bepaalde waarde overschrijdt.
wordt de gebruiker door mid-
del van een buzzer gewaar-
schuwd. In het geval dat er
netvoeding wordt toegepast,
wordt de buzzer-indikatie zelfs
vervangen door tastbaardere
maatregelen; dan wordt er na-
melijk een (laaqspanninqsl-
ventilator ingeschakeld om de
weerstand te koelen. De bevel-
ligingsschakeling is voorzien
van een automatische om-
schakeling tussen batterij- en
netvoeding. Doordat de hier
toegepaste temperatuursen-
sor (lCl) genoegen neemt met
een standby-stroom van
slechts 60 ,..A, zal een alkaline
9-V-batterij ongeveer een jaar
meegaan.

40

Het akoestisch alarm (T2, T3,
Bzl) wordt ingeschakeld bij
een sensor-uitgangsspanning
van ongeveer 0,5 V, hetgeen
overeenkomt met een tempe-
ratuur van 50 oe. Een geringe
mate van meekoppeling via R4
zorgt er voor dat buzzer Bzl
de volle voedingsspanning
(5 V) krijgt toegediend wan-
neer de kritische temperatuur
is bereikt. Tegelijk bewerkstel-
ligt die meekoppeling een hv-
steresis van ongeveer 2 oe.
Zodra er voor de voeding
wordt overgestapt op net-
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Onderdelenlijst

Weerstanden:
Al,Rll == 2 x 10k
A2,R14 == 2 x 100 k
R3 :::::1 x 4k7
A4 :;::1 x 390 k
R5 :::::1 x 220 Q

RB,R7 :::::2 x lk5
RB :::::1 x 3k3
R9 :::::1 x 47 k
R10,R13 :;::2 x 2k2
R12 :::::1 x 470 k
R15 :::::1 x 1 k
R1B :::::1 x 1 M
R17 :::::1 x 39 Q

Kondensatoren:
Cl,CB:::: 2 x 10 JA/16 V
rad.

C2,C5 = 2 x 100 JA/25 V
rad.

C3 :::::1 x 1000 /J./25 V
rad.

C4,C7:::: 2 x lOOn

Halfgeleiders:
B1 = 1 x B40C1500
01,07 == 2 x 6,2 Vl500
mW

02,03,04 :::::3 x lN4148
05,06 = 2 x LEDrood
08 = 1 x BAT85
09 = 1 x 12 V/500 mW
010 :::::1 x 1N4001
011 = 1 x 15V/1,3W
Tl == 1 x B0140
T2,T4 = 2 x BC547B
T3 :::::1 x BC557B
ICl = 1 x LM35C
IC2 = 1 x TLC274CN

Diversen:
Kl == 1 x tweepolige print-
kroonsteen. steek 7,5 mm

K2 == 1 x tweepolige print-
kroonsteen. steek 5 mm

BT1 == 1 x 9*V*batterij
M1,M2 = (2 x) miniatuur
ventilator 12 V/200 mA
(bijv. Venemantype Sunon
K01208PTSl )

Bz1 :::::1 x gelijkstroom*
buzzer 5 Voc

Fl == 1 x zekering 50
mAlT, met zekeringhouder
voor printmontage

Tr1 :::::1 x nettrafo, sek. 12
V/8 VA (bijv. Monacor
VTR8112)

1 koellichaam voor Tl, 14
KlW (bijv. Fischer SK121

spanning, wordt het zoemer-
gedeelte uitgeschakeld en
wordt het onderste deel van
de schakeling van voedings-
spanning voorzien. De uit-
gangsspanning van tempera-
tuursensor IC1 wordt dan on-
geveer een faktor 15 versterkt
door IC2d. Als de resulterende
spanning hoger is dan 6 V,
wordt vervolgens de uit IC2b,
T4 en T1 bestaande ventilator-
sturing geaktiveerd. Spannin-
gen die boven 12 V (maximale

elektuur 7/8-94
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funktie van de koelplaattem-
peratuur.
Nog een paar praktische op-
merkingen. LED D6 licht op als
de netvoeding wordt inge-
schakeld en als de batterij-
spanning onder 6 V is ge-
daald. De maximale ventilator-
stroom bedraagt ca. 500 mA;
er kunnen dus eventueel twee
stuks van die kleine blazertjes
worden aangesloten. Voor
sensor IC1 wordt een gaatje in
het koellichaam geboord waar
deze met wat warmtegelei-
dingspasta in wordt geklemd.
Er zijn overigens twee plaat-
sen op de print waar u IC1
kunt monteren (IC1 en IC1'),
afhankelijk van de opstelling
van de print t.o.v. het koeIli-
chaam.

ventilatorspanning) uit dreigen
te komen, worden met behulp
van D9 op die waarde be-
grensd. De versterking van de
sensorspanning is betrekkelijk
laag gehouden om verzekerd
te zijn van een vloeiend regel-
gedrag van de schakeling. Of-
schoon er daardoor wel sprake
is van een niet-onaanzienlijke
fout in absolute zin, levert dit
geen enkel probleem op in de
praktijk. De schakeling is im-
mers ontworpen om de tem-
peratuur van de koelplaat on-
der een bepaalde grens te
houden; het is geenszins de
bedoeling om de temperatuur
op een of andere manier kon-
stant te houden! De twee gra-
fieken in figuur 2 tonen de
sensorspanning (2a) en de
ventilatorspanning (2b) als (944014)
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robuuste eindtrap

Specifikatie.
• Pmax (THD+N = 0,1%): 30 Waan S Q

56 Waan 4 Q
• ingangsimpedantie:47 kQ
• ingangsgevoeligheid:1,25 V (30 W/8 Q)
• stijgtijd: 1,5 fis (zonderCl: 0,7 fiS)
• slew rate: 24 V/fIS (zonderCl: 40 V/fIS)
• bandbreedte(30 WIS Q): 10 Hz... 180 kHz
• THD+N

1 W/8 Q: < 0,005% (1 kHz)
25 WI8 Q: < 0,02% (1 kHz)
25 WIS Q: < 0,07% (20 Hz... 20 kHz)

• SIN (1 W/8 Q): > 100 dB IB = 22 kHz)
• dempingsfaktor (20 Hz... 20 kHz): > 350 (bij 8 Q)

meetkondities:
voedingsspanning: ±25 V; ruststroom T13/T14:200 mA; band-
breedte 10 Hz... 80 kHz tenzij andersopgegeven

gelvlucht de hele versterker
gehad.
Bij een DC-gekoppelde ver-
sterker als deze is een goede
symmetrie van essentieel be-
lang. Weliswaar kan met Pl de

ingangstrap zodanig worden
rechtgetrokken dat eventuele
DC-spanning aan de uitgang
verdwijnt, maar door onderde-
lentoleranties kunnen de di-
verse spanningen in de boven-

Bij deze schakeling gaat het
om een versterker zonder on-
nodige franje. Dus geen exoti-
sche transistoren, geen scha-
keltechnische nouveauté's,
maar gewoon een degelijk en
betrouwbaar ontwerp met een
gemiddeld uitgangsvermogen
en goede specifikaties. De ver-
sterker levert een dikke 50
watt aan B Q, is kortsluitvast
en volgt het beproefde klasse-
AB-recept.
Zoals het schema toont, is de
opzet volledig symmetrisch.
Aan de ingang zien we twee
darlinqtons (T1,T2)die in kom-
binatie met T5 en T6 kaskode-
trappen vormen. De DCvin-
stelling van elke trap wordt
verzorgd door een stroombron
(T3, T4) en een zenerdiode
(D'l, 02). Op deze manier heb-
ben de ingangstrappen hun
eigen stabiele spanning, ter-
wijl ze toch in staat zijn om
rechtstreeks de drivers aan te
sturen. Die drivers (T7, TB)
zijn van het type BD139/-
BD140, welke ter kompensatie
van hun niet gelijke snelheid
voorzien zijn van een extra kol-
lektor/basis-kapaciteit (C1Oen
C'l l}, Als stroomleveranciers
aan de uitgang zijn twee
power-darlingtons (T13, T14)
toegepast. TIl en T12 sluiten
in geval van overbelasting de
bases van de eindtorren naar
massa kort en vormen dus de
kortsluitbeveiliging. De uit T9
en Tl0 bestaande instelbare
"transistorzener" maakt een
zodanige voor-instelling van
T13 en T14 mogelijk dat er ook
in rust al een redelijke stroom

elektuur 718-94

door deze eindtorren loopt -
zulks om de beruchte cross-
over-vervorming te vermijden.
Daarmee hebben we in vo-

BeSl1 . BCS16
BC541B. BC557B

<I
BF256

G 0
B

BC639 . BC640

B

c
BDV648 . BDV65B

m
• C E
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ste en onderste helft van de
versterker dermate sterk ui-
teenlopen dat alles eigenlijk
"scheef" staat om de uitgang
op nul volt te houden. Soms
schiet zelfs het regelbereik van
P1 te kort. Daarom bevelen wij
met nadruk aan om in elk ge-
val D1 en D2 te selekteren op
gelijke zenerspanning en de
drivers T7 en T8 op gelijke
UBE• Voor dat laatste is elders
in dit nummer een testertje te
vinden.
Om asymmetrie ten gevolge
van temperatuurdrift zo veel
mogelijk tegen te gaan, dienen
T7 en T8 alsmede T1 en T2
thermisch gekoppeld te wor-
den. Bij T7 en T8 is dat moge-
lijk door ze (geïsoleerd!) op
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een gezamenlijk koelplaatje te
monteren. T1 en T2 kunnen op
de print met behulp van een

.metalen ringetje met de platte
kanten tegen elkaar gedrukt
worden. Om te voorkomen dat
de resterende temperatuur-
drift geen nadelige gevolgen
heeft voor de ruststroom-
instelling van de eindtorren, is
hier een extra stabiele transi-
storzener toegepast. De scha-
keling rond T9 en T10 heeft
namelijk een ca. 5 x lagere
wisselstroomweerstand dan
een één-transistor-zener. Deze
beide transistoren worden
thermisch gekoppeld met T13
en T14 door ze op dezelfde
koelplaat onder te brengen.
De opbouw van de versterker .

mag aan de hand van de print-
layout en de foto geen al te
grote problemen opleveren.
Omdat de konstruktiedetails
van de meeste versterkers on-
derling niet zo veel verschillen,
is het wellicht raadzaam om
de aanwijzingen in eerder ge-
publiceerde bouwontwerpen
er eens op na te slaan. T9,
T10, T13 en T14 moeten met
behulp van keramische isola-
tieplaatjes op de SK85-koel-
plaat worden bevestigd. Ook
bij T7 en T8 moeten de isola-
tieplaatjes niet vergeten wor-
den!
Alvorens voor de eerste keer
de voedingsspanning aan te
sluiten, dient P2 beslist op
maximum weerstand (as ge-

heel linksom) te worden inge-
steld. Als alles eenmaal ge-
kontroleerd en in orde bevon-
den is, kan P2 zover worden
verdraaid dat er in rust
200 mA door de eindtransi-
storen loopt, hetgeen overeen-
komt met een spanning van
20 mV over R28 en R29.

(944075)
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Voor meetdoeleinden aan wis-
selspanningen is gewoonlijk
een aktieve gelijkrichter nodig
om het signaal om te zetten in
een gelijkspanning die vervol-
gens dan aan een meter of
AID-omzetter kan worden toe-
gevoerd. De hier getoonde
schakeling is eenvoudig van
opzet en doet zijn gelijkrich-
tende werking met slechts één
enkele diode, terwijl er toch
dubbelzijdige gelijkrichting
plaats vindt. Kijken we naar
het schema, dan blijkt de uit-
gangsspanning bij positieve
signalen te zijn:

Rp

R2 + Rp

waarbij Rp de parallelschake-
ling van R3 en R4 is; UD is de
spanningsval over de diode
(circa 0,4 Vl.
Bij een negatieve ingangs-
spanning spert de diode en be-
draagt de uitgangsspanning:

Liefhebbers en geïnteresseer-
den zullen zich misschien her-
inneren dat er in de Halfgelei-
dergids van vorig jaar ook al
een vierde-orde filter met één
opamp werd beschreven. Het
betrof daar een versie met een
spanningsbuffer als aktief ele-
ment, waardoor de verhou-
ding C3/C4 noodgedwongen
bijzonder groot werd. Een
Butterworth-karakteristiek zat
er bij die konfiguratie niet in,
reden waarom de schakeling
werd uitgevoerd als BesseI-
filter.
Maken we de versterking iets
hoger dan 1 x, dan is een
Butterworth-filter wél moge-
lijk. Bij bijgaand ontwerp is ge-
kozen voor een versterking
van een faktor twee, wat als
bijkomend voordeel heeft dat
in de tegenkoppeling voor R5
en R6 twee gelijke weerstan-
den kunnen worden gebruikt.
Men is dus niet meer gebon-
den aan een bepaalde (moeilij-
kei verhouding tussen twee
verschillende E12- of E-96-
waarden, maar kan de weer-
standen in principe vrij kiezen,

elektuur 718·94 45
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dubbelzijdige gelijkrichter met één diode

R2 + Rp

(
1 _ R2· R5)

R1 . Rp

Om de schakeling als dubbel-
zijdige gelijkrichter te kunnen
inzetten, moeten beide formu-
les aan elkaar gelijk zijn. Na
enig rekenwerk blijkt dat dit
geldt indien:

R2 . R5 = 2
R1 . Rp

Als we R1 even groot kiezen
als R2 (hier 22 kQI, dan moet
R5 tweemaal zo groot zijn als
Rp' In dit geval werd voor R3,
R4 en R5 een waarde van
390 kQ genomen.
Om de fout in de uitgangs-
spanning bij een positieve
gelijkspanning zo klein moge-
lijk te houden, is voor D1 een

Schottky-diode gekozen. Voor
wisselspanningen speelt dit
geen rol, omdat dan de uit-
gangsspanning door ro be-
paald wordt. De versterkings-
faktor van de gelijkrichter be-
draagt bij de gegeven dimen-
sionering een faktor 0,9; de

bandbreedte is circa 10 kHz
(sterk afhankelijk van de toe-
gepaste diode en opamp). De
ingangsimpedantie is onge-
veer 20 kQ, de uitgangsimpe-
dantie is minder dan 100 Q.

(94406B)

vierde-orde single-opamp BuHerworfh-filter

zolang ze maar exakt gelijk
aan elkaar zijn.
In het schema zijn de theoreti-
sche waarden voor C1... C4
aangegeven bij een kantelfrek-
wentie van 1 kHz. Andere fre-
kwenties zijn uiteraard moge-
lijk door evenredige aanpas-
sing van weerstanden en/of
kondensatoren. Hou er daarbij
rekening mee dat het filternet-
werk ook een belasting voor
de opamp vormt (vooral bij ho-
gere frekwenties). Bij viermaal
10 kQ zoals hier, is de uitein-
delijke belasting 2,5 kQ, waar-
aan dan ook nog eens
R5 + R6 parallel komt te
staan.
Vervangt men de theoretische
waarden van C1... C4 door
de dichtstbijzijnde E12-
waarden (resp. 18 n, 33 n,
12 n en 6,8 nl. dan blijkt de
daardoor ontstane afwijking in
de filterkurve eigenlijk best
mee te vallen. Rond 435 Hz
treedt een lichte piek op van
ca. 0,4 dB, terwijl het kantel-
punt iets omlaag schuift naar
ongeveer 900 Hz. Ook ver-
schuift de karakteristiek iet-

wat in de richting van een
Chebyshev-filter, waardoor
een iets steilere afval rond het
kantelpunt ontstaat.
Aan het opgegeven type op-
amp hoeft men zich niet ge-
bonden te voelen, want die
keuze is hier tamelijk onkri-
tisch. De geproduceerde ruis
wordt namelijk niet zozeer
door de opamp alswel door de

weerstanden R1... R4 be-
paald en bedraagt bij lage frek-
wenties ongeveer 26 nV/y'Hz.
Weerstand R7 zorgt er voor
dat de opamp ook van bias-
stroom voorzien blijft als er
verder niets met de ingang is
verbonden. De stroomopname
van een TL071 ligt rond 2 mA.

(9440271



LCD-matrix programmeren

De huidige LCD-modulen zijn
zo opgezet dat er door de ge-
bruiker 8 karakters aan de ka-
rakterset kunnen worden toe-
gevoegd. Deze eigenschap is
van belang als speciale karak-
ters of ikoontjes op het
schermpje gewenst zijn. Voor
het programmeren van de mo-
dule gaan we er van uit dat de-
ze op de juiste wijze geïnitiali-
seerd is en dat bij alle lees- en
schrijfakties goed op de busy-
vlag gelet wordt. Met de RS-
lijn kan gekozen worden tus-
sen twee modes waarin de in-
terne controller kan staan. In-
dien RS=l, dan worden de by-
tes die naar het display ge-
schreven worden als data
geïnterpreteerd. Bij RS=0
worden de bytes als instruk-
ties opgevat. Moeten data op
het display worden gezet, dan
gaat dat als volgt:
1. Geef de instruktie IRS=0)
"SET DO RAM ADDRESS",
kode lAAAAAAA. De zeven
A's worden gebruikt om de
positie op het scherm te selek-
teren waar de data moeten
verschijnen. In totaal zijn voor
deze instruktie dus 128 loka-
ties beschikbaar.
2. Schrijf nu de gewenste
ASCII-data IRS=l) naar het
display. Is voor auto-increment
of -decrement gekozen, dan
zal automatisch de tekstposi-
tie steeds met één aangepast
worden zonder dat daarvoor
een instruktie dient te worden
verzonden.
Het interne geheugen van de
module is royaler dan voor het
werk noodzakelijk is. Er zijn 64
extra bytes die als gewoon ge-
heugen gebruikt kunnen wor-
den door er naar te schrijven
en er uit te lezen. Ook kan de-
ze ruimte gebruikt worden om
er extra karakters in te defiruè-
ren. Dit gaat als volgt:

1. Geef de instruktie IRS=0)
"SET CG RAM ADDRESS",
kode 01AAAAAA. De zes A's
worden gebruikt om één van
de 64 lokaties te selekteren.
2. Schrijf nu de gewenste data
IRS= 1). Is voor auto-incre-
ment of -decrement gekozen,
dan zal automatisch de adres-
lokatie steeds met één aange-
past worden zonder dat daar-
voor een instruktie dient te
worden verzonden. Een vol-
gend databyte komt dan auto-
matisch op deze lokatie te-
recht.
Om de informatie uit de modu-
le terug te lezen, moet met
een van de twee voornoemde
SET-instrukties het adres ge-
definieerd worden. Daarna
kunnen de data teruggelezen
worden IRS=l, R!W=l). Ook
nu geldt weer: Is voor auto-
increment of -decrement ge-
kozen, dan zal automatisch de
adreslokatie steeds met één
aangepast worden zonder dat
daarvoor een instruktie dient
te worden verzonden.
Staat het display in de mode
waarbij 5 x 7 dots per karak-
ter gebruikt worden, dan kun-
nen maximaal 8 karakters ge-
definieerd worden. In de mode
waarbij 5 x 10 dots gebruikt
worden, zijn dat 4 karakters.
Zorg er voor dat het display in
de auto-increment-mode
staat. Geef nu in hexadecima-
le vorm de instruktie" 40" Idit
betekent schrijven of lezen in
het CG-RAM op adres 00).
Vervolgens worden de data
verzonden waarmee het ka-
rakter opgebouwd wordt. Er
wordt begonnen met de bo-
venste rij van het eerste karak-
ter; een "1" in de data geeft
aan dat het bijbehorende punt-
je op het display verschijnt. De
drie hoogste IMSB) bits heb-
ben geen funktie. In de teke-

Characler Codes CGAAM cneracter Patterns
(DO RAM Data) Address (CG RAM DATA)

7 6 5 • 3 2 , 0 5 .32 , 0 7 6 5 4 3 2 , 0
t- Highe!' Lo_r ..... _Hlg~r lowel--> Highe, lowef --t

'0 0 0 * .. *11 1 1 1 0

:0 0 1

I '1 0 0 0 1
,0 1 0 : 1 0 0 0 1
,0 1 , , 1 1 1 1 0000 0 ..0 0 0 o 0 0" 0 0 , 1 0 1 0 0

"
0 , , 1 0 0 1 0

:' , 0 : 1 0 0 , 1
-,-1 1 1 ·.. 0 0 0 0 0
,0 0 0 .... *11 0 0 0 1
10 0 ,

I 10 1 0 1 0
, 0 , 0 11 1 1 1 1
'0 1 1 '0 0 1 0 0o 0 0 0 ..0 0 , o 0 " 0 0 : 1 1 1 1 1
"

"

0 1 ,0 0 1 0 0

" 1 0 ,0 0 1 0 0

"

1 , • • "0 0 0 0 0
0 0 0 • • .', ,

,0 0 ,
L. L:___='::======= ,0 1 0

; 0 , 1 rl-:---==-0000*1 , 1 1 ,
'" 0 0

11 0 1

"
1 0

"
1 1 ·..'

ning is het een en ander ver-
duidelijkt. Schrijf zo alle zeven
rijen naar het display. De acht-
ste rij moet allemaal nullen be-
vatten omdat ze gereserveerd
is voor de cursor. Moeten
meerdere karakters gedefinie-
erd worden, dan kan nu door-
gegaan worden met het stu-
ren van de data. De negende
data-regel vormt namelijk de
eerste (bovenste) regel van het
tweede karakter. Op deze ma-
nier kunnen alle 64 regels ge-
vuld worden en zijn acht ka-
rakters gedefinieerd. De aldus
gedefinieerde karakters zijn te
gebruiken door eerst het
display-adres te sturen ISET
DO RAM ADDRESS) en dan
als data een "0" te sturen
voor het eerste karakter, een
"1" voor het tweede karakter,
enzovoorts, tot en met "7"
voor het achtste karakter.

Staat het display in de 5- x -10-
mode, dan kunnen vier karak-
ters gedefinieerd worden. Dit-
maal moeten 10 regels gevuld
worden, de elfde blijft vrij voor
de cursor. De twaalfde tot en
met de zestiende rij worden
niet gebruikt en kunnen des-
gewenst als vrij geheugen be-
nut worden. De zeventiende rij
is de eerste rij van het tweede
karakter en dat loopt zo door
tot alle vier de karakters gede-
finieerd zijn. De karakters kun-
nen opgevraagd worden door
in de mode SET DO RAM AD-
DRESSals data een "0", "2",
"4", of "6" naar het display
te sturen.

1944114)

1:1000-stroomsensor

Indien wisselstromen geme-
ten moeten worden, is het ge-
bruik van een stroomtrafo te
prefereren boven het in serie
met de stroomkring opnemen

van een shuntweerstand. Hier-
door is de meetschakeling niet
alleen elektrisch geïsoleerd
van het wisselstroomcircuit,
het is ook niet nodig de be-

staande stroomkring te onder-
breken voor het aanbrengen
van de shuntweerstandlen).
Tenslotte is bij deze aanpak de
invloed van de meetschakeling

op het circuit waaraan geme-
ten moet worden verwaarloos-
baar klein.
Stroomsensoren maken ge-
bruik van een induktieve kop-
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peling. Aan de ingang van de
schakeling zit meestal een
transformator die voor de ge-
wenste koppeling zorgt. Om er
zeker van te zijn dat de stro-
men die door de sensor lopen
zo klein zijn dat ze door een
opamp verwerkt kunnen wor-
den, is de verhouding tussen
beide stromen 1:1000 of min-
der. In de praktijk betekent dit
dat de primaire wikkeling
slechts uit één winding be-
staat, de sekundaire uit 1000.
In deze schakeling zijn twee
transformatoren met een ver-
houding van 1:32 in serie ge-
schakeld om de gewenste ver-
houding van 1:1000 (1:322) zo
goed mogelijk te benaderen.
Door deze aanpak blijft ons
het weinig verheffende klusje
om 1000 wikkelingen om een
ringkern te leggen bespaard.
Ondanks het feit dat de twee
transformatoren in serie staan,
blijkt deze konstruktie over
een behoorlijk frekwentiebe-
reik bruikbaar te zijn.
De twee in serie geschakelde
transformatoren verlagen de
stroom met een faktor 1024,
waarna een stroom-naar-
spanning-omzetter opge-
bouwd rond opamp IC1 (een
AD847) zorgt voor de te me-
ten spanning. Dankzij weer-
stand R1 (102 Q) wordt een
kleine korrektie doorgevoerd
om het verschil tussen 1:1000
en 1:322 te korrigeren. Na de
korrektie van de transforma-
tie-faktor en de verzwakking
in de omzetter is de totale
overdracht nu 1:10,04. In
formule-vorm:

I

Uuit = -lin X (102/322) =
-0,0996.lin [V]
Wordt aan de ingang van de
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Onderde1ènlijst

Weerstanden:
Rl = 1 x 102 Q 1% (Phi-

lips MR5.25)
P1 ::;::1 x 10k meerslaqen-

instel

Kondensatorèn:
C1.C2 = 2 x 100 n
C3,C4 =- 2 x 100 fi/10 V

radiaal

Halfgeleiders:
01,02 =- 2 x 1N4151
ICl :;:: 1 x AD847JN

Diversen:
Kl=- 1 x 2-polige print-
kroonsteen. steek 7,5mm

Trl,Tr2 =- PhiUps..,ferrietkern
RCC26/10-3Cll (bestel-
nummer 4330 030 3752)

probe een stroom gemeten
van 1 A, dan verschijnt op de
uitgang van de schakeling dus
een spanning van 99,6 mV.
Met behulp van P1 is het mo-
gelijk de offset van de opamp
te korrigeren. Hierdoor kan een
aangesloten oscilloskoop ge-
bruikt worden in de DC-stand.
De transformatoren worden
gewikkeld op een Philips-
ferrietringkern van het type
RCC26/10-3C11. De induktivi-
teitsfaktor is 5 flH/winding, de
oppervlakte van de kern
55,9 rnrn? en de effektieve
lengte 60,1 mmo Het kernma-
teriaal is 3C11. De sekundaire
wikkeling is gemaakt met 32
windingen van geëmailleerd
koperdraad met een diameter
van 1 mm, de primaire wikke-
ling bevat slechts één winding
van hetzelfde materiaal. Voor
een goede isolatie tussen het

IC1 = A0847JN

01,02 = 1N4151

*zie tekst

,
I-C60PP6

primaire en sekundaire circuit
is het aan te bevelen de pri-
maire wikkeling te maken met
geïsoleerde draad. De print-
konnektor (K1) voor het aan-
sluiten van de primaire wikke-
ling moet niet gebruikt worden
bij het meten aan elektrische
systemen waarop spanningen

staan van 42 V AC en groter, of
bij stromen die groter zijn dan
5 A. Bij deze signalen moet de
draad direkt door de print en
de ring kern van Tr1 gestoken
worden.
De aan het prototype gemeten
eigenschappen waren als
volgt:

Fl'ekwentiebereik
50 Hz tot 100 kHz:
30 Hz tot 1 MHz:

meetfout:< 1,5%
meetfout: < 5%

Stroombereik bI} 50 Hz
Imal< 15 A:
Imal<20 A:

meetfout < 1,5%
meetfout < 5%

(944093)



Vaak doet zich het probleem
voor dat er een opamp met
een symmetrische spanning
gevoed moet worden, terwijl
men uitsluitend een enkelvou-
dige voeding ter beschikking
heeft. Om dan de ontbrekende
negatieve spanning te kreëren,
kan men zijn toevlucht nemen
tot een gekompliceerde kom-
binatie van spanningsdelers
en koppelkondensatoren of de
hulp inroepen van een exoti-
sche (en dure) geïntegreerde
omzetter. Er bestaat echter
nog een manier en daarvoor is
alleen maar een simpele
opamp nodig.
Zoals figuur 1 laat zien, gaat
het hierbij om een zogeheten
ladingspomp. Met ICla (de an-
dere drie opamps in het IC
hebben we niet nodig) is een
blokgolfgenerator opge-
bouwd. Op het moment van
inschakelen ligt de aansluiting
voor de negatieve voedings-
spanning (pen 11) van de
opamp op een nivo dat zich
door de aanwezigheid van Dl
en 02 twee diode-spanningen
boven massanivo bevindt. C4
en C6 zijn vooralsnog ongela-
den. Nadat C5 via R2 na enige
tijd voldoende is opgeladen,

Behalve als "normale" akkula-
der is deze schakeling bij uit-
stek geschikt om door konti-
nu-Iaden een 12-V-loodakku in
optimale konditie te houden.
Het gaat hier om een precisie-
spanningsbron, welke door
middel van een temperatuur-
sensor is voorzien van een ne-
gatieve temperatuurkoëffi-
ciënt. Dat wil dus zeggen dat
de laadspanning wordt terug-
geregeld als de omgevings-
enlof akkutemperatuur toe-
neemt. De firma Bosch heeft
eens uitgeknobbeld dat bij het
laden van een loodakku het
beste gewerkt kan worden
met een temperatuurkoëffi-
ciënt van -8 mV/°C. Dat is
hier op simpele wijze bereikt,
met een gewone transistor als
sensor.
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ladingspomp

klapt de opamp-uitgang om-
hoog en kan C6 worden opge-
laden via Dl. Bij het omlaag
klappen van de uitgang wordt
de lading van C6 dan via 02
overgebracht naar C4, enzo-
voorts. Op deze manier ont-
staat over C4 een negatieve
spanning die afhankelijk is van
het type opamp. Bij het proef-
model werd een LM324 ge-
bruikt en hiermee bleek een
negatieve spanning van - 6 V
geproduceerd te kunnen wor-
den. Een TLC274 bleek het
daarentegen veel minder goed
te doen.
Waar men op dient te letten, is
dat de aldus opgewekte nega-
tieve spanning niet te zwaar
belast wordt; 5 mA is echt het
maximum! De stroomopname
van de schakeling bedraagt
ca. 5 mA plus ongeveer het
dubbele van de uitgangs-
stroom. Heeft men toch een
wat hogere negatieve stroom
nodig, dan kan er eventueel
een simpele buffertrap (fi-
guur 2) in serie met de uitgang
worden opgenomen.
Nog een laatste opmerking:
De frekwentie van de oscil-
lator dient zodanig te worden
gekozen dat die niet binnen de

1

~

Kl

'~9 ~C1C a

rG
'~ tC1d 14

" -

ICl = LM324

944001 . 11

2

944007 . 12

bandbreedte van de te voeden
schakeling valt. (944007)

ontwerp: E. Berberich
(Duitsland)

loodakkulader

De lader is opgebouwd rond
een geïntegreerde 3-A-
stabilisator van het type
LM350. De werking van der-
gelijke "driebeners" berust op
de eigenschap dat de stabili-
sator probeert om de spanning
tussen de uitgang en de
adjust-aansluiting op een kon-
stante waarde van 1,25 V te
houden. Er loopt dus een kon-
stante stroom door Rl. Van dit
feit wordt gewoonlijk gebruik
gemaakt door met behulp van
een vaste weerstand tussen
de adjust-aansluiting en mas-
sa de gewenste uitgangsspan-
ning in te stellen. Maar deze
weerstand hebben we nu va-
riabel gemaakt door in dit tra-
jekt temperatuursensor Tl op
te nemen. Daarom is voor de
stabilisatie hier een extra

spanningsdeler toegevoegd
(R3/R4!Pl), die transistor Tl
min of meer open stuurt.

Aangezien de basis/ernitter-
overgang van Tl, net als elke
andere halfgeleider, een tem-

+
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peratuurkoëfficiënt bezit van
ca. - 2 mVloC, zal ook de uit-
gangsspanning een negatieve
temperatuurkoëfficiënt verto-
nen. Alleen zal die ongeveer
een faktor vier groter zijn, om-
dat de basislemitter-variatie
van Tl wordt vermenigvuldigd
met de deelfaktor van
R3/R4/Pl. Zo komen we dus in
de buurt van de eerder ge-
noemde -8 mVI°C.

Als er in huis twee telefoon-
toestellen aanwezig zijn, dan
staan deze doorgaans simpel-
weg parallel geschakeld. Hier
is op zich niets op tegen, het
heeft alleen het nadeel dat als
je wilt bellen steeds de kans
bestaat dat je een huisgenoot
in een goed gesprek stoort.
Eenof andere eenvoudige indi-
katie dat de lijn bezet is, zou
dus heel welkom zijn.
Bijgaande LED-schakeling
leent zich daar uitstekend
voor. Deze toevoeging is sim-
pel te installeren en kost bijna
niets, aangezien de benodigde
onderdelen beperkt blijven tot
vier LED's en een weerstand.
Rl, Dl en D2 worden in de
steker of kontaktdoos van het
ene toestel gemonteerd, 03
en D4 in die van het andere
toestel. Voor de noodzakelijke
doorverbinding tussen beide
kontaktdozen kan gebruik
worden gemaakt van de
massa- of EB-aansluiting.
In rust branden de groene

Als men de 50-Hz-lichtnet-
frekwentie als klok wil gebrui-
ken, heeft een net-gesynchro-
niseerde oscillator als deze
grote voordelen ten opzichte
van een simpele nuldoor-
gangsdetektor. Het kortston-
dig wegvallen van ingangspuI-
sen leidt nu niet meteen tot
desastreuze gevolgen en
stoorpulsen op het lichtnet
blijven nagenoeg zonder uit-
werking.
De opzet van de oscillator is
simpel. Via de meekoppeling

50

Een paar details tot slot. LED
Dl geeft aan of er voedings-
spanning aanwezig is. Tran-
sistor T2 is toegevoegd om te
voorkomen dat de akku zich
via Rl zou ontladen bij afwe-
zigheid van voedingsspanning
IT2 spert dan). Met Pl kan de
gewenste uitgangsspanning
tussen ca. 13,5 en 14,5 V
worden ingesteld. Door aan-
passing van R4 kan dit bereik

eventueel iets worden ver-
schoven.
Om te voorkomen dat sensor
Tl reeds door zijn eigen instel-
stroom zou worden opge-
warmd, kan deze het beste op
een klein metalen plaatje wor-
den geschroefd. Zolang het
louter gaat om kompensatie
van de omgevingstempera-
tuur, volstaat het om Tl zo te
monteren dat hij daadwerkelijk

in aanraking komt met de om-
gevingslucht. Wil men een stij-
ging van de akkutemperatuur
kompenseren, dan moet Tl
uiteraard zo dicht mogelijk te-
gen de akku worden beve-
stigd.

1944033)
naar een applikatie van Linear
Technology

"telefoon bezet"-indikator

LED's betrekkelijk fel; de lijn is
dan vrij en er kan gebeld wor-
den. Lichten de groene LED's
slechts zwak op, dan vormt dit
een indikatie dat van het ande-
re toestel de hoorn is opgeno-
men. Waarschijnlijk is uw
huisgenoot dan juist een num-
mer aan het draaien; blijft deze
toestand heel lang voortduren,
dan is de kans groot dat de
hoorn van het andere toestel
niet goed op de haak is ge-
legd.
Zeker is in elk geval dat als de
rode LED's zwakjes branden,
er op het andere toestel een
gesprek gaande is. Aan het
eind van dat gesprek lichten
de rode LED's ongeveer een
sekonde lang fel op, waarna ze
doven en de groene LED's
weer (Iel) gaan branden ten te-
ken dat de lijn wederom vrij is.
Tot slot moet nog worden op-
gemerkt dat deze schakeling
alleen werkt bij moderne com-
putergestuurde centrales.
Bent u nog aangesloten op

netsync

naar de plus-ingang IR5) is de
opamp voorzien van hystere-
sis. Hierdoor klapt de uitgang
om zodra de spanning over Cl
de bovenste hysteresisdrem-
pel overschrijdt, om weer te-
rug te klappen zodra de onder-
ste drempel is bereikt. Omdat
Cl vanuit de uitgang steeds
opnieuw wordt bijgeladen via
Rl, blijft dit heen en weer klap-
pen alsmaar voortduren en
hebben we dus te maken met
een blokgolf-oscillator. De
duty-cycle is afhankelijk van

01 ...04 = HIGH EFFICIENCY LED
01,03 = GROEN 02,04 = ROOD

j--------------,, ,
b

, ,, ,
-- - -- - - - - - - - - - - -944030-11

a ~1

EB

EB

b~2

a

een "ouderwetse" centrale,
dan werkt de schakeling gega-
randeerd niet. 1944030)

de drempelspanning en ligt
met de hier gekozen waarden
voor R3 en R4 in elk geval on-
der 50%. De frekwentie van
de oscillator wordt in hoofd-
zaak bepaald door Rl en Cl en
dient net een fraktie hoger te
zijn dan de netfrekwentie 155
à 60 Hz).
De synchronisatie van de os-
cillator met de lichtnetfrek-
wentie vindt plaats door de
anode van Dl te verbinden
met de sekundaire van de voe-
dingstrafo (dus vóór de brug-

cel). De positieve 50-Hz-sinus
lof pulserende gelijkspanning)
heeft tot gevolg dat met name
de ontlaadtijd van Cl langer
wordt, zodat de oscillatorfre-
kwentie daalt en automatisch
het ritme van de lichtnetfre-
kwentie overneemt. Wel ver-
oorzaakt deze synchronisatie
een faseverschuiving, die af-
hankelijk is van de sterkte van
het ingangssignaal en het ver-
schil tussen de lichtnet- en os-
cillatorfrek wentie.
Nog even wat praktische za-
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peratuurkoëfficiënt bezit van
ca. - 2 mVloC, zal ook de uit-
gangsspanning een negatieve
temperatuurkoëfficiënt verto-
nen. Alleen zal die ongeveer
een faktor vier groter zijn, om-
dat de basislemitter-variatie
van Tl wordt vermenigvuldigd
met de deelfaktor van
R3/R4/Pl. Zo komen we dus in
de buurt van de eerder ge-
noemde -8 mVI°C.

Als er in huis twee telefoon-
toestellen aanwezig zijn, dan
staan deze doorgaans simpel-
weg parallel geschakeld. Hier
is op zich niets op tegen, het
heeft alleen het nadeel dat als
je wilt bellen steeds de kans
bestaat dat je een huisgenoot
in een goed gesprek stoort.
Eenof andere eenvoudige indi-
katie dat de lijn bezet is, zou
dus heel welkom zijn.
Bijgaande LED-schakeling
leent zich daar uitstekend
voor. Deze toevoeging is sim-
pel te installeren en kost bijna
niets, aangezien de benodigde
onderdelen beperkt blijven tot
vier LED's en een weerstand.
Rl, Dl en D2 worden in de
steker of kontaktdoos van het
ene toestel gemonteerd, 03
en D4 in die van het andere
toestel. Voor de noodzakelijke
doorverbinding tussen beide
kontaktdozen kan gebruik
worden gemaakt van de
massa- of EB-aansluiting.
In rust branden de groene

Als men de 50-Hz-lichtnet-
frekwentie als klok wil gebrui-
ken, heeft een net-gesynchro-
niseerde oscillator als deze
grote voordelen ten opzichte
van een simpele nuldoor-
gangsdetektor. Het kortston-
dig wegvallen van ingangspuI-
sen leidt nu niet meteen tot
desastreuze gevolgen en
stoorpulsen op het lichtnet
blijven nagenoeg zonder uit-
werking.
De opzet van de oscillator is
simpel. Via de meekoppeling

50

Een paar details tot slot. LED
Dl geeft aan of er voedings-
spanning aanwezig is. Tran-
sistor T2 is toegevoegd om te
voorkomen dat de akku zich
via Rl zou ontladen bij afwe-
zigheid van voedingsspanning
IT2 spert dan). Met Pl kan de
gewenste uitgangsspanning
tussen ca. 13,5 en 14,5 V
worden ingesteld. Door aan-
passing van R4 kan dit bereik

eventueel iets worden ver-
schoven.
Om te voorkomen dat sensor
Tl reeds door zijn eigen instel-
stroom zou worden opge-
warmd, kan deze het beste op
een klein metalen plaatje wor-
den geschroefd. Zolang het
louter gaat om kompensatie
van de omgevingstempera-
tuur, volstaat het om Tl zo te
monteren dat hij daadwerkelijk

in aanraking komt met de om-
gevingslucht. Wil men een stij-
ging van de akkutemperatuur
kompenseren, dan moet Tl
uiteraard zo dicht mogelijk te-
gen de akku worden beve-
stigd.

1944033)
naar een applikatie van Linear
Technology

"telefoon bezet"-indikator

LED's betrekkelijk fel; de lijn is
dan vrij en er kan gebeld wor-
den. Lichten de groene LED's
slechts zwak op, dan vormt dit
een indikatie dat van het ande-
re toestel de hoorn is opgeno-
men. Waarschijnlijk is uw
huisgenoot dan juist een num-
mer aan het draaien; blijft deze
toestand heel lang voortduren,
dan is de kans groot dat de
hoorn van het andere toestel
niet goed op de haak is ge-
legd.
Zeker is in elk geval dat als de
rode LED's zwakjes branden,
er op het andere toestel een
gesprek gaande is. Aan het
eind van dat gesprek lichten
de rode LED's ongeveer een
sekonde lang fel op, waarna ze
doven en de groene LED's
weer (Iel) gaan branden ten te-
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ste drempel is bereikt. Omdat
Cl vanuit de uitgang steeds
opnieuw wordt bijgeladen via
Rl, blijft dit heen en weer klap-
pen alsmaar voortduren en
hebben we dus te maken met
een blokgolf-oscillator. De
duty-cycle is afhankelijk van

01 ...04 = HIGH EFFICIENCY LED
01,03 = GROEN 02,04 = ROOD

j--------------,, ,
b

, ,, ,
-- - -- - - - - - - - - - - -944030-11

a ~1

EB

EB

b~2

a

een "ouderwetse" centrale,
dan werkt de schakeling gega-
randeerd niet. 1944030)
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zaak bepaald door Rl en Cl en
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het ritme van de lichtnetfre-
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ken. Als uw 50-Hz-ingangs-
signaal groter of kleiner is dan
de aangegeven 5 ... 20 V,
dan moet R2 wat worden aan-
gepast. Voor ingebruikname
dient voorts de vrijlopende
frekwentie van de oscillator
even te worden gekontroleerd;
met de ingang aan massa
moet deze per se iets hoger
zijn dan 50 Hz. De frekwentie
hangt ook ietwat af van de ge-
bruikte opamp. De keuze van
de opamp is overigens niet kri-
tisch, zolang u maar geen 741
gebruikt, want die heeft het
toch wat moeilijk op 5 V en bij
lage common-mode-signalen.

Bij gitaarversterkers is de
"good old" elektronenbuis
nog lang niet afgedankt. Gita-
risten die veel waarde hechten
aan de muzikaliteit van het ge-
produceerde geluid zijn
zelfs in dit computertijdperk -
nog altijd van mening dat een
buizenversterker stukken ple-
zieriger klinkt dan welke tran-
sistorversterker ook. En wan-
neer ze noodgedwongen toch
naar een transistorversterker
grijpen, proberen ze die op een
of andere manier van een
"buizen-sound" te voorzien.
Hifi-puristen zullen voor dit al-
les natuurlijk hun neus opha-
len en simpelweg stellen dat
met halfgeleiders veel betere
versterkers te maken zijn dan
met buizen. Maar feit is wel

IC2 = TL072
01,02 = 1N4148
03 ..06 = BAT85

elektuur7/8·94

Typen als de LM358, TLC272,
TLC271 of TLC2201 vormen
een verstandigere keuze. In-
dien u prijs stelt op snelle flan-
ken aan de uitgang, dan zijn
ook komparatoren als de
LM339 zeer geschikt. Vaak
bezitten deze echter wel een
open-kollektor-uitgang, zodat
er nog een weerstand van en-
kele kQ moet worden toege-
voegd van de uitgang naar de
plus van de voeding.
Het stroomverbruik van de
schakeling bedraagt slechts
enkele mA's.

1944029)

ICI = TLC271

r----_--{+
5V

50Hz

~~--------~-{IO
944029-11

kompressor voor gitaar

dat - los van de kwaliteit -
buizenversterkers wel degelijk
fundamenteel anders klinken
dan transistorversterkers. Dat
komt omdat bij buizen de over-
gang van het lineaire naar het
niet-lineaire bereik als het wa-
re vloeiend verloopt en er dus
ook in het vervormde deel van
het uitsturingsbereik nog een
zekere dynamiek mogelijk is.
De met de uitsturing toene-
mende vervorming zou men
dus ook kunnen zien als een
soort dynamiekkompressie.
Dat is een karaktertrek die
transistorversterkers te enen
male missen. Die blijven zich
juist uiterst lineair gedragen
tot het punt waarop ze wor-
den overstuurd; op dat mo-
ment wordt het signaal "afge-

topt" en treedt er een onaan-
genaam klinkende vervorming
op.
Voor de komst van de moder-
ne spanningsgestuurde ver-
sterkers in IC-vorm werden dy-
namiekkompressors vaak op-
gezet met dioden als regelor-
gaan. De daarbij optredende
vervorming nam men nood-
gedwongen maar voor lief.
Aangezien een zekere mate
van vervorming hier juist ge-
wenst is, lenen dioden zich
dus uitstekend voor een
gitaar-kompressor met
"bu izen-sound ':
Het schema toont met welke
simpele middelen een dergelij-
ke kompressor te realiseren is.
Ingangsversterker ICl stuurt
via R5 twee diodepaartjes

r·- --- -.- - - -- - -.,

cs: :
i---<.

"

1.~1ftk51*

aan: D1/D3 voor de positieve
en D2/D4 voor de negatieve
halve perioden. De elko's C3
en C4 vormen voor wissel-
spanning een kortsluiting; zij
houden de regelspanning vast
en bepalen daarmee de traag-
heid van de regeling. Via D5
en D6 ontvangen de diode-
paartjes hun luitsturingsaf-
hankelijke) voorspanning van-
uit de uitgang van IC2a. Indien
S2a geopend wordt, is de dy-
namiekkompressie uitgescha-
keld. Het gedeelte rond IC2b is
uitsluitend toegevoegd om het
uitgangsnivo te kompenseren
bij verschillende potmeter- en
schakelaarstanden (de beide
potmeterhelften draaien "te-
gen elkaar in"). Eventueel kan
het signaal dus ook recht-

1. ~ 1----'-'0 ct G 15V

ICI IC2

51
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streeks van de uitgang van
IC2a worden afgenomen.
Met Pl kan het inzetpunt van
de kompressor worden inge-
steld; voor deze potmeter
dient naar een instelling te
worden gezocht waarbij de
aanslagpieken net even wor-

Iedereen zal bekend zijn met
de toonregeling zoals die op
een audio-versterker te vinden
is. Meestal maakt zo'n rege-
ling gebruik van een poten-
tiometer. De schakel-toon-
regeling die we hier voorstel-
len, pakt het wat anders aan.
Deze toonregeling werkt met
een gewone draaischakelaar.
Gekozen is voor een stereo-
opzet met zes standen, aange-
vuld met een keuzeschakelaar
voor versterking of verzwak-
king. Hiervoor zijn een dubbel-
deks zesstanden draaischake-
laar en twee dubbele wissel-
schakelaars (eventueel in de
vorm van een klein relais)
noodzakelijk voor een stereo-
uitvoering. Voor de eenvoud
van het schema hebben we
hierin maar één van de twee
identieke kanalen getekend.
In de stand versterking (S2a in
de +-stand) wordt een aktieve
toonregeling gekreëerd. De
konfiguratie van de
frekwentie-afhankelijke span-
ningsdeler (Al ... A6/Cll be-
paalt, afhankelijk van de stand
van 51, de mate waarin de ho-
ge tonen worden opgehaald.
In de stand waarbij de hoge
tonen verzwakt worden (52 in

Het principe van deze schake-
ling is simpel: men neme een
gewone opamp-versterker en
make het tegenkoppelnetwerk
omschakelbaar met behulp
van een multiplexer. Door aan
de multiplexer vervolgens een
3-bits binair woord toe te voe-
ren, kan worden gekozen tus-
sen zes verschillende verster-
kingsfaktoren. Dat is in het
kort waar het bij deze schake-
ling op neerkomt.

52

den vervormd. Met schakelaar
51 kan de versterking van ICl
worden omgeschakeld en kan
dus worden gekozen tussen
elementen met enkele of met
dubbele spoel. Met de hier ge-
geven dimensionering bleek
de schakeling het in de prak-

tijk heel goed te doen. Modifi-
katies naar eigen smaak zijn
mogelijk, alleen moet men de
BAT85'ers niet vervangen
door gewone dioden als de
lN4148. Het effekt wordt dan
namelijk beduidend minder
"buis-achtiq", omdat het in-

hoge-tonen-regeling

stand -I, wordt de spannings-
deler als passieve verzwakker
gebruikt. De opamp werkt nu
als spanningsvolger en buffert
het ingangssignaal.
Deze aanpak heeft een klein
nadeel; de uitgangsimpedantie
is niet meer konstant. Het kan
daardoor gebeuren dat bij een
laagohmige belasting achter
de schakeling nog een extra
buffertrap moet worden opge-
nomen.
De dimensionering van de
stappenschakelaar is zodanig
dat per stapje de verster-
king/verzwakking met exakt
2,5 dB varieert. Zo heeft de
gebruiker de keuze uit de vol-
gende elf standen: -12,5 dB,
-10 dB, -7,5 dB, -5dB,
-2,5da Oda +2,5da
+5dB, +7,5dB +10 dB, en
+ 12,5 dB. Deze stapjes zijn in
het logaritmische bereik keurig
lineair, een nauwkeurigheid
die met potentiometers bijna
niet te realiseren is.
Het kantelpunt van de regeling
ligt op ongeveer 2 kHz en kan
desgewenst aangepast wor-
den. Alleen de waarde van Cl
dient dan gewijzigd te worden.
Weerstand RB zorgt er voor
dat de opamp ook bij het

•

zetten van de vervorming pas
bij een hoger nivo plaatsvindt
en bovendien beduidend ab-
rupter van aard wordt.

(9440481
ontwerp: W Teder (Duitsland)
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schakelen van 52 steeds voor-
zien is van een bias-stroom.
Indien gebruik gemaakt wordt
van opamps met een JFET-of
MOSFET-ingang, zal de scha-
kelklik onhoorbaar zijn. De ge-
bruikte opamp, een TL071,
kan probleemloos vervangen
worden door betere exempla-

ren zoals de OPA627. Voor
een hoger prijskaartje krijgt
men dan ook een betere speci-
fikatie.
De opgenomen stroom is bij
de gegeven dimensionering
ongeveer 2 mA per kanaal.

(9440431

programmeerbare versterker

In het schema vormt IClb de
feitelijke versterkertrap. Het te-
genkoppelnetwerk daarvan is
opgesplitst in een aantal af-
zonderlijke weerstanden
(A4 ... Al01 die met behulp
van multiplexer IC2 worden
ongeschakeld. Met de aange-
geven dimensionering heeft
men de keuze uit zes bereiken:
+20 dB, +10 dB, 0 dB,
-10 dB, -20 dB en -30 dB.
De kombinatie verster-

ker/multiplexer wordt vooraf-
gegaan door een tweede
opamp (IClal welke als in-
gangsbuffer fungeert. Rl, Dl
en 02 beschermen de ingang
tegen overbelasting, terwijl
omgekeerd de hoge ingangs-
impedantie van ICla voorkomt
dat de uitgang van een aan-
gesloten apparaat door de
"programmeerbare verster-
ker" zou worden overbelast.
Hoewel de kanaalweerstand

van de multiplexer met 220 Q
vrij hoog ligt ten opzichte van
de waarden van A4 ... AlO,
blijft dit zonder nadelige gevol-
gen voor de schakeling omdat
genoemde weerstand simpel-
weg in serie staat met de zeer
hoge ingangsimpedantie van
IClb. De kapaciteiten van de
afzonderlijke analoge schake-
laars in de multiplexer zorgen
wèl voor enige signaalbeïnv-
loeding, maar echt desastreu-
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ze vormen neemt een en ander
niet aan; tot zo'n 100 kHz
blijft de schakeling zich keurig
gedragen en pas daarboven
gaat een sinus langzamerhand
meer op een driehoek lijken.

Een vervelende maar vaak
voorkomende situatie: Een
fax-apparaat en een telefoon-
toestel zijn weliswaar met de-
zelfde aansluiting verbonden,
maar bevinden zich niet in de-
zelfde ruimte. Wanneer de te-
lefoon gaat, neemt men deze
op en stelt vast dat het om
een fax-verbinding gaat. Dan
volgt een vertwijfelde spurt
naar het fax-apparaat om op
de startknop te drukken, waar-
bij onveranderlijk blijkt dat de
zendende fax de kommunika-
tiepoging inmiddels heeft af-
gebroken.
Deze schakeling maakt voor-
goed een eind aan die proble-
men. Elk signaal dat zich op de
telefoonlijn bevindt, wordt om
te beginnen door transistor-
trap Tl versterkt en vervol-
gens naar twee parallelge-
schakelde PLL:s geleid. Deze
PLL:s (ICl en IC2) locken elk
op een van de twee mogelijke
fax-herkenningsfrekwenties
van respektievelijk 1100 Hz of
2100 Hz. Dus wanneer de
zendende fax zijn oproepsig-
naal op de lijn zet, dan wordt
een van beide PLL-uitgangen
"laag". Aangezien het hier
gaat om open-kollektor-
uitgangen, kunnen de uitgan-
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Een paar cijfers: de harmoni-
sche vervorming beweegt
zich, afhankelijk van de uit-
gangsspanning en de ingestel-
de versterking, onder 0,001%
(1 kHz) en 0,01% (20 kHz). Bij

een versterking van + 20 dB is
de signaal/ruis-verhouding
groter dan 95 dB (t.o.v. 1 V en
bij kortgesloten ingang).
De enigszins exotisch aan-
doende voedingsspanning van

fax-autostart

~ 16,5 V is bewust gekozen
om in de standen - 20 dB en

30 dB een maximale in-
gangsspanning van 10 V011 te
halen. Als u dit niet zo belang-
rijk vindt, mag u ook de ge-
bruikelijkere voedingsspanning
van ±15 V aanhouden. Het
stroomverbruik bedraagt ca.
+ 18 mA en - 9 mA. Onder-
staande tabel geeft tenslotte
de relatie tussen de bitkombi-
natie en de versterking aan:

02 01 00 gain

1 1 1 + 20 dB
1 1 0 + 10 dB
1 0 1 ° dB
1 ° ° - 10 dB° 1 1 - 20 dB
o 1 ° - 30 dB
001 0

° 0 ° 0(Voor de laatste twee kornbi-
naties geldt: versterking klei-
ner dan -90 dB bij 1 kHz en
10 Vel! in)

(9440051

...
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lOOn 600U; 6000

gen simpelweg aan elkaar
worden geknoopt. Indien geen
van beide uitgangen aktief is,
wordt teller IC3 gereset.
Via pen 11 krijgt genoemde
teller zijn kloksignaal van de

2100-Hz-PLL. Na een vertra-
ging van ongeveer een halve
sekonde verschijnt er aan de
uitgang (pen 1) van IC3 een
impuls. Die vertraging is nodig
om te voorkomen dat eventue-

Ie stoor- of spraaksignalen de
fax onnodig zouden aktiveren.
De ca. 0,5s durende uitgangs-
puls van de teller stuurt tran-
sistor T2 in geleiding, welke
op zijn beurt de startknop van
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ze vormen neemt een en ander
niet aan; tot zo'n 100 kHz
blijft de schakeling zich keurig
gedragen en pas daarboven
gaat een sinus langzamerhand
meer op een driehoek lijken.

Een vervelende maar vaak
voorkomende situatie: Een
fax-apparaat en een telefoon-
toestel zijn weliswaar met de-
zelfde aansluiting verbonden,
maar bevinden zich niet in de-
zelfde ruimte. Wanneer de te-
lefoon gaat, neemt men deze
op en stelt vast dat het om
een fax-verbinding gaat. Dan
volgt een vertwijfelde spurt
naar het fax-apparaat om op
de startknop te drukken, waar-
bij onveranderlijk blijkt dat de
zendende fax de kommunika-
tiepoging inmiddels heeft af-
gebroken.
Deze schakeling maakt voor-
goed een eind aan die proble-
men. Elk signaal dat zich op de
telefoonlijn bevindt, wordt om
te beginnen door transistor-
trap Tl versterkt en vervol-
gens naar twee parallelge-
schakelde PLL:s geleid. Deze
PLL:s (ICl en IC2) locken elk
op een van de twee mogelijke
fax-herkenningsfrekwenties
van respektievelijk 1100 Hz of
2100 Hz. Dus wanneer de
zendende fax zijn oproepsig-
naal op de lijn zet, dan wordt
een van beide PLL-uitgangen
"laag". Aangezien het hier
gaat om open-kollektor-
uitgangen, kunnen de uitgan-
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De enigszins exotisch aan-
doende voedingsspanning van
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om in de standen - 20 dB en

30 dB een maximale in-
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halen. Als u dit niet zo belang-
rijk vindt, mag u ook de ge-
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van ±15 V aanhouden. Het
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+ 18 mA en - 9 mA. Onder-
staande tabel geeft tenslotte
de relatie tussen de bitkombi-
natie en de versterking aan:

02 01 00 gain
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1 0 1 ° dB
1 ° ° - 10 dB° 1 1 - 20 dB
o 1 ° - 30 dB
001 0

° 0 ° 0(Voor de laatste twee kornbi-
naties geldt: versterking klei-
ner dan -90 dB bij 1 kHz en
10 Vel! in)
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gen simpelweg aan elkaar
worden geknoopt. Indien geen
van beide uitgangen aktief is,
wordt teller IC3 gereset.
Via pen 11 krijgt genoemde
teller zijn kloksignaal van de

2100-Hz-PLL. Na een vertra-
ging van ongeveer een halve
sekonde verschijnt er aan de
uitgang (pen 1) van IC3 een
impuls. Die vertraging is nodig
om te voorkomen dat eventue-

Ie stoor- of spraaksignalen de
fax onnodig zouden aktiveren.
De ca. 0,5s durende uitgangs-
puls van de teller stuurt tran-
sistor T2 in geleiding, welke
op zijn beurt de startknop van
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de aangesloten fax overbrugt:
de fax-verbinding is een feit!
De autostart-schakeling is
door middel van een 600-Q-
lijntrafo 11:11galvanisch van
het telefoonnet gescheiden.
Dit soort trafo's is normaal in
de handel te koop (bijv. Conrad
type 516686-55). Met behulp
van Cl, C2 en de dioden
Dl ... 04 wordt de ingangs-

Elders in deze uitgave is een
regeling beschreven die het
mogelijk maakt om met be-
hulp van een draaischakeJaar
de mate waarin een audio-
versterker de hoge tonen ver-
sterkt lof verzwakt) aan te
passen. Uiteraard is dit princi-
pe ook te gebruiken voor de
regeling van de lage tonen.
Wordt het schema van de
lage-tonen-regeling naast dat
van de hoge-tonen-regeling
gelegd, dan is de gelijkenis
snel zichtbaar. Ook nu weer
zorgt een 6-standen draai-
schakelaar samen met een
dubbelpolige wisselschakelaar
voor het schakelwerk. Het ver-
zwakkingsnetwerk is opge-
bouwd met de weerstanden
Rl. .R6 en Cl. Doordat de
kondensator parallel aan de
weerstanden is opgenomen,
fungeert de schakeling voor
hogere rrekwenties als een
spanningsvolger.
Bij deze schakeling heeft de

Deze schakeling is meer als
aardigheidje bedoeld dan als
serieus bruikbare versterker.
De achterliggende gedachte
was dat bij een enkelvoudige
eindtrap in principe ook twee
luidsprekers gestuurd moeten
kunnen worden in plaats van
één, omdat nu eenmaal bij be-
nadering geldt dat de kollek-
torstroom van een transistor
gelijk is aan de emitterstroom.
Als we de extra luidspreker
LS2 in gedachten vervangen
door een doorverbinding, dan
is wat we overhouden in feite
niet eens zo bijzonder. Zoals te
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wisselspanning tot een veilige
waarde begrensd.
De schakeling kan gevoed
worden uit een willekeurige
gelijkspanningsbron tussen 5
en 15 V Aangezien de stroom
beperkt blijft tot enkele tiental-
len mA's, is in principe elke
net-adapter hiervoor bruik-
baar. Wordt de schakeling in-
gebouwd in het fax-apparaat,

dan zal daar meestal wel een
geschikte voedingsspanning
voorhanden zijn. Een ruwe
gelijkspanning kan simpelweg
met behulp van een serieweer-
stand en een zenerdiode
IR9/D5) worden gestabili-
seerd.
De beide PU':s dienen met be-
hulp van een nauwkeurige ge-
nerator en een frekwentieme-

ter te worden afgeregeld. De
frekwenties van resp. 1100 Hz
en 2100 Hz kunnen op pen 5
van de PLL-IC's worden geme-
ten. Het vangbereik bedraagt
180 Hz voor ICl en 270 Hz
voor IC2. Hoe T2 precies aan-
gesloten moet worden, zal van
het fax-apparaat in kwestie af-
hangen. 1944061)
ontwerp: R. Ratke (Duitsland)

lage-tonen-regeling

gebruiker ook de keuze uit de
volgende elf standen:
-12,5 dB, -10 dB, -7,5 dB,
-5 dB, -2,5 dB, 0 dB,
+2,5 dB, +5 dB, +7,5 dB
+ 10 dB, en + 12,5 dB. Met Sl
wordt de mate van versterking
of verzwakking ingesteld, ter-
wijl met S2 kan worden geko-
zen tussen versterken of ver-
zwakken.
Bij de gekozen dimensionering
ligt het kantelpunt op circa
350 Hz, door de waarde van
Cl aan te passen is dit kantel-
punt eenvoudig naar boven of
beneden te verschuiven.
Het is verstandig achter deze
toonregeling nog een wissel-
spanningsgekoppelde buffer
te plaatsen. Bij de maximale
versterking van de lage tonen
wordt namelijk de DC-offset
ook met een faktor vier ver-
sterkt. Worden de hoge- en
lage-tanen-regeling achter el-
kaar geschakeld, dan moet R7
bij de tweede trap verhoogd

944046 . 11

worden van 47 kQ naar 1 MQ.
Bij een kapacitieve belasting,
bijvoorbeeld een afgescherm-
de kabel, dient een weerstand

van 100 Q in serie met de uit-
gang opgenomen te worden.

1944046)

fwin-speaker-amp

zien, gaat het hier om een
spanningsversterker (Tl) met
daarachter een emittervolger
IT2) en een klasse-A eindtrap
(T3). Het geheel is voorzien
van een tegenkoppeling in de
vorm van het netwerk
Rl/R2/Pl; de spanningsver-
sterking bedraagt ongeveer
een faktor één en kan met P1
ietwat worden bijgeregeld.
Een vermeldenswaardig bij-
zonderheidje van deze konfi-
guratie is dat de gelijkstroom-
instelling van T3 bepaald
wordt door de basis/ernitter-
spanning van Tl. Laatstge-

o Al Cl
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Dit soort trafo's is normaal in
de handel te koop (bijv. Conrad
type 516686-55). Met behulp
van Cl, C2 en de dioden
Dl ... 04 wordt de ingangs-

Elders in deze uitgave is een
regeling beschreven die het
mogelijk maakt om met be-
hulp van een draaischakeJaar
de mate waarin een audio-
versterker de hoge tonen ver-
sterkt lof verzwakt) aan te
passen. Uiteraard is dit princi-
pe ook te gebruiken voor de
regeling van de lage tonen.
Wordt het schema van de
lage-tonen-regeling naast dat
van de hoge-tonen-regeling
gelegd, dan is de gelijkenis
snel zichtbaar. Ook nu weer
zorgt een 6-standen draai-
schakelaar samen met een
dubbelpolige wisselschakelaar
voor het schakelwerk. Het ver-
zwakkingsnetwerk is opge-
bouwd met de weerstanden
Rl. .R6 en Cl. Doordat de
kondensator parallel aan de
weerstanden is opgenomen,
fungeert de schakeling voor
hogere rrekwenties als een
spanningsvolger.
Bij deze schakeling heeft de

Deze schakeling is meer als
aardigheidje bedoeld dan als
serieus bruikbare versterker.
De achterliggende gedachte
was dat bij een enkelvoudige
eindtrap in principe ook twee
luidsprekers gestuurd moeten
kunnen worden in plaats van
één, omdat nu eenmaal bij be-
nadering geldt dat de kollek-
torstroom van een transistor
gelijk is aan de emitterstroom.
Als we de extra luidspreker
LS2 in gedachten vervangen
door een doorverbinding, dan
is wat we overhouden in feite
niet eens zo bijzonder. Zoals te
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wisselspanning tot een veilige
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De schakeling kan gevoed
worden uit een willekeurige
gelijkspanningsbron tussen 5
en 15 V Aangezien de stroom
beperkt blijft tot enkele tiental-
len mA's, is in principe elke
net-adapter hiervoor bruik-
baar. Wordt de schakeling in-
gebouwd in het fax-apparaat,

dan zal daar meestal wel een
geschikte voedingsspanning
voorhanden zijn. Een ruwe
gelijkspanning kan simpelweg
met behulp van een serieweer-
stand en een zenerdiode
IR9/D5) worden gestabili-
seerd.
De beide PU':s dienen met be-
hulp van een nauwkeurige ge-
nerator en een frekwentieme-

ter te worden afgeregeld. De
frekwenties van resp. 1100 Hz
en 2100 Hz kunnen op pen 5
van de PLL-IC's worden geme-
ten. Het vangbereik bedraagt
180 Hz voor ICl en 270 Hz
voor IC2. Hoe T2 precies aan-
gesloten moet worden, zal van
het fax-apparaat in kwestie af-
hangen. 1944061)
ontwerp: R. Ratke (Duitsland)
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gebruiker ook de keuze uit de
volgende elf standen:
-12,5 dB, -10 dB, -7,5 dB,
-5 dB, -2,5 dB, 0 dB,
+2,5 dB, +5 dB, +7,5 dB
+ 10 dB, en + 12,5 dB. Met Sl
wordt de mate van versterking
of verzwakking ingesteld, ter-
wijl met S2 kan worden geko-
zen tussen versterken of ver-
zwakken.
Bij de gekozen dimensionering
ligt het kantelpunt op circa
350 Hz, door de waarde van
Cl aan te passen is dit kantel-
punt eenvoudig naar boven of
beneden te verschuiven.
Het is verstandig achter deze
toonregeling nog een wissel-
spanningsgekoppelde buffer
te plaatsen. Bij de maximale
versterking van de lage tonen
wordt namelijk de DC-offset
ook met een faktor vier ver-
sterkt. Worden de hoge- en
lage-tanen-regeling achter el-
kaar geschakeld, dan moet R7
bij de tweede trap verhoogd
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worden van 47 kQ naar 1 MQ.
Bij een kapacitieve belasting,
bijvoorbeeld een afgescherm-
de kabel, dient een weerstand

van 100 Q in serie met de uit-
gang opgenomen te worden.

1944046)

fwin-speaker-amp

zien, gaat het hier om een
spanningsversterker (Tl) met
daarachter een emittervolger
IT2) en een klasse-A eindtrap
(T3). Het geheel is voorzien
van een tegenkoppeling in de
vorm van het netwerk
Rl/R2/Pl; de spanningsver-
sterking bedraagt ongeveer
een faktor één en kan met P1
ietwat worden bijgeregeld.
Een vermeldenswaardig bij-
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noemde spanning en de span-
ning over LSl zijn vrijwel gelijk
en de gelijkstroominstelling
van T3 is dan ook nagenoeg
onafhankelijk van de voe-
dingsspanning.
Onder het eerdergenoemde
motto "kollektorstroom
emitterstroom", is in de kollek-
tor van T3 een tweede luid-
spreker opgenomen, waarmee
het uitgangsvermogen van de
versterker wordt verdubbeld.

Het starten van grote elektro-
motoren is nog altijd iets dat
met problemen gepaard gaat.
Dat komt omdat er op het mo-
ment van inschakelen nog
geen tegen-EMK geïnduceerd
is en er derhalve kortstondig
een zodanig hoge stroom kan
gaan lopen dat er niet zelden
een zekering sneuvelt. De hier
beschreven softstart-scha-
keling is in staat om ohmse en
induktieve belastingen tot
4,5 kW op een zodanig gelei-
delijke manier in te schakelen
dat men niet meer in de verlei-
ding komt om de zekering
maar door een stukje draad te
vervangen. De schakeling eli-
mineert inschakel-stroom-
pieken door gebruik te maken
van symmetrische fase-
aansnijding. De softstart-
schakeling wordt rechtstreeks
uit het lichtnet gevoed. De
aansluitklemmen worden sim-
pelweg in serie geschakeld
met de netschakelaar van de
motor in kwestie.
Zoals te zien, wordt de net-
spanning meteen aan de in-
gang met behulp van een vari-
star ontdaan van schadelijke
pieken. Via gelijkrichtdiode Dl,
R5 en afvlakkondensator C3
wordt het Telefunken-IC
U208B van voedingsspanning
voorzien. De stabilisatie van
die spanning vindt plaats in
het blokje "voeding, span-
ningsbewaking". Door middel
van R2 en R3 vindt de stroom-
en spanningssynchronisatie
van het IC plaats. Het blok
"fase-aansnijding" levert aan
de impuls-uitgang (pen 3) een
ontsteekpuls voor triac Tril,
waarvan de fasehoek wordt
bepaald door de netsynchrone
zaagtandspanning op pen 5
en de spanning op pen 6. De

elektuur7/8-94

AI te hoog gespannen ver-
wachtingen mogen we van dit
uitgangsvermogen echter niet
koesteren; bij een voedings-
spanning van 5 V wordt er 2
x 23 mW geleverd aan 8 Q,

terwijl er bij 9 V-voedings-
spanning een royale 2 x 40
mW beschikbaar is. De vervor-
ming bedraagt in het laatste
geval 0,1%. Het frekwentiebe-
reik van de versterker loopt
van ca. 15 Hz tot 200 kHz.

softsfart

steilheid van de zaagtand
wordt door de via R4 lopende
laadstroom voor C4 vastge-
legd op 1800• Wanneer het ni-
vo op pen 5 gelijk wordt aan
de op pen 6 aanwezige refe-
rentiewaarde, dan ontstaat er
een ontsteek-impuls met een
lengte van t = 8 l's C4(nF)
= 80 l's.
Bij het inschakelen van de net-
spanning bevindt C2 zich nog
in ontladen toestand. Daarom
zal de regelspanning op pen 6
dan via R6 en R7 op de maxi-
male waarde van 7 V liggen.
De fase-aansnijhoek bedraagt
dan 1800. Daarna laadt C2
zich in ongeveer 4 s op tot het
nivo op pen 1,waardoor de fa-
sehoek binnen die vier sekon-
den daalt van 1800 naar 00 en
de stroom door de (ohmse
danwel induktieve) verbruiker
tot het maximum stijgt.

Omdat bij deze versterker de
tegenkoppeling aan de plus
van de voeding is gerelateerd,
dient de voeding zeer goed
ontkoppeld te worden. Van-
daar dat voor C5 een vrij "dik-
ke" elko is toegepast. Het
stroomverbruik wordt hoofd-
zakelijk door de instelling van
T3 bepaald en bedraagt bij
een voedingsspanning van
5 V ca. 100 mA en bij 9 V
120 mA. Zeker in het laatste

De stroomdetektor (pen 8)
voorkomt dat er een ontsteek-
puls wordt geproduceerd zo-
lang er nog een stroom loopt
van de voorbije halve periode.
Het blok "na-ontsteking" ver-
hindert dat de triac meteen
spert wanneer een ontsteek-
puls om een of andere reden
zonder resultaat is gebleven.
De triac is door middel van een
RC-netwerk (Rl/Cl) tegen
spanningspieken beschermd.
Wanneer de netspanning
wordt uitgeschakeld, dan kan
C2 zich via 02 ontladen, zodat
bij hernieuwd inschakelen de
fasehoek weer bij 1800 be-
gint.
Nog wat praktische opmerkin-
gen. Bij het ontwerpen van
een eventuele print moet men
er voor zorgen dat de verbin-
dingen tussen C2, pen 5 en
pen 1 zo kort mogelijk worden

geval is het aan te bevelen om
T3 van een koellichaam te
voorzien. Een nadeel van een
schakeling als deze is dat de
ruststroom van de eindtrap te-
vens door de luidsprekers
loopt, maar dat is iets dat men
in dit geval maar voor lief moet
nemen.

(944049)
ontwerp: Amrit Bir Tiwana (In-
dia)

gehouden. De belastings-
stroom mag beslist niet via de
verbinding naar pen 1 gaan IQ-
pen I Voorts dient C4 een zo
laag mogelijke temperatuur-
koëfficiënt te bezitten. De
triac tenslotte moet worden
voorzien van een koellichaam
waarvan de kapaciteit afhan-
kelijk is van de belasting; bij
een 4,5-kW-motor wordt dat
een koellichaam van 5 K/W,
terwijl bij een 2-kW-motor
12 K/W volstaat.

(944015)
ontwerp: J. Kircher
(Duitsland)
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noemde spanning en de span-
ning over LSl zijn vrijwel gelijk
en de gelijkstroominstelling
van T3 is dan ook nagenoeg
onafhankelijk van de voe-
dingsspanning.
Onder het eerdergenoemde
motto "kollektorstroom
emitterstroom", is in de kollek-
tor van T3 een tweede luid-
spreker opgenomen, waarmee
het uitgangsvermogen van de
versterker wordt verdubbeld.

Het starten van grote elektro-
motoren is nog altijd iets dat
met problemen gepaard gaat.
Dat komt omdat er op het mo-
ment van inschakelen nog
geen tegen-EMK geïnduceerd
is en er derhalve kortstondig
een zodanig hoge stroom kan
gaan lopen dat er niet zelden
een zekering sneuvelt. De hier
beschreven softstart-scha-
keling is in staat om ohmse en
induktieve belastingen tot
4,5 kW op een zodanig gelei-
delijke manier in te schakelen
dat men niet meer in de verlei-
ding komt om de zekering
maar door een stukje draad te
vervangen. De schakeling eli-
mineert inschakel-stroom-
pieken door gebruik te maken
van symmetrische fase-
aansnijding. De softstart-
schakeling wordt rechtstreeks
uit het lichtnet gevoed. De
aansluitklemmen worden sim-
pelweg in serie geschakeld
met de netschakelaar van de
motor in kwestie.
Zoals te zien, wordt de net-
spanning meteen aan de in-
gang met behulp van een vari-
star ontdaan van schadelijke
pieken. Via gelijkrichtdiode Dl,
R5 en afvlakkondensator C3
wordt het Telefunken-IC
U208B van voedingsspanning
voorzien. De stabilisatie van
die spanning vindt plaats in
het blokje "voeding, span-
ningsbewaking". Door middel
van R2 en R3 vindt de stroom-
en spanningssynchronisatie
van het IC plaats. Het blok
"fase-aansnijding" levert aan
de impuls-uitgang (pen 3) een
ontsteekpuls voor triac Tril,
waarvan de fasehoek wordt
bepaald door de netsynchrone
zaagtandspanning op pen 5
en de spanning op pen 6. De
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AI te hoog gespannen ver-
wachtingen mogen we van dit
uitgangsvermogen echter niet
koesteren; bij een voedings-
spanning van 5 V wordt er 2
x 23 mW geleverd aan 8 Q,

terwijl er bij 9 V-voedings-
spanning een royale 2 x 40
mW beschikbaar is. De vervor-
ming bedraagt in het laatste
geval 0,1%. Het frekwentiebe-
reik van de versterker loopt
van ca. 15 Hz tot 200 kHz.

softsfart

steilheid van de zaagtand
wordt door de via R4 lopende
laadstroom voor C4 vastge-
legd op 1800• Wanneer het ni-
vo op pen 5 gelijk wordt aan
de op pen 6 aanwezige refe-
rentiewaarde, dan ontstaat er
een ontsteek-impuls met een
lengte van t = 8 l's C4(nF)
= 80 l's.
Bij het inschakelen van de net-
spanning bevindt C2 zich nog
in ontladen toestand. Daarom
zal de regelspanning op pen 6
dan via R6 en R7 op de maxi-
male waarde van 7 V liggen.
De fase-aansnijhoek bedraagt
dan 1800. Daarna laadt C2
zich in ongeveer 4 s op tot het
nivo op pen 1,waardoor de fa-
sehoek binnen die vier sekon-
den daalt van 1800 naar 00 en
de stroom door de (ohmse
danwel induktieve) verbruiker
tot het maximum stijgt.

Omdat bij deze versterker de
tegenkoppeling aan de plus
van de voeding is gerelateerd,
dient de voeding zeer goed
ontkoppeld te worden. Van-
daar dat voor C5 een vrij "dik-
ke" elko is toegepast. Het
stroomverbruik wordt hoofd-
zakelijk door de instelling van
T3 bepaald en bedraagt bij
een voedingsspanning van
5 V ca. 100 mA en bij 9 V
120 mA. Zeker in het laatste

De stroomdetektor (pen 8)
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van de voorbije halve periode.
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hindert dat de triac meteen
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geval is het aan te bevelen om
T3 van een koellichaam te
voorzien. Een nadeel van een
schakeling als deze is dat de
ruststroom van de eindtrap te-
vens door de luidsprekers
loopt, maar dat is iets dat men
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(944049)
ontwerp: Amrit Bir Tiwana (In-
dia)

gehouden. De belastings-
stroom mag beslist niet via de
verbinding naar pen 1 gaan IQ-
pen I Voorts dient C4 een zo
laag mogelijke temperatuur-
koëfficiënt te bezitten. De
triac tenslotte moet worden
voorzien van een koellichaam
waarvan de kapaciteit afhan-
kelijk is van de belasting; bij
een 4,5-kW-motor wordt dat
een koellichaam van 5 K/W,
terwijl bij een 2-kW-motor
12 K/W volstaat.

(944015)
ontwerp: J. Kircher
(Duitsland)
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Centronics-ljO

De Centronics-interface die op
elke PC te vinden is, kan pro-
bleemloos als uitgang èn als
ingang gebruikt worden. De
enige voorwaarde hierbij is
een geschikte buffering van
de poort. Overigens kunnen
vijf ingangen van deze poort
direkt gebruikt worden omdat
zij TTL-kompatibel zijn. Om
een extra beveiliging te realise-
ren hebben wij, zoals uit het
schema blijkt, deze ingangen
alsnog voorzien van een weer-
stand en zenerdiode. Hierbij
moet opgemerkt worden dat
dit alleen werkt met moderne
PC's die CMOS-komponenten
aan de ingang hebben. Oudere
PC's kunnen met deze aanpak
problemen hebben. Bij zo'n

elektuur 7/8-94

ouder model moet u de weer-
standen verlagen tot zo'n
100 Q of ze helemaal wegla-
ten. De eenvoudigste manier
om te testen of u over een mo-
derne danwel ouderwetse PC
beschikt, is het meten van de
spanningsval over een weer-
stand van 2k2 indien een "0"
op de ingang wordt aangebo-
den. Valt over de weerstand
een spanning van meer dan
0,8 V, dan hebt u vrijwel zeker
met een stukje "antiek" te
maken. Verlaag dan de weer-
stand of stuur de ingang aan
met laagohmige bronnen.
De ingangen zijn: pen 11
(Busy, bit 7), pen 10 (ACK,
bit 6), pen 12 (PAPER OUT,
bit 5), pen 13 (SELECT, bit 4)
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Onderdelenlijst

Weerstanden:
Rl,R3,R5,R7,R9,Rl1,R13,R-
15,R17,R19,R21,R23=
12 x 1 k

R2,R4,R6,R8,Rl0,R12,R14,
R16,R18,R20,R22,R24=
12 x 10 k

R25,R26,R27,R29 = 4 x
2k2

R28 = 1 x 820 Q

Kondensa!oren:
Cl = 1 x 10 ~/16 V radia-
al

Halfgeleiders:
01 ... 05 = 5 x 5Vl/400
mW zenerdiode

T1,T3,T5,T7,T9,T11,T13,T-
15,T17,T19,T21,T23 =
12 x 8C547B

T2,T4,T6,T8,Tl0,T12,T14,
T16,T18,T20,T22,T24 =
12 x B0679

Diversen:
Kl = 1 x Centronics-
konnektor voor print-
montage, female, haaks

K2 = 1 x 3-voudigeprint-
kroonsteen,steek 5 mm

9 x 2-voudigeprintkroon-
steen, steek 5 mm

1 print EPS 944067-1 (zie
pag. 61

en pen 15 (NC, bit 3). De pen-
nummers in dit overzicht ver-
wijzen naar de aansluitingen

Ditmaal eens een wat bijzon-
dere toepassing van een oude
bekende. De CD4046 is een
geïntegreerde PLL met VCO
die in veel digitale schakelin-
gen wordt toegepast. In deze
schakeling wordt de VCO uit
de chip ingezet om er een
spanningsgestuurde zaagtand
mee op te wekken. Gewoonlijk
wekt de VCO uit de 4049 een
driehoekvormig signaal op, dat
door een fase-komparator ver-
geleken wordt met een extern
aangeboden digitaal signaal.
Bij digitale signalen is de VCO
in de gewone CMOS-versie
van de 4049 in te zetten tot
1 MHz, de HC- of HCT-versieis
bruikbaar tot 38 MHz.
Voor het opwekken van de
zaagtand moet de VCO iets
anders dan gebruikelijk ge-
schakeld worden. Feitelijk
wordt nu een driehoek opge-
wekt met een ontlaadtijd die
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op de D25-konnektor aan de
achterzijde van de Pc. De bij-
behorende pennummers op de
36-polige Centronics-konnek-
tor zijn te vinden in het sche-
ma. Het logische nivo van
voornoemde bits is op te vra-
gen door de status van het
LPT-basis-adres+ 1 op te vra-
gen. In dit woord is het nivo
van de bits 0, 1 en 2 niet rele-
vant, deze bevatten geen in-
formatie.
De 8 data-uitgangen op de
konnektor zijn in staat stro-
men tot zo'n 2,6 mA te leve-
ren, stroom opnemen (sinkl is
mogelijk tot circa 24 mA. Het
nivo van de uitgangen kan ge-
schakeld worden door te
schrijven naar het basis-adres
van de LPT-poort. Als aanvul-
ling op de 8 databits kunnen
ook nog vier extra uitgangen
geadresseerd worden via het
basis-adres+2. Deze ingangen
zijn: pen 1 (STROB!:; bit Ol,
pen 14 (AUTO FEED, bit 1)
pen 16 (lNIT. bit 2) en pen 17
(SELECTIN, bit 3). Van origine
zijn dit stuurlijnen die met een
externe pull-up-weerstand van
4k 7 zijn uitgerust; de sink-
stroom bedraagt maximaal
7 mA. Merk op dat het nivo
van de bits 4 ... 7 altijd nul
moet blijven om een interrupt
met onverwachte gevolgen te
voorkomen.

Darlington-transistoren van
het type BD679 zijn gebruikt
om de twaalf uitgangen te
bufferen. De 80679 is in staat
stromen tot zo'n 4 A te scha-
kelen, de kollektorspanninq
mag maximaal 80 V bedra-
gen. In de praktijk is het aan te
bevelen de stroom te beperken
tot circa 2 A. Voorzie de tran-
sistoren van een geschikte
koeling als een aanzienlijke
dissipatie te verwachten is.
Bedenk verder dat de kollek-
torspanning van een darling-
ton-transistor in geleiding niet
lager kan worden dan 0,6 V.
Bij een stroom van 1 tot 2 am-
père is de grens zelfs 0,8 V.
De voedingsspanning voor de
stuurtrap is niet kritisch en
mag liggen tussen 5 en 15 V.
Bij 5 V is de totale stroomop-
name van de schakeling onge-
veer 50 mA.
De belastingen die via de
Centronics-poort bestuurd
worden, zijn geschakeld tus-
sen de kollektor van de uit-
gangstransistor en de positie-
ve aansluiting van een externe
voedingsbron. Deze spanning
mag bij de gekozen transisto-
ren dus maximaal 80 V bedra-
gen. Worden induktieve lasten
zoals relais geschakeld, ver-
geet dan niet over deze spoe-
len een vrijloopdiode te scha-
kelen.

een stukje van de interne op-
bouw van de 4049 te zien,
terwijl figuur 2 het hele sche-

De software die bij dit projekt
noodzakelijk is, kunt u eenvou-
dig zelf schrijven in bijvoor-
beeld BASIC. Het navolgende
programma leest het nivo op
de vier ingangen en schrijft
deze in hexadecimale vorm op
het scherm.

REM read Centronics inputs,
display in hex
LPT1address= &H378
WHllE 1
cent = INP(lPT1address+1)
PRINT hex$(eent)
WEND

En zo kunnen de uitgangen be-
stuurd worden:

REM square waves on 00-07,
DO has highes! frequency
lPT1address=&H378
eount=O
WHllE=1
OUT lPT1address,eoun!
count = count + 1
IF count>255 then eount=O
WEND

(944067)

spanningsgestuurde zaagtandgenerator

1

944019-11

1/100 is van de oplaadtijd. De
zaagtand is daarmee een ver-
vormde driehoek. In figuur 1 is

ma toont. De kondensator die
normaal tussen de pennen 6
en 7 van de 4049 wordt ge-
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schakeld, is nu vervangen
door twee nieuwe kondensa-
toren die qua kapaciteit een
faktor 100 verschillen. In de
praktijk betekent dit dat op
pen 7 een kondensator van
10 pF IC11naar massa is aan-
gesloten en dat op pen 6 een
kondensator van 1 n IC21 naar
massa is geschakeld. Tran-
sistor T1 is parallel aan C2 ge-
plaatst en zal deze kondensa-
tor snel ontladen op komman-
do van de blokgolf die de VCO
opwekt. Het opladen van C2
komt voor rekening van een
als stroombron geschakelde P-
kanaais FET in de 4049. De
frekwentie waarmee T1

Met behulp van slechts enkele
komponenten is het mogelijk
om uw auto te voorzien van
zowel een zichtbare als hoor-
bare indikatie tijdens het ach-
teruitrijden. De schakeling is
een voor de auto-spanning
aangepaste versie van schake-
ling 57 uit de Halfgeleidergids
van 1993.
Het schema toont slechts vier
onderdelen. 01 is een zoge-
naamde knipper-LED. Dit is
een LED met een hoeveelheid
elektronica aan boord die
zorgt voor het knipperen van

Als we de gevoeligheid van
het oor als funktie van de frek-
wentie in een grafiek uitzet-
ten, krijgen we niet bepaald
een rechte lijn. Onze oren zijn
met name voor lage frekwen-
ties en in iets mindere mate
voor hoge frekwenties een
stuk minder gevoelig dan voor
het middengebied. Dat is een
soort aanpassing voor de
sterkte waarmee die frekwen-
ties in de natuur voorkomen.
Bij lagere geluidsdrukken ver-
andert die gevoeligheidskurve
en wordt het gehoor nog on-
gevoeliger voor met name lage
frekwenties. Bij de weergave
van audio-signalen vormt dat
een probleem, omdat bij lage
weergavenivo's de verhoudin-
gen t.o.v.het origineel dan niet
meer kloppen. Daarom heb-
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IBSX201 geschakeld wordt, is
tevens de frekwentie van de
zaagtand. Potentiometer P1
kan gebruikt worden om deze
in te stellen. Bij de gekozen di-
mensionering is de frekwentie
instelbaar tussen 20 kHz en
200 kHz.
Omdat de uitgang direkt met
het timing-gedeelte van de
schakeling verbonden is, is
een buffert rap gewenst. Dit
kan gebeuren met een simpele
FET-trapof een opamp. De op-
genomen stroom bedraagt cir-
ca 3 mA.

1944019)
ontwerp: M.5. Nagaraj (India)

2

.-----4-------~-------------+~+
12V

944019-12

eenvoudige achteruitrij-indikator

de LED. In serie met de LED is
een gelijkstroomzoemer opge-
nomen, dus ook een exem-
plaar met ingebouwde elektro-
nica die de produktie van de
pieptoon voor de buzzer voor
zijn rekening neemt. Tijdens
het branden van de LED neemt
zijn stroomopname flink toe
(tot ongeveer 10 mAl. waar-
door de zoemer begint te pie-
pen. Als de LED gedoofd is,
loopt er zo weinig stroom dat
de buzzer ook zijn mond
houdt. De kondensator parallel
aan de LED zorgt voor de buf-

fering van de spanning over de
knipper-LED. Aangezien de
spanningsval over de knipper-
LED en de gelijkstroomzoemer
circa 9 V bedraagt, is in serie
met deze twee komponenten
nog een zenerdiode van 3,3 V
opgenomen om het geheel ge-
schikt te maken voor de auto-
spanning van 12 V.
De montage in de auto is vrij
eenvoudig. De schakeling
wordt parallel geschakeld aan
de achteruitrijlamp en gaat
dan automatisch werken zo-
dra u de versnellingspook in de

0' }--+..----'
944045 - 11

achteruitrij-stand zet.
1944045)

loudness-regeling

ben we in de audio-installatie
een korrektie nodig die bekend
staat onder de benamingen
"fysiologische volumerege-
ling" of "Ioudness" -schake-
ling. U mag kiezen welke kreet
u het mooiste vindt. Als regel
komt een dergelijke schakeling
erop neer dat er aan de volu-
meregelaar een frekwentiekor-
rektienetwerk parallel wordt
geschakeld dat de lage en ho-
ge tonen extra ophaalt. Alleen
moet de schakeling wel zoda-
nig zijn opgezet dat het effekt
vermindert als de volumerege-
laar wordt opengedraaid.
Hier een schakeling die met
betrekkelijk weinig onderdelen
een dergelijke korrektie ver-
zorgt. Het geheel bestaat uit
een ingangsbuffer IIC1a) en
een opteller IICbl, met daar-

IC1 = NES5J2
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tussen twee signaalwegen.
De ene wordt gevormd door
volumeregelaar Pl en R6.
Daaraan parallel bevindt zich
het uit Cl,C2,R2 ... R5 be-
staande korrektienetwerk, dat
zo is bemeten dat de lage fre-
kwenties tot 20 Hz maximaal
24 dB extra worden versterkt
en het "hoog" tot 20 kHz ca.
8 dB. In het netwerk is de ver-
houding tussen R3 en R4 be-
palend voor de maximale bas-
ophaal en de waarde van C2
voor het kantelpunt. Cl en R2
zijn verantwoordelijk voor de

versterking van de hoge to-
nen. R2 zorgt er tevens voor
dat er boven 20 kHz geen ver-
dere versterking meer op-
treedt.
Een nadeel van de aldus ge-
kreëerde fysiologische volu-
meregelaar is dat er via het
korrektie netwerk altijd enig
signaal aan de uitgang wordt
doorgegeven en het volume
dus niet meer helemaal tot nul
kan worden teruggeregeld.
Met de hier gekozen waarde
voor R5 is met Pl een maxi-
male verzwakking van ca.

60 dB haalbaar. Vindt men dit
niet genoeg, dan kan R5 even-
tueel worden vergroot, maar
dit heeft als nadeel dat de
frekwentiekorrektie (te) snel
afneemt bij het opdraaien van
het volume. Een betere oplos-
sing om tot een groter regelbe-
reik te komen, vormt de plaat-
sing van een tweede (met Pl
gekoppelde!) potmeter aan de
uitgang. Dat heeft echter weer
als bezwaar dat voor een
stereo-versie een moeilijk te
krijgen viervoudige potmeter
nodig is.

Tot besluit nog de opmerkin-
gen dat de hier gekozen
opamp NE5532 ook zonder
probleem door vergelijkbare
typen mag worden vervangen
en dat de benodigde symme-
trische ± 15-V-voeding wel
goed gestabiliseerd dient te
zijn, maar slechts enkele mA
stroom hoeft te kunnen leve-
ren.

(944047)

fimer-play voor CO-speler

dan een puls die ongeveer
1,2 s lang is (dit wordt bepaald
door R2 en C2). In deze tijd
krijgt de CD-speler de tijd om
zich te "initialiseren". Na die
tijd triggert IClb de tweede ti-
mer (ICla) die op zijn beurt
dan gedurende 0,2 s (dimen-
sionering R41C4) de interne
transistor van opto-coupter
IC2 in geleiding stuurt. Deze
transistor is parallel gescha-
keld aan de kontakten van de
play-toets in de speler, zodat
deze start met het afspelen
van de aanwezige CD.
De opto-coupler is noodzake-
lijk omdat het schakelaar-
circuit van een CD-speler
meestal op de een of andere

wijze gemultiplext wordt. Op
deze wijze wordt voorkomen
dat die signalen worden beïn-
vloed of kortgesloten naar
massa. Aangezien de tran-
sistor in IC2 slechts in één
richting geleidt, zult u bij het
aansluiten even moeten expe-
rimenteren hoe de bedrading
moet worden verbonden met
de play-toets-kontakten. Als
het zaakje niet werkt, moet u
de twee verbindingsdraden
verwisselen. Het is ook moge-
lijk om via IC2 eerst een reed-
relais te schakelen dat dan
vervolgens de kontakten van
de plav-toets doorverbindt.
LED 01 is toegevoegd als puls-
indikator. Op het moment dat

Veel CD-spelers zijn standaard
uitgerust met een zogenaam-
de timer-knop. Hiermee kan de
CD-speler automatisch wor-
den gestart zodra de netspan-
ning (via bijv. een tijdschake-
laar) wordt ingeschakeld. Aan-
gezien er ook spelers zijn die
een dergelijke funktie missen,
kan het nuttig zijn om zoiets
zelf toe te voegen. Veel elek-
tronica is er niet voor nodig.
Het schema laat zien dat het
hoofdgebeuren zich rond een
NE556-dubbeltimer afspeelt.
De voedingsspanning van de
schakeling wordt betrokken
uit de CD-speler. Als schake-
laar 51 gesloten is en de net-
schakelaar van de CD-speler
ingedrukt is, dan zal bij het
verschijnen van de netspan-
ning de getoonde hulpschake-
ling ook voedingsspanning
ontvangen. Via het RC-
netwerkje Rl/Cl krijgt timer
IClb vlak na het inschakelen
een trigger-signaal. IClb levert
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tussen twee signaalwegen.
De ene wordt gevormd door
volumeregelaar Pl en R6.
Daaraan parallel bevindt zich
het uit Cl,C2,R2 ... R5 be-
staande korrektienetwerk, dat
zo is bemeten dat de lage fre-
kwenties tot 20 Hz maximaal
24 dB extra worden versterkt
en het "hoog" tot 20 kHz ca.
8 dB. In het netwerk is de ver-
houding tussen R3 en R4 be-
palend voor de maximale bas-
ophaal en de waarde van C2
voor het kantelpunt. Cl en R2
zijn verantwoordelijk voor de

versterking van de hoge to-
nen. R2 zorgt er tevens voor
dat er boven 20 kHz geen ver-
dere versterking meer op-
treedt.
Een nadeel van de aldus ge-
kreëerde fysiologische volu-
meregelaar is dat er via het
korrektie netwerk altijd enig
signaal aan de uitgang wordt
doorgegeven en het volume
dus niet meer helemaal tot nul
kan worden teruggeregeld.
Met de hier gekozen waarde
voor R5 is met Pl een maxi-
male verzwakking van ca.

60 dB haalbaar. Vindt men dit
niet genoeg, dan kan R5 even-
tueel worden vergroot, maar
dit heeft als nadeel dat de
frekwentiekorrektie (te) snel
afneemt bij het opdraaien van
het volume. Een betere oplos-
sing om tot een groter regelbe-
reik te komen, vormt de plaat-
sing van een tweede (met Pl
gekoppelde!) potmeter aan de
uitgang. Dat heeft echter weer
als bezwaar dat voor een
stereo-versie een moeilijk te
krijgen viervoudige potmeter
nodig is.

Tot besluit nog de opmerkin-
gen dat de hier gekozen
opamp NE5532 ook zonder
probleem door vergelijkbare
typen mag worden vervangen
en dat de benodigde symme-
trische ± 15-V-voeding wel
goed gestabiliseerd dient te
zijn, maar slechts enkele mA
stroom hoeft te kunnen leve-
ren.

(944047)

fimer-play voor CO-speler

dan een puls die ongeveer
1,2 s lang is (dit wordt bepaald
door R2 en C2). In deze tijd
krijgt de CD-speler de tijd om
zich te "initialiseren". Na die
tijd triggert IClb de tweede ti-
mer (ICla) die op zijn beurt
dan gedurende 0,2 s (dimen-
sionering R41C4) de interne
transistor van opto-coupter
IC2 in geleiding stuurt. Deze
transistor is parallel gescha-
keld aan de kontakten van de
play-toets in de speler, zodat
deze start met het afspelen
van de aanwezige CD.
De opto-coupler is noodzake-
lijk omdat het schakelaar-
circuit van een CD-speler
meestal op de een of andere

wijze gemultiplext wordt. Op
deze wijze wordt voorkomen
dat die signalen worden beïn-
vloed of kortgesloten naar
massa. Aangezien de tran-
sistor in IC2 slechts in één
richting geleidt, zult u bij het
aansluiten even moeten expe-
rimenteren hoe de bedrading
moet worden verbonden met
de play-toets-kontakten. Als
het zaakje niet werkt, moet u
de twee verbindingsdraden
verwisselen. Het is ook moge-
lijk om via IC2 eerst een reed-
relais te schakelen dat dan
vervolgens de kontakten van
de plav-toets doorverbindt.
LED 01 is toegevoegd als puls-
indikator. Op het moment dat

Veel CD-spelers zijn standaard
uitgerust met een zogenaam-
de timer-knop. Hiermee kan de
CD-speler automatisch wor-
den gestart zodra de netspan-
ning (via bijv. een tijdschake-
laar) wordt ingeschakeld. Aan-
gezien er ook spelers zijn die
een dergelijke funktie missen,
kan het nuttig zijn om zoiets
zelf toe te voegen. Veel elek-
tronica is er niet voor nodig.
Het schema laat zien dat het
hoofdgebeuren zich rond een
NE556-dubbeltimer afspeelt.
De voedingsspanning van de
schakeling wordt betrokken
uit de CD-speler. Als schake-
laar 51 gesloten is en de net-
schakelaar van de CD-speler
ingedrukt is, dan zal bij het
verschijnen van de netspan-
ning de getoonde hulpschake-
ling ook voedingsspanning
ontvangen. Via het RC-
netwerkje Rl/Cl krijgt timer
IClb vlak na het inschakelen
een trigger-signaal. IClb levert
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terzijde van de speler gemon-
teerd.

De voeding kan worden afge-
takt van de digitale 5-V-
voeding in de speler. De
stroomopname is minder dan
40 mA. Schakelaar Sl wordt
op de frontplaat of aan de ach-

TLC556, aangezien het TLC-
type niet genoeg uitgangs-
stroom kan leveren om twee
LED's aan te sturen.
De hele schakeling wordt on-
dergebracht in de CD-speler.

ICla een puls levert, licht de
LED op. Noodzakelijk is de LED
niet, u kunt ze ook weglaten
(samen met RB).
Voor ICl dient een NE556 te
worden genomen en geen

1944016)
ontwerp: G. Renker
(Duitstend}

S-YHS-naar-YHS-omzeHer

Steeds meer video-apparaten
worden voorzien van een zo-
genaamde S-VHS- of Y/C-
uitgang. Op deze uitgang
staan de zwart/wit-informatie
(luminantie of YI en kleuren-
informatie Ichrominantie of Cl
van een video-beeld op ge-
scheiden pennen. Door deze
scheiding van informatie is de
kwaliteit van het video-beeld
dat met een S-VHS-signaal
wordt opgewekt een stuk be-
ter dan een gewoon CVBS-
signaal. De hinderlijke interfe-
rentie tussen het zwart/wit-
beeld en de kleur-informatie
behoort nu tot het verleden.
Het nadeel van S-VHS-
signalen is echter dat oudere
televisietoestellen die geen
speciale S-VHS-ingang bezit-
ten, er niets mee kunnen be-
ginnen. In zo'n geval kan de S-
VHS-naar-VHS-omzetter inge-
zet worden. Deze kleine scha-
keling kombineert de zwart/-
wit- en kleuren-komponenten
weer tot het alom bekende
CVBS-signaal.

1>00"J:.6Vco
yo

944004-11

een goede DC-ontkoppeling
aan de ingang heeft, dan kun-
nen de kondensatoren C4 en
C5 alsmede weerstand Rl0
vervallen. Voorwaarde is dan
wel dat de ingangsimpedantie
van 75 Q geldt voor zowel de
AC- als de DC-komponent.
De stroomopname van de hele
schakeling bedraagt ongeveer
25 mA.

De twee komponenten van
het S-VHS-signaal bereiken de
schakeling via Kl en K2. De
luminantie-komponent heeft
een amplitude van 1 VII' de
chrominantie-komponent
0,5 Vit" Vandaar dat bij de op-
telling een weegfaktor wordt
toegepast. Het uitgangssig-
naal is opgebouwd met 1/3
van de luminantie-komponent
en 2/3 van de chrominantie-
komponent. Het signaal op de
basis van Tl heeft een ampli-

tude van 666 mVIt" De totale
versterkrnqstaktor van de
schakeling is ingesteld op 3
maal IR9/RBI. zodat op de kol-
lektor van T2 een signaal van
ongeveer 2 VII staat. De weer-
standsdeler bestaande uit Rll
en de ingangsimpedantie van
de ontvanger 175 Q) halveren
het signaal dat de ontvanger
bereikt. Daarmee komt het
signaalnivo in de ontvanger
weer exakt op 1 VII uit.
Weet u zeker dat de ontvanger

(944004)
ontwerp: J. Kiretter {Duitslsnd}

diskrefe voeding

laatstgenoemde spanning
door overbelasting onder ca.
5 V, dan zal Tl gaan sperren.
Via 06 wordt T2 dan vol open-
gestuurd, met als gevolg dat
T3 ... T6 zo goed als volledig
sperren en de uitgangsspan-
ning daalt tot een verwaar-
loosbare waarde waarbij er
nauwelijks nog stroom kan lo-
pen.
Om weer uit deze toestand te
raken, wordt via 03 een 50-
Hz-signaal op de basis van Tl
toegevoerd, waarvan de am-
plitude overigens met behulp
van 04 en 05 tot 1,3 V be-
grensd wordt. Tl komt hier-
door periodiek dus heel even
in geleiding en probeert zo de
voeding weer te herstarten.

de opzet zeer klassiek is. Met
behulp van zener 07 en span-
ningsdeler R6/Pl/R7 is rond
T2 een instelbare spannings-
bron gekreëerd, welke gevolgd
wordt door een serie van drie
emittervolgers. De laatste
daarvan bestaat uit twee
parallel geschakelde "good
old" 2N3055-ers (T5/T6), die
in eendrachtige samenwerking
de uitgangsstroom leveren.
Niets bijzonders dus.
Wél bijzonder is de hier toege-
paste manier van stroombe-
grenzing, want daarvoor is Tl
aan de schakeling toege-
voegd. Zoals te zien wordt de
basisspanning voor Tl via
weerstand R4 betrokken van
de uitgangsspanning. Daalt

Dit lukt uiteraard pas als de
overbelasting of kortsluiting
aan de uitgang inmiddels is
opgeheven. Een en ander
heeft wel tot gevolg dat er in
kortgesloten toestand toch be-
trekkelijk grote stroompulsen
door de belasting blijven lo-
pen, maar deze zijn dermate
kort (ca. 2 ms) dat er weinig
gevaar van te duchten valt.
Even wat praktische opmer-
kingen. Bij T5 en T6 ontbreken
de emitterweerstanden die bij
parallelschakeling normaliter
worden toegepast om de
stroom te verdelen. In plaats
daarvan fungeren de aansluit-
draden van de beide emitters
als "verdeelweerstand"; deze
draden moeten daarom beide
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In deze tijd van geïntegreerde
spanningsregelaars is het voor
veel knutselaars waarschijnlijk
een verademing om weer eens
een schema van een "ouder-
wetse" diskreet opgebouwde
voeding onder de neus te krij-
gen. Dit exemplaar levert een
(nauwkeurig instelbare) uit-
gangsspanning van 13,B V bij
een maximale stroom van
10 A en is bovendien kortsluit-
vast. Behalve de benodigde
trafo 12 x lB V/B A) bevat de
schakeling uitsluitend stan-
daard-onderdelen, waarvan de
gemiddelde hobbyist het me-
rendeel waarschijnlijk in zijn
rommeldoos heeft liggen.
Als we het gedeelte rond Tl
even wegdenken, zien we dat
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terzijde van de speler gemon-
teerd.

De voeding kan worden afge-
takt van de digitale 5-V-
voeding in de speler. De
stroomopname is minder dan
40 mA. Schakelaar Sl wordt
op de frontplaat of aan de ach-

TLC556, aangezien het TLC-
type niet genoeg uitgangs-
stroom kan leveren om twee
LED's aan te sturen.
De hele schakeling wordt on-
dergebracht in de CD-speler.

ICla een puls levert, licht de
LED op. Noodzakelijk is de LED
niet, u kunt ze ook weglaten
(samen met RB).
Voor ICl dient een NE556 te
worden genomen en geen
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ontwerp: G. Renker
(Duitstend}

S-YHS-naar-YHS-omzeHer

Steeds meer video-apparaten
worden voorzien van een zo-
genaamde S-VHS- of Y/C-
uitgang. Op deze uitgang
staan de zwart/wit-informatie
(luminantie of YI en kleuren-
informatie Ichrominantie of Cl
van een video-beeld op ge-
scheiden pennen. Door deze
scheiding van informatie is de
kwaliteit van het video-beeld
dat met een S-VHS-signaal
wordt opgewekt een stuk be-
ter dan een gewoon CVBS-
signaal. De hinderlijke interfe-
rentie tussen het zwart/wit-
beeld en de kleur-informatie
behoort nu tot het verleden.
Het nadeel van S-VHS-
signalen is echter dat oudere
televisietoestellen die geen
speciale S-VHS-ingang bezit-
ten, er niets mee kunnen be-
ginnen. In zo'n geval kan de S-
VHS-naar-VHS-omzetter inge-
zet worden. Deze kleine scha-
keling kombineert de zwart/-
wit- en kleuren-komponenten
weer tot het alom bekende
CVBS-signaal.
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een goede DC-ontkoppeling
aan de ingang heeft, dan kun-
nen de kondensatoren C4 en
C5 alsmede weerstand Rl0
vervallen. Voorwaarde is dan
wel dat de ingangsimpedantie
van 75 Q geldt voor zowel de
AC- als de DC-komponent.
De stroomopname van de hele
schakeling bedraagt ongeveer
25 mA.

De twee komponenten van
het S-VHS-signaal bereiken de
schakeling via Kl en K2. De
luminantie-komponent heeft
een amplitude van 1 VII' de
chrominantie-komponent
0,5 Vit" Vandaar dat bij de op-
telling een weegfaktor wordt
toegepast. Het uitgangssig-
naal is opgebouwd met 1/3
van de luminantie-komponent
en 2/3 van de chrominantie-
komponent. Het signaal op de
basis van Tl heeft een ampli-

tude van 666 mVIt" De totale
versterkrnqstaktor van de
schakeling is ingesteld op 3
maal IR9/RBI. zodat op de kol-
lektor van T2 een signaal van
ongeveer 2 VII staat. De weer-
standsdeler bestaande uit Rll
en de ingangsimpedantie van
de ontvanger 175 Q) halveren
het signaal dat de ontvanger
bereikt. Daarmee komt het
signaalnivo in de ontvanger
weer exakt op 1 VII uit.
Weet u zeker dat de ontvanger

(944004)
ontwerp: J. Kiretter {Duitslsnd}

diskrefe voeding

laatstgenoemde spanning
door overbelasting onder ca.
5 V, dan zal Tl gaan sperren.
Via 06 wordt T2 dan vol open-
gestuurd, met als gevolg dat
T3 ... T6 zo goed als volledig
sperren en de uitgangsspan-
ning daalt tot een verwaar-
loosbare waarde waarbij er
nauwelijks nog stroom kan lo-
pen.
Om weer uit deze toestand te
raken, wordt via 03 een 50-
Hz-signaal op de basis van Tl
toegevoerd, waarvan de am-
plitude overigens met behulp
van 04 en 05 tot 1,3 V be-
grensd wordt. Tl komt hier-
door periodiek dus heel even
in geleiding en probeert zo de
voeding weer te herstarten.

de opzet zeer klassiek is. Met
behulp van zener 07 en span-
ningsdeler R6/Pl/R7 is rond
T2 een instelbare spannings-
bron gekreëerd, welke gevolgd
wordt door een serie van drie
emittervolgers. De laatste
daarvan bestaat uit twee
parallel geschakelde "good
old" 2N3055-ers (T5/T6), die
in eendrachtige samenwerking
de uitgangsstroom leveren.
Niets bijzonders dus.
Wél bijzonder is de hier toege-
paste manier van stroombe-
grenzing, want daarvoor is Tl
aan de schakeling toege-
voegd. Zoals te zien wordt de
basisspanning voor Tl via
weerstand R4 betrokken van
de uitgangsspanning. Daalt

Dit lukt uiteraard pas als de
overbelasting of kortsluiting
aan de uitgang inmiddels is
opgeheven. Een en ander
heeft wel tot gevolg dat er in
kortgesloten toestand toch be-
trekkelijk grote stroompulsen
door de belasting blijven lo-
pen, maar deze zijn dermate
kort (ca. 2 ms) dat er weinig
gevaar van te duchten valt.
Even wat praktische opmer-
kingen. Bij T5 en T6 ontbreken
de emitterweerstanden die bij
parallelschakeling normaliter
worden toegepast om de
stroom te verdelen. In plaats
daarvan fungeren de aansluit-
draden van de beide emitters
als "verdeelweerstand"; deze
draden moeten daarom beide
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In deze tijd van geïntegreerde
spanningsregelaars is het voor
veel knutselaars waarschijnlijk
een verademing om weer eens
een schema van een "ouder-
wetse" diskreet opgebouwde
voeding onder de neus te krij-
gen. Dit exemplaar levert een
(nauwkeurig instelbare) uit-
gangsspanning van 13,B V bij
een maximale stroom van
10 A en is bovendien kortsluit-
vast. Behalve de benodigde
trafo 12 x lB V/B A) bevat de
schakeling uitsluitend stan-
daard-onderdelen, waarvan de
gemiddelde hobbyist het me-
rendeel waarschijnlijk in zijn
rommeldoos heeft liggen.
Als we het gedeelte rond Tl
even wegdenken, zien we dat
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ca. 10 cm lang zijn en een dia-
meter hebben van 0,7 mmo
Door de hier toegepaste "told-
back" -stroorn begrenzing
hoeft het koellichaam voor
T5fT6 niet al te groot te zijn;
eentje van 2,5 °CfW (bijv. ty-
pe SK01, 10 cm lang) volstaat.
Kies voor T5 en T6 bij voor-
keur de TO-3-behuizing en
monteer de transistoren met
behulp van isolatieplaat jes.
Voor fijnregelaar Pl kan het
beste een mul ti turn-type of
een goede enkelslags-
instelpot worden gebruikt.
Buffer-elko Cl kan worden sa-
mengesteld uit drie parallel ge-
schakelde exemplaren van
4700 f'F; dat is minstens zo
goed en bovendien goedkoper.
01 en 02 moeten minimaal
lO-A-typen zijn en soms is het
goedkoper om hiervoor twee
dioden uit een 10-A-brugcel te
gebruiken. Let er tenslotte bij
de bouw op dat de grote stro-
men niet door het stuurge-
deelte lopen!

18V 01

naar een ontwerp van A/tai (944034)

elektreet-mikrofoon

Ofschoon op veel oude tele-
foontoestellen in elektrisch en
mechanisch opzicht weinig
aan te merken valt, kunnen zij
zich qua geluidskwaliteit toch
niet meten met de moderne
elektronische telefoons (met
uitzondering misschien van de
allergoedkoopste "Hong-
Kong" -versies]. Dit verschil
komt grotendeels op rekening
van de klassieke koolmikro-
foon die zich doorgaans nog in
het mondstuk bevindt. Met
behulp van een elektreet-kao-
sule en wat elektronica kan
zo' n ouderwetse telefoon ech-
ter weer geheel bij de tijd wor-
den gebracht. De hier beschre-
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ven schakeling is speciaal voor
dat doel ontworpen.
Als we naar het schema kij-
ken, zien we een konventio-
neelogende De-gekoppelde,
uit drie transistoren bestaande
versterkertrap. waarvan de uit-
gangsspanning wordt gesu-
perponeerd op de voedings-
spanning. Op deze manier is
de mikrofoon/versterker-kom-
binatie in elektrisch opzicht
volkomen kompati bel met de

. eerdergenoemde koolmikro-
foon, alleen is het geluid stuk-
ken beter.

944034 • 11

Aangezien een elektreet-mi-
krofoon doorgaans een uitge-
sproken rechte frekwentieka-
rakteristiek bezit over een zeer
groot bereik, is het aan de ver-
sterker om hier het voor tele-
foongebruik gewenste door-
laatgebied uit te filteren. Voor
een goede verstaanbaarheid
wordt daarvoor meestal het
gedeelte tussen ca. 500 Hz en
4,2 kHz aangehouden. Om
dat te realiseren, wordt het mi-
krofoonsignaal allereerst door
een hoogdoorlaatfilter geleid;
dat bestaat hier uit het net-
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ca. 10 cm lang zijn en een dia-
meter hebben van 0,7 mmo
Door de hier toegepaste "told-
back" -stroorn begrenzing
hoeft het koellichaam voor
T5fT6 niet al te groot te zijn;
eentje van 2,5 °CfW (bijv. ty-
pe SK01, 10 cm lang) volstaat.
Kies voor T5 en T6 bij voor-
keur de TO-3-behuizing en
monteer de transistoren met
behulp van isolatieplaat jes.
Voor fijnregelaar Pl kan het
beste een mul ti turn-type of
een goede enkelslags-
instelpot worden gebruikt.
Buffer-elko Cl kan worden sa-
mengesteld uit drie parallel ge-
schakelde exemplaren van
4700 f'F; dat is minstens zo
goed en bovendien goedkoper.
01 en 02 moeten minimaal
lO-A-typen zijn en soms is het
goedkoper om hiervoor twee
dioden uit een 10-A-brugcel te
gebruiken. Let er tenslotte bij
de bouw op dat de grote stro-
men niet door het stuurge-
deelte lopen!

18V 01

naar een ontwerp van A/tai (944034)

elektreet-mikrofoon

Ofschoon op veel oude tele-
foontoestellen in elektrisch en
mechanisch opzicht weinig
aan te merken valt, kunnen zij
zich qua geluidskwaliteit toch
niet meten met de moderne
elektronische telefoons (met
uitzondering misschien van de
allergoedkoopste "Hong-
Kong" -versies]. Dit verschil
komt grotendeels op rekening
van de klassieke koolmikro-
foon die zich doorgaans nog in
het mondstuk bevindt. Met
behulp van een elektreet-kao-
sule en wat elektronica kan
zo' n ouderwetse telefoon ech-
ter weer geheel bij de tijd wor-
den gebracht. De hier beschre-
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ven schakeling is speciaal voor
dat doel ontworpen.
Als we naar het schema kij-
ken, zien we een konventio-
neelogende De-gekoppelde,
uit drie transistoren bestaande
versterkertrap. waarvan de uit-
gangsspanning wordt gesu-
perponeerd op de voedings-
spanning. Op deze manier is
de mikrofoon/versterker-kom-
binatie in elektrisch opzicht
volkomen kompati bel met de

. eerdergenoemde koolmikro-
foon, alleen is het geluid stuk-
ken beter.

944034 • 11

Aangezien een elektreet-mi-
krofoon doorgaans een uitge-
sproken rechte frekwentieka-
rakteristiek bezit over een zeer
groot bereik, is het aan de ver-
sterker om hier het voor tele-
foongebruik gewenste door-
laatgebied uit te filteren. Voor
een goede verstaanbaarheid
wordt daarvoor meestal het
gedeelte tussen ca. 500 Hz en
4,2 kHz aangehouden. Om
dat te realiseren, wordt het mi-
krofoonsignaal allereerst door
een hoogdoorlaatfilter geleid;
dat bestaat hier uit het net-

C5
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Onderdelenlijst

Weerstanden:
Rl = 1 x lk8
R2,R9 ;:; 2 x 68 k
R3 = 1 x 4k7
R4 = 1 x 470 k
R5 = 1 x 15 k
R6 = 1 x 1 k
R7,R8 = 2 x 1k5
R10 ;:; 1 x 82 k
R1l ;:; 1 x 470 Q
R12 = 1 x 22 Q/5 W

Kondensatoren :
Cl = 1 x 33 n
C2 = 1 x 39 p
C3 = 1 x 120 p
C4 = 1 x 330 p
C5 = 1 x 47 ~/63 V radia-

al
C6 = 1 x 68 n, steek

5mm

Halfgeleiders:
01,02 ::::;2 x 10 Vil W ze-

ner
03,04 = 2 x 1N4001
Tl = 1 x BC547B
T2 = 1 x BC557B
T3 ::::;1 x BC639

Diversen:
Mie 1 ::::;1 x elektreet-

mikrofoon (bijv. CM105-8;
diam. 10 mm, R = 2 kQ)

werk C1/R2. De laagdoorlaat-
filtering op 4,2 kHz vindt
plaats met behulp van C3 en
R4; laatstgenoemde kompo-
nenten zijn opgenomen in het
terugkoppelnetwerk tussen
T2 en T1. De kondensatoren
C2 en C6 hebben tot taak om
HF-stoorsignalen te onder-
drukken, die zich mogelijk op
de lijn bevinden of door het te-

Een goedkoop digitaal IC, een
weerstand, een LED en een 9-
V-batterij volstaan om een al-
leraardigst testapparaat je te
konstrueren. Geen echt nauw-
keurig meetinstrument natuur-
lijk, maar dat kan ook niet met
zo weinig onderdelen. De
schakeling is bedoeld om de
aanwezigheid te signaleren
van pulserende of wisselende
elektrische velden en doet dat
door middel van een knippe
rende LED. Daarvoor hoeft el
hoegenaamd geen stroom
door de te testen geleider te
lopen; louter spanning is vol-
doende.
Zoals te zien gaat het om een
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de print gemonteerd en met
korte draadjes op de met
"MIC" gemerkte punten aan-
gesloten.
Als de zaak op zijn goede wer-
king is gekontroleerd, kan de
print definitief worden inge-
bouwd. Daarbij wordt de ko-
perzijde eerst ingespoten met
beschermende spray, teneinde
de print terdege te bescher-
men tegen de korroderende
uitwerking van de menselijke
adem. Als dat gebeurd is, kan
de print met bijvoorbeeld
twee-komponenten-lijm in het
mikrofoon kompartiment wor-
den gemonteerd. Zorg dat zo-
wel mikrofoon als print dege-
lijk bevestigd zijn, want een te-
lefoonhoorn is nu eenmaal een
instrument waar vaak zorge-
loos en ruw mee omgespron-
gen wordt en daar moet de in-
houd natuurlijk wel tegen kun-
nen!

(944003)
ontwerp: F. Hueber (Duitsland)

lefoonsnoer of de elektreet-
. kapsule worden opgepikt. Het
netwerk R6/C4 is toegevoegd
om de stabiliteit van de ver-
sterker te verbeteren.
Het DC-gedrag van de verster-
ker is zodanig dat het lijkt op
dat van een koolmikrofoon,
namelijk een niet-lineaire
weerstand. De dioden D1 ..
.. D4 aan de uitgang van de

versterker vormen een dubbel-
fasige gelijkrichter, welke een
voedingsspanning levert die
redelijk onafhankelijk is van de
telefoonlijnstroom (die kan na-
melijk tussen 15 en 150 mA
variëren, afhankelijk van het
telefoon-systeem, de lengte
van de leiding, etc.). De gelijk-
richter zorgt tevens dat de po-
lariteit van de voedingsspan-
ning altijd juist is. Voor het au-
diosignaal vormt de gelijkricht-
brug absoluut geen belemme-
ring, aangezien de dioden ge-
leiden ten gevolge van de
stroom die door de lijn loopt
zodra de hoorn van de haak
wordt genomen. Het feit dat

speurneus

decimale teller met tien gede-
kodeerde uitgangen. Aan de
klok-ingang is een meetpen
aangesloten die uit niet meer
bestaat dan een gewoon stuk-
je montagedraad van enkele
centimeters. Door het elek-
trisch veld in kwestie wordt in
de meetpen een minuskule
spanning geïnduceerd. Dankzij
de zeer hoogohmige ingang
van het IC is deze spanning
echter toch al gauw hoog ge-
noeg om als kloksignaal voor
de teller te fungeren. De aan
een willekeurige uitgang aan-
gesloten LED begint daardoor
te knipperen met een frekwen-
tie die tien maal lager is dan de

voor D1 en D2 zenerdioden
zijn gebruikt, heeft alles te ma-
ken met de beveiliging van de
schakeling. Zoiang de lijnspan-
ning onder de zenerspanning
blijft, gedragen D1 en D2 zich
als normale dioden. Wordt de
spanning hoger, dan houden
zij de voedingsspanning van
de schakeling in kombinatie
met R12 binnen veilige gren-
zen.
De schakeling kan het beste
worden opgebouwd op de hier
afgedrukte print. Als die print
netjes langs de cirkel wordt
uitgezaagd, past hij precies in
het mondstuk van een T65-
telefoonhoorn, nadat daar de
kool mikrofoon uit is verwij-
derd. Omdat er nogal wat ver-
schillende telefoontypen be-
staan, is het aan te bevelen de
modifikatie van de telefoon
met de nodige zorgvuldigheid
uit te voeren. Meestal zal het
nodig zijn om aan de originele
veerkontakten draadjes te sol-
deren. De elektreet-kapsule
wordt aan de koperzijde van

CT~~~101 0

1

IC1 2

3
+ 10

15 CT=O

4017

frekwentie van het opgepikte
veld. In het geval van een 50
Hz wisselspanning, knippert
de "speurneus" dus vijf keer
per sekonde - een ritme dat
goed zichtbaar is. Het stroom-

verbruik bedraagt ongeveer
10 mA.

(944012)
ontwerp: M. 8aireuther
(Duitsland)
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Onderdelenlijst

Weerstanden:
Al = 1 x lk8
A2,A9 = 2 x 68 k
A3 = 1 x 4k7
A4 = 1 x 470 k
A5 = 1 x 15 k
A6 = 1 x 1 k
A7,A8 = 2 x lk5
AIO = 1 x 82 k
All = 1 x 470 Q

A12 = 1 x 22 Q/5 W

Kondensatoren:
Cl = 1 x 33 n
C2 = 1 x 39 p
C3 = 1 x 120 p
C4 = 1 x 330 p
C5 = 1 x 47 1'/63 V radia-
al

C6 = 1 x 68 n, steek
5mm

voor 01 en 02 zenerdioden
zijn gebruikt. heeft alles te ma-
ken met de beveiliging van de
schakeling. Zolang de lijnspan-
ning onder de zenerspanning
blijft, gedragen 01 en 02 zich
als normale dioden. Wordt de
spanning hoger, dan houden
zij de voedingsspanning van
de schakeling in kombinatie
met R12 binnen veilige gren-
zen.
De schakeling kan het beste
worden opgebouwd op de hier
afgedrukte print. Als die print
netjes langs de cirkel wordt
uitgezaagd, past hij precies in
het mondstuk van een T65-
telefoonhoorn, nadat daar de
koolmikrofoon uit is verwij-
derd. Omdat er nogal wat ver-
schillende telefoontypen be-
staan, is het aan te bevelen de
modifikatie van de telefoon
met de nodige zorgvuldigheid
uit te voeren. Meestal zal het
nodig zijn om aan de originele
veerkontakten draadjes te sol-
deren. De etektreer-kapsule
wordt aan de koperzijde van

de print gemonteerd en met
korte draadjes op de met
"MIC" gemerkte punten aan-
gesloten.
Als de zaak op zijn goede wer-
king is gekontroleerd, kan de
print definitief worden inge-
bouwd. Daarbij wordt de ko-
perzijde eerst ingespoten met
beschermende spray, teneinde
de print terdege te bescher-
men tegen de korroderende
uitwerking van de menselijke
adem. Als dat gebeurd is, kan
de print met bijvoorbeeld
twee-komponenten-lijm in het
mikrofoon kompartiment wor-
den gemonteerd. Zorg dat zo-
wel mikrofoon als print dege-
lijk bevestigd zijn, want een te-
lefoonhoorn is nu eenmaal een
instrument waar vaak zorge-
loos en ruw mee omgespron-
gen wordt en daar moet de in-
houd natuurlijk wel tegen kun-
nen!

(944003)
ontwerp: F. Hueber (Duitsland)

lefoonsnoer of de elektreet-
kapsule worden opgepikt. Het
netwerk R6/C4 is toegevoegd
om de stabiliteit van de ver-
sterker te verbeteren,
Het DC-gedrag van de verster-
ker is zodanig dat het lijkt op
dat van een koolmikrofoon,
namelijk een niet-lineaire
weerstand, De dioden 01 ..
.. 04 aan de uitgang van de
versterker vormen een dubbel-
fasige gelijkrichter, welke een
voedingsspanning levert die
redelijk onafhankelijk is van de
telefoonlijnstroom (die kan na-
melijk tussen 15 en 150 mA
variëren, afhankelijk van het
telefoon-systeem, de lengte
van de leiding, etc.). De gelijk-
richter zorgt tevens dat de po-
lariteit van de voedingsspan-
ning altijd juist is. Voor het au-
diosignaal vormt de gelijkricht-
brug absoluut geen belemme-
ring, aangezien de dioden ge-
leiden ten gevolge van de
stroom die door de lijn loopt
zodra de hoorn van de haak
wordt genomen. Het feit dat

Halfgeleiders:
01,02 = 2 x 10 Vil W ze-
ner

03,04 = 2 x lN4001
Tl = 1 x 8C547B
T2 1 x BC557B
T3 = 1 x BC639

Diversen:
Mie1 = 1 x elektreet-
mikrofoon (bijv. CM105-8;
diam. 10 mm, A = 2 kQ)

werk Cl/R2. De laagdoorlaat-
filtering op 4,2 kHz vindt
plaats met behulp van C3 en
R4; laatstgenoemde kompo-
nenten zijn opgenomen in het
terugkoppelnetwerk tussen
T2 en Tl. De kondensatoren
C2 en C6 hebben tot taak om
HF-stoorsignalen te onder-
drukken, die zich mogelijk op
de lijn bevinden of door het te-

speurneus

decimale teller met tien gede-
kodeerde uitgangen. Aan de
klok-ingang is een meetpen
aangesloten die uit niet meer
bestaat dan een gewoon stuk-
je montagedraad van enkele
centimeters. Door het elek-
trisch veld in kwestie wordt in
de meetpen een minuskule
spanning geïnduceerd. Dankzij
de zeer hoogohmige ingang
van het IC is deze spanning
echter toch al gauw hoog ge-
noeg om als kloksignaal voor
de teller te fungeren. De aan
een willekeurige uitgang aan-
gesloten LED begint daardoor
te knipperen met een frekwen-
tie die tien maal lager is dan de

Een goedkoop digitaal IC, een
weerstand, een LED en een 9-
V-batterij volstaan om een al-
leraardigst testapparaat je te
konstrueren. Geen echt nauw-
keurig meetinstrument natuur-
lijk, maar dat kan ook niet met
zo weinig onderdelen. De
schakeling is bedoeld om de
aanwezigheid te signaleren
van pulserende of wisselende
elektrische velden en doet dal
door middel van een knippe
rende LED. Daarvoor hoeft e.
hoegenaamd geen stroom
door de te testen geleider te
lopen; louter spanning is vol-
doende.
Zoals te zien gaat het om een

frekwentie van het opgepikte
veld. In het geval van een 50
Hz wisselspanning, knippert
de "speurneus" dus vijf keer
per sekonde - een ritme dat
goed zichtbaar is. Het stroom-

verbruik bedraagt ongeveer
10 mA.

(944012)
ontwerp: M. 8aireuther
(Duitsland)
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De titel die hierboven staat, is
misschien een tikkeltje over-
dreven. Waar het hier om gaat,
is een huidweerstandmeter die
ook als leugendetektor bruik-
baar is omdat de waarde van
de huidweerstand (door tran-
spiratie) maatgevend is voor
de emotionele toestand waar-
in iemand verkeert. Het geheel
is opgebouwd uit twee senso-
ren (ST3 en ST4), een regelcir-
cuit (IC1, T1) en een uit een
display-driver (lC2) en een
LED-array ·(D1... D9) be-
staande uitlezing. Als senso-
ren fungeren twee kleine stuk-
jes printplaat die een beetje
worden bevochtigd en vervol-
gens met wat leukoplast op de
onderarmen van de proefper-
soon worden bevestigd.
De opzet is als volgt. Het re-
gelcircuit zorgt dat tussen de
sensoren een konstante span-
ning ter grootte van de halve
voedingsspanning wordt ge-
handhaafd, terwijl IC2 met be-
hulp van R3 en R4 zo is inge-
steld dat in rust de middelste
LED brandt. Treedt er een plot-
selinge weerstandsverande-
ring op tussen de sensoren,
dan kan het (vrij trage) regel-
circuit dit niet bijbenen en
treedt er een spanningsvaria-
tie op die met behulp van IC1b

elektuur 7/8-94

1C2

leugen!) zal de uitgangsspan-
ning van IC1b zich in negatieve
richting bewegen en zal het
lichtpuntje naar onderen (rich-
ting D1) gaan; een toename
van de huidweerstand (ont-
spanning) veroorzaakt het om-
gekeerde.
Het regelcircuit bestaat uit een
buffer (lC1a), een integrator
(IC1c) en een inverter (lC1d)
met een stroombron (T1) er-
achter. De werking valt het
beste te verklaren door even
uit te gaan van de situatie dat
de spanning op ST4 niét de
halve voedingsspanning be-
draagt, maar net iets hoger is.
Via buffer IC1a belandt deze
spanning op de inverterende
ingang van IC1c. Aangezien de
niet-inverterende ingang van
deze opamp met behulp van
R1/R2 exakt op de halve voe-
dingsspanning is ingesteld, zal
de uitgangsspanning van IC1c
langzaam (door de aanwezig-
heid van C4) dalen. De uitgang
van inverter IC1d beweegt zich
daarop juist in positieve rich-
tinq, met als gevolg dat T1 ver-
der in geleiding wordt ge-
stuurd en de spanning op ST4

wordt versterkt en aan dis-
play-driver IC2 wordt doorge-
geven. De brandende LED zal
dan vanuit het midden van de

balk naar boven of naar onde-
ren verschuiven. In geval van
een afname van de huidweer-
stand (toename transpiratie:

2

,
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daalt. Daarmee is het kringetje
rond en is de regellus kom-
pleet. De truc is nu dat door de
vrij grote tijdkonstante van het
netwerk Rl0/C4 kortstondige
spanningsveranderingen niét
door het regelsysteem worden
gekompenseerd en dus in hun
volle omvang via R8 bij ver-
sterker IClb belanden - met
het inmiddels bekende gevolg
voor de uitlezing.
Met potmeter R6 kan de ge-
voeligheid van de schakeling
worden ingesteld. De weer-
standen R16 en R18 bescher-
men de ingang in kombinatie
met de dioden 011 en 012 te-

In het recente verleden zijn er
in Elektuur diverse elektroni-
sche rijrichting-omschakelaars
voor Märklin-Iokomotieven be-
schreven. De laatste daarvan
betrof de "telex-Iokschake-
laar" uit de Halfgeleidergids
van '92. We hebben daarbij
terloops opgemerkt dat uiter-
aard ook de treinverlichting
automatisch met de rijrichting
kan worden omgeschakeld,
maar we hebben er nooit ex-
pliciet bij vermeld hoe dit pre-

Bij een voldoende hoge span-
ning is het in principe geen
probleem om NiCd-celien op
te laden vanuit een zonnecel.
Zo is bijvoorbeeld een zonne-
paneel met een spanning van
6 V en een stroom van 50 mA
krachtig genoeg om vier
penlight-akku's op te laden.
Betaalbare zonnepanelen heb-
ben alleen het probleem dat zij
gewoonlijk een spanning leve-
ren die beduidend lager is dan
6V.
Halfgeleiderfabrikant Maxim
levert een serie geïntegreerde
schakelingen die geschikt is
voor het konverteren van ge-
lijkspanningen. De step-up-
omzetter MAX631 wordt in
deze schakeling gebruikt om
vier NiCd-celien met een kapa-
citeit van 500 mAh op te Ia-
den met behulp van één 3-V-
zonnecel. Het nadeel van deze

66 elektuur718-94

gen te hoge ingangsspannin-
gen. Ook voorschakelweer-
stand R17 vormt een extra be-
veiliging in het geval er iets
vreemds met de sensoren zou
gebeuren. Uit veiligheidsover-
wegingen mag de voeding van
de schakeling uitsluitend met
een 9-V-bauerij gebeuren. De
stroomopname ligt tussen 10
en 20 mA.

(949503)
ontwerp: (cl 1994 ELV GmbH

C2,C6 = 2 x 100 1'116V
C3 1 x 220 n
C4 1 x 22 1'/50 V
C5 1 x 1 1'/100 V

Dnderdelenlijst

Weerstanden:
Rl,R2,Rll,R12 4 x
100 k

R3 = 1 x 18 k
R4 = 1 x 15 k
R5 = 1 x 1k5
R6 = 1 x 470-k-
instelpotmeter, liggend

R7 = 1 x 47 k
R8,R13,R16... R1B = 5 x

10 k
R9,Rl0 = 2 x 220 k
R14 1 x 3k3
R15=lxlk

Kondensatoren:
Cl = 1 x 101'/25 V

lok-lichfaufomaaf

cies dient te gebeuren. Dat
verzuim maken we nu goed.
Bijgaand schema illustreert
hoe, door toevoeging van
slechts twee dioden, het ge-
drag van de lampjes aan de rij-
richting van de lokomotief kan
worden gekoppeld. Ten over-
vloede zij vermeld dat Lal en
La2 de gloeilampjes voorstel-
len die in de lokomotief inge-
bouwd zijn.
We hebben overigens nog een
tip voor mensen die de boven-

genoemde telex-lokschakelaar
willen toepassen in een loko-
motief zonder automatische
koppelingen. In dat geval kan
het gedeelte rond T5 zonder
meer weggelaten worden. Om
voorts de schakelcyclus tot
twee stappen te beperken
(voor-lachte ruit), wordt op de
print het koperspoor tussen
pen 10 en pen 15 van ICl on-
derbroken en wordt er tussen
pen 7 en pen 15 een draad-
brug gelegd.

step-up NiCd-lader

aanpak is wel dat het rende-
ment met ongeveer 20% zakt.
De MAX631 Ifiguur 1) is een
schakelende step-up-
konverter. die in de standaard-
opzet een ingangsspanning
tussen 1,5 en 5,6 V omzet
naar een konstante uitgangs-
spanning van 5 V. Omdat voor
het opladen van vier NiCd-
cellen een spanning van 5 V
niet voldoende is, wordt met
Rl de interne spanningsdeler
zodanig aangepast dat de uit-
gangsspanning tot 7,5 V toe-
neemt. Cl zorgt voor de ge-
wenste buffering van de uit-
gangsspanning. Door de span-
ningsaanpassing kan het IC bij
een ingangsspanning van 3 V
een stroom van 30 mA leve-
ren, bij grotere ingangsspan-
ningen zelfs meer dan 50 mA.
NiCd's hebben met een wat
grotere laadstroom dan

Halfgeleiders:
Dl ... DS = 9 x rode LED,
5 mm

Dl0 = 1 x niet aanwezig
Dll,012 = 2 x lN4148
Tl = 1 x BC548
ICI 1 x LM324
IC2 = 1 x LM3914

Diversen:
SI = 1 x enkelpolige
miniatuur-schakelaar

1 S-V-batterijmet aansluit-
clip

++

c.,

A

B

1944054)

50 mA is doorgaans geen pro-
bleem, indien zij daar maar
niet te lang mee geladen wor-
den.
Worden over langere termijnen
grotere spanningen dan 4 V
van de zonnecel verwacht,
dan moet de schakeling rond
Tl, R2, R3 en R4 toegevoegd
worden. Hiermee worden de
akku's beschermd en blijft de

vermogensdissipatie van het
IC binnen de perken. Dankzij
de toegevoegde schakeling zal
bij een uitgangsstroom van
meer dan 50 mA door de
spanningsval over R3 en R4
transistor Tl in geleiding ko-
men. De transistor parallel aan
de spanningsdeler reduceert
de uitgangsspanning dan zo-
danig dat de stroom tot circa



daalt. Daarmee is het kringetje
rond en is de regellus kom-
pleet. De truc is nu dat door de
vrij grote tijdkonstante van het
netwerk Rl0/C4 kortstondige
spanningsveranderingen niét
door het regelsysteem worden
gekompenseerd en dus in hun
volle omvang via R8 bij ver-
sterker IClb belanden - met
het inmiddels bekende gevolg
voor de uitlezing.
Met potmeter R6 kan de ge-
voeligheid van de schakeling
worden ingesteld. De weer-
standen R16 en R18 bescher-
men de ingang in kombinatie
met de dioden 011 en 012 te-

In het recente verleden zijn er
in Elektuur diverse elektroni-
sche rijrichting-omschakelaars
voor Märklin-Iokomotieven be-
schreven. De laatste daarvan
betrof de "telex-Iokschake-
laar" uit de Halfgeleidergids
van '92. We hebben daarbij
terloops opgemerkt dat uiter-
aard ook de treinverlichting
automatisch met de rijrichting
kan worden omgeschakeld,
maar we hebben er nooit ex-
pliciet bij vermeld hoe dit pre-

Bij een voldoende hoge span-
ning is het in principe geen
probleem om NiCd-celien op
te laden vanuit een zonnecel.
Zo is bijvoorbeeld een zonne-
paneel met een spanning van
6 V en een stroom van 50 mA
krachtig genoeg om vier
penlight-akku's op te laden.
Betaalbare zonnepanelen heb-
ben alleen het probleem dat zij
gewoonlijk een spanning leve-
ren die beduidend lager is dan
6V.
Halfgeleiderfabrikant Maxim
levert een serie geïntegreerde
schakelingen die geschikt is
voor het konverteren van ge-
lijkspanningen. De step-up-
omzetter MAX631 wordt in
deze schakeling gebruikt om
vier NiCd-celien met een kapa-
citeit van 500 mAh op te Ia-
den met behulp van één 3-V-
zonnecel. Het nadeel van deze
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gen te hoge ingangsspannin-
gen. Ook voorschakelweer-
stand R17 vormt een extra be-
veiliging in het geval er iets
vreemds met de sensoren zou
gebeuren. Uit veiligheidsover-
wegingen mag de voeding van
de schakeling uitsluitend met
een 9-V-bauerij gebeuren. De
stroomopname ligt tussen 10
en 20 mA.

(949503)
ontwerp: (cl 1994 ELV GmbH

C2,C6 = 2 x 100 1'116V
C3 1 x 220 n
C4 1 x 22 1'/50 V
C5 1 x 1 1'/100 V

Dnderdelenlijst

Weerstanden:
Rl,R2,Rll,R12 4 x
100 k

R3 = 1 x 18 k
R4 = 1 x 15 k
R5 = 1 x 1k5
R6 = 1 x 470-k-
instelpotmeter, liggend

R7 = 1 x 47 k
R8,R13,R16... R1B = 5 x

10 k
R9,Rl0 = 2 x 220 k
R14 1 x 3k3
R15=lxlk

Kondensatoren:
Cl = 1 x 101'/25 V

lok-lichfaufomaaf

cies dient te gebeuren. Dat
verzuim maken we nu goed.
Bijgaand schema illustreert
hoe, door toevoeging van
slechts twee dioden, het ge-
drag van de lampjes aan de rij-
richting van de lokomotief kan
worden gekoppeld. Ten over-
vloede zij vermeld dat Lal en
La2 de gloeilampjes voorstel-
len die in de lokomotief inge-
bouwd zijn.
We hebben overigens nog een
tip voor mensen die de boven-

genoemde telex-lokschakelaar
willen toepassen in een loko-
motief zonder automatische
koppelingen. In dat geval kan
het gedeelte rond T5 zonder
meer weggelaten worden. Om
voorts de schakelcyclus tot
twee stappen te beperken
(voor-lachte ruit), wordt op de
print het koperspoor tussen
pen 10 en pen 15 van ICl on-
derbroken en wordt er tussen
pen 7 en pen 15 een draad-
brug gelegd.

step-up NiCd-lader

aanpak is wel dat het rende-
ment met ongeveer 20% zakt.
De MAX631 Ifiguur 1) is een
schakelende step-up-
konverter. die in de standaard-
opzet een ingangsspanning
tussen 1,5 en 5,6 V omzet
naar een konstante uitgangs-
spanning van 5 V. Omdat voor
het opladen van vier NiCd-
cellen een spanning van 5 V
niet voldoende is, wordt met
Rl de interne spanningsdeler
zodanig aangepast dat de uit-
gangsspanning tot 7,5 V toe-
neemt. Cl zorgt voor de ge-
wenste buffering van de uit-
gangsspanning. Door de span-
ningsaanpassing kan het IC bij
een ingangsspanning van 3 V
een stroom van 30 mA leve-
ren, bij grotere ingangsspan-
ningen zelfs meer dan 50 mA.
NiCd's hebben met een wat
grotere laadstroom dan

Halfgeleiders:
Dl ... DS = 9 x rode LED,
5 mm

Dl0 = 1 x niet aanwezig
Dll,012 = 2 x lN4148
Tl = 1 x BC548
ICI 1 x LM324
IC2 = 1 x LM3914

Diversen:
SI = 1 x enkelpolige
miniatuur-schakelaar

1 S-V-batterijmet aansluit-
clip

++

c.,

A

B

1944054)

50 mA is doorgaans geen pro-
bleem, indien zij daar maar
niet te lang mee geladen wor-
den.
Worden over langere termijnen
grotere spanningen dan 4 V
van de zonnecel verwacht,
dan moet de schakeling rond
Tl, R2, R3 en R4 toegevoegd
worden. Hiermee worden de
akku's beschermd en blijft de

vermogensdissipatie van het
IC binnen de perken. Dankzij
de toegevoegde schakeling zal
bij een uitgangsstroom van
meer dan 50 mA door de
spanningsval over R3 en R4
transistor Tl in geleiding ko-
men. De transistor parallel aan
de spanningsdeler reduceert
de uitgangsspanning dan zo-
danig dat de stroom tot circa



50 mA beperkt wordt. De in-
gebouwde stroombegrenzing
verlaagt het rendement van de
schakeling enigszins, ook
moet men zich realiseren dat

over R3 en R4 een spanning
van 0,5 V valt. Voor spoel L1
kan een gewone standaard
zelfinduktie gebruikt worden,
als deze maar geschikt is voor

de opgenomen stroom. Ten-
slotte moet we nog melden
dat pen-kompatibele IC's zoals
de MAX632 (12 V) en de
MAX633 (15 VI ook in de

schakeling gebruikt kunnen
worden.

(944021)

PC-interface voor Casio Organiser

Deze schakeling vormt een
simpele en goedkope interface
die de verbinding verzorgt tus-
sen een Casio orqaniser (type
SF5100, 5300 of 93001 en
een PC. Casio verkoopt hier-
voor een speciale interface on-
der de naam Super-Datalink.
Voor een relatief hoge prijs
verkrijgt men dan een simpel
stukje elektronica dat iedere
hobbyist zelf eenvoudig kan
bouwen. In figuur 1 tonen we
de opzet van zo'n interface.
Twee inverters bufferen de
TxD- en de RxD-lijn. Gemaks-
halve is hierbij voorbij gegaan
aan de voorgeschreven
RS232-nivo's van ± 5 ..
. . ± 15 V, de schakeling be-
perkt zich dus tot gewone
TTL-nivo's. Vrijwel alle PC's
kunnen daarmee uit de voe-
ten.
Dl en R2 beschermen de
schakeling als de aansluitin-
gen RxD en TxD per ongeluk

verwisseld worden. Dit kan
gebeuren als een verkeerde
kabel gebruikt wordt. Boven-
dien maakt R2 de kabel min of
meer kortsluitvast. Ook de
RxD-lijn is afdoende beveiligd.
Zodra op de TxD-uitgang van
de PC een negatieve spanning
verschijnt, spert namelijk 02
en trekt Rl de ingang van de
inverter naar massa. Bij een
hogere spanning dan + 5 V
zorgt de interne beveiliging
van de inverter voor de gewen-
ste besenermmo.
Door de energiezuinige opzet
van de schakeling kan de
noodzakelijke voedingsspan-
ning uit de RS232-aansluiting
van de PC onttrokken worden .
Dit is mogelijk omdat de DTR-
aansluiting van de PC vol-
doende stroom kan leveren.
Bovendien speelt de DTR-
uitgang in de verbinding tus-
sen PC en organiser geen rol.
De low-drop-spanningsrege-

laar IC2 zorgt er voor dat de
spanning van de DTR-uitgang
wordt omgezet naar een sta-
biele 5-V-voeding.
De auteur heeft de interface
met sukses getest met de Ca-
sio SF5300. Omdat voor de
SF5100 en de SF9300 dezelf-

de interface wordt aangebo-
den, gaan we er van uit dat
ook bij deze modellen de scha-
keling bruikbaar is.

(9440621
ontwerp: A. Schiefen
(Duitsland)

snelschakelaar voor power amp

De gewaardeerde en veelvul-
dig nagebouwde power amp
maakt in de oorspronkelijke
opzet voor zijn inschakelver-
traging gebruik van een relais.
Hierdoor worden hinderlijke in-
schakelklikken effektief onder-
drukt. Bij het uitschakelen
blijft het relais helaas nog een
tijdje aangetrokken, met als
gevolg dat er soms uitschakel-
geluiden hoorbaar zijn. Deze
zullen versterker noch luid-
spreker beschadigen, maar ze
zullen op den duur wel gaan ir-
riteren. Met behulp van de hier
voorgestelde schakelingen is
op simpele wijze een einde te
maken aan dit fenomeen. In fi-
guur 1 is de eerste oplossing
te vinden. Hierbij wordt de ver-
binding tussen relais Rel/ano-
de 06 en R56/anode 07 on-
derbroken. Een transistor

1
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50 mA beperkt wordt. De in-
gebouwde stroombegrenzing
verlaagt het rendement van de
schakeling enigszins, ook
moet men zich realiseren dat
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van 0,5 V valt. Voor spoel L1
kan een gewone standaard
zelfinduktie gebruikt worden,
als deze maar geschikt is voor
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slotte moet we nog melden
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MAX633 (15 VI ook in de

schakeling gebruikt kunnen
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simpele en goedkope interface
die de verbinding verzorgt tus-
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SF5100, 5300 of 93001 en
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voor een speciale interface on-
der de naam Super-Datalink.
Voor een relatief hoge prijs
verkrijgt men dan een simpel
stukje elektronica dat iedere
hobbyist zelf eenvoudig kan
bouwen. In figuur 1 tonen we
de opzet van zo'n interface.
Twee inverters bufferen de
TxD- en de RxD-lijn. Gemaks-
halve is hierbij voorbij gegaan
aan de voorgeschreven
RS232-nivo's van ± 5 ..
. . ± 15 V, de schakeling be-
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schakeling als de aansluitin-
gen RxD en TxD per ongeluk

verwisseld worden. Dit kan
gebeuren als een verkeerde
kabel gebruikt wordt. Boven-
dien maakt R2 de kabel min of
meer kortsluitvast. Ook de
RxD-lijn is afdoende beveiligd.
Zodra op de TxD-uitgang van
de PC een negatieve spanning
verschijnt, spert namelijk 02
en trekt Rl de ingang van de
inverter naar massa. Bij een
hogere spanning dan + 5 V
zorgt de interne beveiliging
van de inverter voor de gewen-
ste besenermmo.
Door de energiezuinige opzet
van de schakeling kan de
noodzakelijke voedingsspan-
ning uit de RS232-aansluiting
van de PC onttrokken worden .
Dit is mogelijk omdat de DTR-
aansluiting van de PC vol-
doende stroom kan leveren.
Bovendien speelt de DTR-
uitgang in de verbinding tus-
sen PC en organiser geen rol.
De low-drop-spanningsrege-

laar IC2 zorgt er voor dat de
spanning van de DTR-uitgang
wordt omgezet naar een sta-
biele 5-V-voeding.
De auteur heeft de interface
met sukses getest met de Ca-
sio SF5300. Omdat voor de
SF5100 en de SF9300 dezelf-

de interface wordt aangebo-
den, gaan we er van uit dat
ook bij deze modellen de scha-
keling bruikbaar is.

(9440621
ontwerp: A. Schiefen
(Duitsland)

snelschakelaar voor power amp

De gewaardeerde en veelvul-
dig nagebouwde power amp
maakt in de oorspronkelijke
opzet voor zijn inschakelver-
traging gebruik van een relais.
Hierdoor worden hinderlijke in-
schakelklikken effektief onder-
drukt. Bij het uitschakelen
blijft het relais helaas nog een
tijdje aangetrokken, met als
gevolg dat er soms uitschakel-
geluiden hoorbaar zijn. Deze
zullen versterker noch luid-
spreker beschadigen, maar ze
zullen op den duur wel gaan ir-
riteren. Met behulp van de hier
voorgestelde schakelingen is
op simpele wijze een einde te
maken aan dit fenomeen. In fi-
guur 1 is de eerste oplossing
te vinden. Hierbij wordt de ver-
binding tussen relais Rel/ano-
de 06 en R56/anode 07 on-
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wordt dan tussen die punten
opgenomen. De transistor zelf
wordt met de door 01 en 02
gelijkgerichte en door C1 ge-
bufferde transformatorspan-
ning (2 x 25 V) door middel
van een opto-coupler aange-
stuurd. Als de eindversterker
ingeschakeld is, is ook de
opto-coupler in geleiding en
wordt door T1 het relais inge-
schakeld. Valt de transforma-
torspanning weg, dan spert de
optocoupler en valt het relais
direkt af.
Er is ook een tweede variant te
bedenken. Hierbij wordt weer-
stand R59 uit de schakeling
gesoldeerd en vervangen door
twee soldeerpennen. Sluit
hierop de schakeling van fi-
guur 2 aan. Qua werking komt
deze aanpak overeen met de
eerste variant, ook nu valt het
relais direkt na het uitschake-
len af. Onder bijzondere om-
standigheden kan het nodig
zijn C22 te vervangen door
een kleiner exemplaar.

Veel bezitters van portable
CD-spelers zullen zich ergeren
aan het relatief hoge energie-
verbruik van deze apparaten.
Batterijen en akku's bevatten
doorgaans net voldoende
energie om het apparaat enke-
le uren te laten spelen. Dit is
niet alleen een dure aangele-
genheid, het is ook erg hinder-
lijk, Bovendien is het hierdoor
vaak noodzakelijk om een re-
serve akku of batterij met de

BIl

+ 8 ... 16'1

Een derde variant is het kort-
sluiten van C20 met behulp
van een relaiskontakt. Gebruik
hiervoor een kort stukje afge-
schermde kabel. Een in rust
gesloten kontakt van een re-
lais dat verder op de in fi-
guur 2 getoonde manier wordt
aangesloten, geeft de beveili-
gingsschakeling de indruk dat
er een gelijkspanning op de
uitgang van de versterker ver-
schijnt. De beveiliging grijpt in
en het uitgangsrelais wordt di-
rekt afgeschakeld. Om het
hulprelais te beschermen te-
gen grote ontlaadstromen van
kondensator C20, is het aan te
raden een serieweerstandje op
te nemen.
Uiteraard zijn ook nog andere
oplossingen denkbaar. Bedenk
wel dat met een kollektor-
emitter-spanning van 30 V
voor de opto-coupler de grens-
waarde bereikt is.

(944041)
ontwerp optoeoupler-versie:
R. Beek (Duitsland)

akku-adapter voor CD-speler
paraat start daardoor, ruim
voordat de maximale speeldu-
ur bereikt is, niet meer op.
Vandaar dat bij net-onafhan-
kelijk gebruik voeding door
middel van een grotere akku
zeer interessant is. Hierbij valt
onder andere te denken aan
6 ... 12-V-loodakku's, boor-
machine-akku's en auto-
akku's.
De akku-adapter uit dit artikel
heeft twee funkties. Als eerste

moet de klemspanning van de
akku omgezet worden naar de
gelijkspanning die de speler
wenst, doorgaans 3A of 6 V.
Een tweede funktie is die van
de uitschakel-automaat. Deze
funktie zorgt er voor dat na
een bepaalde tijd het stroom-
verbruik van de CD-speler tot
nul gereduceerd wordt. Naast
deze funk ties is ook nog voor-
zien in een ompoolbeveiliging.
De omzetting van de akku-

speler mee te nemen.
Enkele metingen hebben aan-
getoond dat de aanloop-
stroom van een gemiddelde
CD-speler ongeveer 600 mA
bedraagt. Eenmaal op toeren
zakt de opgenomen stroom
tot 400 ... 500 mA. Nog
voordat de maximale speeltijd
verstreken is, is de kracht van
de akku's veelal zover gezakt
dat zij de aanloopstroom niet
meer kunnen leveren. Het ap-
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afstand van circa 4 centimeter
tussen de printen. Daarna wordt
die afstand millimeter voor milli-
meter verkleind. Gaan de LEO's op
een gegeven moment kontinu
branden, dan is de afstand te
klein geworden en moet men weer
een stapje terug. Blijven ze ook
dan kontinu branden, dan kan dat
worden opgeheven door met be-
hulp van een stukje karton de op-
tische koppeling tussen twee prin-
ten kortstondig te verbreken.

Gaan de LEO's na korte lijd toch
weer kontinu branden. dan moet
de onderlinge afstand nog wat
worden vergroot waarna de truc
met hel kartonnetje wordt her-
haald.
Met wat geduld vallen met vier
schakelingen alleraardigste syn-
chronisatiepatronen te bereiken.
Bij onze experimenten bleek overi-
gens ook de warmte(lR)straling
van personen in de direkte omge-
ving duidelijk van invloed op de
resultaten.

een beetje in de vingers. dan
wordt het tijd om er een vierde
exemplaar bij te halen. Daarmee
worden de variatiemogelijkheden
plots een stuk groter. Met vier
stuks kan namelijk een carré-
opstelling worden gemaakt waar-
door in feite een rondgekoppeld
systeem ontstaat. Nu worden de
onderlinge afstanden nog kriti-
scher.
Bij een carré-opstelling kan het
beste begonnen worden met een

Tol si ol
Volledigheidshalve nog een paar
cijfers. De knipperfrekwentie is,
zoals gezegd, vastgelegd op circa
I Hz. De stroomopname van de
elektronische glimworm bedraagt
ongeveer 14 mA. waarvan DI
2 mA en de vier IR-LEO's 10 mA
voor hun rekening nemen.
Wil men het bereik van de beestjes
vergroten. dan kan dat door wat
meer stroom door de IR-LEO's te
sturen. Daartoe wordt R3 in waar-
de verkleind, waarbij een mini-
mum van 56 Q in acht moet wor-
den genomen. Bij die weerstands-
waarde loopt er zo'n 100 mA door
02 ... 05 en u moet zich wel reali-
seren dat de levensduur van de
batterij dan aanmerkelijk korter
is.

Figuur 3_Het wordt pas leuk als er een heel stel glimwormen
wordt opgebouwd. (940112)

na aankoop van zo'n L200 de
gebogen pootjes weer recht te
buigen en de rechte pootjes
een stukje naar voren te bui-
gen, past alles toch goed op
de afgebeelde print-Iayout.
De oriëntatie van het IC is in
elk geval wel goed. Bij de
nieuwe printen in de EPS zal
dit overigens worden gekorri-
gecrd.

ma ook pen JO. Dit mag ech-
ter niet, want pen 10 is een
uitgang. In plaats daarvan
moet pen 9 met + 5 V ver-
bonden
worden.

Elektuurhet lek van
PC-I R-zcnder
(februari 1994)
In het artikel wordt melding
gemaakt van een programma
ELEKFUNC.EXE dat op de
diskette EPSI903 zou staan.
Dit is echter niet het geval. Op
de floppy staat wel een .ASM-
bestand met die naam. Dit
wordt gebruikt door het pro-
gramma RC5.EXE. Het
.ASM-bestand bevat hulprou-
tines die aan een ander pro-
gramma gelinkt kunnen wor-
den.

PC-telecommander
(april 1994)
In het tweede deel over de te-
lecommander staan aan het
einde van het artikel enkele
aanwijzingen voor mensen die
voor deze schakeling zelf een
programma willen schrijven.
De baud-rate is hierbij echter
niet vermeld voor de seriële
transmissie. Deze is: 300
baud, 8 databits, I start bit, I
stopbit, geen pariteitsbit. Ver-
der zijn de aanwijzingen bij
het kommando "T" niet vol-
ledig. De "T" moet gevolgd
worden door het adres van de
bewuste ontvanger in ASCll
(0 ... (27) en dan worden af-
gesloten met ";".

PIC-cxperimentcerprinl
(halfgeleidergids 1994)
In de schema's la en Ib zijn
bij beide konnektoren K I de
aansluitingen 6 en 7 verwis-
seld. Pen 6 van KI in fi-
guur la is verbonden met
pen 3 van ICI en pen 7 van
KI met pen 4 van ICI. Pen 6
van KI in figuur Ib is verbon-
den met pen I van ICI, terwijl
pen 7 van K I is verbonden
met pen 28 van ICI.

Datasheet-boek
Sommige slimme lezers waren
door de verkeerde pen-Iayout
van de L200 op de akkulader-
print zelf al gaan kijken hoe
de boel nou in elkaar zat. Vol-
gens ons eigen Datasheet-
boek deel I, tweede editie,
blijkt de L200 zelfs verkeerd
aangesloten te zijn. Dal blijkt
echter een fout in dit boek te
zijn; de aanduidingen van
pen 2 en 5 zijn op pagina A46
verwisseld. Pen 5 is de uit-
gang en pen 2 de currcnt-
sensing-aansluiting. In de eer-
ste editie van dit boek is een
en ander wel korrekt aangege-
ven.

RS232-snelheidsmeter
(februari 1994)
Zowel in het schema als op de
print zijn van de konnektoren
K I en K2 de pennen 5 niet
met massa verbonden. Hier-
door kan de schakeling niet
werken. De remedie: verbind
pen 5 van K2 met pen 16 van
IC3 (deze liggen vlak bij el-
kaar op de print).

Motorakkulader
(september 1994)
Op de print voor de akkula-
der klopt de steek van ICI
niet. De L200 heeft 5 pennen
waarvan er gewoonlijk in de
fabriek al drie een stukje naar
voren zijn gebogen (I, 3 en 5).
Op de print zijn juist pen 2 en
4 naar voren gebogen. Door

PC-interface voor Casio-
organizer
(halfge1cidergids 1994)
Bij de ongebruikte pennen
van ICI die met + 5 V zijn
verbonden, staat in het sche-
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wordt dan tussen die punten
opgenomen. De transistor zelf
wordt met de door 01 en 02
gelijkgerichte en door C1 ge-
bufferde transformatorspan-
ning (2 x 25 V) door middel
van een opto-coupler aange-
stuurd. Als de eindversterker
ingeschakeld is, is ook de
opto-coupler in geleiding en
wordt door T1 het relais inge-
schakeld. Valt de transforma-
torspanning weg, dan spert de
optocoupler en valt het relais
direkt af.
Er is ook een tweede variant te
bedenken. Hierbij wordt weer-
stand R59 uit de schakeling
gesoldeerd en vervangen door
twee soldeerpennen. Sluit
hierop de schakeling van fi-
guur 2 aan. Qua werking komt
deze aanpak overeen met de
eerste variant, ook nu valt het
relais direkt na het uitschake-
len af. Onder bijzondere om-
standigheden kan het nodig
zijn C22 te vervangen door
een kleiner exemplaar.

Veel bezitters van portable
CD-spelers zullen zich ergeren
aan het relatief hoge energie-
verbruik van deze apparaten.
Batterijen en akku's bevatten
doorgaans net voldoende
energie om het apparaat enke-
le uren te laten spelen. Dit is
niet alleen een dure aangele-
genheid, het is ook erg hinder-
lijk, Bovendien is het hierdoor
vaak noodzakelijk om een re-
serve akku of batterij met de

BIl
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Een derde variant is het kort-
sluiten van C20 met behulp
van een relaiskontakt. Gebruik
hiervoor een kort stukje afge-
schermde kabel. Een in rust
gesloten kontakt van een re-
lais dat verder op de in fi-
guur 2 getoonde manier wordt
aangesloten, geeft de beveili-
gingsschakeling de indruk dat
er een gelijkspanning op de
uitgang van de versterker ver-
schijnt. De beveiliging grijpt in
en het uitgangsrelais wordt di-
rekt afgeschakeld. Om het
hulprelais te beschermen te-
gen grote ontlaadstromen van
kondensator C20, is het aan te
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(944041)
ontwerp optoeoupler-versie:
R. Beek (Duitsland)
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klemspanning 18... 16 V)
naar 6 V komt voor rekening
van een 7806. De uitgangs-
spanning van 6 V is geschikt
voor apparaten die werken op
4 penlight-cellen. Werkt uw
systeem op twee cellen, dan
levert een 7805 een uitgangs-
spanning die hoog genoeg is.
Wordt gebruik gemaakt van
een 6-V-loodakku met een
klemspanning van gemiddeld
6,5 V, dan is het gebruik van
zogenaamde low-drop-stabili-
satoren Ibijvoorbeeld
LM2940T-5.0) absoluut nood-
zakelijk. Bovendien moet de
spanningsval vóór de geïnte-
greerde stabilisator geminima-
liseerd worden. Vandaar dat in
dit geval de Schottky-diode
01 ISB520) vervalt. Achter de

De schakeling uit dit artikel is
bestemd voor het aansturen
van gelijkstroommotoren en
lampen met een werkspan-
ning van 5 ... 24 V. De uit-
gangsstroom kan lafhankelijk
van het gebruikte type tran-
sistor) zo'n 10 A zijn.
De schakeling is opgebouwd
uit een oscillator, een verqelij-
kingstrap (komparator) en een
uitgangstrap. Rond ICla is de
oscillator opgebouwd, waar-
van de frekwentie ingesteld
kan worden tussen 6 en
110 kHz. De oscillator zorgt er
voor dat op de inverterende in-
gang van de komparator IIClb)
een zaagtandspanning staat
met een amplitude van onge-
veer 1,5 V. De andere ingang
van de komparator is verbon-
den met een referentiespan-
ning. Met P2 is de omvang van
het regelbereik van het toeren-

Tabel 1. Geschikte typen
MOSFET's.

PoW1H-FET "os '0 AOSon behuillng

eUZIQ 50 10 O,OB ro22D
BUZ11 50 30 0,04 T0220
BUZI1A 50 25 0.06 T02]O
BUZ14 50 39 0.04 T03
BUZ15 50 45 0,03 T03
BUZle 50 37 0,03 T0220
BUZl, 100 19 0.1 TOllD
BUZ23 100 10 0,2 T03
BUZ24 100 32 0.06 T03
BUX25 100 19 0.1 T03
BUZ27 100 26 0,06 T0220
BUZ71A 50 13 0.12 rUZ20
BUZ72 100 10 0.2 T0220
BU772A 100 9 0,25 T0220
BUK416·
lOOM 100 ss 0.13 SOT2278
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stabilisator zijn twee dioden
geschakeld. Deze worden ge-
bruikt om de uitgangsspan-
ning van 5 V te reduceren tot
de gewenste 3.4 V.
Let er op dat onder alle om-
standigheden de spanninqs-
stabilisator voorzien moet
worden van een koellichaam.
Een snelle glaszekering van
1 ampère is in de schakeling
opgenomen om schade bij
kortsluiting te vermijden. De
waarde van de zekering moet
aansluiten op het stroomver-
bruik van de CD-speler. Meet
desnoods even de stroomop-
name met een multimeter.
De uitschakel-automaat be-
staat uit de schakeling rond
Tl, een BC517, en wordt met
een dubbelpolige wisselscha-

kelaar met middenstand qeak-
tiveerd. Staat schakelaar Sla
in de stand "aan" (doorverbin-
ding 2-1), dan kan een stroom
via de adapter van de akku
naar de speler lopen. Gelijktij-
dig verbindt de andere helft
van de schakelaar ISlb) de ge-
stabiliseerde spanning met Rl.
Transistor Tl komt in geleiding
en het relais wordt aangetrok-
ken. Dit relais overbrugt met
een van zijn kontakten schake-
laar Sla. Gelijktijdig wordt
door een ander kontakt de ver-
binding van R4 en C5 met
massa onderbroken. Binnen
één sekonde wordt kondensa-
tor C5 nu opgeladen. Wordt
de Sl vervolgens in de mid-
denstand gezet, dan blijft het
relais geaktiveerd. De konden-

PCM-toerenregelaar

ICl = TLC272

tal in te stellen, met P3 het
exakte toerental. De afregeling
is simpel; zet P3 op de mini-
male stand (loper naar P2) en
stel P2 nu zo in dat de span-
ning op de loper van P3 ove-
reenkomt met de minimale
waarde van de zaagtandspan-
ning. Als alles klopt, beslaat
het regelbereik van P3 nu de
hele zaagtandspanning.
De komparator levert een blok-
golfvormige spanning waar-
van de puls/pauze-verhouding

afhankelijk is van de stand van
P3. Het regelbereik loopt nu
van stilstand tot maximaal
toerental. Dit klopt overigens
alleen als de afregeling van het
regelbereik van P2 goed uitge-
voerd is en de hysteresis van
de komparator verwaarloos-
baar is,
Het maximale vermogen dat
afgegeven kan worden, is
sterk afhankelijk van de ge-
bruikte vermogenstransistor.
Hiervoor kunnen zowel bipo-

sator wordt echter niet meer
verder opgeladen. In plaats
daarvan wordt hij via R2, R3
en de basis-ernitter-overqanq
van Tl ontladen. Dit ontladen
gaat door tot de spanning ge-
zakt is tot circa 1,1V. Omdat
voor C5 een zogenaamde
"Gold-Cap" met een kapaci-
teit van 0,1 F gebruikt wordt,
kan dit ongeveer één uur du-
ren. Is eenmaal het spanninqs-
nivo gezakt tot 1,1V, dan spert
de transistor en valt het relais
weer af. De hele akku-adapter
is nu uitgeschakeld. De restla-
ding van C5 zal vervolgens via
R2 afvloeien.
In rust neemt de schakeling
geen stroom op.

1944008)
ontwerp: W ZeilIer (Duitsland)

BYW29-100
BUZ24

C A

9.. 4035 . 11

laire darlington-transistoren
als FET's gebruikt worden. Wij
hebben uit het skala aan
SIPMOS-transistoren de
BUZ24 gekozen, een FET met
een drain-souree-on-weer-
stand van 60 mQ en een ma-
ximale drain-source-spanninq
van 100 V. Andere geschikte
n-kanaat-Fê T's zijn te vinden
in de tabel.
De maximale drain-souree-
spanning van een FET dient
behoorlijk groot te zijn, want
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door het induktieve karakter
van de belasting kunnen flinke
induktiespanningen ontstaan
bij het schakelen. Zelfs het
plaatsen van een varistor tus-
sen drain en souree van de
FET of het gebruik van een

Deze niet-hertriggerbare puls-
generator levert na het toevoe-
ren van een opgaande flank
aan de stuur-ingang een puls
van een nauwkeurig gedefinie-
erd lengte. De schakeling is
ontworpen rond een enkel
goedkoop horlogekristal uit
een digitaal horloge, dat sa-
menwerkt met twee CMOS-
schakelingen. In vergelijking
met een monostabiele multivi-
brator rond een 74121/123
waarin een RC-netwerk voor
de tijd konstante zorgt, is deze
schakeling opmerkelijk immu-
un voor variaties in voedings-
spanning en temperatuur. De
lengte van de op te wekken
puls wordt vastgelegd met be-
hulp van een 12-bits binaire
teller van het type 4040. De
tijd is in te stellen in stapjes
van één periode (Tc) van de
kristaloscillator.
NOR-poort IC1a is gebruikt als
aktief element in de kristal-
oscillator, IC1ben IC1cvormen

Wanneer men de gelukkige
bezitter is van zowel een fax-
apparaat als een PC en wan-
neer verder het toeval wil dat
er in die PC een fax-kaart (met
bijbehorende software) zit,
dan kan men de fax ook als
printer en scanner voor de
computer gebruiken. De reso-
lutie is met 200 100 dpi zeer
akseptabel en als het fax-
apparaat een fijnregeling bezit,
is zelfs een resolutie van
200 200 dpi haalbaar.
Een kind kan de was doen:
men schuift een vel papier in
de fax en op het beeldscherm
verschijnt (nadat er het een en
ander is ingetoetst! het gedigi-
taliseerde beeld, dat net als elk
ander grafisch plaatje kan

70

reverse-diode beschermt de
transistor meestal niet vol-
doende.
Een draaiende gelijkstroom-
motor gedraagt zich tijdens de
pauzes in het stuursignaal als
een generator. Hierbij kunnen

flinke spanningen ontstaan.
De gebruikte tast-recovery-
diode D1 (BYW29-100) is on-
der normale omstandigheden
in staat de opgewekte span-
ning te onderdrukken.
De ruststroom die de schake-

ling opneemt is klein, onge-
veer 25 mA.

(944035)
ontwerp: lil/. Zeil/er !Duitsland)

nauwkeurige pulsgenerator

een flipflop. De dioden aan de
uitgangen van IC2 fungeren
samen met weerstand R3 als
een AND-poort. De flipflop
wordt geset door een opgaan-
de flank op de trigger-ingang
van de schakeling. Is dat ge-
beurd, dan wordt de teller vrij
gegeven. Zodra de teller de
stand bereikt waarbij alle Q-
uitgangen waarop een diode is
aangesloten hoog zijn, worden
de flipflop en de teller gereset.
De puls die op deze manier op-
gewekt wordt, is zowel ge-
woon als geïnverteerd op de
twee uitgangen van de scha-
keling beschikbaar.
Maximaal twaalf dioden kun-
nen op de uitgangen van de
teller aangesloten worden om
het deeltal n samen te stellen,
dat de pulstijd (TO) bepaalt.
Het getal n wordt berekend
met de formule n = Tohc.
Uitgaande van een kristalfrek-
wentie van 32,768 kHz (deze
kristalfrekwentie wordt in bij-

IC' II 4001 DI ..os , IN4148

.fOv-------~t1'-r-~--~~
o

na ieder horloge gebruikt! be-
draagt Tc 30,5 f's. De maxi-
male pulstijd die op deze ma-
nier in te stellen is, bedraagt
124,9 ms. Het is mogelijk kris-
tallen met een frekwentie tot
circa 10 MHz in deze schake-
ling te gebruiken. De resolutie
van de puls wordt daardoor
groter, de maximale pulstijd

faxjprintjscan-module

worden opgeslagen. Anders-
om kan iedere willekeurige
tekst (of plaatje) vanuit de
computer via de fax worden
afgedrukt. Bijkomend voordeel
van deze werk wijze is dat er
totaal geen kompatibiliteit-
sproblemen optreden.
Helaas kleeft er toch nog een
klein nadeel aan. Indien men
niet de beschikking heeft over
een huistelefoon installatie of
over twee gescheiden tele-
foonlijnen, kan de ene fax de
andere niet opbellen. Er zal
dus voor een extra leiding
moeten worden gezorgd, het-
geen onder bepaalde voor-
waarden gelukkig niet zo
moeilijk is. Het volstaat om
beide apparaten met elkaar te

crID.
ICI IC2

I"-M"1 '"~'''

uiteraard kleiner. De schake-
ling werkt met voedingsspan-
ningen tussen 5 en 15 V en
gebruikt slechts enkele mil-
liampères aan stroom. De op-
genomen stroom is overigens
sterk afhankelijk van de ge-
bruikte kristalfrekwentie.

(944022)
on/werp: M. Nagaraj (India)

n
BC517

01
lN4001

300 mA) en een stroombron
(T1). De beide fax-apparaten
"trekken" elk zo'n 40 mA,
een waarde die overigens
sterk variëren kan. De stroom-
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koppelen via een tweedraads-
verbinding, waaraan tegelijker-
tijd de benodigde voeding
wordt aangesloten in de vorm
van een netadapter (12 VI
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genomen stroom is overigens
sterk afhankelijk van de ge-
bruikte kristalfrekwentie.

(944022)
on/werp: M. Nagaraj (India)

n
BC517

01
lN4001

300 mA) en een stroombron
(T1). De beide fax-apparaten
"trekken" elk zo'n 40 mA,
een waarde die overigens
sterk variëren kan. De stroom-
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koppelen via een tweedraads-
verbinding, waaraan tegelijker-
tijd de benodigde voeding
wordt aangesloten in de vorm
van een netadapter (12 VI



bron zorgt voor de benodigde
stroom op de (zeer plaatselij-
kei telefoonlijn. Dl voorkomt
dat er vervelende dingen zou-
den kunnen gebeuren als de

De meeste satelliet-ont-
vangers leveren aan de koax-
uitgang een gelijkspanning die
al naar gelang de polarisatie-
hoek 13 V danwel 17 V be-
draagt (soms ook 14/18 VI.
Via de koax-kabel komt deze
spanning buiten bij de schotel-
antenne terecht, om aldaar de
voeding en de omschakeling
van de polarizer voor haar re-
kening te nemen. Dit funktio-
neert prima zolang men geen
LNB met externe polarizer ge-
bruikt. De omschakeling ge-
beurt dan niet vanuit de LNB,
maar via een afzonderlijke
aansluiting waarop de span-
ning tussen 0 en 5 V wisselt.
Sluit men een dergelijke unit
op een gewone ontvanger
aan, dan wordt de LNB welis-
waar nog steeds via de koax
gevoed, maar het automatisch
omschakelen van de polarizer
luk t niet meer. Daarvoor is dan
een aparte 5-V-voeding nodig,
een (handmatigel omschake-
laar en een afzonderlijke lei-
ding naar de polarizer. Erg han-
dig is dat niet.
Deze schakeling biedt een
oplossing voor dat ongemak.
Hiermee is het in de eerste
plaats mogelijk om de gelijk-
spanning te scheiden van het
hoogfrekwent-signaal en
voorts de (te hogel schakel-
spanning van 13/17 V om te
zetten in 0/5 V. Bovendien kan

Met de Hall-sensor UGN3140
van Sprague kan een detektor
voor magnetische velden wor-
den gekonstrueerd, welke
schittert door een ongeëve-
naarde eenvoud. Zoals het
schema laat zien, bestaat deze
detektor namelijk, behalve uit
de sensor zelf, uitsluitend uit
een LED met voorschakel-
weerstand. De rest van de be-
nodigdheden is van huis uit al

elektuur 718-94

netadapter abusievelijk ver-
keerd-om wordt aangesloten.
De eenvoud van deze oplos-
sing heeft helaas wel zijn prijs.
Een en ander funktioneert na-

melijk alleen wanneer fax-
apparaat en fax-kaart hand-
matig kunnen worden gestart.
Het is dus zaak u daarvan te-
voren terdege te overtuigen.

Een oproepsignaal behoort
met deze zelfbouw-telefoon-
lijn namelijk niet tot de moge-
lijkheden.

(9440861

schakelspanningsadapter voor polarizer

de schakeling simpelweg wor-
den opgenomen tussen de
koax-kabel en de LNB-
aansluiting.
Kijken we naar het schema.
Het HF-signaal van de LNB
wordt via K2 op de adapter
aangesloten en meteen langs
de kortste weg doorgelust
naar de ontvanger-aansluiting
Kl. Op de middenader van
laatstgenoemde aansluiting
staat de schakelspanning voor
de polarizer. Smoorspoel L1
maakt dat het HF-signaal niet
belast wordt door de schake-
ling en - omgekeerd - even-
min in staat is om in onze
adapter-schakeling binnen te
dringen. Dat laatste wordt bo-
vendien tegengegaan door Cl,
welke eventuele HF-
signaalresten kortsluit naar
massa.
Voor gelijkspanning vormt L1
geen enkel beletsel. De van Kl
afkomstige schakelspanning
belandt dus ongehinderd bij de
met Dl en T2 opgebouwde
spanningsdetektor. Om T2
open te sturen zal de spanning
hoger moeten zijn dan ca.
13,7 V (zenerspanning Dl
plus basis/emitterspanning
T21. T2 spert derhalve bij een
schakelspanning van 13 V en
geleidt wanneer de spanning
naar 17 V springt. Heeft men
te doen met een 14/18 V
schakelspanning, dan kan Dl

5stelllte
Receiver

Kl l1

LNB
K2•

300 mA bij 13/17 V; ruim vol-
doende dus. Een Pace-ont-
vanger levert echter maar
250 mA, dus dat wordt een
beetje krap. Bij Hirschmann
daarentegen staat weer een
royale 500 mA ter beschik-
king.
Bij de bouw dient men er op te
letten dat de demping van het
HF-signaal tussen K2 en K3 zo
gering mogelijk is. Als de
adapter buiten moet worden
gemonteerd, is het uiteraard
zaak om de schakeling in een
degelijke waterdichte behui-
zing onder te brengen. Aange-
zien die behuizing ook "HF-
dicht" moet zijn, komt een
kastje van spuitgiet-aluminium
nog het meest in aanmerking.

(9440091
ontwerp: A. v.d. Driesene

detektor voor magnetisch veld

in de UGN3140 aanwezig. Op
dezelfde chip als waarop zich
de feitelijke Hall-sensor be-
vindt, is namelijk tevens een
verschilversterker geïnte-
greerd alsmede een kompara-
tor met hysteresis. De uitgang
van de sensor is bovendien ge-
bufferd en als open-kollektor-
uitgang uitgevoerd, zodat er
zonder enig probleem recht-
streeks een LED gestuurd kan

worden vervangen door een
15-V-zener.
Zolang T2 spert, kan Tl even-
min geleiden, zodat span-
ningsregelaar ICl geen in-
gangsspanning krijgt en op K3
o V staat. Gaat T2 in gelei-
ding, dan wordt ICl via Tl wél
van ingangsspanning voor-
zien, zodat er dan op K3 een
stabiele 5 V verschijnt. Hier-
mee is het beoogde doel be-
reikt. op voorwaarde dat de
door de ontvanger geleverde
schakelspanning voldoende
belastbaar is en in staat is om
LNB en polarizer van stroom te
voorzien. In onze test-
installatie bleek de polarizer bij
5 Veen stroom van 80 mA
nodig te hebben, terwijl de
LNB ongeveer 160 mA konsu-
meerde. De gebruikte ontvan-
ger was een Amstrad SRX200
en die levert maximaal

worden.
De UGN3140 schakelt bij een
magnetische veldsterkte van
4,5 ... 27 mT. De hysteresis
bedraagt ongeveer 2 mT. Als
maximale voedingsspanning
van de detektor kan 24 V wor-
den aangehouden, waarbij wel
moet worden aangetekend dat
de voorschakelweerstand van
de LEDvanzelfsprekend hierop
moet worden aangepast.

(9441001

SV +

ICI

944100 • 11
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bron zorgt voor de benodigde
stroom op de (zeer plaatselij-
kei telefoonlijn. Dl voorkomt
dat er vervelende dingen zou-
den kunnen gebeuren als de

De meeste satelliet-ont-
vangers leveren aan de koax-
uitgang een gelijkspanning die
al naar gelang de polarisatie-
hoek 13 V danwel 17 V be-
draagt (soms ook 14/18 VI.
Via de koax-kabel komt deze
spanning buiten bij de schotel-
antenne terecht, om aldaar de
voeding en de omschakeling
van de polarizer voor haar re-
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LNB met externe polarizer ge-
bruikt. De omschakeling ge-
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maar via een afzonderlijke
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op een gewone ontvanger
aan, dan wordt de LNB welis-
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gevoed, maar het automatisch
omschakelen van de polarizer
luk t niet meer. Daarvoor is dan
een aparte 5-V-voeding nodig,
een (handmatigel omschake-
laar en een afzonderlijke lei-
ding naar de polarizer. Erg han-
dig is dat niet.
Deze schakeling biedt een
oplossing voor dat ongemak.
Hiermee is het in de eerste
plaats mogelijk om de gelijk-
spanning te scheiden van het
hoogfrekwent-signaal en
voorts de (te hogel schakel-
spanning van 13/17 V om te
zetten in 0/5 V. Bovendien kan

Met de Hall-sensor UGN3140
van Sprague kan een detektor
voor magnetische velden wor-
den gekonstrueerd, welke
schittert door een ongeëve-
naarde eenvoud. Zoals het
schema laat zien, bestaat deze
detektor namelijk, behalve uit
de sensor zelf, uitsluitend uit
een LED met voorschakel-
weerstand. De rest van de be-
nodigdheden is van huis uit al
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netadapter abusievelijk ver-
keerd-om wordt aangesloten.
De eenvoud van deze oplos-
sing heeft helaas wel zijn prijs.
Een en ander funktioneert na-

melijk alleen wanneer fax-
apparaat en fax-kaart hand-
matig kunnen worden gestart.
Het is dus zaak u daarvan te-
voren terdege te overtuigen.

Een oproepsignaal behoort
met deze zelfbouw-telefoon-
lijn namelijk niet tot de moge-
lijkheden.
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schakelspanningsadapter voor polarizer

de schakeling simpelweg wor-
den opgenomen tussen de
koax-kabel en de LNB-
aansluiting.
Kijken we naar het schema.
Het HF-signaal van de LNB
wordt via K2 op de adapter
aangesloten en meteen langs
de kortste weg doorgelust
naar de ontvanger-aansluiting
Kl. Op de middenader van
laatstgenoemde aansluiting
staat de schakelspanning voor
de polarizer. Smoorspoel L1
maakt dat het HF-signaal niet
belast wordt door de schake-
ling en - omgekeerd - even-
min in staat is om in onze
adapter-schakeling binnen te
dringen. Dat laatste wordt bo-
vendien tegengegaan door Cl,
welke eventuele HF-
signaalresten kortsluit naar
massa.
Voor gelijkspanning vormt L1
geen enkel beletsel. De van Kl
afkomstige schakelspanning
belandt dus ongehinderd bij de
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spanningsdetektor. Om T2
open te sturen zal de spanning
hoger moeten zijn dan ca.
13,7 V (zenerspanning Dl
plus basis/emitterspanning
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geleidt wanneer de spanning
naar 17 V springt. Heeft men
te doen met een 14/18 V
schakelspanning, dan kan Dl
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300 mA bij 13/17 V; ruim vol-
doende dus. Een Pace-ont-
vanger levert echter maar
250 mA, dus dat wordt een
beetje krap. Bij Hirschmann
daarentegen staat weer een
royale 500 mA ter beschik-
king.
Bij de bouw dient men er op te
letten dat de demping van het
HF-signaal tussen K2 en K3 zo
gering mogelijk is. Als de
adapter buiten moet worden
gemonteerd, is het uiteraard
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degelijke waterdichte behui-
zing onder te brengen. Aange-
zien die behuizing ook "HF-
dicht" moet zijn, komt een
kastje van spuitgiet-aluminium
nog het meest in aanmerking.

(9440091
ontwerp: A. v.d. Driesene

detektor voor magnetisch veld

in de UGN3140 aanwezig. Op
dezelfde chip als waarop zich
de feitelijke Hall-sensor be-
vindt, is namelijk tevens een
verschilversterker geïnte-
greerd alsmede een kompara-
tor met hysteresis. De uitgang
van de sensor is bovendien ge-
bufferd en als open-kollektor-
uitgang uitgevoerd, zodat er
zonder enig probleem recht-
streeks een LED gestuurd kan

worden vervangen door een
15-V-zener.
Zolang T2 spert, kan Tl even-
min geleiden, zodat span-
ningsregelaar ICl geen in-
gangsspanning krijgt en op K3
o V staat. Gaat T2 in gelei-
ding, dan wordt ICl via Tl wél
van ingangsspanning voor-
zien, zodat er dan op K3 een
stabiele 5 V verschijnt. Hier-
mee is het beoogde doel be-
reikt. op voorwaarde dat de
door de ontvanger geleverde
schakelspanning voldoende
belastbaar is en in staat is om
LNB en polarizer van stroom te
voorzien. In onze test-
installatie bleek de polarizer bij
5 Veen stroom van 80 mA
nodig te hebben, terwijl de
LNB ongeveer 160 mA konsu-
meerde. De gebruikte ontvan-
ger was een Amstrad SRX200
en die levert maximaal

worden.
De UGN3140 schakelt bij een
magnetische veldsterkte van
4,5 ... 27 mT. De hysteresis
bedraagt ongeveer 2 mT. Als
maximale voedingsspanning
van de detektor kan 24 V wor-
den aangehouden, waarbij wel
moet worden aangetekend dat
de voorschakelweerstand van
de LEDvanzelfsprekend hierop
moet worden aangepast.
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Heeft men voor een bepaalde
toepassing bij een 8051-
microcontroller-konfiguratie
een AID-omzetter nodig met
een maximale meetfout van
1% en een ingangsspannings-
bereik van O ... 2 V, dan hoeft
daarvoor niet per se een IC ge-
nomen te worden. Het gaat
dan ook met een diskreet op-
gebouwde omzetter.
Het centrale element in de
schakeling is kondensator Cl.
Deze wordt door MOSFET Tl
bliksemsnel geheel ontladen
als de op Tl aangesloten
poortlijn laag wordt (in het
schema P·"I. Op de kollektor
van transistor T2 staat dan de
volle voedingsspanning van
5 V. Gaat het nivo van de ge-
bruikte poort (P''') weer naar
"1", dan spert de MOSFET. De
rond ICla, T2 en Rl opge-
bouwde schakeling werkt als
een (door het ingangssignaal)
spanningsgestuurde
konstante-stroombron en deze
begint dan kondensator Cl op
te laden. De kondensatorspan-
ning wordt door komparator
IClb vergeleken met een span-
ning van 2,5 V die door een

LM336·2.5
LM38S-2.5

9S250

I
G

eenvoudige AjD-omzeHer voor 8051

referentie-zener (011wordt ge-
leverd. Zodra de kondensator-
spanning onder 2,5 V daalt
(t.o.v.rnassanivol, dan klapt de
komparator-uitgang van hoog
naar laag en ontvangt de con-
troller een interrupt. De tijd
tussen de opgaande flank op
de P'" -uitgang en de interrupt
is omgekeerd evenredig met
de aangeboden ingangsspan-
ning. Deze tijd kan gemeten
worden met een interne timer
van de controller. Die methode
is niet zo erg nauwkeurig om-
dat de processor niet direkt re-
ageert op de interrupt. Bij lan-
ge meettijden is dat echter
niet zo'n probleem (met de ge-
geven dimensionering is voor
een spanning van 0,1 Veen
meettijd van 2,5 s nodig). De
ingangsspanning kan worden
berekend met de formule:
u; = 2 V KIN
Waarbij N de tellerstand is en
K een konstante die door een
ijkmeting moet worden be-
paald.
Een nauwkeuriger alternatief
is het programmeren van een
software-teller, maar dat heeft
als nadeel dat de processor tij-

dens de meting geen andere
taken meer kan verrichten.
Een andere mogelijkheid is het
benutten van een gate-signaal
waarmee de interne timers
aangestuurd kunnen worden.
Daarmee kan vrij nauwkeurig
de breedte van een ingang-
spuls worden gemeten, zon-
der dat de CPU daarbij tijd ver-
liest.
De dimensionering van Cl en
Rl is zo gekozen dat de kon-
versietijd van de omzetter bij

een ingangsspanning van 2 V
ongeveer 125 ms bedraagt.
Voor kortere tijden moet Cl of
Rl verkleind worden (niet
meer dan een faktor 10, an-
ders reageert de toegepaste
oparnp niet meer snel ge-
noeg).
De stroomopname van de
schakeling is slechts enkele
milli-ampères.

(944108)
naar een idee van G. Kleine
(Duitslend}

stand-alone copybit-kraker

Eerder dit jaar, om precies te
zijn in het januari-nummer, pu-
bliceerden wij het schema van
een copybit-kraker. Het nadeel
van deze schakeling is dat ze
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in een DAT- of DCC-recorder
moet worden ingebouwd. Dit
betekent dat het apparaat ge-
opend moet worden. Boven-
dien moeten enkele modifika-

ties in de recorder worden
aangebracht. En dat vindt niet
iedere bezitter van zo'n appa-
raat prettig. De kleine uitbrei-
dingsschakeling die we hier
voorstellen, maakt het moge-
lijk de copybit-kraker als los
apparaat te gebruiken. Deze
kan dan opgenomen worden
in de digitale verbinding (via
koax of optische kabel) tussen
de recorder en een digitale-
audiobron. Hiertoe moeten de
navolgende schakelingen ge-
kombineerd worden:

1. de jitter-killer (febr. '93)
2. de copybit-kraker (jan. '94)
3. de hier beschreven inter-

face

Het is hierbij niet nodig de drie
deelschakelingen te modifice-
ren. De copybit-kraker die uit
deze kombinatie voortkomt, is

een apparaat dat in staat is de
drie bemonsteringsfrekwen-
ties van het digitale audio-
signaal (32 kl+z, 44,1 kHz en
48 kHz) te herkennen.
Om te kunnen funktioneren
heeft de copybit-kraker een
klok frekwentie van 128 keer
de sample-frekwentie nodig.
Dit kloksignaal is te vinden op
pen 11van de dubbele flipflop,
IC3, in de jitter-killer. Wel moet
dit signaal nog geïnverteerd
worden. Hiervoor zorgt in-
verter IC2a op de interface-
print.
Omdat de header op de jitter-
killer niet geschikt is om er de
interface-print op aan te slui-
ten, moest een andere oplos-
sing bedacht worden. Vandaar
dat de interface-schakeling
verbonden wordt met het IC-
voetje op de print van de jitter-
killer waaruit IC3 verwijderd
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IC2b IC2c
C114 14 C2~

~

IC1 IC2 ~ 5V+
47n 7 7 47n

IC2f IC2e IC2d

~
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*zle tekst

IC1 = 74HC74
IC2 = 74HC04

944052-11

Deze schakeling kan op een
stereo-FM-ontvanger twee
verschillende funkties vervuI-
len, namelijk die van afstemin-
dikator en van (stereo) VU-
meter. De eerste funktie wordt
gekozen door S1 in te drukken
(waarvoor uiteraard ook een
gewone aan/uit-schakelaar
mag worden gebruikt). Afhan-
kelijk van de gekozen funktie
neemt de indikatie de vorm
aan van een enkele lineaire
schaal of die van een dubbele
stereo VU-meter met een
kwasi-logaritmische schaal.
Rond de opamps IC2a en IC2b
zijn twee piekdetektors opge-
bouwd, welke de kondensato-
ren C3 en C5 opladen tot een

74

wordt. De schakeling wordt zo
opgenomen in de signaalweg
die gewoonlijk via IC3b liep.
De funktie van IC3b wordt nu

.overgenomen door IC1b op de
interface-print. Een bijkomend
voordeel van deze aanpak is
dat de jitter-killer tevens de
signalen oppoetst die door de
copybit-kraker geleverd wor-
den.
Het voetje waaruit IC3 verwij-
derd is, bevat alle stuursigna-
len (voedingsspanning, geïn-
verteerde klok en het digitale
audio-signaal) die nodig zijn
voor de interface-schakeling.
De copybit-kraker is met be-
hulp van een stukje bandkabel
op zijn beurt weer aangesloten
op de 10-polige boxheader die
op de interface-print te vinden
is.
De konstruktie van het geheel
is niet moeilijk. Bouw het
interface-printje op, waarbij
konnektor K2 wordt gemaakt
van 14 losse stukjes massief
draad van dezelfde lengte
(± 10 mm) die aan de soldeer-
zijde van de print uitsteken.
Deze stukjes draad worden
dan in de vrijgekomen IC-voet
op de jitter-killer-print gesto-
ken, nadat hieruit IC3 verwij-
derd is. Zat IC3 in de print ge-
soldeerd, dan kunnen de 14
draadjes van K2 na het desoI-
deren van IC3 ook recht-
streeks in de print gesoldeerd
worden. De interface-print zit
nu stevig bovenop de jitter-
killer gemonteerd. Daarop kan

de middelste LED (05) bran-
den. Neemt de spanning toe,
dan zullen er suksessievelijk
meer LED's aan weerszijden
van 05 gaan oplichten. R34
en R35 bewerkstelligen dat de
middelste LED reageert op de
gemiddelde signaalspanning
van het linker en rechter ka-
naal samen.
Wordt S1 ingedrukt, dan fun-
geert de schakeling als afste-
mindikator. Omdat T1 nu gaat
geleiden, zullen T2 en T3
sperren en zal derhalve de in-
stelstroom voor 013 ... 017
wegvallen. Tegelijkertijd wor-
den de elektronische schake-
laars IC1a, IC1b en IC1d open-
gestuurd, zodat de gelijkge-

"

dan de copybit-kraker met een
korte verbindingskabel worden
aangesloten. De foto's tonen
het eindresultaat.
Alhoewel de 74HC74 die uit
de jitter-killer verwijderd is, di-
rekt weer als IC1 op de
interface-print dienst kan
doen, is het aan te bevelen
hiervoor nu een 74HCT74 te
gebruiken.

(944052)

dual-purpose LED-display

.nivo dat afhankelijk is van de
sterkte van het op K2 en K3
aangeboden stereo-signaal.
Wanneer S1 niet is ingedrukt,
worden de gelijkgerichte piek-
spanningen toegevoerd aan de
min-ingangen van een serie
komparatoren rechts in het
schema (IC3 en IC4). De tran-
sistoren T2 en T3 geleiden en
houden de plus-ingangen van
de komparatoren met behulp
van R21, R22 en 013 ... 017
op een bepaald referentie-nivo,
om zodoende een kwasi-
logaritmische schaal te kreë-
ren. Indien er geen ingangssig-
naal aanwezig is, lichten er
geen LED's op. Bij een zeer
laag signaalnivo zal uitsluitend

richte piekspanningen niet lan-
ger bij de komparatoren IC3 en
IC4 belanden. De op K4 aan-
geboden afstemspanning van
de ontvanger in kwestie
(meestaiO ... 30 V) wordt
eerst een faktor 9 verzwakt
door de spanningsdeler R11/-
R12 en vervolgens twee maal
versterkt door IC2c. Het uit-
gangssignaal van deze opamp
wordt daarna via schakelaar
IC1c toegevoerd aan de weer-
standsladder R23 ... R33.
Het resultaat hiervan is dat de
LED's van het display van links
naar rechts gaan oplichten bij
toenemende afstemspanning.
De waarde van R13 is zo geko-
zen dat IC2c voorzien wordt
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ICl = 74HC74

IC2 = 74HC04

944052·11

Deze schakeling kan op een
stereo-FM-ontvanger twee
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len, namelijk die van etstemin-
dikator en van (stereo) VU-
meter. De eerste funktie wordt
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mag worden gebruikt). Afhan-
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wordt. De schakeling wordt zo
opgenomen in de signaalweg
die gewoonlijk via IC3b liep.
De funktie van IC3b wordt nu
overgenomen door IClb op de
interface-print. Een bijkomend
voordeel van deze aanpak is
dat de jitter-killer tevens de
signalen oppoetst die door de
copybit-kraker geleverd wor-
den.
Het voetje waaruit IC3 verwij-
derd is, bevat alle stuursigna-
len Ivoedingsspanning, geïn-
verteerde klok en het digitale
audio-signaal) die nodig zijn
voor de interface-schakeling.
De copvbit-kraker is met be-
hulp van een stukje bandkabel
op zijn beurt weer aangesloten
op de 10-polige boxheader die
op de interface-print te vinden
ÎS,

De konstruktie van het geheel
is niet moeilijk. Bouw het
interface-printje op, waarbij
konnektor K2 wordt gemaakt
van 14 losse stukjes massief
draad van dezelfde lengte
1 10 mm) die aan de soldeer-
zijde van de print uitsteken.
Deze stukjes draad worden
dan in de vrijgekomen IC-voet
op de jitter-killer-print gesto-
ken, nadat hieruit IC3 verwij-
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deren van IC3 ook recht-
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worden. De interface-print zit
nu stevig bovenop de jitter-
killer gemonteerd. Daarop kan

de middelste LED 105) bran-
den. Neemt de spanning toe,
dan zullen er suksessievelijk
meer LED's aan weerszijden
van 05 gaan oplichten. R34
en R35 bewerkstelligen dat de
middelste LED reageert op de
gemiddelde signaalspanning
van het linker en rechter ka-
naal samen.
Wordt 51 ingedrukt, dan fun-
geert de schakeling als afste-
mindikator. Omdat Tl nu gaat
geleiden, zullen T2 en T3
sperren en zal derhalve de in-
stelstroom voor 013 ... 017
wegvallen. Tegelijkertijd wor-
den de elektronische schake-
laars ICla, IClb en ICld open-
gestuurd, zodat de gelijkge-

Onderdelenlijst

Kondensatoren:
Cl,C2 = 2 x 47 n kera-
misch

Halfgeleiders:
ICl = 1 x 74HC74 of
74HCT74

IC2 = 1 x 74HCa~

Diversen:
Kl = 1 x 1a-polige boxhe-
ader

K2 = 14 draadjes,lengte
1a mm (zietekst)

dan de copvbit-kraker met een
korte verbindingskabel worden
aangesloten. De foto's tonen
het eindresultaat.
Alhoewel de 74HC74 die uit
de jitter-killer verwijderd is, di-
rekt weer als ICl op de
interface-print dienst kan
doen, is het aan te bevelen
hiervoor nu een 74HCT74 te
gebruiken.

1944052)

duel-purpose LED-display

richte piekspanningen niet lan-
ger bij de komparatoren IC3 en
IC4 belanden. De op K4 aan-
geboden afstemspanning van
de ontvanger In kwestie
(meestal 0 ... 30 V) wordt
eerst een faktor 9 verzwakt
door de spanningsdeler Rll/-
R12 en vervolgens twee maal
versterkt door IC2c. Het uit-
gangssignaal van deze opamp
wordt daarna via schakelaar
IClc toegevoerd aan de weer-
standsladder R23 ... R33.
Het resultaat hiervan is dat de
LED's van het display van links
naar rechts gaan oplichten bij
toenemende afstemspanning.
De waarde van R13 is zo geko-
zen dat IC2c voorzien wordt

elektuur718·94

nivo dat afhankelijk is van de
sterkte van het op K2 en K3
aangeboden stereo-signaal.
Wanneer 51 niet is ingedrukt,
worden de gelijkgeriChte piek-
spanningen toegevoerd aan de
min-ingangen van een serie
komparatoren rechts in het
schema IIC3 en IC4). De tran-
sistoren T2 en T3 geleiden en
houden de plus-ingangen van
de komparatoren met behulp
van R21, R22 en 013. .017
op een bepaald referentie-nivo,
om zodoende een kwasi-
logaritmische schaal te kreë-
ren. Indien er geen ingangssig-
naal aanwezig is, lichten er
geen LED's op. Bij een zeer
laag signaalnivo zal uitsluitend
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hoeft dus niet bijster zwaar te
zijn.

(9440101
ontwerp: V. Mitrovic (Kroatië!

van een kleine offset-
spanning, waardoor de af-
stemschaal begint bij onge-
veer 1 V. Rll is zodanig beme-
ten dat bij een spanning van

moeten worden gedimensio-
neerd.
De stroomopname van de
schakeling blijft onder
150 mA; de voedingstrafo

ca. 29 V alle LED's oplichten.
Als de afstemspanning van
uw ontvanger afwijkt van de
gebruikelijke 0 ... 30 V, dan
zullen Rll, R12 en R13 anders

NPN/PN P-transistor-selektor

De elders in deze HG beschre-
ven eindversterker werkt het
beste als de twee driver-
transistoren (B0139/B0140)
zo gelijk mogelijk zijn. Maar
ook andere eindversterkers
hebben baat bij een exakt
komplementair push-pull tran-
sistorpaar. Met deze simpele
testschakeling is het mogelijk
om PNP/NPN-stelletjes op ba-
sis/emitter-spanning te paren.
De schakeling is zo opgezet
dat door het ompolen van de

elektuur7/6-94

voedingsspanning kan worden
omgeschakeld van NPN naar
PNP (NPN: "plus" aan kollek-
tor van de te testen transistor
en "min" aan R2/R4).
De werking van de selektor is
niet moeilijk te doorgronden.
Als we uitgaan van een NPN-
transistor als TUT ("transistor
under test"), dan loopt er via
02 en 03 een stroom door
stroombron Tl/Rl en door R2.
Aangezien Tl is ingesteld op
5 mA, valt er over R2 een

spanning van ca. 1,1V. Deze
spanningsval wordt gebruikt
om (via R31 de basis van de
TUT open te sturen. Deze gaat
dan in geleiding en over R4 zal
nu een spanning van ongeveer
0,4 V vallen. De kollektor-
stroom bedraagt dus een klei-
ne 20 mA. De exakte grootte
van de basis/emitter-spanning
van de geteste transistor kan
op M2 worden afgelezen. Bij
de PNP-meting loopt de
stroom via R2 en de twee an-

dere dioden (01/04) door de-
zelfde stroombron. Zo is dus
zeker gesteld dat de spanning
over R2 bij zowel NPN- als
PNP-meting dezelfde waarde
bezit (als de transistoren kom-
plementair zijn).
Weerstand R3 is louter toege-
voegd om met behulp van een
extra meetinstrument (Ml) de
exakte basisstroom van de
TUT te kunnen meten. Deze
mogelijkheid is bedoeld voor
hen die de transistoren ook op

75
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gelijke hFE willen selekteren.
Een afwijkende versterkings-
faktor geeft over R3 namelijk
een andere spanningsval te
zien. Is men hierin niet geïnte-
resseerd, dan kunnen R3 en
Ml vervallen.
Voor het beste resultaat dient
meter M2 direkt na het in-
schakelen van de voedings-
spanning te worden afgelezen.
De transistor moet dus niet de
kans krijgen om zich op te
warmen, want elke graad Cel-
sius verschil in junction-tem-
peratuur geeft een meetfout
van 2 mV. Wanneer men eerst
een stel NPN-transistoren
meet en de UBEnoteert en
daarna een aantal PNP-typen,
komt men doorgaans al snel
enkele paartjes tegen. Wel is
het aan te bevelen om alleen
transistoren te nemen van de-
zelfde fabrikant. Tussen de-

Door Dalias Semiconductor
wordt een bijzondere control-
ler op de markt gebracht. De
051210 kan gebruikt worden
om met een kombinatiescha-
keling van een CMOS-RAM-
geheugen en een lithium-
batterij een geheugenmodule
te bouwen die vele jaren de in-
formatie kan bewaren.
De controller neemt hierbij vijf
taken voor zijn rekening. Zo
voedt hij het RAM-IC vanuit
Vee of de batterij. Welke van
de twee wordt gebruikt, hangt
af van beide spanninqnivo's.
Het spanningsverlies over de
interne elektronische wissel-
schakelaar is kleiner dan
0,3 V. Verder vindt er een de-
tektie plaats van het wegval-
len van de voeding. Zodra dit
opgemerkt wordt, maakt de
controller het onmogelijk om
nog naar het geheugen te
schrijven. Vanaf dat moment
wordt de batterij gebruikt als
tijdelijke energiebron. Om de
schakeling extra uitvalzeker te
maken, is de mogelijkheid aan-

Een vierde-orde filter met één
opamp valt betrekkelijk ge-
makkelijk "op te krikken" tot

78

zelfde typen transistoren van
verschillende fabrikanten blij-
ken in de praktijk namelijk ver-
schillen van enkele tientallen
millivolts in UBEop te treden
bij gelijke stroominstelling!
De maximale voedingsspan-
ning van de transistor-selektor
bedraagt 30 V. Het stroomver-
bruik bij de hier gegeven di-
mensionering ligt rond 25 mA.
Het verdient aanbeveling om
voor ingebruikname even de
spanning over Rl te meten;
deze dient ongeveer 2,35 V te
bedragen. Door de relatief gro-
te spreiding die JFET's nu een-
maal vertonen, kan het nodig
zijn om de waarde van Rl iet-
wat aan te passen als de
stroom door Tl te veel van de
oorspronkelijke 5 mA afwijkt.
o ja, voor we het vergeten: let
goed op de aansluitingen van
de geteste transistoren. Voor

Ol 02 +/0

944085 • 11

typen als de BD139/BD140 of
MJE15030/MJE15031 kan als
konnektor eventueel de helft
van een 6-polig IC-voetje of

een eenrijige socket dienst
doen. Dan kan men de tran-
sistoren snel verwisselen.

19440B5)

controller voor niet-vluchtig geheugen

wezig een tweede batterij op
te nemen. Deze wordt ge-
bruikt zodra de hoofdcel leeg
is. Verder is er een feature dat
het mogelijk maakt dat de ge-
bruiker software-matig kontro-
leert of de hoofdbatterij nog
op spanning is. Is zijn span-
ning namelijk lager dan 2,0 V,
dan zorgt de controller voor
een extra bescherming. Vanaf
de tweede lees/schrijf-cyclus
naar de geheugenlokatie zijn
lees- en schrijfakties naar het
geheugen geblokkeerd. Is het
dus niet meer mogelijk de in-
houd van het geheugen aan te
passen, dan is de hoofdbatterij
leeg. Het schema laat zien hoe
een uitbreidingsschakeling op-
gezet moet worden als we het
IC in een bestaande toepas-
sing willen inzetten. IC2 is het
voetje waarin het te bescher-
men geheugen-IC dient te
worden gestoken.

1944107)
bron: Dallas Semiconductor
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achtste-orde dual-opamp Bessel-filter

de dubbele steilheid door twee
van deze sekties in serie te
schakelen. Uiteraard dient dan

wel de dimensionering te wor-
den aangepast, want z6 sim-
pel is filtertechniek nu ook

weer niet.
Bijgaand schema toont een
dergelijk B'-orde filter met een

elektuur718-94
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kantelpunt van 1 kHz, waarbij
voor de tweede sektie zelfs
twee verschillende dimensie-
neringen zijn gegeven. Bij de
eerste wordt IClb als span-
ningsvolger geschakeld. Rll
wordt dan vervangen door een
doorverbinding en R12 vervalt.
De tweede dimensionering
(waarden tussen haakjes)
geldt in het geval dat IC2b als
2- x -versterker wordt gebruikt;
Rll en R12 krijgen dan beide
dezelfde waarde.
Wanneer de tweede sektie als

Bistabiele relais hebben het
grote voordeel dat zij, indien
ze eenmaal in de gewenste
stand gezet zijn, geen stroom
meer nodig hebben om deze
situatie te handhaven. Het
stroomverbruik van schakelin-
gen waarin zo'n komponent
verwerkt is, kan daardoor dus
heel gering zijn. Een ander be-
langrijk voordeel is ook nog
dat de stand behouden blijft
als de spanning uitgeschakeld
wordt. Het relais kan daarom
als een semi-permanent-ge-
heugen gebruikt worden. De
schakeling die we hier voor-
stellen, neemt de aansturing
van een bistabiel relais voor
zijn rekening. Een bistabiele re-
lais is te herkennen aan de
twee wikkelingen die het be-
vat. Omdat slechts een korte
spanningspuls nodig is om het
relais in de gewenste stand te
zetten, zijn in de schakeling
twee monostabiele multivibra-
toren gebruikt. Eén exemplaar
is opgebouwd met Cl, R2 en
IClb, het andere met C2, R3
en de poorten IClc en ICld.

Om er voor te zorgen dat de
monostabiele multivibratoren
voldoende stroom leveren, zijn

elektuur7/8-94 79

spanningsvolger werkt, is de
verhouding tussen C7 en ca
ongeveer een faktor 30 en dus
tamelijk groot. Vooral bij hoge
kantelfrekwenties zal ca daar-
door al vrij snel zó klein wor-
den dat er geen MKT-type
voor te krijgen is, zodat dan
moet worden uitgeweken naar
bijvoorbeeld een keramische
of polystyreen kondensator.
Dat is niet zo leuk, want het
eerste type is voor audio-
toepassingen niet aan te beve-
len en het tweede is tamelijk

kostbaar. Gebruikt men IC2b
als 2- x -versterker, dan ver-
dwijnt dit nadeel. De verhou-
ding C6/Ca wordt dan onge-
veer een faktor 4,6.
Als IC is bijvoorbeeld een
NE5532 heel geschikt, maar
ook een TL072 zal het prima
doen en biedt bovendien het
voordeel dat hij met de helft
van de stroom tevreden is (ca.
4 mA). Hou er rekening mee
dat de ruis bij dit filter toe-
neemt ten opzichte van een
vierde-orde-exemplaar, dood-

eenvoudig omdat er nu twee
sekties aktief in serie staan.
Zou men een ae-orde filter
met slechts één opamp ma-
ken, dan zou de ruis in theorie
misschien iets lager moeten
zijn. Maar waarschijnlijk wordt
de dimensionering van de
weerstanden in dat geval zo-
danig dat deze weer meer ruis
gaan leveren. In de praktijk zal
de hier beschreven opzet met
twee opamps prima voldoen.

(944028)

aansturing voor bistabiel relais

5... 15Vr-----~----~--~------~--~--~+
Rl R2 * Rel

* Ilehe Teil

C3-q

IC' = 4093

~--t-----~----------------~------~~o

nog buffers in de vorm van de
transistoren T2 en T3 opgeno-
men.
De werking van de schakeling
is nu simpel te verklaren. FET
Tl buffert en inverteert het di-
gitale ingangssignaal. Een op-
gaande flank in het ingangs-
signaal verschijnt als neer-
gaande flank op drain van Tl.
Deze negatieve flank triggert

ICla

5 .. 15V~

de MMV bestaande uit Cl, R2
en IClb. Hierdoor wordt de uit-
gang van IClb kortstondig
hoog. Gedurende deze tijd ge-
leidt T2 en wordt de bijbeho-
rende wikkeling in het relais
bekrachtigd; het relais scha-
kelt. Bij een neergaande flank
op de ingang wordt de andere
MMV geaktiveerd en wordt de
tweede wikkeling van het re-

944111 - 51

lais door T3 bekrachtigd; de
tweede stand wordt geakti-
veerd. De dioden Dl en 02 be-
schermen de uitgangstransis-
toren tegen spanningspieken
bij het schakelen van het re-
lais.

(944111)
naar een idee van G. Kleine
(Duitslandl
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De tweede dimensionering
(waarden tussen haakjes)
geldt in het geval dat IC2b als
2- x -versterker wordt gebruikt;
Rll en R12 krijgen dan beide
dezelfde waarde.
Wanneer de tweede sektie als

Bistabiele relais hebben het
grote voordeel dat zij, indien
ze eenmaal in de gewenste
stand gezet zijn, geen stroom
meer nodig hebben om deze
situatie te handhaven. Het
stroomverbruik van schakelin-
gen waarin zo'n komponent
verwerkt is, kan daardoor dus
heel gering zijn. Een ander be-
langrijk voordeel is ook nog
dat de stand behouden blijft
als de spanning uitgeschakeld
wordt. Het relais kan daarom
als een semi-permanent-ge-
heugen gebruikt worden. De
schakeling die we hier voor-
stellen, neemt de aansturing
van een bistabiel relais voor
zijn rekening. Een bistabiele re-
lais is te herkennen aan de
twee wikkelingen die het be-
vat. Omdat slechts een korte
spanningspuls nodig is om het
relais in de gewenste stand te
zetten, zijn in de schakeling
twee monostabiele multivibra-
toren gebruikt. Eén exemplaar
is opgebouwd met Cl, R2 en
IClb, het andere met C2, R3
en de poorten IClc en ICld.

Om er voor te zorgen dat de
monostabiele multivibratoren
voldoende stroom leveren, zijn
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spanningsvolger werkt, is de
verhouding tussen C7 en ca
ongeveer een faktor 30 en dus
tamelijk groot. Vooral bij hoge
kantelfrekwenties zal ca daar-
door al vrij snel zó klein wor-
den dat er geen MKT-type
voor te krijgen is, zodat dan
moet worden uitgeweken naar
bijvoorbeeld een keramische
of polystyreen kondensator.
Dat is niet zo leuk, want het
eerste type is voor audio-
toepassingen niet aan te beve-
len en het tweede is tamelijk

kostbaar. Gebruikt men IC2b
als 2- x -versterker, dan ver-
dwijnt dit nadeel. De verhou-
ding C6/Ca wordt dan onge-
veer een faktor 4,6.
Als IC is bijvoorbeeld een
NE5532 heel geschikt, maar
ook een TL072 zal het prima
doen en biedt bovendien het
voordeel dat hij met de helft
van de stroom tevreden is (ca.
4 mA). Hou er rekening mee
dat de ruis bij dit filter toe-
neemt ten opzichte van een
vierde-orde-exemplaar, dood-

eenvoudig omdat er nu twee
sekties aktief in serie staan.
Zou men een ae-orde filter
met slechts één opamp ma-
ken, dan zou de ruis in theorie
misschien iets lager moeten
zijn. Maar waarschijnlijk wordt
de dimensionering van de
weerstanden in dat geval zo-
danig dat deze weer meer ruis
gaan leveren. In de praktijk zal
de hier beschreven opzet met
twee opamps prima voldoen.

(944028)

aansturing voor bistabiel relais

5... 15Vr-----~----~--~------~--~--~+
Rl R2 * Rel

* Ilehe Teil

C3-q

IC' = 4093

~--t-----~----------------~------~~o

nog buffers in de vorm van de
transistoren T2 en T3 opgeno-
men.
De werking van de schakeling
is nu simpel te verklaren. FET
Tl buffert en inverteert het di-
gitale ingangssignaal. Een op-
gaande flank in het ingangs-
signaal verschijnt als neer-
gaande flank op drain van Tl.
Deze negatieve flank triggert

ICla

5 .. 15V~

de MMV bestaande uit Cl, R2
en IClb. Hierdoor wordt de uit-
gang van IClb kortstondig
hoog. Gedurende deze tijd ge-
leidt T2 en wordt de bijbeho-
rende wikkeling in het relais
bekrachtigd; het relais scha-
kelt. Bij een neergaande flank
op de ingang wordt de andere
MMV geaktiveerd en wordt de
tweede wikkeling van het re-
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lais door T3 bekrachtigd; de
tweede stand wordt geakti-
veerd. De dioden Dl en 02 be-
schermen de uitgangstransis-
toren tegen spanningspieken
bij het schakelen van het re-
lais.

(944111)
naar een idee van G. Kleine
(Duitslandl



composite opamps

Klassieke opamps met span-
ningstegenkoppeling, zoals de
OPA627, bezitten uitstekende
overdrachtseigenschappen in
gelijkspanningstoepassingen
en in applikaties waarbij het
gewenste versterking/band-
breedte-produkt laag is in ver-
houding tot dat van de opamp
zelf. Bij grotere versterkings-
faktoren vermindert echter de
foutkorrigerende terugkoppe-
ling. Bovendien valt bij zo'n
opamp reeds bij betrekkelijke
lage signaalfrekwenties de
open-loop-versterking met
20 dB per dekade af. Samen
resulteren deze effekten in een
niet onaanzienlijke fout, met
name bij hoge frekwenties
waar de open-lus-versterking
relatief gering is.
Opamps met stroomtegen-
koppeling, zoals de OPA603,
beschikken daarentegen over c,

een onberispelijke dynamische
overdracht, zowel bij hoge als
bij lage versterking. Maar he-
laas zijn bij stroomtegenkop-
peling de DC-eigenschappen
weer abominabel slecht verge-
leken met konventionele
opamps. Wat ligt dus meer
voor de hand dan te trachten
de positieve eigenschappen
van beide typen te kombine-
ren? De hierbij afgedrukte
schema's geven voorbeelden
van dergelijke "composite
opamps"; figuur 1 toont een
niet-inverterende en figuur 2
een inverterende versie. In we-
zen helpt de lamme hier de
blinde: de opamp met stroom-
tegenkoppeling (IC2) zorgt
voor een kwasi-versterking
van de slew-rate van de kon-
ventionele opamp. Aangezien

de OPA603 zich in de tegen-
koppeling van de OPA627 be-
vindt, hoeft laatstgenoemde
de aangesloten belasting dus
niet rechtstreeks te sturen.
Met deze opzet wordt zelfs
een beter gelijkspanningsge-
drag verkregen dan met een
enkele OPA627, omdat de ge-
ringere belasting zorgt voor
een betere thermische stabili-
teit. De OPA603 is in staat om
een belasting van 150 Q
(± 10 V) te sturen, zonder dat
er van enigerlei thermische in-

vloed op de OPA627 sprake is.
De versterkingsfaktor van de
composite opamp wordt uits-
luitend bepaald door Rl en R2.
De lokale tegenkoppeling met
R3 en R4 van de OPA603
heeft weliswaar geen invloed
op de uiteindelijke versterking,
maar dient wel de in de tabel
vermelde waarde (±5%) te
bezitten met het oog op het
dynamisch gedrag. De waarde
van R4 ligt vast.
Als hoge versterkingsfaktoren
gewenst zijn, kan de OPA627

eventueel vervangen worden
door de pen-kompatibele
OPA637. De tabel geldt voor
de niet-inverterende versie. Bij
een inverterende uitvoering is
Rl = A/R2. Daarbij dient reke-
ning te worden gehouden met
de mogelijk zeer lage ingangs-
impedantie van de composite
opamp. Let er ook op dat er
niet te veel faseverschuiving
optreedt, want dat kan insta-
biliteit veroorzaken. (944103)
Burr-Brown App/ication Bulle-
tin AB-OOlA

tot. BW GBW Al= OPA603 RI R2 R3 R4 slew settling settling
verst. OPA verst. rate 10,1%) 10,01%1
IVNI IMHzl IMHz] ... IVN] IQ] IQ] IQ) IQI IV/jls] lns] lnst

5 18 90 627 3 255 1020 499 1020 100 265 52010 18 180 627 6 110 1000 200 1020 240 240 50020 16,5 330 627 12 52,3 1000 93,1 1020 620 200 52050 IS 750 627 26 49,9 2430 40,2 1020 730 320 530100 15 1500 627 52 49,9 4990 20 1020 730 330 -200 12,5 2500 637 18 49,9 10 k 60,4 1020 580 350 -500 12 6000 637 42 49,9 25 k 24,3 1020 590 580 -1000 10 10000 637 85 49,9 50 k 12,1 1020 510 640 -

1 2

."

80C451-board

De 80C451 van Signetics (een
Philips-dochter) is een van de
vele varianten op de 8051 die
oorspronkelijk door Intel ont-
wikkeld is. In vergelijking tot
de gewone 8051 heeft de
80451 een aantal extra poor-
ten. In dit artikel stellen we
een schakeling voor waarbij
een 68-pens PLCC-versie van
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de 80541, de SC80C541
CCA68 (12 MHz) of SC80C5
41CGA68 (16 MHz). gebruikt
wordt.
Het schema laat zien dat alle
bekende ingrediënten zoals
het geheugen in de vorm van
EPROM (IC3). een adres-
register (lC2). een voeding
(IC5). een reset-circuit (S'l,

R2, C5). een RS232-interface
(lC4) en een aantal konnekto-
ren (Kl ... K6) aanwezig zijn.
Via deze konnektoren kunnen
uitbreidingsschakelingen aan-
gesloten worden. Minder alge-
meen is de 12C-interface die
op de print te vinden is. Hij
maakt gebruik van mini-DIN-
konnektor K7.

De boxheaders K2. . K6 ge-
ven toegang tot het grote aan-
tal I/O-lijnen van de processor.
Boxheader K6 maakt het aan-
sluiten van een LCDeenvoudig
mogelijk. Zo'n display kan
overigens alleen in de 4-bit-
mode gebruikt worden. Daar-
naast moet de potentiometer
waarmee het kontrast van het
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display ingesteld wordt, op de
LCD-unit aangebracht worden.
Verder moeten we hierbij nog
opmerken dat de kontrast-
aansluiting (pen 3) van de
LCD-module niet met de
processor-print verbonden is.
Wordt een stukje 40-polige

Tabel 1.

Pen 27C64 27C128 27C256 27C512

1 (Jp2) Vee
26 - xx
27 (Jp3) Vee

Vee
A13
Vee

Vee
A13
A14
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Onderdelenlijst

Weerstanden:
Rl ::= 1 x 8~voudig SIL-

weerstand-array 10k (9~
pens)

R2 ::= 1 x 100 Q

R3,R7 = 1 x 3k3
R4 ... R6 == 3 x 330 Q

Kondensatoren :
C 1 ,C2 ::= 2 x 33 P
C3 == 1 x 100 n (aan on-

derzijde print)
C4 = 1 x 100 n
C5 == 1 x 41J7/10 V radiaal
C6 ::= 1 x 100 IJl 10 V ra-

diaal
C7 ... Cl1::=$x

10 1J/16 V radiaal
C12::= 1 x 1001-4125 V ra-

diaal

Spoelen:
Ll == 1 x 100 IJ smoor-

spoel

Halfgeleiders:
Dl == 1 x lN4001
ICl = 1 x

SC80C451CCA68 (12
MHz) of SC80C451 CGA68
(16 MHz) (fabrikaat Phi-
Iips/Signetics)

IC2 = 1 x 74HCT573
IC3::= 1 x 27C64 (zie
tekst)

IC4= 1 x MAX232
IC5 ::= 1 x 7805

Diversen:
JPl = 1 x tweevoudige
jumper

JP2,JP3 = 2 x 3-voudige
jumper

Kl == 1 x 40-polige boxhe-
ader

K2 ... K6 = 5 x 10-polige
boxheader

K7= 1 x 6-polige mini-
DIN-bus voor printmontage

K8 == 1 x printkroonsteen
3..polig, steek 5 mm

K9 == 1 x printkroonsteen
2-polig, steek 5 mm

S 1 ::= 1 x druktoets met
maakkontakt, voor orlnr-
montage (MEe 2CTL2)

x 1 == 1 x kristal 12 of 16
MHz

1 print EPS 944069~ 1 (z.ie
pag.Bl

bandkabel met bijbehorende
DIP-socket en header ge-
bruikt, dan komen de aanslui-
tingen van K1 overeen met
.een t-op-t-kopie van de aan-
sluitingen van een standaard
8051-controller in de bekende
40-pens DIL-behuizing.
Om problemen te voorkomen,
is het kloksignaal van de pro-
cessor niet op de socket te
vinden. Jumper Jp1 maakt het
mogelijk de voedingsspanning
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van het 451-systeem door te
sluizen naar de 8051-
aansluiting. Hierdoor kan de
print perfekt gebruikt worden
als 8051-emulator. Bij die toe-
passing emu leert poort 5 van
de 80451 poort 0 van de
B751. Op dezelfde manier
wordt poort 2 van de geëmu-
leerde 8751 gesimuleerd door
poort 4 van de 80451.
Alhoewel een 12C-aansluiting
op de print zit, betekent dit

Hoewel de meeste spelletjes
en serieuze programma's op
een PC goed met een muis te
besturen zijn, is voor sommige
programma's een joystick een
beter hulpmiddel. Helaas heb-
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niet dat de daarvoor noodza-
kelijke hardware in de proces-
sor aanwezig is. De gesimu-
leerde 12C-lijnen kunnen een
stroom van maximaal 1,5 mA
leveren, aanzienlijk minder dan
de 12C-standaard van 3 mA.
In de praktijk blijkt dat overi-
gens geen probleem te zijn,
omdat gebruik wordt gemaakt
van pull-up-weerstanden van
3,3 kQ. Verder zijn de schakel-
nivc's van de qesirnuleerde

IZC-ingangen niet konform de
specifikaties, maar ook dit
blijkt bij het gebruik niet op te
vallen.
Een aantal elementaire routi-
nes die nodig zijn om de 12C-
interface te implementeren,
zijn kant en klaar beschikbaar
via het BBS van Philips Semi-
conductors. Dit BBS kan ge-
beid worden op telefoonnum-
mer 040-721102. Het bestand
waarin de routines zitten,
heeft de naam 12CBITS.EXE
en kan zonder kosten gedown-
load worden.
De RS232-interface is een
standaard applikatie van de
MAX232, een single-chip-
driver van de RS232-interface.
Alhoewel alleen de RxD- en de
TxD-lijn geïmplementeerd zijn,
blijkt de interface in de praktijk
probleemloos te funktioneren.
Een goede verbinding tussen
een PC waarop een terminal-
programma draait en het com-
puboard is dan dus mogelijk.

joystick/muis-adapter

ben lang niet alle programma's
die met een joystick beter
werken, ook ondersteuning
voor zo'n stuurknuppel aan
boord. Dan is alleen dus nog
de muis voor besturing be-

schikbaar. En bij het draaien
van bijvoorbeeld een vluchtsi-
mulator is een muis niet echt
geschikt om een vliegtuig te
besturen. Om in zo'n geval
toch een stuurknuppel te kun-
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Alle bekende typen EPROM's
van de 2764 tot en met de
27512 kunnen in de schake-
ling gebruikt worden. Een se-
lektie voor het gewenste type
wordt gemaakt met de jum-
pers Jp2 en Jp3. Let op dat
pen 26 (niet aangesloten op
de 2764) permanent met
adreslijn A13 verbonden is.
Rest ons nog op te merken dat
de gebruikte kristalfrekwentie
van 12 of 16 MHz afhankelijk
is van de gebruikte controller.
Ontkoppelkondensator C3 is
aan de onderzijde van de print
aangebracht voor een maxi-
maalontkoppelingseffekt. De
schakeling neemt een stroom
van circa 30 mA op. Deze is
overigens sterk afhankelijk van
de gebruikte klokfrekwentie
en de aangesloten uitbrei-
dingsschakelingen. In de prak-
tijk is een voeding met een ka-
paciteit van 100 mA een per-
fekte keuze.

1944069)

nen gebruiken, is hier een digi-
tale joystick gekombineerd
met de elektronica van een af-
gedankte muis.
Sloop van de muisprint de
LED's met de eventuele bijbe-

elektuur 718-94



van het 451-systeem door te
sluizen naar de 8051-
aansluiting. Hierdoor kan de
print perfekt gebruikt worden
als 8051-emulator. Bij die toe-
passing emu leert poort 5 van
de 80451 poort 0 van de
B751. Op dezelfde manier
wordt poort 2 van de geëmu-
leerde 8751 gesimuleerd door
poort 4 van de 80451.
Alhoewel een 12C-aansluiting
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een PC goed met een muis te
besturen zijn, is voor sommige
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beter hulpmiddel. Helaas heb-

84

niet dat de daarvoor noodza-
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sor aanwezig is. De gesimu-
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leveren, aanzienlijk minder dan
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gens geen probleem te zijn,
omdat gebruik wordt gemaakt
van pull-up-weerstanden van
3,3 kQ. Verder zijn de schakel-
nivc's van de qesirnuleerde

IZC-ingangen niet konform de
specifikaties, maar ook dit
blijkt bij het gebruik niet op te
vallen.
Een aantal elementaire routi-
nes die nodig zijn om de 12C-
interface te implementeren,
zijn kant en klaar beschikbaar
via het BBS van Philips Semi-
conductors. Dit BBS kan ge-
beid worden op telefoonnum-
mer 040-721102. Het bestand
waarin de routines zitten,
heeft de naam 12CBITS.EXE
en kan zonder kosten gedown-
load worden.
De RS232-interface is een
standaard applikatie van de
MAX232, een single-chip-
driver van de RS232-interface.
Alhoewel alleen de RxD- en de
TxD-lijn geïmplementeerd zijn,
blijkt de interface in de praktijk
probleemloos te funktioneren.
Een goede verbinding tussen
een PC waarop een terminal-
programma draait en het com-
puboard is dan dus mogelijk.

joystick/muis-adapter

ben lang niet alle programma's
die met een joystick beter
werken, ook ondersteuning
voor zo'n stuurknuppel aan
boord. Dan is alleen dus nog
de muis voor besturing be-

schikbaar. En bij het draaien
van bijvoorbeeld een vluchtsi-
mulator is een muis niet echt
geschikt om een vliegtuig te
besturen. Om in zo'n geval
toch een stuurknuppel te kun-

1 +

®~3~6~S
ck7 5V

~3 n .:.t. ;,c ;,c :111.
p, 000 0~ .... - ....
HOk

,.JEN IC3. ~

IC3,IC4 = 4503 lOl'
IOO" loon '6V

R, ~
~

~ ~ ~a lel. 16 'V

0 • ~0 oF-
~

ICS
-§J-7 R ,i r' 4k7 1- 15

R2
DI$ CTROIV10/ , 2 •ICI DEC

2 •
'6 C + XA~ 3 ,. j. ~r-a TLC OUT

::L 555 ! 3 ,.?- 15" EN IC3b ~ •.- .!j!. E ...1l<R
4~

TR ~ ~- 16 S-ICZ sf-'...-... CV R.4017
6f- ~ ~ 'V " -G!:J- f-!- 14

-;!; -§-f-<, s
7f-

,. J!.!--- XB~ CT=O .~ ~r_ u C +

9~ ,.JEN IC4a •.- ~ E ...
CT··5 1"-2 ~ r ~- '3 9=~~2 ~~' ... R.

1'00" 'F0" I. ~ ~ 'V 3 -G!:J- ~- " f-<
I • fL '6 C ~+ YA

.J. i r' ~r-io-f!' ~ E ...
~$3 ~ - '2 9=rfu

1 S ... EN IC4b ~ --GD~ ~ '0f- .., f- .. 7 - f-

ièt ~
~ -~ vJ!.!- .,r- tc + YB

es 16 16 C6 <J [> ~
IC3 IC4 '\l ,.

~ •.- .!j!. E ...

,001jJJ00" ~ ~- 9 -a-
Ts•

CNY74-4

~ 0... 944040-11

Alle bekende typen EPROM's
van de 2764 tot en met de
27512 kunnen in de schake-
ling gebruikt worden. Een se-
lektie voor het gewenste type
wordt gemaakt met de jum-
pers Jp2 en Jp3. Let op dat
pen 26 (niet aangesloten op
de 2764) permanent met
adreslijn A13 verbonden is.
Rest ons nog op te merken dat
de gebruikte kristalfrekwentie
van 12 of 16 MHz afhankelijk
is van de gebruikte controller.
Ontkoppelkondensator C3 is
aan de onderzijde van de print
aangebracht voor een maxi-
maalontkoppelingseffekt. De
schakeling neemt een stroom
van circa 30 mA op. Deze is
overigens sterk afhankelijk van
de gebruikte klokfrekwentie
en de aangesloten uitbrei-
dingsschakelingen. In de prak-
tijk is een voeding met een ka-
paciteit van 100 mA een per-
fekte keuze.
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nen gebruiken, is hier een digi-
tale joystick gekombineerd
met de elektronica van een af-
gedankte muis.
Sloop van de muisprint de
LED's met de eventuele bijbe-
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2

horende serieweerstanden en
de fototransistoren. Vervol-
gens worden de fototransisto-
ren qua funktionaliteit vervan-
gen door de vier opto-couplers
uit IC5 (figuur 1). Dit is moge-
lijk door de punten XA, XB, YA

Bij deze schakeling gaat het in
feite om een standaard-
applikatie van de vertrouwde
LM317, welke is uitgebreid
met een extra snufje. Dat ex-
traatje bestaat uit welgeteld
vier komponenten (R3, C2, D1
en T1) en maakt dat de voe-
dingsspanning na het inscha-
kelen langzaam stijgt tot de
nominale waarde.
De weerstanden R1 en R2 ma-
ken deel uit van de standaard-
schakeling. Hiermee kan de
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en YB te verbinden met het
kollektor- of emitter-aansluit-
punt van de verwijderde foto-
transistoren. De adapterprint
(figuur 2) heeft met behulp
van jumpers een aantal instel-
mogelijkheden, hiermee kan

gekozen worden voor een
stuursignaal naar massa vanaf
de kollektor, of een + 5-V-
signaal afkomstig van de emit-
ter van de fototransistoren. De
jumper E/C bepaalt of het
stuursignaal afkomstig is van
de kollektor of de emitter van
de transistor. Wordt voor de
emitter (E) gekozen, dan moet
ook de jumper tussen de kol-
lektor en de + 5 volt aange-
bracht worden. Valt de keuze
op de kollektor (C), dan moet
de emitter met massa verbon-
den worden. De juiste instel-
ling hangt af van de elektroni-
ca in de gesloopte muis.
De schakeling gebruikt een
astabiele multivibrator van het
type TLC555 en een deler van
het type 4017 om een pul-
strein te genereren die het
draaien van de schijf met gaat-
jes in de opto-mechanische
muis moet simuleren. Het sig-
naal wordt via twee buffers

softstart-voeding

uitgangsspanning van de
LM317 worden ingesteld. De
berekening van die uitgangs-
spanning is heel eenvoudig,
want daarvoor hoeft men al-
leen maar te onthouden dat
het IC tussen de uitgang- en
adjust-aansluiting (dus over
R2) te allen tijde een spanning
van 1,25 V handhaaft. Een
paar drukken op de calculator
leren dat we zonder de boven-
genoemde vier extra kompo-
nenten dus te doen hebben

met een uitgangsspanning van
14,98 V.
Parallel aan R1 bevindt zich nu
echter de kollektor/emitter-
overgang van Tl Aangezien
kondensator C2 bij het inscha-
kelen (nog) leeg is, ligt de ba-
sis van T1 op dat moment fei-
telijk op massa-potentiaal. De
transistor geleidt dus en sluit
derhalve R1 kort. De uitgangs-
spanning van onze voeding is
daarmee gelijk aan de span-
ning over R2, namelijk 1,25 V.

Onderdelenlijst

Weerstanden:
R1 .. R6 '=' 6 x 10 k
R7 ...Rl0 :;4 x 4k7
Pl :;1 x 470 kinstel

Kondensetoren :
C1 :; 1 x 10 n
C2 ... C6 == 5 x lOOn
C7 :; 1 x 10 ,../16 V

Halfgeleiders:
ICl = 1 x TLC555
IC2 = 1 x 4017
IC3,IC4 = 2 x 4503
IC5 = 1 x CNY74~4

Diversen:
51 ... 54 == schakelaarsin

digitale joystick
1 print EP5 944040 (zie
pag. 6)

van het type 4503 doorgege-
ven aan de opto-couplers. De
gewenste richting die bij een
stand van de joystick hoort
(omhoog/omlaag en links/-
rechts), wordt geselekteerd
door de schakelaars van de jo-
ystick met de juiste enable-
ingangen (DA/DB) van IC3 re-
spektievelijk IC4 te verbinden.
De snelheid van de cursor op
het scherm is in te stellen met
Pl Deze potentiometer regelt
namelijk de snelheid van de
oscillator.
De voedingsspanning krijgt de
interface via de muisprint. Het
geschikte punt om de voe-
dingsspanning af te tappen, is
te vinden op de plaats waar de
voorschakelweerstanden van
de vier LED's in de muis sa-
men komen. De vuurknop van
de joystick kan direkt met de
muisknop verbonden worden.

(944040)
C!ntwerp: C. Wolft (Duitsland)
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horende serieweerstanden en
de fototransistoren. Vervol-
gens worden de fototransisto-
ren qua funktionaliteit vervan-
gen door de vier opto-couplers
uit IC5 (figuur 1). Dit is moge-
lijk door de punten XA, XB, YA

Bij deze schakeling gaat het in
feite om een standaard-
applikatie van de vertrouwde
LM317, welke is uitgebreid
met een extra snufje. Dat ex-
traatje bestaat uit welgeteld
vier komponenten (R3, C2, 01
en Tl) en maakt dat de voe-
dingsspanning na het inscha-
kelen langzaam stijgt tot de
nominale waarde.
De weerstanden Rl en R2 ma-
ken deel uit van de standaard-
schakeling. Hiermee kan de
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en YB te verbinden met het
kollektor- of ernltter-aensluit-
punt van de verwijderde foto-
transistoren. De adapterprint
(figuur 2) heeft met behulp
van jumpers een aantal instel-
mogelijkheden, hiermee kan

gekozen worden voor een
stuursignaal naar massa vanaf
de kollektor, of een + 5-V-
signaal afkomstig van de ernit-
ter van de fototransistoren. De
jumper E/C bepaalt of het
stuursignaal afkomstig is van
de kollektor of de emitter van
de transistor. Wordt voor de
emitter (E) gekozen, dan moet
ook de jumper tussen de kol-
lektor en de + 5 volt aange-
bracht worden. Valt de keuze
op de kollektor (C), dan moet
de emitter met massa verbon-
den worden. De juiste instel-
ling hangt af van de elektroni-
ca in de gesloopte muis.
De schakeling gebruikt een
astabiele multivibrator van het
type TLC555 en een deler van
het type 4017 om een pul-
strein te genereren die het
draaien van de schijf met gaat-
jes in de opto-mechanische
muis moet simuleren. Het sig-
naal wordt via twee buffers

sottstart-voeding

uitgangsspanning van de
LM317 worden ingesteld. De
berekening van die uitgangs-
spanning is heel eenvoudig,
want daarvoor hoeft men al-
leen maar te onthouden dat
het IC tussen de uitgang- en
adjust-aansluiting (dus over
R2) te allen tijde een spanning
van 1.25 V handhaaft. Een
paar drukken op de calculator
leren dat we zonder de boven-
genoemde vier extra kompo-
nenten dus te doen hebben

met een uitgangsspanning van
14,9B V.
Parallel aan Rl bevindt zich nu
echter de kollektor/emitter-
overgang van Tl. Aangezien
kondensator C2 bij het inscha-
kelen (nog) leeg is, ligt de ba-
sis van Tl op dat moment fei-
telijk op massa-potentiaal. De
transistor geleidt dus en sluit
derhalve Rl kort. De uitgangs-
spanning van onze voeding is
daarmee gelijk aan de span-
ning over R2, namelijk 1,25 V.

Onderdelenlijst

Weerstanden:
R1..R6 = 6 x 10 k
R7 ... Rl0 = 4 x 4k7
Pl = 1 x 470 kinstel

Kondensatoren:
Cl = 1 x 10 n
C2 ... C6 = 5 x lOOn
C7=lxl0~/16V

Halfgeleiders:
ICl = 1 x TLC555
IC2 = 1 x 4017
IC3,IC4 = 2 x 4503
IC5 = 1 x CNY74-4

Diversen:
51 ... 54 = schakelaarsin
digitale joystick

1 print EP5 944040 (zie
pag. 6)

van het type 4503 doorgege-
ven aan de opto-couplers, De
gewenste richting die bij een
stand van de joystick hoort
(omhoog/omlaag en links/-
rechts), wordt geselekteerd
door de schakelaars van de jo-
ystick met de juiste enabte-
ingangen (DA/DB) van IC3 re-
spektievelijk IC4 te verbinden.
De snelheid van de cursor op
het scherm is in te stellen met
Pl. Deze potentiometer regelt
namelijk de snelheid van de
oscillator.
De voedingsspanning krijgt de
interface via de muisprint. Het
geschikte punt om de voe-
dingsspanning af te tappen, is
te vinden op de plaats waar de
voorschakelweerstanden van
de vier LED's in de muis sa-
men komen. De vuurknop van
de joystick kan direkt met de
muisknop verbonden worden.

(944040)
ontwerp: C. Wolff /Duitsland)
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Meteen daarna begint C2 zich
via R2 en R3 op te laden,
waardoor de spanning op de
basis van Tl langzaam toe-
neemt. De transistor gaat dus
geleidelijk over van geleid-
naar spertoestand en de kort-
sluiting van Rl wordt stukje bij
beetje opgeheven. Bij de in het

starten, dan kan men (binnen
zekere grenzenl met een iets
grotere waarde voor R3 expe-
rimenteren.
Diode Dl is tijdens bedrijf ge-
sperd en zorgt er alleen voor
dat C2 zich bij het uitschake-
len van de voeding snel over
de belasing kan ontladen. De

schema aangegeven dimen-
sionering duurt het na het in-
schakelen ongeveer 3 sekon-
den voordat de uitgangsspan-
ning van 1,25 V tot 15 V is ge-
stegen. Als men dat te lang-
zaam vindt, dan kan C2 wat
worden verkleind. Wil men
daarentegen nog iets "softer"

maximale ingangsspanning
bedraagt 41,25 V, terwijl er
minimaal 18 V op de ingang
moet staan. De LM317 is
kortsluitvast en kan maximaal
1,5 A leveren.

1944072)
ontwerp: W Hackländer
(Duitsland)

12C real-time klok

men dunne draadjes 10,1mm
wikkeldraad) die straks met de
pennen 2 en 5 van de mini-
DIN-steker worden verbonden.
De drie resterende SMD's Cl,
R3 en C2 worden nu in deze
volgorde midden tussen de
pennen 1/2 en 7/8 gelijmd. Cl
wordt via een draadje met
pen 1 verbonden, R3 met
pen 3 en C2 met pen 4. De
andere kant van deze drie on-
derdelen wordt aan pen 8 ge-
legd en straks ook nog aan de
pennen 3 en 4 van de DIN-
steker. Tenslotte wordt het
kristal in de lengterichting ge-
monteerd en aan de pennen 1
en 2 gesoldeerd.
In de steker wordt eerst wat
ruimte gemaakt door de meta-
len ommanteling in te korten
tot ca. 15 mm en het achter-
ste deel van de kunststof om-
hulling te verwijderen. In de
kabeldoorvoer wordt op zoda-
nige manier een tweepolige
header gelijmd dat men er van
buiten af een jumper in kan
steken. Daarmee wordt dan
het vrije bit van het adres vast-
gelegd. Daarna worden de
draadjes van het bovenbe-
schreven SMD-bouwsel aan
de respektievelijke stekerpen-
nen geSoldeerd en wordt de
steker weer voorzichtig in el-
kaar gezet.

19440741
naar een idee van W Hacklän-
der (Duitsland)

De PCF8583 van Philips her-
bergt een real-time klok met
I'C-interface. Afgezien van
het DIL8-IC zijn alle kompo-
nenten van de in figuur 1
weergegeven standaard-
applikatie geschikt voor op-
pervlaktemontage, zodat dus
een uiterste kompakte op-
bouw in bijvoorbeeld een mini-
DIN-steker tot de mogelijkhe-
den behoort. Nadeel van de
schakeling is natuurlijk dat bij
afwezigheid van een backup-
batterij alle informatie en in-
stellingen van de klok verloren
gaan wanneer de voedings-
spanning van de PCF8583
wegvalt.
Het IC, waarvan het inwendige
schema in figuur 2 te zien is,
laat zich op het adres
101000AX Iwaarbij X het
readlwrite-bit is) lezen of be-
schrijven. De PCF8583 bevat
een 256 8-bit RAM met een
automatisch verhogend adres-
register, een 32,768-kHz-
oscillator, een frekwentiedeler,
een power-on-reset en de bo-
vengenoemde I'C-interface.
De eerste acht bytes van de
RAM 100... 071 zijn uitge-
voerd als adresseerbaar paral-
lel 8-bit-register, waarvan de
inhoud in het blokschema is
vermeld. Een exakte beschrij-
ving van de inhoud van de re-
gisters zou hier te ver voeren;
daarvoor moet echt naar het
datablad van de fabrikant wor-
den verwezen.

Figuur 3 illustreert hoe de
SMD-komponenten gemon-
teerd kunnen worden. Begon-
nen wordt met het inkorten
van de IC-pootjes tot ca.
1,5 mmoDaarna worden Rl en
R2 met sekondenlijm op de
onderkant van het IC gelijmd,
en wel haaks ten opzichte van
de pennen 5 en 6, waaraan ze
vervolgens worden vast gesol-
deerd. Aan de open uiteinden
van de weerstanden soldeert
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Meteen daarna begint C2 zich
via R2 en R3 op te laden,
waardoor de spanning op de
basis van Tl langzaam toe-
neemt. De transistor gaat dus
geleidelijk over van geleid-
naar spertoestand en de kort-
sluiting van Rl wordt stukje bij
beetje opgeheven. Bij de in het

starten, dan kan men (binnen
zekere grenzenl met een iets
grotere waarde voor R3 expe-
rimenteren.
Diode Dl is tijdens bedrijf ge-
sperd en zorgt er alleen voor
dat C2 zich bij het uitschake-
len van de voeding snel over
de belasing kan ontladen. De

schema aangegeven dimen-
sionering duurt het na het in-
schakelen ongeveer 3 sekon-
den voordat de uitgangsspan-
ning van 1,25 V tot 15 V is ge-
stegen. Als men dat te lang-
zaam vindt, dan kan C2 wat
worden verkleind. Wil men
daarentegen nog iets "softer"

maximale ingangsspanning
bedraagt 41,25 V, terwijl er
minimaal 18 V op de ingang
moet staan. De LM317 is
kortsluitvast en kan maximaal
1,5 A leveren.

1944072)
ontwerp: W Hackländer
(Duitsland)

12C real-time klok

men dunne draadjes 10,1mm
wikkeldraad) die straks met de
pennen 2 en 5 van de mini-
DIN-steker worden verbonden.
De drie resterende SMD's Cl,
R3 en C2 worden nu in deze
volgorde midden tussen de
pennen 1/2 en 7/8 gelijmd. Cl
wordt via een draadje met
pen 1 verbonden, R3 met
pen 3 en C2 met pen 4. De
andere kant van deze drie on-
derdelen wordt aan pen 8 ge-
legd en straks ook nog aan de
pennen 3 en 4 van de DIN-
steker. Tenslotte wordt het
kristal in de lengterichting ge-
monteerd en aan de pennen 1
en 2 gesoldeerd.
In de steker wordt eerst wat
ruimte gemaakt door de meta-
len ommanteling in te korten
tot ca. 15 mm en het achter-
ste deel van de kunststof om-
hulling te verwijderen. In de
kabeldoorvoer wordt op zoda-
nige manier een tweepolige
header gelijmd dat men er van
buiten af een jumper in kan
steken. Daarmee wordt dan
het vrije bit van het adres vast-
gelegd. Daarna worden de
draadjes van het bovenbe-
schreven SMD-bouwsel aan
de respektievelijke stekerpen-
nen geSoldeerd en wordt de
steker weer voorzichtig in el-
kaar gezet.

19440741
naar een idee van W Hacklän-
der (Duitsland)

De PCF8583 van Philips her-
bergt een real-time klok met
I'C-interface. Afgezien van
het DIL8-IC zijn alle kompo-
nenten van de in figuur 1
weergegeven standaard-
applikatie geschikt voor op-
pervlaktemontage, zodat dus
een uiterste kompakte op-
bouw in bijvoorbeeld een mini-
DIN-steker tot de mogelijkhe-
den behoort. Nadeel van de
schakeling is natuurlijk dat bij
afwezigheid van een backup-
batterij alle informatie en in-
stellingen van de klok verloren
gaan wanneer de voedings-
spanning van de PCF8583
wegvalt.
Het IC, waarvan het inwendige
schema in figuur 2 te zien is,
laat zich op het adres
101000AX Iwaarbij X het
readlwrite-bit is) lezen of be-
schrijven. De PCF8583 bevat
een 256 8-bit RAM met een
automatisch verhogend adres-
register, een 32,768-kHz-
oscillator, een frekwentiedeler,
een power-on-reset en de bo-
vengenoemde I'C-interface.
De eerste acht bytes van de
RAM 100... 071 zijn uitge-
voerd als adresseerbaar paral-
lel 8-bit-register, waarvan de
inhoud in het blokschema is
vermeld. Een exakte beschrij-
ving van de inhoud van de re-
gisters zou hier te ver voeren;
daarvoor moet echt naar het
datablad van de fabrikant wor-
den verwezen.

Figuur 3 illustreert hoe de
SMD-komponenten gemon-
teerd kunnen worden. Begon-
nen wordt met het inkorten
van de IC-pootjes tot ca.
1,5 mmoDaarna worden Rl en
R2 met sekondenlijm op de
onderkant van het IC gelijmd,
en wel haaks ten opzichte van
de pennen 5 en 6, waaraan ze
vervolgens worden vast gesol-
deerd. Aan de open uiteinden
van de weerstanden soldeert
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thermoplaatje

Deze schakeling is in eerste in-
stantie bedoeld om een bak
met ontwikkelaar voor print-
materiaal warm te houden.
Maar behalve de zelf-etsers zal
het ontwerp ook de foto-
amateurs wel aanspreken,
want natuurlijk kunnen er in
de doka ook fotobaden mee
op temperatuur gehouden
worden.
Het gaat hier om een thermo-
statisch geregeld warmhoud-
plaatje, dat men zich ongeveer
als volgt moet voorstellen: Een
metalen kastje met daarin de
elektronica en de transforma-
tor dient als voet voor een ca.
2 cm daarboven gemonteerde
aluminium plaat van ca. 25 x
15 cm. Op de onderkant van
die plaat zijn vier parallelge-
schakelde weerstanden ge-
schroefd van 22 Q/25 W, met
behulp waarvan de zaak wordt
warm gestookt. De stroom
door de weerstanden wordt in-
en uitgeschakeld door middel
van een relais dat zich in het
kastje bevindt en het sluitstuk
vormt van de elektronische re-
geling. Op het plaatje is tevens
een temperatuursensor ge-
monteerd en die uiteraard fun-
geert als ingang van het regel-
circuit.
Het schema maakt duidelijk
dat de thermostatische rege-
ling ZO simpel mogelijk is ge-
houden. Een temperatuursen-
sor van het type LM335 (01)
is opgenomen in een kompara-
torschakeling. De spanning
over de sensordiode verloopt
evenredig met de temperatuur.
Dus als het warmhoudplaat je
afkoelt, zal de spanning over
Dl op een gegeven moment
onder de met Pl ingestelde
spanning op de plus-ingang
van komparator ICl dalen. De
uitgang van de komparator
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wordt dan "hoog", hetgeen
na drie keer inverteren (lC2a-
b-el leidt tot een laag nivo op
de basis van T2. Aangezien dit
een PNP'er is, zal T2 nu gaan
geleiden, waarop ook T3 in
geleiding wordt gestuurd en
het relais aantrekt; de op Kl
aangesloten vermogensweer-
standen (R12 4 x
22 Q/25 W parallel) worden
dan via het relaiskontakt ver-
bonden met de op K2 aange-
sloten voedingstransformator

en het plaatje wordt opge-
warmd.
Zodra de temperatuur zo ver is
gestegen dat de spanning over
sensor 01 de met Pl ingestel-
de spanningswaarde (lees:
temperatuur) overschrijdt, dan
wordt de komparatoruitgang
laag, waarop T2 en T3 sperren
en het relais afvalt. De met R5
toegepaste hysteresis zorgt er
bij de komparator voor dat de
in- en uitschakeldrempel vol-
doende ver uit elkaar liggen
om "klapperen" van het relais
te voorkomen.
Een aardig detail vormt nog de
toevoeging van IC2d, Tl en
02. Zolang het verwarmingse-
lement niet is ingeschakeld en
de komparator-uitgang dus
laag is, zal ook pen 13 van
IC2d laag zijn en fungeert
IC2d puur als inverrer: Tl ge-
leidt daardoor en LED 02 licht
op. Is het element wél inge-
schakeld en is pen 13 dus
hoog, dan zal het netwerk

R7/C2 maken dat IC2d als een
blokgolfoscillator gaat werken,
waardoor de LED zal gaan
knipperen.
In het prototype werd voor de
trafo een ringkern-type van ILP
gebruikt (2 x 15 V/2 x
2,66 A). Voor de vermogens-
weerstanden zijn de goudkleu-
rige aluminium-typen heel ge-
schikt, omdat deze robuust
zijn en standaard al voorzien
zijn van schroefgaten voor de
bevestiging. Het relais dient
een 24-V-type te zijn dat mini-
maal 6 A kan schakelen (bijv.
Siemens V23057-B0006-
A201!. De voor de elektronica
benodigde gestabiliseerde
voedingsspanning is simpel-
weg gerealiseerd door de
brugcel (Bl) en bufferelko (C7)
te laten volgen door een 7B12-
stabilisator.

(944031)
ontwerp: R. Lucassen
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Nadat we het vierde-orde
Bessel-filter uit de Halfgelei-
dergids '93 in dit nummer
reeds hebben aangevuld met
een vierde-orde Butterworth
en een achtste-orde Bessel,
mag een achtste-orde Butler-
worth-filter in dit rijtje natuur-
lijk niet ontbreken. Ook bij dit
ontwerp is de theoretische di-
mensionering gegeven voor
een kantelpunt op 1 kHz. Voor
andere frekwenties zal men
dus zelf aan het rekenen moe-
ten slaan.
Nadere beschouwing van het
schema leert dat de waarden
van de kondensatoren in beide
filtersekties aardig gelijk zijn.
Een afwijking van de theoreti-
sche waarden leidt in de prak-
tijk al gauw tot een rimpel in
de amplitude-karakteristiek.
Rondt men de waarden af tot
de naastiiggende E12-waar-
den, dan zal dit effekt zeer ze-
ker merkbaar zijn.
Vergeleken met een BesseI-
filter loopt bij deze Butler-
worth-variant de frekwentie-
kurve duidelijk anders, terwijl
ook de looptijd niet zo mooi
konstant is. Computer-simula-
tie van het filter toonde aan
dat alleen al de toepassing van

94402S· 11

achtste-orde dual-opamp BuHerworfh-filter

ICl = NE5532

twee versterkertrappen ver-
antwoordelijk is voor een posi-
tieve afwijking van 0,02 dB. In
tegenstelling tot de andere
(bovengenoemde I filters heeft
deze versie bovendien enige
last van interne opslingering.
De tweede sektie heeft name-
lijk net VOOr het kantelpunt
een versterkingspiek van 3 dB.
Maar door deze sektie als laat-
ste in de keten te schakelen,

J ~~OO" e'sv
ICl 0

4

wordt geen last ondervonden
van mogelijk vastlopen van de
signalen, als men het filter tot
de uitsturingsgrens van de
toegepaste opamps gebruikt.
Wel wordt hierdoor rond het
kantelpunt iets aan signaal/-
ruis-verhouding ingeboet.
Ook bij dit filter zal de opamp
NE5532 goed voldoen
(stroomopname ongeveer
4 mA per oparnp]. In de prak-

waterontharder

Wanneer kalkhoudend (hardl
water wordt blootgesteld aan
een elektrisch veld, schijnen
calciumcarbonaat-kristallen
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en andere mineralen grotere
kristallen te gaan vormen. Al-
thans, dat is hetgeen een aan-
tal wetenschappers beweert

te hebben ontdekt in het kader
van onderzoek dat ten doel
had om de nadelige effekten
van hard water te bestrijden.
Wat schieten we op met die
vaststelling? Wel, het schijnt
zo te zijn dat die grotere kris-
tallen niet de neiging vertonen
om neer te slaan tegen de bin-
nenwand van de leidingen.
Dus een simpele Ilow-power}
wisselspanningsgenerator zou
volgens dit onderzoek uw wa-
terinstallatie thuis moeten vrij-
waren van kalkaanslag.
Voor de wetenschappelijke on-
derbouwing van een en ander
kunnen wij niet helemaal in-
staan, feit is wel dat wateront-
harders volgens dit principe
volop in de handel worden
aangeboden en meestal nog
kostbaar zijn ook.

tijk is het misschien het over-
wegen waard om opamps met
FET-ingangtoe te passen. De-
ze ruisen wel iets meer dan de
bipolaire uitvoeringen, maar
aangezien de ruis van deze
schakeling toch hoofdzakelijk
door de acht weerstanden
wordt bepaald, maakt dat in
dit geval niet zo veel uit.

19440251

De hier beschreven ontharder
werkt precies hetzelfde als de
kommerciële apparaten en valt
voor een luttel bedrag door
iedereen zelf te bouwen. Zoals
het schema toont, wordt ge-
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(kunststof! waterleidingbuis
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ze met de hulp van Tl worden
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1

3

dus louter ter kontrole van de
werking van de ontharder.
De oscillatorfrekwentie wordt
ge-sweept tussen ca. 800 Hz
en 2,5 kHz. Spoel L1 bestaat
uit 14 windingen geïsoleerde

koperdraad, welke licht gespa-
tieerd om de waterleidingbuis
worden gelegd. De afstand
tussen spoel(en) en K2 dient
zo kort mogelijk te zijn. Het is
zeer de moeite waard om ex-

~
...u e

~ ..
• ... "

2

944011·12

perimenteel vast te stellen
welk type veld in uw geval het
beste inwerkt op het kalkhou-
dende water. In figuur 2a zien
we hoe twee spoelen met
open uiteinde op K2 worden
aangesloten. Dit is de traditio-
nele opzet, waarbij een elek-
trodynamisch ,veld wordt op-
gewekt, dus een veld met een
elektrische en een magneti-
sche komponent. Figuur 2b
toont een variant met drie
spoelen. Dit resulteert in twee
elkaar onderling beïnvloeden-
de elektrodynamische velden.
De versie van figuur 2c ten-
slotte produceert louter een
magnetisch veld. Welk van de
drie konfiguraties het meest
effektief is, hangt van de indi-
viduele omstandigheden af.
De spoelen van figuur 2 zijn
alle identiek en bestaan dus al-
lemaal uit 14 gespatieerde
windingen geïsoleerde koper-
draad.
De voeding van de schakeling
wordt gevormd door de ver-
trouwde kombinatie van trafo,
gelijkrichter en geïntegreerde
spanningsregelaar (IC2). Om-
dat op de aansluitingen van K1
netspanning staat, moet bij de
bouwen test de nodige voor-
zichtigheid in acht worden ge-

frekwentie-indikator

Lakmoesstrookjes zijn in de
chemie een veelgebruikt hulp-
middel om bijvoorbeeld de zu-
urgraad van een vloeistof te
bepalen. Deze schakeling
funktioneert op soortgelijke
wijze; de kleur van een specia-
le LED is een maat voor de op
de schakeling aangeboden

signaalfrekwentie. Het hart
van deze schakeling is een
speciale drie-kleuren-LED, de
Kingbright LF-59EBGBW, die
door de firma Velleman gele-
verd wordt.
Bij signaalfrekwenties vanaf
50 Hz gaan de blauwe LED's
branden, vanaf 500 Hz komt
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ook de rode LED in aktie en
boven de 5 kHz is tenslotte
ook nog de groene LED aktief.
De aldus verkregen mengkleur
is een indikatie voor de frek-
wentie van het ingangssignaal
dat de schakeling aangeboden
krijgt.
De spanning die met P1 inge-

nomen. Problemen zal de op-
bouw van de schakeling ver-
der niet geven, aangezien wij
voor de ontharder een fraai
kompakt printje hebben ont-
worpen (figuur 3), dat boven-
dien in de Elektuur-service
verkrijgbaar is. Met het oog op
de elektrische veiligheid dient
de print in een degelijke kunst-
stof behuizing te worden on-
dergebracht.

(944011)

steld is, komt overeen met de
drempelspanning voor de rode
LED. Voor de groene en de
blauwe LED is een hogere
drempelspanning nodig, deze
wordt verkregen door de off-
set-spanning van de rode LED
met de statische spannings-
versterking van de opamp te

elektuur 7/8-94
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Onderdelenlijst

Weerstanden:
Rl,R2,R3 = 3 x 10 k
R4 = I x 39 k
R5 I x 22 k
R6 I x 220 Q
R71x18k
RB 1 x 1k2

Kondensatoren:
Cl = 1 x 10 1'/16 V rad.
C2,C3 = 2 x IOn
C4 = 1 x 1001'/16 V rad.
C5,C7,C8,ClO = 4 x 100
n

C6 1 x 47 1'/50 V rad.
C9 1 x 471'/16 V rad.

Halfgeleiders:
01 = 1 x lN4148
02 ... 05 = 4 x 1N4001
06 = 1 x LEDgroen
T1 = 1 x 8C547
IC1 1 x TLC556
IC2 = 1 x 7812

Diversen:
L1 = 14 windingen geïso-
leerd koperdraad,zie tekst

KI = 1 x 2-polige print-
kroonsteen,steek 7,5 mm

K2 = 1 x 2-polige print-
kroonsteen,steek 5 mm

TrI = 1 x nettrafo 12
V/l,5 A, bijv. Monacor
VTR1112

1 print EPS944011-1 (zie
pag. 61

1 behuizing,bijv. Texim CIO
(37x57x90 mm)
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1

Dit speciale looplicht leent
zich bij uitstek om bij demon-
straties of andere gelegenhe-
den op originele wijze te illu-
streren hoe twee (informa-
tie)stromen beurtelings op
hetzelfde punt aankomen. De
indikatie bestaat in totaal uit
24 LED's, verdeeld in drie sek-
ties van elk acht stuks. Fi-
guur 1 toont hoe de LED's van
ons prototype waren opge-
steld. Uiteraard zijn ook ande-
re patronen mogelijk. De scha-
keling leent zich prima om

elektuur7/8-94
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LF59EBGBW

vergroten. Verder zijn in de te-
genkoppellussen van de
opamps filter-netwerkjes op-
genomen met kantelpunten op
respektievelijk 50 Hz (IClel.
500 Hz (IClb) en 5 kHz (ICla).
Deze zorgen voor de frekwen-
tie-afhankelijke helderheid van
de LED's. Om instabiliteit bij

demo-Iooplichf

de opamps te voorkomen, is
steeds een extra RC-netwerkje
(R4/C2, R7/C5 en Rll/C7)
toegevoegd.
Blauwe LED's zijn aanzienlijk
minder helder dan de rode of
groene exemplaren. Vandaar
dat er twee van deze exempla-
ren in de tri-color-LED ver-
werkt zijn. De tweede blauwe
LED heeft een eigen buffer-
opamp (ICld) gekregen. On-
danks het feit dat er twee
blauwe LED's zijn, hebben ze
per LED ook nog eens 1,5 x
zoveel stroom als de andere
exemplaren nodig om uitein-
delijk een vergelijkbare helder-
heid te krijgen. Vandaar dat de
weerstanden R13 en R14 een
lagere waarde hebben dan R6
en R9.
Het nivo van het ingangssig-
naal dient lVII te zijn.
De hele schakeling trekt, als
alle LED's branden, circa
100 mA.

(944088)
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mee te experimenteren, wat
dit betreft.
In ons geval was het de be-
doeling dat er een afwisselen-
de indikatie plaatsvond van de
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LED-trajekten ABD en CBD.
Dat houdt dus in dat het deel-
trajekt BD (bestaande uit
029 ... 036) de gehele knip-
percyclus mee moet doen en
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dat er tussen de delen AB
(013. 020) en CB (021 ..
.. 028) van het LED-display
een soort OF-funktie moet
worden gekreëerd. Het se he-
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ma van figuur 2 laat zien dat
een en ander met betrekkelijk
simpele middelen elektronisch
valt op te lossen.
Er is uitgegaan van een deci-
male teller van het type 4017
(IC2l, welke hier als acht-teller
is geschakeld doordat de ne-
gende uitgang (08) met de
reset-ingang is verbonden. Als
tijdbasis voor de teller fun-
geert een als AMV geschakel-
de 555 ucn. Vanuit de 0-
uitgangen van IC2 worden via
de transistoren Tl ... T4 de
respektievelijke LED-paartjes
aangestuurd. Van die LED's

Met behulp van deze kleine
schakeling kan het signaal van
een willekeurige infrarood-
afstandsbediening verlengd
worden. Een handige toepas-
sing is bijvoorbeeld het vanuit
de slaapkamer bedienen van
de videorecorder die in de
huiskamer staat. Met behulp
van een inmiddels bekende
infrarood-on tvanger/dekoder
wordt het op een hoge frek-
wentie gemoduleerde binaire
signaal omgezet in een serieel
signaal zonder deze hoge
frekwentie (punt 1 in het
schema).
De neergaande flank van het
ontvangen signaal wordt met
Rl en Cl bewust iets ver-
traagd, de IR-ontvanger zorgt
namelijk voor een vertraging
van de opgaande flank. Zou-
den we deze kompensatie niet
doorvoeren, dan worden de
bits iets breder dan ze oor-
spronkelijk waren. Dit kan tot
gevolg hebben dat de ontvan-
ger die uiteindelijk de signalen
moet dekoderen in de proble-
men komt. Hierdoor kunnen
fouten ontstaan of de maxi-
maal te overbruggen afstand
wordt minder. Dankzij diode
Dl heeft het RC-netwerkje
geen invloed op de opgaande
flank (2).
Om de gedekodeerde data
weer als infrarood-signaal te
verzenden, moeten de lagere
perioden in het signaal weer
gevuld worden met de basis-
frekwentie van het gedetek-
teerde signaal. Bij RC5-kode is
dat bijvoorbeeld 36 kHz. Hier-
VOOrwordt gebruik gemaakt
van ICla, ICle en IC1d. Is

92

zijn D29 ... D36 "gewoon"
aangesloten, want hun ano-
den liggen via de voorschakel-
weerstanden R22 ... R25
rechtstreeks aan de vee-
dingsplus. Deze LED's lichten
dus elke keer braaf op als teller
IC2 kommandeert dat het hun
beurt is.
Met de LED's D13 ... D20 en
D21. . D28 ligt de zaak ech-
ter anders. Zoals te zien, lig-
gen de voorschakelweerstan-
den daarvan niet rechtstreeks
aan de "plus", maar worden
ze geschakeld via de stuur-
trappen T5/T7 respektievelijk

T61T8. Die vormen dus de eer-
der genoemde OF-funktie. Zo-
lang een van de uitgangen
04 ... 07 "hoog" is, zullen
T5 en T7 geleiden en zal een
van de LED-paartjes
D13 ... D20 oplichten. De kol-
lektor van T5 is dan "laag",
zodat T6 en TB gesperd blij-
ven. Zodra Q4 ... 07 echter
"laag" zijn, spert T5. Zijn kol-
lektor krijgt dan een hoge po-
tentiaal, zodat T6 en T8 gaan
geleiden en een van de LED-
paartjes D21 ... D28 kan
gaan oplichten.
Uiteraard kan het aantal LED's

universele IR-buffer

icre

P

ICt = 4093

FR:~0~~cY111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

IR - OUT -.JIIIIIII 1IIIIIUII1111111111111IU1111IIL <V

pen 8 van IClc hoog, dan zal
ICle met behulp van R2, Pl en
C2 de draaggolffrekwentie op-
wekken. Via poort ICld wordt
dit signaal gebruikt om de uit-
gangstransistor Tl te laten
schakelen. Deze hoge frek-
wentie wordt doorgegeven als
het ontvangen signaal laag is,
want dan is de uitgang van
ICla hoog. ICld is nodig om de
transistor uit te schakelen als

de oscillator rond IClc stil
staat. Monteer de LED's D2 en
D3 dicht bij het apparaat dat
de IR-signalen moet ontvan-
gen. De verbinding tussen de
LED's en de schakeling kan
eenvoudig met een stuk luid-
sprekerkabel gemaakt wor-
den. Als voeding komt een
netadapter met een uitgangs-
stroom van 0,5 A in aanmer-
king.

eventueel worden uitgebreid
door aan de twaalf seriescha-
kelingen van twee LED's één
of twee exemplaren toe te
voegen. Er zal dan wel moeten
worden gezorgd dat de voe-
dingsspanning en de waarde
van de serieweerstanden (nu
82 m daarmee in overeen-
stemming zijn.
De totale stroomopname
wordt hoofdzakelijk door de
LED's bepaald en bedraagt
minder dan 50 mA.

(944081)

SFH505A SFH506 IS1U60

m
+ .. + ....+ ........ +

944098 . 11

Het afregelen van Pl is relatief
simpel en kan op het gevoel
gebeuren. Verstel Pl net zo
lang tot de grootste afstand
overbrugd kan worden. Heeft
u de beschikking over een os-
cilloskoop, dan gaat alles veel
sneller. Vergelijk de frekwentie
van het oorspronkelijke signaal
met dat van de oscillator en
regel Pl zodanig bij dat ze
identiek zijn. (944098)
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82 m daarmee in overeen-
stemming zijn.
De totale stroomopname
wordt hoofdzakelijk door de
LED's bepaald en bedraagt
minder dan 50 mA.

(944081)

SFH505A SFH506 IS1U60

m
+ .. + ....+ ........ +

944098 . 11

Het afregelen van Pl is relatief
simpel en kan op het gevoel
gebeuren. Verstel Pl net zo
lang tot de grootste afstand
overbrugd kan worden. Heeft
u de beschikking over een os-
cilloskoop, dan gaat alles veel
sneller. Vergelijk de frekwentie
van het oorspronkelijke signaal
met dat van de oscillator en
regel Pl zodanig bij dat ze
identiek zijn. (944098)
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Indien een NiCd-akku met een
zonnecel wordt opgeladen, is
het mogelijk een rendement
van zo'n 80% te bereiken. Een
voorwaarde hierbij is wel dat
de klemspanning van de zon-
necel ongeveer 0,6 V hoger is
dan die van de akku. 8ij deze
kombinatie is slechts één en-
kele diode nodig om de zonne-
cel en de akku met elkaar te
verbinden. Hoewel deze scha-
keling niet bepaald flexibel is,
doet ze exakt dat wat er van
verwacht wordt: een akku met
hoog rendement opladen.
De kracht van deze opzet is
ook direkt zijn zwakte. Zou de
spanning over de zonnecel een
klein beetje toenemen, dan
loopt de stroom door de cel di-
rekt flink op. De gevolgen la-
ten zich raden en bovendien
neemt het rendement direkt
flink af. Een slimme oplossing
is het toevoegen van een
schakelende step-down-con-
verter. Zo'n voeding kan opge-
bouwd worden met een
MAX639, heeft een goed ren-
dement en maakt het mogelijk

zonnecel-akku lader

een bank met zonnecellen in
te zetten voor het opladen van
akku's met uiteenlopende
klemspanningen.
8ij deze schakeling is een
onorthodoxe werkwijze geko-
zen om de laadstroom zodanig
te regelen dat de zonnecel-
spanning op een nivo blijft dat
een maximaal rendement ga-
randeert. Vandaar dat de scha-
keling niet de uitgangsspan-
ning maar de ingangsspanning
regelt. De spanningsverzwak-
ker opgebouwd met R2 en R3
zet de interne regeling uit door
de ingang V FB laag te maken.
De verzwakker R1/IR2+R31
stelt de LBI-ingang ILow Bat-
tery Inputl in staat om de af-
name van de spanning over de
zonnecel te meten. Zo'n daling
zorgt er voor dat het rende-
ment van de schakeling af-
neemt. De afname van de zon-
necelspanning heeft tot ge-
volg dat via de uitgang LBO
ILow Battery Output) de in-
gang SHDN laag wordt. Als
gevolg hiervan wordt de chip
inaktief gemaakt. De LBI-

~12 '~BI2 Cl

~ :
10011 40V

ingang ziet vervolgens weer
een toename van de spanning
over de zonnecel; als gevolg
hiervan wordt de LBO-uitgang
weer hoog gemaakt en de
chip komt weer tot leven.
Door deze pulserende regeling
wordt de akku met een maxi-
maal rendement opgeladen.
Dankzij de ingebouwde
stroom begrenzing levert het
IC een uitgangsstroom van
maximaal 200 mA.
Is het IC aktief, dan is de weer-

diskrefe preamp

Kwaliteitsbewuste audiolief-
hebbers zweren nog altijd bij
een volledig diskrete opbouw
van hun audiokomponenten.
Volkomen terecht, want hoe-
wel er tegenwoordig zéér goe-
de opamps bestaan, zijn met
een diskreet opgezette ver-
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sterker altijd nog nèt iets bete-
re resultaten mogelijk. Mits er
natuurlijk een goed uitgekiend
ontwerp wordt gebruikt, maar
dat spreekt eigenlijk vanzelf.
Bijgaande voorversterker is ge-
heel in klasse A ingesteld en
volgt het volledig symmetri-

stand tussen pen 5 en 6 min-
der dan één ohm. In kombina-
tie met de 10 I'A die het IC
verbruikt, levert dat een rende-
ment op van circa 85%, een
prestatie die duidelijk beter is
dan die van de schakeling met
één enkele diode.
Let er op dat de schakeling al-
leen gebruikt mag worden met
cellen die kontinu met
200 mA geladen mogen wor-
den (kapaciteit groter dan
1700 mAhl. 19440891

Enkelemeetgegevens
(bij 1 V.1f uit over 47 kQl

• THD: < 0,00005% Ibij 1 kHzl
< 0,0004% (bij 20 kHzl

• THD+N
(B = 22 Hz... 80 kHzl: < 0,0012% (20 Hz... 20 kHzl

• signaal/ruis-verhouding
(B = 22 Hz... 22 kHzl: > 104 dB

• bandbreedte:1,5 Hz... 3,7 MHz
• slew-rate: ca. 200 V/~s
• stijgtijd: ca. 0, 1 ~s
• ingangsimpedantie:47 kQ
• gevoeligheid:150 mV
• max. uitgangsspanning:ca. 9 V.1f

schereceptdat zo langzamer-
hand kenmerkend is geworden
voor de audio-ontwerpen van
Elektuur. Aan de ingang zien
we de gebruikelijke dubbele
verschilversterker, bestaande
uit twee dubbeltransistoren
van het type MAT02 en
MAT03. Voor een stabiele DC-
instelling daarvan zorgen de
rond T3 en T4 opgebouwde
stroombronnen, welke een

LED 101, 021 als referentie ge-
bruiken. De stroom door die
LED's wordt met behulp van
een derde stroombron IT5)
konstant gehouden. Voor een
goede thermische stabiliteit is
het belangrijk dat de LED's te-
gen de bijbehorende transisto-
ren worden gemonteerd 101
bij T3 en 02 bij T41. Daarna
volgt een push-pull-stuur-
schakeling IT6, T7I. terwijl als
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eindtrap een standaard emit-
tervolger (T10, Tll) is toege-
past.
De "transistorzener" die zorgt
voor een konstante rust-
stroom door de eindtransisto-
ren, is hier opgebouwd met
twee transistoren. Voor een
optimale stabiliteit van deze
instelling dienen TB en TlO,
resp. T9 en Tll thermisch ge-
koppeld te worden door ze
met de vlakke kanten tegen el-
kaar te monteren. Wat warm-
tegeleidende pasta ertussen
en een draadklemmetje (of
een koperen ringetje I erom
zorgen voor een degelijke kop-
peling. Instelpotmeter Pl
wordt vóór het inschakelen
van de voedingsspanning
eerst op maximale weer-
standswaarde gedraaid en, na-
dat de voedingsspanning aan-
wezig is, zo ingesteld dat er
een ruststroom van 15 mA
door Tl0 en Tll loopt, het-
geen overeenkomt met een
spanningsval van 150 mVover
R23 en R24.
Aangezien de versterker ge-
heel DC-gekoppeld is, is zon-
der speciale maatregelen de
kans op een forse gelijkspan-
ning aan de uitgang niet denk-
beeldig. Die kans is des te gro-
ter omdat de NPN- en PNP-
dubbel torren aan de ingang
onderling behoorlijk verschil-
len en dus bepaald geen echt
komplementaire versies zijn.
Daarom is hier een speciale
aktieve DC-korrektie toege-
voegd, die de gelijkspanning
aan de uitgang onder alle om-
standigheden op nul houdt.
Het uitgangssignaal wordt
daartoe eerst door een laag-
doorlaat filter (R26/C13) ge-
voerd en vervolgens bewerkt
door de als integrator gescha-
kelde opamp IC1; snelle
schommelingen van het sig-
naal IAC!) blijven dus zonder
uitwerking. Vertoont het uit-
gangssignaal echter een DC-
shift, dan zal T12 in meer of
mindere mate worden openge-
stuurd en de bases van Tl/T2
in negatieve richting worden
getrokken. Waarom alleen in
negatieve richting? Wel,
NPN'er Tl bezit van huis uit
een ca. drie maal hogere span-
ningsversterking dan PNP'er
T2, dus ter kompensatie vol-
staat het om de grotere basis-
stroom van T2a en -b ietwat
bij te sturen via T12.
P2 moet zo worden ingesteld
dat meteen na het inschakelen
de gelijkspanning op de uit-
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gang zo laag mogelijk is. Van-
uit deze situatie zal elk tempe-
ratuurverloop door ICl gekor-
rigeerd worden. De kompensa-
tie kan eventueel worden ver-
sneld door R26 en R27 in
waarde te verlagen.
Bij een kwaliteitsontwerp als
dit zijn alle details belangrijk.
Zo dienen voor een optimale
symmetrie de stromen door Tl
en T2 (oftewel de spanningen
over R9 en Rl0) identiek te

zijn. Dat kan alleen als de
spanningen over de LED's Dl
en 02 exakt gelijk zijn en daar-
om loont het zeer de moeite
om deze LED's bij een test-
stroom van 3 mA op gelijke
spanningsval te selekteren; bij
goede paring mogen de span-
ningen over R13 en R14
slechts enkele mV's verschil-
len. Ook VOorT6 en T7 geldt
dat ze voor een optimale sym-
metrie het beste kunnen wor-

den geselekteerd, en wel op
gelijke basis/emitter-spanning.
Dit moet gebeuren bij een
stroom van ca. 5 mA; elders in
deze Halfgeleidergids is daar-
voor een handig testertje te
vinden. Eenmaal in de schake-
ling gemonteerd, is een even-
tuele ongelijkheid van T6 en
T7 moeilijk vast te stellen. De
spanningen over R17 en R1B
zullen namelijk hoe dan ook
gelijk zijn, anders zou de uit-

15V



Onderdelenlijst

Weerstanden:
R, :::::1 x 4 7k 5 1%
R2 :::::1 x 470 Q
R3 :::::1 )( 1kOO 1%
R4 :::::1 x 5k62 1%
R5,R6,R9,R10 :::::4 )( 806Q

1%
R7,R8,Rll,R12 :::::4 x

80Q6l%
R13,R14 = 2 x 221 Q 1%
R15 :::::1 )( 2k7
R16 :::::1 x 8202
R17,R18 :::::2 x 24921%
R19,R20::::: 2 x 10kO 1%
R2, ,R22 :::::2 x 390Q
R23,R24 :::::2 x 1020 1%
R25 :::::1 x 47 Q
R26,R27 = 2 x 475k t %
R28 :::::1 x 27 k
R29 ::::: 1 x 3k9
R30 :::::1 x 100 k
R31,R32 :::::2 x 392k , %
Pl :::::1 x 10k instel
P2 :::::1 x 100 kinstel

Kondensatoren:
Cl,C13,C14 == 3 x 2/A2/50

V, steek 5 mm

gang niet op nul volt staan.
Het vervelende is echter dat
bij onderlinge verschillen tus-
sen T6 en T7 en - in sterkere
mate - tussen D1 en D2 de
versterker elders "scheef"
gaat staan om dit te kompen-
seren en dit doet afbreuk aan
de prestaties.
Het laagdoorlaatfilter R2/C2
aan de ingang is voor een ma-
ximale slew-rate gedimensio-
neerd op een kantelpunt van 9
à 10 MHz. Mocht in verband
met de extreme bandbreedte
van de versterker de storings-
gevoeligheid een probleem
vormen, dan kan dit kantel-
punt wellicht beter een stuk
lager worden gekozen. Bij een
waarde van 680 pF voor C2
daalt het kantelpunt tot ca.
400 kHz; de slew-rate neemt
dan af tot 20 V/IJs.
De opbouw van de voorver-

iill,··cooFI·.··· ~·.•...l.•.i...·..':'..'...•..'....•.•...•...•...•..•...•....:•..•.....•:........••...'..........." . .?/ U .• "":.. -----

Dat een multivibrator op een-
voudige wijze met twee tran-
sistoren, twee kondensatoren
en vier weerstanden opge-
bouwd kan worden, komt in
de meeste kursussen rond het
thema elektronica aan de orde.
Veel minder bekend zal het feit
zijn dat deze multivibrator
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C2 == , x 33 pl160 V $ty~
roflex

C3 == 1 ?< 10 p/160 V stv-
roflex

C4,C5== 2 x 100./AFI6V3
radiaal

CG,C7 == 2 x 1 50 pl160 V
styroflex

C8 :: 1 x 1 u, steek 5mm
C9,Cn :: 2 x 220n
C10,C12 == 2 x 100/A125
V radiaal

C15,C16 == 2 x 100 n

Halfgeleiders!
01,02 :::::2 x LED rood

(plat)
03;04 == 2 x 1N4148
Tl = 1 x MAT02
T2 = 1 x MA103
13,16,T9 == 3 x BeG60C
14,T7,T8,T12 == 4 x

BC550C
T5 = 1 x BF256C
T10 == 1 x aC337-40
T 11 == 1 x BC327~40
IC1== 1 x OP77

Diversen:
1 print EPS 944063-1 (zie
pag. 6)

sterker kan gebeüren op de
hier afgebeelde print die bo-
vendien in de Elektuur-service
verkrijgbaar is. Een opvallend
detail aan deze print is de gro-
te hoeveelheid "massa-
koper". Voor een betrouwbare
werking bleek dat hier geen lu-
xe; niet zo vreemd eigenlijk,
want de bandbreedte van deze
diskrete preamp doet eerder
denken aan een HF- dan aan
een LF-schakeling! Het geven
van praktische bouwaanwij-
zingen zou binnen het kader
van dit artikel te ver voeren.
Daarvoor verwijzen we dan
ook naar eerder gepubliceerde
voorversterker-schakelingen in
Elektuur. De benodigde stabie-
le ± 15-V-voedingsspanning
kan met twee driebenige rege-
laars worden gerealiseerd.

(944063)

zelfstartende multivibrator

soms problemen heeft met
starten, vooral als de karakteri-
stieken van beide transistoren
dicht bij elkaar liggen. In dit
schema wordt getoond hoe
met een kleine modifikatie van
de basisschakeling het sy-
steem voldoende asymme-
trisch gemaakt kan worden

om dit probleem effektief te
onderdrukken. Het nadeel van
deze aanpak is wel dat de
duty-cycle een beetje beïn-
vloed wordt. In de praktijk le-
vert dat gewoonlijk geen pro-
blemen op. Doordat bias-
weerstand R4 nu een verbin-
ding maakt tussen de kollektor

en de basis, raakt transistor T1
niet meer in verzadiging maar
gaat hij werken als een zelf-
instellende versterker. Als ge-
volg hiervan verschijnt op de
kollektor van T1 het versterkte
ruissignaal dat op de kollektor
van T2 staat. Door deze mee-
koppeling wordt transistor T2

elektuur 7/8-94



Onderdelenlijst

Weerstanden:
R1 = 1 x 47k51%
R2 = 1 x 470 Q
R3 = 1 x 1kOO1%
R4 = 1 x 5k62 1%
R5,R6,R9,R10 = 4 x 806Q

1%
R7,R8,Rl1,R12 = 4 x
80Q61%

R13,R14 ~ 2 x 221 Q 1%
R15 = 1 x 2k7
R16 = 1 x 820 Q
R17,R18 s 2 x 249Q 1%
R19,R20 m 2 x 10kO 1%
R21,R22 = 2 x 390 Q
R23,R24 = 2 x 10QO 1%
R25 = 1 x 47 Q
R26,R27 = 2 x 475k 1%
R28 = 1 x 27 k
R29 = 1 x 3k9
R30 - 1 x 100 k
R31,R32 = 2 x 392k 1%
P1 1 x 10 kinstel
P2 = 1 x 100 kinstel

Kondensatoren:
C1,C13,C14 = 3 x 2,,2/50
V, steek 5 mm

gang niet op nul volt staan.
Het vervelende is echter dat
bij onderlinge verschillen tus-
sen T6 en T7 en - in sterkere
mate - tussen D1 en D2 de
versterker elders "scheef"
gaat staan om dit te kompen-
seren en dit doet afbreuk aan
de prestaties.
Het laagdoorlaatfilter R2/C2
aan de ingang is voor een ma-
ximale slew-rate gedimensio-
neerd op een kantelpunt van 9
à 10 MHz. Mocht in verband
met de extreme bandbreedte
van de versterker de storings-
gevoeligheid een probleem
vormen, dan kan dit kantel-
punt wellicht beter een stuk
lager worden gekozen. Bij een
waarde van 680 pF voor C2
daalt het kantelpunt tot ca.
400 kHz; de slew-rate neemt
dan af tot 20 V/!-,s.
De opbouw van de voorver-

Dat een multivibrator op een-
voudige wijze met twee tran-
sistoren, twee kondensatoren
en vier weerstanden opge-
bouwd kan worden, komt in
de meeste kursussen rond het
thema elektronica aan de orde.
Veel minder bekend zal het feit
zijn dat deze multivibrator
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C2 = 1 x 33 p/160 V stv-
roflex

C3 = 1 x 10 p/160 V stv-
roflex

C4,C5 = 2 x 100 "F/6V3
radiaal

C6,C7 = 2 x 150 p/160 V
styroflex

C8 = 1 x 1 ", steek 5mm
C9,C11 = 2 x 220 n
ClO,C12 = 2 x 100,,/25
V radiaal

C15,C16 = 2 x lOOn

Halfgeleiders:
01,02 = 2 x LEDrood
(plat)

03,04 = 2 x lN4148
Tl = 1 x MAT02
T2 = 1 x MAT03
T3,T6,T9 = 3 x BC560C
T4,T7,T8,T12 = 4 x

BC550C
T5 = 1 x BF256C
Tl0 = 1 x BC337-40
T11 = 1 x BC327-40
ICl = 1 x OP77

Diversen:
1 print EPS944063-1 (zie
pag. 6)

sterker kan gebeuren op de
hier afgebeelde print die bo-
vendien in de Elektuur-service
verkrijgbaar is. Een opvallend
detail aan deze print is de gro-
te hoeveelheid "massa-
koper". Voor een betrouwbare
werking bleek dat hier geen lu-
xe; niet zo vreemd eigenlijk,
want de bandbreedte van deze
diskrete preamp doet eerder
denken aan een HF- dan aan
een LF-schakeling! Het geven
van praktische bouwaanwij-
zingen zou binnen het kader
van dit artikel te ver voeren.
Daarvoor verwijzen we dan
ook naar eerder gepubliceerde
voorversterker-schakelingen in
Elektuur. De benodigde stabie-
le ± 15-V-voedingsspanning
kan met twee driebenige rege-
laars worden gerealiseerd.

(944063)

zelfstarfende multivibrator

soms problemen heeft met
starten, vooral als de karakteri-
stieken van beide transistoren
dicht bij elkaar liggen. In dit
schema wordt getoond hoe
met een kleine modifikatie van
de basisschakeling het sy-
steem voldoende asymme-
trisch gemaakt kan worden

om dit probleem effektief te
onderdrukken. Het nadeel van
deze aanpak is wel dat de
duty-cycle een beetje beïn-
vloed wordt. In de praktijk le-
vert dat gewoonlijk geen pro-
blemen op. Doordat bias-
weerstand R4 nu een verbin-
ding maakt tussen de kollektor

en de basis, raakt transistor Tl
niet meer in verzadiging maar
gaat hij werken als een zelf-
instellende versterker. Als ge-
volg hiervan verschijnt op de
kollektor van Tl het versterkte
ruissignaal dat op de kollektor
van T2 staat. Door deze mee-
koppeling wordt transistor T2
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via kondensator Cl weer voor-
zien van het versterkte ruissiq-
naal. Het ruisnivo zal nu snel
toenemen en de oscillator
komt op gang.
Het dimensioneren van de
schakeling is simpel. De kol-
lektorstroom dient tussen 1 en
10 mA te liggen. Kiezen we
1 mA, dan wordt de waarde
van de kollektorweerstand [Rl
en R3I gelijk aan de voedings-
spanning maal 1000. Neem
voor R2 en R4 een weerstand

Bij de dimensionering van
kollektor- resp. kathode-weer-
standen in lichtsluis-schake-
lingen duikt steeds weer de
moeilijkheid op dat er een
kompromis moet worden ge-
vonden tussen ongevoeligheid
voor storingen en onderdelen-
toleranties, en de vereiste sta-
biliteit op lange termijn. Dit
probleem valt te vermijden als
men de weerstand door een
stroombron vervangt.
Bijgaande schakeling onder-
scheidt zich door de eenvoudi-
ge opzet, de goedkope en
goed verkrijgbare onderdelen
en - last but not least - de
hoge betrouwbaarheid. Ze be-
staat namelijk uitsluitend uit
een timer-IC 555, de reeds ge-
noemde stroombron [Tl en
R21.alsmede lichtsluis IC1. De
timer fungeert als drempel-

De hier beschreven schakeling
is in staat om piekspanningen
te meten van enkele millivolts
tot ettelijke volts. Het meetbe-
reik omvat het hele audioge-
bied met een maximum van
200 kHz.
Als piekdetektor wordt hier
een komparator-IC met open-
kollektor-uitgang gebruikt [fi-
guur 1). Het principe is simpel.
Kondensator C wordt tot een
bepaalde waarde opgeladen.
Wanneer het ingangssignaal
onder deze waarde daalt, gaat
de uitgangstransistor in gelei-
ding en zal de spanning OverC
zeer snel stijgen in de richting
van de negatieve voedings-
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die qua waarde gelijk is aan
een kwart van de versterkings-
faktor van de transistoren, ver-
menigvuldigd met de waarde
van Rl. De kondensatoren Cl
en C2 hebben een gelijke
waarde. Deze waarde is te be-
rekenen met de formule
C = f/[l,4 x R3).

[944096)
ontwerp: C C/arkson (Enge-
landl

lichtsluis

waarde-schakelaar en maakt
tegelijk deel uit van de stroom-
bron. Aangezien hij zowel een
TTL-kompatibele als een open-
kollektor-uitgang bezit, kan hij
onder meer rechtstreeks aan
een microprocessor worden
gekoppeld.
De waarde van weerstand Rl
is afhankelijk van de maximaal
toelaatbare stroom door de
optocoupler. Weerstand R2
wordt als volgt berekend:

R2
[Us/3I - 0,6 V

[I,+ldl /2 A

In deze formule is
I, licht-stroom [lichtsluis
niet onderbroken I
Id = donker-stroom [lichtsluis
onderbroken)
Us = voedingsspanning [5 VI

944096 - 11

~--~~--~~~~+
5V

De in het schema aangegeven
dimensionering geldt voor een
lichtsluis van het type CNY17.
Bij andere versies kan een aan-
passing nodig zijn van de kol-

piek-piek-meter

spanning. Zodra Uc gelijk is
aan de ingangsspanning, stopt
het laden. Op deze manier zal
Uc dus steeds overeenkomen
met de meest negatieve po-
tentiaal van de momentele in-
gangsspanning. Aangezien
kondensator C langzaam maar
gestaag door weerstand R
wordt ontladen, zal Uc de va-
riaties van de ingangsspan-
ning volgen.
Uiteraard meet de schakeling
van figuur 1 slechts de halve
top-top-spanning. Dat euvel
kan gemakkelijk worden ver-
holpen door toevoeging van
een identieke schakeling voor
positieve spanningen. Dat

brengt ons bij het kompie te
schema dat in figuur 2 is afge-
drukt. Daarin detekteert ICl
de positieve en IC2 de nega-
tieve piekspanningen. Cl en
C2 vormen de "geheugens".
De laagdoorlaatfilters R3/C3
en R6/C4 verwijderen onge-
wenste pieken. De positieve
waarde wordt dan geïnver-
teerd door IC3 en samenge-
voegd met de negatieve helft
in sommeerschakeling IC4,
welke het signaal nogmaals in-
verteert.
Het frekwentiebereik wordt
aan de bovenkant uitsluitend
begrensd door de snelheid van
de voor ICl en IC2 toegepaste

ois
•IC'

OUT

NE555

lektorweerstand die de stroom
door de optotransistor be-
paalt.

[9441041
ontwerp: C Urban (Duitslandl

opamp; 200 kHz bleek in de
praktijk uitstekend haalbaar,
zelfs bij blok- en driehoek-
signalen. De ondergrens van
het frekwentiebereik wordt
bepaald door de waarde van
Cl en C2. Met de hier gekozen
waarde van lOI'F ligt die
grens op ca. 500 Hz. Wil men
tot 20 Hz "rimpelloos" kun-
nen meten, dan zullen Cl en
C2 moeten worden vergroot
tot 220 1', maar dit gaat wel
ten koste van de reaktietijd.
Het volgen van een span-
ningssprong van 1 V zal dan 2
à 3 sekonden in beslag ne-
men. Voor Cl en C2 dienen
trouwens bipolaire elko's te



via kondensator Cl weer voor-
zien van het versterkte ruissiq-
naal. Het ruisnivo zal nu snel
toenemen en de oscillator
komt op gang.
Het dimensioneren van de
schakeling is simpel. De kol-
lektorstroom dient tussen 1 en
10 mA te liggen. Kiezen we
1 mA, dan wordt de waarde
van de kollektorweerstand [Rl
en R3I gelijk aan de voedings-
spanning maal 1000. Neem
voor R2 en R4 een weerstand

Bij de dimensionering van
kollektor- resp. kathode-weer-
standen in lichtsluis-schake-
lingen duikt steeds weer de
moeilijkheid op dat er een
kompromis moet worden ge-
vonden tussen ongevoeligheid
voor storingen en onderdelen-
toleranties, en de vereiste sta-
biliteit op lange termijn. Dit
probleem valt te vermijden als
men de weerstand door een
stroombron vervangt.
Bijgaande schakeling onder-
scheidt zich door de eenvoudi-
ge opzet, de goedkope en
goed verkrijgbare onderdelen
en - last but not least - de
hoge betrouwbaarheid. Ze be-
staat namelijk uitsluitend uit
een timer-IC 555, de reeds ge-
noemde stroombron [Tl en
R21.alsmede lichtsluis IC1. De
timer fungeert als drempel-

De hier beschreven schakeling
is in staat om piekspanningen
te meten van enkele millivolts
tot ettelijke volts. Het meetbe-
reik omvat het hele audioge-
bied met een maximum van
200 kHz.
Als piekdetektor wordt hier
een komparator-IC met open-
kollektor-uitgang gebruikt [fi-
guur 1). Het principe is simpel.
Kondensator C wordt tot een
bepaalde waarde opgeladen.
Wanneer het ingangssignaal
onder deze waarde daalt, gaat
de uitgangstransistor in gelei-
ding en zal de spanning OverC
zeer snel stijgen in de richting
van de negatieve voedings-
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die qua waarde gelijk is aan
een kwart van de versterkings-
faktor van de transistoren, ver-
menigvuldigd met de waarde
van Rl. De kondensatoren Cl
en C2 hebben een gelijke
waarde. Deze waarde is te be-
rekenen met de formule
C = f/[l,4 x R3).

[944096)
ontwerp: C C/arkson (Enge-
landl

lichtsluis

waarde-schakelaar en maakt
tegelijk deel uit van de stroom-
bron. Aangezien hij zowel een
TTL-kompatibele als een open-
kollektor-uitgang bezit, kan hij
onder meer rechtstreeks aan
een microprocessor worden
gekoppeld.
De waarde van weerstand Rl
is afhankelijk van de maximaal
toelaatbare stroom door de
optocoupler. Weerstand R2
wordt als volgt berekend:

R2
[Us/3I - 0,6 V

[I,+ldl /2 A

In deze formule is
I, licht-stroom [lichtsluis
niet onderbroken I
Id = donker-stroom [lichtsluis
onderbroken)
Us = voedingsspanning [5 VI

944096 - 11

~--~~--~~~~+
5V

De in het schema aangegeven
dimensionering geldt voor een
lichtsluis van het type CNY17.
Bij andere versies kan een aan-
passing nodig zijn van de kol-

piek-piek-meter

spanning. Zodra Uc gelijk is
aan de ingangsspanning, stopt
het laden. Op deze manier zal
Uc dus steeds overeenkomen
met de meest negatieve po-
tentiaal van de momentele in-
gangsspanning. Aangezien
kondensator C langzaam maar
gestaag door weerstand R
wordt ontladen, zal Uc de va-
riaties van de ingangsspan-
ning volgen.
Uiteraard meet de schakeling
van figuur 1 slechts de halve
top-top-spanning. Dat euvel
kan gemakkelijk worden ver-
holpen door toevoeging van
een identieke schakeling voor
positieve spanningen. Dat

brengt ons bij het kompie te
schema dat in figuur 2 is afge-
drukt. Daarin detekteert ICl
de positieve en IC2 de nega-
tieve piekspanningen. Cl en
C2 vormen de "geheugens".
De laagdoorlaatfilters R3/C3
en R6/C4 verwijderen onge-
wenste pieken. De positieve
waarde wordt dan geïnver-
teerd door IC3 en samenge-
voegd met de negatieve helft
in sommeerschakeling IC4,
welke het signaal nogmaals in-
verteert.
Het frekwentiebereik wordt
aan de bovenkant uitsluitend
begrensd door de snelheid van
de voor ICl en IC2 toegepaste

ois
•IC'

OUT

NE555

lektorweerstand die de stroom
door de optotransistor be-
paalt.

[9441041
ontwerp: C Urban (Duitslandl

opamp; 200 kHz bleek in de
praktijk uitstekend haalbaar,
zelfs bij blok- en driehoek-
signalen. De ondergrens van
het frekwentiebereik wordt
bepaald door de waarde van
Cl en C2. Met de hier gekozen
waarde van lOI'F ligt die
grens op ca. 500 Hz. Wil men
tot 20 Hz "rimpelloos" kun-
nen meten, dan zullen Cl en
C2 moeten worden vergroot
tot 220 1', maar dit gaat wel
ten koste van de reaktietijd.
Het volgen van een span-
ningssprong van 1 V zal dan 2
à 3 sekonden in beslag ne-
men. Voor Cl en C2 dienen
trouwens bipolaire elko's te



1

worden gebruikt. Alleen als
men er zeker van is dat het in-
gangssignaal altijd vrij zal zijn
van enige DC-komponent,
mag men ook "gewone" el-
ko's toepassen.
In de keuze van de voedings-
spanning is men redelijk vrij.
Plus en min 6 V volstaat in
veel gevallen al. Maar als er in-
gangssignalen hoger dan
4 VII moeten worden geme-
ten of het signaal een aanzien-
lijke DC-offset vertoont, kan
de voedingsspanning beter
wat hoger worden gekozen.
De spanning dient als het even
kan netjes gestabiliseerd te

Kl
PC

zijn. Aangezien de stroomop-
name de 20 mA niet te boven
gaat, kunnen voor mobiel ge-
bruik twee 9-V-batterijen als
voeding dienst doen.
De afregeling is simpel en be-
perkt zich tot de offset-
spanning. Sluit de ingang kort
tegen massa, hang een volt-
meter over Cl en regel Pl af
op nul volt. Sluit de meter
daarna aan over C2 en doe
hetzelfde met P2. Voer dit kar-
wei zorgvuldig uit, want het
gaat hier echt om millivolts.
Regel daarna de uitgangs-
spanning van IC3 en IC4 (pen
6) met respektievelijk P3 en
P4 af op nul volt en verwijder
de kortsluiting aan de ingang.
Aldus afgeregeld is de schake-
ling in staat om amplitudes te
meten vanaf 10 mV.

1944056)
ontwerp: V Mitrovic (Kroatië)

2
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~
6 ... 1SV

•

interface van PC naar Siemens PLC

De Siemens PLC's worden in
veel bedrijven gebruikt. Het
maken van een verbinding tus-
sen deze PLC's en een gewone
PC vraagt om een speciale in-
terface. Deze schakeling toont
aan dat zoiets eenvoudig en
goedkoop mogelijk is. De

schakeling is zo kompakt dat
ze probleemloos in de behui-
zing van een D25-steker kan
worden ingebouwd.
Zoals uit het schema blijkt,
wordt aan de PC-zijde uitge-
gaan van de standaard-
RS232-interface. Van deze in-

terface worden alleen de TxD-,
RxD- en GND-lijn gebruikt.
Omdat de PLC gebruik maakt
van stroomlussen, is enige
aanpassing van de elektrische
signalen nodig. Hiervoor is de
hulp ingeroepen van IC1, een
MAX232. Dit IC zet de

RS232-signalen van de PC om
in 5-V-spanningsnivo's. Ver-
volgens moeten deze spannin-
gen nog omgezet worden in
stromen. Voor deze konversie
is bij de uitgaande siqnalen de
hulp ingeroepen van transistor
Tl. Door de PLC verzonden

98 elektuur718-94



1

worden gebruikt. Alleen als
men er zeker van is dat het in-
gangssignaal altijd vrij zal zijn
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De Siemens PLC's worden in
veel bedrijven gebruikt. Het
maken van een verbinding tus-
sen deze PLC's en een gewone
PC vraagt om een speciale in-
terface. Deze schakeling toont
aan dat zoiets eenvoudig en
goedkoop mogelijk is. De

schakeling is zo kompakt dat
ze probleemloos in de behui-
zing van een D25-steker kan
worden ingebouwd.
Zoals uit het schema blijkt,
wordt aan de PC-zijde uitge-
gaan van de standaard-
RS232-interface. Van deze in-

terface worden alleen de TxD-,
RxD- en GND-lijn gebruikt.
Omdat de PLC gebruik maakt
van stroomlussen, is enige
aanpassing van de elektrische
signalen nodig. Hiervoor is de
hulp ingeroepen van IC1, een
MAX232. Dit IC zet de

RS232-signalen van de PC om
in 5-V-spanningsnivo's. Ver-
volgens moeten deze spannin-
gen nog omgezet worden in
stromen. Voor deze konversie
is bij de uitgaande siqnalen de
hulp ingeroepen van transistor
Tl. Door de PLC verzonden
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signalen worden gekonver-
teerd via opto-coupler IC2,
een CNV17. De vier kondensa-
toren rond ICl IC1, C2, C3 en
C4) zijn nodig voor de span-

ningsomzetter die in dit IC in-
gebouwd is.
De 5-V-voedingsspanning
voor de elektronica wordt be-
trokken uit de Siemens-PLC

via konnektor K2. Naast het
schema is nog de kabel gete-
kend die nodig is voor de ver-
binding van de aanpassings-
schakeling met de konnektor

op de PLC. (944099)
ontwerp: E. Mieh (Duitsland)

1- naar 4-MB-SIMM-adapter

Tegenwoordig heeft een PC
heel wat geheugen nodig om
er vlot mee te kunnen werken.
4 Megabyte is wel het mini-
mum voor Windows-program-
ma's, 8 M8 werkt al een stuk
prettiger. Bij het uitbreiden van
het computergeheugen zit
men steeds vaker met het pro-
bleem dat op een bepaald mo-
ment alle SIM-voetjes bezet
zijn en er dan overgestapt
moet worden op grotere
SIMM's. De meeste mother-
boards hebben acht voetjes,
zodat met l-MB-SIMM's maxi-
maal 8 MB mogelijk is. De vol-
gende uitbreidingsstap is vier
modules van 4 MB, in totaal
dus 16 MB. Maar wat doe je
dan met die oude l-MB-
SIMM's, want die zijn dan niet
meer te gebruiken? Met be-
hulp van de hier voorgestelde
adapter is het mogelijk om vier
1MB-SIMM's te kombineren
tot één nieuwe 4-MB-SIMM-
module. De adapter is overi-
gens alleen bruikbaar voor
SIMM's met 9 IC's, de typen
met drie IC's zijn hier niet ge-
schikt voor.
Bij een computer met een
386- of 486-processor heb-
ben we te maken met een da-
tabus die 32 bits breed is.
Aangezien een SIMM een
data-breedte heeft van acht
bits (of eigenlijk 9, als we het

elektuur7/8-94

pariteitsbit meetellen), moeten
geheugen-uitbreidingen altijd
in stappen van vier geheugen-
modules geschieden. En dat
geeft dus problemen als alle
SIMM-voeten bezet zijn en
men dan het geheugen nog
verder wil uitbreiden. Het is bij
sommige computers wel mo-
gelijk om verschillende soor-
ten SIMM's te mengen, maar
je zit natuurlijk wel vast aan
het maximale aantal voetjes
dat aanwezig is. Zo is het vaak
mogelijk om op een moeder-
board bijvoorbeeld 4 l-MB-
SIMM's en 4 4-MB-SIMM's te
plaatsen (in totaal dus
20 MB). Maar in de meeste
gevallen blijf je bij zo'n upgra-
de toch zitten met een aantal
ongebruikte l-MB-SIMM's.
Door nu vier van zulke modu-
les weer te kombineren tot
een nieuwe 4-MB-module,
kunt u deze toch weer gebrui-
ken. Kijk, voordat u begint met
bouwen, wel eerst in uw PCof
er voldoende ruimte boven de
SIMM-voeten vrij is om de
adapter hierin te plaatsen. Is
dat het geval en uw SIMM's
zijn van het 9-IC-type, dan
staat niets de bouw meer in de
weg.
Het verschil tussen een l-MB-
en een 4-MB-SIMM is alleen
maar een extra adreslijn, A10.
Deze lijn wordt gebruikt in
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C4) zijn nodig voor de span-

ningsomzetter die in dit IC in-
gebouwd is.
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voor de elektronica wordt be-
trokken uit de Siemens-PLC
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schema is nog de kabel gete-
kend die nodig is voor de ver-
binding van de aanpassings-
schakeling met de konnektor

op de PLC. (944099)
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1- naar 4-MB-SIMM-adapter

Tegenwoordig heeft een PC
heel wat geheugen nodig om
er vlot mee te kunnen werken.
4 Megabyte is wel het mini-
mum voor Windows-program-
ma's, 8 M8 werkt al een stuk
prettiger. Bij het uitbreiden van
het computergeheugen zit
men steeds vaker met het pro-
bleem dat op een bepaald mo-
ment alle SIM-voetjes bezet
zijn en er dan overgestapt
moet worden op grotere
SIMM's. De meeste mother-
boards hebben acht voetjes,
zodat met l-MB-SIMM's maxi-
maal 8 MB mogelijk is. De vol-
gende uitbreidingsstap is vier
modules van 4 MB, in totaal
dus 16 MB. Maar wat doe je
dan met die oude l-MB-
SIMM's, want die zijn dan niet
meer te gebruiken? Met be-
hulp van de hier voorgestelde
adapter is het mogelijk om vier
1MB-SIMM's te kombineren
tot één nieuwe 4-MB-SIMM-
module. De adapter is overi-
gens alleen bruikbaar voor
SIMM's met 9 IC's, de typen
met drie IC's zijn hier niet ge-
schikt voor.
Bij een computer met een
386- of 486-processor heb-
ben we te maken met een da-
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Aangezien een SIMM een
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pariteitsbit meetellen), moeten
geheugen-uitbreidingen altijd
in stappen van vier geheugen-
modules geschieden. En dat
geeft dus problemen als alle
SIMM-voeten bezet zijn en
men dan het geheugen nog
verder wil uitbreiden. Het is bij
sommige computers wel mo-
gelijk om verschillende soor-
ten SIMM's te mengen, maar
je zit natuurlijk wel vast aan
het maximale aantal voetjes
dat aanwezig is. Zo is het vaak
mogelijk om op een moeder-
board bijvoorbeeld 4 l-MB-
SIMM's en 4 4-MB-SIMM's te
plaatsen (in totaal dus
20 MB). Maar in de meeste
gevallen blijf je bij zo'n upgra-
de toch zitten met een aantal
ongebruikte l-MB-SIMM's.
Door nu vier van zulke modu-
les weer te kombineren tot
een nieuwe 4-MB-module,
kunt u deze toch weer gebrui-
ken. Kijk, voordat u begint met
bouwen, wel eerst in uw PCof
er voldoende ruimte boven de
SIMM-voeten vrij is om de
adapter hierin te plaatsen. Is
dat het geval en uw SIMM's
zijn van het 9-IC-type, dan
staat niets de bouw meer in de
weg.
Het verschil tussen een l-MB-
en een 4-MB-SIMM is alleen
maar een extra adreslijn, A10.
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Bij gebruik van een normale
probe kan met een oscillo-
skoop uitsluitend gemeten
worden ten opzichte van mas-
sa. Bij bepaalde metingen
vormt dit een vervelende be-
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differentiële probe

kombinatie met de RAS- en
CAS-signalen (row address
select en column address sel-
ect) om een van de vier 1-MB-
SIMM's op de adapter te se-
lekteren. Het nivo op A10 tij-
dens het row-address-signaal
wordt eerst opgeslagen in
IC5a, waarna dit samen met
het A10-nivo tijdens het
column-address-signaal wordt
gebruikt om via een 1-naar-4-
dekoder een van de vier
SIMM's te selekteren. Verder
zijn alle SIMM-aansluitingen
gewoon doorverbonden. De
refresh van de IC's geschiedt
door het achtereenvolgens
adresseren van alle rijen in de
DRAM's door de computer.
De opbouw van de adapter-
print is zo gebeurd. Behalve de
drie IC's komen er nog vier
SIMM-voetjes op te zitten. Af-.
hankelijk van de opstelling in
uw computer kan nog geko-
zen worden tussen montage
van de SIMM-voeten aan de
boven- of onderzijde van de
print. Het is op deze wijze zelfs
mogelijk om twee adapter-
printjes naast elkaar in de.
computer te plaatsen, door bij
de ene adapter de SIMM's aan
de bovenzijde te plaatsen en
bij de andere adapter aan de
onderzijde.

(944094)

tevens mogelijk om hoge
spanningen te meten, zonder
dat er levensgevaarlijke situa-
ties ontstaan.
Deze aktieve 1:100-probe is
zo'n differentiële uitvoering.
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perking. Dit euvel kan maar op
één manier worden ondervan-
gen, en wel door gebruik te
maken van een differentiële
probe waarvan beide meet-
pennen "zweven" ten opzich-

te van massa. Een nauwkeuri-
ge verschilversterker zorgt er
dan voor dat uitsluitend het
potentiaalverschil tussen bei-
de pennen wordt geregis-
treerd. Op deze manier is het
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differentiële probe

Bij gebruik van een normale
probe kan met een oscilto-
skoop uitsluitend gemeten
worden ten opzichte van mas-
sa. Bij bepaalde metingen
vormt dit een vervelende be-

perking. Dit euvel kan maar op
één manier worden ondervan-
gen, en wel door gebruik te
maken van een differentiële
probe waarvan beide meet-
pennen "zweven" ten opzich-

te van massa. Een nauwkeuri-
ge verschilversterker zorgt er
dan voor dat uitsluitend het
potentiaalverschil tussen bei-
de pennen wordt geregis-
treerd. Op deze manier is het

100

Onderdelenlijst

Kondensatoren:
Cl,C2,C3 = 3 x 100 n

Halfgeleiders:
IC1 ... IC4 = 4 x 30-polige
SIMM-voet

ICS = 1 x 74HCT74
IC6 = 1 x 74HCT139
IC7 = 1 x 74HCT04

Diversen:
1 print EPS944094-1 (zie
pag. 6)

kombinatie met de RAS- en
CAS-signalen (row address
select en column address sel-
ect) om een van de vier l-M B-
SIMM's op de adapter te se-
lekteren. Het nivo op AlO tij-
dens het row-address-signaal
wordt eerst opgeslagen in
IC5a, waarna dit samen met
het AlO-nivo tijdens het
column-address-signaal wordt
gebruikt om via een t-naar-c-
dekoder een van de vier
SIMM's te selekteren. Verder
zijn alle SIMM-aansluitingen
gewoon doorverbonden. De
refresh van de IC's geschiedt
door het achtereenvolgens
adresseren van alle rijen in de
DRAM's door de computer.
De opbouw van de adapter-
print is zo gebeurd. Behalve de
drie IC's komen er nog vier
SIMM-voetjes op te zitten. Af-
hankelijk van de opstelling in
uw computer kan nog geko-
zen worden tussen montage
van de SIMM-voeten aan de
boven- of onderzijde van de
print. Het is op deze wijze zelfs
mogelijk om twee adapter-
printjes naast elkaar in de
computer te plaatsen, door bij
de ene adapter de SIMM's aan
de bovenzijde te plaatsen en
bij de andere adapter aan de
onderzijde.

(944094)

tevens mogelijk om hoge
spanningen te meten, zonder
dat er levensgevaarlijke situa-
ties ontstaan.
Deze aktieve 1:100-probe is
zo'n differentiële uitvoering.
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Hij kan spanningen hanteren
tot 700 VII (mits voor die
spanning geschikte kompo-
nenten voor R1, R2, C1 en C2
worden gebruikt!. heeft een
bandbreedte van 1 MHz en
een common-mode-onder-
drukking die varieert van
80 d8 bij DC tot 20 d8 bij
1 MHz. Voor een goede wer-
king is wel een redelijk nette
en zorgvuldige opbouw ver-
eist, evenals een "inkasting"
in een geheel gesloten meta-
len behuizing.
Omdat bij het hier toegepaste
type opamp de versterking in
verband met de stabiliteit niet
kleiner dan een faktor 1 mag
zijn, wordt het signaal op in-
gang 1 eerst passief 100 x
verzwakt IR1/R4) en aanslui-
tend in ICl 1x versterkt
IR5/R4). De frekwentiekom-
pensatie van deze verzwakker
wordt ingesteld met C8, welke
zich in het tegenkoppelnet-
werk van ICl bevindt. Trimmer
C4 heeft hier geen invloed op,
want voor dit signaal vormt de
min-ingang van de opamp een
virtueel massapunt.
Het signaal op ingang 2 wordt
passief 200 x verzwakt

IR2/IR3+Plll en vervolgens
door ICl een faktor 2 versterkt
11 + R5/R41. De passieve ver-
zwakker wordt met C3 frek-
wentiegekompenseerd; bere-
keningen wezen uit dat hier
met een vaste waarde kon
worden volstaan. Voor wat be-
treft de 2 x -versterker gebeurt
dit met C4 en C5, zodat een
exakt bemeten tegenwicht
wordt verkregen voor
R5/C7/C8.
Voor de afregeling wordt een
oscilloskoop of (diqitale) mV-
meter op de uitgang aangeslo-
ten en wordt de offset vastge-
steld. Vervolgens verbindt
men de beide ingangen door,
waarna er een gelijkspan-
ningsbron of LF-signaal tussen
de ingangen en massa wordt
aangesloten. Nu regelt men Pl
zodanig af dat de eerder ge-
meten offset-spanning zo
nauwkeurig mogelijk wordt
benaderd. Daarna verwijdert
men de doorverbinding en
sluit men een blokgolf van
1 kHz aan tussen ingang 1 en
massa, C8 wordt nu zodanig
afgeregeld dat er een mooie
blok ontstaat. Tenslotte wordt
ditzelfde testsignaal aangeslo-

Cl
2p2

ten tussen ingang 2 en massa
en regelt men C4 op identieke
wijze af.
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Moderne HR-ketels hebben
meestal geen waakvlam meer,
maar een elektronische ont-
steking. Om te kontroleren of
de brander ontstoken is, wordt
de ionisatie gemeten die ver-
oorzaakt wordt door de vlam.
8ij een te lage ionisatiestroom
wordt de beveiliging aktief. Er
wordt dan een nieuwe poging
ondernomen om de brander te
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ontsteken. Lukt het na een
aantal pogingen nog steeds
niet de brander te ontsteken,
dan wordt een foutmelding
gegeven.
Om nu de ionisatie-stroom te
kunnen meten, is een meetin-
strumentje nodig dat bestand
moet zijn tegen de hoge ont-
steekspanningen en geschikt
moet zijn voor het meten van

stromen tussen 1 en 100 ,..A.
De schakeling die we hier
voorstellen, heeft vier meetbe-
reiken die afhankelijk van het
type gasketel kunnen worden
gebruikt:

1. offset-afregeling
20,3 3,..A
3. 1 10 ,..A
4.3 .. 30,..A
5. 10. .100,..A

De stroom wordt gemeten
over een shunt-weerstand van
1 kQ/1% (Rl). Parallel aan deze
weerstand zijn twee anti-
parallel geschakelde dioden
geplaatst die de ingangen van
de opamp beschermen tegen
de hoge spanningen. Deze di-
oden mogen een niet te grote
lekstroom hebben iv.rn. het
gevoeligste bereik van de me-
ter. De versterking van oparnp
ICl bedraagt, afhankelijk van
de stand van Sl, een faktor
1000 Ivoor de afregeling),
1000, 300, 100 of 30. Het uit-
gangssignaal van ICl gaat ver-
volgens naar een LED-driver

De stroomopname van de hele
schakeling bedraagt ongeveer
5 mA. 19441021

[IC2, een LM3914) die de ge-
meten stroom aangeeft op
een LED-schaal (deze LED's
moeten high-efficiency-typen
zijn; R8 en R9 zijn hierop bere-
kend}, De referentiespanning
van dit IC is ingesteld op 3 V.
Voor het afregelen van de
schakeling mag de ingang niet
aangesloten zijn. Met de draai-
schakelaar in de getekende
stand is via weerstand R2 de
referentiespanning van IC2
doorverbonden met de ingang
van IC1, zodat door R1 een
stroom van 3!JA loopt. Pl
wordt dan zo verdraaid dat de
hoogste twee LED's van de
schaal oplichten.
Het is handig om via een CV-
installateur een oude aansluit-
kabel en een chassisdeel van
het ontsteekcircuit te bemach-
tigen. Deze kunnen dan op de
ingang van het meetinstru-
ment worden aangesloten.
Voor de voeding is een 9-V-
batterij voldoende, de stroom-
opname is slechts 5 mA.

1944087)

101



Hij kan spanningen hanteren
tot 700 VII (mits voor die
spanning geschikte kompo-
nenten voor R1, R2, C1 en C2
worden gebruikt!. heeft een
bandbreedte van 1 MHz en
een common-mode-onder-
drukking die varieert van
80 d8 bij DC tot 20 d8 bij
1 MHz. Voor een goede wer-
king is wel een redelijk nette
en zorgvuldige opbouw ver-
eist, evenals een "inkasting"
in een geheel gesloten meta-
len behuizing.
Omdat bij het hier toegepaste
type opamp de versterking in
verband met de stabiliteit niet
kleiner dan een faktor 1 mag
zijn, wordt het signaal op in-
gang 1 eerst passief 100 x
verzwakt IR1/R4) en aanslui-
tend in ICl 1x versterkt
IR5/R4). De frekwentiekom-
pensatie van deze verzwakker
wordt ingesteld met C8, welke
zich in het tegenkoppelnet-
werk van ICl bevindt. Trimmer
C4 heeft hier geen invloed op,
want voor dit signaal vormt de
min-ingang van de opamp een
virtueel massapunt.
Het signaal op ingang 2 wordt
passief 200 x verzwakt

IR2/IR3+Plll en vervolgens
door ICl een faktor 2 versterkt
11 + R5/R41. De passieve ver-
zwakker wordt met C3 frek-
wentiegekompenseerd; bere-
keningen wezen uit dat hier
met een vaste waarde kon
worden volstaan. Voor wat be-
treft de 2 x -versterker gebeurt
dit met C4 en C5, zodat een
exakt bemeten tegenwicht
wordt verkregen voor
R5/C7/C8.
Voor de afregeling wordt een
oscilloskoop of (diqitale) mV-
meter op de uitgang aangeslo-
ten en wordt de offset vastge-
steld. Vervolgens verbindt
men de beide ingangen door,
waarna er een gelijkspan-
ningsbron of LF-signaal tussen
de ingangen en massa wordt
aangesloten. Nu regelt men Pl
zodanig af dat de eerder ge-
meten offset-spanning zo
nauwkeurig mogelijk wordt
benaderd. Daarna verwijdert
men de doorverbinding en
sluit men een blokgolf van
1 kHz aan tussen ingang 1 en
massa, C8 wordt nu zodanig
afgeregeld dat er een mooie
blok ontstaat. Tenslotte wordt
ditzelfde testsignaal aangeslo-

Cl
2p2

ten tussen ingang 2 en massa
en regelt men C4 op identieke
wijze af.

ionisatie-meter

"..
Rl ... A9 •• %

ICI • TLC27,

01,02. BAV21

SI:
1 OFFSET ADJ.
2 ",.
3 10:uA
4 30jlA
5 l00"A

+,
o Uo 10 00

li 11 Do!

Ü 12 0&

[J 13 Ol
i:i ,. 01

Ü 15 ot
ei Ie DIl
Ü 17011)

U '1011

cr ' Ol'

tU1lt7·11

Moderne HR-ketels hebben
meestal geen waakvlam meer,
maar een elektronische ont-
steking. Om te kontroleren of
de brander ontstoken is, wordt
de ionisatie gemeten die ver-
oorzaakt wordt door de vlam.
8ij een te lage ionisatiestroom
wordt de beveiliging aktief. Er
wordt dan een nieuwe poging
ondernomen om de brander te

elektuur 7/8-94

ontsteken. Lukt het na een
aantal pogingen nog steeds
niet de brander te ontsteken,
dan wordt een foutmelding
gegeven.
Om nu de ionisatie-stroom te
kunnen meten, is een meetin-
strumentje nodig dat bestand
moet zijn tegen de hoge ont-
steekspanningen en geschikt
moet zijn voor het meten van

stromen tussen 1 en 100 ,..A.
De schakeling die we hier
voorstellen, heeft vier meetbe-
reiken die afhankelijk van het
type gasketel kunnen worden
gebruikt:

1. offset-afregeling
20,3 3,..A
3. 1 10 ,..A
4.3 .. 30,..A
5. 10. .100,..A

De stroom wordt gemeten
over een shunt-weerstand van
1 kQ/1% (Rl). Parallel aan deze
weerstand zijn twee anti-
parallel geschakelde dioden
geplaatst die de ingangen van
de opamp beschermen tegen
de hoge spanningen. Deze di-
oden mogen een niet te grote
lekstroom hebben iv.rn. het
gevoeligste bereik van de me-
ter. De versterking van oparnp
ICl bedraagt, afhankelijk van
de stand van Sl, een faktor
1000 Ivoor de afregeling),
1000, 300, 100 of 30. Het uit-
gangssignaal van ICl gaat ver-
volgens naar een LED-driver

De stroomopname van de hele
schakeling bedraagt ongeveer
5 mA. 19441021

[IC2, een LM3914) die de ge-
meten stroom aangeeft op
een LED-schaal (deze LED's
moeten high-efficiency-typen
zijn; R8 en R9 zijn hierop bere-
kend}, De referentiespanning
van dit IC is ingesteld op 3 V.
Voor het afregelen van de
schakeling mag de ingang niet
aangesloten zijn. Met de draai-
schakelaar in de getekende
stand is via weerstand R2 de
referentiespanning van IC2
doorverbonden met de ingang
van IC1, zodat door R1 een
stroom van 3!JA loopt. Pl
wordt dan zo verdraaid dat de
hoogste twee LED's van de
schaal oplichten.
Het is handig om via een CV-
installateur een oude aansluit-
kabel en een chassisdeel van
het ontsteekcircuit te bemach-
tigen. Deze kunnen dan op de
ingang van het meetinstru-
ment worden aangesloten.
Voor de voeding is een 9-V-
batterij voldoende, de stroom-
opname is slechts 5 mA.

1944087)

101



RC5-zender met 80C535

Het 80C535-compuboard
mag zich verheugen in een
grote populariteit, dit niet in de
laatste plaats door de univer-
sele opzet en het grote skala
aan mogelijkheden waarmee
nieuwe funkties aan de scha-
keling toe te voegen zijn. In dit
artikeltje tonen we hoe met
behulp van een kleine hard-
ware-uitbreiding en wat soft-
ware het compuboard in staat
wordt gesteld om RC5-kom-
mando's draadloos te verzen-
den. Hierbij worden de RC5-
data keurig op een draaggolf
van 36 kHz gemoduleerd.
Omdat deze draaggolf via
software wordt opgewekt, is
het essentieel dat een kristal
van 12 MHz wordt gebruikt
voor de klok van de microcon-
troller.
De schakeling bestaat uit vier
parallel geschakelde buffers
van het type 74HCTOO. Ach-
ter deze buffers is een transi-
stortrapje (T1, een 2N2222)
toegevoegd om de twee IR-

Vanuit de natuurkunde weten
we dat elektronen niet volko-
men gewichtloos zijn maar
wel degelijk massa hebben.
Ook al is die nog zo klein
(9,1 x 10-31 kg), toch kan de
massa van het elektron een
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zenddiodes D2 en D3 aan te
sturen. Voor het verbeteren
van de flanken in het te ver-
zenden signaal is kondensator
C2 toegevoegd. De twee IR-
zenddiodes zetten de digitale
kode om in IR-lichtsignalen.
LED D1 zorgt er voor dat ook
voor het oog zichtbaar is dat
er een kode wordt verzonden.
Dankzij konnektor K1 is de ver-
binding met het 80C535-
compuboard simpel te maken.
De bijbehorende print-Iayout is
simpel en recht-toe-recht-aan
van opzet. Vandaar dat het na-
bouwen eigenlijk geen proble-
men mag opleveren.
De software met de zendrouti-
nes is via de Elektuur Produkt
Service leverbaar. Op de dis-
kette staat een voorbeeld dat
laat zien hoe de software in
eigen programma's verwerkt
kan worden.

(944106)
ontwerp: W Hack/änder/S.
Furchtbar (Duitsland)

gaten-opamp

beperkende faktor zijn. Dat
geldt zeker in de elektronica,
waar per slot van rekening al-
les om elektronen (negatieve
ladingdragers) draait. De be-
hoefte aan alsmaar hogere
signaalverwerkingssnelheden

944106 - 11

IC1 = 74HCTOO

Onderdelenlijst:

Weerstanden:
Rl "'" 1 x 10 k
R2,R5 == 2 x 330 Q

R3 "'" 1 x 470 Q
R4 "'" 1 x 3Q3

Kondensatorsn:
Cl:::: 1 x 100 ",!10 V ra-
diaal

C2 :::: 1 x t n
C3 :::: 1 x 100 n

Halfgeleiders:
01= 1 x LED rood, 3 mm
02,03 ::::2 x LD271 (IR-
LED)

T1 == 1 x 2N2222
IC1 = 1 x 74HCTOO

Diversen:
K1== 1 x 10-polige rechte
boxheader

1 print EPS 944106-C inklu-
sief software 946199~ 1
(zie pag. 6)

Voor degene die de print zelf
etst. is de Software ook los
verkrijgbaar: EPS 946199~ 1
(zie pag. 6)

wordt door de massatraagheid
en de beperkte beweeglijkheid
(weerstand) die elektronen tij-
dens transport (= elektrische
stroom) ondervinden hinderlijk
tegengewerkt. Er is al heel wat
kostbaar wetenschappelijk

denkwerk verricht om voor-
noemde beperkende faktoren
te minimaliseren. Eén van de
daaruit voortgekomen deelop-
lossingen is het verkleinen van
de signaalstroom tot een prak-
tisch noodzakelijk minimum.



Ook het verlagen van mate-
riaalweerstanden is een moge-
lijkheid om signaalsnelheden
te verhogen. Een andere bena-
dering van het snelheidsbeper-
kende probleem is het ladings-
transport door middel van po-
sitieve ladingdragers oftewel
gaten te laten geschieden. Ga-
ten moeten daarbij gezien
worden als plaatsen die door
reizende elektronen achterge-
laten worden: verplaatst een
elektron zich naar links, dan
verplaatst een positieve la-
dingdrager (het gat) zich naar
rechts. Het grote voordeel van
gaten ten opzichte van elek-
tronen is het ontbreken van fy-
sieke parameters: dus geen
massa(traagheidl. geen weer-
stand en geen ruisbijdrage! In
moderne halfgeleiders wordt
al dankbaar gebruik gemaakt

van ladingstransporl via ga-
ten. In dergelijke halfgeleiders
vormen de galen de meerder-
heidsladingdragers. Daarbij is
echter nog altijd, zij het in ge-
ringere male, sprake van elek-
tronenverplaatsing (de minder-
heidsladingdragers).
De Zuidkoreaanse elektronica-
gigant Parg GH maakte al in
april 1993 zijn grote doorbraak
bekend op het gebied van sig-
naalverwerking via positieve
ladingdragers (gaten dus). Nu
heeft deze Koreaan zijn labo-
ratoriumwerk weten te ver-
talen in een consumer-IC, de
GR200-ap. Het betreft hier
een operationele versterker
voor het terahertz-gebied
(10'2 Hz). De opamp zelf
heeft een ongelimiteerd fre-
kwentiebereik, dankzij de
gaten-technologie. Aan het

frekwentiebereik en de eigen-
ruisproduktie worden prakti-
sche grenzen gesteld door de
verbindingsdraadjes van de
chip naar de aansluitpennen
en uiteraard door de externe
komponenten. De fabrikant
geeft voor zijn applikatiesche-
ma een frekwentiebereik op
van maar liefst 2,3 terahertz,
met een spanningsversterking
van 60 dB en een eigenruisbij-
drage van slechts 0,1 pV/VHz.
De gaten-technologie maakt
voeding met een positieve
voedingsspanning onmogelijk.
De opamp moet per se uit een
negatieve spanningsbron ge-
voed worden: de negatieve
spanningspotentiaal fungeert
hier als gaten-kollektor (trekt
de positief geladen gaten aan).
De eerlijkheid gebiedt ons nog
te vermelden dat wij in het

pulsbreedfe-modulafor

Een pulsbreedte-modulator is
een haast ideale schakeling
om een kontinue regeling mo-
gelijk te maken bij qelijkspan-
ningsapparatuur zoals een
boormachine en een zaklamp.
Door het veranderen van de
pulsbreedte van een blokgolf-
vormig signaal kan namelijk de
energie-toevoer worden gere-
geld zonder dat er energie in
de regeling verloren hoeft te
gaan.
Kijken we naar het bloksche-
ma in figuur 1, dan blijkt de
schakeling te bestaan uit een
deel dat de pulsbreedte
modulatie verzorgt plus een
daaropvolgende vermogen-
strap in de vorm van een
power-MOSFET. De modulatie
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(pulsbreedte) wordt bepaald
door de stand van een potme-
ter. De toepassing van een
MOSFET als vermogensscha-
kelaar heeft het voordeel dat
de dissipatie in deze halfgelei-
der vrij gering blijft. Het geko-
zen type (BUZ71AI heeft een
drain-source-overgangsweer-
stand (RDso,,) van slechts
0,12 Q. Een nadeel van zo'n
FET is echter de relatief grote
gate-source kapaciteit (circa
500 pFI. Daarbij moet men
terdege rekening houden bij de
opzet van de stuurschakeling
voor de FET.
In figuur 2 is te zien hoe een
en ander gerealiseerd is. Rond
de opamps ICla en IClb is een
driehoekgenerator opgezet.

Elektuur-Iab de door de fabri-
kant opgegeven specifikaties
niet hebben kunnen kontrole-
ren, simpelweg vanwege het
feit dat deze de meetbereiken
van onze apparatuur ver te bo-
ven gaan.

(944101-1)
Applikatie: Parg GH (Zuid-
Korea)

Technische gegevens pulsbreedte-modulator
voedingsspanning schakeling: 8 20 V
voedingsspanning belasting: O 50 V
stroomopname in rust: 12 mA
max. schakelstroom (FET gekoeldl: 12 A
max. schakelstroom zonder koeling: 2,5 A
instelbereik: O ... 100%
instelling mogelijk met potmeter of externe stuurspanning
stuurspanning (bij 12-V-voeding): O ... 2,5 V

1

949502· 11

pulSbIeedie . gem(»
duleerd signaal

r---------------------~----_{)U8

Aangezien de hele schakeling
met een enkele voedingsspan-
ning werkt, is voor de instel-
ling van de opamps met R6 en
R7 een spanningsdeler ge-
maakt die verbonden is met
een van de ingangen van ICla
en IClb. IClb fungeert als inte-
grator, waarbij C4 steeds via
Rl0 wordt op- of ontladen.
Het uitgangssignaal van IClb
wordt via RB teruggevoerd
naar ICla die als komparator

met hysteresis is geschakeld.
De frekwentie van de aldus
gekreëerde driehoekgenerator
kan als volgt worden bere-
kend:
f = R9 I (4 RB· Rl0 . C4)
Het driehoeksignaal wordt
vervolgens via R12 naar ICld
gevoerd, waar deze spanning
vergeleken wordt met een
gelijkspanning die door IC1c
geleverd wordt. IClc is ook
weer met een spanningsdeler
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Applikatie: Parg GH (Zuid-
Korea)

Technische gegevens pulsbreedte-modulator
voedingsspanning schakeling: 8 20 V
voedingsspanning belasting: O 50 V
stroomopname in rust: 12 mA
max. schakelstroom (FET gekoeldl: 12 A
max. schakelstroom zonder koeling: 2,5 A
instelbereik: O ... 100%
instelling mogelijk met potmeter of externe stuurspanning
stuurspanning (bij 12-V-voeding): O ... 2,5 V

1
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Aangezien de hele schakeling
met een enkele voedingsspan-
ning werkt, is voor de instel-
ling van de opamps met R6 en
R7 een spanningsdeler ge-
maakt die verbonden is met
een van de ingangen van ICla
en IClb. IClb fungeert als inte-
grator, waarbij C4 steeds via
Rl0 wordt op- of ontladen.
Het uitgangssignaal van IClb
wordt via RB teruggevoerd
naar ICla die als komparator

met hysteresis is geschakeld.
De frekwentie van de aldus
gekreëerde driehoekgenerator
kan als volgt worden bere-
kend:
f = R9 I (4 RB· Rl0 . C4)
Het driehoeksignaal wordt
vervolgens via R12 naar ICld
gevoerd, waar deze spanning
vergeleken wordt met een
gelijkspanning die door IC1c
geleverd wordt. IClc is ook
weer met een spanningsdeler
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(R3/R4) ingesteld op de halve
voedingsspanning. Zijn in-
gangssignaal is afkomstig van
een potmeter (R2) of een ex-
terne stuurspanning die tus-
sen 0 en 2,5 V mag liggen.
Gedurende de tijd dat de
waarde van de driehoekspan-
ning groter is dan de door IC1c
aangeboden gelijkspanning, is
de uitgang van IC1d hoog. De
breedte van de pulsen is op
deze wijze afhankelijk van de
grootte van de aangeboden
regel-gelijkspanning. Een buf-
fertrapje bestaande uit T1 en
T2 stuurt dan de FET aan, die
op zijn beurt de belasting in en
uit schakelt. Schottky-diode
01 zorgt voor het onderdruk-
ken van spanningspieken die
de belasting kan leveren.
Voor de schakeling is een klei-
ne print ontworpen waarop
alle komponenten een plaatsje
kunnen vinden. Voor grotere
schakelstromen (boven 2,5 A)

~ ....

Het herleiden van de afzonder-
lijke L- en R-signalen uit een
stereo multiplex-signaal vergt
best een komplexe bewerking.
De procedure begint met het
terugwinnen van het L - R-
signaal en om dit te verwezen-
lijken is een 38-kHz-hulp-
draaggolf nodig met exakt de-
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Onderdelenlijst

Weerstanden:
Rl = 1 x 270 k
R2= 1 x 47 k potmeter
R3= 1 x 56 k
R4,R5,R8 == 3 x 22 k
R6,R7,R9 == 3 x 100 k
Rl0,R12 == 2 x 1 k
R1l == 1 x 27 k
R13 == 1 x 1 M
R14,R15 = 2 x 10 Q

Kondensetoren :
Cl,C3jC5,C8 ::::4 x 100 n
ker.

C2 =;: 1 x 1 f,l/100 V
C4 == 1 x 39 n
C6 :;:; 1 x 470 /1/50 V
C7 == 1 x 47 f,l/40 V

Halfgeleiders:
01 = 1 x 5B120
Tl ::;; 1 x BC337
T2 == 1 x BC327
T3 ::;; 1 x BUZ71A
ICl == 1 x TL084

3

moet de FET van een koel-
plaatje worden voorzien. Met
behulp van een jumper op kon-
nektor BR1 kan men kiezen
tussen regeling met de aanwe-
zige potmeter (2-3) of via een
externe gelijkspanning (1-2).
Door het plaatsen van een
jumper op konnektor BR2 kunt
u de belasting op een eigen

voedingsspanning aansluiten
(verbinding tussen pen 1 en 2,
spanning aansluiten op ST5)
of op de voedingsspanning
van de pulsbreedte-modulator
(doorverbinding pen 2 en 3).
De voedingsspanning voor de
schakeling wordt in beide ge-
vallen op ST1 aangeboden. Let
er op dat die voedingsspan-

slereo-dekoder

zelfde frekwentie en fase als
in de zender. Alleen een VCO
is voor het opwekken van die
hulpdraaggolf onvoldoende.
Om de frekwentie in de pas te
laten lopen met het origineel,
is het nodig om de VCO te
synchroniseren met de in het
MPX-signaal aanwezige 19-

. kHz-piloottoon. Voorts dient er
op kommando van de piloot-
toon ook nog een mono/-
stereo-omschakeling te wor-
den gestuurd, liefst kompleet
met optische indikatie.
Gelukkig hoeft de elektronicus
zich over de realisatie van dit
alles niet in detail het hoofd te

ning niet hoger mag zijn dan
20 V (de firma ELVgeeft hier-
voor 30 V op, maar de maxi-
maal toegestane gate-
spanning voor de MOSFET be-
draagt slechts 20 V).

(949502)
ontwerp: © 1993 ELV GmbH

breken, aangezien er al sinds
jaar en dag kant-en-klare
stereo-dekoders in IC-vorm
bestaan. Toch vergden ook de-
ze IC's meestal nog een tame-
lijk uitgebreide toevoeging aan
externe komponenten en was
ook de afregeling vaak niet zo
simpel. De huidige versies van
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(R3/R4) ingesteld op de halve
voedingsspanning. Zijn in-
gangssignaal is afkomstig van
een potmeter (R2) of een ex-
terne stuurspanning die tus-
sen 0 en 2,5 V mag liggen.
Gedurende de tijd dat de
waarde van de driehoekspan-
ning groter is dan de door ICle
aangeboden gelijkspanning, is
de uitgang van ICld hoog. De
breedte van de pulsen is op
deze wijze afhankelijk van de
grootte van de aangeboden
regel-gelijkspanning. Een buf-
fertrapje bestaande uit Tl en
T2 stuurt dan de FET aan, die
op zijn beurt de belasting in en
uit schakelt. Schottky-diode
Dl zorgt voor het onderdruk-
ken van spanning spieken die
de belasting kan leveren.
Voor de schakeling is een klei-
ne print ontworpen waarop
alle komponenten een plaatsje
kunnen vinden. Voor grotere
schakelstromen (boven 2,5 A)

Het herleiden van de afzonder-
lijke L- en R-signalen uit een
stereo multiplex-signaal vergt
best een komplexe bewerking.
De procedure begint met het
terugwinnen van het L- R-
signaal en om dit te verwezen-
lijken is een 38-kHz-hulp-
draaggolf nodig met exakt de-
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Onderdelenlijst

Weerstanden:
Rl ~ 1 x 270 k
R2 = 1 x 47 k potmeter
R3 = 1 x 56 k
R4,R5,R8 = 3 x 22 k
R6,R7,R9 ~ 3 x 100 k
Rl0,R12 = 2 x 1 k
RIl ~ 1 x 27 k
R13 ~ 1 x 1 M
R14,R15 ~ 2 x 10 Q

Kondensatoren:
Cl,C3,C5,C8 = 4 x 100 n
ker.

C2 = 1 x 1 1'1100 V
C4 = 1 x 39 n
C6 1 x 4701'/50 V
C7 = 1 x 47,,/40 V

Halfgeleiders:
01 1 x 5B120
Tl 1 x BC337
T2 I x BC327
T3 I x BUZ7lA
ICI = 1 x TL084

3

moet de FET van een koel-
plaatje worden voorzien. Met
behulp van een jumper op kon-
nektor BRl kan men kiezen
tussen regeling met de aanwe-
zige potmeter (2-3) of via een
externe gelijkspanning (1-2).
Door het plaatsen van een
jumper op konnektor BR2 kunt
u de belasting op een eigen

voedingsspanning aansluiten
(verbinding tussen pen 1 en 2,
spanning aansluiten op ST5)
of op de voedingsspanning
van de pulsbreedte-modulator
(doorverbinding pen 2 en 3).
De voedingsspanning VOorde
schakeling wordt in beide ge-
vallen op STl aangeboden. Let
er op dat die voedingsspan-

sfereo-dekoder

zelfde frekwentie en fase als
in de zender. Alleen een VCO
is voor het opwekken van die
hulpdraaggolf onvoldoende.
Om de frekwentie in de pas te
laten lopen met het origineel,
is het nodig om de VCO te
synchroniseren met de in het
MPX-signaal aanwezige 19-

kHz-piloottoon. Voorts dient er
op kommando van de piloot-
toon ook nog een mono/-
stereo-omschakeling te wor-
den gestuurd, liefst kompleet
met optische indikatie.
Gelukkig hoeft de elektronicus
zich over de realisatie van dit
alles niet in detail het hoofd te

ning niet hoge, mag zijn dan
20 V (de firma ELVgeeft hier-
voor 30 V op, maar de maxi-
maal toegestane gate-
spanning voor de MOSFET be-
draagt slechts 20 Vl.

(949502)
ontwerp: (C! 1993 ELV GmbH

breken. aangezien er al sinds
Jaar en dag kant-en-klare
stereo-dekoders in IC-vorm
bestaan. Toch vergden ook de-
ze IC's meestal nog een tame-
lijk uitgebreide toevoeging aan
externe komponenten en was
ook de afregeling vaak niet zo
simpel. De huidige versies van



deze geïntegreerde stereo-
dekoders Zijn echter zo'n beet-
je het summum van eenvoud.
Zoals het schema toont, heeft
het dekoder-IC TA 7343P nau-
welijks nog externe kompo-
nenten nodig. Op pen 1 komt
het MPX-signaal binnen en op
de pennen 8 en 9 staan na een
simpele laagdoorlaatfiltering
de R- en L-signalen ter be-
schikking. Als de interne pi-
loottoondetektor de aanwezig-
heid van het 19-kHz-signaal
registreert. wordt LED Dl aan-
gestuurd en de interne
"stereo-switch" geaktiveerd.
Ontbreekt de piloottoon, dan
blijft Dl gedoofd en wordt om-
geschakeld op mono.
Sl kan worden gebruikt om
met de hand om te schakelen
op mono. Als deze schakelaar
gesloten is (pen 7 aan + 8 V},

krijgen beide uitgangen het
somsignaal "L + R" toege-
voerd.
Het afregelen van de VCO ge-
beurt met Pl en hiervoor hoeft
men niet te beschikken over
meetapparatuur of over bijzon-
dere bekwaamheden: de ont-
vanger wordt afgestemd op
een stereo-zender, waarna Pl
wordt verdraaid tot LED Dl
oplicht - dat is alles.
Ondanks het gehanteerde
"minimum-koncept" biedt de
TA 7343P lang geen onaardige
specifikaties. Zo wordt voor
de harmonische vervorming
een waarde opgegeven van
0,08% (tvpicall, terwijl ook de
hulpdraaggolf-onderdrukking
en de signaal/ruis-verhouding
met respektievelijk 70 en
74 dB beslist niet slecht te
noemen zijn. Het toegestane

chaos

1

lOlt
2SV

944060-11 15V

Het hierbij afgedrukte oscil-
loskoop-plaatje illustreert al
meteen waar het bij deze
schakeling om gaat: een soort
van visualisatie van de chaos-
theorie. Grofweg behelst die
theorie de stelling dat alle ele-
menten om ons heen van na-
ture ongeordend zijn en ook
hardnekkig hun best blijven
doen om zich aan een van bui-
tenaf opgelegde orde te ont-
trekken en zich zo grillig mo-
gelijk te gedragen. Een voor-
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beeld waar wij elke dag mee te
maken hebben, vormt het
weer. Hoewel de mechanis-
men bekend zijn en de weer-
kundigen over zeer veel meet-
gegevens beschikken, laat het
weer zich op iets langere ter-
mijn nauwelijks in betrouwba-
re voorspellingen vangen. Er
hoeft maar een zeer kleine af-
wijking van het verwachte pa-
troon op te treden, om toch
een gigantische verschuiving
van het weerbeeld te krijgen.

stroom bedraagt (zonder LED)
gemiddeld 11 mA en maxi-
maal 18 mA.

voedingsspanningsbereik
loopt van 3,5 tot 12 V; de spe-
cifikaties gelden echter bij de
in het schema vermelde waar-
de van 8 V. De opgenomen

lets dergelijks geldt in feite
ook voor deze schakeling. Dit
door ene mijnheer Chua be-
dachte stukje "chaotische
elektronica" kent diverse toe-
standen die ieder op zich sta-
biel en voorspelbaar zijn, al-
leen weet je helaas van tevo-
ren niet welke van deze toe-
standen het systeem zal gaan
aannemen. Dit levert op het
scherm van een oscilloskoop

in de X-V-mode alleraardigste
plaatjes op. Het schema ziet er
simpel uit. Met een haast an-
tieke 741 wordt een negatieve
impedantie gemaakt en deze
heeft via P2 interaktie met een

(944050)
Toshiba-app/ikatie

uit een LC-kring (L1/C4) be-
staande positieve impedantie.
De op zich stabiele oscillatie
die daardoor ontstaat, wordt
onder invloed van de niet-
lineaire karakteristiek van de
dioden Dl en D2 kompleet
chaotisch.
Het is in al zijn eenvoud een
heel boeiende schakeling om
gewoon "voor de lol" eens op
te bouwen en mee te experi-
menteren. Begin met de beide
potmeters in de middenstand.
Een lichte verdraaiing van Pl
zal waarschijnlijk reeds een
oscillatie tot gevolg hebben,
waarvan hoofdzakelijk de arn-
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plitude valt in te stellen. Met
P2 kan daarna gekozen wor-
den uit verschillende golfvor-
men. De beide potmeters
beïnvloeden elkaar onderling
en het kan dan ook makkelijk
gebeuren dat de oscillator op

een gegeven moment afslaat.
U moet dan gewoon een klein
stukje terugdraaien met Pl en
P2 om de oscillatie weer te la-
ten starten.
De benodigde symmetrische
± l5-V-voeding hoeft slechts

enkele mA stroom te kunnen
leveren. De komponenten-
waarden zijn geen van alle bij-
ster kritisch. Voor L1 mag bij-
voorbeeld gerust met andere
waarden worden geëxperi-
menteerd; men krijgt dan al-

leen een andere frekwentie.
(944060)

ontwerp: Leon 0. Chua, Uni-
versitv of California at Berke-
lev, @ 1993 IEEE, Spectrum
nov. 1993

programmeerbare deler

Er zijn nogal wat teller-IC's op
de markt die specifiek bedoeld
zijn voor toepassing als pro-
grammeerbare timer of deler.
We denken dan aan bijvoor-
beeld de 4059, 40102 en
40103. De hier gepresenteer-
de schakeling bewijst echter
dat ook op basis van andere
komponenten een bruikbare
programmeerbare deler valt op
te zetten.
Zoals het schema toont, is hier
gebruik gemaakt van twee
presettable 4-bit up/down-
counters van het type
74HCT191. Door de "ripple
clock" te gebruiken voor het
presetten van de tellers, zijn bij
het aftellen even veel klokpul-
sen nodig als de binaire waar-
de die op de data-ingangen
wordt aangeboden. Op deze
wijze is de grootte van de de-
ling dus gelijk aan het ingestel-
de deeltal. In het schema is
meteen al aangegeven hoe
twee tellers tot een 8-bit-
uitvoering gekombineerd kun-
nen worden. Uiteraard kunnen
er ook drie of meer tellers wor-
den samengeschakeld. De
load- (pen 11) en clock- (pen
14) aansluitingen van elk IC

worden daartoe met elkaar
doorverbonden, terwijl steeds
de ripple-clock-uitgang
(pen 13) van de ene wordt
doorgelust met de enable-
ingang (pen 4) van de volgen-
de.
De ripple-clock van de MSB-
teller vormt de load-puls en
fungeert tevens als uitgang
van de deler. Bij het aktief
worden van deze ripple-clock
worden de tellers direkt gepre-
set, met als gevolg dat de
ripple-clock niét aktief wordt.
De pulsbreedte van het uit-
gangssignaal wordt zo be-
paald door de som van de
"propagation-delays" van de
tellers. Volgens opgave van de
fabrikant ligt die waarde op
ongeveer 17 ns per teller en
wij maten dan ook een tijd van
ca. 38 ns bij gebruik van twee
tellers.
De stroomopname van de pro-
grammeerbare deler wordt bij
lage frekwenties alleen be-
paald door de pull-down-
weerstanden van de data-
ingangen. Zijn die laatste alle-
maal hoog, dan bedraagt de
stroomopname ca. 4 mA.

(944053)

•

gyrator

Een "gyrator" is een elektro-
nisch equivalent van een
spoel. Deze rond een opamp
NE5532 opgebouwde versie
is in filters en andere toepas-
singen bruikbaar tot een maxi-
male frekwentie van ca.
1 kHz. Net als de meeste an-
dere gyrators zal de schakeling
vooral haar waarde bewijzen
als er grote tot zeer grote zel-
findukties gesimuleerd moe-
ten worden. Als men een
spoel nodig heeft van enkele
mH, zal men nog niet zo gauw

aan een gyrator denken. Maar
het wikkelen van een exem-
plaar van pakweg 100 mH is
een respektabel karwei. Als
men dan bedenk t dat het voor
deze gyrator absoluut niet uit-
maakt of hij nu voor 1 mH,
100 mH of 100 H(!) gedimen-
sioneerd wordt, dan zijn de
voordelen meteen duidelijk.
Kijken we naar het schema,
dan zien we dat de eigenlijke
gyrator rond ICla is opge-
bouwd. IClb is een buffer die
voor testdoeleinden en even-

tue!e andere toepassingen
handig kan zijn. De serieweer-
stand van de gyrator wordt
gevormd door R2 en de paral-
lelweerstand door Rl. De zelf-
induktie kan worden berekend
met de formule L = Rl . R2
. Cl. De meest ideale spoel

wordt verkregen met een zo
groot mogelijke waarde voor
Rl en een zo klein mogelijke
voor R2. Daarbij zijn er natuur-
lijk praktische grenzen. Bij de
meeste opamps kan R2 niet
kleiner worden gekozen dan

100 Q en bij een waarde bo-
ven 10 MQ neemt het laag-
frekwent ruisnivo extreme vor-
men aan. Grote waarden voor
Rl hebben weer het nadeel
dat de offset aan de uitgang
toeneemt, alhoewel dit effekt
gedeeltelijk kan worden ge-
kompenseerd door R3 even
groot te kiezen als Rl. Ontkop-
pelkondensator C2 is overi-
gens toegevoegd om de ruis
van R3 te beperken.
Experimenten toonden aan
dat de hier toegepaste opamp
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versitv of California at Berke-
lev, @ 1993 IEEE, Spectrum
nov. 1993

programmeerbare deler

Er zijn nogal wat teller-IC's op
de markt die specifiek bedoeld
zijn voor toepassing als pro-
grammeerbare timer of deler.
We denken dan aan bijvoor-
beeld de 4059, 40102 en
40103. De hier gepresenteer-
de schakeling bewijst echter
dat ook op basis van andere
komponenten een bruikbare
programmeerbare deler valt op
te zetten.
Zoals het schema toont, is hier
gebruik gemaakt van twee
presettable 4-bit up/down-
counters van het type
74HCT191. Door de "ripple
clock" te gebruiken voor het
presetten van de tellers, zijn bij
het aftellen even veel klokpul-
sen nodig als de binaire waar-
de die op de data-ingangen
wordt aangeboden. Op deze
wijze is de grootte van de de-
ling dus gelijk aan het ingestel-
de deeltal. In het schema is
meteen al aangegeven hoe
twee tellers tot een 8-bit-
uitvoering gekombineerd kun-
nen worden. Uiteraard kunnen
er ook drie of meer tellers wor-
den samengeschakeld. De
load- (pen 11) en clock- (pen
14) aansluitingen van elk IC

worden daartoe met elkaar
doorverbonden, terwijl steeds
de ripple-clock-uitgang
(pen 13) van de ene wordt
doorgelust met de enable-
ingang (pen 4) van de volgen-
de.
De ripple-clock van de MSB-
teller vormt de load-puls en
fungeert tevens als uitgang
van de deler. Bij het aktief
worden van deze ripple-clock
worden de tellers direkt gepre-
set, met als gevolg dat de
ripple-clock niét aktief wordt.
De pulsbreedte van het uit-
gangssignaal wordt zo be-
paald door de som van de
"propagation-delays" van de
tellers. Volgens opgave van de
fabrikant ligt die waarde op
ongeveer 17 ns per teller en
wij maten dan ook een tijd van
ca. 38 ns bij gebruik van twee
tellers.
De stroomopname van de pro-
grammeerbare deler wordt bij
lage frekwenties alleen be-
paald door de pull-down-
weerstanden van de data-
ingangen. Zijn die laatste alle-
maal hoog, dan bedraagt de
stroomopname ca. 4 mA.

(944053)

•

gyrator

Een "gyrator" is een elektro-
nisch equivalent van een
spoel. Deze rond een opamp
NE5532 opgebouwde versie
is in filters en andere toepas-
singen bruikbaar tot een maxi-
male frekwentie van ca.
1 kHz. Net als de meeste an-
dere gyrators zal de schakeling
vooral haar waarde bewijzen
als er grote tot zeer grote zel-
findukties gesimuleerd moe-
ten worden. Als men een
spoel nodig heeft van enkele
mH, zal men nog niet zo gauw

aan een gyrator denken. Maar
het wikkelen van een exem-
plaar van pakweg 100 mH is
een respektabel karwei. Als
men dan bedenk t dat het voor
deze gyrator absoluut niet uit-
maakt of hij nu voor 1 mH,
100 mH of 100 H(!) gedimen-
sioneerd wordt, dan zijn de
voordelen meteen duidelijk.
Kijken we naar het schema,
dan zien we dat de eigenlijke
gyrator rond ICla is opge-
bouwd. IClb is een buffer die
voor testdoeleinden en even-

tue!e andere toepassingen
handig kan zijn. De serieweer-
stand van de gyrator wordt
gevormd door R2 en de paral-
lelweerstand door Rl. De zelf-
induktie kan worden berekend
met de formule L = Rl . R2
. Cl. De meest ideale spoel

wordt verkregen met een zo
groot mogelijke waarde voor
Rl en een zo klein mogelijke
voor R2. Daarbij zijn er natuur-
lijk praktische grenzen. Bij de
meeste opamps kan R2 niet
kleiner worden gekozen dan

100 Q en bij een waarde bo-
ven 10 MQ neemt het laag-
frekwent ruisnivo extreme vor-
men aan. Grote waarden voor
Rl hebben weer het nadeel
dat de offset aan de uitgang
toeneemt, alhoewel dit effekt
gedeeltelijk kan worden ge-
kompenseerd door R3 even
groot te kiezen als Rl. Ontkop-
pelkondensator C2 is overi-
gens toegevoegd om de ruis
van R3 te beperken.
Experimenten toonden aan
dat de hier toegepaste opamp
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betere resultaten gaf dan ver-
schillende andere typen. Voor
het testen werd een weer-
stand tussen 10 kQ en 100 kQ
in serie met de ingang opge-
nomen, waarna aan de uit-
gang van buffer IClb de frek-
wentiekurven werden opge-
meten. Voor Cl werden daar-
bij waarden tussen 1 nF en
100 nF gebruikt. De elektroni-
sche spoel bleek zich voor-
beeldig te gedragen van zéér
laagfrekwent tot ongeveer
1 kHz.
De benodigde ± 15-V-voeding
kan zeer bescheiden van om-
vang blijven, aangezien de
stroomopname van de scha-
keling niet meer bedraagt dan
ca. 8 mA.

(9440591

Een ideale spanningsbron
weet zijn klemspanning te
handhaven, ongeacht of hij
stroom moet leveren danwel
opnemen (sinken). De sour-
ce/sink-voeding die we hier
voorstellen, benadert het ge-
drag van zo'n ideale voeding
vrij aardig. De uitgangsspan-
ning is instelbaar tussen 2 en
16 V, de uitgangsstroom mag
liggen tussen -1 en + 1 A.
Het hart van de schakeling
wordt gevormd door een
L165V van SGS-Thomson. Met
deze vermogens-opamp is het
eenvoudig mogelijk een regel-
bare voeding te bouwen. Met
behulp van zenerdiode 01
wordt een zeer stabiele refe-
rentiespanning van 2,5 V op-
gewekt. Potentiometer P1
zorgt er voor dat deze referen-

Hoewel een zekering primair
gemaakt is om te sneuvelen
als er een te grote stroom door
loopt. zijn er momenten dat dit
eigenlijk niet moet gebeuren.
Zo' n moment is bijvoorbeeld
het inschakelen van een voe-
ding met een flinke transfor-
mator. De schakeling die we
hier voorstellen, kan in een
aantal gevallen de zekering in

108

ICl = NE5532

scuree/slnk-veedlnq

tiespanning regelbaar is tot nul
volt. De opamp staat als span-
ninqsversterker geschakeld en
vermenigvuldigt zijn ingangs-
spanning met een faktor 6,45.
In theorie zou hierdoor de uit-
gangsspanning van de opamp
regelbaar moeten zijn tussen 0
en 16,1V. In de praktijk blijkt
dat niet helemaal realiseerbaar
te zijn en blijft het werkgebied
beperkt van 2 tot 16 V. De se-
rieschakeling van R4 en C2
voorkomt spontane oscillaties
van de opamp.
De opamp is intern voorzien
van de nodige beschermings-
schakelingen zodat, mits hij op
een geschikte koelplaat (bijv.
een SK56 van 4,5 KIWI wordt
gemonteerd, er eigenlijk niets
fout kan gaan.

(9440781

fuse-protector

bescherming nemen. Mocht
de zekering uiteindelijk toch
sneuvelen, dan gaat ter indika-
tie een LED branden.
De bescherming van de zeke-
ring is mogelijk door de in-
schakelstroom van een appa-
raat te verminderen. In deze
schakeling wordt dat bereikt
door de belasting in eerste in-
stantie via een serieweerstand

+
20V

o

Cl

1001-1
40V

(RBI met het lichtnet te verbin-
den. Ongeveer een halve se-
konde later wordt de weer-
stand door een triac (T31 kort-
gesloten en staat de volledige
lichtnetspanning over de be-
lasting.
Door deze aanpak worden
(halogeen-I lampen al een
beetje voorverwarmd voordat
ze op spanning gebracht wor-

15V

~w:on +
ICl 0~ ~4"'-
~

944059 . '1 15V

+

den. Bij transformatoren is de-
ze tijd lang genoeg om de kern
voldoende voor te magnetise-
ren.
De werking van de schakeling
is simpel. Direkt na het inscha-
kelen verschijnt op de sekun-
daire wikkeling van Trl een
spanning van 9 V. Deze wordt
gelijkgericht (04 ... 071 en af-
gevlakt door C3. Via R4 wordt
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C4 nu opgeladen tot een
spanning van ongeveer 4 V.
Bij deze spanning geleidt ze-
nerdiode 08 en staat Over R5
voldoende spanning om tran-
sistor T2 te ontsteken. Als ge-
volg hiervan komt ook de triac
in geleiding en weerstand R8
wordt kortgesloten.
De zekering-indikator is even-
eens eenvoudig van opzet. Is
de zekering defekt, dan staat
over LED Dl voldoende span-
ning om deze te laten branden.
Is de zekering in orde, dan
krijgt ook transistor Tl basis-
spanning. Hij komt in geleiding
en sluit Dl kort; de LED blijft
gedoofd. 02 zorgt er VOordat
de positieve spanning niet te
hoog kan worden; tevens
wordt de sperspanning be-
grensd tot 0,7 V.

Met behulp van deze program-
meerbare tijdmeter is het mo-
gelijk de tijd te meten die ligt
tussen een aantal opeenvol-
gende pulsen. De gebruiker
kan met behulp van een draai-
schakelaar kiezen tussen hoe-
veel pulsen er gemeten wordt.
Minimaal vindt een tijdmeting
tussen 2 pulsen plaats, maxi-
maal tussen negen pulsen. Bij
de meting wordt steeds uitge-
gaan van de neergaande flank
van een impuls. Staat de me-
ter dus in de stand "9", dan
meet de schakeling de tijd die
ligt tussen de neergaande
flank van de eerste puls en die
van de negende puls.
De tijd wordt gemeten met be-
hulp van een tijdbasis die
werkt met een klokfrekwentie
van 1 MHz. Tijdens de meet-
tijd wordt dit l-MHz-signaal
op de uitgang van de schake-
ling gezet zodat er ook met be-
hulp van een losse teller geteld
kan worden.
De opzet van de schakeling is
simpel maar doeltreffend. Met
Sl kan IC2, een tiendeier, ge-
reset worden. Hierdoor wordt
pen 1 (uitgang 0) van IC3 (een
BCD-naar-decimaal-omzetter)
laag, terwijl het nivo op alle
andere uitgangen van dit IC
hoog is. Als gevolg daarvan
wordt de uitgang van ICld
kontinu hoog en brandt LED
02. De l-MHz-klokpulsen die
afkomstig zijn van de tijd basis
rond de als zestiendeier inge-
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Bij de gekozen komponenten
is de maximale stroom die de
belasting mag opnemen 5 A,

dit komt overeen met een
aansluitwaarde van 1100 VA.

(944038)

programmeerbare tijdmeter
stelde IC4 (of een extern oscil-
latorsignaal, afhankelijk van de
stand van S3) worden nu door
ICld tegengehouden.
Zodra de eerste puls na het re-

setten de schakeling bereikt,
wordt op de neergaande flank
van deze puls IC2 in stand 1
gezet. Het nivo op pen 1 van
IC3 wordt hoog, met als ge-

volg dat het kloksignaal op de
uitgang van de schakeling ver-
schijnt. Bij de tweede klokpuls
wordt pen 3 van IC3 laag en
wordt het doorgeven van de

J SJ

IClb IC1dBCO/DEC

944002·11
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klok pulsen door ICld weer af-
gebroken (in de getekende
stand van draaischakelaar S2).
Door schakelaar S2 in een an-
dere stand te zetten, is te be-
palen na welke klokpuls de
doorgifte van het l-MHz-

Met behulp van één enkele on-
gebufferde HC-inverter is het
eenvoudig mogelijk om een
stabiele kristal-oscillator te
bouwen. De kristallen die in
zo'n schakeling gebruikt wor-
den, zijn onder te verdelen in
twee typen: kristallen die os-
cilleren op de grondtoon en
kristallen die gebruik maken
van een overtoon (harrnoni-
schel. Overtoonkristallen wor-
den gebruikt voor het opwek-
ken van hogere frekwenties.
De exemplaren die met de
grondtoon werken, wekken re-
latief lage frekwenties op.

Schema 1 laat zien hoe een
oscillator moet worden opge-
zet om een kristal te laten os-
cilleren op een overtoon. in dit
geval de derde. Bij zeer hoge
frekwenties werken kristallen
zei fs op de zevende of de ne-
gende overtoon. In de oscil-
lator is een buffer van het type
HCU04 ingezet (de U in het ty-
penummer duidt op een versie
met een ongebufferde uit-
gang, deze is beter geschikt
voor oscillatorschakelingen
dan een HC·type) en er wordt
een kristal gebruikt met een
kapaciteit (C,) van 30 pF. De
waarde van deze kapaciteit is
belangrijk omdat hij samen
met spoel L1 een resonantie-
kring vormt die afgestemd is
op een frekwentie die net iets
onder de gewenste kristalfre-
kwentie ligt. Hierdoor wordt
voorkomen dat het kristal
spontaan op zijn grondtoon
gaat oscilleren. De waarde van
de weerstand in de schakeling
is niet erg kritisch en mag us-
gen tussen 1 en 10 M. Ge-
makshalve is gekozen voor
een waarde van 3M3.
De voorgestelde schakeling is
bruikbaar bij een voedings·
spanning van 5 V en tot frek-
wen ties van zo'n 40 MHz. Bo-
ven 40 MHz is de HCU04·
inverter niet meer te gebrui-
ken, vandaar de grens.
Een kristal dat op de grond-
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signaal wordt gestopt. Via het
moederkontakt van S2 en
poort ICla wordt dan de puls-
ingang geblokkeerd.
Aan de tellerstand van de op
de uitgang aangesloten teller
is nu te zien hoeveel tijd ver-

streken is tussen de eerste en
de volgende gewenste (2.

. 9) puls. Bij de gegeven rele-
rentiefrekwentie van 1 MHz is
dat in stappen van 1 l's, bij een
extern kloksignaal van 1 kHz
in stappen van 1 ms.

kristal-oscillatoren

De schakeling neemt een
stroom van circa 20 mA op,
het voeden met behulp van
een batterij is dus mogelijk.

(944002)
ontwerp: K. Dietrieli (Duits-
land)

IC1 = 74HCU04

®

~Ü7P
10M~5

~

voorkeur, bij frekwenties bo-
ven deze waarde is schake-
ling 2 de beste keuze.
Om het dimensioneren van
schakeling 1 te vereenvoudi-
gen, is een klein BASIC-
programma ontwikkeld (zie lis-
ting). Dit programma berekent
aan de hand van de ingevoer-
de frekwentie en belastingska-
paciteit van het kristal (C,) de
waarde voor Cl, C2 en C3.

toon oscilleert (dat gebeurt bij
Irekwenties tot zo'n 17 MHz)
heeft geen hulp nodig van een
afgestemde kring. In zo'n si-
tuatie kunnen de schakelingen
uit figuur 2 en 3 ingezet wor-
den. Het verschil tussen beide
schakelingen is het gebruik
van een kondensator of een
weerstand aan de uitgang van
de buffer. Bij frekwenties tot
2 MHz heeft schakeling 3 de

2MHl.

~

944013-11

Gewoonlijk is de berekende
waarde VOOr Cl de helft van
die van C2 en C3.
Tot slot een opmerking; de ge·
toonde oscillatoren zijn niet te
gebruiken met een horlogekri-
stal dat oscilleert op circa
32 kHz. De karakteristieken
van dit type kristal wijken zo-
veel af dat hierbij een heel an-
dere aanpak noodzakelijk is.

(944013)

10 DIM l$(8):Pl=3.141593
20 CLS:PRINT IICalculating crystal oscillators."
JO LOCATE 3,1:PRINT flAn invertor type 74HCU04 (unbufferred) is used.1I
40 LOCATE 6,1:INPUT "Crystal frequency in MHz II,F:IF F=O TH EN 20
50 LOCATE 9,1:INPUT "Capacitance CCl) of the crystal (Return=30pF) ",CL
60 LOCATE 12,I:PRINT "Rl = 3.3 MOhm."
70 lF CL=30 OR CL=O THEN Cl=27:C2=56:GOTO 150
BO lF CL=B THEN C1=6.8:C2=15:GOTO 150
90 IF CL=12 THEN C1=10:C2=22:GOTO 150
100 lF CL=15 THEN C1=12:C2=27:GOTO 150
110 lF CL=20 THEN C1=lB:C2=33:GOTO 150
120 lF CL=SO THEN C1=39:C2=82:GOTO 150
130 lF CL=100 THEN C1=82:C2=180:GOTO 150
140 C1=.4S*CL:C2=2*Cl
150 PRINT "cl ~ ",CI," pF;":PRINT "c2= ",C2,'1 pF;":PRINT IIC]= ",C2," pF"
160 IF F<17 THEN PRINT "No need for inductor.":GOTO 180
170 T~1111/F:K~T.T/(4*PI*PI):L=K/Cl:PRINT"11= ",L," uH.'1
180 LOCATE 20,1:PRINT"more calculations (Yin) ";:INPUT IS
190 IF I$~"N" OR I$~"n" THEN END ELSE 20

111
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den gebruikt voor het opwek-
ken van hogere frekwenties.
De exemplaren die met de
grondtoon werken, wekken re-
latief lage frekwenties op.

Schema 1 laat zien hoe een
oscillator moet worden opge-
zet om een kristal te laten os-
cilleren op een overtoon. in dit
geval de derde. Bij zeer hoge
frekwenties werken kristallen
zei fs op de zevende of de ne-
gende overtoon. In de oscil-
lator is een buffer van het type
HCU04 ingezet (de U in het ty-
penummer duidt op een versie
met een ongebufferde uit-
gang, deze is beter geschikt
voor oscillatorschakelingen
dan een HC·type) en er wordt
een kristal gebruikt met een
kapaciteit (C,) van 30 pF. De
waarde van deze kapaciteit is
belangrijk omdat hij samen
met spoel L1 een resonantie-
kring vormt die afgestemd is
op een frekwentie die net iets
onder de gewenste kristalfre-
kwentie ligt. Hierdoor wordt
voorkomen dat het kristal
spontaan op zijn grondtoon
gaat oscilleren. De waarde van
de weerstand in de schakeling
is niet erg kritisch en mag us-
gen tussen 1 en 10 M. Ge-
makshalve is gekozen voor
een waarde van 3M3.
De voorgestelde schakeling is
bruikbaar bij een voedings·
spanning van 5 V en tot frek-
wen ties van zo'n 40 MHz. Bo-
ven 40 MHz is de HCU04·
inverter niet meer te gebrui-
ken, vandaar de grens.
Een kristal dat op de grond-
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signaal wordt gestopt. Via het
moederkontakt van S2 en
poort ICla wordt dan de puls-
ingang geblokkeerd.
Aan de tellerstand van de op
de uitgang aangesloten teller
is nu te zien hoeveel tijd ver-

streken is tussen de eerste en
de volgende gewenste (2.

. 9) puls. Bij de gegeven rele-
rentiefrekwentie van 1 MHz is
dat in stappen van 1 l's, bij een
extern kloksignaal van 1 kHz
in stappen van 1 ms.

kristal-oscillatoren

De schakeling neemt een
stroom van circa 20 mA op,
het voeden met behulp van
een batterij is dus mogelijk.

(944002)
ontwerp: K. Dietrieli (Duits-
land)

IC1 = 74HCU04

®

~Ü7P
10M~5

~

voorkeur, bij frekwenties bo-
ven deze waarde is schake-
ling 2 de beste keuze.
Om het dimensioneren van
schakeling 1 te vereenvoudi-
gen, is een klein BASIC-
programma ontwikkeld (zie lis-
ting). Dit programma berekent
aan de hand van de ingevoer-
de frekwentie en belastingska-
paciteit van het kristal (C,) de
waarde voor Cl, C2 en C3.

toon oscilleert (dat gebeurt bij
Irekwenties tot zo'n 17 MHz)
heeft geen hulp nodig van een
afgestemde kring. In zo'n si-
tuatie kunnen de schakelingen
uit figuur 2 en 3 ingezet wor-
den. Het verschil tussen beide
schakelingen is het gebruik
van een kondensator of een
weerstand aan de uitgang van
de buffer. Bij frekwenties tot
2 MHz heeft schakeling 3 de

2MHl.

~

944013-11

Gewoonlijk is de berekende
waarde VOOr Cl de helft van
die van C2 en C3.
Tot slot een opmerking; de ge·
toonde oscillatoren zijn niet te
gebruiken met een horlogekri-
stal dat oscilleert op circa
32 kHz. De karakteristieken
van dit type kristal wijken zo-
veel af dat hierbij een heel an-
dere aanpak noodzakelijk is.

(944013)

10 DIM l$(8):Pl=3.141593
20 CLS:PRINT IICalculating crystal oscillators."
JO LOCATE 3,1:PRINT flAn invertor type 74HCU04 (unbufferred) is used.1I
40 LOCATE 6,1:INPUT "Crystal frequency in MHz II,F:IF F=O TH EN 20
50 LOCATE 9,1:INPUT "Capacitance CCl) of the crystal (Return=30pF) ",CL
60 LOCATE 12,I:PRINT "Rl = 3.3 MOhm."
70 lF CL=30 OR CL=O THEN Cl=27:C2=56:GOTO 150
BO lF CL=B THEN C1=6.8:C2=15:GOTO 150
90 IF CL=12 THEN C1=10:C2=22:GOTO 150
100 lF CL=15 THEN C1=12:C2=27:GOTO 150
110 lF CL=20 THEN C1=lB:C2=33:GOTO 150
120 lF CL=SO THEN C1=39:C2=82:GOTO 150
130 lF CL=100 THEN C1=82:C2=180:GOTO 150
140 C1=.4S*CL:C2=2*Cl
150 PRINT "cl ~ ",CI," pF;":PRINT "c2= ",C2,'1 pF;":PRINT IIC]= ",C2," pF"
160 IF F<17 THEN PRINT "No need for inductor.":GOTO 180
170 T~1111/F:K~T.T/(4*PI*PI):L=K/Cl:PRINT"11= ",L," uH.'1
180 LOCATE 20,1:PRINT"more calculations (Yin) ";:INPUT IS
190 IF I$~"N" OR I$~"n" THEN END ELSE 20
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PIC-experimenteerprint

De PIC-processoren van Mic-
rochip zijn al eerder in dit blad
voorgesteld. Gezien het uni-
versele karakter van deze pro-
cessoren hebben we hiervoor
een tweetal experimenteer-
printen ontworpen. Figuur 1a
toont het schema van de print
voor de 18-pens processor, fi-
guur 1b geeft het schema voor
de 28-pens versie. Hierbij is
getracht voor de overeenkom-
stige komponenten zoveel mo-
gelijk dezelfde nummering aan
te houden. Voor de 18-pens
PIC16C54/C56 is een print
ontworpen waarop overigens
ook de andere 18-pens con-
trollers uit de PICxxx-familie
passen. Hierbij valt te denken
aan de PIC16C71 (met inge-
bouwde AID-omzetter) en de
PIC16C84, een processor met
EEPROM. Een tweede print is
geschikt voor de PIC16C55 en
PIC16C57. Deze 28-pens con-
trollers beschikken over een
extra 8-bits IlO-poort die met
konnektar K4 verbonden is.
Van beide versies van de expe-
rimenteerprint is de layout te
vinden in figuur 2. De print die
via de Elektuur Produkt Servi-
ce geleverd wordt, bevat
steeds beide versies zoals hier
afgebeeld.
Door hun flexibele opzet slui-
ten de printen naadloos aan
op de PIC-programmeerkursus
die onlangs gestart is. Boven-
dien zijn ze een perfekt start-
punt indien zelf applikaties
rond deze processoren ont-
wikkeld worden.
Zoals in de schema's te zien is,
zit op iedere print een gestabi-

112

liseerde 5-V-voeding met om-
pool beveiliging. Hierdoor kan
een willekeurige net-adapter
(9 ... 15 V/300 mA) als ener-
giebron gebruikt worden. Ver-
der is voorzien in een 8-MHz-
klokgenerator, een reset-
circuit en een kondensator
voor de ontkoppeling. De pin-
headers op de print zorgen er

1

a

14

b

5V

+ K2

e RBO1-=6:.....----1-0

ot-__ ---'-'17, RAO RBl 1-'7----1-0

0+-__ ---'-'18~ RAl IC1 RB21-=8'-----I-0

0+----4 RA2 PIC16C54 RB31-'9----+0
0+-----==-tRA3 PIC16C56 RB4-..:1..::..O__ -+o
ot---.....-4=-t McLi'i RB5 -..:1..:,.1---+0
O+----+-'~ RTCC RB6 -..:1..::..2---+0

RB7 1-'1..;;..3---+{)

944105-1••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
~

~o ••••••••••• 0•••••••••••

e RBO

RBl

RB2

RB3

IC1 RB4

PIC16C55 RB5
RB6

RB7 ~---l---Io

10 K2
11

12

13

14

15

16

17RAO

RAl

RA2

RA3
28 MCLR
1 RTCC

RCO 18 K4

RCl 19

RC2 20

RC3 21

RB4 22

R23 23

RC6 24

RC7 25

....
4
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voor dat de IlO-lijnen van de
processor goed toegankelijk
zijn. Tenslotte is er nog voor-
zien in een royaal bemeten
veld met soldeereilandjes

waarop aanvullende hardware
aangebracht kan worden.
Een belangrijke opmerking
moet nog gemaakt worden: Bij
de EPROM-versie van de PIC-

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000lz,oooooooooooooooo~o 0000000000000000 00000000000000000

controllers is nog geen keuze
gemaakt voor het type oscil-
lator. Tijdens het programme-
ren zal dus bij de konfiguratie
van de fuses het juiste type

oscillator gekozen en gepro-
grammeerd moeten worden
(XT in dit geval).

magnetische probe

Vanaf 1996 moeten alle elek-
tr(on)ische apparaten voldoen
aan de Europese EMC-nor-
men. Zeker bij zelfbouwappa-
ratuur ontstaat dan de vraag
hoe dit gemeten moet worden

elektuur 7/8-94

en met welke middelen. De
hier beschreven probe is een-
voudig zelf te maken en goed-
koop, maar is in al zijn simpel-
heid toch in staat om een
magnetisch veld te detekteren

dat veroorzaakt wordt door
bijvoorbeeld een print. Zoals
de tekening laat zien, gaat het
in feite om een gewoon draad-
lusje waarin het veld een emk
opwekt. Op een oscilloskoop
of spektrum-analyzer kan dit
signaal dan worden bekeken.
Door de symmetrische vorm
pikt de probe slechts heel wei-
nig elektrisch veld op, zodat de
meting daardoor niet al te zeer
vertroebeld wordt. Dat maakt
het mogelijk om direkt te bekij-
ken wat de gevolgen voor de
stoorstraling zijn bij wijzigin-
gen in de print-Iayout.

Om vast te stellen of er al dan
niet wordt voldaan aan de
wettelijke normen, is uiteraard
ook een absolute meting
noodzakelijk. Dat is natuurlijk
moeilijk met ongeijkte hulp-
middelen, maar met behulp
van een formule kan het op
10 cm afstand gemeten mag-
netische veld worden omgere-
kend naar het in de norm ge-

....f----50Q

I"----BNC

...... 944112-11

noemde elektrische veld op
3 mafstand:

E3m = 2,7 . 10-17 • f2 . HO•1m

hierbij is
E = elektrische veldsterkte
(Vlm)

H = magnetische veldsterkte
(Alm)
f = frekwentie (Hz)

De formule geldt voor fre-
kwenties tussen 16 MHz en

(944105)
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afstand van circa 4 centimeter
tussen de printen. Daarna wordt
die afstand millimeter voor milli-
meter verkleind. Gaan de LEO's op
een gegeven moment kontinu
branden, dan is de afstand te
klein geworden en moet men weer
een stapje terug. Blijven ze ook
dan kontinu branden, dan kan dat
worden opgeheven door met be-
hulp van een stukje karton de op-
tische koppeling tussen twee prin-
ten kortstondig te verbreken.

Gaan de LEO's na korte lijd toch
weer kontinu branden. dan moet
de onderlinge afstand nog wat
worden vergroot waarna de truc
met hel kartonnetje wordt her-
haald.
Met wat geduld vallen met vier
schakelingen alleraardigste syn-
chronisatiepatronen te bereiken.
Bij onze experimenten bleek overi-
gens ook de warmte(lR)straling
van personen in de direkte omge-
ving duidelijk van invloed op de
resultaten.

een beetje in de vingers. dan
wordt het tijd om er een vierde
exemplaar bij te halen. Daarmee
worden de variatiemogelijkheden
plots een stuk groter. Met vier
stuks kan namelijk een carré-
opstelling worden gemaakt waar-
door in feite een rondgekoppeld
systeem ontstaat. Nu worden de
onderlinge afstanden nog kriti-
scher.
Bij een carré-opstelling kan het
beste begonnen worden met een

Tol si ol
Volledigheidshalve nog een paar
cijfers. De knipperfrekwentie is,
zoals gezegd, vastgelegd op circa
I Hz. De stroomopname van de
elektronische glimworm bedraagt
ongeveer 14 mA. waarvan DI
2 mA en de vier IR-LEO's 10 mA
voor hun rekening nemen.
Wil men het bereik van de beestjes
vergroten. dan kan dat door wat
meer stroom door de IR-LEO's te
sturen. Daartoe wordt R3 in waar-
de verkleind, waarbij een mini-
mum van 56 Q in acht moet wor-
den genomen. Bij die weerstands-
waarde loopt er zo'n 100 mA door
02 ... 05 en u moet zich wel reali-
seren dat de levensduur van de
batterij dan aanmerkelijk korter
is.

Figuur 3_Het wordt pas leuk als er een heel stel glimwormen
wordt opgebouwd. (940112)

na aankoop van zo'n L200 de
gebogen pootjes weer recht te
buigen en de rechte pootjes
een stukje naar voren te bui-
gen, past alles toch goed op
de afgebeelde print-Iayout.
De oriëntatie van het IC is in
elk geval wel goed. Bij de
nieuwe printen in de EPS zal
dit overigens worden gekorri-
gecrd.

ma ook pen JO. Dit mag ech-
ter niet, want pen 10 is een
uitgang. In plaats daarvan
moet pen 9 met + 5 V ver-
bonden
worden.

Elektuurhet lek van
PC-I R-zcnder
(februari 1994)
In het artikel wordt melding
gemaakt van een programma
ELEKFUNC.EXE dat op de
diskette EPSI903 zou staan.
Dit is echter niet het geval. Op
de floppy staat wel een .ASM-
bestand met die naam. Dit
wordt gebruikt door het pro-
gramma RC5.EXE. Het
.ASM-bestand bevat hulprou-
tines die aan een ander pro-
gramma gelinkt kunnen wor-
den.

PC-telecommander
(april 1994)
In het tweede deel over de te-
lecommander staan aan het
einde van het artikel enkele
aanwijzingen voor mensen die
voor deze schakeling zelf een
programma willen schrijven.
De baud-rate is hierbij echter
niet vermeld voor de seriële
transmissie. Deze is: 300
baud, 8 databits, I start bit, I
stopbit, geen pariteitsbit. Ver-
der zijn de aanwijzingen bij
het kommando "T" niet vol-
ledig. De "T" moet gevolgd
worden door het adres van de
bewuste ontvanger in ASCll
(0 ... (27) en dan worden af-
gesloten met ";".

PIC-cxperimentcerprinl
(halfgeleidergids 1994)
In de schema's la en Ib zijn
bij beide konnektoren K I de
aansluitingen 6 en 7 verwis-
seld. Pen 6 van KI in fi-
guur la is verbonden met
pen 3 van ICI en pen 7 van
KI met pen 4 van ICI. Pen 6
van KI in figuur Ib is verbon-
den met pen I van ICI, terwijl
pen 7 van K I is verbonden
met pen 28 van ICI.

Datasheet-boek
Sommige slimme lezers waren
door de verkeerde pen-Iayout
van de L200 op de akkulader-
print zelf al gaan kijken hoe
de boel nou in elkaar zat. Vol-
gens ons eigen Datasheet-
boek deel I, tweede editie,
blijkt de L200 zelfs verkeerd
aangesloten te zijn. Dal blijkt
echter een fout in dit boek te
zijn; de aanduidingen van
pen 2 en 5 zijn op pagina A46
verwisseld. Pen 5 is de uit-
gang en pen 2 de currcnt-
sensing-aansluiting. In de eer-
ste editie van dit boek is een
en ander wel korrekt aangege-
ven.

RS232-snelheidsmeter
(februari 1994)
Zowel in het schema als op de
print zijn van de konnektoren
K I en K2 de pennen 5 niet
met massa verbonden. Hier-
door kan de schakeling niet
werken. De remedie: verbind
pen 5 van K2 met pen 16 van
IC3 (deze liggen vlak bij el-
kaar op de print).

Motorakkulader
(september 1994)
Op de print voor de akkula-
der klopt de steek van ICI
niet. De L200 heeft 5 pennen
waarvan er gewoonlijk in de
fabriek al drie een stukje naar
voren zijn gebogen (I, 3 en 5).
Op de print zijn juist pen 2 en
4 naar voren gebogen. Door

PC-interface voor Casio-
organizer
(halfge1cidergids 1994)
Bij de ongebruikte pennen
van ICI die met + 5 V zijn
verbonden, staat in het sche-
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voor dat de IlO-lijnen van de
processor goed toegankelijk
zijn. Tenslotte is er nog voor-
zien in een royaal bemeten
veld met soldeereilandjes

waarop aanvullende hardware
aangebracht kan worden.
Een belangrijke opmerking
moet nog gemaakt worden: Bij
de EPROM-versie van de PIC

0000000000000000000000
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0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000

~
oooooooooooooooo~o 0000000000000000 0

0000000000000000

controllers is nog geen keuze
gemaakt voor het type oscil-
lator. Tijdens het programme-
ren zal dus bij de konfiguratie
van de fuses het juiste type

oscillator gekozen en gepro-
grammeerd moeten worden
(XT in dit geval).

944105·1a PIC16C54156
00000000000000000 ~
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magnetische probe

Vanaf 1996 moeten alle elek-
tr(on)ische apparaten voldoen
aan de Europese EMC-nor-
men. Zeker bij zelfbouwappa-
ratuur ontstaat dan de vraag
hoe dit gemeten moet worden
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en met welke middelen. De
hier beschreven probe is een-
voudig zelf te maken en goed-
koop, maar is in al zijn simpel-
heid toch in staat om een
magnetisch veld te detekteren

dat veroorzaakt wordt door
bijvoorbeeld een print. Zoals
de tekening laat zien, gaat het
in feite om een gewoon draad-
lusje waarin het veld een emk
opwek t. Op een oscilloskoop
of spektrum-analyzer kan dit
signaal dan worden bekeken.
Door de symmetrische vorm
pikt de probe slechts heel wei-
nig elektrisch veld op, zodat de
meting daardoor niet al te zeer
vertroebeld wordt. Dat maakt
het mogelijk om direkt te bekij-
ken wat de gevolgen voor de
stoorstraling zijn bij wijzigin-
gen in de print-Iayout.

Om vast te stellen of er al dan
niet wordt voldaan aan de
wettelijke normen, is uiteraard
ook een absolute meting
noodzakelijk. Dat is natuurlijk
moeilijk met ongeijkte hulp-
middelen, maar met behulp
van een formule kan het op
10 cm afstand gemeten mag-
netische veld worden omgere-
kend naar het in de norm ge-

"·---5011
l...G'.l.·---BNC

noemde elektrische veld op
3 mafstand:

E3m = 2,7 10 17 f2. Ho.I",

hierbij is
E = elektrische veldsterkte
(Vlm)
H = magnetische veldsterkte
(Alm)
f = frekwentie (Hz)

De formule geldt voor fre-
kwenties tussen 16 MHz en

(944105)
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477 MHz. Hierbij moet wor-
den aangetekend dat de me-
ting alleen representatief is als
de stroom lussen op de print
veel kleiner zijn dan de golf-
lengte die bij de gemeten fre-
kwentie hoort. Want uitslui-
tend in dat geval kan de
stroomlus op de print als een
magnetische dipool worden
beschouwd. Meestal zal wel

Het inschakelen van bijvoor-
beeld "dikke" voedingstrafo's
kan niet alleen voor de zeke-
ring van het apparaat in kwe-
stie een probleem vormen.
Wanneer de inschakelstroom
echt uitzonderlijk hoog is, ge-
beurt het niet zelden dat er in
de meterkast eveneens een
zekering sneuvelt. Dat is on-
plezierig en bovendien slecht
voor uw reputatie als bek-
waam elektronicus.
Bijgaande schakeling biedt
een simpele oplossing VOOrdit
soort problemen. Het geheel
bestaat uit slechts een handje-
vol onderdelen en kan meestal
makkelijk in een bestaand ap-
paraat (versterker, voeding,
etc.) worden ingebouwd.
De werking is simpel. Kl en
K2 worden in serie opgeno-
men met de netschakelaar van
het apparaat in kwestie. Met-
een na het inschakelen zal er
dus redelijk wat spanninq over
weerstand Rv gaan vallen,
waardoor de inschakelstroom
sterk beperkt wordt. Vanuit de
voeding van het te schakelen
apparaat wordt een spanning
afgetakt en naar het punt + +
gevoerd. Zodra Cl zich via Rl
heeft opgeladen en de drem-
pelspanning van de LED in ICl
overschreden is (de inschakel-
piek is dan inmiddels voorbij I,

Zoals waarschijnlijk maar al te
goed bekend, zit men bij de
driebenige spanningsregelaars
van het type 7805 vast aan
een maximale ingangsspan-
ning van 35 V. Wanneer uit-
sluitend een beduidend hogere
spanning ter beschikking

114 elektuur7/8-94

aan die voorwaarde worden
voldaan, tenzij men met zeer
hoge frekwenties te maken
heeft.
Voor de konstruktie van de
probe wordt dunne 50-Q-koax
gebruikt. Leg een lusje met
een doorsnee van 30 mm om
een houten of kunststof schijf-
je, dan wordt het mooi rond.
Soldeer de buitenmantels aan

elkaar en soldeer een SMD-
weerstand van 50 Q aan het
uiteinde. Neem daarna een
klein beugelzaagje of een
scherp mes en verbreek voor-
zichtig(l) de gevlochten af-
schermmantel van de koaxka-
bel in het midden van de lus.
Zorg dat de binnenader hierbij
niet beschadigd wordt!

(944112)

bron: Mikrocentrum, thema-
dag PCB-ontwerp, ir. Van
Doorn
literatuur: "Elektromagneti-
sche kompetibiliteit ", Elektuur
maart/april 1993

inschakelvertraging

zal de triac van dit solid-state
relais gaan geleiden en wordt
Rv overbrugd. De triac blijft in
geleiding, ongeacht of de be-
lasting nu ohms of induktief
van karakter is.
De grootte van Rv is afhanke-
lijk van de belasting. De waar-
de zal doorgaans tussen 50 en
100 Q liggen, terwijl de ver-
mogensdissipatie tenminste
25 W dient te bedragen. Uit
kosten-overwegingen is het
ook mogelijk om Rv samen te
stellen uit meerdere parallel
geschakelde 5- of 10-watt-
typen. Rl wordt zodanig gedi-
mensioneerd dat er een
stroom van ca. 5 mA loopt
IRl = IV+ + - 1,51/2001.De
waarde van Cl wordt zo geko-
zen dat het produkt Rl . Cl
ongeveer 1 sekonde bedraagt.
De in het schema aangegeven
waarden gelden voor een voe-
dingsspanning van ca. 40 V.
Houd er rekening mee dat de
inschakelvertraging niét funk-
tioneert als de belasting met
korte tussenpozen wordt in-
en uitgeschakeld, want dan
kan Cl zich niet snel genoeg
ontladen via R2. Bovendien
dient u er zich van bewust te
zijn dat het volle vermogen
pas ter beschikking staat als
na het verstrijken van de ver-
tragingstijd Rv overbrugd is.

Het hier opgegeven type solid-
state relais kan op elk wille-
keurig punt van de wissel-
spanning ontsteken. Het type
5101S02 is daarentegen voor-
zien van een interne nuldoor-
gangsdetektor. Weliswaar is
voor induktieve belastingen de
nuldoorgang niet het gunstig-
ste tijdstip om in te schakelen,
maar hoge inschakelstromen
worden er wel mee vermeden.
Bij de Sharp S101Sxx-serie be-
draagt de maximaal toelaatba-
re spanning 400 V en bij de
52015xx-serie 600 V. De ty-
pen -SOl en -S02 bezitten
geen ingebouwde voorscha-
kelweerstand voor de LED en
de -503 en -S04 wél. De -502

en -S04 zijn uitgerust met een
ingebouwde nuldoorgangsde-
tektor en de -SOl en -503
niét. De isolatiespanning tus-
sen LED en triac bedraagt
meer dan 4000 V. De kruip-
weg tussen de aansluitingen
is groter dan 6 mm, mits de
soldeerogen niet te groot zijn.
Aan de wettelijke veiligheids-
voorschriften kan dus gemak-
kelijk worden voldaan, maar
het kan niettemin beslist geen
kwaad om vóór de bouw toch
even de veiligheidspagina voor
in dit blad door te lezen; net-
spanning is en blijft iets om
met het nodige respekt mee
om te gaanl

19440771
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staat, dan kan men natuurlijk
een zener aan de ingang paral-
lel schakelen, maar met de
huidige prijzen van deze drie-
beners valt het ook te overwe-
gen om een tweede span-
ningsregelaar te hulp te roe-
pen. Een dergelijke voorrege-

ling heeft het voordeel dat de
stabiliteit van de uitgangs-
spanning en de bromonder-
drukking er aanzienlijk op
vooruit gaan.
In het onderhavige voorbeeld
wordt de 7805 voorafgegaan
door een 7824. Om een zo

hoog mogelijke ingangsspan-
ning te bereiken, is de middel-
ste aansluiting van deze 24-V-
regelaar niet zoals gebruikelijk
aan massa gelegd, maar aan
de uitgang van de 7805. De
maximale ingangsspanning
van de aldus verkregen kombi-



477 MHz. Hierbij moet wor-
den aangetekend dat de me-
ting alleen representatief is als
de stroom lussen op de print
veel kleiner zijn dan de golf-
lengte die bij de gemeten fre-
kwentie hoort. Want uitslui-
tend in dat geval kan de
stroomlus op de print als een
magnetische dipool worden
beschouwd. Meestal zal wel

Het inschakelen van bijvoor-
beeld "dikke" voedingstrafo's
kan niet alleen voor de zeke-
ring van het apparaat in kwe-
stie een probleem vormen.
Wanneer de inschakelstroom
echt uitzonderlijk hoog is, ge-
beurt het niet zelden dat er in
de meterkast eveneens een
zekering sneuvelt. Dat is on-
plezierig en bovendien slecht
voor uw reputatie als bek-
waam elektronicus.
Bijgaande schakeling biedt
een simpele oplossing VOOrdit
soort problemen. Het geheel
bestaat uit slechts een handje-
vol onderdelen en kan meestal
makkelijk in een bestaand ap-
paraat (versterker, voeding,
etc.) worden ingebouwd.
De werking is simpel. Kl en
K2 worden in serie opgeno-
men met de netschakelaar van
het apparaat in kwestie. Met-
een na het inschakelen zal er
dus redelijk wat spanninq over
weerstand Rv gaan vallen,
waardoor de inschakelstroom
sterk beperkt wordt. Vanuit de
voeding van het te schakelen
apparaat wordt een spanning
afgetakt en naar het punt + +
gevoerd. Zodra Cl zich via Rl
heeft opgeladen en de drem-
pelspanning van de LED in ICl
overschreden is (de inschakel-
piek is dan inmiddels voorbij I,

Zoals waarschijnlijk maar al te
goed bekend, zit men bij de
driebenige spanningsregelaars
van het type 7805 vast aan
een maximale ingangsspan-
ning van 35 V. Wanneer uit-
sluitend een beduidend hogere
spanning ter beschikking
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aan die voorwaarde worden
voldaan, tenzij men met zeer
hoge frekwenties te maken
heeft.
Voor de konstruktie van de
probe wordt dunne 50-Q-koax
gebruikt. Leg een lusje met
een doorsnee van 30 mm om
een houten of kunststof schijf-
je, dan wordt het mooi rond.
Soldeer de buitenmantels aan

elkaar en soldeer een SMD-
weerstand van 50 Q aan het
uiteinde. Neem daarna een
klein beugelzaagje of een
scherp mes en verbreek voor-
zichtig(l) de gevlochten af-
schermmantel van de koaxka-
bel in het midden van de lus.
Zorg dat de binnenader hierbij
niet beschadigd wordt!

(944112)

bron: Mikrocentrum, thema-
dag PCB-ontwerp, ir. Van
Doorn
literatuur: "Elektromagneti-
sche kompetibiliteit ", Elektuur
maart/april 1993

inschakelvertraging

zal de triac van dit solid-state
relais gaan geleiden en wordt
Rv overbrugd. De triac blijft in
geleiding, ongeacht of de be-
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korte tussenpozen wordt in-
en uitgeschakeld, want dan
kan Cl zich niet snel genoeg
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tektor en de -SOl en -503
niét. De isolatiespanning tus-
sen LED en triac bedraagt
meer dan 4000 V. De kruip-
weg tussen de aansluitingen
is groter dan 6 mm, mits de
soldeerogen niet te groot zijn.
Aan de wettelijke veiligheids-
voorschriften kan dus gemak-
kelijk worden voldaan, maar
het kan niettemin beslist geen
kwaad om vóór de bouw toch
even de veiligheidspagina voor
in dit blad door te lezen; net-
spanning is en blijft iets om
met het nodige respekt mee
om te gaanl
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staat, dan kan men natuurlijk
een zener aan de ingang paral-
lel schakelen, maar met de
huidige prijzen van deze drie-
beners valt het ook te overwe-
gen om een tweede span-
ningsregelaar te hulp te roe-
pen. Een dergelijke voorrege-

ling heeft het voordeel dat de
stabiliteit van de uitgangs-
spanning en de bromonder-
drukking er aanzienlijk op
vooruit gaan.
In het onderhavige voorbeeld
wordt de 7805 voorafgegaan
door een 7824. Om een zo

hoog mogelijke ingangsspan-
ning te bereiken, is de middel-
ste aansluiting van deze 24-V-
regelaar niet zoals gebruikelijk
aan massa gelegd, maar aan
de uitgang van de 7805. De
maximale ingangsspanning
van de aldus verkregen kombi-



natie ligt dus 5 V hoger dan de
voor de 7824 opgegeven
waarde van 40 V. Voor de mi-
nimale ingangsspanning geldt
de regel dat bij elk van beide
IC's sprake moet zijn van een
verschil van tenminste 3 V
tussen in- en uitgang. Aange-
zien op de uitgang van ICl
24 V + 5 V = 29 V staat, is
er voor IC2 meer dan genoeg
ingangsspanning voorhanden.
Teneinde ook voor ICl aan de
regels te voldoen, zal de in-
gangsspanning 3 V hoger die-
nen te zijn dan de eerder ge-

Solderen is vaak een allesbe-
halve gezonde aktiviteit. Bij
het verhitten van soldeertin
komen namelijk schadelijke
dampen vrij. Vandaar dat het
aan te bevelen is een kleine af-
zuiginstallatie op de werkplek
aan te brengen. Deze schake-
ling neemt de besturing van de
ventilator voor zijn rekening.
Met behulp van potentiometer
Pl wordt het toerental van de
ventilator (een exemplaar dat
werkt op een gelijkspanning
van 12 V) op een rustig nivo
ingesteld. Met een druk op Sl
kan tijdelijk extra zuigkracht
gevraagd worden. Dit is aan
de orde als het soldeertin ver-
hit wordt. De tijd gedurende
welke de ventilator op maxi-
maal toerental draait, is afhan-
kelijk van de RC-tijd die vast-
gelegd is met R2 en C3. Ook
bij het inschakelen zal de ven-
tilator gedurende één RC-tijd
op maximale snelheid draaien.
Daarna zakt het toerental naar
het lage nivo.
De schakeling zelf is min of
meer een standaard-applikatie
van de LM317. De stand van

Met een klein IC van de firma
Maxim, de MAX187, kan heel
eenvoudig een prima 12-bits
AID-omzetter worden ge-
maakt. De kommunikatie met
de computer verloopt serieel,
maar niet via het standaard
RS232-protokol. Het enige dat
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noemde 29 V, waarmee we
dus in totaal op een minimale
ingangsspanning van 32 V uit
komen.
Vanwege het hoge spannings-
verschil tussen in- en uitgang
van deze kombi-regelaar is de
maximale uitgangsstroom na-
tuurlijk begrensd. Over de
7805 staat konstant een
spanning van 24 V, zodat er
bij een stroom van 80 mA al
een vermogen van 2 W door
dit IC moet worden gedissi-
peerd. Zonder koellichaam zou
bij deze waarde dus al het in-

7805

t---<r--iO IC2 • t-f"~~

Or4------------~----~
schakelpunt van de thermi-
sche beveiliging van deze
spanningsregelaar zijn bereikt.
Het is kortom duidelijk dat IC2

royaal dient te worden ge-
koeld.

ventilator voor soldeerdamp

Pl is bepalend voor de uit-
gangsspanning als Tl in gelei-
ding is. Spert Tl, dan is de
spanningsdeler bestaande uit
R3/R4+Pl +R5 bepalend voor
de uitgangsspanning. Bij deze
dimensionering is de maxima-
le uitgangsspanning 11V, de
minimale circa 3 V.
Na het indrukken van Sl is de
spanning over C3 gedaald tot
o volt. Als gevolg hiervan
spert Tl. Na enige tijd is de
spanning over C3 voldoende
toegenomen om T1 in gelei-
ding te brengen. In dat geval
vormt hij een weerstand paral-
lel aan R4 en de bovenste helft
van Pl. Naarmate Tl verder in
geleiding komt, wordt deze
parallelweerstand steeds klei-
ner en uiteindelijk vormt hij
een kortsluiting. De uitgangs-
spanning is nu afhankelijk van
de verhouding tussen R3 en
de onderste helft van Pl plus
R5. Potentiometer Pl is dus
beschikbaar om de minimale
uitgangsspanning in te stellen.
Bij de gegeven dimensionering
kan deze tussen 4 en 8 V wor-
den geregeld.

01...04 = lN4001

1'---- "7,
I LM317 I

~~--~' 0 IC1 .~'--~~--~~--,
I -.I!. I
I 'r-' I
I~ - - - - ~I

C4

lOOn

R2

944090-11

Die minimale spanning zorgt
er voor dat de ventilator heel
rustig en daardoor stil draait.
Het nadeel van een lage span-
ning kan het feit zijn dat de

ventilator net niet meer blijft
draaien. In zo'n geval moet Pl
op een iets hogere spanning
worden ingesteld.

seriële 12-bits AjO-omzeHer

de MAX187 en een AD592
(dit is een AD590 van Analog
Devices in een kunststof be-
huizing) als temperatuur-op-
nemer. In verband met de
spanning over de opnemer en
de daaropvolgende weerstand
(Rl) is hiervoor een voedings-

spanning van 8 V nodig. De
AID-omzetter heeft voldoende
aan 5 V. Dat verklaart de aan-
wezigheid van twee stabilisa-
tor-tC's in het schema (lCl en
IC3). Voor andere toepassin-
gen kan de 8-V-stabilisator ge-
woonlijk dan ook vervallen. De

u nodig hebt, zijn drie vrije 1/0-
lijntjes. In dit geval hebben we
gebruik gemaakt van de Cen-
tronies-poort die toch stan-
daard op praktisch elke com-
puter aanwezig is.
Als voorbeeld is hier een tem-
peratuurmeter gemaakt met

(944073)

(944090)

115



natie ligt dus 5 V hoger dan de
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regels te voldoen, zal de in-
gangsspanning 3 V hoger die-
nen te zijn dan de eerder ge-

Solderen is vaak een allesbe-
halve gezonde aktiviteit. Bij
het verhitten van soldeertin
komen namelijk schadelijke
dampen vrij. Vandaar dat het
aan te bevelen is een kleine af-
zuiginstallatie op de werkplek
aan te brengen. Deze schake-
ling neemt de besturing van de
ventilator voor zijn rekening.
Met behulp van potentiometer
Pl wordt het toerental van de
ventilator (een exemplaar dat
werkt op een gelijkspanning
van 12 V) op een rustig nivo
ingesteld. Met een druk op Sl
kan tijdelijk extra zuigkracht
gevraagd worden. Dit is aan
de orde als het soldeertin ver-
hit wordt. De tijd gedurende
welke de ventilator op maxi-
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tilator gedurende één RC-tijd
op maximale snelheid draaien.
Daarna zakt het toerental naar
het lage nivo.
De schakeling zelf is min of
meer een standaard-applikatie
van de LM317. De stand van

Met een klein IC van de firma
Maxim, de MAX187, kan heel
eenvoudig een prima 12-bits
AID-omzetter worden ge-
maakt. De kommunikatie met
de computer verloopt serieel,
maar niet via het standaard
RS232-protokol. Het enige dat
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noemde 29 V, waarmee we
dus in totaal op een minimale
ingangsspanning van 32 V uit
komen.
Vanwege het hoge spannings-
verschil tussen in- en uitgang
van deze kombi-regelaar is de
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7805 staat konstant een
spanning van 24 V, zodat er
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een vermogen van 2 W door
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peerd. Zonder koellichaam zou
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royaal dient te worden ge-
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Pl is bepalend voor de uit-
gangsspanning als Tl in gelei-
ding is. Spert Tl, dan is de
spanningsdeler bestaande uit
R3/R4+Pl +R5 bepalend voor
de uitgangsspanning. Bij deze
dimensionering is de maxima-
le uitgangsspanning 11V, de
minimale circa 3 V.
Na het indrukken van Sl is de
spanning over C3 gedaald tot
o volt. Als gevolg hiervan
spert Tl. Na enige tijd is de
spanning over C3 voldoende
toegenomen om T1 in gelei-
ding te brengen. In dat geval
vormt hij een weerstand paral-
lel aan R4 en de bovenste helft
van Pl. Naarmate Tl verder in
geleiding komt, wordt deze
parallelweerstand steeds klei-
ner en uiteindelijk vormt hij
een kortsluiting. De uitgangs-
spanning is nu afhankelijk van
de verhouding tussen R3 en
de onderste helft van Pl plus
R5. Potentiometer Pl is dus
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Die minimale spanning zorgt
er voor dat de ventilator heel
rustig en daardoor stil draait.
Het nadeel van een lage span-
ning kan het feit zijn dat de

ventilator net niet meer blijft
draaien. In zo'n geval moet Pl
op een iets hogere spanning
worden ingesteld.
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de MAX187 en een AD592
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u nodig hebt, zijn drie vrije 1/0-
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AD592 79lXX

l.m,
Ne ...

voeding wordt extern betrok-
ken en niet uit de Centronics-
poort. De stroomopname van
de komplete schakeling is ge-
ring, slechts enkele mA's.
De werking van de schakeling
is als volgt. Eerst moet de
AID-omzetter geaktiveerd
worden door pen 3 hoog te
maken (in rust trekt de AD187
overigens maar 10 I'Ä). Indien
men pen 3 open laat, dan is
het IC wel aktief, maar de in-
terne referentiespanning van
4,096 V is dan uitgeschakeld.
In het laatste geval moet men
op pen 4 een externe releren-
tiespanning aanbieden. Een
start-of -conversion-i mpuIs
wordt gegeven door pen 7
laag te maken. Deze pen moet
laag blijven totdat de data van

de konversie uitgelezen zijn.
Tijdens de konversie moet de
klok-ingang (pen 8) laag zijn.
De data-uitgang (pen 6) is
hoogohmig als pen 7 hoog is.
Pen 6 is laag zolang de inwen-
dige konversie duurt. Na de
konversie wordt deze pen
hoog. Men moet de bijbeho-
rende software zo opzetten
dat deze het hoog worden van
pen 6 detekteert en dan be-
gint met het inlezen van de 12
databits, te beginnen met het
MSB. Hiervoor zijn dan 13
klokpulsen op pen 8 nodig. De
data veranderen op de nega-
tieve Ilanken van de klok. De
MAX817 is behoorlijk snel:
8,5 l's voor de konversie, 13
maal 0,25 l's voor het uitlezen
plus een pauze van 0,5 l's, dat

CS ~~< ~(~< ~

SCLK ~~(l ~(

DOUT

INTERFACE IDlE +1'"CONVEASION +1"- Eoe -..~...f------ elOCK OUTPUT DATA
IN PAOGAESS -------l~~,I.TAAILING .1- IDLE

ZERQS

A I D STATE TAACK ... 1..cONv~AsION ... I"'.f--------------_ TRACK

MINIMUM
CYCLE TIME

--------------_ .. II+eoNv.1

12 l( 0.250116 = 3.25)15 ------l~~I4-O~18 -.1.........- 0.5fIS(tCS)

TOTAl,. 12.25jJ8 ---------------- .... 11944070-12

WHILe INP(maxread) AHD 128 = 0: REM wait for EOC (input invertedl)
Wt:ND

spike-delektor

maxwrite = lrHJ.,a
maxre8d = m8xwrite+l
WHILE 1

OUT maxwrite, 128: REM CS high
OUT maxwrite, 0: R~M start conversion

OUT maxwrite, 1: REM clock hjgh, extra clock to start
ou'r aexvr Lt.e , 0: REM clock Lewtot",} .. 0
POR clocks - 11 TO 0 STEP -1

OUT eexwr t t.e , 1
value\ - (NOT lNP(maxreadll AHD 128: REM inverted input!
IF value\ <> 0 'rHEN total = (2 " clocks) + total
OUT maxwrjte, 0: REM next clock

NEXT
PRINT t.ot.e i

WEND
9 .... 011).13

De netspanning in huis be-
staat niet bepaald uit een
schone onvervormde sinus.
Allerlei op het net aangesloten
verbruikers len de stroom leve-
rancier zelf! kunnen daar in-
vloed op hebben. En dat kan
bijvoorbeeld tot gevolg heb-
ben dat er spanningspieken op
de leidingen verschijnen die

weer een storende invloed op
andere apparaten hebben. De-
ze kortstondige stoorpieken
noemt men spikes en ze heb-
ben gewoonlijk een tijdsduur
die ligt tussen 0,1 en 10 l's. De
grootte van zo'n spike kan
sterk variëren. Er zijn situaties
waarbij spikes optreden van
zelfs 1000 V ol meer.
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In de praktijk wil men vaak
weten ol en zo Ja hoe sterke
spikes er in een bepaalde si-
tuatie optreden, om de aanwe-
zige apparatuur daar dan
eventueel tegen te beveiligen.
Deze schakeling meet pieken
op de lichtnetspanning en
geeft dit dan op een LED aan.
Met behulp van een draaischa-

is samen een omzettijd van
12,25 l's. Het tijdvolgorde-
diagram laat nog eens duide-
lijk de verschillende signalen
zien.
Voor deze schakeling is een
eenvoudig OBASIC-program-
ma geschreven dat de geme-
ten temperatuurwaarde op het
scherm toont. OBASIC wordt
standaard geleverd bij elke
MS-DOS versie 5 en 6.

(944070)

kelaar kan de gebruiker kiezen
uit drie spanningswaarden.
Over- of onderschrijdt een
piek de momentele waarde
van de netspanning met 10,
30 of 100 V (afhankelijk van
de stand van S'l), dan licht de
LED op.
Via de kondensatoren C2 en
C3 is een bruggelijkrichter {be-

elektuur7/8-94
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voeding wordt extern betrok-
ken en niet uit de Centronics-
poort. De stroomopname van
de komplete schakeling is ge-
ring, slechts enkele mA's.
De werking van de schakeling
is als volgt. Eerst moet de
AID-omzetter geaktiveerd
worden door pen 3 hoog te
maken (in rust trekt de AD187
overigens maar 10 I'Ä). Indien
men pen 3 open laat, dan is
het IC wel aktief, maar de in-
terne referentiespanning van
4,096 V is dan uitgeschakeld.
In het laatste geval moet men
op pen 4 een externe releren-
tiespanning aanbieden. Een
start-of -conversion-i mpuIs
wordt gegeven door pen 7
laag te maken. Deze pen moet
laag blijven totdat de data van

de konversie uitgelezen zijn.
Tijdens de konversie moet de
klok-ingang (pen 8) laag zijn.
De data-uitgang (pen 6) is
hoogohmig als pen 7 hoog is.
Pen 6 is laag zolang de inwen-
dige konversie duurt. Na de
konversie wordt deze pen
hoog. Men moet de bijbeho-
rende software zo opzetten
dat deze het hoog worden van
pen 6 detekteert en dan be-
gint met het inlezen van de 12
databits, te beginnen met het
MSB. Hiervoor zijn dan 13
klokpulsen op pen 8 nodig. De
data veranderen op de nega-
tieve Ilanken van de klok. De
MAX817 is behoorlijk snel:
8,5 l's voor de konversie, 13
maal 0,25 l's voor het uitlezen
plus een pauze van 0,5 l's, dat

CS ~~< ~(~< ~

SCLK ~~(l ~(

DOUT

INTERFACE IDlE +1'"CONVEASION +1"- Eoe -..~...f------ elOCK OUTPUT DATA
IN PAOGAESS -------l~~,I.TAAILING .1- IDLE

ZERQS

A I D STATE TAACK ... 1..cONv~AsION ... I"'.f--------------_ TRACK

MINIMUM
CYCLE TIME

--------------_ .. II+eoNv.1

12 l( 0.250116 = 3.25)15 ------l~~I4-O~18 -.1.........- 0.5fIS(tCS)

TOTAl,. 12.25jJ8 ---------------- .... 11944070-12

WHILe INP(maxread) AHD 128 = 0: REM wait for EOC (input invertedl)
Wt:ND

spike-delektor

maxwrite = lrHJ.,a
maxre8d = m8xwrite+l
WHILE 1

OUT maxwrite, 128: REM CS high
OUT maxwrite, 0: R~M start conversion

OUT maxwrite, 1: REM clock hjgh, extra clock to start
ou'r aexvr Lt.e , 0: REM clock Lewtot",} .. 0
POR clocks - 11 TO 0 STEP -1

OUT eexwr t t.e , 1
value\ - (NOT lNP(maxreadll AHD 128: REM inverted input!
IF value\ <> 0 'rHEN total = (2 " clocks) + total
OUT maxwrjte, 0: REM next clock

NEXT
PRINT t.ot.e i

WEND
9 .... 011).13

De netspanning in huis be-
staat niet bepaald uit een
schone onvervormde sinus.
Allerlei op het net aangesloten
verbruikers len de stroom leve-
rancier zelf! kunnen daar in-
vloed op hebben. En dat kan
bijvoorbeeld tot gevolg heb-
ben dat er spanningspieken op
de leidingen verschijnen die

weer een storende invloed op
andere apparaten hebben. De-
ze kortstondige stoorpieken
noemt men spikes en ze heb-
ben gewoonlijk een tijdsduur
die ligt tussen 0,1 en 10 l's. De
grootte van zo'n spike kan
sterk variëren. Er zijn situaties
waarbij spikes optreden van
zelfs 1000 V ol meer.
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In de praktijk wil men vaak
weten ol en zo Ja hoe sterke
spikes er in een bepaalde si-
tuatie optreden, om de aanwe-
zige apparatuur daar dan
eventueel tegen te beveiligen.
Deze schakeling meet pieken
op de lichtnetspanning en
geeft dit dan op een LED aan.
Met behulp van een draaischa-

is samen een omzettijd van
12,25 l's. Het tijdvolgorde-
diagram laat nog eens duide-
lijk de verschillende signalen
zien.
Voor deze schakeling is een
eenvoudig OBASIC-program-
ma geschreven dat de geme-
ten temperatuurwaarde op het
scherm toont. OBASIC wordt
standaard geleverd bij elke
MS-DOS versie 5 en 6.

(944070)

kelaar kan de gebruiker kiezen
uit drie spanningswaarden.
Over- of onderschrijdt een
piek de momentele waarde
van de netspanning met 10,
30 of 100 V (afhankelijk van
de stand van S'l), dan licht de
LED op.
Via de kondensatoren C2 en
C3 is een bruggelijkrichter {be-

elektuur7/8-94



staande uit Dl ... D4) op het
lichtnet aangesloten. De be-
lasting achter die bruggelijk-
richter bestaat uit een 100-Q-
weerstand (R4). De kondensa-
toren en de weerstand vormen
een soort hoogdoorlaatfilter,
waardoor de 50-Hz-wissel-
spanning flink verzwakt wordt
en over R4 nog maar een
spanning staat van 230 mV,.
Komt er een spike binnen, dan
zal deze door zijn steile puls-
vorm de kondensatoren C2 en
C3 praktisch ongehinderd
passeren. Deze spanning komt
dan terecht op een spannings-
deler die gevormd wordt door
R5 en een van de met Sl ge-
kozen weerstanden R6, R7 of
R8. Afhankelijk van die span-
ningsdeler zal transistor Tl nu
gaan geleiden als de spanning

De meeste PC-gebruikers we-
ten dat op hun computer een
parallelle printer-poort zit. In
de volksmond noemt men de-
ze poort ook wel een Cen-
tronics-poort. Weinig gebrui-
kers zullen weten dat deze
printer-poort meer mogelijkhe-
den in huis heeft dan enkel en
alleen het aansturen van een
printer. Dit artikel laat zien hoe
met behulp van een kleine
hulpschakeling en een dito
hulpprogramma in Pascal 8-bit
brede data ingelezen kunnen
worden via deze poort. De
schakeling maakt gebruik van
het feit dat iedere printer-
poort naast de 8 data-uit-
gangen ook een aantal stuurlij-
nen heeft die gebruikt worden

op het knooppunt van de deler
stijgt boven circa 0,6 V. De als
monostabiele multivibrator ge-
schakelde timer ICl wordt dan
getriggerd en deze laat dan
gedurende een sekonde de
LED oplichten. Die LED is
overigens een high-efficiency-
type omdat de 555-uitgang
niet zoveel stroom kan leveren.
Diode D5 zorgt er voor dat de
piek op het deler-knooppunt
begrensd wordt tot de voe-
dingsspanning plus 0,6 V, zo-
dat de transistor niet bescha-
digd kan worden.
Achter de kondensatoren C2
en C3 is nog een varistor (R3)
opgenomen die de dioden in
de bruggelijkrichter beschermt
tegen al te grote spanningen.
Spanningspieken zullen im-
mers met hun volle waarde

.,

01...05", BAV2\
R3" SIOV-SIOK,40

over de op dat moment sper-
rende dioden in de brug staan.
Rl en R2 zorgen er voor dat de
C's ontladen worden als de
schakeling van het lichtnet
wordt verwijderd.
Door het toepassen van 1500-
V-kondensatoren aan de in-
gang kan de schakeling als
galvanisch gescheiden van het

lichtnet worden beschouwd.
Toch verdient het aanbeveling
om ze in een kunststof kastje
onder te brengen. De hele
schakeling kan uit een 9-V-
batterij gevoed worden, de
stroomopname is in rust
slechts 0,16 mA en bij bran-
dende LED circa 2 mA.

(944071)

Centronics-ingang

om de data-uitwisseling met
de printer te koördineren. In
deze schakeling wordt gebruik
gemaakt van de uitgangen:
strobe, auto en init. De ge-
bruikte ingangen zijn: ack, pe,
select en error. Met behulp
van deze zeven lijnen wordt
het mogelijk een 8-bits ingang
te maken. De 8 bit brede data
worden daartoe in twee stap-
jes van ieder 4 bits ingelezen.
Het schakelen tussen de twee
4-bit-blokken komt voor reke-
ning van IC2, een multiplexer
van het type 74HCT257. ICl
vervult in deze schakeling de
rol van busbuffer. Tenslotte re-
gelt IC3 de vrijgave van de
busbuffer. die in rust in de
hoge-impedantie-mode staat

elektuur718-94
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end ,
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via de G-ingang. IC3 zorgt via
de A/B-ingang van IC2 ook
voor het schakelen tussen het
meest en het minst signifikan-
te nibble van de data.
Het programma waarvan de li-
sting in figuur 2 te zien is,
zorgt voor de juiste aansturing

van deze drie komponenten.
Het programma is in standaard
Pascal geschreven en kan dus
probleemloos in kombinatie
met alle Pascal-compilers ge-
bruikt worden.

(944092)
ontwerp: R. van Steenis
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staande uit Dl ... D4) op het
lichtnet aangesloten. De be-
lasting achter die bruggelijk-
richter bestaat uit een 100-Q-
weerstand (R4). De kondensa-
toren en de weerstand vormen
een soort hoogdoorlaatfilter,
waardoor de 50-Hz-wissel-
spanning flink verzwakt wordt
en over R4 nog maar een
spanning staat van 230 mV,.
Komt er een spike binnen, dan
zal deze door zijn steile puls-
vorm de kondensatoren C2 en
C3 praktisch ongehinderd
passeren. Deze spanning komt
dan terecht op een spannings-
deler die gevormd wordt door
R5 en een van de met Sl ge-
kozen weerstanden R6, R7 of
R8. Afhankelijk van die span-
ningsdeler zal transistor Tl nu
gaan geleiden als de spanning

De meeste PC-gebruikers we-
ten dat op hun computer een
parallelle printer-poort zit. In
de volksmond noemt men de-
ze poort ook wel een Cen-
tronics-poort. Weinig gebrui-
kers zullen weten dat deze
printer-poort meer mogelijkhe-
den in huis heeft dan enkel en
alleen het aansturen van een
printer. Dit artikel laat zien hoe
met behulp van een kleine
hulpschakeling en een dito
hulpprogramma in Pascal 8-bit
brede data ingelezen kunnen
worden via deze poort. De
schakeling maakt gebruik van
het feit dat iedere printer-
poort naast de 8 data-uit-
gangen ook een aantal stuurlij-
nen heeft die gebruikt worden

op het knooppunt van de deler
stijgt boven circa 0,6 V. De als
monostabiele multivibrator ge-
schakelde timer ICl wordt dan
getriggerd en deze laat dan
gedurende een sekonde de
LED oplichten. Die LED is
overigens een high-efficiency-
type omdat de 555-uitgang
niet zoveel stroom kan leveren.
Diode D5 zorgt er voor dat de
piek op het deler-knooppunt
begrensd wordt tot de voe-
dingsspanning plus 0,6 V, zo-
dat de transistor niet bescha-
digd kan worden.
Achter de kondensatoren C2
en C3 is nog een varistor (R3)
opgenomen die de dioden in
de bruggelijkrichter beschermt
tegen al te grote spanningen.
Spanningspieken zullen im-
mers met hun volle waarde

.,

01...05", BAV2\
R3" SIOV-SIOK,40

over de op dat moment sper-
rende dioden in de brug staan.
Rl en R2 zorgen er voor dat de
C's ontladen worden als de
schakeling van het lichtnet
wordt verwijderd.
Door het toepassen van 1500-
V-kondensatoren aan de in-
gang kan de schakeling als
galvanisch gescheiden van het

lichtnet worden beschouwd.
Toch verdient het aanbeveling
om ze in een kunststof kastje
onder te brengen. De hele
schakeling kan uit een 9-V-
batterij gevoed worden, de
stroomopname is in rust
slechts 0,16 mA en bij bran-
dende LED circa 2 mA.

(944071)

Centronics-ingang

om de data-uitwisseling met
de printer te koördineren. In
deze schakeling wordt gebruik
gemaakt van de uitgangen:
strobe, auto en init. De ge-
bruikte ingangen zijn: ack, pe,
select en error. Met behulp
van deze zeven lijnen wordt
het mogelijk een 8-bits ingang
te maken. De 8 bit brede data
worden daartoe in twee stap-
jes van ieder 4 bits ingelezen.
Het schakelen tussen de twee
4-bit-blokken komt voor reke-
ning van IC2, een multiplexer
van het type 74HCT257. ICl
vervult in deze schakeling de
rol van busbuffer. Tenslotte re-
gelt IC3 de vrijgave van de
busbuffer. die in rust in de
hoge-impedantie-mode staat
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via de G-ingang. IC3 zorgt via
de A/B-ingang van IC2 ook
voor het schakelen tussen het
meest en het minst signifikan-
te nibble van de data.
Het programma waarvan de li-
sting in figuur 2 te zien is,
zorgt voor de juiste aansturing

van deze drie komponenten.
Het programma is in standaard
Pascal geschreven en kan dus
probleemloos in kombinatie
met alle Pascal-compilers ge-
bruikt worden.

(944092)
ontwerp: R. van Steenis
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optische deurbel

Dit is een nuttige schakeling
voor hen die om wat voor re-
den dan ook niet in staat zijn
om de deurbel te horen en ei-
genzinnig en ondernemend
genoeg zijn om niet in die si-
tuatie te berusten. Bij de hier
beschreven schakeling wordt
de akoestische signalering
daartoe uitgebreid met een op-
tische indikatie.
Zoals in het schema te zien,
blijft de bestaande belknop
gewoon in funktie (S1), terwijl
eveneens een beroep wordt
gedaan op de diensten van de
reeds aanwezige (en veilige)
beltrafo. De sekundaire span-
ning van deze 8 V/1 A trafo
wordt gelijkgericht en afgev-
lakt door D1/C2, en fungeert
als voedingsspanning voor de

2

o

o

1

elektuur 7/8-94

optische deurbel. Indien de
belknop wordt gedrukt, zal de
bel gewoon rinkelen zoals
eerst. Tegelijkertijd gaat echter
transistor T1 afwisselend ge-
leiden en sperren in het ritme
van de 50-Hz-lichtnetfre-
kwentie. Dit op zijn beurt doet
een monostabiele multivibra-
tor starten, welke is opge-
bouwd rond IC1a en IC1b. De
monotijd hiervan is door mid-
del van C3 en R3 ingesteld op
een waarde van 15 sekonden.
De monostabiele schakelt ver-
volgens een oscillator (IC1c,
IC1d) in, die via transistor T2
een solid-state-relais (IC2)
aanstuurt. De aan K2 aange-
sloten lamp zal dus 15 sekon-
den lang in het ritme van de
oscillator gaan knipperen. Ook

Dl

tocoo

o

o

e
o 0

de in de kollektorleiding van
T2 opgenomen LED D3 zal
met dezelfde frekwentie gaan
knipperen, zodat hiermee de
werking van de optische deur-
bel kan worden gekontroleerd.
Het maximale vermogen van
de aangesloten lamp bedraagt
ca. 100 W.
Aangezien er op de print twee
kopersporen en vier soldeer-
punten zijn die 220 V voeren,
moet bij het opbouwen en tes-
ten van de schakeling de nodi-
ge aandacht worden besteed
aan de elektrische veiligheid.
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Onderdelenllj.t

Weerstanden:
Rl=lxl00k
R2... R5 = 4 x 1 M
R6 = 1 x 15 k
R7 = 1 x 390 Q

Kondensatoren:
Cl,C4 = 2 x lOOn
C2 = 1 x 100 ~/25 V ra-
diaal

C3 = 1 x 22 ~/25 V radia-
al

Deze schakeling valt op door
twee dingen: de supersimpele
opzet en de universele inzet·
baarheid. We noemen het wel
"koffer-alarm", maar in feite
kan dit minuskule stukje elek-
tronica voor de meest uiteen-
lopende toepassingen als be-
wegingsverklikker worden ge-
bruikt. In principe is de scha-
keling bijvoorbeeld ook als
fiets- of motorüets-alarrn heel
goed bruikbaar.
Na een korte beschouwing
van het schema, zal de wer-
king van het alarm ook zonder
al te veel uitleg van onze kant
voor veel lezers al duidelijk
zijn. Als bewegingsdetektor
fungeert een kwikschakelaar
(51). Uitgangspunt is dat die
kwikschakelaar zodanig in de
koffer (of op de fiets, etc.l
wordt gemonteerd dat hij in de
ruststand geopend is. Bij de
minste of geringste beweging
vanuit die ruststand zal de
kwikdruppel de andere kant
uit rollen, zodat de schakelaar
sluit. Er van uit gaande dat het

Deze schakeling, die in hoofd-
zaak bestaat uit vier HCMOS-
poorten en twee transistoren,
zorgt er voor dat een elektri-
sche wissel bij een model-
spoorbaan omgeschakeld kan
worden met behulp van een
logische nivo.
Bij een elektrische wissel is
het voor de besturing ervan
belangrijk om te weten dat de-
ze twee trekmagneten bevat.
Om de wissel in een bepaalde
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C5,C6 = 2 x 1 ~/25 V ra-
diaal

Halfgeleiders:
01 1 x lN4002
02 = 1 x lN4148
03 = 1 x LED
Tl = 1 x 8C5478
T2 = 1 x 8C5578
ICl = 1 x 4011
IC2 = 1 x S201S04
(Sharp)

koffer-alarm

alarm inmiddels op "scherp"
is gezet met aan/uit-schake-
laar 52, zal nu via Al en 51 el-
ko C2 worden opgeladen. Dat
gaat bliksemsnel, zodat vrijwel
onmiddellijk daarna de rond
IClc opgebouwde oscillator
wordt gestart, welke zorgt dat
er uit de (aktieve) buzzer (Bzl)
een intermitterend pieptoontje
gaat klinken.
Ook als de kwikschakelaar in-
middels weer geopend is, blijft
de alarmtoon voortduren. Pas
als C2 helemaal is ontladen
via A3 (na ongeveer 30 sekon-
den), stopt het piepje. ICla en
IClb vervullen min of meer
een bufferfunktie tussen het
inschakelcircuit en de oscil-
lator, terwijl 01 voorkomt dat
Cl zich via R3 gaat ontladen
en de oscillator mogelijk voor-
tijdig zou stoppen.
Aangezien de stroomopname
bij geaktiveerde buzzer be-
perkt is tot ca. 10 mA. zal een
gewone 9-V-batterij het als
voedingsbron waarschijnlijk
een hele tijd uithouden. Maar

Diversen:
Kl = 1 x 3-polige print-
kroonsteen, steek 5 mm

K2 = 1 x 2-polige print-
kroonsteen, steek 7,5 mm

S1 = bestaande belknop
Trl = bestaande beltrafo
Bz1 = bestaande bel
1 kastje, bijv. Bopla Nicro
N12

1 print EPS944080-1 (zie
pag. 6)

IC'd IC'.

Netspanning is en blijft nu
eenmaal levensgevaarlijk! Als
de print is opgebouwd, kan hij
het beste worden onderge-
bracht in een solide kunststof
behuizing met aangespoten
stekerdoos. zodat de lamp ge-
woon met behulp van een net-
snoer daarop kan worden aan-
gesloten.

(9440BO)
ontwerp: E. Verbeek

eventueel kan daar natuurlijk
ook een NiCd-versie voor wor-
den gebruikt.

(944042)

IC' = 40'06

itv+~S2 +
ICH

el1
C3 14 _

IC' : 9V
100n ---

ontwerp: Amrit Bir Tiwana (In-
dia)

modeltrein-wisselbesturing

stand te zetten, hoeft een van
deze trekmagneten slechts
korte tijd (bijv. 0,5 s) bekrach-
tigd te worden. Wat we dus
nodig hebben voor een elek-
tronische besturing, is een
schakeling die een logisch-
nivo-wisseling vertaalt in een
kortstondige puls voor een van
de twee trekmagneten. Dat is
hier als volgt gerealiseerd. Het
digitale ingangssignaal gaat
naar een ingang van EXOA

ICla en tevens naar EXOA
IClb (die als inverter werkt) en
AND IC2a. Op de tweede in·
gang van ICla wordt het in-
gangssignaal toegevoerd via
een vertragingsnetwerkje
(Al/Cl). Zolang het ingangs-
signaal konstant is ("1" of
"0"). voeren de ingangen van
ICla gelijke nivo's en is de uit-
gang laag. De AND's voeren
dan minstens één laag nivo op
hun ingangen, zodat de uit-

gangen ook "0" zijn en de
transistoren Tl en T2 sperren.
Zodra het ingangssignaal ver-
andert, zal ICla gedurende de
omlaadtijd van Al/Cl een
hoog nivo leveren. Afhankelijk
van het nu aanwezige logische
nivo op de ingang zal de uit-
gang van IC2a hoog worden
("1" op de ingang) of de uit·
gang van IC2b ("0" op de in-
gang). Laatstgenoemde krijgt
immers via IClb het ingangsni·



Onderdelenllj.t

Weerstanden:
Rl=lxl00k
R2... R5 = 4 x 1 M
R6 = 1 x 15 k
R7 = 1 x 390 Q

Kondensatoren:
Cl,C4 = 2 x lOOn
C2 = 1 x 100 ~/25 V ra-
diaal

C3 = 1 x 22 ~/25 V radia-
al

Deze schakeling valt op door
twee dingen: de supersimpele
opzet en de universele inzet·
baarheid. We noemen het wel
"koffer-alarm", maar in feite
kan dit minuskule stukje elek-
tronica voor de meest uiteen-
lopende toepassingen als be-
wegingsverklikker worden ge-
bruikt. In principe is de scha-
keling bijvoorbeeld ook als
fiets- of motorüets-alarrn heel
goed bruikbaar.
Na een korte beschouwing
van het schema, zal de wer-
king van het alarm ook zonder
al te veel uitleg van onze kant
voor veel lezers al duidelijk
zijn. Als bewegingsdetektor
fungeert een kwikschakelaar
(51). Uitgangspunt is dat die
kwikschakelaar zodanig in de
koffer (of op de fiets, etc.l
wordt gemonteerd dat hij in de
ruststand geopend is. Bij de
minste of geringste beweging
vanuit die ruststand zal de
kwikdruppel de andere kant
uit rollen, zodat de schakelaar
sluit. Er van uit gaande dat het

Deze schakeling, die in hoofd-
zaak bestaat uit vier HCMOS-
poorten en twee transistoren,
zorgt er voor dat een elektri-
sche wissel bij een model-
spoorbaan omgeschakeld kan
worden met behulp van een
logische nivo.
Bij een elektrische wissel is
het voor de besturing ervan
belangrijk om te weten dat de-
ze twee trekmagneten bevat.
Om de wissel in een bepaalde
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C5,C6 = 2 x 1 ~/25 V ra-
diaal

Halfgeleiders:
01 1 x lN4002
02 = 1 x lN4148
03 = 1 x LED
Tl = 1 x 8C5478
T2 = 1 x 8C5578
ICl = 1 x 4011
IC2 = 1 x S201S04
(Sharp)

koffer-alarm

alarm inmiddels op "scherp"
is gezet met aan/uit-schake-
laar 52, zal nu via Al en 51 el-
ko C2 worden opgeladen. Dat
gaat bliksemsnel, zodat vrijwel
onmiddellijk daarna de rond
IClc opgebouwde oscillator
wordt gestart, welke zorgt dat
er uit de (aktieve) buzzer (Bzl)
een intermitterend pieptoontje
gaat klinken.
Ook als de kwikschakelaar in-
middels weer geopend is, blijft
de alarmtoon voortduren. Pas
als C2 helemaal is ontladen
via A3 (na ongeveer 30 sekon-
den), stopt het piepje. ICla en
IClb vervullen min of meer
een bufferfunktie tussen het
inschakelcircuit en de oscil-
lator, terwijl 01 voorkomt dat
Cl zich via R3 gaat ontladen
en de oscillator mogelijk voor-
tijdig zou stoppen.
Aangezien de stroomopname
bij geaktiveerde buzzer be-
perkt is tot ca. 10 mA. zal een
gewone 9-V-batterij het als
voedingsbron waarschijnlijk
een hele tijd uithouden. Maar

Diversen:
Kl = 1 x 3-polige print-
kroonsteen, steek 5 mm

K2 = 1 x 2-polige print-
kroonsteen, steek 7,5 mm

S1 = bestaande belknop
Trl = bestaande beltrafo
Bz1 = bestaande bel
1 kastje, bijv. Bopla Nicro
N12

1 print EPS944080-1 (zie
pag. 6)

IC'd IC'.

Netspanning is en blijft nu
eenmaal levensgevaarlijk! Als
de print is opgebouwd, kan hij
het beste worden onderge-
bracht in een solide kunststof
behuizing met aangespoten
stekerdoos. zodat de lamp ge-
woon met behulp van een net-
snoer daarop kan worden aan-
gesloten.

(9440BO)
ontwerp: E. Verbeek

eventueel kan daar natuurlijk
ook een NiCd-versie voor wor-
den gebruikt.

(944042)

IC' = 40'06

itv+~S2 +
ICH

el1
C3 14 _

IC' : 9V
100n ---

ontwerp: Amrit Bir Tiwana (In-
dia)

modeltrein-wisselbesturing

stand te zetten, hoeft een van
deze trekmagneten slechts
korte tijd (bijv. 0,5 s) bekrach-
tigd te worden. Wat we dus
nodig hebben voor een elek-
tronische besturing, is een
schakeling die een logisch-
nivo-wisseling vertaalt in een
kortstondige puls voor een van
de twee trekmagneten. Dat is
hier als volgt gerealiseerd. Het
digitale ingangssignaal gaat
naar een ingang van EXOA

ICla en tevens naar EXOA
IClb (die als inverter werkt) en
AND IC2a. Op de tweede in·
gang van ICla wordt het in-
gangssignaal toegevoerd via
een vertragingsnetwerkje
(Al/Cl). Zolang het ingangs-
signaal konstant is ("1" of
"0"). voeren de ingangen van
ICla gelijke nivo's en is de uit-
gang laag. De AND's voeren
dan minstens één laag nivo op
hun ingangen, zodat de uit-

gangen ook "0" zijn en de
transistoren Tl en T2 sperren.
Zodra het ingangssignaal ver-
andert, zal ICla gedurende de
omlaadtijd van Al/Cl een
hoog nivo leveren. Afhankelijk
van het nu aanwezige logische
nivo op de ingang zal de uit-
gang van IC2a hoog worden
("1" op de ingang) of de uit·
gang van IC2b ("0" op de in-
gang). Laatstgenoemde krijgt
immers via IClb het ingangsni·



vo geïnverteerd aangeboden.
IC2a of IC2b stuurt dan via de
er achter geschakelde darling-
ton een van de trekmagneten
(Rel of Re21 aan.
De voorgeschreven darling-
tons kunnen maximaal lA
schakelen, wat voor de bestu-
ring van een wissel in de regel
ruim voldoende is. Het is be-
langrijk dat voor ICl en IC2
HC-typen worden genomen,
omdat daarbij het omschakel-

Deze lichtgevoelige schakelaar
wordt gekenmerkt door een
gering aantal komponenten en
door een grote gevoeligheid.
Door de eenvoudige opzet zijn
er wel enkele beperkingen:
- De schakeling is alleen ge-

schikt voor gloeilampen.
- Er is geen inschakelvertra-

ging, zodat de lamp ook
gaat branden als de sensor
overdag even verduisterd
wordt.
Er is geen echte schakel-
drempel ingebouwd, zodat
de lamp geleidelijk gaat
branden.

Maar dat zijn zaken waar zeker
mee te leven valt.
De werking is als volgt. De
schakeling wordt in serie met
de lamp opgenomen. De brug-
gelijkrichter zorgt er voor dat
beide periodehelften van de
wisselspanning geschakeld
kunnen worden met behulp
van thyristor Thl. De sturing
van de gate van de thyristor
geschiedt via RC-netwerkje
Rl/Cl en diac Dil. Aan het be-
gin van elke periodehelft
wordt Cl snel opgeladen door
Rl. Zodra de spanning over Cl
is gestegen tot enkele tiental-
len volts, slaat de diac door en

Normale potmeters hebben
nogal een aantal onhebbelijk-
heden, zoals kraken na verloop
van tijd en een slechte gelijk-
loop bij stereo-potmeters. Een
oplossing hiervoor is deze
weerstandsdeler die met relais
wordt omgeschakeld. De in
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punt heel dicht bij de halve
voedingsspanning ligt (anders
zal Tl veel langer in geleiding
zijn dan T21. Het punt V+ + in
het schema is de aansluiting
voor de externe voedings-
spanning van het wissel-
bekrachtigingscircuit, meestal
een spanning van circa 15 V.

ontwerp: M. Averkvist (Zwe-
den) (9440231

lichtgevoelige schakelaar

wordt Thl in geleiding ge-
stuurd. Die blijft dan geleiden
tot de volgende nuldoorgang,
waarna hij weer een nieuwe
gate-puls krijgt, enzovoorts.
Zodra echter transistor T1 (die
parallel aan Cl is geschakeldl
gaat geleiden, blijft de span-
ning over Cl praktisch nul volt
en kan de thyristor niet meer
ontstoken worden. Tussen ba-
sis en kollektor van Tl is een
LOR opgenomen. Valt er licht
op de LOR,dan heeft deze een
lage weerstand en geleidt Tl.
De thyristor is dan gesperd en
de lamp is uit. Is het donker,
dan spert Tl en wordt de thvri-
stor ontstoken. De waarde van
weerstand R2 bepaalt het
schakelmoment, daar kan men
dus mee experimenteren. De
gevoeligheid van de schake-
ling is overigens zo groot dat
het vaak mogelijk is om de
LORachter de knop van de bij-
behorende netschakelaar te
plaatsen. De LOR "kijkt" dan
gewoon door het witte afdek-
kapje heen. Zorg er wel voor
dat de LOR niet het licht van
de lamp kan opvangen, anders
ontstaat een soort oscillator-
effekt.
Het in de schakeling toegepa-

K G
A

ste type LOR dient een weer-
standswaarde te hebben van
ongeveer 60 Q als er licht op
valt en van circa 2 MQ in het
donker. Let er op dat VOor de
thyristor een TIC126D wordt
genomen en geen TIC106D.
Laatstgenoemde is namelijk te
gevoelig en daardoor blijft de
lamp altijd branden (dat kan
echter worden verholpen door
bij de TIC106D een weerstand.

944017-11

van 220 Q tussen gate en ka-
thode op te nemen I.
Tot slot moeten we er op wij-
zen dat de hele schakeling ver-
bonden is met de netspanning
en dus op een veilige wijze
moet worden ingebouwd.
Daarvoor verwijzen we u naar
de veiligheidspagina voorin
deze uitgave.

(9440171
ontwerp: ir. J Voüte

relaisgeschakelde potmeter

het schema getoonde konfigu-
ratie is in staat om 64 afzon-
derlijke verzwakkingsnivo's in
te stellen. De gegeven dimen-
sionering zorgt voor een stap-
grootte van 1 dB, zodat het to-
tale regelbereik van 0 tot

63 dB loopt. Het principe

van de schakeling is heel een-
voudig. Er zijn zes verzwakker-
sekties achter elkaar gescha-
keld. Elke sektie heeft bij een
belasting van 10 kQ aan zijn
uitgang een ingangsimpedan-
tie van 10 kQ. Aan het einde
van de reeks is dan ook een

weerstand van 10 kQ als af-
sluitweerstand aanwezig. Door
het weglaten van een sektie in
de reeks verandert er dus niets
aan de in- en uitgangsweer-
stand van de overige sekties.
In de rusttoestand (alle relais
onbekrachtigdl staat de scha-
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gaat branden als de sensor
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wordt.
Er is geen echte schakel-
drempel ingebouwd, zodat
de lamp geleidelijk gaat
branden.

Maar dat zijn zaken waar zeker
mee te leven valt.
De werking is als volgt. De
schakeling wordt in serie met
de lamp opgenomen. De brug-
gelijkrichter zorgt er voor dat
beide periodehelften van de
wisselspanning geschakeld
kunnen worden met behulp
van thyristor Thl. De sturing
van de gate van de thyristor
geschiedt via RC-netwerkje
Rl/Cl en diac Dil. Aan het be-
gin van elke periodehelft
wordt Cl snel opgeladen door
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len volts, slaat de diac door en
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wordt omgeschakeld. De in

elektuur 7/8·94 121

punt heel dicht bij de halve
voedingsspanning ligt (anders
zal Tl veel langer in geleiding
zijn dan T21. Het punt V+ + in
het schema is de aansluiting
voor de externe voedings-
spanning van het wissel-
bekrachtigingscircuit, meestal
een spanning van circa 15 V.

ontwerp: M. Averkvist (Zwe-
den) (9440231

lichtgevoelige schakelaar

wordt Thl in geleiding ge-
stuurd. Die blijft dan geleiden
tot de volgende nuldoorgang,
waarna hij weer een nieuwe
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te stellen. De gegeven dimen-
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keld. Elke sektie heeft bij een
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keling op zijn maximale ver-
zwakking ingesteld. De volg-
orde van de verzwakkersekties
is zodanig gekozen dat de
grootste verzwakker achter-
aan staat Naar de ingang toe
wordt de verzwakking per sek-
tie dan steeds kleiner. Dit
geeft de beste signaal/ruis-
verhouding. Punt A vormt dan
ook het LSB en punt F het
MSB
Voor de aansturing van de
schakeling is een 6-bits up/-
down-counter nodig, die even-
tueel voorzien wordt van een
buffer-IC voor het aansturen
van de relais-spoelen (bijvoor-
beeld schakeling 60 uit ju-
li/aug. 1991: optische ê-bits
up/down-counter). Maar men
kan het ook luxueuzer maken
door de besturing bijvoorbeeld
via een microprocessor te la-
ten lopen.
Aangezien fouten in de verzak-
kers een kumulatief effekt op
het geheel hebben, zijn de
theoretische waarden zo

Deze schakeling is speciaal
bedoeld voor vermogensweer-
standen die op een koelplaat
gemonteerd zijn en voorzien
zijn van een geforceerde koe-
ling. Zo'n konstruktie met ver-
mogensweerstanden wordt
vaak gebruikt om bijvoorbeeld
een eindversterker te testen.
Aangezien een vermogens-
weerstand in feite een passie-
ve komponent is, komt het bij
het gebruik van zo'n weerstan-
denbatterij wel eens voor dat
men vergeet om de steker in
het stop kontakt te steken van
de bijbehorende ventilator-
schakeling. En dan kan de boel
wel eens oververhit raken ..
Om zo'n situatie te voorko-
men, kan bijvoorbeeld een re-
lais in serie met de verrno-
gensweerstand(enl worden

opgenomen. Het relais wordt
pas bekrachtigd als de net-
spanning voor de ventilator
aanwezig is. Bij laagohmige
weerstandskombinaties (bijv.
1 QI gaat dat echter niet, om-
dat dan de overgangsweer-
stand van het relais een te gro-
te rol gaat spelen.
Een andere oplossing is een
alarm dat Uit een batterij ge-
voed wordt Dit alarm schakelt
een buzzer in als de tempera-

122

-ldB -2dB -4dB -8dB
RI3

-16dB -32dB

nauwkeurig mogelijk benaderd
door steeds 2 1%-
weerstanden parallel te scha-
kelen (echte haarklovers mo-
gen 0,1 %-weerstanden toe-
passen). Bij het opnemen van
de schakeling in een voorver-
sterker moet men er rekening
mee houden dat de uitgangs-
impedantie van het punt waar-
op de relais-potmeter wordt

aangesloten zeer laagohmig
moet zijn (anders moet die
waarde verdiskonteerd wor-
den in Rl en R2!. De belasting
aan de uitgang moet samen
met R25 een waarde van
exakt 10 kQ hebben (de aan-
gegeven waarde van R25 is
dus alleen mogelijk bij een ide-
ale belasting met een zeer
hoogohmige inqanql.

De keuze van de relais is af-
hankelijk van de eisen die de
gebruiker aan de schakeling
stelt (bijv. vergulde kontaktent.
De stroomopname van het ge-
heel wordt bepaald door de re-
lais en de besturingsschake-
ling.

(9440261

koelplaafmonifor

tuur stijgt boven 80 0 C. Wan-
neer er netspanning aanwezig
is, wordt het alarm uitgescha-
keld en neemt een netvoeding
de energievoorziening over. De
schakeling zorgt er dan voor
dat boven 80 °C de ventilator
in werking wordt gezet Dat
heeft het voordeel dat er geen
ventilator-geruis hoorbaar is

bij geringe dissipaties.
De schakeling wordt vanuit
Bt1 gevoed via D4, als er geen
netspanning aanwezig is. Het
gedeelte rond T3 is dan span-
ningsloos en op de ingangen
van poort IC1c staat ook een
nulnivo. Dat heeft tot gevolg
dat de rond IClb opgebouwde
oscillator is vrijgegeven. IC1b
kan echter nog niet oscilleren
omdat kondensator Cl door
middel van een op Kl aanges-
loten thermische schakelaar
kortgeslóten is. De uitgang
van ICla is in die situatie laag,
zodat T1 spert en de (gelijk-
stroomizoemer niet werkt
Stijgt de temperatuur boven
80 °C, dan opent de thermi-
sche schakelaar en begint de
oscillator te werken. Uit de
zoemer klinken dan intermitte-
rende pieptoontjes.
Wordt nu de netspanning in-
geschakeld, dan komt er een
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Een andere oplossing is een
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heel wordt bepaald door de re-
lais en de besturingsschake-
ling.

(9440261

koelplaafmonifor

tuur stijgt boven 80 0 C. Wan-
neer er netspanning aanwezig
is, wordt het alarm uitgescha-
keld en neemt een netvoeding
de energievoorziening over. De
schakeling zorgt er dan voor
dat boven 80 °C de ventilator
in werking wordt gezet Dat
heeft het voordeel dat er geen
ventilator-geruis hoorbaar is

bij geringe dissipaties.
De schakeling wordt vanuit
Bt1 gevoed via D4, als er geen
netspanning aanwezig is. Het
gedeelte rond T3 is dan span-
ningsloos en op de ingangen
van poort IC1c staat ook een
nulnivo. Dat heeft tot gevolg
dat de rond IClb opgebouwde
oscillator is vrijgegeven. IC1b
kan echter nog niet oscilleren
omdat kondensator Cl door
middel van een op Kl aanges-
loten thermische schakelaar
kortgeslóten is. De uitgang
van ICla is in die situatie laag,
zodat T1 spert en de (gelijk-
stroomizoemer niet werkt
Stijgt de temperatuur boven
80 °C, dan opent de thermi-
sche schakelaar en begint de
oscillator te werken. Uit de
zoemer klinken dan intermitte-
rende pieptoontjes.
Wordt nu de netspanning in-
geschakeld, dan komt er een
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spanning van 12 V op de emit-
ter van T3 te staan en IC1c
krijgt een hoog nivo op zijn in-
gangen. Dat betekent dat de
oscillator buiten werking
wordt gesteld en de zoemer
niet meer kan piepen. Bij een
temperatuur beneden 80°C
is de sensor gesloten, waar-
door T2 en T3 sperren. Boven
die temperatuur openen de
sensor-kontakten en zorgt T2

Rond de 4046, een in CM05
uitgevoerde PLL, kan eenvou-
dig een blokgolfgenerator met
variabele frekwentie gebouwd
worden. Als de komponenten
nauwkeurig gedimensioneerd
worden, dan ontstaat al snel
een bruikbare sweep-genera-
tor. Het schema laat zien dat
de sweep-generator die we
hier voorstellen bovendien bij-
zonder kompakt gebleven is.
Naast de 4046 worden
slechts één transistor, één dio-
de en een paar passieve kom-
ponenten gebruikt. Kondensa-
tor Cl krijgt via weerstand Rl
zijn laadstroom. De spanning
die over Cl ontstaat, bereikt
het IC via de pennen 9 en 14.
Pen 14 geeft toegang tot de
fase-komparator, pen 9 tot de
stuuringang van de voltage
controlled oscillator (VCOI.
Zodra de spanning het nivo
van een logische één krijgt,
wordt de flipflop van de fase-
komparator geset. Als gevolg
hiervan wordt het signaal op
pen 13 hoog en zorgt tran-
sistor Tl voor het ontladen
van kondensator Cl Gelijktij-
dig zorgt het hoge nivo op
pen 13 via weerstand R3 ook
voor het opladen van konden-

Het hoeft niet altijd de
IC51700 te zijn I Met slechts
een paar onderdelen is het
mogelijk om een konventione-
Ie lader volgens het reflexprin-
cipe te laten werken. Deze
schakeling vormt namelijk een
uitbreiding van het bestaande
laadapparaat en wordt bij het
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er via T3 voor dat de ventilator
gaat draaien. Is alles voldoen-
de afgekoeld, dan sluit de
sensor weer en stopt de venti-
lator.
Verder is er nog een low-
battery-indikator ingebouwd
(rond ICldl, die bij het aanslui-
ten van de netspanning aan-
geeft dat de batterij vernieuwd
moet worden.
De sensor moet natuurlijk op

de koelplaat worden gemon-
teerd in de buurt van de ver-
mogensweerstand(enl. Wij
hebben hiervoor het type
Therm 80 (schakelpunt
80 °CI van Microtherm geno-
men (o.a, verkrijgbaar bij Bürk-
lin, bestelnr. 30G419), maar in
principe is hiervoor iedere
temperatuurschakelaar ge-
schikt waarvan de kontakten
openen bij 80 ° C.

sweep-generator

sator C2. Is C2 eenmaal vol-
doende opgeladen, dan ver-
schijnt op pen 3 een hoog ni-
vo. De flipflop wordt nu gere-
set. Diode Dl zorgt op dat mo-
ment voor het snelle ontladen
van C2. Gelijktijdig wordt
weer begonnen met het opla-
den van Cl, de hele cyclus her-
haalt zich dus. De spanning
over Cl heeft een exponenti-
eel verloop. Deze spanning
zorgt uiteindelijk voor de
sweep van de VCO-frekwen-
tie.
De minimale VCO-frekwentie
is afhankelijk van C3, R4 en
R5. Bij de gekozen dimensie-
nering is dat 2,2 kHz. De ma-
ximale frekwentie is afhanke-
lijk van C3 en R4, deze be-
draagt hier circa 11kHz. De
sweep-tijd van circa 600 ms
(bij een voedingsspanning van
12 V) is vastgelegd met Cl en
Rl. De voedingsspanning mag
liggen tussen 7 en 15 V. De
stroomopname is laag, minder
dan 5 mA.

(944091)
ontwerp: M. Nagaraj (India)

reflexlader

laden simpelweg parallel aan
de akku geschakeld. En het
aardige is dat deze uitbrei-
dingsschakeling toegepast
kan worden bij letterlijk elke la-
der die werkt met een kon-
stante stroom (of een kon-
stante spanning met voor-
schakelweerstand).

De opgenomen stroom uit de
batterij is zeer gering, slechts
10 flA. Als de zoemer gaat
werken, stijgt de stroom tot
zo'n 10 mA.

(944001)

1

2

~'31C',2V-n n n
ov - '------ '------ '----

~3 ,c~:=r1,- r1,- r1,- _

Het schema ziet er aantrekke-
lijk simpel uit. Alleen Tl is een
wat ongebruikelijke kompo-
nent, namelijk een unijunc-
tion-transistor. Die heeft de
eigenschap dal de e/b2-
overgang spert wanneer de
spanning op de emitter laag is.
Bij het toenemen van die span-

ning, worden vanaf een be-
paalde waarde de overgangen
e/b2 en bl/b2 plotseling laag-
ohmig.
Met zo'n unijunction-
transistor, oftewel UJT, vallen
heel gemakkelijk oscillatoren
op te bouwen. Wanneer in bij-
gaande schakeling Tl spert,
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spanning van 12 V op de emit-
ter van T3 te staan en IC1c
krijgt een hoog nivo op zijn in-
gangen. Dat betekent dat de
oscillator buiten werking
wordt gesteld en de zoemer
niet meer kan piepen. Bij een
temperatuur beneden 80°C
is de sensor gesloten, waar-
door T2 en T3 sperren. Boven
die temperatuur openen de
sensor-kontakten en zorgt T2

Rond de 4046, een in CM05
uitgevoerde PLL, kan eenvou-
dig een blokgolfgenerator met
variabele frekwentie gebouwd
worden. Als de komponenten
nauwkeurig gedimensioneerd
worden, dan ontstaat al snel
een bruikbare sweep-genera-
tor. Het schema laat zien dat
de sweep-generator die we
hier voorstellen bovendien bij-
zonder kompakt gebleven is.
Naast de 4046 worden
slechts één transistor, één dio-
de en een paar passieve kom-
ponenten gebruikt. Kondensa-
tor Cl krijgt via weerstand Rl
zijn laadstroom. De spanning
die over Cl ontstaat, bereikt
het IC via de pennen 9 en 14.
Pen 14 geeft toegang tot de
fase-komparator, pen 9 tot de
stuuringang van de voltage
controlled oscillator (VCOI.
Zodra de spanning het nivo
van een logische één krijgt,
wordt de flipflop van de fase-
komparator geset. Als gevolg
hiervan wordt het signaal op
pen 13 hoog en zorgt tran-
sistor Tl voor het ontladen
van kondensator Cl Gelijktij-
dig zorgt het hoge nivo op
pen 13 via weerstand R3 ook
voor het opladen van konden-

Het hoeft niet altijd de
IC51700 te zijn I Met slechts
een paar onderdelen is het
mogelijk om een konventione-
Ie lader volgens het reflexprin-
cipe te laten werken. Deze
schakeling vormt namelijk een
uitbreiding van het bestaande
laadapparaat en wordt bij het
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er via T3 voor dat de ventilator
gaat draaien. Is alles voldoen-
de afgekoeld, dan sluit de
sensor weer en stopt de venti-
lator.
Verder is er nog een low-
battery-indikator ingebouwd
(rond ICldl, die bij het aanslui-
ten van de netspanning aan-
geeft dat de batterij vernieuwd
moet worden.
De sensor moet natuurlijk op

de koelplaat worden gemon-
teerd in de buurt van de ver-
mogensweerstand(enl. Wij
hebben hiervoor het type
Therm 80 (schakelpunt
80 °CI van Microtherm geno-
men (o.a, verkrijgbaar bij Bürk-
lin, bestelnr. 30G419), maar in
principe is hiervoor iedere
temperatuurschakelaar ge-
schikt waarvan de kontakten
openen bij 80 ° C.

sweep-generator

sator C2. Is C2 eenmaal vol-
doende opgeladen, dan ver-
schijnt op pen 3 een hoog ni-
vo. De flipflop wordt nu gere-
set. Diode Dl zorgt op dat mo-
ment voor het snelle ontladen
van C2. Gelijktijdig wordt
weer begonnen met het opla-
den van Cl, de hele cyclus her-
haalt zich dus. De spanning
over Cl heeft een exponenti-
eel verloop. Deze spanning
zorgt uiteindelijk voor de
sweep van de VCO-frekwen-
tie.
De minimale VCO-frekwentie
is afhankelijk van C3, R4 en
R5. Bij de gekozen dimensie-
nering is dat 2,2 kHz. De ma-
ximale frekwentie is afhanke-
lijk van C3 en R4, deze be-
draagt hier circa 11kHz. De
sweep-tijd van circa 600 ms
(bij een voedingsspanning van
12 V) is vastgelegd met Cl en
Rl. De voedingsspanning mag
liggen tussen 7 en 15 V. De
stroomopname is laag, minder
dan 5 mA.

(944091)
ontwerp: M. Nagaraj (India)
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laden simpelweg parallel aan
de akku geschakeld. En het
aardige is dat deze uitbrei-
dingsschakeling toegepast
kan worden bij letterlijk elke la-
der die werkt met een kon-
stante stroom (of een kon-
stante spanning met voor-
schakelweerstand).

De opgenomen stroom uit de
batterij is zeer gering, slechts
10 flA. Als de zoemer gaat
werken, stijgt de stroom tot
zo'n 10 mA.

(944001)
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ov - '------ '------ '----

~3 ,c~:=r1,- r1,- r1,- _

Het schema ziet er aantrekke-
lijk simpel uit. Alleen Tl is een
wat ongebruikelijke kompo-
nent, namelijk een unijunc-
tion-transistor. Die heeft de
eigenschap dal de e/b2-
overgang spert wanneer de
spanning op de emitter laag is.
Bij het toenemen van die span-

ning, worden vanaf een be-
paalde waarde de overgangen
e/b2 en bl/b2 plotseling laag-
ohmig.
Met zo'n unijunction-
transistor, oftewel UJT, vallen
heel gemakkelijk oscillatoren
op te bouwen. Wanneer in bij-
gaande schakeling Tl spert,
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dan ligt de basis van T2 aan
massa. Elko C1 wordt dan via
R1 en P1 opgeladen tot de
drempelwaarde waarbij de
UJT gaat geleiden. Dan kan
C1 zich via R3 ontladen en
wordt de basis van T2 hoog,
zodat ook deze transistor in
geleiding gaat.
Het geleiden van de UJT
houdt echter maar kort aan.
Als C1 zich ontladen heeft, is
de emitterspanning van T1 na-
melijk weer onder de drempel-
waarde gekomen en spert de
transistor wederom tot C1 vol-
doende is bijgeladen. Op deze
manier produceert de UJT dus
impulsen, welke in deze scha-
keling ca. 40 ms lang zijn en
een periodeduur bezitten van
1 s. De impulsfrek wentie
wordt bepaald door R1, P1 en
C1, terwijl de lengte van de im-
pulsen afhankelijk is van C1,
R2 en de basis/ernitter-
weerstand van T2. Laatstge-
noemde versterkt de impulsen
en stuurt daarop vermogen-
stransistor T3 aan, die tijdens
elke puls kortstondig gaat ge-
leiden. Daardoor worden de
akku's dus belast met een pe-
riodieke (tamelijk hogel ont-
laadstroom die kenmerkend is
voor het reflexprincipe. Aan de
hand van LED 01 kan de wer-

Bij het inbouwen van een LCD-
module in een apparaat (zoals
een voltmeter in een voedingl
zit men vaak met het pro-
bleem dat de voeding van de
LCD-module niet doorverbon-
den mag worden met de voe-
ding in het bewuste apparaat
(omdat bijvoorbeeld zwevend
een spanning moet worden
gemeten). Bijgaande schake-
ling lost dat probleem op door
uit de aanwezige gelijkspan-
ning een nieuwe af te lelden
die via kondensatoren daarvan
geheel gescheiden is. Op deze
wijze kan de LCD-module dan
toch zwevende gelijkspannin-
gen in het apparaat meten.
De opzet is simpel maar doel-
treffend. De kern wordt ge-
vormd door een astabiele mul-
tivibrator die is opgebouwd
rond T1 en T2. Het gaat hier
om de bekende en inmiddels
klassieke opzet. Door het op-
en ontladen van C1 en C2 zuI-
len beurtelings T1 en T2 gaan
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king van een en ander worden
gekontroleerd.
De reflex-schakelinq werkt
perfekt wanneer er 4 ... 6 in
serie geschakelde NiCd-cellen
op de lader zijn aangesloten.
Indien er echter niet meer dan
1. . 3 cellen tegelijk worden
geladen, dan is de akku-
laadspanning niet hoog ge-
noeg om als voedingsspan-
ning voor de hulpschakeling te
dienen. In dat geval moet JP2
worden omgestoken en wordt
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de reflex-schakeling extern
door middel van vier penlight-
batterijen van voedingsspan-
ning voorzien.
Belastingsweerstand RL1
dient zodanig bemeten te wor-
den dat de ontlaadstroom die
door T3 loopt ongeveer een
faktor 3,5 hoger is dan de
laadstroom. Om deze waarde
vast te stellen, kan jumper JP1
tijdelijk in de stand "test"
worden geplaatst, zodat T2 en
T3 kontinu geleiden. Als er nu

tussen reflex-schakeling en
akku's even een ampèremeter
in serie wordt opgenomen, is
de juiste waarde voor RL1 snel
bepaald. Het ontladen in de
stand "test" moet kort duren,
want als deze hoge stroom
kontinu door T3 loopt in plaats
van met korte impulsen, wordt
de transistor zonder koeili-
chaam al snel te heet.

(944032)
ontwerp: H. Junge !Duitsland)

voeding voor LCD-module

geleiden, zodat op de koliekto-
ren van T1 en T2 blokgolfvor-
mige signalen staan die in te-
genfase zijn. Op de kollektor
van iedere transistor is een
"power" -trapje aangesloten
dat bestaat uit T31T4 respek-
tievelijk T5/T6. De signalen
van deze buffertrapjes gaan
via de kondensatoren C3 en
C4 naar bruggelijkrichter
01 ... 04 die er weer een
gelijkspanning van maakt. De-
ze wordt vervolgens door IC1
gestabiliseerd op een waarde
van 9 V. Kondensator C5
zorgt voor de afvlakking van
de gelijkgerichte wisselspan-
ning.
De schakeling kan slechts en-
kele mA's leveren, maar dat is
voor de meeste LCD-modulen
ook voldoende. De ingangs-
spanning moet tussen 12 en
15 V liggen. Bij een lagere be-
schikbare voedingsspanning
(8 ... 12 VI kan IC1 vervangen
worden door een 78L06, in-

++~----~------1r--1---~--~------,

9440J,9 - 11

dien de gebruikte LCD-module
tenminste voldoende heeft
aan een spanning van 6 V.

(944039)
ontwerp: R. Bsttissen
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dan ligt de basis van T2 aan
massa. Elko C1 wordt dan via
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drempelwaarde waarbij de
UJT gaat geleiden. Dan kan
C1 zich via R3 ontladen en
wordt de basis van T2 hoog,
zodat ook deze transistor in
geleiding gaat.
Het geleiden van de UJT
houdt echter maar kort aan.
Als C1 zich ontladen heeft, is
de emitterspanning van T1 na-
melijk weer onder de drempel-
waarde gekomen en spert de
transistor wederom tot C1 vol-
doende is bijgeladen. Op deze
manier produceert de UJT dus
impulsen, welke in deze scha-
keling ca. 40 ms lang zijn en
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1 s. De impulsfrek wentie
wordt bepaald door R1, P1 en
C1, terwijl de lengte van de im-
pulsen afhankelijk is van C1,
R2 en de basis/ernitter-
weerstand van T2. Laatstge-
noemde versterkt de impulsen
en stuurt daarop vermogen-
stransistor T3 aan, die tijdens
elke puls kortstondig gaat ge-
leiden. Daardoor worden de
akku's dus belast met een pe-
riodieke (tamelijk hogel ont-
laadstroom die kenmerkend is
voor het reflexprincipe. Aan de
hand van LED 01 kan de wer-

Bij het inbouwen van een LCD-
module in een apparaat (zoals
een voltmeter in een voedingl
zit men vaak met het pro-
bleem dat de voeding van de
LCD-module niet doorverbon-
den mag worden met de voe-
ding in het bewuste apparaat
(omdat bijvoorbeeld zwevend
een spanning moet worden
gemeten). Bijgaande schake-
ling lost dat probleem op door
uit de aanwezige gelijkspan-
ning een nieuwe af te lelden
die via kondensatoren daarvan
geheel gescheiden is. Op deze
wijze kan de LCD-module dan
toch zwevende gelijkspannin-
gen in het apparaat meten.
De opzet is simpel maar doel-
treffend. De kern wordt ge-
vormd door een astabiele mul-
tivibrator die is opgebouwd
rond T1 en T2. Het gaat hier
om de bekende en inmiddels
klassieke opzet. Door het op-
en ontladen van C1 en C2 zuI-
len beurtelings T1 en T2 gaan
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op de lader zijn aangesloten.
Indien er echter niet meer dan
1. . 3 cellen tegelijk worden
geladen, dan is de akku-
laadspanning niet hoog ge-
noeg om als voedingsspan-
ning voor de hulpschakeling te
dienen. In dat geval moet JP2
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ning voorzien.
Belastingsweerstand RL1
dient zodanig bemeten te wor-
den dat de ontlaadstroom die
door T3 loopt ongeveer een
faktor 3,5 hoger is dan de
laadstroom. Om deze waarde
vast te stellen, kan jumper JP1
tijdelijk in de stand "test"
worden geplaatst, zodat T2 en
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tussen reflex-schakeling en
akku's even een ampèremeter
in serie wordt opgenomen, is
de juiste waarde voor RL1 snel
bepaald. Het ontladen in de
stand "test" moet kort duren,
want als deze hoge stroom
kontinu door T3 loopt in plaats
van met korte impulsen, wordt
de transistor zonder koeili-
chaam al snel te heet.
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voeding voor LCD-module

geleiden, zodat op de koliekto-
ren van T1 en T2 blokgolfvor-
mige signalen staan die in te-
genfase zijn. Op de kollektor
van iedere transistor is een
"power" -trapje aangesloten
dat bestaat uit T31T4 respek-
tievelijk T5/T6. De signalen
van deze buffertrapjes gaan
via de kondensatoren C3 en
C4 naar bruggelijkrichter
01 ... 04 die er weer een
gelijkspanning van maakt. De-
ze wordt vervolgens door IC1
gestabiliseerd op een waarde
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ning.
De schakeling kan slechts en-
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30-m-zender

Praktisch elke zendamateur
beschouwt het als een uitda-
ging om met een low-power
(ORP-)zendertje zo groot mo-
gelijke afstanden te overbrug-
gen. Er zijn zelfs echte ORP-
fanaten die zich nauwelijks
met iets anders bezighouden.
Daarbij komt nog dat juist
ORP-zenders betrekkelijk een-
voudig zelf te maken zijn, het-
geen dit facet van het zenda-
mateurisme nog boeiender
maakt.
De hier beschreven zender is
bedoeld om CW (morse) te be-
drijven in de 30-m-band
(10 MHz), en ·vormt dus de
perfekte aanvulling voor de
draagbare kommunikatie-ont-
vanger die elke amateur so-
wieso in zijn vakantiebagage
overal mee naar toe zeult.
Wanneer men ook nog een rol
antennedraad van een meter
of dertig in de koffer doet, dan
is de uitrusting helemaal kom-
pleet.
Bij de zender gaat het om een
Colpitts vermogensoscillator,
opgebouwd met het oude ver-
trouwde "werkpaard"
2N2219(A). De HF-output van
de oscillator bedraagt 100 à
500 mW, al naar gelang de
hoogte van de voedingsspan-
ning. De zendfrekwentie
wordt konstant gehouden met

Bij geavanceerde elektronica
worden vaak de hoogste eisen
gesteld ten aanzien van de
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behulp van een kwartskristal.
Indien gewenst is een lichte
verstemming van de frekwen-
tie mogelijk door een trimmer
van 150 pF in serie met C2 op
te nemen. Het oscillatorsig-
naai wordt induktief van de
kollektor van T2 afgenomen
en via een n-Iaagdoorlaatfilter
naar de uitgang geleid. Dat fil-
ter is van het Chebyshev-type
en is met standaard E12-
waarden opgebouwd. De os-
cillator wordt gesleuteld door
T1, welke geleidt zolang de
morse-sleutel is geopend en
de basis van T2 dan dus aan
massa legt. Bij het indrukken
van de sleutel spert T1 en kan
T2 vrijuit oscilleren.
De zender kan het beste op
het hier afgebeelde (dubbelzij-
dige) printje worden opge-
bouwd. Spoel L4 bestaat pri-
mair uit 6 windingen en se-
kundair uit 3 windingen gelakt
koperdraad van 0,5 mm dia-
meter op een Amidon ringkern
T-94-2. De buitendiameter van
die kern is 24 mm en de bin-·
nendiameter ca. 14 mm; de
AL-waarde bedraagt 84 /AH
per 100 windingen en voor de
relatieve permeabiliteit wordt
door de fabrikant een waarde
van 10 opgegeven. T2 dient
van een koellichaam te wor-
den voorzien. De print moet in

ontkoppeling

snelheid en nauwkeurigheid
van bepaalde schakelingen.
Maar soms wordt vergeten

5 •.. 20V~--+---+-----~--------------------~~+

een geheel gesloten metalen
behuizing worden onderge-
bracht. Bij het prototype be-
droeg de harmonischen-
onderdrukking 40 dB op

dat hiervoor een goede ont-
koppeling van de voedings-
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Onderdelenlijst

Weerstanden:
R1 : 1 x 100 k
R2: 1 x 4k7
R3 == 1 x 12 k
R4==lx18Q

Kondensetoren :
C1 : 1 x 22 n
C2,C5 :;:::.2 x 1 n
C3 : 1 x 100 n
C4 ;:: 1 x 100 P
C6,C7 ;:: 1 x 330 P

Spoelen:
L1,L3 ;:: 2 x 820 nH
L2 ;:: 1 x 1 t 8 JotH
L4 == 1 x ringkern T-94-2

(Amiden): zie tekst

Halfgeleiders:
Tl = 1 x BC647
T2 = 1 x 2N2219

Diversen:
K 1 :;::: 1 x BNC~konnektor
X1 :;:::1 x kristal 10 MHz
1 koellichaam voor T2
1 seinsleutel met enkelpolig
maakkontakt

20 MHz en 50 dB op 30 MHz.
(944020)

ontwerp: P. Wyns, ON7WP
(België)

te is. Met name "snelle" IC's
zijn heel gevoelig voor de kwa-
liteit van deze ontkoppeling.
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Er kan niet genoeg op gewe-
zen worden dat ontkoppelin-
gen altijd via zo kort mogelijke
verbindingen naar de voe-
dingsspanningsaansluitingen
van een IC moeten lopen. Dit
moet echt letterlijk worden ge-
nomen, want elke millimeter
telt! Doorgaans bevinden ge-
noemde IC-aansluitingen zich
op tegenoverliggende hoeken
van de behuizing. Als vuistre-
gel kan worden aangehouden
dat wanneer de afstand tus-
sen die punten (door lavout-
technische redenen I op de
print wordt verdubbeld, ook
de amplitude van de optreden-
de spanningsvariatie een fak-
tor twee toeneemt. Dat is dus
niet gering I

Ideaal maar duur zijn IC-
voeten met ingebouwde ont-
koppelkondensator. Met een
gewone IC-voet valt echter na-
genoeg hetzelfde effekt te be-
reiken door een kleine ontkop-
pelkondensator rechtstreeks
over de voedingspennen te
solderen. Het ziet er misschien
niet zo mooi uit, maar het is
wel effektief. Voor TTl (ook
HC en HCT) voldoet een waar-
de van 100 nF per IC prima. Er
bestaan tegenwoordig kon-
densaroren die speciaal voor

In de loop der tijd wordt op de
meeste computers steeds
meer randapparatuur aange-
sloten. Hoewel niet al die za-
ken steeds standby hoeven
staan, wordt met name de
printer meestal toch wel zo re-
gelmatig gebruikt dat het han-
dig is als hij automatisch sa-
men met de computer wordt
in- en uitgeschakeld. Dat voor-
komt bovendien onnodig
stroomverbruik.
Een dergelijke schakelauto-
maat heet in de volksmond
een "slaafschakelaar" en valt
vrij eenvoudig zelf te maken.
De simpelste benadering is om
in serie met de net-aansluiting
van de computer een (kleine)
weerstand op te nemen, welke
als stroomsensor fungeert.
Zodra er stroom gaat lopen,
kan de spanning over die
weerstand worden gebruikt
om een triac te ontsteken. De
nadelen van deze opzet zijn
dat er vrij veel nutteloos ver-

elektuur 7/8-94

ontkoppeling bedoeld zijn, zo-
als bijvoorbeeld de Sibatit-
serie van Siemens. Voor fre-
kwenties hoger dan 50 MHz
kan het effekt van de entkop-
pelinq aanzienlijk worden ver-
beterd door aan de kondensa-
tor van 100 nF nog een exem-
plaar van 10 nF parallel te zet-
ten. Het behoeft nauwelijks
betoog dat voor die tweede
kondensator de noodzaak van
korte verbindingen nog sterker
geldt!
Een praktisch probleem dat
zich ook vaak voordoet, is dat
een schakeling zowel een digi-
taal als een analoog deel bevat
en dat men het laatstgenoem-
de deel (bijv. een AID-
omzetter) liefst zo goed moge-
lijk wil voeden. Het allerbeste
is dan om twee strikt geschei-
den voedingen toe te passen,
maar vaak wordt dat te om-
vangrijk en te kostbaar. Doet
men het met één voeding, dan
is het zeer raadzaam om voor
het analoge deel direkt achter
de stabilisator een aparte plus-
en massa-leiding af te takken.
Gebruik dus géén gekombi-
neerde voedingsleidingen voor
het digitale en analoge deel!
Het effekt van deze maatregel
kan nog worden verbeterd
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door in de plus-leiding een
weerstand of een zelfinduktie
op te nemen, zoals bijgaand
schema toont. De spoel (ll)
schermt het analoge deel af
van stoorprodukten die in het
digitale deel ontstaan.
Natuurlijk moet er achter
spoel L1 ook weer goed wor-
den ontkoppeld. Hierbij doet
zich echter de moeilijkheid
voor dat de ontkoppelkonden-
sator samen met de spoel een
trillingskring vormt en er onge-
wenste opslingering gaat ont-
staan. Dat gebeurt bijvoor-
beeld als we een (op zich ge-
schikte) zelfinduktie van
100 f'H kombineren met een
kondensator van 100 nFo Dit
probleem kan alleen worden

slaafschakelaar

mogen in de weerstand wordt
gedissipeerd èn dat de kans
groot is dat door de gate van
de triac de hele belastings-
stroom gaat lopen. En die kan
daar beslist niet tegen!
Een betere oplossing is het
daarom om als sensor een zo-
geheten stroomtrafo toe te
passen. Bij het hier beschre-
ven ontwerp wordt een (oude)
1-A-beltrafo als zodanig toege-
past. Het exemplaar dat wij
hadden, bezat sekundair span-
ningen van 3, 5 en 8 volt.
Daarvan werd de 3-V-
wikkeling als sensor in serie
met de net-aansluiting van de
computer opgenomen. Zodra
de computer wordt ingescha-
keld, transformeert de trafo de
stroom naar zijn primaire kant,
en omdat de primaire nu een-
maal meer windingen heeft,
zal de primaire stroom dus
kleiner (!) zijn. Bij een span-
ningsverhouding van 3:220 is
de wikkelverhouding 1:70, zo-
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opgelost door een veel grotere
kondensator (C3) te nemen en
de Q van de kring te dempen
met behulp van een kleine se-
rieweerstand. In de praktijk
blijkt een lC-filter bestaande
uit een spoel van 100 f'H en
een elko van tenminste 10 f'F
prima te voldoen. De elko
wordt parallel geschakeld aan
de lokale ontkoppelkondensa-
tor van 100 nF (C4), welke
noodzakelijk blijft! Voor L1 kan
het beste een miniatuur
smoorspoel (ter grootte van
een weerstand) wordt ge-
bruikt, want de inwendige
weerstand daarvan is met 1 à
2 Q juist voldoende voor de
benodigde demping.

(944082)
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dat de primaire stroom een
faktor 70 kleiner is dan de se-
kundaire. Deze stroom is ech-
ter nog altijd groot genoeg om
een gevoelige triac zoals de
TIC206D te ontsteken.

A' G
A2

Uiteraard heeft de ontsteek-
stroom voor de triac dezelfde
vorm als die door de primaire
van de trafo loopt. Als dit een
nette sinus is, dan zal de triac
even na de nuldoorqanq ont-
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steken, zoals dat hoort. Maar
betreft de door de sensor ge-
registreerde stroom bijvoor-
beeld een naar een gelijk-
richter lopende piekstroom,
dan zal de triac pas halverwe-
ge de sinus ontsteken. Dat is
natuurlijk niet de bedoeling.
Om te zorgen dat de triac
voortdurend geleidt, hebben
we daarom een bruggelijkrich-
ter en een elko toegevoegd.
Ons proefmodel had ca.
100 mA (sinus) nodig om de

wIJ
Kwartskristallen worden door
de fabrikant zodanig geslepen
dat ze geschikt zijn om te os-
cilleren op ofwel de grond-
toon, ofwel een van de oneven
harmonischen (overtonen). De
kristallenslijpers zijn daar der-
mate bedreven in geraakt dat
een voor de grondtoon be-
doeld kristal vaak kompleet
weigert om op de derde of vijf-
de overtoon te oscilleren. Als
men toevallig geen ander kri-
stal voorhanden heeft en lou-
ter in een van die overlonen is
qemteresseerd, kan zoiets heel
frustrerend zijn. Bijgaande os-
cillatorschakeling maakt een
einde aan die problemen, want
hiermee zijn de overtonen al-
tijd tevoorschijn te halen of
het kristal daar nou voor be-
doeld is of niet.
We maken gebruik van het feit
dat een blokgolf per definitie
oneven harmonischen bevat.

Akkuladers zijn tegenwoordig
voor een prikje te koop. Maar
de uitvoering is er dan meestal
ook naar. Vaak ontbreekt zelfs
een netschakelaar, om van
een laad-indikatie maar te
zwijgen. Deze LED-indikator is
bedoeld als uitbreiding van dit
soort standaard-laders en
heeft in al zijn eenvoud toch
heel wat nuttige informatie te
bieden.
• De groene LED 01 geeft
aan dat de akku juist gepoold
is. Diode 04 voorkomt hierbij
dat de LED de eventueel ver-
keerd gepoolde spanning hele-

128 elektuur7/8-94

triac te ontsteken. Het span-
ningsverlies bedroeg daarbij
95 mV en liep bij een stroom
van 500 mA op tot exakt
294 mV. Zonder trafo (dus
met meetweerstand) zou dit
tenminste 2 V zijn geweest,
dus is het rendement aanzien-
lijk hoger! Grotere stromen zijn
mogelijk door de 5- of S-V-
wikkeling te gebruiken i.p.v.de
3-V-aansluiting. De stroom
mag overigens niet hoger wor-
den dan de nominale stroom

waar de trafo voor bedoeld is.
Het spreekt vanzelf dat bij een
schakeling als deze alle om-
gangsregels voor wat betreft
het werken met de (immer ge-
vaarlijke!! netspanning terdege
in acht moeten worden geno-
men. Het doorlezen van het ar-
tikel "veiligheid" elders in dit
nummer is dan ook geen over-
bodige luxe. Er is in dit geval
zelfs nog een extra veiligheids-
aspekt waar op gelet dient te
worden. Aangezien de trafo

overfoon-oscillator

Zoals het schema toont, wordt
hier een gewone 74HCU04
als oscillator gebruikt. Het op-
gewekte signaal wordt aan-
sluitend in IClb wat versterkt.
Dat houdt in dat de flanken
steiler worden, zodat het blok-
signaal na versterking dus een
grotere inhoud aan harmoni-
schen heeft. Met behulp van
LC-kring Ll/C5 wordt vervol-
gens de gewenste overtoon
geselekteerd. Daarna wordt de
desbetreffende overtoon in
IC1c versterkt en door inverter
ICld tot een keurig bloksignaal
gevormd.
Bij ons proefmodel gingen we
uit van een grondtoon-kristal
van 4,9 MHz en bleken zowel
de derde als de vijfde overtoon
probleemloos uit de schake-
ling te rollen. Voor andere Ire-
kwenties zal de schakeling on-
getwijfeld ook bruikbaar zijn,
alleen moet dan wel de waar-
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ICI. IClb

de van L1 experimenteel wor-
den aangepast. Het stroom-
verbruik van de schakeling be-
draagt slechts enkele mA, zo-

akkulaad-indikator

maal zelf voor zijn kiezen
krijgt.
• De rode LED 02 licht op als
de akkuspanning haar nomi-
nale waarde heeft bereikt, dus
als de akku vol is.
• De gele LED 03 fungeert
als aan/uit-indikator en geeft
dus aan dat de steker in het
stopkontakt zit.

De taken die 01 en 03 uit te
voeren hebben zijn simpel ge-
noeg. Bij 02 ligt het wat moei-
lijker, want een spanningsindi-
katie kan in deze eenvoudige
uitvoering natuurlijk nooit

meer dan een globaal karakter
hebben. Bij het proefmodel
lichtte 02 vanaf een spanning
van 13,5 V zwakjes op en bij
een spanning van 14,4 V
brandde de LED echt fel. Door
toleranties in zener- en LED-
spanning kan h~t voor een
goede indikatie nodig zijn om
de in serie met 02 opgenomen
diode Dx uit te breiden met
nog een diode extra, of Dx
juist helemaal weg te laten.
Een normale lader voor een
12-V-akku werkt doorgaans
naar een eindspanning toe van
13,8 V en bij een snellader

hier namelijk "andersom"
wordt gebruikt, kunnen er in
onbelaste toestand gevaarlijk
hoge spanningen ontstaan
aan de 220-V-kant. Test de
slaafschakelaar dus nooit zon-
der dat de trafo met de rest
van de schakeling is verbon-
den! Gebruik voor Trl altijd
een beltrafo, want die voldoet
aan strenge veiligheidseisen!

(944083)

tere ICld

dat letterlijk elke gestabiliseer-
de 5-V-voeding voor de
stroomvoorziening bruikbaar
is. (944084)
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nog een diode extra, of Dx
juist helemaal weg te laten.
Een normale lader voor een
12-V-akku werkt doorgaans
naar een eindspanning toe van
13,8 V en bij een snellader

hier namelijk "andersom"
wordt gebruikt, kunnen er in
onbelaste toestand gevaarlijk
hoge spanningen ontstaan
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slaafschakelaar dus nooit zon-
der dat de trafo met de rest
van de schakeling is verbon-
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(944083)

tere ICld

dat letterlijk elke gestabiliseer-
de 5-V-voeding voor de
stroomvoorziening bruikbaar
is. (944084)
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wordt een maximale akku-
spanning van 14.4 V aange-
houden.
Voor de LED's kunnen gewone
standaard-typen worden ge-
bruikt (geen low-current dus).

Wanneer er een of andere
sensor, bijvoorbeeld een tem-
peratuursensor, op een AID-
omzetter moet worden aan-
gesloten, dan is dat vaak toch
een hele klus. Meestal blijkt er
namelijk nog een interface no-
dig te zijn die het signaal ver-
sterkt en over een offset-
regeling beschikt. Bijgaande
schakeling leent zich uitste-
kend voor dat doel.
De meeste AID-omzetters be-
zitten een referentie-ingang en
zetten de op deze ingang aan-
wezige spanning intern op een
spanningsdeler. In feite kijkt
de AID-omzetter dus niet naar
absolute waarden, maar naar
de verhouding tussen in-
gangs- en referentie-spanning.
In geval van een temperatuur-
sensor is het daarom best
handig om uit te gaan van een
PTC en deze op te nemen in
een brugschakeli ng. Word t de-
ze brug gevoed uit dezelfde
bron als de referentiespan-
ning, dan zal de uitlezing van
de AID-omzetter immuun zijn
voor kleine variaties in de ab-
solute hoogte van de referen-
tiespanning. Dit heeft dus als
voordeel dat er geen gestabili-
seerde relerentiebron nodig is.
Als voor de temperatuursen-
sor een gevoeligheid van ca.

Deze schakeling is ontworpen
om het toerental van een ge-
lijkstroommotortje binnen ze-
kere grenzen te stabiliseren.
Het principe is gebaseerd op
het konstant houden van de
door het motortje geleverde
tegen-EMK (Elektro Motori-
sche Kracht, de spanning die
de motor produceert doordat
hij ronddraait in een magne-
tisch veld), wat tot gevolg
heelt dat dan ook het toeren-
tal konstant blijft. Hiervoor

elektuur 7/8-94

De plus- en nul-aansluitingen
worden simpelweg op de kor-
responderende klemmen van
de akkulader aangesloten. De
met het wisselspanningste-
kentje gemerkte aansluiting

wordt verbonden met een van
de sekundaire(!) trafowikkelin-
gen. Hiervoor moet u de lader
dus even openmaken. Gebruik
voor deze verbinding degelijk
netsnoer en vergewis u er ter-

sensor-interface

0.75% I graad voldoende is,
kan men met bovenbeschre-
ven weerstandsbrug volstaan.
Is er wat meer nauwkeurig-
heid vereist, dan kan de brug-
spanning met een opamp wor-
den versterkt met volledig be-
houd van voornoemde voor-
deel. Voor dit karwei is nage-
noeg elke opamp bruikbaar die
geschikt is voor een voedings-
spanning van 5 V. Wij lieten
het oog vallen op een lid van
de moderne en zuinige
TLC220Hamilie van Texas.
Deze paart een lage ruis aan
een zeer kleine offset en kan
bij kleine belastingen (1 mA)
worden uitgestuurd tot op
0,2 V van zowel de positieve
als negatieve voedingsspan-
ning. De goedkope CP-versie
van deze opamp heeft overi-
gens wel iets slechtere specifi-
katies dan de A- en B-typen.
In het schema is te zien dat als
"referentiespanning" een wel-
iswaar extra ontkoppelde,
maar ongestabiliseerde 5-V-
voedingsspanning gebruikt is.
Omdat veel AID-omzetters
stuk kunnen gaan als de rele-
rentiespanning niet in de buurt
van de voedingsspanning ligt,
zijn dioden Dl en D2 toege-
voegd. Bij de meetbrug be-
vindt zich in de ene tak een

dege van dat u niet abusieve-
lijk de primaire kant van de tra-
fo te pakken hebt, want dat
zou levensgevaarlijk zijn!

(944037)

potmeter (Pt) voor de offset-
instelling, terwijl in de andere
tak de PTC (R3) is opgeno-
men. Weerstand R2 vormt niet
alleen deel van de brug, maar
heelt tevens tot taak om de
temperatuurlspanningskurve
van de PTC te lineariseren. Bij
het in het schema aangegeven
PTC-type KTY81-2 (Philips)
dient deze weerstand 4100 Q
te zijn voor een linearisering
rond 20 oe. Gebruikt men de
KTY81-1, dan dient R2 te wor-
den gehalveerd aangezien de
weerstand van dat type

motor-snelheidsregeling

wordt gebruik gemaakt van
een speciaal IC van SGS-
Thornson, een "motor speed
regulator" waarbij die regel-
funktie geïntegreerd is. Als we
naar het schema kijken, dan
zien we dat er behalve het IC
maar vier komponenten (plus
natuurlijk een motortje) nodig
zijn om de schakeling kom-
pleet te maken. Het IC heeft
slechts drie aansluitingen: een
massa-pen (2), een pen voor
de geregelde motor-stroom (3)

AID

slechts de helft bedraagt van
de KTY8l-2. Kondensator C2
is toegevoegd voor stooron-
derdrukking.
De versterking van de opamp
wordt bepaald door terugkop-
pelweerstand R6 en de waar-
de hiervan kunt u (binnen re-
delijke grenzen) zelf kiezen. Bij
de gegeven dimensionering is
de versterking ongeveer 14
maal. Het stroomverbruik van
de schakeling is zeer beschei-
den en bedraagt slechts enke-
le mA.

(944036)
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en een referentie-pen (11. De
motor wordt opgenomen tus-
sen de voedingsspanning en
pen 3. Weerstand R1 wordt
zodanig gedimensioneerd dat
deze 20 maal zo groot is als de
gelijkstroomweerstand van
het motortje. Er loopt een
stroom ter grootte .van 1/20
van de motor-stroom door de
weerstand. Op deze wijze
wordt het spanningsverlies

Dit uiterst smalle bandsperfil-
ter heeft als voordeel dat de
onderdrukking van de centrale
frekwentie niet afhankelijk is
van de gebruikte kondensato-
ren, maar vrijwel uitsluitend
bepaald wordt door de weer-
standen en de eigenschappen
van de opamp. Door gebruik
van 0,1%-weerstanden en
opamps met hoge common-
mode-onderdrukking zijn der-
halve perfekte resultaten mo-
gelijk.
De aan het prototype gemeten
onderdrukking bedroeg ca.
57 dB. Die waarde verandert
nauwelijks, zolang R4 en R5
maar zo worden gedimensio-
neerd dat hun gezamenlijke
weerstand 20 kQ bedraagt.
Een andere verhouding R4/R5
heeft wél gevolgen voor de af-
stemming, aangezien die
wordt bepaald door de formu-
le:
f ;
1'/(2ny'(C1 . C2 . R4 . R5)).
Normaliter gelden voor de di-
mensionering van de weer-
standen de twee volgende for-
mules: R1; R2 ; R3 en
R4 ; R5 ; V,R1.
De 0 van het filter is afhanke-
lijk van de verhouding tussen
C1 en C2. Hoe groter die ver-
houding, des te groter de O.
Theoretisch zou bij de hier ge-
kozen C1/C2-verhouding de Q
groter dan 8 moeten zijn. Als
gevolg van de in de praktijk
optredende diëlektricum-ver-
liezen bedroeg de gemeten
waarde echter maar 7,6. Het
loont dus de moeite om zo
goed mogelijke kondensatoren
te gebruiken. Dat houdt in dat
er voor kleine waarden liefst
polystyreen-typen moeten
worden genomen. Boven ca.
56 nF is polystyreen niet meer
te krijgen en vormen de MKP-

132

over de ohmse weerstand van
de motor gekompenseerd. De
uitgangsspanning (pen 31 zal
door het IC zodanig worden
bijgeregeld dat de stroom die
in pen 1 vloeit het twintigste
deel vormt van de stroom in
pen 3. De spanning over de
motor is afhankelijk van de
stand van potmeter P1, hier-
mee kan dus het toerental
worden ingesteld. De konden-

satoren Cl en C2 zorgen er
voor dat kortstondige span-
ningsveranderingen geen in-
vloed op de regeling hebben.
Verandert tijdens het draaien
het toerental (en daarmee de
tegen-EMK van het motortiel.
dan heeft dit tot gevolg dat de
stroomverhoudingen tussen
pen 1 en pen 3 niet meer klop-
pen. De uitgangsspanning
wordt dan zodanig aangepast

dat dit effekt gekompenseerd
wordt.
De maximale motorstroom
mag circa 300 mA bedragen.
Het is raadzaamom het IC van
een koelplaatje van 10 °C/W
(bijv. SK145) te voorzien.

(944064)

50 Hz notch-filter

3.00 ~----------~-~---------~

typen de beste keus. Boven 1
à 2,21'F worden MKP's on-
praktisch groot van afmetin-
gen en kan weer beter op
MKT-typen worden overge-
stapt.
Bij de hier gekozen centrale
frekwentie van 50 Hz dient,
uitgaande van een waarde van
exakt 10 I'F voor C2, konden-
sator C1 10,132 nF groot te
zijn. De laatste 2 pF krijgt u
van ons echter kado, want zo-
als de grafiek illustreert, is het
filter ook bij een waarde van
C1 ; 10,13nF akelig nauw-
keurig.
Nog een paar wetenswaardig-
heden. Aangezien de interne
opslingering van het filter vrij
groot is, dient de maximale in-
gangsspanning beperkt te blij-
ven tot 1 Veft ' R6 zorgt dat de
ingang van IC1a zonder sig-
naalbron toch veilig aan mas-
sa ligt. Bij sterk kapacitieve
uitgangsbelastingen is het ver-
standig om in serie met de uit-
gang een weerstand van

Gain
(dB)r -9.00

- 21.00

- 33.00

- 45.00

15V

~~+ ~:O".
o ICI

:üc._ lOOn

15V

ICI = TL072
944058 . 11

100 Q Op te nemen. De sym-
metrische .i15-V-voeding
hoeft slechts zeer weinig

stroom te leveren; een TL072
is al tevreden met ca. 4 mA.

(944058)

F(Hz) --+
- 57.00 L._':':-_~------J-----=---------'

~ ~ M
!J.~.12
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PIC-
programmeer-
kursus deel 3 de instruktieset

Tot nu toe heeft vooral de hardware-struktuur van de
rtc-oroceesoren in deze kursus centraal gestaan. In dit
artikel en de volgende delen zullen juist het
programmeren en de daarbij gebruikte instruktieset
nader worden bekeken.

Gewoonlijk kunnen de instrukties
van een processor in twee katego-
rieën worden opgedeeld: de in-
strukliekode (opcode) en de ope-
randen (zoals geheugenlokaties
en regislers) waarmee de bewer-
king moet worden uitgevoerd. Bij
veel microprocessoren en micro-
conlrollers worden voor de in-
slruktiekode en de operanden een
of meer bytes gereserveerd. Bij de
processoren uit de PICI6C5x-fami·
lie ligt dat anders. Bij deze proces-
soren zitten de inslrukliekode én
de operanden verwerkt in één
12 bits breed woord. Deze aanpak
heeft voor- en nadelen. Zo is het
aantal mogelijkheden voor de in-
struktiekode beperkl tot slechts
33 kombinaties. Het voordeel is
echter een zeer snelle afhandeling
van een instruklie. Dit komt door-
dat alle informatie met één lee-
sopdracht opgehaald kan worden.
De instrukties van de PICI6C5x-
processoren kunnen in drie groe-
pen opgedeeld worden:
• byte-georiënteerde register-ti-

le-tnstrukties
• bit-georiënteerde register-file-

instruktles
• konstanten en besturingsin·

strukt ies
Bij de byte-georiënteerde instruk-
ties is ook een markant verschil
met andere mi roprocessoren op
te merken. Gewoonlijk wordt bij
een instruktie. bijvoorbeeld het
optellen van twee gelallen. altijd
gebruik gemaakt van het werk re-
gister (W-register bij de PIC-pro-
essor. akku bij andere processo-

ren). Bij de PIC-processor kan de
programmeur opgeven of het re-
sultaat moel worden opgeslagen
in het W-register of in de register-
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Figuur I. Het schema van de experimentele schakeling die
gebruikt wordt in kombinatie met de Iisting uit figuur 2.
Wordt de knop ingedrukt. dan gaat de LEDknipperen.

file die in de operand gebruikt is.
In de instrukliekode kan deze keu-
ze aangegeven worden met het
deslinalion-bil d. Helaas heeft de
ontwikkelaar van de PIC-processo-
ren. de firma Microchip. de dekla-
ralie van het d-bit aan de pro-
grammeur over gelaten. Vandaar
dal aan het begin van ieder pro-

gramma dit bit als volgt gedekla-
reerd moet worden:

; Dcfinition of 111("dcsttuatton
W equ 0/-1; Des! lnatton = W
t· equ 111 ; Dcstlnatton = I

De tabellen I. 2 en 3 geven een
overzicht van alle inslrukties die
de controller kenl. Assembler-in-
slrukties zijn te vinden in de la-
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bellen 4, 5, 6 en 7. Een aantal T11ll11. Byte-orlentedlIIe register
daarvan wordt in de loop van dit
artikel verder verduidelijkt. "'molle. Name,op.,.llo

_11(11
ADDWF I, d AddWandI

Ben voorbeeld: de ANDWF I, d ANDWandI

knipper-LED CLRF I ClearI

De uitgangen van een PICI6C5x- CLRW - ClearW

processor kunnen tot maximaal CDMF I. d ComplementI

20 mA belast worden. Let er wel DECF I. d Decrementf

op dat de opgenomen voe- DECFSZ I. d Decrementf. Sk
dingsstroom maximaal 50 mA INCF I. d IncrementI
mag zijn en de stroom door de INCFSZ I, d IncrementI, Sk
GND-aansluiting beperkt is tot 10RWF I, d InelusiveORW
150 rnA. In een programma-voor-

MOVF I, d MoveIbeeld (LED SMPL,ASM) wordt een
LED via een weerstand van 330 Q MOVWF f MoveWto I

geschakeld tussen de voedings- NOP - NoOperation

spanning van 5 volt en I/O-poort RLF I, d RotateleftI
RAO_ Alle andere I/O-pennen zijn RRF f.d RotaterightI
via een pull-up-weerstand van suaWF I, d SubtractWtrom
10 k met de 5 V verbonden. Verder SWAPF I, d SwaphalvesI
wordt. zoals figuur I laat zien, een XORWF I, d ExelusiveORW
toets opgenomen tussen RA I en
massa. De schakeling is opge-
bouwd op een PIC-experimenteer-
print die elders in deze Halfgelei- TIIIII 2. BH-o,lenledIUertgiller op

dergids te vinden is. .Mmo.lc, Nama,ope,.lIon
De opdracht van het programma _lnd,11

is simpel: zorg er voor dat de LED BCF I, b BitciearI

gaat knipperen zodra een toets BSF I, b BitsetI
wordt ingedrukt. Het assembleren BTFSC I. b aitTestI, Skipi
van het voorbeeldprogramma ge- BTFSS I, b BittestI, Skipil
beurt op navolgende wijze:

MPALC LED SMPL.ASM <RETURN> Tabal3.Llla,.1andconlrolopa,.110

Let er op dat bij het programme-
Mnemonlc, Nlme, opa,.Uo
Oponond'l)

ren voor de XT-oscillator (kwarts- ANDLW k ANDliteraland
oscillator) wordt gekozen. CALL k Callsubroutine
Aan de hand van de listing (fl-

CLRWDT - Clearwatehdogguur 2) is de werking van het pro-
gramma goed te volgen. In de re- GOTO k GoToaddress

gels I tot en met 18 staan lnstruk- 10RLW k lnelusfve ORLit

ties voor de assembler die de MOVLW k MoveUteralto
vormgeving van de listing bepa- OPTION - LoadOPTIONre
len, het kommentaar bij deze re- RETLW k Return,placeL
gels spreekt voor zich. Vervolgens SLEEP - Gointostandby
worden de RESET-vektoren gede- TRIS I TristateportI
klareerd. Dit is afhankelijk van het XORLW k ExclusiveORU
type controller, Daartoe wordt aan
de konstante controller een waar-
de toegekend, hier 54. In de daar-
op volgende if . .. endif-konstruk- Tlbel4. DaladirectlVI'
tie wordt afhankelijk van de varia-
bele controller een tweede data cexpo-

konstante (Adr Reset) gedefi- zero <mem units>

nieerd. Met behulp hiervan zal de set <label>...<exp~
assembler later op de juiste res <mem units>
plaats de reset-vektoren in het equ <label> ... <expr>
programma opnemen. Ietwat bij- inelude "<file_name,."
zonder is de aanwijzing List
p=16C ... Het definiëren van de
processor als een list-instruktie
zal waarschijnlijk altijd een ge- T11II15.Lllling directl'lI
heim van de ontwerpers van de as- list ecptlor»
sembler blijven. page
Tot regel 78 worden nog meer
konstanten gedeklareerd, zij ver- tille "iltietext"

klaren zichzelf. Op deze plaats subtilI "subtitle text"
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op,,.lIons

ft
SlIlul
Attected
C,DC,Z
Z
Z
Z
Z
Z

lp il zero -
Z

ip if zero -
IandI Z

Z
-

-
C
C

I C.DC,Z
-

andI Z

,,.lIonl

SlIlul
AII.cted
-
-

I Clear -
set -

nl

ft
SIIlus
AII,ct,d

W Z
-

timer TO,PD
Ik = 9 bit) -

eralandW Z
W -
gister -

iteral inW -

mode TO,PD
-

teralandW Z

Createa 12-bitdatavalueor charaeterstring
Initialize with zero <mem units> of program space

Delineassemblervalue
Reservewordsot programspace
Delineanassemblerconstant
Includealile intoIheassemblysoureeflow

Set vanous list control options

Forceapageelect
Oelineanewtitlelor thelislingheader
Oelineanewsubtitielor Ihelistingheader
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wordt daarom nogmaals bena-
drukt dat bij een goed geschreven
programma de deklaratie van
konstanten een goed inzicht in de
opzet van het programma geeft.
Bijwnder is het bepalen van
konstanten die van elkaar afhan-
kelijk zijn. Hierbij is het belang-
rijk dat optimaal van de reken-
funkties in de assembler gebruik
gemaakt wordt. Een voorbeeld:

karakters/regel equ 80
regels/pagina equ 25
karakters/pagina equ karakters

per regel x re-
gels per pagi-
na

Dit is een juiste aanpak. Daarente-
gen is de navolgende deklaratie
niet juist:

karakters per pagina equ 2000

Zoals bij de beschrijving van de
hardware al eerder opgemerkt is,
kan met behulp van de CALLfin-
struktie alleen binnen de eerste
helft van de programma-pagina
gesprongen worden. Vandaar dat
het verstandig is alle subroutines
aan het begin van het programma
te deklareren. De instruktie ORG
in regel 86 geeft de assembler de
opdracht de interne adresteller op
het opgegeven adres, in dit geval
OOOOH,te zetten. Direkt daarna
begint de subroutine Wait ms. De-
ze routine wrgt er voor dat het
programma een aantal mi1lise-
konden (opgegeven in het W-re-
gister) wacht.

Lees-inslrukties
De eerste instruktie in de subrou-
tine is MOVWF(tabel 8). Hiermee
krijgt de controller de opdracht de
inhoud uit het W-register direkt in
lokatie ms op te slaan. De deklara-
tie van de lokatie ms heeft reeds
in regel 65 plaats gevonden.
Met de volgende instrukties (regel
100 en 101) wordt de inhoud van
lokatie us gevuld met OFEN.Om-
dat er geen instrukties zijn die dit
direkt mogelijk maken, moet dit
gebeuren via een omweg waarbij
het W-register een rol speelt. De
instruktie MOVLW(regel 100) zet
hierbij de konstante in het W-re-
gister.
Een bijzondere situatie is het zet-
ten van de waarde 0 in het W-re-

Figuur 2. Het voorbeeld-pro-
gramma dal een LEDlaat
knipperen als een toets
wordt bediend.
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libel •. Co",",1 dlrectl ...

il eexpo Start ol a conditional assembly block

else Start ol an alternate conditional assembly block

endil Terminate a conditional assmbly block

org <label> ... <addr> Set absolute address lor lollowing block code

end Terminate assembly code block

Tabel 7. Micro dl"cllvn

macro <label> ... l<arg>.I<arg» ... I Begin a macro body delinition

endm Terminate macro body delinition

rocai <label>j,<label» . Deline assembler labels as local to macro

exitm Exit macro

2a
title
subtitl

1
2
3•
5,
?
8•10
1
2
3•5•?
8 ; select controller
9 controller equ 56

20
I
2
3•s•?
8•

30
1
2
3•••?
8•.0
1 •
2 F
3•5 Input
6 Output
?
8
9 : R891ster tile declarations

50
1
2 INDIRECT
J RTCC

• PC5 STATUS
6 FSR
?
8
9 Port~

60 Port_B
1 Port_C
2
J ; General Purpo •• Registers, ussr detined
4 us_Register equ 009H ;
5 .S_Register equ OOAM,
7 ; -----------------------------------------------------------------------------
8 : Hardware declaration.,

70 LEO_B
1 LED_P
2 LtD_ott_tillle
3 LtD_on_time•5 XEY_B
6 KEY_P
7
8,

80
I
2
3 Subroutinea•
5•
?
8,

~Sample flashing LED~ ; Program titl.
"Oeclarations" ; Program subtiltie

; L!sting Options for MP.\LC assembler
list c-136 Colullns per lint!
list n-60 Lines per page
list r-HEX [HEX, DEC, OC'T l "EX as defaul t
list I-ON (ON I OFF] Listing ON
list x-ON (OH I OFF] Macro expansion on
list t-ON (OH I OFF] Truncate listing lines
list e-O (0,1,2,31 0 _ Report all Massage.

1 - Report Warnings, fatais, ce tctcere
2 - Report fatale, criticals
3 - Report criticals

pa •• H.~ Page

54: PIC 16C54, 55: Ple 16C55 ...
It controller -- 54

list p-16C54
"dryesat equ OlPFH
sndil

it controller __ 55
list p-16C55
Adr_Resat .qu OlFrH
endIr

ir controller -- 56
liet p-l6C56
Adr_Raset equ OlFFH
endit

it controller -- 57
liet p-l6C57
Adr-..Reaetequ 07rFH
flnd.il

PIC 16C54

PIC 16C55

PIe l6C56

PIC 16C57

Main dflclarations
Destination ot BytB-Oriflnted File Register Operationa
.qu OOH Destination is W-Raqister
equ OlH Destination ia F-R.qlster
Dir.ctions ot 110 - Ports
equ OlH
equ OOH

Input
Output

Operational Register rile
equ OOH
equ OlH
equ 02H
equ 03H
equ 04H

Indirect Data addr.a.ing
Real Ti... crecxyceuneee Register
Program counter
Status word Register
ril. Salect Register

110 Registers
.qu
equ
equ

(Ports)
O'H
O'H
O?H pre l6C55/C57 only

OOH
PortJ
OOOH
OOOH

LED connected to RAO.qu
.qu
equ
equ

LED ott tor 256 mB
LED on tor 256 ma

.qu
equ

KEY connected to RAl

subtitl "Subroutines"
page

-_._--.._.--------_._--------._-_._----~-----_._--_.-------------------------
-------_._-----------------------------------------------------------_._-----

OOOOH ; Subroutines only in tirst halt ot
: page

org
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2b
.0
1
2
)

•
5•7••100
1
2
3 W-LoOP_m5 movlw OF9H
4 addwf ua-Reqlster,P
5
6 WJ,oop_us nop
7 dec!sz u8_Req!ater,r
8 gota W_Loop_ua•110
1

Para~ter: ma in w-Reqlater
Return value: OOOR
Delay time is 1 as • (H Register) at Fose _ 4Khz
Note: W Regieter • OOOK <a> 256 as

Walt_as eovwf a&-Regiater
DOvlw OFEH
.ovv! u8~.gist.r

I store 111.8
correct call time (1nc1 one IftOvlw
betore cel11ng) tor tirat loop

to LED,

one loop • 4 cycle.
us_ragister - 1, skip lf zero

decfsz lIIa-Reqiater.F
gote 'CLoop_1l8

a5_register - I, Skip lt zero

2
)

•
5•7••120
1
2
)· :5 Main_Start
6 .ovlw OOEH
7 tris Port_A
8 gote LED_oft•130 Loop
1
2
]

•
5•7 LED_olf••140
1
2
]•5 Reset•7

nop correct time of last ms loop
retlw OOOK

subtitl "Maln program"
pa ••

------ _ _--------_ _------------------_ _--_ .._----
Maln Proqra1lll.............. _-----------. __ .__ ..••....._---_._ ..--..._-------------_._-----

btfsc KEY_P, KEY_B
90to Loop

1 Startinq alter RESET
Set RAO, ....hich is connected
as output
lnitially: LED otf

Key preased? (RAl - 01)
, No, ....ait until key presaed

bet LED_P, LED_B
IDOvl.... LED_on_time
eall Wait_ms

LED on
....aft

bsl LED_P, LED_B
ecvrv LED_oft_ti ...
call wait_laS

LED of!
vait

qoto Loop

--------------._------_._--------------------------._--_ .._.-_ .._------------orq Adr_Reaet
goto "'ain_Start

; deline reset vector
; Start at Main_Start alter RESET-----------_ __ _-------------------------------_ _-_. __ ._--------end

Add two 32-8it number:s N and .. The result is in N.Ir N+Z > 2··32 the CARRY is set
N-LL. z-LL: Bit O .. ?
N-LH. z-LH: Bit 8 ..15
N-HL. z-HL: Bit 16 ..23
N-HH. •-HH: Bit 24 ..31

ADD LL rnovf z_LL, " Lead W with z LL
addwf N-LL. F ADO N LL and W, ,tore at N-LLbtfsc 3.0 Skip Tf Carry - 0

90to CARRY LH
movf z-LH. " Load W with z LHADD LH addwf N LH. F ADD N LH end W, store at N LH
btfse 3.0- Skip If Ca!.':l.y - 0

goto CAR~Y -H.
movf z-HL. " Load W with • HLADD HL addwf N HL. F ADD N HL and W, "tore at N HL- btfse 3.0- Skip Tf Carry - 0 -

goto CARRY -HH
movf z-HH. W Load W with z HHADD HH addwf N HH. F ADD N HH and W, store at N HH- rE>tlw O~UH Return, load W with OOOH -

Routine fOr the Ripple-Carry
CARRY -LH incfsz. z LH. W Load W with z LH + 1. Skip if " - 0goto ADO LH -
CARRY_HL inefsl. Z HL. w Load " with Z HL + 1. Skip if w - 090to ADO HL -
CARRY_HH incfsl. Z HH, W Load W with z HH + 1. Skip if w - 0goto AOO HH -

sete - Overrun -> Carry - 1retlw OOOH Return. load W with OOOH

Figuur 4. Hier wordt geloond hoe twee 32·bit getallen kun-
nen worden opgeteld.

gister. Hiervoor bestaat naast de
instruktie MOVLWOOOHook nog
de instruktie CLRW.Het grote ver-
schil bij deze aanpak versus de
MOVLW-instruktie is dat bij CLRW
ook de Z-vlag geaktiveerd wordt.
Een andere instruktie om de in-
houd van een lokatie te wissen. is
de CLRF-instruktie. Hiermee kan
een geheugenlokatie in de re-
gister-file zonder omweg via het
W-register gewist worden. Ook
hierbij wordt de Z-vlag geakti-
veerd.
Een laatste mogelijkheid is de
MOVF-instruktie. Hiermee kan de
inhoud van een geheugen lokatie
in het W-register gezet worden. De
instruktie maakt het ook mogelijk
om in plaats van het W-register de
in de operand gebruikte geheu-
genlokatie als doel op te geven.
Dit heeft als resultaat dat de in-
houd uit een lokatie weer in de-
zelfde lokatie wordt teruggezet.
Deze in eerste instantie zinloze in-
struktie heeft een funktie bij bij-
voorbeeld de IlO-poort. Hiermee
kan met één instruktie de logi-
sche informatie op de poort inge-
lezen worden en weer in het
buffer-register opgeslagen wor-
den. Ook is de instruktie te ge-
bruiken om de inhoud van een re-
gister te testen op de waarde O.
Zoals al eerder opgemerkt is.
wacht de subroutine het aantal

Figuur 3_ Een foto van de ex-
perimenteerprint die bij de
demonstratieprogramma's in
deze kursus gebruikt wordt_
Elders in deze uitgave wordt
deze experimenteerprint be-
schreven,



I Tabel 8

MOVWF Mov. W 10 I
Synta, movwf I Status bits: none

Oescriplion Move data trom W register 10 register f

Example movwf ms Register

MOVLW I Move LlI.ral 10 W
Syntaxe moviw k Status bits: none

Description The a-bit II'eral k IS loaded mlo W register~--------------~
Example I mOl/rw OFEH

CLRW I Clear W reglsler
Syntax clrw Status hits: Z

----
Oescription W register IS cieareo, Zero bit (Z) IS set

~mple T clrw -----

CLRF IClelr IInd Clear d
,

Sjntar clrf I.d Stalus bits: none

conteers ot register I are set la 0
Description d = 0: contents 01 both data memory location!, and W register are set to 0~r: =. r contents ol register r are set 10 0

Example clrf ms_Reglster

MOVF I Move I---------~-Synlax movt I. d
-----

Slalus bits: Z

d = 0 move contents of register I, resull stored mto mlo W
Description d = 1 move contents of register f, resun returned 10 f

Example mov! Port B W

ADDWF I Add W 10 I
1------~Sy-n~lo-'~a7dd~ffl~I~.7d------'r Slalus bits: e. oe. Z

Add conlents of the W register to reglstér I
Oescrlplion d = 0 resull slored "10 W regISIer

d = 1 result stereo back mro register I'

--=-E,-o-m-p:-le'li.lddwf IJs_Register, F

SUBWF Subtrlcl W trom I
Synla, subwr I. d -------------:Sc-I'-:-lu-s-,b-::iI-s:" e. De. Z

Subtract the W register lrom register I
Description d = 0 ' result stereo mto W register

d :; 1 , resull stereo back mto register f

The subtraenen IS carned out accorcmç to the 2's complement mernee
The Carry bit IS set il the subuacnon dld nol produce an overflow

Nole I > W => e = I. Z : 0
I = W => e = I. Z - 1
I < W => e = 0_ Z = 0

Exampi'er subwf us Register, F

IHCF Iincr.ment I

Synlo, "cf f. d I Slolus bils [ Z

Increment coruents ol register f
Description I d = 0 resull sta red mlo W register

~ d = 1 resuu Slored back mlo register I

Erample met ms_Reglster, F

DECF decremeli I

Synlo, I deel f. d I Stalus bits ' Z--- --f-- ---
Decrement register f

Destription d = 0 result stereo mto W register
d = 1 resutt sta red back mto register I

- --- ~
Example neet msReçistet, F
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rns dat in het W-register opgege-
ven is. Daartoe wordl van twee in
elkaar geneste lussen gebruik ge-
maakt. De binnenste lus (regel
103 lol en met 108) kost exakt
I rns indien gebruik wordt ge-
maakt van e n klokfrekwenlie van
4 MHz. De lus wordl hel aanlal ke-
ren dat in het W-register is opge-
geven aangeroepen via de regels
110 en I I I. Hel aanlal keren dal
de binnenste lus doorlopen moel
worden, wordl niet als konstante
in hel us-register opgeslagen,
maar dit wordl bij de inhoud van
hel regisler opgeleid. Dit is be-
wust gedaan, want nu is eenvou-
dig een korreklie door te voeren
voor de tijd die nodig is om de he-
le ubroutine te starten. De sub-
rouline is afgelopen als de inhoud
van lokatie us 00" geworden is.

Rekenkundige
inslrukties
De rekenkundige inslrukties van
de PIC-processorell beperken zich
lot ADDW~-en sUl.\wr en de daar-
van afgeleide instrukties INcr en
DECF.Een loepassing van de in-
struktie ADDWFis te vinden in re-
gel 104. 11ierwordt het getal OF9"
(dil is in regel 103 in hel W-re-
gister gezel) bij de inhoud van lo-
katie us opgeleid. Bij alle reken-
kundige inslruklies is de moge-
lijkheid aanwezig zowel hel w-re-
gister als het f-register in de ope-
rand als doel op te geven. Daar-
mee is het mogelijk bij meerdere
f-registers zonder extra instruk-
ties dezelfde waarde op te lellen.
lIelaas heeft de processor niet de
beschikking over inslruklies van
h t type ADD with Carry en Sub
wilh Carry. Moelen dus getallen
bij elkaar opgeleid worden die
breder dan 8 bits zijn, dan dienl
de carry aparl behandeld te wor-
den. Als voorbeeld geven we in fi-
guur 4 de optelling van twee
32-bit brede getallen, namelijk Z
(Z Hl-I. Z 1-))" Z U-I. Z 1.1,) en N
(N 1111.N I-IL. N L~L N LL).
Bij de inslrukl ie SUBWFmoeten
men zich realiseren dal deze in-
struktie in 2-komplement wordl
uitgevoerd. Dil heeft lol gevolg
dat de carry-vlag geïnverteerd
geaktiveerd wordt. De instrukties
INCF en DEC~-behoeven verder
geen toelichting. zij spreken voor
zich. Zij verhogen C.Q. verlagen de
inhoud van een lokalie met exakl
één. Ook nu weer wordt het resul-
laat in het opgegeven f-regisler of
in het W-register opgeslagen. Is
het resultaat gelijk aan 0, dan
wordl de Z-vlag geaklive rd.

(940062-3)
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