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absolute maximum ratings at 25°C case temperature (unless otherwise notedl
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ultrasone afstandsbewaker
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PARAMETER rEST CONDITION$

IUIIM
l~tll,,1IIIVUl't',lk

'"" T, l'O"C011 SIilIl' Cu,wnl '" RoI'",1 VnF'M R" ..

I .. AIV
neoet uvc PIJ"'''.

110"Cf'lf'~"'~f'C"''''HH " Hilmd 'Jq~ ... L, , c

lid r,/OHl T"9ge, CWfllnl V"~\I 6V A, 100Q ''''''J' ~ ZO"s.

VI'~,1 6V A, 1000 R".
, ec

".~" :-0 ,,~.
"

40'C

MIN TYP MA' UNIT

eon ",
"'A

200 ,Ä

, ,

v

60

V"I Gil1ti r"ggc'
VUl""", ~'f'~,1 öV 100 t;-

1,.-", 20 .,'

VI'~'-'\ f>V 1000

'. , .,0 "s , c 110 'C

VP!>M 1j.V n", , '0

Vp'-"I 6V R", , ,U

06

R". I ~Q 0,"

Io""r""ljl '1
10",1\

t 40'(

Po~k On Sturo

\lollilW' "" 1.7

Crol"~BIRille ol Bssn
ui all $T'Ut' VulH'lItl

110"e

n,,, ,
625

diskrete
bouwelementen 22

triac
TIC206 A_

electrical characteristics at 25°C case temperature (unless otherwise noted)

"" ..~ Git,,,
TTI9ijtll C,'I'tlnl I ..., • ,. 20,,5

PARAMETER res T CONDITIONS '''N TYP MA>

R"Pf>I"'VP. Pf!lIk
011 SII.1" C,,,ru,,' Vm, .., ~,Ile([ Vm"M ',. 0

V"UPpr-~ 12 v. A, '00
V,U I~' "v ", to v
V,,, ,,~< "V A, <nQ

V'Ulpl, t z v A, '00

\"UI'I'< i z v A, ro v
V.. ,,_., "V A, <no

V.upp< '2V A, '00

V,,,,,, "V A, '00

'
,
1.1

'I ')/1 ',. SOmA

V.eopp< 1:1 V '" o
,n l'<II'''U Ir", 1~)OmI\,

V"",,,, '2V te,
1!lIl'fll'!"!,']", IOC/ 'n/l

\I,,,,,,,, '2V
1,1 ..... , .. 1, 12 V

T, 110"'( "
'\';1 l ,. 10..s ° e

, 5

J6 '0,
2, V

2

22 V

" mA
"
30 mA
JO

50 V'us

07
V",,,,

Pf!a~ GB1"

r"ygu' voneuc

V't,1
Pt .... ~ On !:ilillU

V("UIII"

'" Ilulol"'\1 Curl\l"1

LMd""11 Cu. runt

çlv-.It C"lI.r1l1 RIl!<' "'nee
or Olf Slalu
vcneqe

(I". rlllc) C"II\;31 R'5C ol

LO",muTlI!,ör'
V<lllr'!jf'

07
1...,., ,. 20 ..5 u,
I ... , • ,. 10(O!;. OB, ,

, 3 2.5 v.cs

7'
6Z.5

_E.M.N,S

v

volgende maand
in Elektuur

~C,W

UNn

digitale funktiegenerator
Een lunktiegenerator is een apparaat
dat je als elektronicus eigenlijk niet
kunt missen. Nu zijn de meeste
funktiegeneratoren vrij eenvoudig van
opzet (vaak met een XR22061. met
als gevolg dat de Irekwentie-instellinq
niet erg nauwkeurig is en de
vervorming aan de hoge kant is. Met
deze nieuwe funktiegenerator schieten
we flink over de doorsnee·apparaten
heen. U krijgt hier een kristalgestuurde
generator waarbij de frekwentie via
enkele drukknoppen met een
nauwkeurigheid van vier cijfers op een
display kan worden ingesteld_ Het
sinus·signaal wordt door een DIA·
omzetter geleverd en daarna door een
omschakelbaar laagdoorlaatfilter
gestuurd, waardoor de vervorming op
een waarde van slechts 0,03% ligt.

klasse-A-eindveraterker
Voor de echte hiti-liefhebber is een
krasse-A-etndversterker nog altijd het
neusje van de zalm, De kommerciële
ktasse-Aelndrrappen zijn gewoonlijk
echter peperduur en daardoor slechts
voor een kleine groep mensen
bereikbaar. Volgende maand brengen
we u een top-ktasse-A-etr-dvers ter cer
met een voor dit type versterker
behoorlijk groot vermogen van circa
50 W in 8 Q. Als uitgangspunt is de
In 1988 gepubliceerde LFA~150
genomen, die kwa komponenten en
dimensionering zodanig is veranderd
dat hij probleemloos raad weet met
alle warmte die bij zo'n klasse·A·
instelling weggewerkt moet worden.
Bovendien werden de eigenschappen
van deze (volgens Onze lezers reeds in
de klasse-Aû-uitvoerinq zeer goed
klinkende) eindtrap ook nog eens flink
verbeterd.

PC~konnektoren
Eigenlijk hadden we voor het [uni-
nummer al een poster met PC·
konnektoren aangekondigd. maar door
onvoorziene omstandigheden moest
deze worden opgeschoven, Nu kunt u
er dan toch echt naar uitkijken, want
in het septembernummer zit in het
midden een poster op A2·formaat
waarop u de meest voorkomende
konnektoren bij de huidige PC's
aantreft_ Voedingsaansluitingen, RS~
232~konnektoren, ftoppv- en hard-
disk-verbindingen, printer-
aansluitingen, video-konnektoren en
de gegevens van de
uitbreidingskonnektoren in de PC: u
vindt dit allemaal op deze fraaie
poster. Een reden extra om al uit te
kijken naar de septernber-uitqave van
Elektuur.

mA

mA

attentie:
In verband met de va-
kanties van de redaktie-
leden is er geen
technisch vragenuurtje
op de maandagmiddag
van 5 augustus ti m 2
september.



Tweede generatie kamera 's beschikbaar

Still-video wordt
volwassen
Met de introduktie van de Canon ION RC-260 is nu ook
op de Europese markt, waar het PALtelcvlste-systeem de
boventoon voert, een bruikbare still-video-kamera
beschikbaar. Hoewel de kamera in eerste instantie
ontworpen lijkt te zijn voor de konsumentenmarkt, blijkt
hij ook voor professionele computer-gebruikers
interessante mogelijkheden in huis te hebben. De
adviesprijs, die nu f 1899,. bedraagt, is ook geen echte
barrière meer.

Er wordt al lang over gepraat,
maar toch is er nog weinig van
vertoond. Still-video, het
systeem waarbij gebruik ge-
maakt wordt van een Iotokame-
ra met ingebouwde floppy-disk,
komt nog steeds niet echt van
de grond. De redenen hiervoor
zijn talrijk: de beeldkwaliteit is
niet te vergelijken met die van
"chemische" fotografie, de
kost prijs van de kamera was
veel Ie hoog en cr waren (zijn)
weinig mogelijkheden om de
foto ook daadwerkelijk op pa-
pier afgedrukt te krijgen.
De afgelopen jaren is er flink
gesleuteld aan de technologie
voor still-video. De CCD's en
registratietechniek zijn sterk
verbeterd en daardoor is nu een
tweede generatie kamera's be-
schikbaar gekomen die beter
aansluit op de wensen van de
konsument. Bovendien is met
de sterke vraag naar mogelijk-
heden voor de integratie van
beeld, tekst en geluid in de
computer-branche een geheel
nieuwe markt voor still-video-
fotografie ontstaan. Steeds
meer gebruikers van DTP·
systemen willen als het even kan
foto's direkt in hun dokurnen-
ten verwerken, dus zonder de
tussenkomst van chemische
processen, scanners cri/of litho-
grafen. Met de introduktie van
de tweede generatie still-video-
karnera's. goedkope video-
digirisers en de mogelijkheid
om met behulp van computers
(kleuren)fotozetters en thermi-
sche wasprinters te bedienen, is
een techniek beschikbaar geko-
men waarin still-video nu al
met sukses op grotere schaal
kan worden toegepast. Reden
voor ons om eens een tijdje met
de nieuwe Canon 10 (RC-
260) aan de slag te gaan en te
kijken welke resultaten bereikt
kunnen worden. Het toeval wil
dat we in onze uitgave van mei
jl. een vidco-digitiser gepubli-
ceerd hebben die het uitgangs-
signaal van de 10 kan digitali-
seren en als zwart/wit-foto met
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gemaakt met het ontwikkelen
van een nieuwe tak van fotogra-
fie, de fotografie met magneti-
sche registratie. Aansluitend op
deze introduktie hebben Japan-
se fabrikanten van fotokamera's
in mei 1984 een aantal wereld-
standaarden ontwikkeld die
ook nu, al dan niet in verbeter-
de vorm, nog steeds gebruikt
worden.
Uiteraard waren de eerste still-
video-kamera's alleen geschikt
voor het NTSC-televisie-
systeem. Dil in Amerika en Ja-
pan gebruikte televisie-systeem
bleek door zijn maximum van
525 beeldlijnen veel geschikter
te zijn om met de beperkte
bandbreedte die de kamera ter
beschikking had voor de opslag

De komplete set bestaande uit een Canon ION RC·260, een
infrarood-afstandsbediening, de nodige kabels, tasje, diskette en
een akk uloder. Door de S- VHS-uitgang wordt een behoorlijke
beeldk waliteit verkregen.

256 grijswaarden (8 bit) kan op-
slaan. Daarmee konden we de
ION dus in ons eigen laboraio-
rium eenvoudig testen. Voor het
digitaliseren van kleurenfoto's
heeft men een echte 24-bits di-
gitiser nodig. Deze digitisers
zullen de komende jaren in gro-
tere gel ale op de markt komen,
op dil moment zijn ze alleen te
vinden bij professionals. Canon
heeft in ieder geval een video-
digitiser aangekondigd voor de
Maciruosh, de IBM PC en de
Commodore Amiga. Wij zullen
de zwarr/wit-digitser voor de
Acorn Archirnedes binnenkort
ook upgraden naar een kleuren-
resolutie van 24 bit.

Still video, een moeilijke
bevalling
Stil-video is niet nieuw. AI in
het begin van de jaren tachtig,
om precies te zijn in 1981, intro-
duceerde Sony een koncept
voor een fotokamera waarin de
film was vervangen door een
diskette. De Mavica (Magnetic
Video Camera) wekte alom be-
wondering maar is nooit met
sukses op de markt gebracht.
De reden hiervoor was duide-
lijk: hij was te duur en de kwali-
teit was nog minimaal. Boven-
dien was het vooral een plaag-
stoot om standaardisatie af te
dwingen. Toch was er een begin

De kracht van de ION komt vooral tot uiting bij D'Tlë-toepas-
singen. De kombinatie van kamera en digitiser maakt het moge-
lijk foto's snel in een dokument te verwerken. Daarnaast kan
hij gebruikt worden als een grafische database. Op iedere televi-
sie kunnen de opnamen getoond worden.

van zijn video-informatie, een
redelijk plaatje te realiseren. De
resultaten met het PAL-systeem
waren ronduit bedroevend om-
dat PAL met 625 beeldlijnen
werkt en de eerste kamera's am-
per 300 lijnen konden registre-
ren. Nadat de fabrikanten van
still-video-kamera's een nieuwe
norm ontwikkeld hadden, de
zogenaamde High-Band, nam
de bandbreedte voor de regi-
stratie behoorlijk toe en werd

ELEK~
ook de kwaliteit van opnamen
bij het PAL--systeem akseptabel,
Het oplossend vermogen van
dit nieuwe High-Band-systeem
is maximaal 500 lijnen, en dat is
daarmee aanzienlijk beter dan
de 350 lijnen die bij het oudere
systeem maximaal mogelijk wa-
ren. Vandaar dat vanaf 1989
ook still-video-systemen voor
PAL met een redelijke kwaliteit
beschikbaar konden komen. Nu
de nieuwe Canon ION RC-260
ook nog eens voorzien is van
een zogenaamde S-VHS-aan-
sluiting, een interface waarbij
chrominantie en luminantie van
elkaar gescheiden blijven, heeft
men voor voorlopig waarschijn-
lijk de maximale kwaliteit be-
reikt. Voor betere resultaten is
een ander opslagmedium, bij-
voorbeeld een optische schijf,
noodzakelijk.
Hoewel het beeld dat van een
still-video-kamera afkomstig is
in eerste instantie perfekt is,
heeft het een oplossend vermo-
gen dat in schril kontrast staat
met dat van een langs chemi-
sche weg verkregen foto. De
RC-260 heeft een CCD-sensor
van 7 x 5 mm met daarop on-
geveer 230.000 beeldpunten
(horizontaal 786 en vertikaal
300). Deze CCD vervangt de
film bij een gewone kamera.
Het trajekt voor de opnemer is
exakt hetzelfde als die bij een
gewone kamera. Er zit dus ook
een objektief in de kamera en
de centraalsluiter wordt via een-
zelfde programma als in een ge-
wone kamera bediend. Het be-
lichtingsprograrnma loopt van
1/30 sekonde bij fl2,4 tot 1/500
sekonde bij f/22. Ook bij deze
kamera vindt de Ilirssynchroni-
satie plaats bij 1/125 sekonde.
De rngebouwde flitser wordt
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Een aal/tal "echte" foto's zoals die gemaakt zijl/ met de ION en vervolgens gedigitaliseerd met de video-digitiser voor de Acom
Archintedes uit het mei-nummer van Elektuur. Uiteindelijk zijn de in PostScript-gekodeerde bestanden uitgedraaid op een Agfa
Compugraphic foto-zener.
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automatisch door de kamera
geak tiveerd als de verlichtings-
konditles daartoe aanleiding ge-
ven. Een ingebouwde sensor
zorgt voor een automatische
kleurkorrektie zodat geen
kleurvertekening door het ge-
bruik van kunstlicht optreedt.
Het ingebouwde 9,5-mm-objek-
tief (vergelijkbaar met 51 mm
bij het gewone 35-mm-systeem)
geeft een scherp beeld vanaf 1,0
meter. In de speciale makro-
stand kunnen opnamen ge-
maakt worden van objekten die
30 cm van het objektief op-
gesteld staan.
Het signaal dat van de CCD af-
komstig is, wordt analoog op
een diskette gezet. De 2 y,"-
diskette die in de kamera
gestopt wordt, meet ongeveer
50 x 50 mm en is slechts 2 mm
dik. Op deze diskette zitten 52
sporen, waarvan er 50 voor het
opslaan van foto's gebruikt
worden. De twee andere sporen
worden door de kamera zelf ge-
bruikt. Per foto wordt dus één
spoor gebruikt.
De RC-260 maakt gebruik van
opnamen die slechts één raster
(dus een half video-beeld) bes-
laan, professienelere systemen
met CCD's die een resolutie van
maximaal 660.000 punten be-

ziuen, slaan de foto's in een zo-
genaamd full-Irarne-formaat
op. Er wordt hierbij gebruik ge-
maakt van twee rasters die sa-
men één beeld vormen. De reso-
lutie is door deze grotere hoe-
veelheid informatie aanzienlijk
beter. Het nadeel is wel dat op
een diskette nog maar 25 beel-
den passen en dat de kamera's
ook een professionele prijs heb-
ben. Omdat de kamera die
slechts één raster gebruikt bij de
weergave het tweede raster ge-
nereert uit het geregistreerde
raster (geïnterlinieerde weerga-
ve) zal de gebruiker weinig mer-
ken van het Ontbreken van het
tweede raster. Vandaar dat het
voordeel van de eenvoudigere
opzet, lagere kostprijs en meer
foto's op een diskette voor veel
toepassingen de voorkeur ge-
niet.

DeskTop Publishing
Terug naar de DTP-toepassin-
gen. Voor het afdrukken op een
redelijke kwaliteit is een resolu-
tie van 100 DPI (4 punten per
millimeter) in de praktijk nog
net voldoende. Ter vergelijking
een gewone 35 mrn film heeft
bij een afdruk op het 10-x-15-
formaat een theoretische reso-
lutie van 35 punten per millime-

ter en een polaroid-opname
haalt 22 beeldpunten per milli-
meter. Wordt er dus gebruik ge-
maakt van een digitiser die 325
bij 625 beeldpunten oplevert
(deze resolutie komt overeen
met een gewoon televisiebeeld),
dan kan de foto probleemloos
afgedrukt worden op een for-
maat van ongeveer 7,5 bij
15 cm. Grotere formaten zijn
nog steeds mogelijk, maar hier
kan de detaillering te ver terug-
lopen, een verschijnsel dat ook
zichtbaar is bij kraruefoto's die
met een grof raster worden af-
gedrukt.
De gangbare video-printers (6
punten per millimeter of 152
DPI) kunnen de foto's in kleur
op het lO-x-7,5-formaat af-
drukken. Kwalitatief zijn deze
afdrukken te vergelijken met de
produkten die uit een eenvoudi-
ge kompaktkamera komen.
Niet echt goed, maar beslist
ook niet slecht. Omdat toekom-
stige photo-copiers voorzien
zullen zijn van video-ingangen
wordt het gemak waarmee een
afdruk gemaakt kan worden in
de toekomst ook groter.
Projektie op televisie geeft een
perfekt plaatje dat zich pro-
bleemloos kan meten met een
goede televisie-uitzending. Om-
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dat de kamera voorzien is van
een infrarood-afstandsbedie-
ning kan een avondje dia's kij-
ken in de toekomst vervangen
worden door een avondje foto's
op de televisie bekijken. Ook
managers die snel op lokatie
een plaatje schieten om deze in
een latere fase via een videopro-
jektor aan een groter gezel-
schap te tonen zullen de ION al
snel als een trouwe reisgenoot
in de koffer willen meenemen.
Fotojournalisten die foto's voor
kranten produceren hebben met
de ION het voordeel dat de
beelden via de telefoon verzon-
den kunnen worden. Vandaar
dat beelden vanuit alle hoeken
van de wereld in en kele sekon-
den op de redaktie kunnen wor-
den afgeleverd. De lagere kwali-
teit ten opzichte van gewone
chemische fotografie speelt
hierbij geen rol, want van de ge-
middelde krantefoto zijn de fij-
ne details toch verloren gegaan
door het rasteren.

(EA-696)
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CD-I binnenkort op
de markt
Brede samenwerking garandeert wereldstandaard

Na een lange periode waarin achter de schermen flink
onderhandeld is door aanbieders van hard- en software
heeft het er alle schijn van dat CD-I, een nieuwe
toepassing van de CD die door Philips ontwikkeld is, de
wereldstandaard voor multi-media-toepassingen zal
worden. Dit najaar komen de eerste produkten op de
Amerikaanse en Japanse markt. Europa volgt het volgend
jaar.

ScopeMeter: kruising
van meter en skoop
De alliantie van Philips en Flukc die ruim drie jaar
geleden op de rails gezet is, heeft een echt nieuw
meetinstrument opgeleverd: de ScopeMeter. Dil
instrument verenigt de funktics van een multi-meter en
een oscilloskoop in een kompakte, slagvaste en
spatwaterdichte behuizing. Ideaal voor de service-
monteur.

Philips heeft altijd duidelijk ge-
maakt dat de toepassingen van
de CD beslist niet beperkt blij-
ven tot de audio-markt. Alhoe-
wel CD-Video, de eerste alter-
natieve toepassing voor de CD
in de konsumentenbranehe, in
Europa allesbehalve suk csvol
is, heeft men zeer grote ver-
wachtingen van CD-I. De inter-
ak ticvc CD kom bineert de
opslag van beeld, geluid en
tekst op één CD-ROM. Met be-

De meetinstrumentenbranche
heeft het al jaren moeilijk.
Door de sterke prijserosie is,
ondanks dat het aantal ver-
kochte eenheden Ilink gestegen
is, de omzet van de branche
aanzienlij k gedaald. Voor de fa-
bri kanten van meet inst rumen-
ten zijn het dan ook moeilijke
tijden. Naast de prijserosie is er
nog het probleem dat de gebrui-
kers de snelle ontwikkelingen in
deze markt moeilijk kunnen en
willen volgen. Zo zijn in de af-
gelopen twaalf jaar maar liefst
vier generat ies logic analysers
geïntroduceerd. De termijn
waarop dit soort komplexe en
kostbare meetinstrumenten ge-
woonlijk wordt afgeschreven,
loopt absoluut niet in de pas
met deze ontwikkeling. De in-
dustrie is dan ook huiverig bij
het aanschaffen van nieuwe
meetinstrumenten en kijkt lie-
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hulp van een speciale CD-speler
kan de data van de CD-lap een
beeldscherm getoond worden.
Toepassingen voor deze nieuwe
technologie zijn er legio. Uitge-
vers zullen grote standaardwer-
ken en kursussen op de CD-I
kunnen uitbrengen. Het is dan
ook niet verwonderlijk dal Phi-
lips op dit moment wereldwijd
uitgevers probeert te motiveren
om software voor CD-I te om-
wikkelen. In Amerika is daar-

ver de kal even uit de boom om
te voorkomen dat kort na de
aanscha f gekonstaieerd moet
worden dat men nog beter even
had kunnen wachten op de
nieuwste ontwikkeling. Het
zoeken naar nieuwe markten en
het ontwerpen van nieuwe pro-
dukten die andere doelgroepen
aanspreken, is vooralsnog de
enige mogelijkheid die rest als
men de positie op de markt en
de omzet wil handhaven. Daar-
naast kiezen fabrikanten ook
steeds vaker voor een veel bre-
dere distributie. Sinds een aan-
tal jaren zijn meetinstrurncrucn
die gewoonlijk via een cxklusicf
dealernet werden verkocht (bij-
voorbeeld Flukc-rnultimeters),
ook gewoon in de vakhandel te
koop. Zij binden daar de strijd
aan met de voorheen veel goed-
kopere produkten uit het Verre
Oosten. Daarmee is het ook

toe de joint venture van Philips
en Polygram, American Inter-
active Media, opgericht. In
Europa en Japan zijn soortge-
lijke organisaties aktief',
Ook heeft Philips een samen-
werking in de steigers gezet met
de Japanse producent van spel-
computers Nintendo. Deze on-
derneming is momenteel de be-
langrijkste fabrikant van spel-
computers en computer-spelle-
tjes. De publiekstrekkers van

inrende, zoals Super Mario,
Princess Zelda, Link en Donkey
Kong, zullen gebruikt gaan
worden in soft ware die voor de
CD-I wordt ontwikkeld. Los
daarvan zijn Philips en Niruen-
do begonnen met het produce-
ren van een speciaal CD-for-
maat voor toepassing in de 16-
bits spelcomputers van inren-
do.

CD-I, de wereldslandaard
Philips denkt vrij zeker te zijn
van het feit dal CD-I de wc-
reldstandaard zal worden om-
dat de twee konkurrerende
systemen, DVI van Intel en
CDTV van Commodore minder
steun hebben. DVI is een chip-
set van Intel die de verbinding

voor de man met de kleine
beurs mogelijk geworden meet-
instrumenten van gerenom-
meerde merken te gebruiken.
Gelukkig voor de fabrikanten
van meetinstrumenten is er een
geheel nieuw marktsegment
ontstaan, de auto-branche. Was
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mogelijk maakt tussen een PC
en een medium waarop de data
staat. Door de gebruikte kom-
pressietechnieken is het moge-
lijk video-beelden in digitale
vorm op een harde schijf of
CD-ROM op te slaan en real-
time weer op het beeld cherrn IC
tonen. DVI is een mooie tech-
niek maar lijkt vooral bestemd
te zijn voor de professionele
sektor omdat de PC een centra-
le rol in deze techniek vervuil;
konsumenten-toepassingen zijn
op korte termijn niet Ie ver-
wachten. CDTV is enkel een ak-
tiviteit van Commodore en zit
op grond daarvan al op een
doodlopende weg. CD-I wordt
op dit moment al ondersteund
door zo'n 200 ondernemingen,
waaronder Sony, Matsushira,
Maxwel en Time Warner. Van-
daar dan Philips-president
.I. Timmer zijn persoonlijke
prestige in de waagschaal durft
te stellen als het om het slagen
van CD-I gaal.

(EA-976)

om de auto te laten voldoen aan
de scherpste milieu-normen.

1). Scopelvlerer, degelijk en
kompakt
Er zal geen elektronicus zijn die
nog nooit met een oscilloskoop
gewerkt heeft. Dit rneerinstru-

De drie nieuwe Scopetvîeters hebben oplopende specifikaties. De
krachtigste meter heef! een LC-display me/ achtergrondverlich-
/ing, ex/ra geheugen en een seriële interface.

tot een aantal jaren geleden een ment speelt nu eenmaal een
set sleutels en schroevedraaiers heel belangrijke rol in de
nog voldoende om een auto IC elektronica-branche. Voor niet-
repareren en af te stellen, op dit elektronici blijft de oscillo-
moment is daarvoor de hulp skoop echter een meerinstru-
van elektronische rncetinstru- ment dat men met de nodige
menten absoluut noodzakelijk huiver zal benaderen. Het ap-
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Op het hoge-resohuie-l.Cû kunnen de meetresultaten en instel-
lingen overzichtelijk en gelijktijdig getoond worden. Ook tijdens
het gebruik als multimeter kan in een klein venster het signaal
grafisch getoond worden.

paraat is omvangrijk, kostbaar
en vooral relatief kemplex. Dat
kan niet van de multi-meter ge-
zegd worden. Dit veelal goedko-
pe en kompakte meetinstru-
ment je is universeel inzetbaar
en door vrijwel iedereen een-
voudig te bedienen. Als gevolg
van de stijgende kornplexiteit
van bijvoorbeeld de auto is een
muit i-meter niet meer het meest
geschikte meetinstrument om
de voertuigen af te stellen. Om-
dat een oscilloskoop het tussen
schrocvcdraaiers, steeksleutels,
olie en vet ook niet erg lang zal

uithouden, is er een markt ont-
staan voor een tussenvorm, de
ScopeMeter.
De ScopeMeter verenigt de
funkties van een goede multi-
meier met die van een volwaar-
dige rwee-kanaals digitale
geheugen-oscilloskoop met een
bandbreedte van 50 MHz voor
repeterende signalen. De meter
heeft in plaats van de beeldbuis
een super twisred LC-display
van 8,5 bij 8,5 cm dat een reso-
lutie van 240 bij 240 beeldpun-
ten bezit. Op dit display zijn
lijndikten van zelfs 0,32 mm
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nog probleemloos weer te ge-
ven. Een 4 mm dikke akrylaat-
plaat die voor het LCD gemon-
teerd is, maakt dit display
bestand tegen behoorlij k zware
mechanische belastingen. De
meter zelf is ook nog eens be-
schermd door een dikke gele
rubberen bescherming die de
meeste stoten en slagen ade-
kwaat zal opvangen. Een val
van een paar meter hoogte zal
de meter dan ook probleemloos
moeten kunnen overleven.
Het ingebouwde geheugen geeft
per meting een horizontale re-
solutie van 512 monsters en een
vertikale resolutie van 8 bit.
Eenmalige signalen kunnen met
een bemonsteringsfrekwentie
van 5 M Hz worden opgeslagen,
repeterende met een van
50 M Hz. Bij het gebruik van
twee kanalen daalt deze be-
monsteringsfrekwentie tot
25 M Hz per kanaal. In het ge-
heugen kunnen komplete me-
tingen bewaard worden, zodat
ze achteraf verder geanalyseerd
kunnen worden.
Naast de grafische presentatie
van de gemeten signalen zijn
ook de verschillende instellin-
gen in een oogopslag op het dis-

Computer als
(betere) rechter?
Kunnen computers rechtspre-
ken? Deze vraag is al in 1949
gesteld, maar door de grote
vooruitgang die de laatste jaren
op dit gebied geboekt is, wordt
daar nu weer hevig over gedis-
kussieerd. Bij de aanvaarding
van het ambt van bijzonder
hoogleraar in de juridische in-
forrnatica aan de Rijksuniversi-
teit Leiden ging prof.dr. H.J.
van den Herik in zijn rede in op
de obstakels die nog overwon-
nen moeten worden alvorens
een rechtsprekende computer
kan worden ingevoerd.
In 1984 werden de eerste juridi-
sche programma's geïntrodu-
ceerd, waarmee hct mogelijk
werd om de hoogte van de ali-
mentatie vast te stellen. De
computer geeft inmiddels ook
al adviezen op het gebied van
het erfrecht, de voorlopige
hechtenis, het ontslagrecht en
de dienstplicht. Onlangs is bij
de sociale dienst in Groningen
een experiment afgerond met
het in Twente ontwikkelde pro-
gramma TESSEC. Gebleken is
dat dit systeem in overeenstem-
ming met de Algemene Bij-
standswet steeds juiste beslis-
singen neemt en in veel gevallen
zelfs beter dan zijn menselijke
konkurrent.
Bij het Openbaar Ministerie is
men bezig met de invoering van
hel informatiesysteem COM-
PAS, dat staat voor Communi-
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play af te lezen. De ingebouwde
akku zorgt er voor dat de meter
4 uur lang los van het lichtnet te
gebruiken is. Handig voor
service-monteurs die op de
meest ongelukkige lokaties ver-
stoken van elektrische energie
moeten sleutelen aan elektroni-
sche systemen.
Ten behoeve van dokumentatie
en registratie is het mogelij k de
meetresultaten op een latere da-
tum via een printer op papier te
zetten. Printers die gebruik ma-
ken van de Epson-kode of kom-
patibel zijn met de HP Thin kjet
worden standaard ondersteund.

en optionele RS232-interfaee
(voor het grootste model)
maakt het mogelijk de data van
de SeopeMeter in een com-
puter-systeem verder te analyse-
ren. Ook kunnen standaard-
instellingen in de computer be-
waard worden en vlak voor de
meting naar de ScopeMeter ver-
zonden worden.

(EA-974)

catie-systeem Openbaar Mini-
sterie - Parket Administratie
SYsteem. Het systeem is ont-
wikkeld voor de registratie van
strafzaken, de voorbereiding
van terechtzittingen, de afhan-
deling van vonnissen en de
justitiële dokumentatie. De eer-
ste twee onderdelen zijn al bij
alle negentien arrondissements-
rechtbanken in gebruik.
De gebrekkige en ondoorzichtc-
lijke struktuur van de weigc-
ving, de verbanden met de wc-
rcld om ons heen, het vermogen
om in te spelen op het verande-
rende normbesef zijn zaken die
het klaarstomen van een com-
puter tot rechter niet eenvoudig
maken. Ook inhoudelijk treffen
we in het recht obstakels aan,
zoals vage normen. En hoe zal
de computer met de vrije beslis-
singsruimte omgaan of hoe zal
hij het proces van rechtsvinding
gestalte geven?
Tegenover deze en andere vra-
gen plaatst Van den Herik de
suksessen van de huidige pro-
gramma's en stelt dan ook dat
computers kunnen rechtspre-
ken. Volgens hem is de recht-
sprekende computer synoniem
met rechtszekerheid en rechts-
gelijkheid.
De dag dat een computer een
rechter vervangt, is voor velen
een droeve dag; voor het meren-
deel van de onderzoekers is het
de kroon op het werk, bedoeld
of niet, zo besloot Van den He-
rik zijn oratie.

(EA-977)
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Alternatief voor
satellietschotel

Een van de meest primaire rechten van de mens is dal hij
moel kunnen horen en zien wal hij maar wil. Helaas zijn
er soms de nodige obstakels Ie nemen voordal aan deze
wens legemoel gekomen kan worden. Bij de ontvangst
van satellietsignalen blijkl de plaatsing van
schotelantennes nogal eens voor een probleem Ie zorgen.
De Zwitserse fabrikant Revox koml nu met een allernalief
op de markt dal hieraan een einde kan maken.

Kompakt en gevoelig

Het plaatsen van een schotel
voor de ontvangst van televisie-
programma's is vaak minder
eenvoudig dan het lijkt. Soms
zijn er gemeenten die op alle
mogelijke manieren het plaat-
sen van een schotel proberen te-
gen te werken, andere keren zijn
het woningbouwverenigingen
die de huurders verbieden om
een schotel op het dak of het
balkon te plaatsen. Hoc dan
ook, als kijker heeft men altijd
het recht een schotel te plaatsen
om programma's te ontvangen
als deze niet via een kabelnet

worden gedistribueerd. Opko-
men voor dil recht kan soms
zo'n ellende veroorzaken dat
het beter is om op zoek te gaan
naar alter natieven. Zo'n alter-
natief wordt nu aangeboden
door Revox, een fabrikant die
in het verleden vooral bekend-
heid verworven heeft met zijn
bandrecorders. Momenteel doet
Revox er alles aan om een goede
plaats tc krijgen tussen de aan-
bieders van topklasse audio- en
video-produkten. De nieuwe sa-
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tellietantenne past perfekt in
het nieuwe bredere produktas-
sortiment dat Revox momenteel
fanatiek onder de aandacht van
de beter gesitueerde konsument
probeert te brengen.

Een satellietantenne
Tot nu toe was het gebruikelijk
dat in een antennemast diverse
antenne-elementen worden aan-
gebracht voor ontvangst van
signalen die afkomstig zijn van
aardse zenders. Voor de ont-
vangst van satellietzenders is
een speciale schotel nodig waar-

van de diameter minstens zo'n
50 cm bedraagt. Omdat deze
schotels behoorlij kc windvan-
gers zijn, moeten ze stevig ver-
ankerd worden. Ondanks dat
zal de positie van zo'n schotel
bij een flinke windstoot toch
wat veranderen en neemt de
kwaliteit van de ontvangst met
de regelmatig van de klok af.
Het opnieuw positioneren van
de schotel is dan de enige oplos-
sing. Mobiele ontvangst, bij-
voorbeeld op een boor of carn-

ping, is met een schotel zeer
moeilijk omdat de montage
tijdrovend en kemplex is.
Met de nieuwe satelliet antenne
(dus geen schotel) behoren al
deze problemen tot het verle-
den. De kompakte antennes van
Revox vangen veel minder wind
waardoor de krachten op de an-
tenne ook veel kleiner zijn. De
satelliet-antenne kan dan ook
net als iedere andere antenne in
een mast gemonteerd worden.

ELEK~
nen. In de Astra-antenne zitten
twee front-ends die onder een
hoek van 90· opgesteld zijn.
Hierdoor kunnen zowel hori-
zontaal als vertikaal gepolari-
seerde signalen ont vangen wor-
den. Een stuurspanning van 13
of 17 volt bepaald welk front-

De AS-2000 is de ideale vervanger vaar de gangbare Astra-
schotels. Omdat de oppervlakte nog maar een fraktie is van die
van de schotels, kan de antenne eenvoudig weggemoffeld wor-
den.
Daarnaast kan hij ook eenvou-
dig weggemoffeld worden op
een balkon, achter een raam of
in de tuin tussen een paar lage
planten. De enige cis die de an-
tenne stelt is een vrij zicht in de
richting van de satelliet die men
wenst te ontvangen. Vandaar
dat ook nat bewoners en andere
kleinbehuisden zonder een dak
of tuin waar men een schotel
kan opstellen, nu met hun eigen
antenne aan de slag kunnen.
Satelliet-ontvangst voor ieder-
een is eindelijk een feit gewor-
den.

De antenne, die door de Ameri-
kaanse onderneming Innova
ontwikkeld is, heeft een lengte
van circa 40 cm en een diameter
van 27,7 of 35,9 cm. De klein-
ste antenne is bestemd voor de
ontvangst van de high-power-
satellieten zoals de TOF en TV-
Sar, terwijl de iets grotere an-
tenne alle programma's van de
lew-power-satellieten zoals
Astra la en Ib kan ontvangen.
In de hermetisch gesloten
hoorn, die van poly-karbonaat
gemaakt is, zit alle noodzakelij-
ke elektronica, waaronder een
zeer gevoelige Marconi-LNB.
Een fresnellens die vooraan op
de hoorn zit, bundelt de signa-
len voordat zij in de konischc
hoorn richting L B verdwij-

De IC-IOOO is de kompoktste antenne voor high-power-
satellieten zoals TDF en TV-Sat. Hij wordt geleverd in twee ver-
sies: een voor rechts- en een voor links-draaiende signalen.

end gebruikt wordt en schakelt
dus de polarisatie om. Een ge-
meenschappelij ke down-con-
verter zet de H F-signalcn om
naar een aanzienlijk lagere fre-
kwentie die direkt door de tu-
ners verwerkt kan worden.
Door de gekozen opzet passen
de antenne's op alle tuners die
geschikt zijn voor de ontvangst
van satellietsignalen. Bestaande
schotelantennes kunnen dus zo-
dra zij afgeschreven zijn pro-
bleemloos vervangen worden
door de nieuwe kompakte en
onderhoudsvrije satelliet-
antenne. Ook televisies die
voorzien zijn van een inge-
bouwde satelliet-tuner kunnen
direkt op deze antenne aan-
gesloten worden. Aan de ach-
terzijde van de televisie zit daar-
toe een speciale HF-ingang
voor een satelliet-antenne of -
schotel. De door de zender ge-
bruikte televisie-norm, PAL of
D2MAC, heeft op de werking
van de antenne geen invloed.
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Inl.: Heynen Audio Video B.v.,
Gennep, tel. 0885/-96260.
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Hartmann & Braun heeft
een nieuwe katalogus uit-
gegeven waarin de be-
langrijkste veld- en
kontrolekamer-
Instrumenten voor auto-
matisering in de procesin-
dustrie zijn opgenomen.
Deze katalogus bestaat
uit ruim 300 bladzijden
en is overzichtelijk inge-
deeld naar instrumenta-
tiefunktie. De katalogus
kan gratis worden opge-
vraagd bij: Hartmann &
Braun Nederland B.v.,
Delft, tel. 015-158055.

Yamaha en Philips heb-
ben hun bestaande sa-
menwerkingsovereen-
komst op het gebied van
de fabrikage van SMD-
montagemachines verder
uitgebreid. Voortaan zal
de ontwikkeling van nieu-
we lijmtechnieken, vision-
technologie en software
voor het integreren van
de "flow-lines" ook deel
uitmaken van deze over-
eenkomst.
Philips Industriële Auto-
matisering heeft in fe-
bruari van dit jaar drie
nieuwe SMD-
montagemachines geïn-
troduceerd, twee daarvan
zijn konform de overeen-
komst ontwikkeld en ge-
produceerd in samenwer-
king met Yamaha.

Ekopower heeft de
distributie-rechten voor
de Benelux verworven
van een volwaardig mete-
ologisch station op basis
van een PC. Met dit
weerstation, dat opge-
bouwd is met 3 kant-en-
klare modules, kunnen
weerkaarten en persfoto's
ontvangen worden, full
colour meteosat-beelden
ontvangen en bewerkt
worden en is het mogelijk
de lokale grootheden zo-
als luchtdruk, tempera-
tuur en vochtigheid te
meten.
Het meteologisch meet-
systeem kan zowel door
de amateur als pro-
fessional met sukses in-
gezet worden als men de
ontwikkelingen in het
weer wil volgen. Inl.: Eko-
power, Eindhoven, tel.
040-814458.
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Mini Disc,
de recordabIe CD
Sony's alternatief voor DCC

Kort nadat Philips de eigenschappen van hel nieuwe
Digitale Compact Cassette systeem (DCC) openbaar heeft
gemaakt, introduceert Sony zijn allernatief voor de
verouderde analoge compact cassette, de "Mini Disc",
Het systeem dat grote overeenkomst vertoont met de
suksesvolle compact disc, moet eind 1992 in de winkels
liggen.

Inmiddels zal iedere audio-
liefhebber wel begrepen hebben
dal de analoge compact casset-
te, als het aan de elektronica-
industrie ligt, zijn langste tijd
gehad heeft. AI een aantal jaren
wordt er gewerkt aan een digita-
le opvolger. Veel Japanse fabri-
kanren hebben de DAT-recorder
als alternatief ontwikkeld en in-
middels ook al op de markt ge-
bracht. Door de vrij hoge prijs
en de nagenoeg eindeloze dis-
k ussics over een kopieerbeveili-
ging is de DAT-recorder nog
steeds niet echt populair gewor-
den. Philips ontwikkelde in de
tussentijd de DCC, een nieuwe
generatie van de compact cas-
seue, die komparibel is met de
bestaande cassettes. In zekere
zin is deze ontwikkeling verge-
lijkbaar met de introduktie van
chroom- en metal-banden en
Dol by- B- en Dolby-C-
ruisredu kticsystemen 0111 de
kwaliteit van de analoge corn-
pact cassette op te vijzelen.
Men wil ook van de DCC op
korte termijn een wereldstau-

daard maken en verwacht begin
1992 de eerste digitale spelers
op de markt re kunnen brengen.
Vooral de software-industrie is
erg gelukkig met het DCC-
systeem en heeft aangekondigd
voorbespeelde banden op de
markt te zullen brengen.
Sony Corporation tovert nu
weer een ander konijn uit de
hoed, de Mini Disc, een slechts
2,5" grote magnero/optische
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stereo, dus 2 stuks
5 - 20.000 Hz
105 dB
niet te meten
44,1 kHz
ATRAC (Adaptive Transferm
Acoustic Coding)
EFM
CIRC
maximaal 74 minuten
68 x 72 x 5 mm
Serial Copy Management
System

schijf. De Mini Disc is verge-
lijkbaar met de bestaande CD,
maar heeft echter de prettige
eigenschap dat hij door de ge-
bruiker meermalen beschreven
en gewist worden. De schijf is
ondergebracht in een behuizing
die veel lijkt op een 3,5"-
computerdiskcue en kan in to-
taal 74 minuten aan digitale
audio in optische vorm op-
slaan. Alle elektronica die no-
dig is om op te nemen of te wis-
sen zit in de recorder verwerkt.

Net zoals bij de DCC het geval
is, heeft ook Sony bij de Mini
Disc gebruik moeten maken van
een data-reduktie-systeem. De
oorspronkelijke data worden
hierdoor met een faktor 5 gere-
duceerd voordat ze op de "dis-
kette" opgeslagen worden. Al-
leen de eerder genoemde DAT-
recorder is dus in staat om de
audio-signalen ongckornpri-
meerd en dus zonder informa-
tieverlies in digitale vorm op de
informatie-drager op te slaan.

Specifikaties van de Mini Di c

Kanalen:
Frekwentiebereik:
Dynamisch bereik:
Wow/flutter:
Sample-frekwentie:
Kodering:

Modulatie-systeem:
Foutdetektie-systeem:
Opname/weergave-tijd:
Afmetingen:
Kopieerbeveiliging:

De plaatjes 1'(11/ het Mini Disc-systeem lijken bijzonder veel op
de 3,5 '<diskeues die momenteet in de computer-branche ge-
bruikt worden, Alle informatie wordt optisch op de diskette
vastgelegd

Sony heeft het koncept van de
Mini Disc vooral ontwikkeld
om te gebrui ken in een portable
audio-systeem, dus als vervan-
ger van de populaire Walkman.
Vandaar dat er speciale voorzie-
ningen getroffen Lijn om de re-
corder tril- en schokbestendig re
maken. Zo zit cr een speciaal
geheugen met een kapaciteit
van I Mbit in de recorder. Deze
I Mbit is voldoende om daar
drie sckouden audio-informatie
in te bewaren. Wordt de leeskop
door een schok uit het spoor
geworpen, dan heeft hij dus
zo'n drie sckouden de tijd om
hier weer naar terug te keren.
De luisteraar zal hiervan niets
horen.

De kansen
Met de Mini Dise is er een derde
systeem aangekondigd dat zich
zal gaan mengen in de strijd.
(Het al eerder door Sony aange-



kondigde dikteersysteem op ba-
sis van een mini DAT-cassette
met een bandbreedte van circa
15 kHz laten we dan maar even
buiten beschouwing.) Voor de
konsument wordt de keuze
steeds moeilij ker gemaakt. Het
DAT-systeem is qua techniek
perfekt, cr zijn drie bemenste-
ringsfrekwenties aanwezig en er
wordt geen gebruik gemaakt
van data-kompressie. Digitale
kopieën zijn dus van alle sig-
naalbronnen te maken en er is
geen kwaliteitsvertics te ver-
wachten. DAT is echter op geen
enkele wijze kornpaiibel met
bestaande systemen, zodat be-
staande soft ware niet direkt op
de DAT-recorder afgespeeld kan
worden. Er moeten altijd ko-
pieën gemaakt worden van het
oude medium naar de nieuwe
DAT-recorder. Verder is er voor-
lopig geen groot aanbod van
voorbespeelde banden te ver-
wachten, omdat de software-
leveranciers niet echt achter de
DAT-recorder staan.
De Digitale Compact Cassette,
DCC, van Philips borduurt
VOOrt op de in 1963met de ana-
loge compact casseue ingesla-
gen weg. Dit betekent dat alle
bestaande software (voor-
bespeelde bandjes en eigen op-
namen) gewoon bruikbaar blij-
ven. DCC kent net zoals de
DAT-recorder drie bemenste-
ringsfrek wentics en maakt ge-
bruik van een data-
reduktietechniek om de digitale
informatie op een "gewoon"
cassette-bandje te kunnen op-
slaan. Hoewel de data gekorn-
primeerd zijn, claimt Philips
dat de geluidskwaliteit die van
de CD zonder meer kan evena-
ren. Het voordeel van de DCC
is dal de konsument bekend is
met de gewone cassette-bandjes

en ook de software-industrie
alle apparatuur en distributie-
kanalen in huis heeft om de
voorbespeelde bandjes bij de
konsument te krijgen.
De Mini Disc van Sony is net
zoals de DAT-recorder helemaal
nieuw. Er is dus geen enkele
support aanwezig en het
systeem zal zijn eigen plaats
moeten gaan veroveren. Sony is
van plan voor dit systeem voor-
bespeelde plaatjes op de mark t
te brengen. De prijs daarvan zal
ongeveer gclij k zijn aan die van
de CD. Lege plaatjes krijgen de
prijs die overeenkomt met die
van een goede meral-casseuc,
De keuze is nu aan de konsu-
ment. Zal hij bereid zijn om
voor de Mini Disc dezelfde prijs
te betalen als voor de gewone
CD, terwijl op de eerste de data
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gekomprimeerd is? De diskettes
kunnen alleen maar portable
gebruikt worden omdat voorlo-
pig alleen over portable recor-
ders gepraat wordt. Bovendien
is het nog maar de vraag of' de
detaillist van plan is om naast
de suksesvolle CD en de com-
pact cassette (al dan niet digi-
taal) ook nog een derde systeem
in zijn assortiment op te ne-
men. Begin 1993 weten we
meer.

De Amerikaanse onderne-
ming Seagate (bekend
van onder andere zijn
harde schijven) heeft met
sukses de kop ontwikkeld
voor de digitale compact
cassette recorder (DCC).
Seagate heeft tijdens de
research samengewerkt
met de uitvinder van
DCC, Philips, en zal de
produktie samen met de-
ze onderneming ter hand
nemen. De wereldwijde
marketing van de nieuwe
digitale kop komt geheel
voor rekening van Philips.
De hulp van Seagate is
ingeroepen omdat deze
firma als één van de
grootste fabrikanten op
het gebied van dunne-
film-techniek kan putten
uit een grote hoeveelheid
kennis en ervaring.

(EA-973)

ITT Multicomponents
heeft een kompie te kata-
log us uitgebracht met het
hele leveringsprogramma
inklusief specifikaties van
de produkten op de
markt. Geïnteresseerden
kunnen deze katalogus
gratis bestellen bij: ITT
Multicomponents, post-
bus 345, 2700 AH
Zoetermeer.

Tijdens een speciale pers-
konferentie heeft Philips
bekend gemaakt een jaar
eerder dan de bedoeling
was met HO-televisies op
de markt te komen. Begin
1994 zullen de eerste
toestellen te koop zijn die
geschikt zijn voor de ont-
vangst van HOMAC-
televisiebeelden met een
oplossend vermogen van
maar liefst 1250 beeldlij-
nen en een beeldverhou-
ding van 16:9.
De versnelde introduktie
is mogelijk geworden
doordat men op dit mo-
ment al bezig is met de
produktie van 02MAC-
ontvangers. De technolo-
gie die voor deze toestel-
len gebruikt wordt, heeft
grote overeenkomst met
die voor de produktie en
ontwikkeling van
HDMAC-toestellen. Ve,-
der is de produktie van
de noodzakelijke geïnte-
greerde komponenten
sneller op gang gekomen
dan verwacht was.

De nieuwe Mini Vist' is vooral ontworpen voor portable ge-
bruik. Voor huiskamer-gebruik kiest Sony voorlopig hel heken-
de DA T'systcem.

Robuuste dubbele
gelijkrichtdiode

ontlading met een energie-
inhoud van maximaal 30 rnilli-
joule te elimineren.
De doorlaatspanning van de di-
oden bedraagt bij de maximale
stroom slechts 0,85 V. Dankzij
de monolitische uitvoering zijn
de twee dioden optimaal op el-
kaar aangepast. Bovendien
blijft door de gekcrubineerde
konstruktie het ruimtebeslag
tot een minimum beperkt.
Belangrijke toepassingen voor
deze komponenten zijn te vin-
den in schakelende voedingen.
Dankzij hun blokkeerspanings-
karakteristiek en hun lage door-
laatspanning kunnen de dioden
ook toegepast worden voor het
verminderen van schakel- en
weerstandsverliezen in andere
Soorten HF-schakelapparatuur.
De dioden worden geleverd in
de standaard T0220-behuizing.

(EA-979)
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100, 150 en 200 V. Worden de
dioden in een applikatie gekon-
fronteerd met een aanzienlijk
grotere sperspanning dan de
opgegeven nominale waarden,
dan zij n ze in staat om deze
spanning of elektrostatische

Philips brengt sinds kort twee
nieuwe series dubbele gelijk-
richtdioden op de markt die op-
vallen door hun hoge efficiency
en robuustheid. Bovendien zijn
ze berekend op elektrostatische
ontladingen en flinke span-
ningspieken. Daarnaast hebben
de dioden een uiterst korte re-
verse recovery-i ijd van minder
dan 25 ns. Dankzij het zachte
verloop van het schakelgedrag
genereren de dioden slechts een
zeer kleine HF-emissie en dat
betekent minder storing bij ho-
ge schakelfrekwenties.
De gelijkrichters van de twee
nieuwe series BYV32E en
BYV42E bevatten ieder twee di-
oden met een gemeenschappe-
lijke kathode. Ze hebben een
maximale sperspanning van
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AGENDA
3 t/m 5 september "ESD
Symposium", een interna-
tionaal symposium over
de nieuwe technieken in-
zake ESD. De organisatie
van het symposium dat
in Veldhoven gehouden
wordt, is in handen van
het EESDA sekretariaat in
Engeland. Inl.: EESDA Se-
cretariat, Technology
House, PO Box 90, Old
Wokingham Raad,
Crownthorne, Berkshire
RG11 6PX, Engeland.

9 t/m 12 september 1991
"MediaVisie 91", een in-
ternationale beurs rond
het thema audio-visuele
kommunikatie, in het RAI-
komplex te Amsterdam.
Inl.: RAl-Gebouw ev.
Amsterdam, tel.
020-5491212.

26 september 1991 "De
ingenieuze informatica,
op weg naar 2001 '', een
symposium in het congre-
scentrum "De Reehorst"
te Ede dat georganiseerd
wordt door de drie tech-
nische universiteiten van
Nederland. Inl.: Sekretari-
aat TU Eindhoven, Eind-
hoven, tel. 040-473902.

30 september t/m 4 ok-
tober 1991 "Elektrotech-
niek '91", een internatio-
nale beurs rond de elek-
trotechniek en industriële
elektronica, in de Konink-
lijke Jaarbeurs te Utrecht.
Inl.: Koninklijke Jaarbeurs,
postbus 8500, Utrecht,
tel. 030-955911.

30 september tlm 4 ok-
tober 1991 "Efficiency
beurs '91", een interna-
tionale beurs rond kan-
toorautomatisering en de
informatie-technologie, in
het RAI-komplex te Am-
sterdam. Inl.: RAI-
Gebouw B.v., Amsterdam,
tel. 020-5491212.

22 t/m 23 november
1991 "HCC Micro Com-
puterdagen '91", een in-
ternationale beurs rond
de microcomputer, in de
Koninklijke Jaarbeurs te
Utrecht. Inl.: HCC, post-
bus 149, 3990 DC Hou-
ten, tel. 03403-78788.
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Schonere uitlaatgassen van verbrandingsmotoren

Nieuwe sensoren
helpen milieu
Dankzij een nieuw type sensor wordt hel mogelijk om hel
verbrandingsproces in (autojmotoren zodanig Ie regelen
dal de betasting van de katalysator en de uilsloot van
schadelijke sloffen zoals C.H" CO, en NO, lol een
minimum beperk I blijft.

De nieu \\'C uitlaatgas-sensoren
zijn opgebouwd uit een dunne
halfgeleidende Keramische laag.
Hun responsierijd bedraagt
slechts 10 ms en ze zijn besland
tegen temperaturen tal zo'n
1000 "Celsius. Hierdoor kan cr
in elke cilinder van een auto-
motor afzonderlijke verbran-
dingskont role plaatsvinden.
De sensoren zijn omwikkeld in
de onderzoekslaboratoria van
Siemens in hel Duitse
M iinchcn- Perlach. Tegenwoor-
dig wordt bij motorvoertuigen
mei een driewegkatalysator de
samenstelling van de uitlaatgas-
sen door een zogenaamde
lambda-sonde van zirkonium-
dioxyde gemeten. Doordal deze
sonde een relatief lange respcn-
sierijd van 100 ms heeft, kan de
motor zich slechts mei vertra-
ging inslellen op hel gemiddel-
de van alle cilinders en daaruil
de samenstelling van het gas-
mengsel bepalen. De verbran-
ding kan echter niet per cilinder
worden geoptimaliseerd.

Nieuwe SMT-
TOPLED's
Sicmens brengt ('('11 nieuwe
lijn LEO's op de markt die
geschikt is voor oppervlakte-
montage. Oe LED's maken
gebruik van de door Hewlett-
Packard en Siemens
gestundaardiseerde behuizing
en zijn uitstekend machinaal
te verwerken.

De korte responsietijd van de
nieuwe sensoren is een gevolg
van de geringe dikte van de sen-
serlaag. Daartoe wordt er een
halfgeleidend meraaloxide in
dunne lagen van circa 1 I1m
door middel van rcaktieve ka-
rhodevcrsiuiving aangebracht
op een keramisch substraal van
AbOl. Door deze techniek ont-
slaat een sensor die maar liefst
drieduizend maal dunner is dan

Steeds meer fabrikanten scha-
kelen bij de produktie van hun
elektronische systemen over op
"Surface Meunred Tech-
nology". De SMT-LED's
(LED's die geschikt zijn voor
oppervlakte-montage) die lot
nu toe beschikbaar waren, blij-
ken echter minder geschikt te
zijn voor deze produktierech-
nick.
De nieuwe LED's zijn ren op-
zichte van hun voorgangers
sterk verbeterd. Zo is hel op-
tisch rendement flink verhoogd
en wordt nu ook voldaan aan
de mechanische en thermische
eisen die gelden voor opper-
vlakte-montage. De nieuwe
SMT-TOPLED's zijn verkrijg-
baar in de kleuren super-rood,
geel, groen en oranje en zijn
ontwikkeld voor een nominale
SIroom van slechts JO mA.
De nieuwe generatie LED's kan
verwerkt worden met alle gang-
bare soldeerpasta's. wordt gele-
verd op de gestandaardiseerde
super-S-tape en is daarom ge-
schikt om automatisch ver-
werk t Ie worden door bestaande
montage-apparaten.
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de gangbare lambda-sensor.
Het sensoreffekt van de toege-
paste matcrialen berust op hel
feil dal zuurstofionen in de ge-
voelige laag in- en uitdiffundc-
ren, afhankelijk van de partiële
zuurstofdruk van de omgeving.
Daardoor wordt hel elektrische
geleidingsvermogen van deze
laag beïnv loed.
De temperat uur van de uitlaai-
gassen kan vele honderden gra-
den verschillen, afhankelijk van
hel loeren tal en de lambda-
waarde van de verbranding.

aast de stroomgeleiders zijn
er daarom op de sensorlaag ook
nog strookjes edelmetaal aan-
gebracht. Dil edelmetaal dient
enerzijds als temperatuurmeter
en anderzijds als verwarrningsc-
lcment en houdt de sensor op
een konstante temperatuur van
circa 1000 "Celsius. Op deze
wijze wordt dc iernperatuuraf-
hankelijkheid van de halfgelei-
dende sensoren geneutraliseerd,
zodat zelfs bij een koude start
de sensor onmiddellijk goed
funktioneert .
De zuurstofsensor kan worden
toegepast in motorvoertuigen,
maar ook in regelbare verwar-
rningsinstallat ics en indust ricle
verbrand ingsi nstallat ies.

(EA-964)

Inl.: Siemens Ncdcrlnnd N. v..
Postbus 16068, 2500 BB Den
Haag.

Qua helderheid zijn de L D's
te vergelijken mei de standaard
radiale LED's, alleen beschik-
ken ze in tegenstelling lOl de
oudere SrvlT-LED's over een
duidelijk gedefinieerde en naar
voren gerichte lichtst raalkarak-
terist iek . Dit levert een hoger
inkoppelrendement in liclugc-
leidend plastic op, waardoor de
vorm van de plastic behuizing
voor de LED minder kritisch is
en de gebrui kcr deze zeiI' kan
bepalen (driehoekig, rechthoe-
kig, ellips, CIC.). De SMT-
TOPLED's kunnen gebruikt
worden als indikaror voor scha-
len of loet sen, of als achter-
grondver lichting van bijvoor-
beeld LCD's. Marktsegmenten
waarin deze komponenren hun
toepassing vinden, zijn meer-,
bcsiurings- en regeltechniek, en
auto- en konsumeruen-
elektronica.

(EA-968)

ltil.: Siemens Nederland N. v.,
Postbus 16068, 2500 BB Den
Hc1ag.
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Een slaaf-netschakelaar is be-
doeld om parallel aan een hoofd-
apparaat automatisch een aantal
bijbehorende apparaten in en uit
te chakelen. U kunt daarbij den-
ken aan audio-apparatuur die te-
gelijk met de eindversterker wordt
aan- of uitgezet, maar ook aan bij-
voorbeeld de stofafzuiging van
een cirkelzaag, elektrische schaaf
of schuurmachine.
De slaaf-netschakelaar die we vo-
rig jaar in de Halfgeleidergids pu-
bliceerden, had soms moeite met
induktieve belastingen. Deze ver-
beterde versie weet daar wèl raad
mee. Behalve de stroomdetektie
met dioden is er echter niet veel
meer dat aan het oorspronkelijke
schema doet denken.
Zodra er in het hoofdcircuit van KI
naar K2 een stroom gaat lopen, zal
over de dioden DI ... D3 voldoen-
de spanning vallen om de LED in
opto-coupler IC I te laten oplich-
ten. Als met PI de maximale ge-
voeligheid is ingesteld (Plop
maximale weerstand), dan zijn een
paar milliampères genoeg om de
slaafapparaten in te schakelen die
op het sekundaire circuit zijn aan-
gesloten (KI naar K3). De maxima-
le gevoeligheid zal echter zelden
gebruikt worden, want rust-. stoor-
en standby-stromen door het
hoofdcircuit moeten uiteraard ge-
negeerd worden. Wordt de met PI

;

verbeterde
slaaf-netschakelaar

ingestelde waarde overschreden,
dan zal de fototransistor in ICI
gaan geleiden en C2 ontladen. De
uitgang van IC2 wordt dan laag.
Daardoor gaat T I geleiden en re-
lais ReI zal aantrekken om het se-
kundaire circuit in te schakelen.
Als het apparaat in het hoofdcir-
cuit wordt uitgeschakeld, zal C2
via R5 langzaam worden geladen.
Dat heeft tot gevolg dat de uit-
gang van IC2 pas na ongeveer een
halve sekonde omklapt en het se-
kundaire circuit uitschakelt. De
toestand waarin de schakeling
verkeert, wordt aangegeven door
twee LED's. D5 toont of de steker

. ..

wel in het stopkontakt zit, met an-
dere woorden of de netspanning
aanwezig is. D6 laat zien of het se-
kundaire circuit wel of niet is inge-
schakeld. Met behulp van D6 kunt
u bovendien Plop de goede gevoe-
ligheid instellen zonder dat er op
het sekundaire circuit apparaten
aangesloten hoeven te zijn.
Op het hoofdcircuit kan maximaal
een belasting van 500 W worden
aangesloten. Op het sekundaire
circuit is 750 W toegelaten, mits
het relaiskontakt 3,5 A wissel-
stroom kan schakelen.
U monteert de schakeling het bes-
te op de print waarvan we de lay-

Kl
1

KZ

01 02 03

914072·11 S;750W
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2 (print-Iayout in spiegelbeeld)

out hier hebben afgebeeld. Omwil-
le van de veiligheid worden de net-
aansluitingen via printkroon-
steentjes gemaakt. De aardbaan
op de print kan eventueel nog ver-
sterkt worden door er een stuk ko-

perdraad met een doorsnede van
2,5 mm? op te solderen. Let er bij
het monteren wel op dat op diver-
se punten van de print de netspan-
ning kan staan. Zorg dus dat de
schakeling niet met het net ver-

---002---

Onderdelenlijst

Weerstánden:
Rl :::: 1 x 120 Q
R2,R5,Rll "'" 3 x 10 k
R3,R10 :::I 2 x 1k
R4 == 1 x 33 Q

R6 == 1 x 68 k
R7 ::::1 x 270 k
R8.R9 ::::2 x 47 k
R12 ::::1 x 2k2
R13 = I x 220 Q/l W
PI = 1 x 100-k-instelpotmeter

Kondensatoren:
Cl :::: 1 x 470 J.l.12S V
C2 = 1 x 47 1J/2S V
CS ::::1 x 150 n/630 V
C4 :::: 1 x 10 1J/2S V

Halfgeleiders:
Dl. .. 04 = 4 x INS408
05 :::: 1 x rode LED
06 ::: 1 x groene LED
07 :::: 1 x IN4148
BI == 1 x B40ClS00
Tl :::: 1 x BC327
IC1 == I x CNYI7-2
IC2 == 1 x LM741

Diversen:
Kl ... K3 "" 3 x 3-polige print-
kroonsteen (steek 7,5 mm)
FI "" 1 x 6,3-A-zekering met print-
zekeringhouder
Tri "'" 1 x nettrafo sek, 9 V/

166 mA (bijv. Monacor VTR-I109)
Rel == 1 x relais 12 V1330 Q (bijv.
Siemens V23127-82-A201)
1 x kunststoffen kast 190 x 110 x
74 mm (bijv. Retex Oibox R04)
1 x 3-polig euro-chassisdeel
2 x inbouw-wandkontaktdoos met
randaarde
1 x print Ers 914072 (zie pag. 6)

bonden is als u de kast open hebt
liggen. PI zit overigens in het veili-
ge deel van de schakeling, al is de
netspanning (bij IC1) niet ver weg.

(914072)

licht-tijd-automaat
Deze automaat bezit twee tijdbe-
reiken die met een druktoets kun-
nen worden gekozen. In het proto-
type zijn die tijden 5 en 20 minu-
ten lang, maar dat kan de gebrui-
ker gemakkelijk zelf aanpassen.
Bovendien kan men, door drie-
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maal op de toets te drukken, het
licht ook weer uitschakelen.
Door het indrukken van SI wordt
teller IC3 vrijgegeven via Dl en
NAND-poort IC2b. Bovendien wor-
den de kondensatoren C3 en C4
opgeladen. Bij het loslaten van SI

krijgt IC3 door het ontladen van
C3 via R2 een klokpuls van IC2a en
wordt uitgang QA hoog, zodat het
relais door middel van T2 bekrach-
tigd wordt en de hierop aangeslo-
ten lamp gaat branden. Tegelijker-
tijd wordt door uitgang QA tran-
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2 (print-Iayout in spiegelbeeld)
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K1

out hier hebben afgebeeld. Omwil-
le van de veiligheid worden de net-
aansluitingen via printkroon-
steentjes gemaakt. De aardbaan
op de print kan eventueel nog ver-

terkt worden door er een stuk ko-

perdraad met een doorsnede van
2,5 rnrn? op te solderen. Let er bij
het monteren wel op dat op diver-
se punten van de print de netspan-
ning kan staan. Zorg dus dat de
schakeling niet met het net ver-

-002-

OnderdelenlIjst

Weerstanden:
Rl • 1 x 120 Q

R2,R5,Rl L - 3 x 10 k
R3,R LO - 2 x 1 k
R4 - 1 x 33 Q
R6 _ 1 x 68 k
R7 _ 1 x 270 k
R8,R9 - 2 x 47 k
R12 - 1 x 2k2
R13 - 1x 220 Q/l W
PI - 1 x 100-k-lnstelpotmeter

Kondensatoren:
Cl - 1 x 4701-'/25 V
C2 - 1 x 47 1-'/25 V
C3 - L x 150 n/630 V
C4 - I x 10 1-'/25 V

Halfgeleiders:
Dl , , • D4 _ 4 x lN5408
D5 _ 1 x rode LED
D6 _ 1 x groene LED
D7 - 1 x lN41.48
B1. - :I x B40CL500
Tl - 1 x BC327
ICI - :I x CNYl.7-2
IC2 _ 1 x LM741

Diversen:
Kl. , . K3 - 3 x 3-polige print-
kroonsteen (steek 7,5 mrn)
Fl - 1 x 6,3-A-zekering met print-
zekeringhouder
Tr L - I x nettrafo sek. 9 VI

L66 mA (bijv. Monacor VTR·ll09)
Rel - I x relais 12 V1330 Q (bijv.
Siemens V23127-B2-A20 I)
1 x kunststoffen kast L90 x LIQ x
74 Olm (bijv. Retex Glbox RG4)
.I x 3-pollg euro-chasslsdeel
2 x Inbouw-wandkontaktdoos met
randaarde
1 x print EPS 914072 (zie pag. 6)

bonden is als u de kast open hebt
liggen. PI zit overigens in het veili-
ge deel van de schakeling, al is de
netspanning (bij ICi) niet ver weg.

(914072)

licht-tijd-automaat
Deze automaat bezit twee tijd be-
reiken die met een druktoets kun-
nen worden gekozen. In het proto-
type zijn die tijden 5 en 20 minu-
ten lang, maar dat kan de gebrui-
ker gemakkelijk zelf aanpassen.
Bovendien kan men, door drie-

maal op de toets te drukken, het
licht ook weer uitschakelen.
Door het indrukken van SI wordt
teller iC3 vrijgegeven via DI en
NAND-poort IC2b. Bovendien wor-
den de kondensatorcri C3 en C4
opgeladen. Bij het loslaten van SI
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krijgt IC3 door het ontladen van
C3 via R2 een klokpuls van IC2a en
wordt uitgang QA hoog, zodat het
relais door middel van T2 bekrach-
tigd wordt en de hierop aangeslo-
ten lamp gaat branden. Tegelijker-
tijd wordt door uitgang QA tran-
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rekt wordt ontladen. Het licht
wordt dan meteen uitgeschakeld.
Met draaischakelaar 52 heeft men
de mogelijkheid om de lamp kon-
tinu aan of uit te zetten. In de mid-
denstand van 52 reageert het re-
lais-gedeelte op de tijd-schake-
ling.

en C4 moet zich nu ontladen via
R3 en R4 (circa 20 minuten). Ter
indikatie van de gekozen lange tijd
gaat na de tweede maal drukken
op 5 I de lamp even uit. Dil wordt
bewerkstelligd door IC2d die bij
hel hoog worden van Q" een pu Is
krijgt van het differentiator-net-
werkje C5/ R9.
Als SI driemaal wordt ingedrukt.
dan wordt zowel QA als Q" hoog.
Dit heeft tot gevolg dat de uitgang
van IC2b "0" wordt en elko C4 di-

sistor T I in geleiding gestuurd,
waardoor de 15-M-weerstand (R4)
overbrugd wordt. C4 wordt nu via
C3 ontladen. Nadat de spanning
over deze kondensator gedaald is
tot de onderste trigger-drempel
van IC2b (circa 5 minuten), wordt
I 3 weer in de reset-stand gezet en
het relais schakelt de lamp uit.
Drukt men tweemaal achter elkaar
op SI. dan krijgt de teller twee
klokpulsen en wordt uitgang Q"
hoog. T I blijft in dat geval sperren

(914058)

ontwerp: C. f"lieslinger (Duitsland)

-003- super-spanningsstabilisator
wijl de vijfde een extra aan/uit-
schakelfunktie mogelijk maakt.
Over het IC van het type LM2941C
zelf valt eigenlijk weinig te zeg-
gen, wel zijn er opmerkingen te
plaatsen over het gebruik van
geïntegreerde stabilisatoren in het
algemeen, Low-drop-versies ver-
dienen hierbij wat extra aandacht.
Kondensator C I in het schema is
alleen noodzakelijk als de afstand
tot de afvlakkondensator relatief
groot is. De waarde van deze kon-
densator moet iets groter zijn dan
bij de gewone 7800-stabilisatoren.
Ook de verplichte uitgangselko is
iets groter dan gebruikelijk. Ver-
der is het voor optimale resultaten
aan te raden deze kondensator zo
dicht mogelijk bij de stabilisator
te plaatsen. Een algemeen voorko-
mend verschijnsel is het feit dat
low-drop-stabilisatoren wat meer
ruststroom opnemen dan gewone

I ampère, bestand tegen om po-
ling èn beschermd tegen span-
ningspieken tot 60 V. Om dit alles
in een behuizing mogelijk te ma-
ken, heeft IC-fabrikant National
Semiconductor gekozen voor een
geïntegreerde stabilisator met
niet drie of vier. maar vijf aansluit-
pennen. De vierde pen (GND) is no-
dig voor het low-drop-koncept. ter-

Een van de meest besproken on-
derwerpen in Elektuur is zonder
meer de voeding. Geen enkel
bouwprojekt kan werken zonder
een deugdelijke voeding, vandaar
de grote belangstelling voor dil
onderwerp. Ditmaal presenteren
wij een superlatief, een stabilisa-
tor met alle volgende eigenschap-
pen: tew-drop. betaalbaar. simpel.

914026-11
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rekt wordt ontladen. Het licht
wordt dan meteen uitgeschakeld.
Met draaischakelaar 52 heeft men
de mogelijkheid om de lamp kon-
tinu aan of uit te zetten. In de mid-
denstand van 52 reageert het re-
lais-gedeelte op de tijd-schake-
ling.

en C4 moet zich nu ontladen via
R3 en R4 (circa 20 minuten). Ter
indikatie van de gekozen lange tijd
gaat na de tweede maal drukken
op 5 I de lamp even uit. Dil wordt
bewerkstelligd door IC2d die bij
hel hoog worden van Q" een pu Is
krijgt van het differentiator-net-
werkje C5/ R9.
Als SI driemaal wordt ingedrukt.
dan wordt zowel QA als Q" hoog.
Dit heeft tot gevolg dat de uitgang
van IC2b "0" wordt en elko C4 di-

sistor T I in geleiding gestuurd,
waardoor de 15-M-weerstand (R4)
overbrugd wordt. C4 wordt nu via
C3 ontladen. Nadat de spanning
over deze kondensator gedaald is
tot de onderste trigger-drempel
van IC2b (circa 5 minuten), wordt
I 3 weer in de reset-stand gezet en
het relais schakelt de lamp uit.
Drukt men tweemaal achter elkaar
op SI. dan krijgt de teller twee
klokpulsen en wordt uitgang Q"
hoog. T I blijft in dat geval sperren

(914058)

ontwerp: C. f"lieslinger (Duitsland)

-003- super-spanningsstabilisator
wijl de vijfde een extra aan/uit-
schakelfunktie mogelijk maakt.
Over het IC van het type LM2941C
zelf valt eigenlijk weinig te zeg-
gen, wel zijn er opmerkingen te
plaatsen over het gebruik van
geïntegreerde stabilisatoren in het
algemeen, Low-drop-versies ver-
dienen hierbij wat extra aandacht.
Kondensator C I in het schema is
alleen noodzakelijk als de afstand
tot de afvlakkondensator relatief
groot is. De waarde van deze kon-
densator moet iets groter zijn dan
bij de gewone 7800-stabilisatoren.
Ook de verplichte uitgangselko is
iets groter dan gebruikelijk. Ver-
der is het voor optimale resultaten
aan te raden deze kondensator zo
dicht mogelijk bij de stabilisator
te plaatsen. Een algemeen voorko-
mend verschijnsel is het feit dat
low-drop-stabilisatoren wat meer
ruststroom opnemen dan gewone

I ampère, bestand tegen om po-
ling èn beschermd tegen span-
ningspieken tot 60 V. Om dit alles
in een behuizing mogelijk te ma-
ken, heeft IC-fabrikant National
Semiconductor gekozen voor een
geïntegreerde stabilisator met
niet drie of vier. maar vijf aansluit-
pennen. De vierde pen (GND) is no-
dig voor het low-drop-koncept. ter-

Een van de meest besproken on-
derwerpen in Elektuur is zonder
meer de voeding. Geen enkel
bouwprojekt kan werken zonder
een deugdelijke voeding, vandaar
de grote belangstelling voor dil
onderwerp. Ditmaal presenteren
wij een superlatief, een stabilisa-
tor met alle volgende eigenschap-
pen: tew-drop. betaalbaar. simpel.

914026-11
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stabilisatoren. De 2941C verlangt
deze grotere stroom echter alleen
bij verschilspanningen tussen 0,5
en 5 V.
De uitgangsspanning van de scha-
keling is instelbaar tussen 5 en
20 V. Omdat de interne referen-
tiespanning 1.275 V bedraagt. is
het in de praktijk best mogelijk
een lagere uitgangsspanning op
te wekken. Het probleem is alleen
dat de fabrikant bij dit nivo de kor-
rekte werking niet garandeert.
Weerstand RI mag geen lagere
waarde dan I kQ hebben. Met be-

-004-
Omdat deze schakeling gebruik
maakt van de Centronics-interfa-
ce. is ze voor praktisch elk compu-
ter-systeem geschikt. Zelfs oude
systemen met een 7-bits Centro-
nics-interface vormen geen pro-
bleem, alleen de mogelijkheid om
een algehele reset te geven vervalt
dan.
De data van de Centronics-inter-
face worden met behulp van het
strobe-signaal in latch IC18 ge-
klokt. De drie minst signifikante
bits gaan direkt naar de drie
adresingangen van acht 8-bits
adressable latches (IC9 ... IC16).
Deze acht latches worden op hun
beurt geadresseerd door de drie

hulp van onderstaande formule
kan aan de hand van de waarde
van RI en de gewenste uitgangs-
spanning de waarde van R2 uitge-
rekend worden.
R2 = RI x (Vout / 1.275 - I)
Bij veel driepoot-stabilisatoren
zorgt een elko op de adj-ingang
voor een verbetering van de stabi-
lisatie, bij dit type stabilisator is
dat niet toegestaan. Het kan aan-
leiding geven tot oscillaties.
Een spanningsverschil van slechts
0,5 V is voldoende voor stromen
tot I ampère. Bij kleinere stromen

mag het verschil nog kleiner zijn.
De aan/uit-ingang moet geakti-
veerd worden met een positieve
spanning en verlangt daarbij een
ingangsstroom van circa 300 iJA.
Omdat het IC al schakelt bij een
stuurspanning van 2 V, kan het
ook geschakeld worden door
CMOS- en TTL-Iogica.

(914026)

applikatie National Serniconduc-
lor

universele 64-bits uitgang

"

volgende data-bits via adresdeka-
der ICI7. De zes minst signifikante
bits vormen zo samen het num-
mer van het te adresseren uit-
gangsbit (0 ... 63). Of de geadres-
seerde uitgang "hoog" of "laag"
wordt. bepaalt databit D6. Door-
dat de drivers (ICI ... IC8) inverte-
ren. is het logische nivo op de uit-
gang geïnverteerde t.o.v. D6. De
driver-IC's kunnen per uitgang
maximaal 500 mA schakelen.
Alle uitgangen worden gereset (de
open-kollektor-uitgangen van de
drivers worden hoogohmig) door
D7 "I" en D6 "0" te maken. De
toestand van de drie adresbits
doet er hierbij niet toe. Wilt u snel

één bit setten en de rest resetten
(bijvoorbeeld bij een loopl icht)
dan maakt LI D7 en D6 "I" en
adresseert het gewenste bil met
de overige zes bits.
De driver-IC's kunnen de meeste
belastingen direkt aansturen, zo-
lang de spanning op de uitgang
maar onder 50 V blijft en de
stroom zoals gezegd onder
500 mA. Wilt u de netspanning
schakelen, dan kunt LI de uitgan-
gen nog uitbreiden met een solid-
state-relais.

(914103)

on/werp: 0. t.orenz (Duitsland)
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stabilisatoren. De 2941C verlangt
deze grotere stroom echter alleen
bij verschilspanningen tussen 0,5
en 5 V.
De uitgangsspanning van de scha-
keling is instelbaar tussen 5 en
20 V. Omdat de interne referen-
tiespanning 1.275 V bedraagt. is
het in de praktijk best mogelijk
een lagere uitgangsspanning op
te wekken. Het probleem is alleen
dat de fabrikant bij dit nivo de kor-
rekte werking niet garandeert.
Weerstand RI mag geen lagere
waarde dan I kQ hebben. Met be-

-004-
Omdat deze schakeling gebruik
maakt van de Centronics-interfa-
ce. is ze voor praktisch elk compu-
ter-systeem geschikt. Zelfs oude
systemen met een 7-bits Centro-
nics-interface vormen geen pro-
bleem, alleen de mogelijkheid om
een algehele reset te geven vervalt
dan.
De data van de Centronics-inter-
face worden met behulp van het
strobe-signaal in latch IC18 ge-
klokt. De drie minst signifikante
bits gaan direkt naar de drie
adresingangen van acht 8-bits
adressable latches (IC9 ... IC16).
Deze acht latches worden op hun
beurt geadresseerd door de drie

hulp van onderstaande formule
kan aan de hand van de waarde
van RI en de gewenste uitgangs-
spanning de waarde van R2 uitge-
rekend worden.
R2 = RI x (Vout / 1.275 - I)
Bij veel driepoot-stabilisatoren
zorgt een elko op de adj-ingang
voor een verbetering van de stabi-
lisatie, bij dit type stabilisator is
dat niet toegestaan. Het kan aan-
leiding geven tot oscillaties.
Een spanningsverschil van slechts
0,5 V is voldoende voor stromen
tot I ampère. Bij kleinere stromen

mag het verschil nog kleiner zijn.
De aan/uit-ingang moet geakti-
veerd worden met een positieve
spanning en verlangt daarbij een
ingangsstroom van circa 300 iJA.
Omdat het IC al schakelt bij een
stuurspanning van 2 V, kan het
ook geschakeld worden door
CMOS- en TTL-Iogica.

(914026)

applikatie National Serniconduc-
lor

universele 64-bits uitgang

"

volgende data-bits via adresdeka-
der ICI7. De zes minst signifikante
bits vormen zo samen het num-
mer van het te adresseren uit-
gangsbit (0 ... 63). Of de geadres-
seerde uitgang "hoog" of "laag"
wordt. bepaalt databit D6. Door-
dat de drivers (ICI ... IC8) inverte-
ren. is het logische nivo op de uit-
gang geïnverteerde t.o.v. D6. De
driver-IC's kunnen per uitgang
maximaal 500 mA schakelen.
Alle uitgangen worden gereset (de
open-kollektor-uitgangen van de
drivers worden hoogohmig) door
D7 "I" en D6 "0" te maken. De
toestand van de drie adresbits
doet er hierbij niet toe. Wilt u snel

één bit setten en de rest resetten
(bijvoorbeeld bij een loopl icht)
dan maakt LI D7 en D6 "I" en
adresseert het gewenste bil met
de overige zes bits.
De driver-IC's kunnen de meeste
belastingen direkt aansturen, zo-
lang de spanning op de uitgang
maar onder 50 V blijft en de
stroom zoals gezegd onder
500 mA. Wilt u de netspanning
schakelen, dan kunt LI de uitgan-
gen nog uitbreiden met een solid-
state-relais.

(914103)

on/werp: 0. t.orenz (Duitsland)
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-005-
Heel wat kleine kinderen staan er
op dat er een lichtje blijft branden
als ze naar bed moeten. Maar ja.
als ze eenmaal slapen. dan heeft
het weinig zin om de lamp aan te
laten. Het licht uit doen is ook niet
zo makkelijk. want voordat je het
weet zijn ze weer wakker. Met de ti-
mer-schakeling die we hier aan u
voorstellen kunt u de verlichting
automatiseren. U hoeft dan geen
krakende trappen en piepende
deuren meer te passeren om het
licht uit te doen.
De bediening van de timer ge-
schiedt via SI. Voor het onder-
drukken van de kontaktdender
dient flipflop ICI b. Met het outden-
derde schakelsignaal sturen we
flipflop ICla die als tweedeler is
geschakeld. Telkens als we dus op
SI drukken gaat het licht aan als
het uit was en uit als het aan was.
Iedere keer als het licht wordt in-
geschakeld. wordt echter ook ti-
mer IC2 gestart. IC2 is zo inge-
steld dat de Q-uitgang "hoog"
wordt na:
2.3 x 32768 x R5 x C5 "" 600 se-
konden (R6 "" 2 x R5). ICla wordt
na die tijd gereset en het licht
gaat weer uit. De timer wordt dan

inslaap-timer

ning wordt begrensd door tran-
sistor T I die als zener wordt ge-
bruikt. De voedingsspanning kan
daardoor ergens tussen 6 en 12

1

ook weer gereset en staat zo weer
startklaar voor de volgende keer.
De voeding betrekt de schakeling
direkt uit het lichtnet. De span-

KZ

~ ~~ +- ~o

914070·11
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Onderdelenlijst

Weerstanden:
Rl - 1 x 180 k/0.5W
R2 - 1 x 220 k
R~.R4 - 2 x 470 k
R5 - I x 180 k
R6 - 1 x ~90 k

Kondensatoren:
Cl = 1. x 22 1'/16 v
C2 - 1. x :100 n
C~.C4 - 2 x 1 n
C5 - I. x 47 n

Halfgeleiders:
DI _ I x lN4007
D2 _ 1 x hlgh-efflclency-LED. zie 51
D~ _ 1 x lN4I48
BI _ I. x B380C1500
TI - I x BC547A
Th I _ I x BRX49
ICI = 'l x 4027
IC2 _ I x 4541

Diversen:
SI = 1 x druktoets met Ingebouwde

LED (DIgitast)
KLK2 - 2 x 2-pollge print-
kroonsteen. steek 10 mm

elektuur 7/8-91
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~006~
Met een nieuw IC van Siemens
(SLB0586A) is het mogelijk een-
voudig een dimmer met tiptoets-
bediening te maken. In kombina-
tie met een triac van het type
TlC2060 kunnen gloeilampen van
10 tot 400 watt probleemloos ge-
.dlmd worden. Een spoel van
100 /AH/5 A zorgt bij deze schake-
ling voor de noodzakelijke ontsto-
ring.
De werking van de dimmer-scha-
keling is relatief simpel. Via Rl, C4
en 04 worden de synchronisatie-
pulsen uit de netspanning afge-
leid. Het IC krijgt deze pulsen op
pen 4 aangeboden. De voedings-
spanning voor het IC wordt ge-
maakt met behulp van R2, C2, Ol,
02 en C3. Oe aldus opgewekte
spanning ligt ongeveer 5,3 V on-
der de netspanning. Oe tiptoets
die gebruikt wordt om het IC te be-
dienen, is aangesloten via twee
weerstanden van 4M7. Hierdoor is
de veiligheid van de gebruiker ge-
garandeerd. Omdat dimmers vaak
in een bestaande schakeling wor-
den ingebouwd, is er nogal eens
behoefte aan een bediening vanaf
twee lokaties (hotelschakeling).
Vandaar dat naast het aanraak-
kontakt ook nog een druktoets als
bedieningsorgaan gebruikt kan
worden. Deze druktoets, in het
schema te zien als 51, kan in een
geheel andere ruimte aanwezig
zijn. Hij is dan op de gebruikelijke
manier aangesloten, namelijk tus-
sen de bruine fasedraad en de
zwarte schakeldraad. Er hoeft

elektuur 7/8-91 49

CMOS-dimmer

liggen, maar dat maakt voor de
schakeling niet veel uit. De enige
belangrijke waarde in de schake-
ling is de ontsteekstroom van de
thyristor: die moet ongeveer
200/AA bedragen.
Het zal duidelijk zijn dat de in zijn
geheel met het lichtnet verbonden
schakeling veilig ingebouwd moet
worden (zie ook de veiligheidspa-
gina). In- en uitgaande snoeren
moeten van een deugdelijke trek-
ontlasting worden voorzien (de
printkroonstenen zijn geen goede
trekontlasting). Het gat voor de
schakelaar moet u goed passend
maken, zodat er langs de schake-
laar niets naar binnen gestoken
kan worden.

(914070)
ontwerp: H. Moser (Duitsland)

F1

2AT

daarom niets veranderd te worden
aan de bestaande bedrading.
In de schakeling zijn nog drie jum-
pers te vinden. Zij worden gebruikt
om één van de drie verschillende
modes te kiezen waarin het IC kan
werken. Met jumper B wordt
steeds op het laatst ingestelde ni-
vo de lamp ontstoken, met jumper
A of C is dat steeds het minimale
helderheidsnivo. In de standen B
en C keert, in tegenstelling tot wat
bij stand A het geval is, de dim-
richting per dim-aktie om. Indien

C1

100n
250VAC

La1
10...400W

o
914094·11

de sensor 50 tot 400 ms wordt
aangeraakt, wordt de lamp aan of
uit geschakeld; wordt hij langer
aangeraakt, dan start de komplete
dimcyclus.
Aangezien de hele schakeling met
de netspanning is verbonden,
moet men hierbij bijzonder op de
veiligheidsaspekten letten. Lees
hiertoe ook nog eens de veilig-
heidspagina op pagina 9 door.

(914094)
Siemens-applikatie
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006-
Met een nieuw IC van Siemens
(SLB0586A) is het mogelijk een-
voudig een dimmer met tiptoets-
bediening te maken. In kombina-
tie met een triac van het type
TlC206D kunnen gloeilampen van
10 tot 400 watt probleemloos ge-
dimd worden. Een spoel van
100 !iH / 5 A zorgt bij deze schake-
ling voor de noodzakelijke ontsto-
ring.
De werking van de dimmer-scha-
keling is relatief simpel. Via RI, C4
en D4 worden de synchronisatie·
pulsen uit de netspanning afge-
leid. Het IC krijgt deze pulsen op
pen 4 aangeboden. De voedings·
spanning voor het IC wordt ge·
maakt met behulp van R2, C2, DI,
D2 en 3. De aldus opgewekte
spanning ligt ongeveer 5,3 V on-
der de netspanning. De tiptoets
die gebruikt wordt om het IC te be-
dienen, is aangesloten via twee
weerstanden van 4M7. Hierdoor is
de veiligheid van de gebruiker ge·
garandeerd. Omdat dimmers vaak
in een bestaande schakeling wor-
den ingebouwd, is er nogal eens
behoefte aan een bediening vanaf
twee lokaties (hotelschakeling).
Vandaar dat naast het aanraak·
kontakt ook nog een druktoets als
bedieningsorgaan gebruikt kan
worden. Deze druktoets, in het
schema te zien als 51, kan in een
geheel andere ruimte aanwezig
zijn. Hij is dan op de gebruikelijke
manier aangesloten, namelijk tus·
sen de bruine fasedraad en de
zwarte schakeldraad. Er hoeft
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liggen, maar dat maakt voor de
schakeling niet veel uit. De enige
belangrijke waarde in de schake-
ling is de ontsteekstroom van de
thyristor: die moet ongeveer
200 !iA bedragen.
Het zal duidelijk zijn dat de in zijn
geheel met het lichtnet verbonden
schakeling veilig ingebouwd moet
worden (zie ook de veiligheidspa-
gina). ln- en uitgaande snoeren
moeten van een deugdelijke trek-
ontlasting worden voorzien (de
printkroonstenen zijn geen goede
trekontlasting). Het gat voor de
schakelaar moet u goed passend
maken, zodat er langs de schake·
laar niets naar binnen gestoken
kan worden.

(914070)
on/werp: N, Maser (Duitsland)

daarom niets veranderd te worden
aan de bestaande bedrading.
In de schakeling zijn nog driejum·
pers te vinden. Zij worden gebruikt
om één van de drie verschillende
modes te kiezen waarin het IC kan
werken. Met jumper B wordt
steeds op het laatst ingestelde ni-
vo de lamp ontstoken, met jumper
A of C is dat steeds het minimale
helderheidsnivo. In de standen B
en C keert, in tegenstelling tot wat
bij stand A het geval is, de dim-
richting per dim-aktie om. Indien

Cl

laan
250VAC

914094-11

de sensor 50 tot 400 ms wordt
aangeraakt wordt de lamp aan of
uit geschakeld: wordt hij langer
aangeraakt, dan start de komplete
dimcyclus.
Aangezien de hele schakeling met
de netspanning is verbonden,
moet men hierbij bijzonder op de
veiligheidsaspekten letten. Lees
hiertoe ook nog eens de veilig-
heidspagina op pagina 9 door.

(914094)
Siemens-applikatie



007.-
De Acorn Archimedes staat be-
kend om zijn kombinatie van nel-
heid en goede grafische eigen-
schappen. Vandaar dat steeds
meer software-ontwikkelaars alles
op alles zetten om uit de machine
te halen wat er in zit. Doordat de
video-interface opgebouwd is met
een programmeerbare controller
kan iedere programmeur nieuwe
beeldschermindelingen ontwer-
pen; vandaar het grote skala aan
beeldscherm-modes dat beschik-
baar is.
Helaas kleeft er aan deze flexibele
opzet een nadeel. Omdat de video-
controller gebruik maakt van een
vaste klokfrekwentie van 24 MHz
neemt de rasterfrekwentie af naar-
mate er meer beeldpunten in het
beeldscherm gebruikt worden.
Beeldscherm-modes met zeer 110-
ge resoluties beginnen daarom
een beetje te flakkeren. Gelukkig
is dit euvel te ondervangen door
de video-klokFrekwentie te verho-
gen van 24 naar 36 MHz. In de
nieuwe serie A540-computers
doet de fabrikant dit zelf ook. Hier-
voor is slechts een geïntegreerde
kwartsoscillator en een 7400-IC
nodig. Om de kompatibiliteit met
alle bestaande software onder alle
omstandigheden te garanderen is
het circuit zo opgezet dat het soft-
ware-matig omgeschakeld kan
worden. Met behulp van gangbare
pubticdomain-software kan nu

-008-
Sinds Texas lnstruments bij de fa-
brikage van operationele verster-
kers gebruik maakt van de zoge-
naamde LinCMOS-technologie.
zijn veel nieuwe en interessante
opamp-l 's op de markt versche-
nen. De populairste versterker die
in deze technologie vervaardigd
wordt. is zonder twijfel de TLC271.
Minder bekend. maar absoluut
niet minder interessant. is de low-
noise precision operational ampli-
fier TLC220 I. Naast een voor FET-
opamps laag ruisgetal van 18 nVI
VHz bij een frekwentie van 10 Hz
heeft dit IC ook zeer goede De-
eigenschappen. De JFET-ingangen
van deze versterker leveren name-

50

ICl = 74HCTOO

video-verbeteraar voor Acorn
Archimedes
1

914051-11

2 (print-Iayou! in spiegelbeeld I
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°000
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een willekeurig schakel punt geko-
zen worden waarbij vastgelegd
wordt vanaf welke beeldscherm-
mode de hogere klokfrekwentie
gekozen wordt.
De kompakte schakeling is zo op-
gezet dat hij eenvoudig op de be-
staande konnektoren in de com-
puter kan worden aangebracht.
Aan een zijde van de print zit de
TTL-kristal-oscillator met twee
konnektortjes, aan de andere zij-

de zit een SMD-versie van de
74HCTOO. Het printje zelf wordt
geplaatst op de vier pennen van
PL3 in de A300-serie of PL4 in de
A400-serie. De verbinding met de
IlO-lijn die zorgt voor het omscha-
kelen tussen de twee verschillende
frekwenties wordt gemaakt 111et
behulp van een klein stukje draad
dat verbonden is met pen 3 van
PLiO op de hoofdprint. De voeding
voor de print kan eenvoudig ge-
maakt worden door twee kleine
draadjes te verbinden met de voe-
dingsaansluitingen op de back-
plane (de print met de uitbrei-
dingskonnektoren).
De benodigde PD-software is te
vinden op de bekende bulletin-
boards die overal in den lande ope-
rationeel zijn.

(914051)

universeel 50-Hz-notch-filter
1

~ ~_oo __

JO:
914086·11
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lijk een offset-spanning van
slechts 100/-lV, de temperatuur-
koëfficiënt bedraagt 0,5 /-IV/ K. Tot
nu toe waren deze specifikaties al-
leen mogelijk bij versterkers met
bipolaire ingangen. De verkregen
kombinatie van goede statische
eigenschappen, een lage ruis en
een common-mode-bereik dat
zich uitstrekt tot de negatieve voe-
dingsspanning maken dit IC zeer
geschikt voor applikaties waarin
signaalkonditionering bij hoge
bron-impedantie centraal staat.
Een voorbeeld daarvan is het hier
beschreven 50-Hz-notch-filter met
een maximale demping van circa
40 dB. Dankzij de hoge ingangs-
impedantie kan deze schakeling
met relatief kleine kapaciteiten en
hoogohmige weerstanden opgezet
worden. Vanwege de gunstige ge·

-009-
Met deze schakeliny kunt u elek-
tronenflitsers draadloos en op af-
stand laten meeflitsen met een
moederflitser. Dat geeft een betere
uitlichting van het te fotograferen
objekt zonder rondslingerende
(stru ike I)draden.
De sensor van de schakeling is fo-
totransistor TI. Deze vormt samen
met ICla een soort konstante-
stroombron. ICI a probeert de
emitterstroom van TI zo konstant
mogelijk te houden. Als er abso-
luut geen licht op TI valt, dan be-
reikt IC Ia dat doel door een uit-
gangsspanning af te geven die iets
meer is dan de halve voedings-
spanning. Valt er echter licht op
TI, dan gaat deze verder in gelei·
ding en dat moet gekompenseerd
worden door de door ICIa gelever-
de basisstroom te verlagen. De uit-
gangsspanning van ICIa wordt
dus lager. Hoeveel lager, dat hangt
af van de hoeveelheid licht. Bij het
ontsteken van een flitser zal de
uitgangsspanning van ICla in
ieder geval sterk dalen.
Voordat we de dochterflits kunnen
ontsteken, moeten we echter nog
onderscheid maken tussen
flitslicht en omgevingslicht. Dat is
de taak van kom parator IC Ib en
het netwerkje R3/R4/C I. We be-
nutten hierbij het gegeven dat
flitslicht een snelle verandering in
de lichtsterkte is en omgevings-
licht maar relatief langzaam ver-
andert. Als de uitgangsspanning
van ICIa konstant is, dan zal de
spanning op de plus-ingang van
ICI b net iets lager zijn dan die op

elektuur 7/8-91

2

-10

-20

-30

-40

-5~~HZ------~3~H~Z--------I~O~H'------~30~H=,------7.'O~O~H'
-41

lijkspanningseigenschappen is
het noteh-filter ook geschikt als
buffer voor DC- of zeer taag-Ire-
kwente signalen. De voeding voor

de schakellnq moet +5 V bedra-
gen, de opgenomen stroom is
l,S mA.

(914086)

dochterflits-adapter
9V

de min-ingang. De uitgang van
IC I b is dan laag. Langzame veran-
deringen in de uitgangsspanning
van IC Ia door variaties in het om-
gevingslicht hebben hetzelfde ef-
fekt: de uitgang van IC I b blijft
laag, Wordt echter door een flits
de spanning op de uitgang van
ICIa plotseling lager, dan kan Cl
dat niet zo snel volgen. De span-
ning op de plus-ingang van IC I b
wordt dan hoger dan die op de
min-ingang. De uitgang van ICI b
klapt om en ontsteekt thyristor
Th I die dan weer de dochterflitser
ontsteekt.
De schakeling werkt zowel in het
donker als in de stralende zon. In
het laatste geval is het echter wel

de bedoeling dat de fototransistor
wordt afgeschermd tegen direkt
zonlicht.
Afhankelijk van de gebruikte moe-
derflitser zijn met deze schakeling
afslanden van 5 ... 15 m te over-
bruggen. De gevoeligheid van de
schakeling hangt in feite af van de
(veranderbare) waarde van R2.
Mochten er oscillatieneigingen
ontstaan in de stroombronschake-
ling, dan volstaat een l Oû-p-kon-
densator parallel aan R2 om die te
onderdrukken. Voor de voeding
zorgt een 9-V-batterij.

(914057)

ontwerp: H. Döpfner (Oostenrijk]

51



lijk een offset-spanning van
slechts 100/-lV, de temperatuur-
koëfficiënt bedraagt 0,5 /-IV/ K. Tot
nu toe waren deze specifikaties al-
leen mogelijk bij versterkers met
bipolaire ingangen. De verkregen
kombinatie van goede statische
eigenschappen, een lage ruis en
een common-mode-bereik dat
zich uitstrekt tot de negatieve voe-
dingsspanning maken dit IC zeer
geschikt voor applikaties waarin
signaalkonditionering bij hoge
bron-impedantie centraal staat.
Een voorbeeld daarvan is het hier
beschreven 50-Hz-notch-filter met
een maximale demping van circa
40 dB. Dankzij de hoge ingangs-
impedantie kan deze schakeling
met relatief kleine kapaciteiten en
hoogohmige weerstanden opgezet
worden. Vanwege de gunstige ge·

-009-
Met deze schakeliny kunt u elek-
tronenflitsers draadloos en op af-
stand laten meeflitsen met een
moederflitser. Dat geeft een betere
uitlichting van het te fotograferen
objekt zonder rondslingerende
(stru ike I)draden.
De sensor van de schakeling is fo-
totransistor TI. Deze vormt samen
met ICla een soort konstante-
stroombron. ICI a probeert de
emitterstroom van TI zo konstant
mogelijk te houden. Als er abso-
luut geen licht op TI valt, dan be-
reikt IC Ia dat doel door een uit-
gangsspanning af te geven die iets
meer is dan de halve voedings-
spanning. Valt er echter licht op
TI, dan gaat deze verder in gelei·
ding en dat moet gekompenseerd
worden door de door ICIa gelever-
de basisstroom te verlagen. De uit-
gangsspanning van ICIa wordt
dus lager. Hoeveel lager, dat hangt
af van de hoeveelheid licht. Bij het
ontsteken van een flitser zal de
uitgangsspanning van ICla in
ieder geval sterk dalen.
Voordat we de dochterflits kunnen
ontsteken, moeten we echter nog
onderscheid maken tussen
flitslicht en omgevingslicht. Dat is
de taak van kom parator IC Ib en
het netwerkje R3/R4/C I. We be-
nutten hierbij het gegeven dat
flitslicht een snelle verandering in
de lichtsterkte is en omgevings-
licht maar relatief langzaam ver-
andert. Als de uitgangsspanning
van ICIa konstant is, dan zal de
spanning op de plus-ingang van
ICI b net iets lager zijn dan die op
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lijkspanningseigenschappen is
het noteh-filter ook geschikt als
buffer voor DC- of zeer taag-Ire-
kwente signalen. De voeding voor

de schakellnq moet +5 V bedra-
gen, de opgenomen stroom is
l,S mA.

(914086)

dochterflits-adapter
9V

de min-ingang. De uitgang van
IC I b is dan laag. Langzame veran-
deringen in de uitgangsspanning
van IC Ia door variaties in het om-
gevingslicht hebben hetzelfde ef-
fekt: de uitgang van IC I b blijft
laag, Wordt echter door een flits
de spanning op de uitgang van
ICIa plotseling lager, dan kan Cl
dat niet zo snel volgen. De span-
ning op de plus-ingang van IC I b
wordt dan hoger dan die op de
min-ingang. De uitgang van ICI b
klapt om en ontsteekt thyristor
Th I die dan weer de dochterflitser
ontsteekt.
De schakeling werkt zowel in het
donker als in de stralende zon. In
het laatste geval is het echter wel

de bedoeling dat de fototransistor
wordt afgeschermd tegen direkt
zonlicht.
Afhankelijk van de gebruikte moe-
derflitser zijn met deze schakeling
afslanden van 5 ... 15 m te over-
bruggen. De gevoeligheid van de
schakeling hangt in feite af van de
(veranderbare) waarde van R2.
Mochten er oscillatieneigingen
ontstaan in de stroombronschake-
ling, dan volstaat een l Oû-p-kon-
densator parallel aan R2 om die te
onderdrukken. Voor de voeding
zorgt een 9-V-batterij.

(914057)

ontwerp: H. Döpfner (Oostenrijk]
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-010-
Het programma bij dit artikel
vormt samen met de bijbehorende
kompakte schakeling een aardige
inleiding in de techniek die nodig
is om interrupts in een PC gekon-
troleerd af te handelen. Het pro-
gramma dat resident in het geheu-
gen kan blijven staan, bekijkt kon-
tinu de interrupt-request-Hjnen
IRQ2 ... IRQ7. Het genereert een
piepje zodra een interrupt op een
van die lijnen verschijnt. Omdat
het programma resident in het ge·
heugen zit en op de achtergrond
werkt. kunnen de gewone pro-
gramma's op de normale manier
gebruikt worden. Interrupt·signa·
len in een PC kunnen o.a. afkom-
stig zijn van de insteekkaarten die
in de uitbreidingskonnektoren van
de computer aangebracht zijn. Ze
vertellen de computer dat er iets
gebeurd is en dat het programma
deze gebeurtenis moet beantwoor-
den. De normale aktiviteiten van
de computer worden gedurende
deze handeling even stilgezet. En'
kele voorbeelden van gebeurtenis·
sen die op deze manier in de gaten
gehouden kunnen worden: het
oproepsignaal van de telefoon,
temperatuur (met een elektroni-
sche thermometer) en een span-
ningsnivo (met een over- of on-
derspanningstester). Ook stan-
daard-u itbrei dlnqen zoals een
floppy· of harddisk maken gebruik
van een interrupt·signaal om pro-
cessortijd op te vragen.
Om enig inzicht te krijgen in de
principiële werking van interrupts
hebben we een schakeling ge-
maakt die een interrupt opwekt
zodra een toets wordt ingedrukt.
Let wel goed op dat er geen kon-
flikten ontstaan met de in de PC
aanwezige uitbreidingskaarten.
De gebruiker kan met behulp van
de jumpers JPI ... JP6 een inter-
rupt-Iijn kiezen die nog vrij is. Eén
druk op toets SI is nu voldoende
om een interrupt op te wekken. In
het programma moet deze lijn
aangegeven worden door de
konstante IRQ de juiste waarde te
geven. De listing geeft hierover
voldoende informatie.
Zodra de drukknop wordt geaktl-
veerd. genereert de TLC555 een
puls met een lengte van 100 ms.
Deze puls gaat via de uitbreidings·
konnektor van de PC direkt naar
de ingang van de interrupt-con-
troller in de computer, een 8259.
De komponenten RI en C2 vormen
een anti·dender·schakeling.
Wij hebben in de testfase de scha-

52

PC-interrupt-tester
1 PR8GPAM Pc Al a rm:

j •••••••••••••• }

jo tleklor V! ,O/JR °l

I$M ?OOO,O,O)

I $H-, S-, 1-, F'-,O-, A-, Vt. B-, N-, E+, D-, L-I

USF:S CRT, DOS:

CC~lsr IRQ 3; (' Select hard ....are Interrupt (0 ... 71 'I
Controller -S20: (' Base edcrre s s of 8759 Interrupt controller 'I
SpecificEor-S60:

V,\R End Of Int
OriginalVector
OriginalM.ask
l ntNumbe r

: BYTE:; (' End Of Interrupt command 8259 ')
:PO:NTER;
: BYTE:
:$OB .. SOf;

?RQCE::>URE sn:
( )

(0 Set p r oce ss cr interrupt cneb t e f laq .')

BEG::::
INLtNE (SfB):

END;

F'ROCE.DURE CU:
jO ••••• 0" "0)

j' Clerlr p r oce s so r interrupt on ab Lc tlag ')

OEGlN
;:NLINE($rl\} ;

END;

I Sr! I
PROCEDl:RE INTERRUPTH;,NDLER; INTERRUPT;
( )

BEGIN
SOt'ND(SOO); DELAY(200); SQUND(12001: Ot:;!.AY(300): NOSOUNO;
PORTICont!oll~~I: End_Of Int:

xn».
(Sr- t

i'i{QCE:DURt: I~lsrALL I NTERRUPT!lANDLER;
( , ".)

VAR Enabl~Pat t.ern : BYTE;

BEGIN
C' SavQ oliqinal veetol 'I
G~;T1 NTVt:C CI nlNumhûr, Ol iq r na 1Vector) ;

(' !nSlall new veetoL ')
CLI:
SET! NTVEC (IntNumbcr, @INTERRUPTHANDLER) ;
ST I;

C' SAVE ORIGINAL ~~SK ')
O~iginalMask::PORTrController+1 J;

t ' Enab l e IRQ 'j

Endblepattern:=SQl;
EndOlePtlltetn;=EnablePattcln SUL IRQ;
Enablepattern:2NOT(En.ablePaltern);
PORT lCont; ro ï Ie r+Lj : = (OriginalMd5k AND Enab l e Pö t t.e r-nj .

F~ND;

PROCEDURE lJNINSTALL INTERRUPTIlANDLER;C···· .•.••....•.•.••....••.•..•..•• "
(' Rcstor~ original ma3k and vectOr ')
BEGrN

PORT[Controller+ll :=OriginalMtlsk:
CLI:
SETINTVEC(IntNumbcr,OriginalVccl.o,);
sn:

EN:):

BEGIN (0 MIN ')
CASE IRQ OF
0: Lnt numbe r i » $08; r- SYSTEM CLOCK TICK '1
I: IntNumbec:- $09; r- KEYBOARD INTERRUPT ~)
'. lntNum.ber SOA; r ' RESERVED ')
): rnt Numbe ri> SOB: (~ SECOND SERlAL PORT COM2 ')
<:.: IntNumbec: SOC; (" F'IR$T SERlAL PORT COMl 0l
S: Lnt Ncrnbe r i = SOD; (' HARDDISK INTERRUPT 'I
6: r nc Nurroc r : $OE: C' FLOPPYDISK INTERRUPT ')
7: 1nr Numbe rie SOF; C' PRI NTER [NTERRUPT «)
f:ND;
End of lnt::SpecificEOlflRO;
1:;S7ALL INTERRUPTHANDLËR;

( REPEAT UNTIL KEYPRESSED;
UNINSTALL_INTERRtJPTHANDI.F.R:

KEEP(O);
END. (. MIN °l

914102-1 t
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keling opgebouwd op de universe-
le uitbreidingskaart die beschre-
ven is in de Halfgeleidergids van
1988. Omdat het stroomverbruik
van de schakeling zeer gering is,
kan de PC-voeding deze klus pro-
bleemloos voor zijn rekening ne-
men.
Aan het einde van de listing staan
twee regels die er voor zorgen dat
het residente programma weer
eenvoudig uit het geheugen ver-
wijderd kan worden. Indien u zelf
aan dit programma gaat sleutelen
raden wij u aan om dit. zeker in de
beginfase, niet resident te maken.
Is een programma resident. dan
kan alleen door de computer op-
nieuw te "booten" het programma
uit het geheugen verwijderd wor-
den. Zet daarom de KEEP-instruk-
tie tussen haakjes en voeg tijde-

011-
De laad-. ontlaad- of ak ku-vol-in di-
kator uit dit artikel is bruikbaar
voor alle automobielen met een
boordspanning van 12 of 24 V en
min aan massa (= chassis).
De stroom naar of van de akku
wordt gemeten via het spannings-
verlies over het stuk kabel dat de
verbinding maakt tussen de nega-
tieve klem van de akku en het
chassis. Gewoonlijk loopt deze ka-
bel ook nog verder door naar het
motorblok (punt C in het schema).
Bij deze schakeling moet echter
het kabelgedeelte tussen A en B
worden gebruikt voor het meten.
De positieve klem (punt A) van de
akku is meestal via twee aparte
kabels gekoppeld met de startmo-
tor en de ontsteking.

01

IBM-Slolr--,
B03. I +5V

82111 : +5V

8211 0 : IRQ7

8221 1;;1 I RQ6

.231 IAa,
82041 0 IRC4

82s1 IRQ3

"04I IAa,
BOll GNO

8101 GNO

8311 GNO

L_...J

914102-12

lende tijdens het debuggen bespa-
ren.

(914102)

akkukonditie-indikator
de akku min of meer in rust is; hij
wordt niet echt belast en van een
laadstroom is ook geen sprake. In
deze situatie is het best mogelijk
dat een heel kleine stroom door de
akku loopt. maar deze kan gerust
verwaarloosd worden.
Het meetcircuit bestaat uit een
venster-komparator die opge-
bouwd is met twee oparnps. met
daarvoor een versterkertrap. De
spanning over de massa-kabel van
de akku wordt op de versterker
aangeboden via RI, Deze weer-
stand maakt deel uit van een
meetbrug die bestaat uit RI, R2,
R3, R4 en PI. Het spanningsver-
schil wordt flink versterkt door
IC2a. De uitgangsspanning van
deze opamp gaat naar de rond

1 IN4002

2

lijk twee extra regels (REPEAT UN-
TIL KEYPRE55EDen UNIN5TALL IN-
TERRUPTHANDLER) aan het pro-
gramma toe. Dit zal u een hoop el-

Twee LED's geven aan of de akku
met een stroom van minimaal
1,5 A belast of opgeladen wordt.
Hiermee is gelijk te kontroleren of
de dynamo naar behoren funktio-
neert. Een derde LED geeft aan dat

ICI
~~~07805.~~~~~~~~ ~ ~~-.

AI3

IiIroen

'000
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keling opgebouwd op de universe-
le uitbreidingskaart die beschre-
ven is in de Halfgeleidergids van
1988. Omdat het stroomverbruik
van de schakeling zeer gering is,
kan de PC-voeding deze klus pro-
bleemloos voor zijn rekening ne-
men.
Aan het einde van de listing staan
twee regels die er voor zorgen dat
het residente programma weer
eenvoudig uit het geheugen ver-
wijderd kan worden. Indien u zelf
aan dit programma gaat sleutelen
raden wij u aan om dit. zeker in de
beginfase, niet resident te maken.
Is een programma resident. dan
kan alleen door de computer op-
nieuw te "booten" het programma
uit het geheugen verwijderd wor-
den. Zet daarom de KEEP-instruk-
tie tussen haakjes en voeg tijde-

011-
De laad-. ontlaad- of ak ku-vol-in di-
kator uit dit artikel is bruikbaar
voor alle automobielen met een
boordspanning van 12 of 24 V en
min aan massa (= chassis).
De stroom naar of van de akku
wordt gemeten via het spannings-
verlies over het stuk kabel dat de
verbinding maakt tussen de nega-
tieve klem van de akku en het
chassis. Gewoonlijk loopt deze ka-
bel ook nog verder door naar het
motorblok (punt C in het schema).
Bij deze schakeling moet echter
het kabelgedeelte tussen A en B
worden gebruikt voor het meten.
De positieve klem (punt A) van de
akku is meestal via twee aparte
kabels gekoppeld met de startmo-
tor en de ontsteking.

01

IBM-Slolr--,
B03. I +5V

82111 : +5V

8211 0 : IRQ7

8221 1;;1 I RQ6

.231 IAa,
82041 0 IRC4

82s1 IRQ3

"04I IAa,
BOll GNO

8101 GNO

8311 GNO

L_...J

914102-12

lende tijdens het debuggen bespa-
ren.

(914102)

akkukonditie-indikator
de akku min of meer in rust is; hij
wordt niet echt belast en van een
laadstroom is ook geen sprake. In
deze situatie is het best mogelijk
dat een heel kleine stroom door de
akku loopt. maar deze kan gerust
verwaarloosd worden.
Het meetcircuit bestaat uit een
venster-komparator die opge-
bouwd is met twee oparnps. met
daarvoor een versterkertrap. De
spanning over de massa-kabel van
de akku wordt op de versterker
aangeboden via RI, Deze weer-
stand maakt deel uit van een
meetbrug die bestaat uit RI, R2,
R3, R4 en PI. Het spanningsver-
schil wordt flink versterkt door
IC2a. De uitgangsspanning van
deze opamp gaat naar de rond

1 IN4002

2

lijk twee extra regels (REPEAT UN-
TIL KEYPRE55EDen UNIN5TALL IN-
TERRUPTHANDLER) aan het pro-
gramma toe. Dit zal u een hoop el-

Twee LED's geven aan of de akku
met een stroom van minimaal
1,5 A belast of opgeladen wordt.
Hiermee is gelijk te kontroleren of
de dynamo naar behoren funktio-
neert. Een derde LED geeft aan dat

ICI
~~~07805.~~~~~~~~ ~ ~~-.

AI3

IiIroen

'000
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IC2b en IC2c opgebouwde venster-
komparator. De LED's op de uit-
gangen van de oparnps geven aan
of de akku wordt opgeladen (04
brandt), de akku wordt ontladen
(06 brandt) of dat de akku in rust
is (D5 brandt). De twee meekoppel-
weerstanden bij IC2b en IC2c (RIl
en R12) zijn t.o.v. R6 en R7 zodanig
gedimensioneerd dat de hystere-
sis de meetspanning niet te veel
beïnvloedt. Indien men een klei-
ner nul-bereik dan ±L5 A wenst,
kan R9 kleiner gemaakt worden.
De weerstanden in de meetbrug
moeten exemplaren zijn met een
kleine tolerantie, bij voorkeur 10/0;
bovendien moeten ze dicht bij el-
kaar op de print komen te zitten.
Het voordeel hiervan is dat ze alle-
maal een gelijke temperatuur heb-
ben, waardoor thermische invloe-
den op de stabiliteit van de meet-
brug minimaal zijn.
De schakeling voorziet in zijn
eigen voeding met behulp van ICL
een 7805. Dit IC hoeft alleen van
een externe koeling voorzien te
worden als de schakeling gebruikt
wordt in voertuigen met een ak-
kuspanning hoger dan 12 V.
Het afregelen van de schakeling is
eenvoudig. Start de auto en laat de
motor stationair draaien. De akku
wordt nu niet bijgeladen. Zet po-
tentiometer P2 in de middenstand

en verdraai PI zodanig dat LED 05
net gaat branden. Regel P2 nu zo-
danig af dat op de uitgang van
IC2a een spanning van 2,5 V staat.
Als het toerental nu even opvoert,
moet de laad-LED (04) gaan bran-
den.
Bij het proefmodel hebben we voor
de laad-LED de kleur groen geno-
men, voor de ontlaad-LED rood en
tenslotte voor de neutrale LED
geel. Indien voor de rode en groe-
ne LED's driehoekige exemplaren

2
(print-Iayout in spiegelbeeld)

elektuur 7/8-91

gekozen worden en voor de gele
LED een rechthoekig of vierkant
model, dan kunnen ze op een
mooie manier tegen elkaar ge-
monteerd. Zo oogt de schakeling
ook goed in de auto. De indikator
neemt slechts 30 mA op wanneer
hij gebruikt wordt in een auto met
een boordspanning van 12 V.

(914014)

ontwerp: R. Lalie (Joegoslavië)
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Onderdelenlijst

Weerstanden:
Rl ..• R4,R6,R7 => 6 x 1k2
R5 = 1 x 270 k
R8,RIO = 2 x 2k2
R9== 1 x 680 Q

R11,R12 == 2 x 120 k
RIS = 1x 120 Q
R14 = 1 x 10 Q
Rl5 ... 1x 68 Q

PI = 1 x 250-Q-instelpotmeter
P2 = 1 x 47-k-lnstetpotmeter

Kondensatoren:
Cl = 1 x 100 IJI40 V
C2 <= 1 x lOIJ/I0 V
C.3 = 1 x 1 IJII0 V
C4 = 1 x 100 n

HalfgeleIders:
Dl ... 1 x lN4002
02,0.3 ... 2 x lN4148
04 1 x LED groen
D5 1 x LED geel
06 1 x LED rood
IC1 "" 1 x 7805
IC2 ... 1 x LM.324



012- automatisch fietslicht
Fietsen blijkt vooral in het duister
een aktiviteit te zijn die niet van
gevaar ontbloot is. Zodra een fiets
stopt. bijvoorbeeld voor een rood
stoplicht of een zebrapad, valt de
verlichting weg en zien andere
weggebruikers de fiets met zijn beo
rijder nauwelijks nog. Een klein
automaat je kan hier de helpende
hand rei ken.
Zoals uit het schema blijkt. wor-
den in de automaat vier NiCd·cel·
len gebruikt met een kapaciteit
die ligt tussen 0,25 en 1,25 Ah.
Tijdens het fietsen worden de ak-
kus vanuit de dynamo via RI en
D I opgeladen. Door de gekozen
akkuspanning van 4,8 V is de dy-
namo-spanning ruim voldoende
om de akteu's op te laden. Hierdoor
brandt de verlichting bij stilstand
weliswaar niet met maximale hel-
derheid, maar dat is in de praktijk
geen bezwaar.
Verder bevat de schakeling twee
monostabiele multivibratoren. De
eerste, ICIa, heeft een RC·tijd
(RS/C2) van een sekonde. Hiermee
wordt gedetekteerd of de dynamo
nog een wisselspanning opwekt.
Voor de detektie wordt gebruik ge-
maakt van D3, R3 en R4. Zolang er
een wisselspanning is, wordt IClb
door ICla in de reset-stand gehou-
den. Het relais trekt niet aan en de
verlichting brandt direkt op de dy-
namo-spanning. Bij een te lage dy-
namo-spanning wordt ICla niet
meer getriggerd en veranderen
zijn uitgangen van nivo. Daardoor
wordt de reset·konditie van ICIb
opgeheven en tegelijkertijd wordt

Lol

11 60-T

13 70R... R4

01,03,04; lN4001

IC1 ; 4098 ; 4528
91402~11

de -T-ingang geaktiveerd. Oedu-
rende een tijd van 2 minuten is
ICI b nu aktief en wordt het relais
bekrachtigd. De verlichting werkt
in die tijd op de akku.
ICI b is niet per se nodig in deze
schakeling, maar door zijn aanwe-
zigheid wordt de verlichting auto-
matisch uitgezet en kan de akku
nooit per ongeluk helemaal ontla-
den worden.

Het relais moet een type zijn dat
bij een klemspanning van 4,8 V
probleemloos aantrekt. een SN-re-
lais is dus prima. Als de schake-
ling spatwaterdicht wordt lnge-
bouwd, kan zij vele jaren de veilig-
heid op de fiets vergroten.

(914020)

ontwerp: U. Xunz (Duitsland)

-013- inschakelvertraging
pedantie bij 50 Hz circa lOM) en
de enkelzijdige gelijkrichter
D6/D7. Behalve dat C4 via een fik-
se voorschakel-"weerstand" wordt
geladen, wordt dat dus ook nog
maar eens voor de helft van de tijd
gedaan. Na verloop van tijd zal de
spanning over C4 echter I à 2 V
groter zijn dan de met PI ingestel-
de souree-spanning van T I. Op de
gate van Tl staat overigens dezelf-
de spanning als over C4. De
R/C-kombinatie R2/CS dient al-
leen voor het onderdrukken van
storingspieken. Doordat de span-
ning over C4 nu hoger is dan de

elektuur 7/8·91

Met deze analoge inschakelvertra-
ging kunt u het inschakelen van
een apparaat 3 tot 30 sekonden
uitstellen. Dit is bijvoorbeeld bij-
zonder handig voor Atari-bez itters
die het zat zijn om op de reset-
toets te moeten drukken totdat de
harddisk op toeren is. Met de in-
schakelvertraging wordt de corn-
puter namelijk pas ingeschakeld
als de harddisk klaar staat voor
gebruik.
De voeding voor de vertraging be-
trekken we direkt uit het lichtnet.
Via voorschakelkondensator Cl,
weerstand RI en bruggelijkrichter

56

DI ... 04 stabiliseert zenerdiode
05 de gelijkspanning over C2 op
22 V. Weerstand R6 staat parallel
aan CI om na het uitschakelen de
lading in CI snel af te voeren en
tot een veilige waarde terug te
brengen. Deze weerstand moet
minstens 250 V wisset- of 400 V
gelijkspanning kunnen verdragen.
In geval van twijfel plaatst u het
beste twee in serie geschakelde
weerstanden van 330 k parallel
aan Cl.
Voor de vertraging zorgt konden-
sator C4. Deze kondensator wordt
zeer langzaam geladen via C3 (irn-



souree-spanning. zal TI gaan ge-
leiden en op zijn beurt T2 open
sturen. Relais Rel trekt dan aan en
de belasting wordt ingeschakeld.
De spanning over het relais wordt
bovendien via 08 teruggekoppeld
naar de gate van T I. Deze meekop-
peling zorgt er voor dat TI en T2
niet alleen beginnen met gelei-
den, maar ook zo snel mogelijk in
verzadiging gestuurd.
Is het relais eenmaal ingescha-
keld, dan zal even later via R5/C6
transistor T3 gaan geleiden. Via
deze transistor wordt C4 ontladen,
zodat de schakeling vrijwel direkt
na het uitschakelen van de appa-
ratuur weer in de uitgangstoe-
stand staat met een ongeladen
C4. De vertragingstijd bij opnieuw
inschakelen wordt dus niet bekort
door een restlading in C4. Het re-
lais blijft ondanks een lege C4
aangetrokken, omdat via 08 de
spanning op de gate van Tl op peil
wordt gehouden. Alleen het uit-
schakelen van de voedingsspan-

~~~----------------------~------~@

914121·11

boden en bij het inbouwen zijn de
nodige veiligheidsvoorschriften in
acht te nemen (zie pagina 9).

ning laat het relais afvallen, waar-
na het na de ingestelde vertra-
gingstijd weer kan opkomen.
Het zal duidelijk zijn dat de hele
schakeling galvanisch met het
lichtnet is verbonden. Bij het
testen is dus voorzichtigheid ge-

(914121 )

ontwerp: O. Peltz (Duitsland)

-014- IQ-tester
bij op de veiligheid: de schakeling
mag uitsluitend uit een batterij
gevoed wordent De vier elektroden
(metalen plaatjes) worden in een
zweetband (die heeft tegenwoor-
dig elke jogger) gemonteerd. Doe
de zweetband om en zorg er voor
dat de elektroden kontakt maken
met de huid. Haren moet u daarbij
zoveel mogelijk verm ijden tussen
elektroden en huid. Eventueel en-
kele plekjes kaalscheren kan ook
helpen. (We hebben nog een tip
voor hoogintelligente personen:
het hoofd kaal scheren. Want hoe
luidt het spreekwoord ook weer?
Waar hersenen zitten. daar kun-
nen geen haren groeien!)
Met de potmeter moet u nu eerst
de uitslag van de meter op nul in-
stellen. Laat dit door iemand an-
ders doen terwijl u zichzelf pro-
beert te ontspannen. Dit gaat het
beste door aan uw kindertijd terug
te denken en daarbij eventueel
een kinderrijmpje op te zeggen (de
bekende slaapliedjes zijn ook pri-
ma). Is de afregeling gelukt, dan
komt de eigenlijke meting. Laat
ook hierbij weer een ander de me-
ter aflezen om een betrouwbaar re-
sultaat te krijgen. Nu moet u uw
brein maximaal gaan inspannen.
Neem daarvoor een wiskundeboek
uit de kast en probeer een som of
vergelijking op te lossen die u net
nog aan kunt. De interpretatie van

Wetenschappelijke onderzoeken
op het gebied van menselijke in-
telligentie hebben aangetoond
dat er een nagenoeg lineair ver-
band schijnt te bestaan tussen de
hersenaktiviteiten van een per-
soon en zijn IQ. Zoals met de
meeste grote ontdekkingen lijkt
dit achteraf gezien natuurlijk voor
de hand te liggen. Immers, als er
niet of nauwelijks wordt gedacht,
dan gebeurt er ook weinig. Het
meten van de hersenaktiviteiten is
gelukkig niet zo moeilijk. AI sinds
jaren is men in staat alfa- en beta-
golven van de hersenen te meten.
In Elektuur zijn daarvoor al diver-
se schema's gepubliceerd. Omdat
we voor het meten van de intelli-
gentie van een mens niet geïnte-
resseerd zijn in specifieke golven
maar in de totale hersen-aktivi-
teit, is daarvoor een heel simpele
schakeling voldoende. Het gaat
hier om een brugschakeling die
eerst op nul gesteld moet worden
bij een zo laag mogelijke hersen-
aktiviteit. Daarna geeft de uitslag
van de meter bij grote hersenakti-
viteit aan welk (relatief) IQ de
proefpersoon heeft.
Zoals het schema laat zien,
bestaat de IQ-meter uit enkele
weerstanden, een draaispoelmeter
en een hoofdband met vier elek-
troden (waarvan er twee met el-
kaar doorverbonden zijn). Let hier-
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de meter-uitslag is niet altijd even
gemakkelijk, want u zult zien dat
de naald onregelmatig uitslaat
terwijl u nadenkt. Op het moment
dat u de oplossing voor het wis-
kundige probleem vindt, vertoont
de uitslag echter een piek. Hoe de-
ze verschillen moeten worden
gelnterpreteerd is door de weten-
schappers nog niet helemaal uit-
gezocht, maar u kunt het verschil
in uitslag tijdens het denken ver-
gelijken met uw gemiddelde en uw
maximaal haalbare intelligentie.
In elk geval is de IQ-meter zeer ge-
schikt om verschillende personen
met elkaar te vergelijken. Het is
zelfs mogelijk om met deze scha-
keling door training uw eigen IQ
op te voeren (steeds moeilijkere
wiskunde-opgaves proberen).

(914125)
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souree-spanning. zal TI gaan ge-
leiden en op zijn beurt T2 open
sturen. Relais Rel trekt dan aan en
de belasting wordt ingeschakeld.
De spanning over het relais wordt
bovendien via 08 teruggekoppeld
naar de gate van T I. Deze meekop-
peling zorgt er voor dat TI en T2
niet alleen beginnen met gelei-
den, maar ook zo snel mogelijk in
verzadiging gestuurd.
Is het relais eenmaal ingescha-
keld, dan zal even later via R5/C6
transistor T3 gaan geleiden. Via
deze transistor wordt C4 ontladen,
zodat de schakeling vrijwel direkt
na het uitschakelen van de appa-
ratuur weer in de uitgangstoe-
stand staat met een ongeladen
C4. De vertragingstijd bij opnieuw
inschakelen wordt dus niet bekort
door een restlading in C4. Het re-
lais blijft ondanks een lege C4
aangetrokken, omdat via 08 de
spanning op de gate van Tl op peil
wordt gehouden. Alleen het uit-
schakelen van de voedingsspan-

~~~----------------------~------~@
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boden en bij het inbouwen zijn de
nodige veiligheidsvoorschriften in
acht te nemen (zie pagina 9).

ning laat het relais afvallen, waar-
na het na de ingestelde vertra-
gingstijd weer kan opkomen.
Het zal duidelijk zijn dat de hele
schakeling galvanisch met het
lichtnet is verbonden. Bij het
testen is dus voorzichtigheid ge-

(914121 )

ontwerp: O. Peltz (Duitsland)

-014- IQ-tester
bij op de veiligheid: de schakeling
mag uitsluitend uit een batterij
gevoed wordent De vier elektroden
(metalen plaatjes) worden in een
zweetband (die heeft tegenwoor-
dig elke jogger) gemonteerd. Doe
de zweetband om en zorg er voor
dat de elektroden kontakt maken
met de huid. Haren moet u daarbij
zoveel mogelijk verm ijden tussen
elektroden en huid. Eventueel en-
kele plekjes kaalscheren kan ook
helpen. (We hebben nog een tip
voor hoogintelligente personen:
het hoofd kaal scheren. Want hoe
luidt het spreekwoord ook weer?
Waar hersenen zitten. daar kun-
nen geen haren groeien!)
Met de potmeter moet u nu eerst
de uitslag van de meter op nul in-
stellen. Laat dit door iemand an-
ders doen terwijl u zichzelf pro-
beert te ontspannen. Dit gaat het
beste door aan uw kindertijd terug
te denken en daarbij eventueel
een kinderrijmpje op te zeggen (de
bekende slaapliedjes zijn ook pri-
ma). Is de afregeling gelukt, dan
komt de eigenlijke meting. Laat
ook hierbij weer een ander de me-
ter aflezen om een betrouwbaar re-
sultaat te krijgen. Nu moet u uw
brein maximaal gaan inspannen.
Neem daarvoor een wiskundeboek
uit de kast en probeer een som of
vergelijking op te lossen die u net
nog aan kunt. De interpretatie van

Wetenschappelijke onderzoeken
op het gebied van menselijke in-
telligentie hebben aangetoond
dat er een nagenoeg lineair ver-
band schijnt te bestaan tussen de
hersenaktiviteiten van een per-
soon en zijn IQ. Zoals met de
meeste grote ontdekkingen lijkt
dit achteraf gezien natuurlijk voor
de hand te liggen. Immers, als er
niet of nauwelijks wordt gedacht,
dan gebeurt er ook weinig. Het
meten van de hersenaktiviteiten is
gelukkig niet zo moeilijk. AI sinds
jaren is men in staat alfa- en beta-
golven van de hersenen te meten.
In Elektuur zijn daarvoor al diver-
se schema's gepubliceerd. Omdat
we voor het meten van de intelli-
gentie van een mens niet geïnte-
resseerd zijn in specifieke golven
maar in de totale hersen-aktivi-
teit, is daarvoor een heel simpele
schakeling voldoende. Het gaat
hier om een brugschakeling die
eerst op nul gesteld moet worden
bij een zo laag mogelijke hersen-
aktiviteit. Daarna geeft de uitslag
van de meter bij grote hersenakti-
viteit aan welk (relatief) IQ de
proefpersoon heeft.
Zoals het schema laat zien,
bestaat de IQ-meter uit enkele
weerstanden, een draaispoelmeter
en een hoofdband met vier elek-
troden (waarvan er twee met el-
kaar doorverbonden zijn). Let hier-
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de meter-uitslag is niet altijd even
gemakkelijk, want u zult zien dat
de naald onregelmatig uitslaat
terwijl u nadenkt. Op het moment
dat u de oplossing voor het wis-
kundige probleem vindt, vertoont
de uitslag echter een piek. Hoe de-
ze verschillen moeten worden
gelnterpreteerd is door de weten-
schappers nog niet helemaal uit-
gezocht, maar u kunt het verschil
in uitslag tijdens het denken ver-
gelijken met uw gemiddelde en uw
maximaal haalbare intelligentie.
In elk geval is de IQ-meter zeer ge-
schikt om verschillende personen
met elkaar te vergelijken. Het is
zelfs mogelijk om met deze scha-
keling door training uw eigen IQ
op te voeren (steeds moeilijkere
wiskunde-opgaves proberen).

(914125)
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---015---
Versterkers zonder uitgangskon-
densator hebben als nadeel dat er
bij een defekt gelijkspanning op
de luidsprekers kan komen te
staan. Dit is niet bepaald gezond
en het kan een fatale afloop voor
de speakers tot gevolg hebben!
Met de DC-protektor is dat echter
te voorkomen. U kunt de schake-
ling het beste voeden via een apar-
te voeding, dan zijn de ingrepen in
de versterker minimaal. Wel moet
die voeding gelijk met de verster-
ker in- en uitgeschakeld worden,
want bij het inschakelen zorgen
R3, C3 en Tl er voor dat het relais
(dat de luidsprekeruitgangen
schakelt) met ènige vertraging in-
schakelt. De versterker heeft dan
even tijd om zich goed in te stel-
len.
Gaat alles goed met de versterker,
dan gaat het signaal van de ver-
sterker van punt b via het relais-
kontakt en punt a naar de luid-
spreker. Door de grote RC-tijd kan
de "bipolaire" kondensator C1/C2
niet worden geladen door de wis-
selspanningen op de versterker-
uitgang. Ontstaat er echter door
een defekt een gelijkspanning op
de uitgang, dan worden Cl en C2
wel geladen via R2. Afhankelijk
van de polariteit van die spanning
zal T2 of T3 gaan geleiden. Daar-
door krijgt T4 geen basisstroom
meer en het relais valt af. Dat blijft
zo, zolang een gelijkspanning op

Onderdelenlijst

Weerstanden:
Rl = 1 x 22 k
R2 = 1 x 1 M
R.3 = 1x 220 k
R4,R6 = 2 x 10 k
R5,R7 == 2 x 390 k
R8 = 1x 470 Q

Kondensatoren:
CLC2 == 2 x 47 /À/50 V
C.3 ee lx47,.,/40V
C4 "" 1 x 100 /A/25 V

Halfgeleiders:
D1,D2 "" 2 x 1N4148
D3 1:1 1 x 1N4001
D4 "" 1. x LED
T1,T2 1:1 2 x BC550C
T.3 mi 1 x BC560C
T4 11:1 1 x Be517

Diversen:
Rel = 1 x 12-V·relais

(biJv. Siemens
V23127-A0002-A101)
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De-protektor
1

BC560C
BC550C
BC560C
BC517

C~E

C4

B

10011
2SV

R2

Q bHJ------~--r 0 .00,
914115-11

de versterker-uitgang staat.
De voeding van de DC-protektor
moet ongestabiliseerd en niet af-
gevlakt zijn. C4 zorgt voor vol-
doende afvlakking, maar belang-
rijker is dat C4 na het uitschake-
len van de versterker sneller leeg
is dan de elko's van de versterker-
voeding. Het relais valt dus al af
voordat de versterker een uitscha-

kel-plep kan produceren, waar-
door de luidspreker ook bij het uit-
schakelen geen bijgeluiden produ-
ceert. De stroomopname van de
schakeling is ongeveer 50 mA, af-
hankelijk van het gebruikte relais.

ontwerp: W. Teder (Duitsland)
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-016-
Veel batterij-gevoede apparaten
Iijden aan het euvel dat de batterij
net leeg is als je het apparaat wilt
gaan gebruiken. Waarschijnlijk is
de laatste gebrui ker (uzel f?) verge-
ten het apparaat uit te zetten. De
uitschakelvertraging uit dit artikel
kan in veel gevallen dan hulp bie-
den. Een druk op de knop is vol-
doende om het apparaat geduren-
de een vooraf bepaalde periode te
laten werken. Het bijzondere van
de schakeling is vooral dat zijn
stroomverbruik in rust 0,00 mA
bedraagt. Transistor T I schakelt
namelijk aan het eind van de cy-
clus de timer helemaal uit. Het in-
schakelen van de voeding komt
tot stand met de energie die in de
inschakelpuls zit. Wordt toets SI
ingedrukt, dan komt de voedings-
spanning direkt op kondensator
C2 te staan. Door het differentië-
rend effekt van de RC-kombinatie
C2/R2 kan diode DI op de V+-in-
gang van het IC kortstondig voe-
dingsspanning zetten. Deze ener-
gie is net voldoende om het IC te
aktiveren en de timer te starten.
Het eerste dat het IC na zijn aktive-
ring zal doen, is transistor T I in
geleiding brengen. Hierdoor wordt
het IC gedurende de rest van de
cyclus van energie voorzien. Aan
het eind van de cycl us spert TI

017-
Enkele maanden geleden (maart)
hebben we in Elektuur een schake-
ling gepubliceerd om met behulp
van de PC-meetkaart (december
'90+januari '91) temperaturen te
meten. De meetkaart kan vrij ge-
makkelijk van een extra LED-indi-
kator worden voorzien, waarmee
de werking van de software een-
voudig gekontroleerd kan worden.
Het achtergrondprogramma
TLOGGER zet namelijk om de 15
sekonden een puls op de lijn PBO
(deze lijn is via konnektor K6 naar
buiten uitgevoerd.) Natuurlijk
wordt het nivo op deze lijn niet wil-
lekeurig omgeschakeld, dit ge-
beurt op het moment dat TLOG-
GER kontroleert of er ook werke-
lijk een temperatuurmeting moet
worden uitgevoerd. Indien het ant-
woord op deze vraagja is, blijft het
hoge nivo op deze lijn ongeveer I

elektuur 7/8-91

uitschakelvertraging voor
batterij-voeding

c IE
B

914036-11

beeld bedoeld. De voedingsspan-
ning mag liggen tussen 5 en
15 volt. de minimale trigger-am-
plitude is 5 V. De uitschakeltijd
ligt bij de gegeven dimensione-
ring tussen I en 100 sekonden.
Tijdens het schakel-interval be-
draagt de stroomopname circa
4 mA (bij 6 V).

(914036)

LEO-indikator voor
temperatuur-logger

sekonde (afhankelijk van de snel-
heid van de computer) van kracht.
Als er niet gemeten wordt is deze
tijd aanzienlijk korter, namelijk
zo'n 80 ms. Daarnaast gebruikt de
software deze lijn om een eventue-
le foutkonditie naar buiten ken-
baar te maken. Indien bijvoor-
beeld TTRANS.CFG of TLOG-
GER.CFG niet gevonden worden,
het pad onjuist is, de schijf vol is
etc.. worden op deze lijn pulsen
met een frekwentie van I0 Hz ge-
zet.
In het schema is te zien op welke
wijze de LED (via een stukje band-
kabel) met K6 verbonden moet
worden. Een extra voeding is niet
nodig, de computer heeft voldoen-
de reserve om de LED te voeden.

(914067)

59

weer en wordt er geen energie
meer opgenomen.
De aan-tijd is afhankelijk van de
waarde van C3 en de totale weer-
stand van R4 en PI, in formule-
vorm:
t = (PI + R4) x C3 sekonden
Door T2 mag een maximale be-
lasting van 350 mA geschakeld
worden. De hier aangesloten be-
lasting LaI is slechts als voor-

o 0

o 0

o 0

o 0

T.



-018-
De oude bekende thuis-computer
C64 blijkt op veel plaatsen nog in-
gezet te worden om spelletjes mee
te spelen. Helaas veroorzaakt het
regelmatig omprikken van de
joystick-konnektor de nodige er-
gernis. De reden voor dit omscha-
kelen is dat sommige spelletjes
een joystick verwachten op Port I
en andere weer op Port 2. Acht
analoge schakelaars, verpakt in
twee IC's van het type CD4066,
kunnen een einde maken aan dit
eindeloos omsteken. Met behulp
van schakelaar SI is het nu moge-
lijk snel en effektief de signaallij-
nen van de joystick met Port I
danwel Port 2 te verbinden. Extra
interessant is het dat geen aparte
voeding nodig is, de schakeling
betrekt zijn energie uit de C64.

(914012)

ontwerp: U. Burret (Duitsland)

-019-
De auteur van deze schakeling had
er op een bepaald moment genoeg
van steeds de kelder in te moeten
lopen om te zien wanneer de was-
droger klaar was met zijn werk.
Om een indikatie boven in huis te
krijgen, bedacht hij een uiterst
simpele maar effektleve schake-
ling.
Een goed geïsoleerde reed-schake-
laar wordt op de spoel van de
(elektromechanische) einde-pro-
gramma-zoemer van de droger ge-
plakt. Vanuit het reed-relais loopt
een twee-aderig kabeltje omhoog
dat verbonden is met een zoemer

elektuur 7/8-91
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control-port-omschakelaar voor
C64

10
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zoemer-verlenger

*
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914003-11

en een 9-V-batterij. Zodra de was
droog is, begint de zoemer te pie-
pen. Let er op dat voor de zoemer
in deze schakeling een gelijkspan-
ningstype (dus eentje met inge-

bouwde oscillator) moet worden
genomen.

(914003)

ontwerp: R. I\ambach (Duitsland)
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--020--
Sommige radio-amateurs zijn bij-
zonder nauwkeurig met het bij-
houden van ontvangstrapporten.
andere amateurs (gewoonlijk de
UHF/VHF-luisteraars) zijn aanzien-
lijk minder kritisch en kijken zel-
den naar de S-meter van de ont-
vanger. Zij zijn al tevreden als te
horen is wat er uitgezonden wordt
door het station waarop is afge-
stemd. Deze schakeling is vooral
voor de eerste groep van luister-
vinken bestemd.
Gewoonlijk komt één S-punt op de
veldsterktemeter overeen met een
toename van de signaalsterkte
met 6 dB. S9 is daarbij gedefi-
nieerd als een signaalspanning
van 50 J.lVin een impedantie van
50 Q. Helaas hebben maar weinig
hedendaagse ontvangers zo'n ge-
kalibreerde ê-meter aan boord,
vandaar dat er grote verwarring is
bij de interpretatie van de sig-
naalsterkte-gegevens op de QSL-
kaarten die de ontvangst van een
zender bevestigen.
Deze schakeling kan gebruikt wor-
den om de ontvangen signaalni-
vo's heel nauwkeurig te meten, ze
maakt dus een einde aan de ver-
warring van de meetwaarden. De
omzetting van de lineaire signaal-
nlvo's naar een logaritmische ver-
deling komt voor rekening van de
geïntegreerde mixer NE604 van
Philips. De versterker in deze
mixer is met behulp van L1 en C2
afgestemd op de gebruikte mid-
denfrekwentie. In deze schakeling
gaan we uit van een middenfre-
kwentie van 455 kHz en deze
wordt aangeboden op Cl.
Het uitgangssignaal op pen 5 van
het IC is een stroom die qua groot-
te ligt tussen 0 en 50 J.lA. Twee

S-meter voor korte-golf-
ontvangers
1

C1

d-JQ 10n

16

R2

IC1
NE604N

weerstanden (R2 en R3) en diode
Dl vormen deze stroom om in een
gelijkspanning van 0 tot 5 V. Er is
gebruik gemaakt van twee
l%-weerstanden uit de E96-reeks
samen met een diode ter kompen-
satie van temperatuureffekten. In-
dien de opgegeven weerstands-

2 (print-Iayout in spiegelbeeld)

62

+

1n

-I
I
I

:9V
I
I
I

CB

471'
16V

*zie tekst

+

914050·11

Q.ttderde.Je.Jllijst

Weerstanden:
Rl == 1 x 5k6
R2 ==1 x60k4 (B96)
R3= 1 x 40k2 (B96)
R4,R5 "" 2 xl M
R6 = 1 x 2k2
PI ::::1 x 10-k-instelpotmeter
P2 ."'"1 x 500-Q-instelpotrneter

Konden$atoreu:
Cl =··1><10n
C2 = 1 x 12 n
C3 .•• C7,C9,C13,C14== 8 x 100 n
CS = 1 x 47·#-(/16V
CI0=lx 4n7
Cl1,C12 = 2 x 1n

Halfgeleiders:
Dl = 1 x lN414S
ICl ;;;;1 x NB604

)C2 = 1 x CA3130E

Diversen:
SI = 1 x druktoets
Ll =. 1 x lO-IAM-spoel
MI = 1 xdraaispoelinstrument
lmA
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waarde moeilijk verkrijgbaar is,
kan R2 vervangen worden door
twee parallel geschakelde
I %-weerstanden van 120 kQ, ter-
wijl R3 samen te stellen is uit een
serieschakeling van 39 k en I k
(ook I %-typen).
tiet bruikbare bereik van de om-
zetter in de NE604 ligt tussen 5 en
40 !-,A,wat overeenkomt met onge-
veer 70 dB. Op de uitgang van de
schakeling (pen 6 van le2) staat
de daarmee overeenkomstige
gelijkspanning van 0,5 tot 4 V. De
ondergrens van het bereik waarin
de NE604 gebruikt kan worden, is
beperkt door de eigen-ruis-bijdra-
ge van het IC; de bovengrens
wordt bepaald door verzadiging-
seffekten. Het beschikbare dyna-
mische bereik is echter ruim-
schoots voldoende voor deze toe-
passing, vooral als we bedenken
dat slqnaatnlvo's kleiner dan S3
nagenoeg nooit voorkomen en
weinig betekenis hebben bij de
korte-golfbanden.
De komponenten R4, C9 en CIO
onderdrukken stoorsignalen en
ruis, Oparnp IC2 is als spannings-
volger geschakeld en levert een
uitgangsspanning die loopt van 0
tot 5 V. Het draaispoelinstrument
MI is opgenomen tussen twee in-
stelpotmeters. PI wordt eerst op
maximale weerstand ingesteld,

021-
Deze LED-regeling maakt het mo-
gelijk om met behulp van een
stuurspanning de kleur van een
tweekleuren-LED traploos in te
stellen.
Is er geen stuurspanning op de in-
gang van de schakeling aanwezig,
dan licht de LED groen op; bij een
ingangsspanning gelijk aan de
voedingsspanning (+ 12 V) is de
kleur rood. Het hele trajekt daar-
tu sen geeft een geleidelijke over-
gang (via oranje en gel) tu sen
deze twee kleuren.
De rode en de groene LED die in de
twee-kleuren-LED verwerkt zijn,
worden ieder via een eigen trap
aangestuurd. Opamp ICla stuurt
de groene LED via weerstand R7.
opamp ICI b de rode LED via R8.
IC I b is een spanningsversterker
die het ingangssignaal met een
faktor 2 versterkt. Daardoor be-
gint de rode LED bij een ingangs-
spanning van circa 0.5 V te bran-
den en bij U,,,> Uh/2 licht ze
maximaal op.
IC I a is een inverterende versterker

elektuur 7/8·91

worden. alleen wa het geheel dan
komplexer geworden.
Schakelaar SI is optioneel en
heeft alleen tot doel de levensduur
van de batterij te verlengen, voor
het geval dat de 5-meter-schake-
ling in een draagbaar apparaat
wordt ingebouwd.

(914050)

ontwerp: A. Heinrich (Duitsland)

te verwaarlozen invloed. Een klein
stukje melkglas boven de twee-
kleuren-LED maakt het effekt van
de schakeling optimaal.

(914056)

ontwerp: R. sunn (Duitsland)

63

Vervolgens wordt een I1F-signaal
van 50!-,V op de ingang van de
schakeling gezet en wordt PI zo
ver teruggedraaid totdat de meter
op stand "59" staat.
Zoals gebruikelijk bij S-meters is
er een kompensatie in de schake-
ling aangebracht die er voor zorgt
dat de meter niet zal uitslaan on-
der een signaalnivo van 53. Daar-
voor dient P2. In principe zou IC2
ook voor deze klus ingezet kunnen

veelkleurige LED
met een versterkingsfaktor van
-2. Bovendien ligt de niet-inverte-
rende ingang van deze oparnp op
een v rhoogd nivo (halve voe-
dingsspanning). Bij ingangsspan-
ningen lager dan 6 V (UI" < Ub/2)
is de uitgang van de opamp hoog.
Zodra het ingangsnivo groter
wordt dan Uh/2 gaat de groene
LED minder helder branden, tot-
dat hij dooft bij een ingangsspan-
ning die bijna gelijk is aan de voe-
dingsspanning.
De voedingsspanning Uh van de
schakeling is niet k rf tisch. zolang
ze maar onder de 30 V blijft. Wel is
het belangrijk bij hogere voe-
dingsspanningen de weerstanden
R7 en R8 aan te passen. De totale
stroomopname wordt voorname-
lijk bepaald door de LED-stroom;
bij de gegeven dimensionering is
dat ongeveer 35 mA.
Er is bij het ontwerp van de scha-
keling geen rekening gehouden
met de drernpetspannlnq van iede-
re LED. Zeker bij wat hogere vee-
dingsspanningen heeft deze een
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022-
Het poetsen van de tanden is een
bezigheid die meerdere keren per
dag om de nodige aandacht
vraagt. Wetenschappelijk onder-
zoek heeft aangetoond dat drie
minuten poetsen de meest opti-
male tijd is. Wordt er langer ge-
poetst dan kan het tandvlees be-
schadigd worden _ Bij kortere
poetstijden wordt het tandvlees
niet optimaal gemasseerd en niet
alle tandplak verwijderd. Enkele
fabrikanten van elektrische tan-
denborstels bouwen daarom sinds
kort een timertje in dat na drie mi-
nuten een piepsignaaltje geeft ten
teken dat de schrobbeurt afgerond
kan worden. Wie op de ouderwetse
handmatige manier zijn tanden
reinigt moet deze handige timer
ontberen, vandaar dat wij hem
te hulp komen, De tandenpoets-
timer zorgt er voor dat drie minu-
ten nadat het poetsen begonnen
is een piepsignaaltje gaat klinken.
Wordt toets 51 ingedrukt dan
wordt de spanning op de ingangen

-023-
Bijzonder kompakt kunnen we de-
ze eenvoudige test-probe beslist
noemen. Met behulp van vijf tran-
sistoren, drie LED's, een zener-
diode en drie weerstanden kunnen
spannlnqsnlvo's bij digitale poor-
ten, zekeringen, dioden, batterijen
etcetera snel "gemeten" worden.
Natuurlijk gaal het hier niet om
exakte waarden, maar u krijgt wel
een aardige indikatie of er nog le-
ven in de brouwerij is. Omdat in
vrijwel iedere werkplaats een rom-
meldoos te vinden moet zijn waar-

tandenpoets-timer

t-t ei IClb

~-~'------~------

ICI ; 4093

van IC I a laag. Na het loslaten van
51 wordt C I via PI en RI langzaam
opgeladen en stijgt de spanning
weer op de ingangen. Zodra de
kondensatorspanning tot een be-
paalde waarde gestegen is, scha-
kelt de uitgang van IC I a weer van
hoog naar laag. De negatieve
flank die nu ontstaat zorgt er voor
dat de rond ICI d opgebouwde os-
cillator kortstondig gaat werken.

+

~

,~4, C3 '"!" sv
7 10~

tev

ICld ••4"

Gedurende de tijd die bepaald
wordt door de RC-kombinatie
R2/C2 klinkt een pieptoontje ten
teken dat de poets tijd verstreken
is. Met behulp van PI is de tijd op
exakt drie minuten in te stellen
Omdat deze CMOS-schakeling bij-
zonder weinig energie verbruikt,
kan een aan/uit-schakelaar ver-
va lIen.

(914065)

universele test-probe
in gebruikte komponenten liggen,
kunnen we rustig stellen dat de
schakeling voor een appel en een
ei in elkaar te zetten is.
De metingen worden uitgevoerd
met de pennen A en B. Als het
spanningsverschil tussen A en B
in het bereik van -1,9 tot + 2,0 V
ligt, gaat de rode LED (D2) bran-
den. Pen A wordt daarbij als refe-
rentiepunt gebruikt. De groene
LED (D3) gaat branden als op
pen B een spanning van + 1,4 V of
meer staat. De gele LED (D I) licht

64

01 = geel 02 = rood 03 = groen

op als op pen B een spanning van
- I1 V of negatiever wordt gezet.
Transistor T5 wordt in deze scha-
keling gebruikt als zenerdiode.
Door een transistor als zenerdiode
te gebruiken, kunnen we bezuini-
gen op het stroomverbruik, want
transistoren zeneren al bij een veel
lagere stroom op een stabiele ma-
nier dan gewone zenerdioden.
Met de probe kunnen ook wis-
selspanningen gemeten worden.
De maximale ingangsspanning is
sterk afhankelijk van de dissipatie
die weerstand RI kan verwerken.
Bij een 0,5-W-weerstand bedraagt
de maximale klemspanning circa
200 Vdf.

De opgenomen stroom van de
schakeling is sterk afhankelijk
van het aantal oplichlende LED's.
Bij een voedingsspanning van 3 V
loopt er maximaal 10 mA. In rust
is de opgenomen stroom zo laag
(circa 5 i'A) dat een aan/uit-scha-
kelaar niet nodig is.

(914071)

ontwerp: A. Cnenturiye (Enge-
land)
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--024--
Deze schakeling maakt het moge-
lijk om een 27C1001 (een 1 mega-
bit EPROM, georgantseerd als 128
K x 8) te programmeren met een
programmer die maximaal
512-kilobit-EPROM's aan kan (bijv.
27512 of 27C512). Via de adapter
kunnen we de 27CI001 program-
meren in twee blokken van 64 kilo-
byte. De adapter is uitgevoerd als
een extra IC-voet die tussen de
voet van de programmer en de
EPROM wordt geplaatst.
Via socket 1 komen de signalen
van de EPROM-programmer de
adapter binnen. Van daaruit gaan
bijna alle signalen rechtstreeks
naar socket 2 waarin de 27C1001
geplaatst wordt. Alleen OE/VPP en
CS kunnen niet direkt naar soc-
ket 2. Deze signalen moeten eerst
worden omgevormd tot de ge-
scheiden signalen OE, POMen VPP.
Als op OE/VPP de program-
meerspanning staat en CS "laag"
is, dan zal om te beginnen de pro-
grammeerspanning via 03 op de
VPP-aansluiting van de 27CI001
terecht komen. Omdat nu ook ze-
nerdiode 04 kan doorslaan, staat
op beide ingangen van IClb een
logische één. Dit betekent dat OE
van de 27CI001 hoog is en de
POM-ingang laag. Met andere
woorden: de 27CI001 wordt gepro-
grammeerd. Als de EPROM niet
wordt geprogrammeerd, dan

Onderdelenlijst

Weerstanden:
Rl Cl 1. x 10 Q
R2 :::: 1. x 10 k
R3 :::: 1. x ]00 Q

R4 Cl 1. x :1 k
R5 Cl 1 x 100 k

Kondensatoren:
Cl,C2 == 2 x 100 n
C3 :::: 1 x :1. IA

Halfgeleiders:
Dl = 1 x zenerdiode 5V6/400 mW
02 ee :1. x BAT85
03 = 1 x lN4148
04 = :1. x 8V2/400 mW
05 = 1 x LED, zie 51
ICI ::: 1 x 7411CTOO

Diversen:
51 ::::1 x wisselschakelaar met inge-

bouwde LED
Socket 1 ::::2 x 14-polige kon-

taktstrip met lange aansluitpennen
secket 2 :::: 1 x 32-pollge of

40-polige Zlf·socket plus twee
20-polige kontaktstrippen
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1-Mb-EPROM-programmeer-
adapter
1

t----1I----"[,71---'-'Hl-:;;,-r~~A-
L-----1711_---=.2f-{) A16 PGM[J..t.:!.!31'---lI'>I---,

AI5 3 nAI5 NC[}-.!!..

AI2 4 AI2 AI4n 29 AI4
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A6 6 A6 A8.7 A8 '/::
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A4 8 n A4 A 11: 25 A 11 ~

A3 9 n A3 orn[J.F=24__ l-7'I_-,
A2 10 n A2 AIO n 23 A 10 ~

AlilA I ~ :[W"'22__ --,

AO 12 AO 07n 21 07

00 13 00 06 n 20 06

Ol 14 Ol 05n" 9 05

02 15 02 04 n 18 04r -{Jol. 03n 17 03

-
1N4148......

SOCKET 1

AI5 1~28
AI2 2 AI2 AI4 27 AI4

A7 3 A7 AI3 26 AI3

A6 4 A6 A8 25 A8

A5 5 A5 A9
,. A9

A4 6 A4 All 23 All

A3 7 A3 OeNPP 22

A2 8 A2 AIO 21 AIO

AI 9 AI es 20

AO .n AO 07 19 07

00 11 00 06~ ~
Ol 12 Ol 05~ .!!..........Q§

02 13 02 04~ ~.tl-oI. 03~ ~

..,4
~\V2

'-+ ------i400mW'------()(e~
.~

[~O5!'R3 Cl ~ $0 $2 13è IC1c IC1d

10.~n 7 ~_"olR53 C2 8 11 IC1 = 74HCTOO

~~ =ion~~--------~----------------~~---------~----------~~O

wordt de VPP-aansluiting via 02
met + 5 V verbonden. Om de span-
ningsval over 02 laag te houden,
is voor 02 een Schottky-diode ge-
bruikt. Het hoogste adres-bit van
de 27C1001 moet met 51 worden
ingesteld. De in de schakelaar in-
gebouwde LED laat zien welk deel
van de EPROMmet 51 geselekteerd
is. Brandt de LED, dan wordt het
laagste blok van de EPROM gea-
dresseerd.

2 (print-Iayout in spiegelbeeld)

laEO~tel

m-cII
m-cII
m-cII
m-cII
m-cII
m-cII
m-cII
m-cII
m-cII
m-cII
m-cII
m-cII

~~::::::::;"'"
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tIet monteren van de elektroni-
sche komponenten op de print zal
niet veel problemen opleveren,
maar het monteren van socket I
en 2 is een verhaal apart. Secket I
wordt gemaakt van twee kon-
taktstrips met lange aansluitpen-
nen. Deze kontaktstrips worden op
de normale manier op de kom po-
nentenzijde van de print gemon-
teerd. De pennen die door hun ex-
tra lengte ruim aan de koperzijde

-025-
Deze schakeling bootst natuurge-
trouw de manier van voortbewe-
gen van een paard na. Door middel
van draaischakelaar 3 kan geko-
zen worden tussen stap, draf, ga-
lop rechts, galop links en achter-
waarts. De manier waarop het
paard zijn voeten neerzet. wordt
duidelijk op een achttal LED's
(DI ... 08) aangegeven. De simu-
lator is daarmee een veelzijdig de-
monstratie-model voor lustruk-
teurs en ruiters in opleiding.
De benodigde patronen voor het
aansturen van de LED's worden
door IC4 (een 8-KB-EPROM) gele-
verd. De hex-durnp toont de rele-
vante adressen met de bijbehoren-

uitsteken, worden echter na het
solderen niet afgeknipt. Indien de
uitstekende pennen nog niet lang
genoeg zijn om de adapter in de
programmer te laten passen, dan
kunt u deze verlengen door een
aantal IC-voetjes op de pennen te
steken.
Secket 2 moet minimaal een
32-pens Zlf'-socket zijn. We heb-
ben echter op de print ruimte gela-
ten om ook een 40-pens exern-

paard-simulator

plaar te kunnen monteren. Maar
omdat de kontaktstrips voor soc-
ket I in de weg zitten, moet soc-
ket 2 in een IC-voet gemonteerd
wordt. Het beste gebruikt u daar
hetzelfde type kontaktstrips voor,
maar dan met aansluitpennen van
de normale lengte.

on/werp: O. Rutiet (Duitsland)

(914035)

85 84 92 90 A2 22 2A09
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
0000 00 00 00 00 00 00
0000 00 00 00 00 00 00
000000 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00

Tabel 1. EPROI'I-Usting_

00000:
OOOLO:
00020:
00030:
00040:
00050:
00060:
00070:
00080:
00090:
OOOAO:
OOOBO:
OOOCO:
000 DO:
ooOEO:
OOOfO:

00 00 00 00 00 00 00 00
8400 21 00 8400 21 00
01 45 44 54 JO 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
80 A2 22 2A08 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
5A 12964869 5A 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
0000 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00

r------------------------------------------------------------------1+
6V

~ A oAfJ'-------------------"910 AO
~ IJ oe 2 9 AI

: 1~ ~ ~~~ :38~2 : ::
I." ICl '" 6 A4

74HC193 5 A5
4 IC3a 3 4 A5irê ~---"lOOWN" I'· J A7

9 ff~".~ ~uP ~~;~ ~ ~ ;-;.::

~Al0
.-- 14 l........ ~ Al1

100"'~~ l~C~.. ~I~O~ ~ AI2

lfiVC? ~p ~ Ne

10~.éC3 6V + J.16V:::t: L- +- -'
~-
R13 S3a ""'0-----j--1

t-~H toce ~~-t-='"

66

00 11 2 lAl lVI f'''''·------,
DI12 IA2 IY2f'".6-----+-,

02 11'1 6 IA3 IV3 f'=.'------1H-

~: ::: 11 ;:: ICZ'Y'" R' 4 'I):]JI
05 17 :3 2A2 14HC244 4x ";'600

06 18 5 2A3 2VI tL--
07 19 17 2A4 2V2 tI----- I' "-

6V 5 '"'. "" ,,"0•... x
IC4 ~ 'YJF- H'Hr

27C64 2Y4 F-
\lPP 1 1G 2"C 01 ...4",,-

_ 27 11 119
PGM ~

ëS~
ÖËtn

RS ••• B
4)( 5600

" ....'"'..,~.,.,."
05 .... HU

09,010 = lN4148

IC3 = 74HC13Z

....

914100-11
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tIet monteren van de elektroni-
sche komponenten op de print zal
niet veel problemen opleveren,
maar het monteren van socket I
en 2 is een verhaal apart. Secket I
wordt gemaakt van twee kon-
taktstrips met lange aansluitpen-
nen. Deze kontaktstrips worden op
de normale manier op de kom po-
nentenzijde van de print gemon-
teerd. De pennen die door hun ex-
tra lengte ruim aan de koperzijde

-025-
Deze schakeling bootst natuurge-
trouw de manier van voortbewe-
gen van een paard na. Door middel
van draaischakelaar 3 kan geko-
zen worden tussen stap, draf, ga-
lop rechts, galop links en achter-
waarts. De manier waarop het
paard zijn voeten neerzet. wordt
duidelijk op een achttal LED's
(DI ... 08) aangegeven. De simu-
lator is daarmee een veelzijdig de-
monstratie-model voor lustruk-
teurs en ruiters in opleiding.
De benodigde patronen voor het
aansturen van de LED's worden
door IC4 (een 8-KB-EPROM) gele-
verd. De hex-durnp toont de rele-
vante adressen met de bijbehoren-

uitsteken, worden echter na het
solderen niet afgeknipt. Indien de
uitstekende pennen nog niet lang
genoeg zijn om de adapter in de
programmer te laten passen, dan
kunt u deze verlengen door een
aantal IC-voetjes op de pennen te
steken.
Secket 2 moet minimaal een
32-pens Zlf'-socket zijn. We heb-
ben echter op de print ruimte gela-
ten om ook een 40-pens exern-

paard-simulator

plaar te kunnen monteren. Maar
omdat de kontaktstrips voor soc-
ket I in de weg zitten, moet soc-
ket 2 in een IC-voet gemonteerd
wordt. Het beste gebruikt u daar
hetzelfde type kontaktstrips voor,
maar dan met aansluitpennen van
de normale lengte.

on/werp: O. Rutiet (Duitsland)

(914035)

85 84 92 90 A2 22 2A09
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
0000 00 00 00 00 00 00
0000 00 00 00 00 00 00
000000 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00

Tabel 1. EPROI'I-Usting_
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OOOLO:
00020:
00030:
00040:
00050:
00060:
00070:
00080:
00090:
OOOAO:
OOOBO:
OOOCO:
000 DO:
ooOEO:
OOOfO:

00 00 00 00 00 00 00 00
8400 21 00 8400 21 00
01 45 44 54 JO 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
80 A2 22 2A08 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
5A 12964869 5A 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
0000 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
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--- -------------------------

de data. De adressering komt voor
rekening van schakelaar S3a en
teller I I. De oscillator rond IC3c
zorgt er voor dat de opeenvolgen-
de adressen automatisch gegene-
reerd worden. De snelheid waar-
mee het "paard" loopt, kunt u met
potmeter PI naar smaak instellen.
Bovendien kan de oscillator wor-
den geblokkeerd door schakelaar
51 te sluiten. In dat geval is tel-
kens een druk op 52 nodig voordat
het volgende patroon op de LED's
verschijnt. I 3a, R9, D9 en DIO le-

026-
Sommige videokamera's hebben
een aansluitbus voor een af-
standsbediening. Het blijkt echter
lang niet altijd probleemloos om
via deze bus een interval-sturing
aan te sluiten. Een camcorder als
bijvoorbeeld de Blaupunkt 8010
moet namelijk niet met een scha-
kelaar aan /utt-geschaketd wor-
den, maar met behulp van een
40 ... 60 ms lange puls. Een eer-
ste puls schakelt de kamera in,
een volgende schakelt hem weer
uit. Met gewone schakelaars en
handbediening is het zo een bijna
onmogelijke zaak de kamera beo
trouwbaar te bedienen, terwijl de
benodigde speciale schakelaars
nauwelijks te krijgen zijn.
Met deze timer worden beide pul-
sen automatisch opgewekt. waar-
bij de tijd tussen de pulsen is in te
stellen van circa I tot 10 s. Een
9-V-batterij voldoet uitstekend als
voeding, want de stroomopname
is slechts 330 !JA. De werking van
de schakeling is heel goed te vol-
gen in het afgebeelde tijdvolgor·
de-diagram. Bij het sluiten van
schakelaar SI (signaal A) zorgt het
differentiërende netwerkje C I I R2
er voor dat IC2a - ook als 51 lang·
durig gesloten wordt - maar een
korte ingangspuls krijgt (signaal
B). Als we er van uit gaan dat de
schakeling in de rustpositie
stond, dan is de andere ingang
van IC2a hoog en kan de uitgang
dus ten gevolge van signaal Beven
laag worden (signaal Cl. Via de dis-
kreet opgebouwde AND
(DI ID2/R3) triggert deze puls mo-
noflop ICIa die vervolgens met
signaal E transistor TI in gelei·
ding brengt. TI dient als
start/stop-schakelaar voor de
camcorder. De drain en souree van
deze transistor worden op de ka-
mera aangesloten.
Tegelijk met het opwekken van de

elektuur 7/8·91

veren bij dejuiste adressen een re-
set-puls voor de teller; de power-
up-reset wordt geleverd door C2 en
een weerstand van array RIO.
De schakeling werd speciaal voor
batterijvoeding ontworpen. Vier in
serie geschakelde penlights leve-
ren de benodigde 6-V-voedings·
spanning. Een aparte aanluit-
schakelaar is overbodig, want de
stroomvoorziening wordt met de
b-sektie van 53 geschakeld. Dank-
zij de CMOS-uitvoering van de
2764 is het stroomverbruik maxi-

maal 35 mA. De simulator kan op
een stukje experimenteerprint
worden opgebouwd, of u kunt zelf
een printje ontwerpen. In beide
gevallen dienen de LED's konform
het schema te worden opgesteld.
dus twee rijen van vier LED's met
DI linksboven en D5 linksonder!
Het hoofd van het paard bevindt
zich dan rechts, de staart links.

(914100)
Naar een idee van O. t.euscties-
Dreess (Duitsland)

videokamera-timer
1

die tijd wordt door het laag hou-
den van signaal H schakelaar 5 I
geblokkeerd. Is de tijd van mono-
flop ICI b verstreken, dan veroor-
zaakt het hoog worden van signaal
H via IC2d dat ICIa opnieuw ge-
triggerd wordt en een stoppuls
naar de kamera gaat. 11ierna keert
de schakeling weer terug in de
rustposttie. in afwachting van het
opnieuw sluiten van SI.
In de getekende uitvoering is deze
schakeling uitstekend te gebrui-
ken bij het opnemen van titels en
dergelijke. Een druk op de knop en
de titel voor de kamera-lens wordt
gedurende een aantal sekonden
opgenomen. In plaats van SI kunt
u op punt A ook een interval·timer
aansluiten voor het maken van
versnelde opnamen.

IClb

r-6 IC1a

ICl = TLC556
IC2=40ll

<089V
"' è "ICI IC'

lilt SI

(914089)

ontwerp: O. Nagl (Duitsland)

startpuls door ICIa wordt ook ICI b
getriggerd om de tijd voor het in-
terval tussen start· en stoppuls te
meten. De lengte van het interval
is in te stellen met PI. Gedurende

'l _
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de data. De adressering komt voor
rekening van schakelaar S3a en
teller I I. De oscillator rond IC3c
zorgt er voor dat de opeenvolgen-
de adressen automatisch gegene-
reerd worden. De snelheid waar-
mee het "paard" loopt, kunt u met
potmeter PI naar smaak instellen.
Bovendien kan de oscillator wor-
den geblokkeerd door schakelaar
51 te sluiten. In dat geval is tel-
kens een druk op 52 nodig voordat
het volgende patroon op de LED's
verschijnt. I 3a, R9, D9 en DIO le-

026-
Sommige videokamera's hebben
een aansluitbus voor een af-
standsbediening. Het blijkt echter
lang niet altijd probleemloos om
via deze bus een interval-sturing
aan te sluiten. Een camcorder als
bijvoorbeeld de Blaupunkt 8010
moet namelijk niet met een scha-
kelaar aan /utt-geschaketd wor-
den, maar met behulp van een
40 ... 60 ms lange puls. Een eer-
ste puls schakelt de kamera in,
een volgende schakelt hem weer
uit. Met gewone schakelaars en
handbediening is het zo een bijna
onmogelijke zaak de kamera beo
trouwbaar te bedienen, terwijl de
benodigde speciale schakelaars
nauwelijks te krijgen zijn.
Met deze timer worden beide pul-
sen automatisch opgewekt. waar-
bij de tijd tussen de pulsen is in te
stellen van circa I tot 10 s. Een
9-V-batterij voldoet uitstekend als
voeding, want de stroomopname
is slechts 330 !JA. De werking van
de schakeling is heel goed te vol-
gen in het afgebeelde tijdvolgor·
de-diagram. Bij het sluiten van
schakelaar SI (signaal A) zorgt het
differentiërende netwerkje C I I R2
er voor dat IC2a - ook als 51 lang·
durig gesloten wordt - maar een
korte ingangspuls krijgt (signaal
B). Als we er van uit gaan dat de
schakeling in de rustpositie
stond, dan is de andere ingang
van IC2a hoog en kan de uitgang
dus ten gevolge van signaal Beven
laag worden (signaal Cl. Via de dis-
kreet opgebouwde AND
(DI ID2/R3) triggert deze puls mo-
noflop ICIa die vervolgens met
signaal E transistor TI in gelei·
ding brengt. TI dient als
start/stop-schakelaar voor de
camcorder. De drain en souree van
deze transistor worden op de ka-
mera aangesloten.
Tegelijk met het opwekken van de
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veren bij dejuiste adressen een re-
set-puls voor de teller; de power-
up-reset wordt geleverd door C2 en
een weerstand van array RIO.
De schakeling werd speciaal voor
batterijvoeding ontworpen. Vier in
serie geschakelde penlights leve-
ren de benodigde 6-V-voedings·
spanning. Een aparte aanluit-
schakelaar is overbodig, want de
stroomvoorziening wordt met de
b-sektie van 53 geschakeld. Dank-
zij de CMOS-uitvoering van de
2764 is het stroomverbruik maxi-

maal 35 mA. De simulator kan op
een stukje experimenteerprint
worden opgebouwd, of u kunt zelf
een printje ontwerpen. In beide
gevallen dienen de LED's konform
het schema te worden opgesteld.
dus twee rijen van vier LED's met
DI linksboven en D5 linksonder!
Het hoofd van het paard bevindt
zich dan rechts, de staart links.

(914100)
Naar een idee van O. t.euscties-
Dreess (Duitsland)

videokamera-timer
1

die tijd wordt door het laag hou-
den van signaal H schakelaar 5 I
geblokkeerd. Is de tijd van mono-
flop ICI b verstreken, dan veroor-
zaakt het hoog worden van signaal
H via IC2d dat ICIa opnieuw ge-
triggerd wordt en een stoppuls
naar de kamera gaat. 11ierna keert
de schakeling weer terug in de
rustposttie. in afwachting van het
opnieuw sluiten van SI.
In de getekende uitvoering is deze
schakeling uitstekend te gebrui-
ken bij het opnemen van titels en
dergelijke. Een druk op de knop en
de titel voor de kamera-lens wordt
gedurende een aantal sekonden
opgenomen. In plaats van SI kunt
u op punt A ook een interval·timer
aansluiten voor het maken van
versnelde opnamen.

IClb

r-6 IC1a

ICl = TLC556
IC2=40ll

<089V
"' è "ICI IC'

lilt SI

(914089)

ontwerp: O. Nagl (Duitsland)

startpuls door ICIa wordt ook ICI b
getriggerd om de tijd voor het in-
terval tussen start· en stoppuls te
meten. De lengte van het interval
is in te stellen met PI. Gedurende
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027-
De LM334Z van National Semicon-
ductor is een driebenige instelba-
re stroombron waarvan de stroom
over een bereik van I : 10000 kan
worden ingesteld (lfJA ... 10 mA).
De spanning over de stroombron
mag variëren van I tot 30 V. Bo-
vendien kan de stroombron "zwe-
vend" in een schakeling worden
geplaatst. In principe is er voor
het instellen van de stroom
slechts een weerstand nodig. De
stroom is dan echter sterk afhan-

1

914032·11

-028-
Deze overload·indikator bestaat
uit een vensterkomparator die de
grootte van een laagfrekwent-sig-
naai "meet". Twee opamps uit een
TL072 zijn aangesloten op een
spanningsdeler (R3, R2, PI en RI)
die de referentiespanningen le-
vert. Via twee dioden (DI en D2)
die als enkelzijdige gelijkrichter
fungeren, sturen de uitgangen van
de opamps een transistor (Tl) die
op zijn beurt een LED aktiveert. De
kombinatie R5/R6/C2 zorgt er
voor dat ook bij korte signaalpie-
ken de LED voldoende lang
oplicht. Via DI (of D2) en R5 wordt
C2 vrij snel opgeladen, waarna de-
ze zich langzaam ontlaadt via R6,
R9 en de basis-emitter-overgang
van T I. Ook C I draagt er toe bij
dat de LED nog wat langer blijft
oplichten.
Bij voldoende signaal aan de in-
gang wordt door de positieve sig-
naalhelft opamp ICIa omgescha-
keld en door de negatieve signaal-
helft opamp ICI b. Op deze wijze
kan men ook bij asymmetrische
signalen zien wanneer er een piek
over de maximale waarde heen

elektuur 7/8·91

van de stroombron wordt dan ook
gekompenseerd). Het beste gaat
dat door het IC en de diode met
wat koel pasta in een stukje krimp-
kous tegen elkaar te krimpen, zo-
als figuur 2 laat zien. Met behulp
van R. kan de stroombron op elke
waarde tussen I fJAen 10 mA wor-
den ingesteld, maar ze is het
nauwkeurigst in het gebied van
10 fJA... I mA. De stroom die de
stroombron levert, is uit te reke-
nen met: Is = 2 1 (15R,). Voor Rk
wordt een weerstand genomen
met een tienmaal zo grote waarde.
Ingesteld op de zojuist beschreven
manier en bij een goede thermi-
sche koppeling tussen IC en diode
hebben we bij Is < I mA een tem-
peratuurdrift gemeten van maxi-
maal 0,02 %1 oe. De grootste drift
trad op bij I, ~ 5 mA, namelijk
0,08 %1 oe. De metingen werden
uitgevoerd bij een voedingsspan-
ning van 9 V.

temperatuur-gekompenseerde
stroombron
kelijk van de temperatuur (circa
+ 0,33%1 °C). Dit maakt het overi-
gens ook mogelijk om de stroom-
bron als temperatuursensor te ge-
bruiken. Om er een echt stabiele
stroombron van te maken, zijn er
nog een weerstand en een diode
nodig. Hoe alle vier de onderdelen
met elkaar verbonden moeten
worden, ziet u in het schema. Voor
een goede stabiliteit moet de dio-
de therm isch met het IC gekop-
peld worden (de eigenverwarming

2

914032-12

overload-indikator

(914032)

1

r-
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gaat. Door de toegepaste symme-
trische voeding en de symme-
trisch opgezette deler kan men
met één potmeter de referenties
voor beide opamps tegelijk instel-
len.
De stroomopname van de schake-
ling zonder brandende LED is laag,
slechts 5 ... 6 mA. Wordt een te

--029--
Tegenwoordig zijn er zoveel ver-
schillende standaards voor bus-
sen en netwerken dat het bijna
niet meer mqgelijk is een volledig
overzicht te houden. Zonder de
pretentie te hebben dat we alle be-
schikbare informatie noemen,
hebben we de eigenschappen van
de meest gangbare bussen eens
op een rijtje gezet. Hierbij wordt
gekeken naar het toepassingsge-
bied en de manier waarop de infor-
matie wordt overgebracht. Los
daarvan moet men er rekening
mee houden dat het bij iedere bus
nodig is om de hulp van software
in te roepen als de data verzonden
moeten worden. Zo is een heel be-
kend netwerk voor een kantoo-
romgeving met PC's Ethernet;
software die dit protokol mogelijk
maakt wordt aangeboden onder
namen zoals NovelI en Lantastic.
De verschillende bussen op een rij:
De Ethernet- en Thfn-Etb er-
net-bussen zijn bedoeld om als
LAN (Local Area Network) de kom-
munikatie te verzorgen tussen
PC's onderling en tussen PC's en
randapparatuur zoals printers en
plotters. De hoofdtoepassing is
kantoorautomatisering.
De 'ST-bus ("Integrated Service

70

hoge spanning gedetekteerd, dan
loopt de stroom door het oplich-
ten van de LED op tot circa 25 mA.
Met de aangegeven waarden voor
de spanningsdeler kan men het re-
ferentie-nivo instellen tussen ruw-
weg 0,9 en 5,5 V.
De schakeling kan ook op de uit-
gang van een eindversterker wor-

OnderdelenUJst

Weerstanden:
Rl,R3,R8,R9 ". 4 x 10 k
R2 :::: 1 x lk8
R4.;:; 1 x lk5
R5::::1Xlk
R6,R7 = 2 x 100 k
Pl ". 1 x 10-k-instelpQtmeter

Kondensatoren:
Cl ::::tx 10 /-tIS5 V
C2 :::: 1 x 1 1-(/35 V
C3,C4 == 2 x 100 n

Halfgeleiders:
Dl,D2 ::::2 x IN4148
D3 :::: 1 x LeD rood
Tl = 1 x BC547B
ICI ::::1 x TL072 of TL082

den aangesloten, maar dan dient
men spanningsdeler R8/R7 wel
aan te passen en eventueel te- be-
veiligen met twee dioden naar de
voedingslijnen.

(914116)

ontwerp: W. Teder (Duitsland)

kommunikatiebussen
Tabel

max. lengte
in meters

soort
informatie

type
verbinding

naam van
netwerk

Ethernet
Thin Ethernet
IST
D2B
CAN
Future +
125
12C

2500
925
300
150
100
systeem nivo
prints
prints

data
data
data
besturing
besturing
data
data
data +
besturing

data-
formaat
serieel
serieel
serieel
serieel
serieel
parallel
serieel
serieel

1 koaxkabel
1 koaxkabel
2 aders
.3 aders
2 aders

2 aders

Terminal") is een lokaal netwerk
voor woonhuizen en kantoren. Het
voldoet aan de ISDN-norm, een
norm die de PTT binnenkort gaat
gebruiken om alle informatie (in-
klusief spraak) van woning tot wo-
ning te distribueren. Deze bus is
bestemd voor kommunikatie met
telefoons, beeldtelefoons, PC's,
alarmsystemen en voor metingen
van gas, water en elektriciteit.
De D2B-bus (Domestic Digital
Bus) is bedoeld om audio- en vi-
deo-apparatuur met elkaar te ver-
binden. Sinds kort is deze bus te
vinden op de nieuwste radio's en
televisies.

De eAN-bus (Controller Area Net-
work) is vooral bestemd voor re-
gelsystemen in een omgeving met
veel storingen. Hierbij kan men
denken aan besturingen in in-
dustriële systemen en auto's (de
CAN-bus wordt door Mercedes in
de nieuwe S-klasse toegepast). Met
behulp van slechts twee draden
wordt zowel de voedingsspanning
als de informatie gedistribueerd.
Fulurebus + is een nieuwe stan-
daard voor het parallel verwerken
van gegevens binnen de PC. Hier
bij gaat het om bussen met een
breedte van 32 tot 256 bits. Langs
deze paden kunnen verschillende

elektuur 7/8-91
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gaat. Door de toegepaste ymrne-
trische voeding en de symme-
trisch opgezette deler kan men
met één potmeter de referenties
voor beide opamps tegelijk instel-
len.
De stroomopname van de schake-
ling zonder brandende LED is laag.
slechts 5 ... 6 mA. Wordt een te

-029-
Tegenwoordig zijn er zoveel ver-
schillende standaards voor bus-
sen en nelwerken dat het bijna
niet meer mqgelijk is een volledig
overzicht te houden. Zonder de
pretentie te hebben dat we alle be-
schikbare informatie noemen.
hebben we de eigenschappen van
d meest gangbare bussen eens
op een rijtje gezel. Hierbij wordt
gekeken naar het toepassingsge-
bied en de manier waarop de infor-
matie wordt overgebracht. Los
daarvan moet men er rekening
mee houden dat het bij iedere bus
nodig is om de hulp van software
in te roepen als de data verzonden
moeten worden. Zo is een heel be-
kend netwerk voor een kantoo-
romgeving met PC's Ethernet:
software die dit protokol mogelijk
maakt wordt aangeboden onder
namen zoals NovelI en Lantastic.
De verschillende bussen op een rij:
De Ethernet- en Thin-Ether-
net-bussen zijn bedoeld om als
LAN (La al Area Network) de kom-
munikatie te verzorgen tussen
PC's onderling en tussen PC's en
randapparatuur zoals printers en
plotters. De hoofdtoepassing is
ka ntoora utomatiseri ng.
De IST-bus ("Integrated Service

70

hoge spanning gedetekteerd. dan
loopt de stroom door het oplich-
ten van de LED op tot circa 25 mA.
Met de aangegeven waarden voor
de spanningsdeler kan men het re-
ferentie-nivo instellen tussen ruw-
weg o.s en 5.5 V.
De schakeling kan ook op de uit-
gang van een eindversterker wor-

Onderdelen lijst

Weerstanden:
RI.R:3.RB.R9 - 4 x 10 k
R2 - t x t kB
R4 - I x Ik5
R5 - I x t k
R6.R7 = 2 x 100 k
PI. 1 x 10-k-lnstelpotmeter

Kondensatoren:
Cl = I x 101'/:35 V
C2 = I x I I'/ 35 V
C:3.C4 = 2 x 100 n

Halfgeleiders:
01.02 = 2x lN4148
03 = 1 x LEO rood
TI • 1 x BC547B
IC I • 1 x TL072 of TL082

den aangesloten. maar dan dient
men spanningsdeler RB/R7 wel
aan te passen en eventueel te be-
veiligen met twee dioden naar de
voedingslijnen.

(914116)

ontwerp: W. Teder (Duitsland)

kommunikatiebussen
Tabel

naam van max. lengte soort data- type
netwerk in meters Informatie formaat verbinding

Ethernet 2500 data serieel 1 koaxkabel
Thln Ethernet 925 data serieel 1 koaxkabel
IST 300 data serieel 2 aders
O'B l50 besturing serieel 3 aders
CAN 100 besturing serieel 2 aders
Future + systeemnivo data parallel
l'S prints data serieel
I'C prints data + serieel 2 aders

besturing

De Ci\N-bus (Con trol Ier Area Net-
work) is voora I bestemd voor re-
gelsystemen in een omgeving met
veel storingen. Hierbij kan men
denken aan besturingen in in-
dustriële systemen en auto's (de
CAN-bus wordt door Mercedes in
de nieuwe S-klasse toegepast). Met
behulp van slechts twee draden
wordt zowel de voedingsspanning
als de informatie gedistribueerd.
f'uturebus + is een nieuwe stan-
daard voor het parallel verwerken
van gegevens binnen de Pc. Hier
bij gaat het om bussen met een
breedte van 32 tot 256 bits. Langs
deze paden kunnen verschillende
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Terminal") is een lokaal netwerk
voor woonhuizen en kantoren. Het
voldoet aan de ISDN-norm. een
norm die de PTT binnenkort gaat
gebruiken om alle informatie (in-
klu ief spraak) van woning tot wo-
ning te distribueren. Deze bus is
bestemd voor kommunikatie met
telefoons. beeldtelefoons. PC's.
alarmsystemen en voor met ingen
van gas. water en elektriciteit.
De D'B-bus (Domestic Digital
Bus) is bedoeld om audio- en vi-
deo-apparatuur met elkaar te ver-
binden. Sinds kort is deze bus te
vinden op de nieuwste radio's en
televisies.



processoren de data met zeer hoge
kloksnelheid uitwisselen.
De I'S·bus (Inter IC'sound) is ont-
worpen om digitale audio (16 bits
stereo) tussen IC's in een digitaal
audio-systeem uit te wisselen. Om
de print zo kompakt mogelijk te
houden worden deze data niet
parallel maar serieeloverge·

-030-
Regelmatig krijgen we verzoeken
om een zaagtandgenerator te pu-
bliceren die gebruikt kan worden
bij een oscilloskoop. De eisen zijn
kort en bondig: mooi lineair, her-
triggerbaar en uiteraard in het beo
zit van een ingebouwde automaat
die voor het starten zorgt als er
geen trigger·signaal aanwezig is.
De schakeling is uiteindelijk heel
kompakt gebleven. Een monosta-
biele multivibrator (IC3a) gene·
reert intern een zaagtand om voor
de timing te zorgen, Gewoonlijk is
deze door de gebruikte RCkombi·
natie niet lineair. Door de weer-
stand te vervangen door een
stroombron (TI, R4, P2) wordt dit
probleem ondervangen, Zodra een
positieve puls op ingang B van

bracht. De bus kan slechts korte
afstanden, dus binnen een appa-
raat. overbruggen,
De I'C·bus (Inter IC-bus) is even-
eens bestemd voor kommunika-
tie tussen IC's onderling, Over de-
ze bus worden niet alleen data
maar ook kommando's verzonden,
In tegenstelling tot de eerder ge-

noemde 12S·bus is deze bus vrij
traag en absoluut niet bestemd
voor het snel verzenden van grote
hoeveelheden data,

(914025)
(bron: rnttips componenten kom-
pas, nov, 1990)

getriggerde zaagtandgenerator

ICJb

IC3a verschijnt wordt er een zaag-
tand opgewekt. De periodetijd van
de zaagtand is afhankelijk van de
stand van 51 en P2. Om de kwali-
teit van de zaagtand niet te bein-
vloeden wordt hij gebufferd door
een FET (T2). Het spanningsnivo
op de gate van de FET ligt tussen
o en 3,5 V, op de souree is dat iets
lager. Het blokvormige signaal op
de Q·uitgang van IC3a kan ge·
bruikt worden om de elektro-
nenstraal tijdens de terugslag van
de zaagtand te onderdrukken.
Voor de verwerking van het trig-
ger-signaal is 5chmitt-trigger ICIa
verantwoordelijk. Deze oplossing
is simpel en goedkoop, maar heeft
als nadeel dat het ingangssignaal
minimaal I Veilmoet bedragen, PI

kan gebruikt worden om het DC
nivo op de ingang te kompense-
ren, Het is ook nog mogelijk te ex-
perimenteren met de waarde van
RI en R2, omdat deze twee
weerstanden het instelbereik beo
palen.
Zolang er trigger-signalen blijven
verschijnen, worden door IC3a
zaagtanden opgewekt. Omdat
IC2a dezelfde trigger-signalen
krijgt, wordt ook hij repeterend
gestart. Er is echter een essentieel
verschil tussen de gebruikte
74HCTI23en74HCT221. De erste
is namelijk in tegenstelling tot de
74HCT221 hertriggerbaar en
wordt dus steeds herstart. De
74HCT221 wordt pas weer gestart
als hij de lopende periode afge-

Cl

IC1 ,",74HCT132
IC2 = 74HCT12J
ICJ = 74HCT221

2NJ820 BF245A

01,,5
C

A 9

o '

IC3a

5V

'.ICt te2 ICl

~

U
i------------- -0,
1
1,,,

BF245A

.----""15
Reut

Cex!

P3
10. 12V

914()66..11
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processoren de data met zeer hoge
kloksnelheid uitwisselen.
De I'S·bus (Inter IC'sound) is ont-
worpen om digitale audio (16 bits
stereo) tussen IC's in een digitaal
audio-systeem uit te wisselen. Om
de print zo kompakt mogelijk te
houden worden deze data niet
parallel maar serieeloverge·

-030-
Regelmatig krijgen we verzoeken
om een zaagtandgenerator te pu-
bliceren die gebruikt kan worden
bij een oscilloskoop. De eisen zijn
kort en bondig: mooi lineair, her-
triggerbaar en uiteraard in het beo
zit van een ingebouwde automaat
die voor het starten zorgt als er
geen trigger·signaal aanwezig is.
De schakeling is uiteindelijk heel
kompakt gebleven. Een monosta-
biele multivibrator (IC3a) gene·
reert intern een zaagtand om voor
de timing te zorgen, Gewoonlijk is
deze door de gebruikte RCkombi·
natie niet lineair. Door de weer-
stand te vervangen door een
stroombron (TI, R4, P2) wordt dit
probleem ondervangen, Zodra een
positieve puls op ingang B van

bracht. De bus kan slechts korte
afstanden, dus binnen een appa-
raat. overbruggen,
De I'C·bus (Inter IC-bus) is even-
eens bestemd voor kommunika-
tie tussen IC's onderling, Over de-
ze bus worden niet alleen data
maar ook kommando's verzonden,
In tegenstelling tot de eerder ge-

noemde 12S·bus is deze bus vrij
traag en absoluut niet bestemd
voor het snel verzenden van grote
hoeveelheden data,

(914025)
(bron: rnttips componenten kom-
pas, nov, 1990)

getriggerde zaagtandgenerator

ICJb

IC3a verschijnt wordt er een zaag-
tand opgewekt. De periodetijd van
de zaagtand is afhankelijk van de
stand van 51 en P2. Om de kwali-
teit van de zaagtand niet te bein-
vloeden wordt hij gebufferd door
een FET (T2). Het spanningsnivo
op de gate van de FET ligt tussen
o en 3,5 V, op de souree is dat iets
lager. Het blokvormige signaal op
de Q·uitgang van IC3a kan ge·
bruikt worden om de elektro-
nenstraal tijdens de terugslag van
de zaagtand te onderdrukken.
Voor de verwerking van het trig-
ger-signaal is 5chmitt-trigger ICIa
verantwoordelijk. Deze oplossing
is simpel en goedkoop, maar heeft
als nadeel dat het ingangssignaal
minimaal I Veilmoet bedragen, PI

kan gebruikt worden om het DC
nivo op de ingang te kompense-
ren, Het is ook nog mogelijk te ex-
perimenteren met de waarde van
RI en R2, omdat deze twee
weerstanden het instelbereik beo
palen.
Zolang er trigger-signalen blijven
verschijnen, worden door IC3a
zaagtanden opgewekt. Omdat
IC2a dezelfde trigger-signalen
krijgt, wordt ook hij repeterend
gestart. Er is echter een essentieel
verschil tussen de gebruikte
74HCTI23en74HCT221. De erste
is namelijk in tegenstelling tot de
74HCT221 hertriggerbaar en
wordt dus steeds herstart. De
74HCT221 wordt pas weer gestart
als hij de lopende periode afge-
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2NJ820 BF245A

01,,5
C

A 9

o '

IC3a

5V

'.ICt te2 ICl

~

U
i------------- -0,
1
1,,,

BF245A

.----""15
Reut

Cex!

P3
10. 12V

914()66..11

elektuur 7/8·91 71



werkt heeft alle tussentijdse trig-
ger-putsen worden genegeerd. In
de praktijk is de Q-uitgang van de
74HCTI23 (IC2a) "I" zolang er
trigger-pulsen verschijnen. Bij het
ontbreken van trigger-pulsen
wordt dit nivo na een tijdje weer
"0" en wordt via de Q-uitgang
IC3b gestart. Op de B-ingang van
IC3a staat op dat moment een" I ".
IC3b start na zijn monotijd weer
de zaagtandgenerator en deze op
zijn beurt weer IC3b_ Hierdoor
loopt ook bij het ontbreken van
trigger-pulsen (met een wachttijd
van 0, I sekonde) de zaagtandge-
nerator gewoon door. De onder-
drukking van de elektronenstraal

031-
In oudere auto's wordt voor het op
peil houden van de akku-
laadspanning een mechanische
regelaar toegepast. Die regelaar
bestaat uit een relais-schakeling
die de statorwikkeling van de wis-
selspanningsgenerator aan en uit
schakelt. Zo'n regeling heeft nogal
wat nadelen, zoals regelmatig
stuk gaan, onnauwkeurig regelen
en gevoelig voor belasti nqsvarla-
ties. Het hier gepresenteerde sche-
ma vormt een elektronisch alter-
natief voor de mechanische rege-
laar. De werking is exakt hetzelfde.
alleen zijn er geen bewegende de-
len meer en de schakel punten zijn
veel nauwkeuriger. Bovendien

tijdens de terugslag komt voor re-
kening van IC3a. Een RC-netwerk
(R6/C8) zorgt voor een kleine ver-
traging van dit signaal, zodat de
elektronenstraal op het juiste mo-
ment onderdrukt wordt. Omdat
deze RC-kombinatie een vaste
waarde heeft kunnen bij zeer
laagfrekwente zaagtanden toch
nog kleine stukjes van de zaag-
tand niet onderdrukt worden.
Eventueel kan men dit ondervan-
gen door de waarde van C8 om te
schakelen via een tweede dek op
SI.
Verder kan het bereik van de oscil-
lator verfijnd worden door kon-
densatoren in de tijdbasis met een

onderlinge verhouding van 1-2-5
toe te voegen. Bij de huidige di-
mensionering zit er een faktor 10
tussen twee opeenvolgende kon-
densatoren. Bij de gekozen opzet
en dimensionering is de periode-
tijd van de zaagtand in de hoogste
stand instelbaar met P2 tussen 1
en 6 l's. Tijden korter dan I l's zijn
technisch niet haalbaar.
Bij gebruik van HCT-komponenten
neemt de schakeling bij 5 V circa
7,5 mA op. De negatieve voedings-
spanning is niet kritisch en mag
liggen tussen -5 en -12 V.

(914066)

naar een idee van O. Knopper

auto-spanningsregelaar
wordt door middel van een extra
akku-aansluiting direkt de span-
ning bij de akku gemeten, waar-
door spanningsverliezen over de
toevoerleidingen naar de akku
niet worden mee gemeten en de le-
vensduur van de akku behoorlijk
wordt vergroot.
De elektronische regelaar is in we-
zen niets anders dan een kom para-
tor die de akkuspanning kontinu
vergelijkt met een referentiespan-
ning. De komparator stuurt op zijn
beurt een vermogenstransistor die
de bekrachtiging van de generator
in en uit schakelt. Even de aan-
sluitgegevens van de schakeling:
Z2 wordt verbonden met het kon-

CS D'

220n 1"4001

0

MJ2955 r BC546 7BLOS

~
1I
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C E 9'4'07-11
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taktslot Z3 gaat naar de stator-
wikkeling van de generator en ZI
wordt verbonden met de plus-
klem van de akku. Via een span-
ningsdeler (PI/RI/R2) wordt de
akkuspanning verlaagd tot onge-
veer 5 V en deze gaat dan naar de
plus-ingang van de als Schmitt-
trigger geschakelde opamp 1C1.
Op de min-ingang van de opamp
staat een referentiespanning van
5 V die wordt geleverd door een
spanningsstabilisator van het ty-
pe 78L05 (IC2). Via T2 en T3 scha-
kelt de uitgang van de komparator
dan de vermogenstransistor. LED
D2 fungeert als indikator; verder
zit er bij T I nog een vrijloopdiode
(DI). Kondensator C6 dempt de
steile flank bij het inschakelen
van TI, waardoor minder harmoni-
schen worden geproduceerd en
men geen storingen krijgt bij mid-
dengolf-ontvangst.
De afregeling is simpel. Sluit tus-
sen uitgang Z3 en massa een 12-V-
lamp aan of een vermogens-
weerstand (15 Q/IO W). Op ingang
ZI worden een regelbare voeding
en een multimeter aangesloten.
Stel de spanning op ZI in op
14.3 V en regel PI zo af dat de
lamp net uit gaat. Als nu de in-
gangsspanning op ZI langzaam
wordt teruggedraaid, dan moet de
lamp weer aan gaan bij 13,9 V.
De schakeling kan het beste in een
aluminium kastje worden ge-
bouwd, zodat de behuizing met-
een als koelvlak voor de MJ2955
dienst kan doen. Het geheel kan
eventueel waterdicht gemaakt
worden met wat silikonenkit.

(914107)
ontwerp: R. Lucassen



werkt heeft alle tussentijdse trig-
ger-putsen worden genegeerd. In
de praktijk is de Q-uitgang van de
74HCTI23 (IC2a) "I" zolang er
trigger-pulsen verschijnen. Bij het
ontbreken van trigger-pulsen
wordt dit nivo na een tijdje weer
"0" en wordt via de Q-uitgang
IC3b gestart. Op de B-ingang van
IC3a staat op dat moment een" I ".
IC3b start na zijn monotijd weer
de zaagtandgenerator en deze op
zijn beurt weer IC3b_ Hierdoor
loopt ook bij het ontbreken van
trigger-pulsen (met een wachttijd
van 0, I sekonde) de zaagtandge-
nerator gewoon door. De onder-
drukking van de elektronenstraal

031-
In oudere auto's wordt voor het op
peil houden van de akku-
laadspanning een mechanische
regelaar toegepast. Die regelaar
bestaat uit een relais-schakeling
die de statorwikkeling van de wis-
selspanningsgenerator aan en uit
schakelt. Zo'n regeling heeft nogal
wat nadelen, zoals regelmatig
stuk gaan, onnauwkeurig regelen
en gevoelig voor belasti nqsvarla-
ties. Het hier gepresenteerde sche-
ma vormt een elektronisch alter-
natief voor de mechanische rege-
laar. De werking is exakt hetzelfde.
alleen zijn er geen bewegende de-
len meer en de schakel punten zijn
veel nauwkeuriger. Bovendien

tijdens de terugslag komt voor re-
kening van IC3a. Een RC-netwerk
(R6/C8) zorgt voor een kleine ver-
traging van dit signaal, zodat de
elektronenstraal op het juiste mo-
ment onderdrukt wordt. Omdat
deze RC-kombinatie een vaste
waarde heeft kunnen bij zeer
laagfrekwente zaagtanden toch
nog kleine stukjes van de zaag-
tand niet onderdrukt worden.
Eventueel kan men dit ondervan-
gen door de waarde van C8 om te
schakelen via een tweede dek op
SI.
Verder kan het bereik van de oscil-
lator verfijnd worden door kon-
densatoren in de tijdbasis met een

onderlinge verhouding van 1-2-5
toe te voegen. Bij de huidige di-
mensionering zit er een faktor 10
tussen twee opeenvolgende kon-
densatoren. Bij de gekozen opzet
en dimensionering is de periode-
tijd van de zaagtand in de hoogste
stand instelbaar met P2 tussen 1
en 6 l's. Tijden korter dan I l's zijn
technisch niet haalbaar.
Bij gebruik van HCT-komponenten
neemt de schakeling bij 5 V circa
7,5 mA op. De negatieve voedings-
spanning is niet kritisch en mag
liggen tussen -5 en -12 V.

(914066)

naar een idee van O. Knopper

auto-spanningsregelaar
wordt door middel van een extra
akku-aansluiting direkt de span-
ning bij de akku gemeten, waar-
door spanningsverliezen over de
toevoerleidingen naar de akku
niet worden mee gemeten en de le-
vensduur van de akku behoorlijk
wordt vergroot.
De elektronische regelaar is in we-
zen niets anders dan een kom para-
tor die de akkuspanning kontinu
vergelijkt met een referentiespan-
ning. De komparator stuurt op zijn
beurt een vermogenstransistor die
de bekrachtiging van de generator
in en uit schakelt. Even de aan-
sluitgegevens van de schakeling:
Z2 wordt verbonden met het kon-
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taktslot Z3 gaat naar de stator-
wikkeling van de generator en ZI
wordt verbonden met de plus-
klem van de akku. Via een span-
ningsdeler (PI/RI/R2) wordt de
akkuspanning verlaagd tot onge-
veer 5 V en deze gaat dan naar de
plus-ingang van de als Schmitt-
trigger geschakelde opamp 1C1.
Op de min-ingang van de opamp
staat een referentiespanning van
5 V die wordt geleverd door een
spanningsstabilisator van het ty-
pe 78L05 (IC2). Via T2 en T3 scha-
kelt de uitgang van de komparator
dan de vermogenstransistor. LED
D2 fungeert als indikator; verder
zit er bij T I nog een vrijloopdiode
(DI). Kondensator C6 dempt de
steile flank bij het inschakelen
van TI, waardoor minder harmoni-
schen worden geproduceerd en
men geen storingen krijgt bij mid-
dengolf-ontvangst.
De afregeling is simpel. Sluit tus-
sen uitgang Z3 en massa een 12-V-
lamp aan of een vermogens-
weerstand (15 Q/IO W). Op ingang
ZI worden een regelbare voeding
en een multimeter aangesloten.
Stel de spanning op ZI in op
14.3 V en regel PI zo af dat de
lamp net uit gaat. Als nu de in-
gangsspanning op ZI langzaam
wordt teruggedraaid, dan moet de
lamp weer aan gaan bij 13,9 V.
De schakeling kan het beste in een
aluminium kastje worden ge-
bouwd, zodat de behuizing met-
een als koelvlak voor de MJ2955
dienst kan doen. Het geheel kan
eventueel waterdicht gemaakt
worden met wat silikonenkit.

(914107)
ontwerp: R. Lucassen



032--
In de wat minder moderne auto's,
bijvoorbeeld een Trabantje, ont-
breekt de voorziening om de voor-
ruit van de auto snel even te was-
sen met behulp van de ruitewisser
en een hoeveelheid wasvloeistof.
Met dezeschakeling wordt het mo-
gelijk gelijktijdig met het aktive-
ren van de vloeistofpomp ook de
ruitewissers enkele keren heen en
weer te laten zwaaien. Derultewls-
ser komt dankzij de elektronica in
beweging als de pomp start en
gaat hier nog een tijdje mee door
als de pomp al afgeschakeld is. Na
de extra wistijd is de autoruit -
als alles goed is - weer perfekt
schoon.
De werking van de schakeling is
niet zo moeilijk. De anode van Dl
ligt in rust via de pompmotor aan
massa. Wordt er spanning op de
pompmotor gezet, dan zal via dio-
de Dl en weerstand Rl kondensa-
tor C2 snel opgeladen worden. Als
gevolg hiervan kan transistor Tl
gaan geleiden. Zijn kollektor-
stroom brengt ook de transistoren
T2 en T3 in geleiding. Relais Rl
wordt nu aangetrokken en de rui-
tewissers komen in aktie. Ziedaar,
het vuil verdwijnt als sneeuwvoor
de zon van de autoruit (dat.hopen
we tenminste voor u)!
Kondensator C2 behoudt zijn la-
ding zolang de vloeistofpomp voe-

03

wis/was-schakeling voor de
auto
1 €):7

12V +ra~--------------------.-----------~----+---~

dingsspanning krijgt. Ook de wis-
sers blijven hun werk ononderbro-
ken uitvoeren. Wordt de pompmo-
tor stilgezet, dan moeten de wis-
sers nog een tijdje met vegen
doorgaan om de hele ruit keurig
droog op te leveren. Dezenoodza-
kelijke extra wistijd wordt bepaald
door de kombinatie van C2 en R2.
Diode Dl zorgt er nu voor dat C2
niet ontladen kan worden via de
motor van de vloeistofpomp. De
twee andere dioden (02 en 03) be-
schermen de schakeling tegen

2

(print-Iayout in spiegelbeeld)
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spanningspieken die ontstaan bij
het schakelen van het relais Rel.
Montage in de auto zal niet veel
problemen geven, er zijn naast de
voedingskabels slechts drie aan-
sluitpunten in de auto nodig. Let
er op dat bij deze schakeling uit-
gegaan wordt van een vloeistof-
pomp die aan één kant met de
massa van de auto verbonden is.
De schakeling wordt namelijk
geaktiveerd zodra met de was-
schakelaar spanning op de pomp-
motor gezet wordt.

Onderdelenlijst

Weerstanden:
Rl ~ 1 x 220 Q
R2 ~ 1 x 120 k
R3 := 1 x 100 k
R4 := 1 x 3k3
R5 := 1 x 10 k

Kondensatoren:
Cl l1li 1 x 100 n
C2 .:; 1 x 10 Jû63 V
C3 "" 1 x 10 n
C4 ::::1 x 100 ",/25 V

Halfgeleiders:
01,02,03 l1li .3 x 1N4148
Tl ... 1 x BC550C
T2 "'" 1 x BC560C
T3 ... 1 x Bo140

DIversen:
Rel"", 1 x relais 12 V, minimale
spoelweerstand 90 Q, geschikt voor
print-montage en het schakelen
van stromen van tenminste 10 A
(bijvoorbeeld omron
G2L-115P-4S-SV).

73



Het gebruikte relais moet in staat
zijn om stromen van 10 tot 20 A te
schakelen. De kontakten van het
relais worden met de klemmen A
en B verbonden via een paar dege-
lijke (dus zware) kabels. Oe verbin-
ding tussen de schakeling en het
elektrische systeem van de auto
wordt gemaakt via enkele vlakste-
kers (Iaston-stekers) met de bijbe-
horende kabelschoentjes. De ste-
kers worden met schroefjes op de
print vast gezet. Een extra soldeer-
las zorgt voor de noodzakelijke la-
ge elektrische weerstand. In
plaats van het opgegeven Ornrorr-
relais kan ook gebruik gemaakt
worden van een Bosch-relais, type
0332016101. Dit relais is ook
goed verkrijgbaar bij de autohan-
del, maar past helaas niet op de
print die voor deze schakeling ont-
worpen is.

(914009)
ontwerp: R. Lalic (Joegoslavië)

-033-
Deze lichtgevoelige schakelaar is
geschikt voor het schakelen van
zowel ohmse (bijv. gloeilampen)
als Induktieve lasten (bijv. TL-bui-
zen, SU Pl.-lampen).
De voedingsspanning voor de
elektronica van deze schakeling
wordt direkt uit het net betrokken
via voorschakelkondensator C4 en
zenerdiode D3. De spanning over
D3 wordt vervolgens door D2 ge-
lijkgericht (de spanning over D3
varieert tussen + 0,6 en - 15 V).
Voor de afvlakking zorgt C3. Iet-
wat ongebruikelijk bij deze scha-
keling is dat de voedingsspanning
ten opzichte van de "onderkant"
van de schakeling negatief is. Als
lichtsensor gebruiken we een LOR
die wordt gevoed met een span-
ning die nog eens extra is gestabi-
liseerd met zenerdiode DI. De
weerstandsvariaties van de LDR
ten gevolge van het opvallende
licht resulteren in een spanning
over PI (waarmee de gevoeligheid
van de schakeling wordt inge-
steld). We kunnen de schakeling
ongevoelig maken voor snelle vari-
aties in de lichtintensiteit door
met 51 het R/C-netwerk R3/C2 in
te schakelen. De spanning op de
loper van PI (of over C2) komt te-
recht op de gate van FET T I die sa-
men met T2 een 5chmitt-trigger
vormt. In het donker is de gate-
spanning laag en zal de FET sper-
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ren. T2 kan dan geleiden, evenals
T3. Via T3 wordt dan de tri ac (Tri I)
ontstoken en de belasting (bij-
voorbeeld een lamp) gaat aan.
Wordt het echter licht, dan wordt
de gate-spanning groter (= nega-
tiever) en de FET gaat geleiden.
Daardoor spert T2 met in zijn kiel-
zog T3. De triac krijgt dan geen
gate-stroom meer en de belasting

wordt uitgeschakeld. Ter kontrole
van de werking loopt de gate-
stroom voor de triac behalve door
een voorschakelweerstand ook
nog door een LED die zo met de be-
lasting mee aan en uit gaat.

(914010)

ontwerp: R. Lalic (Joegoslavië)
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Het gebruikte relais moet in staat
zijn om stromen van 10 tot 20 A te
schakelen. De kontakten van het
relais worden met de klemmen A
en B verbonden via een paar dege-
lijke (dus zware) kabels. Oe verbin-
ding tussen de schakeling en het
elektrische systeem van de auto
wordt gemaakt via enkele vlakste-
kers (Iaston-stekers) met de bijbe-
horende kabelschoentjes. De ste-
kers worden met schroefjes op de
print vast gezet. Een extra soldeer-
las zorgt voor de noodzakelijke la-
ge elektrische weerstand. In
plaats van het opgegeven Ornrorr-
relais kan ook gebruik gemaakt
worden van een Bosch-relais, type
0332016101. Dit relais is ook
goed verkrijgbaar bij de autohan-
del, maar past helaas niet op de
print die voor deze schakeling ont-
worpen is.

(914009)
ontwerp: R. Lalic (Joegoslavië)

-033-
Deze lichtgevoelige schakelaar is
geschikt voor het schakelen van
zowel ohmse (bijv. gloeilampen)
als Induktieve lasten (bijv. TL-bui-
zen, SU Pl.-lampen).
De voedingsspanning voor de
elektronica van deze schakeling
wordt direkt uit het net betrokken
via voorschakelkondensator C4 en
zenerdiode D3. De spanning over
D3 wordt vervolgens door D2 ge-
lijkgericht (de spanning over D3
varieert tussen + 0,6 en - 15 V).
Voor de afvlakking zorgt C3. Iet-
wat ongebruikelijk bij deze scha-
keling is dat de voedingsspanning
ten opzichte van de "onderkant"
van de schakeling negatief is. Als
lichtsensor gebruiken we een LOR
die wordt gevoed met een span-
ning die nog eens extra is gestabi-
liseerd met zenerdiode DI. De
weerstandsvariaties van de LDR
ten gevolge van het opvallende
licht resulteren in een spanning
over PI (waarmee de gevoeligheid
van de schakeling wordt inge-
steld). We kunnen de schakeling
ongevoelig maken voor snelle vari-
aties in de lichtintensiteit door
met 51 het R/C-netwerk R3/C2 in
te schakelen. De spanning op de
loper van PI (of over C2) komt te-
recht op de gate van FET T I die sa-
men met T2 een 5chmitt-trigger
vormt. In het donker is de gate-
spanning laag en zal de FET sper-
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ren. T2 kan dan geleiden, evenals
T3. Via T3 wordt dan de tri ac (Tri I)
ontstoken en de belasting (bij-
voorbeeld een lamp) gaat aan.
Wordt het echter licht, dan wordt
de gate-spanning groter (= nega-
tiever) en de FET gaat geleiden.
Daardoor spert T2 met in zijn kiel-
zog T3. De triac krijgt dan geen
gate-stroom meer en de belasting

wordt uitgeschakeld. Ter kontrole
van de werking loopt de gate-
stroom voor de triac behalve door
een voorschakelweerstand ook
nog door een LED die zo met de be-
lasting mee aan en uit gaat.

(914010)

ontwerp: R. Lalic (Joegoslavië)
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-034-
Deze inschakelvertraging is zo
universeel mogelijk opgezet en is
daarom van twee verschillende
uitgangen voorzien. Uitgang QI
wordt aktief nadat de inschakelpe-
riode verstreken is en blijft dat
ook totdat de volgende cyclus
gestart wordt. Uitgang Q2 daaren-
tegen bezit ook nog een mono-
funktie; na het verstrijken van de
mono-tijd wordt Q2 automatisch
inaktief. De mono-tijd kunt u met
P2 tus en I en 4 sekonden instel
len. De inschakelvertraging is
nauwkeurig regelbaar van I tot 60
sekonden. Hiertoe zijn instel pot-
meter PI en dip-schakelaar 51
aanwezig.
Verder is de schakeling nog van
een countdown-aanduiding voor-
zien. Het cijfer dat op display LD I
verschijnt, geeft kontinu informa-
tie over de nog resterende inscha-
keltijd. Het 7-segment display
wordt aangestuurd door I 4, een
dekoder-chip die alleen de norrna-
Ie cijfers (0 ... 9) zichtbaar maakt.

Aan het einde van de inschakelver-
traging heeft de teller (ICI) stand
nul bereikt. Daardoor wordt de uit-
gang van IC3a hoog, waardoor TI
wordt open gestuurd. Omdat op
dat ogenblik eveneens de uitgang
van I 3b van hoog naar laaq om-
klapt, wordt de rond IC2d, C6, RIO
en P2 opgebouwde monoflop
gestart. De uitgang van IC2d
wordt hoog en brengt T2 in gelei·
ding, hetgeen te zien is aan het
oplichten van de decimale punt
van het display. Bovendien wordt
de start/stop-flipFlop (IC2b en
IC2c) van een reset-puls voorzien,
waardoor de teller en de oscillator
geblokkeerd worden, Om de vol-
gende "tlrne-out-cycle" te starten,
moet de flipflop opnieuw geset
worden, MetjumperJPI in de gete-
kende positie is daarvoor een
neergaande Flank op de ingang
nodig. In het eenvoudigste geval
maakt u daartoe gebruik van
drukknop 52, maar het start-kom-
mando kan natuurlijk ook van een
andere schakeling (of sensor) af-
komstig zijn,
In de andere positie van JPI wordt
de uitgang van de mononop met
de ingang van de start/stop-Flip-
flop doorverbonden, Dit heeft tot
gevolg dat de "tirne-out-cycle"
aan het einde van de mono-tijd
steeds opnieuw gestart wordt. De
schakeling werkt nu als oscillator!
liet hele zaakje moet met gelijk-
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universele inschakelvertraging

IC2 a 74HCTI32

IC3 • 74HCT4OQ2
ICS
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BC517

spanning (8 V" 15 V) gevoed wor-
den, De meeste energie wordt door
de 7-segment-uitlezing gekonsu-
meerd. Toch bedraagt het maxi-

male stroomverbruik slechts
40 mA. Met T I en T2 kan maxi-
maal 400 mA geschakeld worden,

(914123)
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-035-
Met behulp van een 555-timer en
enkele passieve komponenten kan
een omvormertje gemaakt worden

De 555 werkt hier als astabiele
multivibrator, waarbij de frekwen-
tie circa 125 kNz bedraagt. Cl, D2,
C5 en D3 vormen samen een kas-
kade-schakeling die een negatieve
gelijkspanning opwekt. Aangezien
de ontwerper bij deze schakeling
geen gebruik wilde maken van een
trafo of spoel, is het rendement
van de omvormer vrij laag, maxi-
maal 16% (bij een uitgangsstroom
van 20 mA). Voor batterijgevoede
apparaten die een negatieve span-
ning nodig hebben waaruit
slechts een paar mA's worden ge-
trokken, is dat echter niet zo'n be-
zwaar. Zonder belasting is de
stroomopname van de schakeling
zo'n 15 mA, daar moet dus wel re-
kening mee worden gehouden.
De negatieve uitgangsspanning
bevat een rimpel van circa 0,6 VII.
Men kan deze rimpel wegwerken
en de uitgangsspanning stabilise-
ren met behulp van een weer-
stand /zenerdiode-kombinatie of
een low-drop-stabilisator aan de
negatieve-span n ing-u i tgan g.

statische OC/OC-konverter
dat een negatieve spanning van
circa 12 V levert bij een stroom
van enkele mtülampères.

I~'" -1
o 01 •

l.~~l~.;
Tabel!. VItgangsgegevens bij VlD - 15 V.

belasting -Uult J uit Ivoedlng rendement
(Q) (V) (mA) mA) (%)

14,3 15 0
15 k 12.7 0,85 17,8 4
1 k 10,5 10,5 53,8 14
680 10 14,7 65,5 15
400 9 22,5 85,4 16
330 7,5 22,7 105 11

-036-
BCD-(duimwiel)schakelaars beho-
ren in het algemeen niet tot de
goedkoopste schakelaars. Maar
ook het vinden van de juiste uit-
voering en model is niet altijd zo
makkelijk. Met slechts enkele
goed verkrijgbare komponenten
aan boord is deze schakeling een
uitstekend alternatief voor kant
en klare BCD-schakelaars. Als
schakelaar gebruiken we een nor-
male 10-standen-draaischakelaar
(het meest gebruikelijke type
heeft twaalf standen, waarvan we
er twee blokkeren). Die schakelaar
is aangesloten op de ingangen van
een priority-encoder (IC I). Wan-
neer een ingang laag wordt. zet
het IC het nummer van de ingang
als geïnverteerde BCD-kode op de
uitgang. Met de vier EXOR's kun-
nen we die geïnverteerde kode
eventueel nog eens inverteren tot
de normale BCD-kode. U kunt dat
instellen met jumper JPI. In stand
P (van Positief) staat de BCD-kode

elektuur 7/8-91

(914105)

ontwerp: Amrit Bir Tiwene (India)

BCO-draaischakelaar
op de uitgang en in stand N is die
BCD-kode geïnverteerd.
De voedingsspanning van de scha-
keling mag 3 ... 18 V bedragen
omdat de schakeling met CMOS-
IC's is opgebouwd. Voedt u de

schakeling met 5 V, dan kunnen
ook LS-TTL-, NC- en NCT-ingangen
op deze schakeling worden aan-
gesloten. De stroomopname is mi-
nimaal, slechts 200 /AA.

(914027)

3... 18V
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037- muis/joystick-omschakelaar
Deze schakeling is een zegen voor
al Ie Commodore-Amiga-gebrui-
kers die een hekel hebben aan het
steeds om de beurt aansluiten van
de muis of de joystick. De elektro-
nica in deze schakeling is perma-
nent verbonden met de
joystick- I -poort en detekteert
automatisch of de gebruiker de
muis danwel de joystick gebruikt.
De signalen van hel gebruikte in-
voerorgaan worden vervolgens
automatisch naar de computer
verzond n.

1
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MUIS ---.

De muis die standaard bij de Ami-
ga wordt geleverd, genereert naast
de signalen van de twee druktoet-
sen vier verschillende signalen. De
digitale signalen H en HQ (resp. V
en VQ) geven de richting aan. XO
en XI de snelheid. In figuur 2 is dit
allemaal nog eens duidelijk te
zien. De joystick genereert soort-
gelijke signalen, hoewel de wer-
king van dit orgaan aanzienlijk
eenvoudiger te detekteren is dan
bij de muis. Dejoystick is namelijk
geaktiveerd als een van de vier uit-
gangssignalen laag wordt. Dit
staat geheel in legenstelling tot
de uilgangssignalen van de muis,
waarbij rekening moet worden ge-
houden met de voorgaande nlvos
van V en H. De muis wordl ge-
bruikt als de huidige en voorgaan-
de nlvo's verschillend zijn. Van-
daar dat een flipflop en een klok-
signaal nodig zijn om de werking
van de muis te detekteren. In deze
schakeling is voor een kom pakte-
re oplossing gekozen door alle
funkties onder te brengen in een
GAL. De vertragingstijd van de
poortjes in deze geïntegreerde

HO
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x,

MUIS
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(print-Iayout in spiegelbeeld)

schakeling is gebruikt om de be-
weging van de muis te detekteren.
Voor de werking van de schakeling
naar de computer toe speelt die
geringe vertraging geen rol. Voor
de GAL is hier het type l6V8 inge-
zet.
De linker toets van de muis is ge-
kombineerd met de drukknop op
de joystick via diode Dl. Pull-
up-weerstanden zijn aangebracht
op de ingangen voor dejoystick en
de muis om te voorkomen dat de
afwezigheid van een van beide in-
voer-apparaten ongedefinieerde
signalen op de ingang tot gevolg
heeft.

--038--
Het kortstondig vertragen van een
digitale puls is in een aantal elek-
tronische systemen een veel voor-
komende klus. Hierbij valt bijvoor-
beeld te denken aan een modem-
verbinding waarbij kort nadat de
RTS-Iijn aktief wordt een CTS-sig-
naal moet worden afgegeven. In de
tussenliggende tijd kan de ont-
vangende modem zich instellen
op de ontvangst van de data.
Met deze universele tijdvertraging
op basis van de NE-555 kan zo'n
vertraging snel en eenvoudig ge-
realiseerd worden. Door een iets
afwijkende opzet dan. gebruikelijk
met dit IC is het mogelijk een ver-
traging te maken die ligt tussen
100 lAs en 100 sekonden. Voor de
meeste toepassingen is dat bereik
ruim voldoende.
Uitgang Q van de 555 kan alleen

elektuur 7/8-91

De lezers die de beschikking heb-
ben over een GAL-program mer zul-
len blij zijn met Iisting 4. Hierin
staat het source-programma dat
gebruikt kan worden om de JE-
DEC-file te genereren waarmee uit-
eindelijk de GAL geprogrammeerd
wordt. Voor alle andere lezers kun-
nen we melden dat ICI ook gepro-
grammeerd geleverd kan worden
via de Elektuur Produkt Service.

(914078)

ontwerp: D. Oembris (Duitsland)

Onderdelen lijst

Weerstanden:
Rl c: 1 x weerstand-array 8 x .3k.3

Halfgeleiders:
Dl ;:: 1 x lN4148
ICI == 1 x GAL 16V8 (ESS600.3)

Diversen:
1\1,1\2 == 2 x 9-polige haakse sub-
Dekonnektor. male, voor printmon-
tage

1\.3 == 1 x 9-poIige haakse sub-
Dekonnektor. fernale. voor print-
montage

print EPS 914078 (zie pag. 6)
geprogrammeerde GAL ESS6003 (zie

pag. 6)

4
*IDENTIFlCATION
ELEKTOR;
*TYPE GAL16V8;
*PINS
Hl=2, H2=3, H3=4, H4=5, Jl=9, J2=8, J3=7,
J4=6, Q2.T=12, Q3.T=13, Q4.T=14
HOUT.T=15, VOUT.T=16, SWM.T=17, DIF.T=18,
Ql.T=19;
*BOOLEAN EQUATIONS
SWM = /DIF , SWM , Jl & J2 & J3 & J4

+ DIF;
Ql = SWM & Hl

+ /SWM & Jl;
Q2 = SWM & H2

+ /SWM & J2;
Q3 = SWM & H3

+ /SWM & J3;
Q4 = SWM & H4

+ /SWM , J4;
VOUT = Hl;
HOUT = H2;
DIF = /VOUT & Hl

+ /Hl & VOUT
+ /HOUT & H2
+ /H2 , HOUT;

*END 914078·13

tijdvertraging met een NE-555
hoog worden als het spanningsni-
vo op pen 2 daalt beneden één
derde van de voedingsspanning.
Voorwaarde daarbij is wel dat het
nivo op pen 4 hoog is. Omdat in

rust de spanning op pen 4 laag is
en Cl via Tl is opgeladen, is de
uitgang laag. Wordt de ingang van
de schakeling nu hoog gemaakt,
dan spert transistor Tl en wordt
kondensator Cl via Rl ontladen.
Doordat bij een hoog nivo op
pen 4 de reset-konditie vervalt,
wordt na verloop van tijd de uit-
gang van de NE-555 weer hoog
door het dalen van de kondensa-
torspanning. Het tijdsbestek dat
nodig is voor het ontladen van Cl
kan men berekenen met de formu-
le:

t = 0,69 x Rl x Cl
(t in s. Rl ~ 10 kQ)

(914024)

ontwerp: S. Bolt
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Iprint-lavout in spiegelbeeldl

schakeling is gebruikt om de be-
weging van de muis te detekteren.
Voor de werking van de schakeling
naar de computer toe speelt die
geringe vertraging geen rol. Voor
de GAL is hier het type 16V8 inge·
zet.
De linker toets van de muis is ge·
kombineerd met de drukknop op
de joystick via diode DI. Pull-
up-weerstanden zijn aangebracht
op de ingangen voor dejoy tick en
de muis om te voorkomen dat de
afwezigheid van een van beide in-
voer-apparaten ongedefinieerde
signalen op de ingang tot gevolg
heeft.

-038-
Het kortstondig vertragen van een
digitale puls is in een aantal elek-
tronische systemen een veel voor-
komende klus. Hierbij valt hijvoor-
beeld te denken aan een modem-
verbinding waarbij kort nadat de
RTS·lijn aktief wordt een CTS-sig'
naai moet worden afgegeven. In de
tussenliggende tijd kan de ont-
vangende modem zich instellen
op de ontvangst van de data.
Met deze universele tijdvertraging
op basis van de NE-555 kan zo'n
vertraging snel en eenvoudig ge-
realiseerd worden. Door een iets
afwijkende opzet dan gebruikelijk
met dit IC is het mogelijk een ver-
traging te maken die ligt tussen
100 IJS en 100 sekonden. Voor de
meeste toepassingen is dat bereik
ruim voldoende.
Uitgang Q van de 555 kan alleen
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De lezers die de beschikking heb-
ben over een GAL·programmer zul-
len blij zijn met listing 4. liierin
staat het source·programma dat
gebruikt kan worden om de JE·
DEC-file te genereren waarmee ult-
eindelijk de GAL geprogrammeerd
wordt. Voor alle andere lezers kun-
nen we melden dat IC look gepro·
grammeerd geleverd kan worden
via de Elektuur Produkt Service.

(914078)

ontwerp: D. Gembris (Duitsland)

Diversen:
KLK2 - 2 x 9·polige haakse sub-
D·konnektor. male. voor prlntmon-
tage

KJ - 1 x 9·pollge haakse sub-
D-konnektor. female. voor print-
montage

print EPS 914078 (zie pag. 6)
geprogrammeerde GAL ESS600J (zie

pag. 6)

Onderdelen lijst

Weerstanden:
RI - .I x weerstand-array 8 x JkJ

Halfgeleiders:
DI - I x lN4148
ICI - J x GAL 16V8 (ESS600J)

4
• IDENTIrICAT ION
ELEKTOR;
·TYPE. GAL16V8:
·PINS
Hl-2, H2-3, H3-4, M4.~. Jl-9, J2-8, J)-7,
J4-6, Q2.T-12, 03.T-13, 04.T-14
MOUT.r-15. VOU'l',T_16, SWH.T-17, DI~.T_18.
01,'1'-19;
1l800LEAN t:.QUATIONS
SWH • IDlF " SWH '- Jl , J2 , J3 , J4

...DIF;
Ql • SWM , Hl

... /SWM , J'1;
Q2 _ SWM , H2

... ISWM , J2;
Ol - SWH , H3

... /SWH , J3;
Q4 • SWM , JoU

... /SWM , J4;
VOUT - Hl;
HOUT. H2;
DIF - IvoUT , Hl

... /Kl , VOUT

...INOUT , H2
+ !M2 " HOUT;

tijdvertraging met een NE-555
hoog worden als het spanningsni-
vo op pen 2 daalt beneden een
derde van de voedingsspanning.
Voorwaarde daarbij is wel dat het
n ivo op pen 4 hoog is. Omdat in

rust de spanning op pen 4 laag is
en CI via TI is opgeladen. is de
uitgang laag. Wordt de ingang van
de schakeling nu hoog gemaakt.
dan spert transistor T I en wordt
kondensator Cl via RI ontladen.
Doordat bij een hoog nivo op
pen 4 de reset-konditie vervalt.
wordt na verloop van tijd de uit-
gang van de NE-555 weer hoog
door het dalen van de kondensa-
torspanning. Het tijdsbestek dat
nodig is voor het ontladen van Cl
kan men berekenen met de formu-
le:

t = 0.69 x R I x Cl
(t ins. RI ~ 10 kQ)

(914024)

ontwerp: S. Bolt



-039-
Gewoonlijk worden schakeltran-
sistoren flink in de verzadiging
gestuurd, wat nogal een nadelige
invloed heeft op de schaketsnet-
heid. In les worden bij ingangen
vaak Schottky-dioden toegepast
om dit verschijnsel tegen te gaan.
Bij een gewone transistor kan men
ook een diode toevoegen om de
transistor sneller te laten schake-
len. Zoals het schemaatje laat
zien, wordt gewoon een diode op-
genomen tussen de basis en de
kollektor van de transistor. Als de
transistor wordt opengestuurd.
dan zal zijn basisstroom op een
bepaald moment worden be-
grensd doordat de diode een ge·
ringere overgangsspanning heeft
dan de basis-kollektor-overgang
en via deze weg kan dan de over-
tollige basisstroom weglopen naar

-040-
Met de analoge schakelaars van de
alom bekende 4066 is heel een-
voudig een pulsgenerator te ma-
ken met afzonderlijk instelbare
"high"- en "Iow"-tijden. We bekij-
ken de schakeling op het moment
dat schakelaar ICIa open is en de
stuuringang van ICI b hoog (de
schakelaar is gesloten). Op de
stuuringang van ICIc staat dus
een laag nivo, waardoor deze scha-
kelaar geopend is. Daardoor kan
C2 worden geladen met een snel-
heid die door PI wordt bepaald.
Gedurende al die tijd zijn de uit-
gangen van de pulsgenerator
hoog. Is C2 zover geladen dat
schakelaar ICla zich sluit. dan
wordt de stuuringang van ICI b
laag, evenals de uitgangen van de
pulsgenerator. ICI b opent daar-
door en IClc gaat dicht. C2 wordt
ontladen en ICla gaat weer open.
Daardoor kan C3 geladen worden
en gedurende die tijd (bepaald
door P2) blijven de uitgangen
laag. Is C3 zover geladen dat ICI b
weer sluit. dan zijn we weer aange·
komen bij de uitgangspositie.
De schakeling heeft twee uitgan-
gen. Uitgang I is gemaakt met be-
hulp van de overgebleven vierde
schakelaar. De pulsvorm op deze
uitgang is echter niet ideaal en de
uitgang heeft een lage fan-out.

80

snelle schakeltor

de omlaag getrokken kollektor. Bij
het uitschakelen van de transistor
zal deze daardoor minder tijd nOD
dig hebben om weer in de sperren-
de toestand terecht te komen.
Op de skoop-foto is het effekt dui-
delijk te zien. Signaal I toont het
ingangssignaal met een frekwen-
tie van 166 kHz. Op de kollektor

van de transistor verwachten we
dan het geïnverteerde signaal.
Nummer 2 op de foto is het kollek-
tor-signaal zonder diode en sig-
naal 3 dezelfde spanning, maar nu
met diode. Door de diode bereikt
de kollektor veel sneller weer het
hoog-nivo.

(914093)

4066-pulsgenerator
Voor toepassingen waar hogere
eisen gesteld worden, kunt u uit-
gang 2 gebruiken die via een buf-
fertrapje wordt gestuurd.
Is voor een bepaalde toepassing
een ander instelbereik nodig dan
in het schema is aangegeven, dan
kunt u de waarden van C2 en C3

aanpassen. Aan de voeding wor-
den geen hoge eisen gesteld. Bij
een voedingsspanning van 10 V is
de stroomopname zo'n 8 mA.

(914029)

ontwerp: P. Sicherman (Israël)

L-~--------------------~------------~o
914029-11

p, ~P2' rs., ~3~~.!__

lDQI, !in. P2

_____ 1001din.

PI: 136 ... 3750\.115

8...15V/8mA
+

ICI = 4066

+---------(~•
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Ondanks het gebruik van omvang-
rijke antennes wil het toch nog wel
eens voorkomen dat de ontvangen
signalen te zwak zijn voor een op-
timaal resultaat. Dit wordt vaak
nog erger als de antenne-kabel
ook nog eens een behoorlijke
lengte (met bijbehorende dem-
ping) heeft. Deze UHf-versterker
kan in zo'n situatie uitkomst bie-
den. Als hij direkt achter het an-
tenne-element geplaatst wordt,
komt hij het beste tot zijn recht.
De versterker is zo opgezet dat hij
via de koaxkabel van energie voor-
zien wordt. Hoog in de mast is dus
geen netaansluiting noodzakelijk
om de versterker aan de praat te
krijgen. De versterkingsfaktor is
behoorlijk groot, bij 400 MHz zo'n
40 dB, bij 800 MHz nog altijd zo'n
20 dB. Doordat in de eerste trap
een BFG 65 (of als vervanger een
2SC3358) gebruikt wordt, heeft de
versterker een laag ruisgetal
(L8 dB). In de twee andere trappen
is een BfR 9lA toegepast. Let er
even op dat de BfR 9lB niet als
vervanger voor deze transistor ge-
bruikt mag worden, omdat de ver-
mogenseigenschappen daarvan
teveel afwijken. De twee spoelen
die in de schakeling zitten hebben
een doorsnede van 3 mm en zijn

UHF-
versterker
1

BFR91A

*zie tekst

~----~----------~--------~----------~---------<HO
zelf eenvoudig te wikkelen. Spoel
LI bestaat uit 2 windingen van
0,5 mm koperdraad, L2 (met een
zelfinduktie van circa I I-lH) bevat
20 windingen. Beide spoelen heb-
ben een diameter van 3 mmo De
opgegeven draaddikte is noodza-
kelijk omdat daar een stroom van
minimaal 50 mA door gaat lopen.
Met uitzondering van de schijfkon-
densatoren C6 ... C9 zijn alle an-

2 (print-Iayout in spiegelbeeld)

komponenten-zijde = soldeerzijde
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91400~11

dere koppelkondensatoren
(Cl ... C5) SMD-exemplaren.
De verschillende versterkertrap-
pen moeten individueel met be-
hulp van de kollektor/basis-weer-
stand (RL R4 en R6) ingesteld wor-
den. De voorgeschreven waarden
zijn een goed aanknopingspunt
bij het zoeken naar de optimale
weerstandswaarde. Door tran-
sistor Tl hoort een kollektor-

Onderdelenlijst

Weerstanden:
R2 "" Lrv 180 k
R2 Cl 1v 680 Q
R3 Cl 1 v 47
R4 "" 1x 47 Q

R5 "" 1 v .330
R6 "" 1 x 3.30 Q
R7 ::: 1 v 220

Kondensatoren:
Cl ... C4 == 4 x 220 Q
Rl.R4,R6 : zie tekst

Kondensatoren:
Cl. .. C4 == 4 x 4p7 SMD
CS ::: 1 v 100 P SMD
C7 ..• C9 == .3x 100 P SMO
C7 ... C9 == . .3 x 1 n schijfkonden-
sator

Halfgeleiders:
D1,02 "" 2 x lN4148
D.3 1 x LED
11 BFO 65 of 2SC.3.358
12,1.3 == 2 x BFR 91A

Diversen:
Ll == 2 windingen met 0,5 mm ko-
perdraad, diameter .3 mm

L2 = 20 windingen met 0,5 mm
koperdraad, diameter .3 mm
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042-
In zuidelijke landen is de water-
voorziening altijd een probleem.
Een van onze Indiase lezers Ua, die
hebben we ook!) bedacht een
pompschakeling voor een twee
tank-systeem. die voor sommige
Nederlandse toepa singen mis-
schien ook handig kan zijn (bijv.
voor een tan k met regenwater).
Zo'n tanksysteem bestaat uit een
ondergrondse tank en een tank
die op of onder het dak gemon·
teerd is. De "hoge" tank (T I) wordt
volgepompt vanuit de "lage" tank
(T2). zodat men vanuit TI water
kan aftappen met voldoende druk.
Met behulp van deze kleine scha-
keling kan het waternivo in tank
TI op peil gehouden worden. Is er
te weinig water aanwezig. dan
wordt een pomp ingeschakeld die
water van de lage naar de hoge
tank pompt. Ook is er een droog·
loopbeveiliging aanwezig voor het
geval dat de lage tank (T2) hete-
maal leeg is.
De schakeling maakt gebruik van
een aantal sensoren die in de
tanks gemonteerd zijn. In elke
tank zit een pen of draad die bijna
tot op de bodem komt. terwijl daar
tegenover in de lage tank een
sensor zit en in de hoge tank twee
sensoren (bestaande uit een meta-
len plaatje). Sensor S geeft aan
wanneer de lage tank leeg i~
sensor Q meldt wanneer de hoge
tank leeg is en sensor P geeft een
seintje als de hoge tank vol is. De
pennen R zijn via een weerstand
verbonden met de positieve voe-
dingsspanning. De sensoren zijn
gekoppeld met de inverterende in-
gangen van drie opamps. De niet·
inverterende ingangen zijn via
spanningsdelers (bestaande uit

82

I (MHz) 914006-12

stroom van circa 7 mA te lopen
(op meetpunt A staat dan een
spanning van 9,27 V). De tweede
en derde trap moeten ingesteld
worden op respektievelijk 20 en
25 mA. Bij meetpunt B hoort dan
een spanningsnivo van 8,58 V, bij
punt C 8,52 V. De versterker dient
in een behuizing ondergebracht te
worden die hermetisch gesloten is
voor HF·signalen. Uiteraard moet
het kastje ook druip- en spatwa·
terdicht zijn. maar dat spreekt
vanzelf.

(914006)

ontwerp: ". "raus (Duitsland)

waternivo-regelaar

Tl P T2
A BC517 mR R BC547B

---
7 7 7

- - .- - - - - ~-- ICl IC2 IC3
- - ~-_.

L±3~ ::::'0- .:_-s-
B - C----- --- C. IE

B

l2V
+

een potmeter en een weerstand)
van een referentiespanning voor-
zien. Een waterverbinding tussen
een pen en een sensor zorgt voor
voldoende geleiding om op de bij-
behorende oparnp-Inqanq een
hoog-n ivo te veroorzaken. Een re-
la is kan via de uitgangen van de
opamps en transistor TI de pomp'
motor in en uit schakelen. Van het
relais worden overigens een nor-
matty-open-kontakt (voor de rno-
tor) en een norrnaüy-closed-ko n-
takt (uitgang IC2) gebruikt.
Als de bovenste tank vol is, dan
staat via de pennen en sensoren

op alle inverterende ingangen
(A ... C) een hoog-nivo. zodat alle
uitgangen laag zijn en het relais
afgeschakeld is. Daalt het waterni·
vo in tank TI, dan wordt de uit-
gang van IC I hoog. Aangezien de
uitgang van IC2 een laaq-nivo le-
vert, zal het relais echter niet
geaktiveerd worden. Daalt het wa-
ternivo tot onder sensor Q, dan
wordt ook de uitgang van IC2
hoog. Transistor T I gaat in gelel-
ding, het relais trekt aan en de
pomp wordt ingescnaketd. Tevens
wordt de uitgang van IC2 afgekop·
peld door het tweede retalskon-

~~--~~~~--+---------------~---'--'-'~~97~.'~'0
IC1...IC3 = CA3140

elektuur 7/8-91
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042-
In zuidelijke landen is de water-
voorziening altijd een probleem.
Een van onze Indiase lezers Ua, die
hebben we ook!) bedacht een
pompschakeling voor een twee
tank-systeem. die voor sommige
Nederlandse toepa singen mis-
schien ook handig kan zijn (bijv.
voor een tan k met regenwater).
Zo'n tanksysteem bestaat uit een
ondergrondse tank en een tank
die op of onder het dak gemon·
teerd is. De "hoge" tank (T I) wordt
volgepompt vanuit de "lage" tank
(T2). zodat men vanuit TI water
kan aftappen met voldoende druk.
Met behulp van deze kleine scha-
keling kan het waternivo in tank
TI op peil gehouden worden. Is er
te weinig water aanwezig. dan
wordt een pomp ingeschakeld die
water van de lage naar de hoge
tank pompt. Ook is er een droog·
loopbeveiliging aanwezig voor het
geval dat de lage tank (T2) hete-
maal leeg is.
De schakeling maakt gebruik van
een aantal sensoren die in de
tanks gemonteerd zijn. In elke
tank zit een pen of draad die bijna
tot op de bodem komt. terwijl daar
tegenover in de lage tank een
sensor zit en in de hoge tank twee
sensoren (bestaande uit een meta-
len plaatje). Sensor S geeft aan
wanneer de lage tank leeg i~
sensor Q meldt wanneer de hoge
tank leeg is en sensor P geeft een
seintje als de hoge tank vol is. De
pennen R zijn via een weerstand
verbonden met de positieve voe-
dingsspanning. De sensoren zijn
gekoppeld met de inverterende in-
gangen van drie opamps. De niet·
inverterende ingangen zijn via
spanningsdelers (bestaande uit

82

I (MHz) 914006-12

stroom van circa 7 mA te lopen
(op meetpunt A staat dan een
spanning van 9,27 V). De tweede
en derde trap moeten ingesteld
worden op respektievelijk 20 en
25 mA. Bij meetpunt B hoort dan
een spanningsnivo van 8,58 V, bij
punt C 8,52 V. De versterker dient
in een behuizing ondergebracht te
worden die hermetisch gesloten is
voor HF·signalen. Uiteraard moet
het kastje ook druip- en spatwa·
terdicht zijn. maar dat spreekt
vanzelf.

(914006)

ontwerp: ". "raus (Duitsland)

waternivo-regelaar

Tl P T2
A BC517 mR R BC547B

---
7 7 7

- - .- - - - - ~-- ICl IC2 IC3
- - ~-_.

L±3~ ::::'0- .:_-s-
B - C----- --- C. IE

B

l2V
+

een potmeter en een weerstand)
van een referentiespanning voor-
zien. Een waterverbinding tussen
een pen en een sensor zorgt voor
voldoende geleiding om op de bij-
behorende oparnp-Inqanq een
hoog-n ivo te veroorzaken. Een re-
la is kan via de uitgangen van de
opamps en transistor TI de pomp'
motor in en uit schakelen. Van het
relais worden overigens een nor-
matty-open-kontakt (voor de rno-
tor) en een norrnaüy-closed-ko n-
takt (uitgang IC2) gebruikt.
Als de bovenste tank vol is, dan
staat via de pennen en sensoren

op alle inverterende ingangen
(A ... C) een hoog-nivo. zodat alle
uitgangen laag zijn en het relais
afgeschakeld is. Daalt het waterni·
vo in tank TI, dan wordt de uit-
gang van IC I hoog. Aangezien de
uitgang van IC2 een laaq-nivo le-
vert, zal het relais echter niet
geaktiveerd worden. Daalt het wa-
ternivo tot onder sensor Q, dan
wordt ook de uitgang van IC2
hoog. Transistor T I gaat in gelel-
ding, het relais trekt aan en de
pomp wordt ingescnaketd. Tevens
wordt de uitgang van IC2 afgekop·
peld door het tweede retalskon-

~~--~~~~--+---------------~---'--'-'~~97~.'~'0
IC1...IC3 = CA3140
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takt. zodat het uitgangsnivo van
IC I verder voor het geleiden van
TI zorgt. Nadat de bovenste tank
is gevuld tot het nivo van sensor p,
schakelt IC I de pomp weer uit. IC3
vormt de droogloopbeveiliging
voor de pomp. De pompmotor kan
alleen geaktiveerd worden als het
waternivo van de lage tank boven
het nivo van sensor 5 ligt. Bij een
lege tank wordt de uitgang van IC3
hoog, zodat T2 gaat geleiden en

bijvoorbeeld uit een oude batterij,
lossen niet op).
De stroomopname van de schake-
ling wordt voornamelijk bepaald
door de spoelstroom van ReI. De
BCSI7 kan maximaal 400 mA
schakelen. De opamps verbruiken
slechts enkele milliampéres.

alle basisstroom voor T I wegtrekt.
Met de instel potmeters kan men
het referentienivo van elke opamp
zodanig instellen dat een korrekt
schakelgedrag verkregen wordt.
Dit hangt af van de gebruikte sen-
soren en de samenstelling van het
water. Aangezien er een gelijk-
spanning op de sensoren staat. is
het noodzakelijk dat deze regel-
matig gekontroleerd worden (een
tip hiervoor: koolstofelektroden,

(914097)

ontwerp: Shirish Kokate (India)

-043- lichtnet-fasemeter
Fasemeting is bij sinusvormige
spanningen en stromen in princi-
pe heel eenvoudig mogelijk. Met
een gelijkspanningsgekoppelde
schakeling kan namelijk exakt el-
ke nuldoorgang van de golfvorm
worden gedetekteerd. Het verschil
tussen de nuldoorgangen van
twee signalen geeft dan het fase-
verschil aan.
Hoe werkt dat in deze schakeling?
De netspanning van 220 V wordt
met behulp van een ohmse span-
ningsdeler (RI/R2) tot een veilig
nivo teruggebracht. De tweede te
meten komponent is de stroom
door de belasting. Deze wordt met
behulp van een weerstand (R9)
omgezet in een spanning. De di-
oden DI, D2 en D3 beschermen de
hele schakeling tegen eventuele
spann ingspieken.
De twee komparatoren die de nul-
doorgangen detekteren, hebben
we bewust enige hysteresis
(10 mV) mee gegeven om gedefi-
nieerd schakelen en snelle flanken
mogelijk te maken. De door I I a
en IC I b geleverde pulsen worden
gedifferentieerd met behulp van
de RC-netwerken Cl/RIO en
C2/RII en gaan daarna naar de
set- en reset-ingang van flipflop
IC2a. De duty-cycle van het uit-
gangssignaal van de flipflop is nu
afhankelijk van het faseverschil
tussen de gemeten spanning en
troorn, Via enkele serieweerstan-

den en een kondensator wordt het
faseverschil direkt op een draai-
spoelinstrument weergegeven.
Door de gekozen dimensionering
staat de meter in de middenstand
bij een faseverschil van 0°. Bij
-180° staat de wijzer in de
nulstand en volle uitslag geeft
+ 180° aan. Hierdoor is het afle-
zen eenvoudig en wordt voorko-
men dat de meter bij een klein fa-
severschil rond de 0° tussen 0° en
360° heen en weer zwaait.

elektuur 7/8·91

03 lN:)401

ICl = TLC272
IC2 = 4Q13

02
lN5401

fen kastje met aangegolen steker
en ingebouwde wandkontaktdoos.
Ondanks deze degelijke en veilige
behuizing blijft het risiko bestaan
dat u de draaispoelmeter bescha-
digt en vervolgens in kontakt
komt met de metalen delen van
deze meter. Om ook in dit geval uw
veiligheid niet te zeer op het spel
te zetten is de serieweerstand voor
de meter opgesplitst in vier R's die
voor en achter de meter zijn opge-
nomen.
Het meetbereik is hoofdzakelijk af-
hankelijk van de waarde van R9.
Hierover moet een spanning van
circa 0,6 V vallen. Voor een meet-
bereik van I ampère is een waarde
van 0,4 7 ... I Q voor R9 een goede
keuze.

Let er op dat het aangesloten ap-
paraat voldoende stroom ver-
bruikt om een betrouwbare indika-
tie te krijgen. Bij geen (of te wei-
nig) stroom blijft de meter op zijn
mechanische nulstand staan
(-180°).
Een extra schaaltje kan getekend
worden om de meter te ijken in
cos cp,' dan weet u gel ijk of de be-
lasti ng aan de eisen van de elektri-
citeitsmaatschappij voldoet.
De voeding van de schakeling is
heel eenvoudig gehouden. De be-
nodigde spanning wordt via D6,
R16, D7 en C4 direkt van de licht-
netspanning afgeleid. De konse-
kwentie hiervan is wel dat de vei-
ligheid goed in de gaten gehouden
dient te worden. Monteer de scha-
keling in een kompakt kunststof- (914080)

83



takt. zodat het uitgangsnivo van
IC I verder voor het geleiden van
TI zorgt. Nadat de bovenste tank
is gevuld tot het nivo van sensor p,
schakelt IC I de pomp weer uit. IC3
vormt de droogloopbeveiliging
voor de pomp. De pompmotor kan
alleen geaktiveerd worden als het
waternivo van de lage tank boven
het nivo van sensor 5 ligt. Bij een
lege tank wordt de uitgang van IC3
hoog, zodat T2 gaat geleiden en

bijvoorbeeld uit een oude batterij,
lossen niet op).
De stroomopname van de schake-
ling wordt voornamelijk bepaald
door de spoelstroom van ReI. De
BCSI7 kan maximaal 400 mA
schakelen. De opamps verbruiken
slechts enkele milliampéres.

alle basisstroom voor T I wegtrekt.
Met de instel potmeters kan men
het referentienivo van elke opamp
zodanig instellen dat een korrekt
schakelgedrag verkregen wordt.
Dit hangt af van de gebruikte sen-
soren en de samenstelling van het
water. Aangezien er een gelijk-
spanning op de sensoren staat. is
het noodzakelijk dat deze regel-
matig gekontroleerd worden (een
tip hiervoor: koolstofelektroden,

(914097)

ontwerp: Shirish Kokate (India)

-043- lichtnet-fasemeter
Fasemeting is bij sinusvormige
spanningen en stromen in princi-
pe heel eenvoudig mogelijk. Met
een gelijkspanningsgekoppelde
schakeling kan namelijk exakt el-
ke nuldoorgang van de golfvorm
worden gedetekteerd. Het verschil
tussen de nuldoorgangen van
twee signalen geeft dan het fase-
verschil aan.
Hoe werkt dat in deze schakeling?
De netspanning van 220 V wordt
met behulp van een ohmse span-
ningsdeler (RI/R2) tot een veilig
nivo teruggebracht. De tweede te
meten komponent is de stroom
door de belasting. Deze wordt met
behulp van een weerstand (R9)
omgezet in een spanning. De di-
oden DI, D2 en D3 beschermen de
hele schakeling tegen eventuele
spann ingspieken.
De twee komparatoren die de nul-
doorgangen detekteren, hebben
we bewust enige hysteresis
(10 mV) mee gegeven om gedefi-
nieerd schakelen en snelle flanken
mogelijk te maken. De door I I a
en IC I b geleverde pulsen worden
gedifferentieerd met behulp van
de RC-netwerken Cl/RIO en
C2/RII en gaan daarna naar de
set- en reset-ingang van flipflop
IC2a. De duty-cycle van het uit-
gangssignaal van de flipflop is nu
afhankelijk van het faseverschil
tussen de gemeten spanning en
troorn, Via enkele serieweerstan-

den en een kondensator wordt het
faseverschil direkt op een draai-
spoelinstrument weergegeven.
Door de gekozen dimensionering
staat de meter in de middenstand
bij een faseverschil van 0°. Bij
-180° staat de wijzer in de
nulstand en volle uitslag geeft
+ 180° aan. Hierdoor is het afle-
zen eenvoudig en wordt voorko-
men dat de meter bij een klein fa-
severschil rond de 0° tussen 0° en
360° heen en weer zwaait.
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-044-
Met behulp van deze schakelklok
is het mogelijk een apparaat gedu-
rende een vooraf ingestelde tijd te
aktiveren. Hierbij valt te denken
aan bijvoorbeeld een zonnehemel,
üv-bellcntinqsbak of ïoto-vergro-
ter.
De schakeling, die door de geko·
zen opzet kompakt opgebouwd
kan worden, bevat vier dekades.
Hiermee zijn schakeltijden in te
stellen tussen 0, I en 999,9 sekon-
den. Deze tijden worden ingesteld
met behulp van vier duimwiel·
schakelaars en vervolgens op-
geslagen in de vier counters van
het type 74HCT190. Deze counters
zijn in het schema te herkennen
als IC4 ... IC7. Om het instellen te
vereenvoudigen, wordt de in-
gestelde tijd direkt op een LED-
display getoond. Nadat de start-

I
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" Q 'f-
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QI, • 1 I ~

\... __ .1 IC:S •

•
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universele schakelklok
knop ingedrukt is, worden de in-
gangen van de counters geblok·
keerd en kan met het aftellen beo
gonnen worden. Tegelijk hiermee
wordt relais Rel aangetrokken. In
rust zijn de kontakten van K2 met
die van KI verbonden. Omdat KI
met het lichtnet is verbonden,
wordt de belasting op K2 van net-
spanning voorzien, terwijl de be-
lasting op K3 spanningsloos blijft.
Na het aantrekken van het relais
schakelt het wisselkontakt de
spanning om van K2 naar K3. Tij-
dens de schakeltijd is de belasting
die op K3 is aangesloten dus met
het lichtnet verbonden. Aan het
einde van de schakelperiode
klinkt een kort piepje uit de buzzer
die in de kollektorleiding van T I is
opgenomen. Met behulp van de
stop-toets kan een lopende scha-

kei periode onderbroken worden.
Nadat de ingestelde tijd verstre-
ken is, wordt de oscillator (IC2)
stopgezet en valt het relais weer
terug in zijn rustpositie. De in-
gestelde tijd komt daarna weer op
het display te staan. Om voor een
akkurate timing te zorgen, is in de
oscillator een kristal toegepast.
De uitlezing in deze schakeling is
opgebouwd met de eerder in het
EDiTS-projekt gebruikte displays
(juni 1989). Omdat deze schake-
ling gedeeltelijk in SMD-techniek
is uitgevoerd. kan het display-ge-
deelte bijzonder kompakt blijven.
Voor de voeding kan gebruik ge·
maakt worden van een gewone
net-adapter (300 mA) en een geïn·
tegreerde stabilisator van het type
7805.

(914042)
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-045-
De REF200 van Burr·Brown her-
bergt in een B-pens Dft.-beh uizf ng
twee onafhankelijke stroombron
nen die elk 100 /-lAleveren, en een
stroomspiegel. In figuur I is gete·
kend hoe die drie delen in dit veel-
zijdige (en betaalbare) IC zijn on-
dergebracht. Kenmerkend voor dit
IC is dat de aansluitingen voor de
voeding ontbreken. De juiste wer-
king van de stroombronnen wordt
namelijk gegarandeerd als er over
zo'n stroombron minstens 2,5 V
staat. De gemiddelde tempera-
tuurdrift is slechts 25 ppm/ K en
de uitgangsimpedantie ruim
100 MQ. De werkspanning mag
niet hoger zijn dan 40 V. Met de
twee bronnen en de I: I-stroom-
spiegel zijn diverse schakelvarian·
ten mogelijk. In figuur 2 zijn een
paar mogelijkheden getekend, In
figuur 2a ziet u een stroombron
die 50 /-lAlevert. De uitgangsspan·
ning mag daarbij variëren tussen
o V en de positieve voedingsspan·
ning minus 2,5 V. In figuur 2b vor-
men alle delen van het IC samen
een zwevende 300·/-lA·stroom bron.
In figuur 2c tenslotte is een bidi-
rektionele stroombron van 100 jJ.A
getekend.

(914120)

046-
Niet elke modeltreinhobbyist is
even goed te spreken over de me-
chanische rijrichtingsschakelaar
die diverse fabrikanten in hun mo-
dellen stoppen. Bij dit systeem
wordt de snelheid van de trein be-
paald door de spanning die de mo-
tor wordt aangeboden (circa
4 ... 16 V). Met de snelheidsrege-
laar kan echter ook kortstondig de
spanning tot 24 V worden ver-
hoogd. In het normale geval zal bij
deze spanning het rijrichtingsre·
lais de kracht van een veertje over-
winnen en omklappen naar de an-
dere stand. Aangezien het een
bistabiel relais is, zal het in deze
stand blijven staan tot de volgen·
de spanningspiek. In de praktijk
blijkt het veertje nogal eens voor
moeilijkheden te zorgen. Staat de
veer te strak, dan lukt het ornscha-
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kelen niet en de trein rijdt vervol-
gens gewoon verder, meestal naar
de eerste gelegenheid om te ont-
sporen. Aan de andere kant kan
het veertje ook te slap zijn en dan
kan het gebeuren dat een 10k op
full-speed plotseling omkeert, het-
geen meestal ook weinig goeds
betekent.
Al tien jaar geleden kwam Märklin.
dan ook met een elektronisch al-
ternatief met een zenerdiode en
twee transistoren. Helaas bleek
deze oplossing behalve duur ook
moeilijk te monteren, zodat heel
wat hobbyisten de moed opgaven.
Tot voor kort hadden alle elektro-
nische systemen bovendien een
batterij nodig opdat de elektroni-
ca de rijrichting niet kon vergeten
als de spanning wegviel. In deze'
schakeling zorgt een IOO-~F-tan-
taalelko er voor dat de schakeling
de rijrichting gedurende circa 8
uur kan onthouden. Om te voorko-
men dat ook deze schakeling
moeilijk te monteren is, is ze ge-
deeltelijk met SMA-komponenten
opgebouwd.
Staat er geen spanning op de rails,
dan zijn Tl en T2 gesperd, want er
is immers geen voedingsspan-

IC1 = 4013

IC2 = 4049

ning. Het enige deel van de scha-
keling dat van voedingsspanning
wordt voorzien, is ICL Dit IC wordt
- zolang de lading strekt - ge-
voed uit C4. Flipflop ICla is daar-
door in staat om de laatst in-
gestelde rijrichting te onthouden.
Als de lokomotief rijdt, is de span-
ning te laag om zener 05 door te
laten slaan en blijft Tl gesperd. De
rijspanning is echter wel voldoen-
de om via Rl en 08 een voedings-
spanning van 3,9 V op te bouwen.
Hieruit wordt C4 weer bijgeladen
en T2 en IC2 van voedingsspan-
ning voorzien. IC2 krijgt echter
uitsluitend voedingsspanning zo-
lang Tl spert. Zolang Tl spert zal
bovendien T2 geleiden en de klok-
ingang van ICla laag zijn. Afhan-
kelijk van de ingestelde rijrichting
zal nu of T3 of T4 geleiden en één
van de twee motorwikkelingen in-
schakelen.
Zodra echter de spanning tot 24 V
verhoogd wordt, zal zenerdiode 05
doorslaan (de topspanning van de
wisselspanning is immers hoger
dan de zenerspanning). Daardoor
kan Tl gaan geleiden. De voe-
dingsspanning van IC2 valt dan
weg en de motorwikkelingen wor-

Onderdelenlijst

Weerstanden:
(alle weerstanden SMO)
Rl,R9,R10 :::; :3 x 2k2
R2,R3 = 2 x 470 Q
R4 := 1x 4k7
R5 :::;1 x 1 k
R6 :::; 1 x 10 k
R7,R8 = 2xlM

Kondensatoren :
Cl 1 x 41J71 16 V tantaal
C2 = 1 x 10 n keramisch
C3 = 1 x 100 n keramisch
C4 = 1 x 100 1J/6,3 V tantaal
C5 = 1 x 10 1J16,3 V tantaal

Halfgeleiders:
Dl. .. 04 == 4 x lN4001
05 == 1 x zenerdiode 24 V1400 mW
06 == 1 x 1N4148
07 == 1x BAT41
08 == 1 x zenerdiode 3V9/400 mW
TLT2 == 2 x BC847B (SMO)
T:3,T4 = 2x B0679
ICI ::::1 x 4013 (SMO)
IC2 :::I 1 x 4049 (SMD)

komponentenzijde2 SMD-zijde

elektuur 7/8-91 87



ling gaan naar de veldwikkelingen
van de motor. Punt A wordt ver-
bonden met de motoraansluiting
die voorheen met het sleepkon-
takt was verbonden. De twee wis-
selspanningsaansluitingen van de
schakeling worden verbonden met
het sleepkontakt en het chassis
van de lok.

den uitgeschakeld. Daarnaast zal
T2 gaan sperren en zo ICIa met
een opgaande flank klokken. ICla
klapt dan om en de andere rijrich-
ting is geselekteerd. Zodra de
spanning daalt. gaat T I sperren
en T2 geleiden, en krijgt IC2 op-
nieuw voedingsspanning. De mo-
tor is dan weer ingeschakeld en
staat klaar om in de andere rich-
ting verder te gaan. Om te voorko-
men dat een wat bibberige bedie-
ning de flipflop meermaals laat
omklappen, is de terugkoppeling
die IC Ia tot een tweede Ier maakt,
voorzien van R8 en C3 om het ver-

047-
Dit circuit schakelt de audio-appa-
ratuur automatisch uit als deze al
enige tijd gezwegen heeft (u kunt
er ook een eindversterker mee in

anderen van het logische nivo op
de data-ingang iets te vertragen.
Aangezien de motor nu gevoed
wordt met een gelijkspanning
(tussen de punten A en 0) kunt u
hiervan gelijk profiteren door met
een paar dioden de verlichting van
de 10k automatisch met de rijrich-
ting mee te laten veranderen.
De afmetingen van de print zijn zo
gekozen dat deze de plaats in kan
nemen van het voorzichtig verwij-
derde relais. Let er op dat geen en-
kel deel van de schakeling een me-
talen deel van de lokomotief raakt.
De punten B en C van de schake-

(904098)

ontwerp. C. Wolff (Duitsland)

automatische audio-schakelaar
en uit schakelen vanuit een voor-
versterker). Inschakelen van de ap-
paratuur gebeurt met 51, Konden-
sator C I wordt op dat moment

ICt = TLC272

BC550C

I
c ~E

"

7808
6

ICt

S2

88

914063-' 1

snel geladen en IC I b maakt zijn
uitgang hoog. Via het solid-state-
relais (150I) wordt de apparatuur
dan ingeschakeld, Om nu de appa-
ratuur ingeschakeld te houden,
moet op ingang KI een audio-sig-
naal worden gezet (lijn-nivo). Op-
vallend is dat de massa-aanslui-
ting voor het audio-signaal zweeft
en niet is verbonden met de massa
van de schakeling. Op die manier
verzorgen we in feite de ge-
lijkstroominstelling van de plus-
ingang van IC Ia. Omdat de scha-
keling toch een eigen voeding
heeft. kan het bovendien geen
kwaad voor de versterker-uitgang,
maar u mag daarom beslist niet
de voeding van de versterker ge-
bruiken voor deze schakeling.
Komparator !CIa is door de truuk
met het ingangssignaal zo gevoe-
lig dat de uitgang al omklapt
(hoog wordt) bij een ingangsspan-
ning van 50 mV. Daardoor gaat TI
geleiden en wordt CI voor zover
nodig bijgeladen, zodat de audio-
apparatuur ingeschakeld blijft.
Valt het ingangssignaal weg, dan
zal CI via R6/ R5 langzaam worden
ontladen. Na verloop van tijd is de
spanning over Cl zo ver gedaald
dat de uitgang van !CI blaag
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wordt. waardoor de audio-appara-
tuur wordt uitgeschakeld. U kunt
de schakeling ook in de uit-stand
zetten door S2 te sluiten.
Aan de schakeling is een eigen
voeding toegevoegd. onder andere
om de truuk met de zwevende
audio-ingang te kunnen uithalen.
Maar daarnaast is het ook het bes-
te (en het gemakkelijkst) als de
schakeling wordt ondergebracht
in een kastje met aangegoten ste-
ker en ingebouwd stopkontakt.

-048-
Met behulp van deze schakeling,
die parallel aan een telefoon wordt
aangesloten, is het mogelijk één
of meer belastingen te schakelen.
Voor het echte schakelwerk wordt
gebruik gemaakt van een relais.
Een praktische toepassing is bij-
voorbeeld het aktiveren van een
flinke lamp die bij gehoorgestoor-
den de telefoonbel ondersteunt.
De werking van de schakeling is
rechttoe-rechtaan. Het belsignaal
dat op de telefoonlijn staat, wordt
met een bruggelijkrichter
(DI ... D4) omgezet in een gelijk-
spanning. Deze wordt door C2 af-
gevlakt. terwijl zerrerdiode DIS
zorgt voor een tabilisatie op 15 V.
Met deze spanning wordt de LED in
opto-coupler ICI gevoed via weer-
stand R3. Deze opto-coupler dient
voor een veilige scheiding tussen
enerzijds het telefoonnet en an-
derzijds de voeding van de schake-
ling en de te schakelen lamp. Zo-
dra er een belsignaal op de tele-
foonlijn verschijnt. zorgt de LED in
de opto-coupler er voor dat de
transistor in dit IC gaat qeleiden.

-049-
De grote snelheid, het minimale
energieverbruik en de goed gedefi-
nieerde schakelnivos maken HCT-
inverters bijzonder geschikt voor
het bouwen van een kristaloscilla-
tor met een uitgangssignaal op
TTL-nivo. Zoals uit deze schakeling
blijkt is het met één 74HCT04 pro-
bleemloos mogelijk drie onafhan-
kelijke kristaloscillatoren te bou-
wen met signaalfrekwenties van
respektievelijk 2, 16 en 24 MHz.
Het enige verschil tussen de drie
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Daarin is de schakeling op een vei-
lige manier onder te brengen.
Het aangegeven type solid-sta-
te-relais kunt u gebruiken voor be-
lastingen die maximaal l,S A op-
nemen. Bij zwaardere belastingen
kunt u beter een konventioneel re-
lais toepassen.
Het instellen van de gewenste ver-
tragingstijd geschiedt met PI. Om
echter het instellen wat te versnel-
len, schakelt u een 100-k-weer-
stand parallel aan R5. De vertra-

gingstijd wordt dan ongeveer tien
maal korter. PI stelt u nu zo in dat
de schakeling na het sluiten van
SI de gewenste tijd (gedeeld door
10) ingeschakeld blijft. Tot slot
kunt u na het verwijderen van de
100-k-weerstand de werkelijke ver-
traging nog eens kontroleren en
zonodig PI bijstellen.

(914063)

naar een idee van T. P. Thomas
(India)

schakelen met de telefoon bel
01...04 = lN4001 + 12V

9140J8.1 I

Deze stuurt op zijn beurt tran-
sistor T I in geleiding en daardoor
wordt relais ReI bekrachtigd. Om-
dat kondensator C3 opgeladen
wordt zolang de transistor in de
opto-coupler in geleiding is en de-
ze zich ontlaadt via R4, R5 en TI
zodra het belsignaal wegvalt.
wordt voorkomen dat transistor T I
gaat sperren tussen de verschil-
lende pulsen van het belsignaal.

Valt het belsignaal definitief' weg,
dan zal ook het relais na een korte
pauze afvallen.
De hele schakeling kan gevoed
worden door een 12-V-netadapter.
De opgenomen stroom is afhanke-
lijk van het type relais max.
100 mA. Gebruik een relais dat ge-
schikt is voor de te schakelen
spanning en stroom.

914038)

HCT-kristaloscillator

89

schakelingen is - behalve het
kristal - de kapaciteit die rond
het kristal geschakeld is. De kris-
tallen in deze oscillatoren werken
allemaal op hun grondtoon: kris-
tallen die gebruik maken van een
overtone kunnen hier niet toege-
past worden.
Het zelf dimensioneren van een os-
cillator die met een andere kristal-
frekwentie werkt. is vrij eenvou-
dig. Als men uitgaat van een
kristalfrekwentie fo, dan geldt:



wordt. waardoor de audio-appara-
tuur wordt uitgeschakeld. U kunt
de schakeling ook in de uit-stand
zetten door S2 te sluiten.
Aan de schakeling is een eigen
voeding toegevoegd. onder andere
om de truuk met de zwevende
audio-ingang te kunnen uithalen.
Maar daarnaast is het ook het bes-
te (en het gemakkelijkst) als de
schakeling wordt ondergebracht
in een kastje met aangegoten ste-
ker en ingebouwd stopkontakt.

-048-
Met behulp van deze schakeling,
die parallel aan een telefoon wordt
aangesloten, is het mogelijk één
of meer belastingen te schakelen.
Voor het echte schakelwerk wordt
gebruik gemaakt van een relais.
Een praktische toepassing is bij-
voorbeeld het aktiveren van een
flinke lamp die bij gehoorgestoor-
den de telefoonbel ondersteunt.
De werking van de schakeling is
rechttoe-rechtaan. Het belsignaal
dat op de telefoonlijn staat, wordt
met een bruggelijkrichter
(DI ... D4) omgezet in een gelijk-
spanning. Deze wordt door C2 af-
gevlakt. terwijl zerrerdiode DIS
zorgt voor een tabilisatie op 15 V.
Met deze spanning wordt de LED in
opto-coupler ICI gevoed via weer-
stand R3. Deze opto-coupler dient
voor een veilige scheiding tussen
enerzijds het telefoonnet en an-
derzijds de voeding van de schake-
ling en de te schakelen lamp. Zo-
dra er een belsignaal op de tele-
foonlijn verschijnt. zorgt de LED in
de opto-coupler er voor dat de
transistor in dit IC gaat qeleiden.

-049-
De grote snelheid, het minimale
energieverbruik en de goed gedefi-
nieerde schakelnivos maken HCT-
inverters bijzonder geschikt voor
het bouwen van een kristaloscilla-
tor met een uitgangssignaal op
TTL-nivo. Zoals uit deze schakeling
blijkt is het met één 74HCT04 pro-
bleemloos mogelijk drie onafhan-
kelijke kristaloscillatoren te bou-
wen met signaalfrekwenties van
respektievelijk 2, 16 en 24 MHz.
Het enige verschil tussen de drie
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Daarin is de schakeling op een vei-
lige manier onder te brengen.
Het aangegeven type solid-sta-
te-relais kunt u gebruiken voor be-
lastingen die maximaal l,S A op-
nemen. Bij zwaardere belastingen
kunt u beter een konventioneel re-
lais toepassen.
Het instellen van de gewenste ver-
tragingstijd geschiedt met PI. Om
echter het instellen wat te versnel-
len, schakelt u een 100-k-weer-
stand parallel aan R5. De vertra-

gingstijd wordt dan ongeveer tien
maal korter. PI stelt u nu zo in dat
de schakeling na het sluiten van
SI de gewenste tijd (gedeeld door
10) ingeschakeld blijft. Tot slot
kunt u na het verwijderen van de
100-k-weerstand de werkelijke ver-
traging nog eens kontroleren en
zonodig PI bijstellen.

(914063)

naar een idee van T. P. Thomas
(India)

schakelen met de telefoon bel
01...04 = lN4001 + 12V

9140J8.1 I

Deze stuurt op zijn beurt tran-
sistor T I in geleiding en daardoor
wordt relais ReI bekrachtigd. Om-
dat kondensator C3 opgeladen
wordt zolang de transistor in de
opto-coupler in geleiding is en de-
ze zich ontlaadt via R4, R5 en TI
zodra het belsignaal wegvalt.
wordt voorkomen dat transistor T I
gaat sperren tussen de verschil-
lende pulsen van het belsignaal.

Valt het belsignaal definitief' weg,
dan zal ook het relais na een korte
pauze afvallen.
De hele schakeling kan gevoed
worden door een 12-V-netadapter.
De opgenomen stroom is afhanke-
lijk van het type relais max.
100 mA. Gebruik een relais dat ge-
schikt is voor de te schakelen
spanning en stroom.

914038)

HCT-kristaloscillator
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schakelingen is - behalve het
kristal - de kapaciteit die rond
het kristal geschakeld is. De kris-
tallen in deze oscillatoren werken
allemaal op hun grondtoon: kris-
tallen die gebruik maken van een
overtone kunnen hier niet toege-
past worden.
Het zelf dimensioneren van een os-
cillator die met een andere kristal-
frekwentie werkt. is vrij eenvou-
dig. Als men uitgaat van een
kristalfrekwentie fo, dan geldt:



1
IC1f Ond~ ..delenUjst

Weerstanden:
fh,R3,R5 := 3 x 10 M
R2,R4,R6 == 3 x 220 Q

KotldetlSatoren:
Cl :=.lX62p
C2 =lx330 p
CS .i:! 1 x 12 P
G4= 1 x47 P
C5 i:! 1 x 5p6
ce i:! 1 x 22 P
G7 = 1 x 100 n

C1

82P:J:

IC1c IC1d

IC1 = 74HCT04

Halfgeleiders:
ICl "'"1x 74HGT04

~

~
914069·11

Diversen:
Xl == 1 x kristal 2 MHz
X2 "'" 1 x kristal 16 MHz
X3 == 1 x kristal 24 MHz

C2 = 723 / fo pF
Cl = C2 / 4 pF
De frekwentie fo wordt hierbij op-
geven in MHz; deze mag niet hoger
zijn dan 30 MHz. Voor hoog-
ohmige l-MHz-kristallen geldt:
'Cl = C2 / 10.
'Worden van de schakeling niet alle
drie de oscillatoren gebruikt dan
is het belangrijk dat bij de onge-
bruikte poortjes de kondensato-
ren Cl, C3 en/of CS vervangen
worden door een draadbrugje. Het
ingangsnivo van de eerste inverter
is dan gedefinieerd, waardoor
spontane oscillaties onmogelijk
gemaakt worden.

2 (print-Iayout in spiegelbeeld)

leac~re I
(914069)

---050--- disko-Iooplicht
Popmuziek en Iichteffekten horen
bij elkaar. De schakelingen waar- I

mee deze. effekten worden ge-
maakt variëren van heel eenvou-
dig tot zeer kornplex.. Het effekt
dat we hier voorstellen behoort tot
de eerste kategorie. Het is een
soort looplicht waarvan de loop-
snelheid afhankelijk is van de
toonhoogte en de geluidssterkte.
Dat komt omdat het signaal wordt
aangesloten op de klok-ingang
van een teller. Het signaal moet
dus sterk genoeg zijn om de scha-
keldrempel van die ingang te over-
schrijden en hoe hoger de toon is,
hoe vaker er geklokt wordt.
Voordat het signaal echter op de
klok-ingang van ICI terecht komt

90

+
*zie tekst 8... 15V

QO 3 0711-

IC2 Q1 2 06

4017 Q2 4 05

12 CO Q3 7 04

Q4 1003

r Q5
1 02

13 ENA Q6 5 01

Q7 6 08

0 Q8 9 09

15 AST Q9 11010

l "..I.
8
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1
IC11

12PJ:

IC1 = 74HCT04

~

~
914069-11

2 (print-Iayout in spiegelbeeld!

leao ..tel

-050-
Popmuziek en lichteffekten horen
bij elkaar. De schakelingen waar-
mee deze effekten worden ge-
maakt, variëren van heel eenvou-
dig tot zeer komplex. Het effekt
dat we hier voorstellen behoort tot
de eerste kategorie. Het is een
soort looplicht waarvan de loop-
snelheid afhankelijk is van de
toonhoogte en de geluidssterkte.
Dat komt omdat het signaal wordt
aangesloten op de klok-ingang
van een teller. Het signaal moet
dus sterk genoeg zijn om de scha-
keldrempel van die ingang te over-
schrijden en hoe hoger de toon is,
hoe vaker er geklokt wordt.
Voordat het signaal echter op de
klok-ingang van IC I terecht komt

90

disko-Iooplicht

r
ti

l

Onderdelen lijst

Weerstanden:
RLR3,R5 = 3 x 10 M
R2,R4,R6 - 3 x 220 Q

Kondensatoren:
Cl a 1 X 82 P
C2 - J. X 330 P
C3=I.X12p
C4 = .l X 47 P
C5 - 1 X 5p6
C6 = I. X 22 P
C7 = 1 X 100 n

Halfgeleiders:
ICI - 1x 74HCT04

Diversen:
Xl = 1 x kristal 2 MHz
X2 - .l x kristal 16 MHz
X3 = I. x kristal 24 MHz

C2 ~ 723 / fo pF
Cl = C2 /4 pF
De frekwentie fo wordt hierbij op-
geven in MHz; deze mag niet hoger
zijn dan 30 MHz. Voor hoog-
ohmige I-MHz-kristallen geldt:
Cl = C2 / la.
Worden van de schakeling niet alle
drie de oscillatoren gebruikt, dan
is het belangrijk dat bij de onge-
bruikte poortjes de kondensato-
ren Cl, C3 en/of CS vervangen
worden door een draadbrugje. Het
ingangsnivo van de eerste inverter
is dan gedefinieerd, waardoor
spontane oscillaties onmogelijk
gemaakt worden.

(914069)

te

C3r-
1"-----"," elK

te
o

11
00 :) 07

01 2 06

02 .. OS

Q3 1 D4

Q4 1003

05 1 02

Q6 S 01

07 IS 08

08 i Di

Q9 11010

"

IC2
4017
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•

passeert het eerst nog een verster-
kertrapje (T I). Op de ingang hier-
van kan het signaal van een
(voor)versterker worden aangeste-
ten, maar u kunt er ook een elek-
treet-mikrofoontje aansluiten. In
het laatste geval funktioneert het
geheel kontaktloos. Het signaal
komt bij IC I via Pi. waarmee we de
gevoeligheid kunnen instellen.
Omdat de audiofrekwenties te
hoog zijn om daar een goed zicht-
baar effekt mee te maken, wordt
de frekwentie eerst door IC I ge-
deeld. Dat wil zeggen: als schake-
laar 5 I uitgang Q9 met de reset-in-
gang (R5T) verbindt. In de andere

051-
Ze schijnen er nog te zijn: recor-
ders zonder een mechanische
bandteller. Met deze schakeling is
dat gebrek uitstekend en elektro-
nisch op te lossen. Maar de scha-
keling is ook voor andere toepas-
singen bruikbaar, bijvoorbeeld als
hijshoogte-meter van een model-
bouwkraan of voor het weergeven
van de positie van de beitel op een
draaibank. Het vervangen van een
mechanische bandteller door deze
schakeling kan natuurlijk ook.
Als "ingang" van de schakeling
dienen twee opto-couplers. De
pulsvolgorde van de signalen die
de twee opto-couplers afgeven, is
afhankelijk van de richting waarin
een kodeerschijf draait. De daarop
volgende NAND's maken aan de
hand van die puls-volgorde een
up- of een down-klokpuls. De
up/down-counter houdt zo onaf-
hankelijk van de draairichting de
juiste stand bij. Deze stand wordt
via een dekoder en een zeven-seg-
ment-display zichtbaar gemaakt.
Het aantal cijfers dat de teller
heeft, is gemakkelijk uit te brei-
den door aan de vier uitbreidings-
uitgangen van de schakeling de
volgende tellertrap (teller/deko-
der/display) te verbinden, zoals
ook IC3 met IC5 is verbonden.
Het optische ingangssignaal is af-
komstig van een kodeerschijf die
is onderverdeeld in een aantal ge-
lijke wel en niet reflekterende vlak·
ken. De twee sensoren worden
daar zo boven geplaatst dat als de
ene sensor midden boven een vlak
staat. de andere boven de schei-
ding tussen twee vlakken staat.
Als dat beter uitkomt, kunt u na-
tuurlijk ook een lichtsluisje als
sensor nemen waarbij de koereer-
schijf wel/niet doorztchtiq is. Ook

elektuur 7/8·91 91

stand van SI wordt de Q I-uitgang
met R5T verbonden en dan deelt
IC I door één. In deze snelle stand
krijgt het effekt een heel ander ka-
rakter dat niet echt meer aan een
looplicht herinnert.
Na deze voorbewerking komt het
signaal bij het eigenlijke looplicht
terecht. IC2 is (net als ICI overi-
gens) een teller met ingebouwde
l-uit-rOvdekoder. Van de tien uit-
gangen is er dus steeds één
"hoog". Op die uitgangen zijn tien
LED's aangesloten die een geza-
menlijke voorschakelweerstand
hebben (R5). Aangezien er altijd
maar één LED brandt (al tijken er

soms meer tegelijk op te lichten),
kan dat probleemloos. U kunt
eventueel nog een LED aan de
schakeling toevoegen door deze
op pen 12 van ICI (carry out) aan
te sluiten. Deze LED moet dan echo
ter wel een eigen voorschakel-
weerstand krijgen (560 Q). De voe-
ding moet zo'n 100 mA kunnen le-
veren; bij lage frekwenties is de
stroomopname aanmerkelijk la-
ger. De kleuren van de LED's kunt
u naar believen invullen.

(914082)

naar een idee van Amrit Bir Tiwe-
na (India)

digitale (band)teller
r-~------~--~----------~~--~--~----------------~+

ICl ~ 74HCTl32
IC2 ~ 74HCTOO

5 74HCT192 74LS247 R7._1l

~ ... .3
7. loon

OB ' ,-,oe 6
IC4

00 7

1:/.
eo

12

Y· 5 74HCT192
UP

0< '
OB ' ,-,oe •
00 7

CNV 70
ICS 1:/.

~

L02

pc, 0. " * SV... ...
*lle lehl ICld

~
13 ff 11

twee losse LED's en fototransisto-
ren zijn mogelijk.
Als voeding volstaat een gestabili-
seerde ö-v-spannlnq. In de gete-
kende uitvoering van de schake-
ling moet de voeding 250 mA kun-

nen leveren. Voor elke extra teller-
dekade moet daar nog eens
100 mA bij gerekend worden.

(914088)
applikatie Texas tnstrurnent s
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•

passeert het eerst nog een verster-
kertrapje (T I). Op de ingang hier-
van kan het signaal van een
(voor)versterker worden aangeste-
ten, maar u kunt er ook een elek-
treet-mikrofoontje aansluiten. In
het laatste geval funktioneert het
geheel kontaktloos. Het signaal
komt bij IC I via Pi. waarmee we de
gevoeligheid kunnen instellen.
Omdat de audiofrekwenties te
hoog zijn om daar een goed zicht-
baar effekt mee te maken, wordt
de frekwentie eerst door IC I ge-
deeld. Dat wil zeggen: als schake-
laar 5 I uitgang Q9 met de reset-in-
gang (R5T) verbindt. In de andere

051-
Ze schijnen er nog te zijn: recor-
ders zonder een mechanische
bandteller. Met deze schakeling is
dat gebrek uitstekend en elektro-
nisch op te lossen. Maar de scha-
keling is ook voor andere toepas-
singen bruikbaar, bijvoorbeeld als
hijshoogte-meter van een model-
bouwkraan of voor het weergeven
van de positie van de beitel op een
draaibank. Het vervangen van een
mechanische bandteller door deze
schakeling kan natuurlijk ook.
Als "ingang" van de schakeling
dienen twee opto-couplers. De
pulsvolgorde van de signalen die
de twee opto-couplers afgeven, is
afhankelijk van de richting waarin
een kodeerschijf draait. De daarop
volgende NAND's maken aan de
hand van die puls-volgorde een
up- of een down-klokpuls. De
up/down-counter houdt zo onaf-
hankelijk van de draairichting de
juiste stand bij. Deze stand wordt
via een dekoder en een zeven-seg-
ment-display zichtbaar gemaakt.
Het aantal cijfers dat de teller
heeft, is gemakkelijk uit te brei-
den door aan de vier uitbreidings-
uitgangen van de schakeling de
volgende tellertrap (teller/deko-
der/display) te verbinden, zoals
ook IC3 met IC5 is verbonden.
Het optische ingangssignaal is af-
komstig van een kodeerschijf die
is onderverdeeld in een aantal ge-
lijke wel en niet reflekterende vlak·
ken. De twee sensoren worden
daar zo boven geplaatst dat als de
ene sensor midden boven een vlak
staat. de andere boven de schei-
ding tussen twee vlakken staat.
Als dat beter uitkomt, kunt u na-
tuurlijk ook een lichtsluisje als
sensor nemen waarbij de koereer-
schijf wel/niet doorztchtiq is. Ook
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stand van SI wordt de Q I-uitgang
met R5T verbonden en dan deelt
IC I door één. In deze snelle stand
krijgt het effekt een heel ander ka-
rakter dat niet echt meer aan een
looplicht herinnert.
Na deze voorbewerking komt het
signaal bij het eigenlijke looplicht
terecht. IC2 is (net als ICI overi-
gens) een teller met ingebouwde
l-uit-rOvdekoder. Van de tien uit-
gangen is er dus steeds één
"hoog". Op die uitgangen zijn tien
LED's aangesloten die een geza-
menlijke voorschakelweerstand
hebben (R5). Aangezien er altijd
maar één LED brandt (al tijken er

soms meer tegelijk op te lichten),
kan dat probleemloos. U kunt
eventueel nog een LED aan de
schakeling toevoegen door deze
op pen 12 van ICI (carry out) aan
te sluiten. Deze LED moet dan echo
ter wel een eigen voorschakel-
weerstand krijgen (560 Q). De voe-
ding moet zo'n 100 mA kunnen le-
veren; bij lage frekwenties is de
stroomopname aanmerkelijk la-
ger. De kleuren van de LED's kunt
u naar believen invullen.

(914082)

naar een idee van Amrit Bir Tiwe-
na (India)

digitale (band)teller
r-~------~--~----------~~--~--~----------------~+

ICl ~ 74HCTl32
IC2 ~ 74HCTOO

5 74HCT192 74LS247 R7._1l

~ ... .3
7. loon
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IC4

00 7
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Y· 5 74HCT192
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00 7

CNV 70
ICS 1:/.

~

L02
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*lle lehl ICld

~
13 ff 11

twee losse LED's en fototransisto-
ren zijn mogelijk.
Als voeding volstaat een gestabili-
seerde ö-v-spannlnq. In de gete-
kende uitvoering van de schake-
ling moet de voeding 250 mA kun-

nen leveren. Voor elke extra teller-
dekade moet daar nog eens
100 mA bij gerekend worden.

(914088)
applikatie Texas tnstrurnent s



052- lichtnet-timer
Met het Siemens-IC sAB0529 is
met weinig moeite een timer te
maken die bijvoorbeeld als WC-
ventilatorsturing of als akku lader-
uitschakelaar kan dienen. Met be-
hulp van de schakelaars SI ... 54
kan de inschakeltijd van de be-
lasting worden ingesteld. Het slui-
ten van 51 telt voor I uur, 52 voor
4, 53 voor 10 en S4 voor 16. Een
schakelaar-kombinatie is ook mo-
gelijk. Als S2 en S3 gesloten zij n.
wordt de belasting 14 uur inge-
schaketd. Een perfekte tijd voor
NiCd-laders. De belasting wordt
door de timer ingeschakeld via tri-
ac Tri I. Maar we kunnen de timer
ook overbruggen met schakelaar
S6 of belasting en timer uitscha-
kelen door 56 in de middenstand
te zetten. De maximale belasting
van de timer is 660 W. De timer
wordt gestart door momentscha-
kelaar SS even te sluiten.
Aangezien de gehele schakeling
met de netspanning verbonden is,
hoeft het verder geen betoog dat
de schakeling op een veilige ma-

Fl 3A 56 .-----------------,

6l E3 -

3
s o

ICl SAB0529

1•~----------{"-1J
91'062-11

nier moet worden ingebouwd (zie
ook pag. 9).

(914062)
ontwerp: R. Xambach (Duitsland)

-053- Wien-brug-
oscillator
aktieve gedeelte bestaat uit een
goedkope en goed verkrijgbare
power-oparnp LM386 die asymrne-

De schakeling uit dit artikel is een
Wien-brug-oscillator die werkt met
een asymmetrische voeding. Het

1 9_._l2V
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I
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I
I
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trisch gevoed kan worden.
Normaal is een Wien-brug opge-
bouwd met twee RC-netwerken
waarin identieke kondensatoren
en weerstanden worden toege-
past. De weerstanden worden vaak
uitgevoerd als een vaste weer-
stand met daarmee in serie een re-
gelbare weerstand. Door de regel-
bare weerstanden te koppelen, bij-
voorbeeld door een stereo-poten-
tiometer te gebruiken. kunnen de
weerstanden in beide RC-kombina-
lies tegelijkertijd veranderd wor-
den. Bij deze opzet is de amplitude
op het brug-knooppunt 1/3 van
de totale spanning over de brug.
Staat op de uitgang van de ge-
bruikte opamp een spanning van
3 V, dan staat op de ingang een
signaal met een amplitude van

93

•
01,02 = 1N414B

914007-11
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1 V. Omdat bij de gebruikte
opamp de maximale ingangsspan-
ning niet meer dan 0,4 V mag be-
dragen, is de demping met een
faktor 3 eigenlijk te weinig. Bij een
Wien-brug (zie figuur 2) is de span-
ningsoverdracht als volgt te bere-
kenen:

Up 1
Uo 1 + R1/R2 + C2/C1

De overdrachtsfaktor wordt klei-
ner indien men Rl en/of C2 groter
maakt. De frekwentie waarbij de
fase-draaiing 1800 is, kan worden,
gevarieerd door in beide takken de
weerstandswaarde of kapaciteit op
identieke wijze aan te passen. Van-
daar dat meestal gebruik gemaakt
wordt van een stereo-poten-
tiometer om de frekwentie te rege-
len. Omdat beide weerstanden
even groot zijn, kan het beste de
kapaciteitsverhouding aangepast
worden als we de spanningsover-
dracht willen veranderen. Een ka-
paciteitsverhouding van C2 = 10 x
Cl geeft een demping met een fak-

---054---
PC-kompatibele computers zijn er
tegenwoordig te kust en te keur.
Voor een alleszins redelijke prijs
koop je een exemplaar met alles
erop en eraan. Nou ja, bijna al-
les ... Een van de dingen die vaak
ontbreken op een PC-kloon (en
niet alleen bij de goedkope typen)
is een volumeregelaar voor de in-
gebouwde luidspreker. Dat ding
hangt vaak direkt aan een TTL-uit-
'gang en maakt dan ook een vrese-
lijke herrie als het door een com-
puterprogramma wordt ingescha-
keld.
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tor 12. Om er voor te zorgen dat de
versterking van de gesloten lus
eenmaal is, moet de versterker het
signaal dan wel met een faktor 12
versterken. Dit is mogelijk door de
verhouding tussen de kom ponen-
ten R3, R5 en PI goed te kiezen. Bij
de gegeven dimensionering geldt
voor de versterkingsfaktor A:

A = 1 + (R5 + PI) / R3 = 13,8.

Voor de stabilisatie van de verster-
kingsfaktor is de klassieke oplos-
sing gekozen waarbij twee dioden
anti-parallel geschakeld in de te-
rugkoppeling opgenomen zijn.
Potentiometer PI wordt zodanig
ingesteld dat de uitgangsspan-
ning sinusvormig is en niet vast-
loopt tegen de grenzen van de voe-
dingsspanning. Met P2 is de fre-
kwentie instelbaar tussen 150 Hz
en 1500 Hz, hogere frekwenties
zijn mogelijk door de waarden van
de kondensatoren Cl en C2 aan te
passen. De uitgang van de schake-
ling heeft geen problemen met be-
lastingen van 50 Q en hoger. De
voedingsspanning (die gestabili-

Oriderdelenlijst

Weerstanden:
R1,R2 "" 2. x 1 k
R3 == 1x 4k7
R4 == 1 x 10 Q

R5 == 1 x 10 k
R6 == 1 x 47 Q.
PI "" 1 x 50-k-instelpotmeter
P2 :::::1 x 10-k-stereo-potmeter, li-
neair

Kondensatoren:
Cl "'"1 x 33 n
C2 == 1 x 330 n
C3,C5 "" 2 x 47 j.t/16V radiaal
C4 == 1 x 10 /A/16 V radiaal
C6 = 1x 47n
C7 == 100 j.t/16 V radiaal

Halfgeleiders:
D1,D2·:= 2 x lN4148
ICI ;;:;1 xLM386N-4

seerd moet zijn) mag liggen tus-
sen 9 en 12 V. De opgenomen
stroom bedraagt ongeveer 6 mA.

(914007)

PC-volumeregelaar

914124·11

Een potmeter is alles wat we nodig
hebben om het luidruchtige ge-
drag van het luidsprekertje naar
wens te kunnen temperen. Een ge-
woon kool-type is in principe vol-
doende, maar een draadgewonden
exemplaar is er eigenlijk geschik-
ter voor. Een 100-Q-exemplaar
geeft een prettig regel bereik zon-
der de computer-uitgang te zwaar
te belasten.

(914124)
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I V. Omdat bij de gebruikte
opamp de maximale ingangsspan-
ning niet meer dan 0,4 V mag be-
dragen, is de demping met een
faktor 3 eigenlijk te weinig. Bij een
Wien-brug (zie figuur 2) is de span-
ningsoverdracht als volgt te bere-
kenen:

Ue I

Uo I + RI/R2 + C2/CI

De overdrachtsfaktor wordt klei-
ner indien men RI en lof C2 groter
maakt. De frekwentie waarbij de
fase-draaiing 1800 is, kan worden
gevarieerd door in beide takken de
weerstandswaarde of kapaciteit op
identieke wijze aan te passen. Van-
daar dat meestal gebruik gemaakt
wordt van een stereo-poten-
tiometer om de frekwentie te rege-
len. Omdat beide weerstanden
even groot zijn, kan het beste de
kapaciteitsverhouding aangepast
worden als we de spanningsover-
dracht willen veranderen. Een ka-
paciteitsverhouding van C2 = 10 x
Cl geeft een demping met een fak-

-054-
PC-kompatibele computers zijn er
tegenwoordig te kust en te keur.
Voor een alleszins redelijke prijs
koop je een exemplaar met alles
erop en eraan. Nou ja, bijna al-
les ... Een van de dingen die vaak
ontbreken op een PC-kloon (en
niet alleen bij de goedkope typen)
is een volumeregelaar voor de in-
gebouwde luidspreker. Dat ding
hangt vaak direkt aan een TTL-uit-
gang en maakt dan ook een vrese-
lijke herrie als het door een com-
puterprogramma wordt ingescha-
keld.
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tor 12. Om er voor te zorgen dat de
versterking van de gesloten lus
eenmaal is, moet de versterker het
signaal dan wel met een faktor 12
versterken. Dit is mogelijk door de
verhouding tussen de kom ponen-
ten R3, R5 en PI goed te kiezen. Bij
de gegeven dimensionering geldt
voor de versterkingsfaktor A:

A = I + (R5 + PI) I R3 = 13,8.

Voor de stabilisatie van de verster
kingsfaktor is de klassieke oplos-
sing gekozen waarbij twee dioden
anti-parallel geschakeld in de te-
rugkoppeling opgenomen zijn.
Potentiometer PI wordt zodanig
ingesteld dat de uitgangsspan-
ning sinusvormig is en niet vast-
loopt tegen de grenzen van de voe-
dingsspanning. Met P2 is de fre-
kwentie instelbaar tussen 150 Hz
en 1500 Hz, hogere frekwenties
zijn mogelijk door de waarden van
de kondensatoren CI en C2 aan te
passen. De uitgang van de schake-
ling heeft geen problemen met be-
lastingen van 50 Q en hoger. De
voedingsspanning (die gestabili-

Ooderdeleolljst

Weerstanden:
RI,R2 - 2 x 1 k
R3 = 1 x 4k7
R4 - I x 10 Q
R5 = ] x 10 k
R6 = ] x 47 Q
PI = ], x 50-k·instel potmeter
P2 = 1 x 10-k-stereo-potmeter. ll-
nealr

Kondensatoren :
Cl - 1 x 33 n
C2 - 1 x 330 n
C3.C5 - 2 x 47 1'/16 V radiaal
C4 - L x 10 1'/16 V radiaal
C6 = 1 x 47 n
C7 = 1001'/16 V radiaal

HalFgeleiders:
D1.02 - 2 x lN4148
IC1 = 1. x LM386N-4

seerd moet zijn) mag liggen tus-
sen 9 en 12 V. De opgenomen
stroom bedraagt ongeveer 6 mA.

(914007)

PC-volumeregelaar

914124·11

Een potmeter is alles wat we nodig
hebben om het luidruchtige ge-
drag van het luidsprekertje naar
wens te kunnen temperen. Een ge-
woon kool-type is in principe vol-
doende. maar een draadgewonden
exemplaar is er eigenlijk geschik-
ter voor. Een IQQ-Q-exemplaar
geeft een prettig regelbereik zon-
der de computer-uitgang te zwaar
te belasten.

(914124)
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-055-
De schakelaar met wisselkontakt
in de klassieke dendervrije uitvoe-
ring is in niet alle gevallen even
voordelig. Toetsenbordschake-
laars zijn bijvoorbeeld maar zel-
den met wisselkontakten uitge-
voerd , En een wissel kontakt heeft
een kontakt en een aansluitdraad
meer, wat soms bij het monteren
slecht uitkomt. Daarom werkt de-
ze schakeling met één maak- of
verbreekkontakt. Wat u gebruikt,
maakt in wezen niet veel uit, want
door de Q- of de Cl-uitgang te kie-
zen kunt u "verkeerd om" werken-
de schakelaars toch gebruiken_
Met andere woorden: u kunt de
schakelaars gebruiken die u toch
al in voorraad had.
Het logische nivo op de ingang
van de schakeling wordt bepaald
door pull-up-weerstand RI en de
stand van 5 I (die, zoals gezegd,
met een willekeurig kontakt mag
zijn uitqer ust). Het ingangssig-
naal gaat direkt naar de data-in-
gang van flipflop ICIa, waar het
moet worden ingeklokt zodra de

dendervrije
schakelaar
kontaktdender is verdwenen (na
circa O,S, , , 10 ms), De daarvoor
benodigde klokpuls wordt opge-
wekt door de schakeling rond
EXOR IC2a, Bij elke nivo-verande-
ring op de ingang zal deze poort
een puls afleveren waarvan de
duur wordt bepaald door R2 en C1_
Die puls is echter niet vrij van den-
der. De dender wordt daarom weg-
gefilterd door een RC-kombinatie
die wordt gevormd door C2 en de
uitgangsweerstand van IC2a, De
spanning over C2 wordt vervol-
gens nog eens opgepoetst en geïn-
verteerd door IC2b, voordat de
puls op de klokingang van de flip-
flop wordt gezet, Het resultaat van
dit alles is dat op de uitgang -
enige millisekonden vertraagd -
het schone schakelaarsignaal ver-
schijnt.
De schakeling is opgebouwd met
twee halve IC's, Omdat een scha-
kelaar echter zelden alleen komt,
zal dat echter geen probleem zijn.
De pennummers van de "weder-
helft" van de schakeling zijn tus-

sen haakjes in het schema ver-
meid, Omdat voor het wegfilteren
van de dender gebruik gemaakt
wordt van de inwendige weerstand
van IC2a, kunt u niet zonder meer
een andere IC-familie voor de
schakeling gebruiken, Als u dat
toch wilt doen, dan moet u zo no-
dig de waarde van C2 aanpassen
en/of in serie met de uitgang van
IC2a een weerstand plaatsen.
De stroomopname van de schake-
ling is minimaal, slechts 3 m A.

(914022)

ontwerp: S, Jeukendrup

21121 0
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! , ±-----------@

914022-11

ICl = 74LS74
IC2 = 74LS86

056-
De TCA5600 van Motorola is een
flexibel voedings-IC voor micro-
processor-systemen met een
(auto)mobiele toepassing (akku-
of batterijvoeding), De chip heeft
de volgende funkties ingebouwd:
een 2,5-V-spanningsreferentie,
een DC/DC-konverter, een instel-
bare en extern bestuurbare span-
ningsregelaar, een 5-V-spannings-
regelaar met een extern aan te
brengen vermogenstransistor, een
onderspanningsdetektor, een
power-on-reset- en een watchdog-
timer.
De dioden DI en 02 beveiligen de
schakeling tegen een verkeerd om
aangesloten voedingsspanni ng

elekt uur 7/8-91

microprocessor-voeding/
voeding-controller
Instelbare spanningsregelaar,

R4 = (Vou'2 - 2,5) 'R5/2,5
R5 = 10 k

stroombegTenzlng:
R2 - 0,25/10""

delay en watcbdog:

power-Dil-reset:
te = C5 '106 IsJ

watchdog time-out:
tWD = td/5

watchdog reset:
tr - tdl50

(Dl) en spanningspieken (02), De
spanningsreferentie heeft een
eigen voedingsaansluiting die het
mogelijk maakt om de referen-
tiespanning ingeschakeld te laten
terwijl de rest van de voeding is
uitgeschakeld (stand-by-rnode).
bijvoorbeeld als backup-voeding.
De DCI DC-konverter en de instel-
bare spanningsregelaar (A2) vor-
men samen een geheel. De
DCI DC-konverter zorgt er name-
lijk voor dat de spanning op pen 9
van het IC (de ingang van regelaar
A2) zo groot is dat regelaar A2 zijn
werk naar behoren kan doen. Hoe
groot dat is, hangt af van de stuur-
signalen INH I en INH2 waarmee
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regelaar A2 te besturen is. Er zijn
in totaal zes mogelijkheden die in
de tabel worden opgesomd. U kunt
kiezen uit drie uitgangsspannin-
gen (0 V, 5 V en Vo"'2) in kombina-
tie met twee instellingen van de
DC/DC-konverter (intermitterend
en aan). De spanningen 0 en 5 V
spreken voor zich. De spanning
vo"" is in te stellen met de
weerstanden R4 en R5, bijvoor-
beeld voor de programmeerspan-
ning van een (E)EPROM. De instel-
ling "intermitterend" van de
DC/DC-konverter betekent dat de-
ze alleen in aktie treedt als de in-
gangsspanning van de konverter
(Veu) kleiner is dan de uitgangs-
spanning van regelaar A2 plus de
spanningsval over de regelaar (cir-
ca 2,5 V). In de instelling "aan"
daarentegen blijft de konverter in-
geschakeld totdat de maximale
spanning van 33 V op de uitgang
van de konverter (pen 9) is bereikt.
Dit is erg handig als er kortstondi-
ge piekbelastingen kunnen optre-
den, of bij het omschakelen van de
uitgangsspanning van A2 van een
lage (0 of 5 V) naar een hogere
spanning. U kunt bijvoorbeeld
voor het programmeren van een
(E)EPROM voorafgaand aan een
programmeerpuls de ingangs-
spanning van A2 alvast op peil

brengen, zodat het omschakelen
van 5 V naar de ingestelde span-
ning zonder vertraging geschiedt.
Het tijdvolgorde-diagram in fi-
guur 2 laat dit zien.
De vast ingestelde regelaar is vrij
konventioneel van opzet. Een ver-
schilversterker vergelijkt de uit-
gangsspanning via een span-
ningsdeler met de referentiespan-
ning en stuurt met het resultaat
van die vergelijking een vermo-
genstransistor. Voor de stroombe-
grenzing wordt een serieweer-
stand in de emitterleiding van de
eindtransistor opgenomen. De uit-
gangsspanning van de vaste rege-
laar wordt ook naar een Schmitt-

trigger gevoerd die in de gaten
houdt of de uitgangsspanning
niet te laag is. Zo ja, dan wordt dit
doorgegeven naar het delay-cir-
cuit dat vervolgens de reset-uit-
gang van het IC laag maakt. Dat
voorkomt bijvoorbeeld dat een
processor wegens spanningsge-
brek gekke dingen gaat doen.
Het voorkomen van op hol gesla-
gen processoren is niet alleen een
taak voor het delay-clrcult. maar
ook voor de watchdog. Door de
processor zo te programmeren dat
deze regelmatig een puls op de
WOl-ingang geeft (watchdog in-
hibit). "weet" de watchdog dat het
programma normaal verloopt.

2
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057-
De meeste CV-pompen hebben
twee of zelfs drie snelheden. Op de
laagste stand van de pomp wordt
niet alleen zo weinig mogelijk
energie verbruikt en het minste la-
waai geproduceerd, maar ook
wordt slechts een minimale hoe-
veelheid warmte getransporteerd.
Dit kan tot gevolg hebben dat de
ketel te heet wordt, terwijl het huis
niet op temperatuur komt. De CV-
pomp-schakelaar ondervangt dit
probleem.
De interne elektrische opbouw van
de pomp ziet er gewoonlijk uit op

de manier die in het schema gege-
ven is. De weerstandswaarden van
de verschillende wikkelingen kun-
nen van uw exemplaar afwijken
omdat deze waarden afhankelijk
zijn van het merk en type pomp.
De motor bevat meestal een
hoofdwikkeling (in dit geval
175 Q) en twee hulpwikkelingen
van ongeveer 135 Q. De kondensa-
tor in serie met deze wikkelingen
zorgt voor de noodzakelijke fase-
draaiing, waardoor de motor kan
gaan draaien. De standen I en 11
zorgen voor een grotere impedan-

1750

1750

1750

1350

1350

ba c
II 111

lN4001

d 9140~11
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Blijft zo'n puls te lang weg - bij-
voorbeeld doordat het programma
in een lus vastloopt - dan veroor-
zaakt de watchdog via het delay-
circuit een reset van de processor.
De watchdog-funktie is in en uit te
schakelen met het logische nivo
op pen 18 (WDS). Is deze pen
"laag", dan is de watchdog inge-
schakeld.
Het delay-circuit zorgt tenslotte
ook nog voor een power-on-reset.
De processor zal dus ook bij het in-
schakelen op het juiste punt met
zijn programma beginnen.

(914040)

tie, waardoor de motor met een
zwakker veld wordt aangedreven
en dus met een lager toerental
draait. Daardoor wordt minder wa-
ter verplaatst.
Een kleine schakeling zorgt voor
een automatische omschakeling
tussen twee standen, naar keuze I
en II of 11 en 111. De 24-V-ingang van
de schakeling wordt parallel aan
de sturing voor de gasklep van de
hoofdbrander gezet. Zodra de gas-
klep aantrekt. gaat de pomp met
een hogere snelheid draaien en
kan oververhitting niet optreden.
Mocht de CV uitgerust zijn met
een gasklep die op 220 V werkt.
dan kan een kleine transformator
gebruikt worden om deze span-
ning weer omlaag te brengen tot
24 V. Ook CV-ketels met een zoge-
naamde pompautomaat kunnen
met dit handige schakelingetje
worden uitgerust.
Veiligheid: let ook bij deze schake-
ling op de punten die op de veilig-
heidspagina staan. De interne
24-V-spanning komt via de ther-
mostaat weer in de huiskamer te-
recht. waardoor op deze plaats een
risiko voor aanraking bestaat. De
galvanische scheiding met het
lichtnet wordt hier gerealiseerd
met behulp van het relais. Een Sie-
mens-relais (van het type V23037)
geeft voldoende isolatie indien
men ook bij de bedrading reke-
ning houdt met een kruipweg van
6 mmo Nog beter is de V23057-se-
rie (type CO of DO) die intern een
kruipweg van 8 mm heeft. Maak in
ieder geval geen gebruik van een
miniatuur-relais, dat voldoet
beslist niet aan deze eisen.

(914023)
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057-
De meeste CV-pompen hebben
twee of zelfs drie snelheden. Op de
laagste stand van de pomp wordt
niet alleen zo weinig mogelijk
energie verbruikt en het minste la-
waai geproduceerd, maar ook
wordt slechts een minimale hoe-
veelheid warmte getransporteerd.
Dit kan tot gevolg hebben dat de
ketel te heet wordt, terwijl het huis
niet op temperatuur komt. De CV-
pomp-schakelaar ondervangt dit
probleem.
De interne elektrische opbouw van
de pomp ziet er gewoonlijk uit op

de manier die in het schema gege-
ven is. De weerstandswaarden van
de verschillende wikkelingen kun-
nen van uw exemplaar afwijken
omdat deze waarden afhankelijk
zijn van het merk en type pomp.
De motor bevat meestal een
hoofdwikkeling (in dit geval
175 Q) en twee hulpwikkelingen
van ongeveer 135 Q. De kondensa-
tor in serie met deze wikkelingen
zorgt voor de noodzakelijke fase-
draaiing, waardoor de motor kan
gaan draaien. De standen I en 11
zorgen voor een grotere impedan-
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Blijft zo'n puls te lang weg - bij-
voorbeeld doordat het programma
in een lus vastloopt - dan veroor-
zaakt de watchdog via het delay-
circuit een reset van de processor.
De watchdog-funktie is in en uit te
schakelen met het logische nivo
op pen 18 (WDS). Is deze pen
"laag", dan is de watchdog inge-
schakeld.
Het delay-circuit zorgt tenslotte
ook nog voor een power-on-reset.
De processor zal dus ook bij het in-
schakelen op het juiste punt met
zijn programma beginnen.

(914040)

tie, waardoor de motor met een
zwakker veld wordt aangedreven
en dus met een lager toerental
draait. Daardoor wordt minder wa-
ter verplaatst.
Een kleine schakeling zorgt voor
een automatische omschakeling
tussen twee standen, naar keuze I
en II of 11 en 111. De 24-V-ingang van
de schakeling wordt parallel aan
de sturing voor de gasklep van de
hoofdbrander gezet. Zodra de gas-
klep aantrekt. gaat de pomp met
een hogere snelheid draaien en
kan oververhitting niet optreden.
Mocht de CV uitgerust zijn met
een gasklep die op 220 V werkt.
dan kan een kleine transformator
gebruikt worden om deze span-
ning weer omlaag te brengen tot
24 V. Ook CV-ketels met een zoge-
naamde pompautomaat kunnen
met dit handige schakelingetje
worden uitgerust.
Veiligheid: let ook bij deze schake-
ling op de punten die op de veilig-
heidspagina staan. De interne
24-V-spanning komt via de ther-
mostaat weer in de huiskamer te-
recht. waardoor op deze plaats een
risiko voor aanraking bestaat. De
galvanische scheiding met het
lichtnet wordt hier gerealiseerd
met behulp van het relais. Een Sie-
mens-relais (van het type V23037)
geeft voldoende isolatie indien
men ook bij de bedrading reke-
ning houdt met een kruipweg van
6 mmo Nog beter is de V23057-se-
rie (type CO of DO) die intern een
kruipweg van 8 mm heeft. Maak in
ieder geval geen gebruik van een
miniatuur-relais, dat voldoet
beslist niet aan deze eisen.

(914023)
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---058--- LED-voltmeter
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Deze LED-voltmeter onderscheidt
zich door het wat ongewone dis-
play. In plaats van drie zeven-seg-
ment-displays gebruiken we hier
drie rijen van 10 LED's om de ge-
tallen van 0,00 ... 9,99 weer te ge-
ven. Dat went echter snel en heeft
als voordeel dat spanningsveran-
deringen beter te volgen zijn. Als
basis voor de schakeling dient
AID-omzetter ICL Dit IC verwerkt
ingangsspanningen tot 999 mV
(1 V volle-schaal). Met Rl ... R3 is
de ingangsgevoeligheid tot 10 V

2 (print-Iayout in spiegelbeeld)

Onderdelenlijst

Weerstanden:
Rl,R2 == 2 x 180 k
R.3 z::: 1 x 10 k
R4 ... R6 => 3 x 220 Q
PI = 1 x 50~k·instelpotmeter
P2 c: 1 x Lû-k-lnetelpotmeter

Kondensatoren:
Cl =- 1 x 1 n
C2 "" 1 x 330 n
C;; .. 1 x 10 iJ/10 V

Halfgeleiders:
Dl 010 "'" 10 x rode LED
011 020 == 10 x gele LED
021. .. 0.30 "" 10 x groene LED
Tl. .. T.3 = .3 x BC557B
ICI => 1 x CA.3162E
lC2 => 1 x 74LS145

Diversen:
1 print EPS 914005 (zie pag. 6)
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verhoogd (0 ... 9.99 V). ICI heeft
een gemultiplexte drie-digit BCD-
uitgang. De drie digits (~ LED-rij-
en) worden na elkaar geselekteerd
door TI ... T3 die door ICI
bestuurd worden. De LED's
0\ ... OIO geven het meest signifi-
kante cijfer weer. 021 ... 030 het
minst signifikante. Synchroon
met TI ... T3 wordt het BCD-sig-
naai door IC2 gedekodeerd. IC2
laat steeds één LED uit elk van de
drie rijen oplichten. Staat de me-

ter op 0.00. dan branden 0 I. 0 II
en 021. Wijst de meter 9.99 Vaan.
dan branden OIO. 020 en 030.
De schakeling wordt met kort-
gesloten ingang op 0.00 afgere-
geld met PI. Daarna volgt de kali-
bratie van het meetbereik. Hier-
voor sluit u een bekende spanning
op de ingang aan (maximaal
9.99 V). waarna u met P2 de over-
eenkomstige waarde op het LED-
display wordt ingesteld.
De voedingsspanning van de scha-

-059-

keling moet goed gestabiliseerd
zijn omdat de afregeling daarvan
afhankelijk is. De schakeling
neemt niet zo heel veel stroom op.
zodat een 9-V-batterij en een 780S
een goed duo vormen om de scha-
keling mee te voeden.

(914005)

ontwerp: A. l'1atthiesen (Duits-
land)

schakelbuffer voor Centronics
AIO-DIA-omzetter

1
* zie tekst

10,
Cl:I;:16V

A5

11
00 1

01 2

02 3

0°3
0 lY 3

0
-@) 2Y 5

ICl 3Y 11

... *TPIC2404 'Y
13

....
15

914091-11

2

914091-12
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De digitale uitgangen (00 ..03) van
de Centronics AID-DiA-omzetter
(Elektuur april 1990) kunnen
maximaal 100 mA schakelen. De-
gene die dat wat te weinig vindt.
kan de hulp inroepen van deze
power-buffer. Alles draait daarbij
om ICI. een vrij nieuwe chip van
Texas Instruments. De TPIC2404
schakelt moeiteloos ruim I A per
kanaal. De maximale stroomsterk-
te kan nog verhoogd worden door
meerdere uitgangen (IY ... 4Y)
parallel te zetten. Zoals uit het in-
terne schema blijkt (figuur 2). zijn
alle uitgangen van het open-kol-
lektor-type. Wemoeten hierbij nog
opmerken dat de FAULT-uitgang
van het IC in verbinding staat met
ingang II van de omzetter. De
TPIC2404 signaleert op deze ma-
nier de volgende fout-kondities:

- een te hoge voedingsspanning.
dat wil zeggen hoger dan
25.5 V;
thermische overbelasting;
kortgesloten uitgangen;
niet aangesloten belastingen

(alleen indien de uitgangen in-
aktief zijn).

De software kan II "pollen" (regel-
matig het nivo op die lijn bekijken)
en in het geval van een fout-kondi-
tie de gebruiker waarschuwen.
Nog enkele opmerkingen over de
mechanische konstruktie. ICI
moet van een klein koel profiel
voorzien worden. In het algemeen
zal een SK59-type (37.5 mm lang)
voldoende zijn. Op de print van de
omzetter moet R31 onderbroken
worden!
De stroomopname van de schake-
ling zelf bedraagt bij geaktiveerde
uitgangen ongeveer 100 mA.

(91409\)



verhoogd (0 ... 9.99 V). ICI heeft
een gemultiplexte drie-digit BCD-
uitgang. De drie digits (~ LED-rij-
en) worden na elkaar geselekteerd
door TI ... T3 die door ICI
bestuurd worden. De LED's
0\ ... OIO geven het meest signifi-
kante cijfer weer. 021 ... 030 het
minst signifikante. Synchroon
met TI ... T3 wordt het BCD-sig-
naai door IC2 gedekodeerd. IC2
laat steeds één LED uit elk van de
drie rijen oplichten. Staat de me-

ter op 0.00. dan branden 0 I. 0 II
en 021. Wijst de meter 9.99 Vaan.
dan branden OIO. 020 en 030.
De schakeling wordt met kort-
gesloten ingang op 0.00 afgere-
geld met PI. Daarna volgt de kali-
bratie van het meetbereik. Hier-
voor sluit u een bekende spanning
op de ingang aan (maximaal
9.99 V). waarna u met P2 de over-
eenkomstige waarde op het LED-
display wordt ingesteld.
De voedingsspanning van de scha-
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keling moet goed gestabiliseerd
zijn omdat de afregeling daarvan
afhankelijk is. De schakeling
neemt niet zo heel veel stroom op.
zodat een 9-V-batterij en een 780S
een goed duo vormen om de scha-
keling mee te voeden.

(914005)
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De digitale uitgangen (00 ..03) van
de Centronics AID-DiA-omzetter
(Elektuur april 1990) kunnen
maximaal 100 mA schakelen. De-
gene die dat wat te weinig vindt.
kan de hulp inroepen van deze
power-buffer. Alles draait daarbij
om ICI. een vrij nieuwe chip van
Texas Instruments. De TPIC2404
schakelt moeiteloos ruim I A per
kanaal. De maximale stroomsterk-
te kan nog verhoogd worden door
meerdere uitgangen (IY ... 4Y)
parallel te zetten. Zoals uit het in-
terne schema blijkt (figuur 2). zijn
alle uitgangen van het open-kol-
lektor-type. Wemoeten hierbij nog
opmerken dat de FAULT-uitgang
van het IC in verbinding staat met
ingang II van de omzetter. De
TPIC2404 signaleert op deze ma-
nier de volgende fout-kondities:

- een te hoge voedingsspanning.
dat wil zeggen hoger dan
25.5 V;
thermische overbelasting;
kortgesloten uitgangen;
niet aangesloten belastingen

(alleen indien de uitgangen in-
aktief zijn).

De software kan II "pollen" (regel-
matig het nivo op die lijn bekijken)
en in het geval van een fout-kondi-
tie de gebruiker waarschuwen.
Nog enkele opmerkingen over de
mechanische konstruktie. ICI
moet van een klein koel profiel
voorzien worden. In het algemeen
zal een SK59-type (37.5 mm lang)
voldoende zijn. Op de print van de
omzetter moet R31 onderbroken
worden!
De stroomopname van de schake-
ling zelf bedraagt bij geaktiveerde
uitgangen ongeveer 100 mA.
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-060-
Het voordeel van een optische
up/down-counter blijkt al snel in
de praktijk: er is zo goed ais geen
slijtage meer. Als pulsgever wordt
hier een "rotary optical encoder"
van Bourns toegepast. Deze kom-
ponent bezit interne logica om de
draairichting te detekteren. De
schakeling die we hier voorstellen
vormt samen met zo'n optische
encoder een up/down-counter die
een digitale uitgang met een reso-
lutie van 6 bits bezit. Deze kan in
kombinatie met het binaire loga-
ritmische laddernetwerk uit deze
HG gebruikt worden om een digi-
tale volumeregelaar te maken die
het signaal in 64 stapjes kan ver-
zwakken. Deze 64 stappen komen
overeen met het aantal pulsen dat
de door ons gekozen encoder
(ENAIJ-B28-L00064) per omwen-
teling genereert. Net zoals bij een
volumeknop van een versterker
het geval is, is één omwenteling
voldoende om de siqnaalsterkte te
regelen van minimum tot maxi-
mum.
De twee uitgangssignalen van de
optische pulsgenerator zijn ver-
bonden met D-flipflop IC3a en

set-funktie aanwezig is. Zijn alle P-
ingangen van ICI en IC2 met mas-
sa verbonden, dan start de teller
in de stand nul. Iedere andere uit-
gangskombinatie is mogelijk door
een of meer preset-ingangen met
de voeding te verbinden. Hiervoor
kunnen bijvoorbeeld een zestal
DIP-schakelaars worden ingezet.
Een laatste optie is ingebouwd
met behulp van de LED's 02 ... D9
die verbonden zijn met IC6. Deze 8
LED's worden gebruikt om een
grove indikatie te geven van de bit-
kombinatie die op de uitgangen
staat. De LED's vervangen daar-
mee het schaaltje dat gewoonlijk
rond een potentiometer is aange-
bracht.
De digitale uitgangen worden ge-
bruikt om via een buffertrap (ICS)
een zestal relais te schakelen. Het
is belangrijk dat de relaisstromen
de schakeling niet negatief kun-
nen beïnvloeden, let er daarom bij
het ontwerpen van een print op
dat de sporen waardoor de re-
laisstromen lopen niet te dicht bij
de logica mogen liggen.
De stroomopname ligt tussen de
20 en 30 mA (relaisstromen niet

optische 6-bits up/down-
counter

1

NAND-poort 1C4a. Iedere keer als
op pen Been klokpuls verschijnt,
wordt het logische nivo van pen A
in de flipflop opgeslagen. Het uit-
~gsnivo van IC3a gaat naar de
U/ D-ingang van twee tellers, ICI
en IC2. Op deze wijze wordt de
draairichting van de encoder om-
gezet in het omhoog of omlaag tei-
len van de tellers. De fase-relatie
tussen de twee uitgangssignalen
is te zien in figuur 2.
Zodra de maximale tellerstand
(alle 6 bits hoog) bereikt is, wordt
het verder tellen stopgezet door
IC4c en IC4b die dan via IC4a de
klokpulsen blokkeren. Bij een
overflow aan de ondergrens (alle
bits nul) wordt door het hoog wor-
den van Q2 van IC2 (feitelijk wor-
den alle 8 de uitgangen kortston-
dig hoog) beide tellers gereset. De-
ze konstruktie zorgt er verder voor
dat een ongedefinieerde toestand
als gevolg van bijvoorbeeld een
stoorpuls zichzelf teniet doet.
Omdat de inhoud van de tellers na
een reset nul is, wordt de laatste
instelling (in tegenstelling tot wat
bij een potentiometer het geval is)
niet bewaard. Vandaar dat een pre-

91409511
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061-
Deze regeling is bedoeld voor het
positioneren van de meest uiteen-
lopende mechanieken. Een be-
kend voorbeeld uit elektronica-
land is de antennerotor. In de in-
dustrie kunnen we onder andere
denken aan het instellen van een
ventiel. Met de getekende schake-
ling wordt ondanks het geringe
aantal komponenten een positio-
neringsnauwkeurigheid van circa
2,5% bereikt.
De motor voor het positioneren
van het mechaniek is in serie met
een gelijkrichterbrug aangesloten
op een voedingstrafo (TR2). Op de
dimensionering van de trafo ko-
men zo direkt nog terug. De twee
andere trafo's zijn kleine 12-V-tra-
ïo's waarmee de twee potmeters
worden gevoed. De beide potme-
ters vormen samen een brugscha-
keling. In deze brug hangt als
"nul-indikator" de schakeling
rond T I. Is de brug inevenwicht
(PI en P2 staan in dezelfde posi-
tie), dan staat er tussen de lopers
van PI en P2 geen spanning. TI
blijft gesperd en de motor staat
stil. Omdat de motor en P2 in het
te bedienen mechaniek met elkaar
gekoppeld zijn, is de stand van PI
dus gelijk een indikatie van de po-
sitie waarin het mechaniek (anten-
ne, ventiel) zich bevindt. Verdraai-
en we nu PI, dan zal er tussen de
lopers van de potmeters een span-
ning ontstaan. Afhankelijk van de
polariteit van deze spanning zal TI
de positieve of de negatieve helf-
ten van de sekundaire TR2-span-
ning doorgeven aan de motor. Op
deze manier draait de motor dus
altijd in de richting die nodig is
om P2 in dezelfde stand als PI te
krijgen. Na het opbouwen van de
schakeling kan het voorkomen dat
de motor precies de verkeerde
kant op draait. In dat geval moet u
de motoraansluitingen of de se-
kundaire aansluitingen van Tr2
verwisselen. Een ander punt om
op te letten is de aansluiting van
Tri en Tr3. De sekundaire span-
ningen van beide trafo's moeten in
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positie-regeling
"-

TRI

<:

TR2

f-------'

TR3

----'

12V

meegeteld). IC? zorgt voor een
gestabiliseerde 5-V-spanning voor
het digitale gedeelte. IC5 wordt op
de I2-V-voeding aangesloten, ter-
wijl de relais tussen + 12 V en de
uitgangen van IC5 moeten worden
aangesloten.

(914095)

* tie teklt

D1...D4 = 1N4001

R.

R5

Fasezijn. Is dat niet het geval, dan
kan de spanning tussen de lopers
namelijk nooit nul worden en blijft
de motor draaien. De drie trafo's
moeten dan ook steeds op dezelF-
de manier worden aangesloten op
de netspanning om er voor te zor-
gen dat de sekundaire spanningen
met elkaar in fase zijn. Een gewo-
ne steker in een stopkontakt is
daar niet geschikt voor, want die
kan immers omgedraaid worden.
In de meeste gevallen zal het zo
zijn dat Tri en Plop enige afstand
van de rest van de schakeling ge-
plaatst worden. In de getekende
uitvoering (de veilige versie) heeft
u daarvoor vier verbindingsdraden
nodig: twee voor de netspanning,
een voor de loperspanning van PI
en een voor de onderkant van PI.
Deze laatste verbinding kan even-
tueel vervallen. In dat geval ver-

914()45..11

bindt u punt PC2 met de "onder-
kanten" van PI en P2. Denk er ech-
ter wel aan dat behalve deze ver-
binding nu ook de galvanische
scheiding met het lichtnet weg is.
U zult dan passende veilig-
heidsmaatregelen moeten nemen
(zie pag. 9).
Aangezien de motor maar door
halve sinussen wordt gevoed,
moet voor Tr2 een type genomen
worden met een sekundaire span-
ning die l,S a 2 maal de nominale
motorspanning bedraagt. Alleen
dan kan de motor zijn volle vermo-
gen afgeven, De stroom die Tr2
moet kunnen leveren, kan gelijk
blijven aan de opgegeven nomina-
le stroom van de motor.

(914045)

ontwerp: O. Pelz (Duitsland)
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061-
Deze regeling is bedoeld voor het
positioneren van de meest uiteen-
lopende mechanieken. Een be-
kend voorbeeld uit elektronica-
land is de antennerotor. In de in-
dustrie kunnen we onder andere
denken aan het instellen van een
ventiel. Met de getekende schake-
ling wordt ondanks het geringe
aantal komponenten een positio-
neringsnauwkeurigheid van circa
2,5% bereikt.
De motor voor het positioneren
van het mechaniek is in serie met
een gelijkrichterbrug aangesloten
op een voedingstrafo (TR2). Op de
dimensionering van de trafo ko-
men zo direkt nog terug. De twee
andere trafo's zijn kleine 12-V-tra-
ïo's waarmee de twee potmeters
worden gevoed. De beide potme-
ters vormen samen een brugscha-
keling. In deze brug hangt als
"nul-indikator" de schakeling
rond T I. Is de brug inevenwicht
(PI en P2 staan in dezelfde posi-
tie), dan staat er tussen de lopers
van PI en P2 geen spanning. TI
blijft gesperd en de motor staat
stil. Omdat de motor en P2 in het
te bedienen mechaniek met elkaar
gekoppeld zijn, is de stand van PI
dus gelijk een indikatie van de po-
sitie waarin het mechaniek (anten-
ne, ventiel) zich bevindt. Verdraai-
en we nu PI, dan zal er tussen de
lopers van de potmeters een span-
ning ontstaan. Afhankelijk van de
polariteit van deze spanning zal TI
de positieve of de negatieve helf-
ten van de sekundaire TR2-span-
ning doorgeven aan de motor. Op
deze manier draait de motor dus
altijd in de richting die nodig is
om P2 in dezelfde stand als PI te
krijgen. Na het opbouwen van de
schakeling kan het voorkomen dat
de motor precies de verkeerde
kant op draait. In dat geval moet u
de motoraansluitingen of de se-
kundaire aansluitingen van Tr2
verwisselen. Een ander punt om
op te letten is de aansluiting van
Tri en Tr3. De sekundaire span-
ningen van beide trafo's moeten in
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meegeteld). IC? zorgt voor een
gestabiliseerde 5-V-spanning voor
het digitale gedeelte. IC5 wordt op
de I2-V-voeding aangesloten, ter-
wijl de relais tussen + 12 V en de
uitgangen van IC5 moeten worden
aangesloten.

(914095)

* tie teklt

D1...D4 = 1N4001

R.

R5

Fasezijn. Is dat niet het geval, dan
kan de spanning tussen de lopers
namelijk nooit nul worden en blijft
de motor draaien. De drie trafo's
moeten dan ook steeds op dezelF-
de manier worden aangesloten op
de netspanning om er voor te zor-
gen dat de sekundaire spanningen
met elkaar in fase zijn. Een gewo-
ne steker in een stopkontakt is
daar niet geschikt voor, want die
kan immers omgedraaid worden.
In de meeste gevallen zal het zo
zijn dat Tri en Plop enige afstand
van de rest van de schakeling ge-
plaatst worden. In de getekende
uitvoering (de veilige versie) heeft
u daarvoor vier verbindingsdraden
nodig: twee voor de netspanning,
een voor de loperspanning van PI
en een voor de onderkant van PI.
Deze laatste verbinding kan even-
tueel vervallen. In dat geval ver-
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bindt u punt PC2 met de "onder-
kanten" van PI en P2. Denk er ech-
ter wel aan dat behalve deze ver-
binding nu ook de galvanische
scheiding met het lichtnet weg is.
U zult dan passende veilig-
heidsmaatregelen moeten nemen
(zie pag. 9).
Aangezien de motor maar door
halve sinussen wordt gevoed,
moet voor Tr2 een type genomen
worden met een sekundaire span-
ning die l,S a 2 maal de nominale
motorspanning bedraagt. Alleen
dan kan de motor zijn volle vermo-
gen afgeven, De stroom die Tr2
moet kunnen leveren, kan gelijk
blijven aan de opgegeven nomina-
le stroom van de motor.

(914045)

ontwerp: O. Pelz (Duitsland)
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062-- rinkel-onderdrukker
gen is dat ruim voldoende. De
print is zo ontworpen dat ze in drie
delen gezaagd kan worden. Ieder
deelprintje kan dan in een tele-
foon gemonteerd worden. De wer-
king van de schakeling is vrij een-
voudig: Zolang alle telefoons op
de haak liggen, is de gelijkstroom-
weerstand tussen de klemmen a
en b hoog. Over de thyristoren
staat bijna geen spanning. Tijdens
het kiezen van een nummer wordt
de impedantie tussen de klemmen
a en b pulserend laag gemaakt.
Zodra een oproepsignaal op het te-
lefoonnet verschijnt, wordt deze
hoge wisselspanning via de brug-
gelijkrichters Dl ... 04, 05 ... 08
en 09 ... 012 gelijk gericht. Pas
als de gelijkgerichte spanning
groter is dan 24 V gaan de zenerdl-
oden 013 ... 015 geleiden. Hier-
door worden de bijbehorende thy-
ristoren ontstoken en gaan de
LEO's branden. Afhankelijk van de
kleur van de gebruikte LEO's valt
hierover een spanning van onge-
veer 1 tot 2 V, over de thyristor
valt ongeveer 1 V. Zodra de thy-
ristor in geleiding is, daalt de
spanning over de zenerdiode tot
een laag nivo (de spanningsval
over de LED en de thyristor) en zal
de zener gaan sperren. Omdat de
thyristoren blijven geleiden, staat
de volledige belspanning op de
aansluitklemmen K2 ... K4. De te-
lefoonbellen gaan rinkelen. Valt
de belspanning weg, dan sperren
de thyristoren weer. Zodra een te-
lefoon wordt opgenomen, wordt
de impedantie over zijn aansluit-

klemmen erg laag. Alle spanning
die over de telefoonlijn staat valt
nu over de zenerdiode en zijn se-
rieweerstand. De thyristor komt in
geleiding en de telefoon is via een
lage impedantie met het telefoon-
net verbonden. Omdat de span-
ning die nu over de hele schake-
ling, (inklusief de telefoon) valt
laag is, zullen de zenerdioden in
de andere interfaces niet meer
kunnen gaan geleiden. Gedurende
het gesprek kunnen de telefoons
daarom niet meer met het tele-
foonnet verbonden worden en is

Indien er meerdere telefoons
parallel op een aansluitpunt wor-
den aangesloten, dan rinkelen in
alle telefoons de bellen als een
oproepsignaal wordt ontvangen.
Dit sluit gewoonlijk helemaal aan
op de wensen van de gebruikers.
Een probleem is echter dat - zo-
dra met een toestel een nummer
gekozen wordt - bij de andere
toestellen de bel gaat meerinkelen
met de kiespulsen. Bovendien, en
dat is nog veel erger, kan men via
de andere toestellen probleemloos
het gesprek volgen.
Met behulp van de rinkel-onder-
drukker behoren deze problemen
allemaal tot het verleden. Op de
print is voldoende elektronica on-
dergebracht om drie telefoon-
toestellen parallel op één punt aan
te sluiten. Voor de meeste wonin- Onderdelenlijst

Weerstanden:
Rl ... R.3 := .3 x 220 Q

BRX47

1
G

Halfgeleiders:
Dl 012 = 12 x lN4004
01.3 015 := .3 x zenerdlode
24 V/400 mW

016 ... 018 ee .3 x LED 5 mm
(naar keuze groen, geel of rood)

Thl ... Th.3 = .3 x BRX47

groen

Diversen:
Kl ... K4 = 4 x telefoonkonnektor
T0204RJ-ll voor printmontage

1 print ErS 914079 (zie pag. 6)

01 •.•012 = 1N4004

2 (print-Iayout in spiegelbeeld)

'-- ----41--_...J914079-11
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afluisteren onmogelijk geworden.
Ook de spanningspulsen die tij-
dens het kiezen van een telefoon-
nummer opgewekt worden, kun-
nen de bellen in de andere toestel-
len niet meer aktiveren.
Levert de huistelefooncentrale een
te lage belspanning en lof
lijnspanning, dan kunnen de ze-
nerdioden nooit in geleiding ko-
men. In dat geval mag een zener-
diode gekozen worden waarover
een lagere spanning valt. Voor de
thyristor kan geen vervanger ge-
nomen worden, alleen de BRX47
heeft zo'n lage ontsteek- en
houdstroom. Rest ons nog één
mededeling: de schakeling mag
alleen met een huistelefooncen·
trale gebruikt worden. Het aan-
sluiten van zelfgebouwde schake-
lingen op het openbare telefoon-
net is nog steeds verboden.

(914079)

-063-
De meeste kapaciteitsmeters be-
zitten geen meetbereiken voor
grote elko's of kunnen de kapaci-
teit van elko' helemaal niet me-
ten. Met deze niet al te grote scha-
keling kan de kapaciteit van elko's
van I ... 4700 f'F in vier bereiken
worden gemeten. De eigenlijke
meetschakeling wordt bestuurd
door een blokgolfgenerator die is
opgebouwd rond ICla. Met de
blokgolf wordt T I periodiek in ge-
leiding gebracht om de ortbeken-
de kondensator volledig te ontla-
den. In de tijd dat T I spert. wordt
de te meten kondensator geladen
door een instelbare stroombron
die rond T2 is opgebouwd. De
stroom die T2 in de kondensator
stopt hangt af van het met 5 I ge-
kozen meetbereik en van de stand
van P2. Om de kondensator te me-
ten wordt P2 zo ingesteld dat de
spanning over de onbekende kon-
densator zo hoog wordt dat kom-
parator IC I b de LED laat oplich·
ten, juist voordat TI weer gaat ge-
leiden. Om dat te berei ken moet
de stroombron met P2 op een gro-
tere stroom worden ingesteld
naarmate de elko groter is. De
stand van P2 waarin de LED net
oplicht, is dus een maat voor de
kapaciteit van de elko.
Instelpotmeter PI moet zo worden
ingesteld dat potmeter P2 de aan-

104

.. -
&

elko-meter
R6

S1

1 lIJ ... 4!J7
2 4~7 ... 4711
a "'fJ ... 470 ...
4 470101 ... 470011

ICl = LM324

02

lN4148

gegeven meetbereiken bestrijkt.
De schaal voor P2 is in principe li-
neair, die kunt u dus zonder pro-
blemen zo tekenen. Alleen voor
het laagste bereik moet een aparte
schaal worden gemaakt. Dat gaat
het beste met een aantal elko's
waarvan u de kapaciteit met een
betrouwbare meter qerneten hebt.

Aan de hand van de opgetekende
standen van P2 kunt u dan een
schaal tekenen.

(914015)

ontwerp: P. Esser (Duitsland)
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afluisteren onmogelijk geworden.
Ook de spanningspulsen die tij-
dens het kiezen van een telefoon-
nummer opgewekt worden, kun-
nen de bellen in de andere toestel-
len niet meer aktiveren.
Levert de huistelefooncentrale een
te lage belspanning en lof
lijnspanning, dan kunnen de ze-
nerdioden nooit in geleiding ko-
men. In dat geval mag een zener-
diode gekozen worden waarover
een lagere spanning valt. Voor de
thyristor kan geen vervanger ge-
nomen worden, alleen de BRX47
heeft zo'n lage ontsteek- en
houdstroom. Rest ons nog één
mededeling: de schakeling mag
alleen met een huistelefooncen·
trale gebruikt worden. Het aan-
sluiten van zelfgebouwde schake-
lingen op het openbare telefoon-
net is nog steeds verboden.

(914079)

-063-
De meeste kapaciteitsmeters be-
zitten geen meetbereiken voor
grote elko's of kunnen de kapaci-
teit van elko' helemaal niet me-
ten. Met deze niet al te grote scha-
keling kan de kapaciteit van elko's
van I ... 4700 f'F in vier bereiken
worden gemeten. De eigenlijke
meetschakeling wordt bestuurd
door een blokgolfgenerator die is
opgebouwd rond ICla. Met de
blokgolf wordt T I periodiek in ge-
leiding gebracht om de ortbeken-
de kondensator volledig te ontla-
den. In de tijd dat T I spert. wordt
de te meten kondensator geladen
door een instelbare stroombron
die rond T2 is opgebouwd. De
stroom die T2 in de kondensator
stopt hangt af van het met 5 I ge-
kozen meetbereik en van de stand
van P2. Om de kondensator te me-
ten wordt P2 zo ingesteld dat de
spanning over de onbekende kon-
densator zo hoog wordt dat kom-
parator IC I b de LED laat oplich·
ten, juist voordat TI weer gaat ge-
leiden. Om dat te berei ken moet
de stroombron met P2 op een gro-
tere stroom worden ingesteld
naarmate de elko groter is. De
stand van P2 waarin de LED net
oplicht, is dus een maat voor de
kapaciteit van de elko.
Instelpotmeter PI moet zo worden
ingesteld dat potmeter P2 de aan-

104

.. -
&

elko-meter
R6

S1

1 lIJ ... 4!J7
2 4~7 ... 4711
a "'fJ ... 470 ...
4 470101 ... 470011

ICl = LM324

02

lN4148

gegeven meetbereiken bestrijkt.
De schaal voor P2 is in principe li-
neair, die kunt u dus zonder pro-
blemen zo tekenen. Alleen voor
het laagste bereik moet een aparte
schaal worden gemaakt. Dat gaat
het beste met een aantal elko's
waarvan u de kapaciteit met een
betrouwbare meter qerneten hebt.

Aan de hand van de opgetekende
standen van P2 kunt u dan een
schaal tekenen.

(914015)

ontwerp: P. Esser (Duitsland)
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-064-
Op de hier getekende wijze kan
met vier poorten uit een 4077 een
schakeling worden gemaakt die
uit een aangeboden signaal een
signaal met de dubbele frekwentie
opwekt. Anders gezegd: de scha-
keling produceert een puls bij elke
flank van het ingangssignaal.
waarbij de pulsbreedte wordt be-
paald door de interne vertra-
gingstijd van de poorten
ICIa ... IC Ic. Daartoe wordt het
originele ingangssignaal op

puls vormer
pen 13 van ICId vergeleken met
het door ICIa ... IC I c vertraagde
ingangssignaal op pen 12. Door
de EXNOR-funktie van ICId wordt
elk nivoverschil tussen de twee in-
gangen vertaald in een nivo-veran-
dering aan de uitgang van deze
EXNOR.
Het basis-u itgangsn ivo van ICId
kan worden ingesteld door de
+ /--ingang van ICIa met de voe-
dingsspanning of met massa te
verbinden. Legt men deze ingang

Cl

~
2~, +L- .,!;!j13ICld _

.-L.....L-L-
~--------~----------eICl = 4077

914099-"

-065-
Afhankelijk van de plaats van het
regel-orgaan worden lineaire span-
ningsstabilisatoren van oudsher
in twee verschillende groepen on'
derverdeeld. namelijk parallel- en
seriestabilisatoren. De bekendste
parallel- oftewel shunt-regelaar is
de zenerdiode. In de praktijk treft
men echter meestal seriestabilisa-
tie aan. omdat deze opzet nu een-
maal beter geschikt is voor het

instelbare
shunt-regelaar
stabiliseren van spanningen waar-
bij tevens een redelijke uit-
gangsstroom wordt verlangd. De
bekendste seriestabilisatoren zijn
wel de geïntegreerde regelaars uit
de 78XX-serie.
Dat de ontwikkeling op het gebied
van de shunt-stabilisatie niet
heeft stil gestaan, blijkt wel uit de
TL431 van Texas Instruments. De
kommerciële versie van deze zeer

Tabel 1. Enkele gegevens van de shunt-stabilisator TL431C.

Kathode-spanning
Kathode-stroom
Vermogensdissipatie (bij 25 oe)
Dynamische weerstand
TemperatuurkoëfFIcient

2,5 V •.. 36 V
150 mA (1 mA mln.)

775 mW
0,5 Q (0,2 Q typ.)

30 ppm/K

,~,
2

Dl; TL431CLP

5V/15mA
}-~-~~~-.-~--~-.-{+
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C3 C4 ~

10~ .,
25V

lOOn

914018-11

aan massa, dan levert ICld een
nul-nivo met daarop positieve pul-
sen achter de flanken van het in-
gangssignaal. Andersom (ingang
van ICIa verbonden met de voe-
dingsspanning) ontstaat een
hoog-nivo met negatieve pulsen.
In plaats van EXNOR-poorten kan
men ook EXOR's toepassen. De
werking van de hele schakeling
blijft daarbij precies hetzelfde.
Men kan de 4077 dus zonder pro-
blemen door een 4030 of 4070
vervangen, alleen zal dan de puls-
breedte iets veranderen door de
ietwat andere voortplantingstijd
in de poorten.
De stroomopname hangt sterk af
van de signaalfrekwentie. Bij lage
frekwenties is dit praktisch nihil.

(914099)

nauwkeurige shunt-regelaar wordt
met TL431 C aangeduid en deze
mag vanwege de voortreffelijke
temperatuurstabiliteit (zie tabel I)
en z'n lage dynamische weerstand
zeker als ultieme zenerdiode ge-
zien worden. Bovendien bezit de
TL431 C nog een extraatje ten op-
zichte van de normale zenerdiode.
De "zenerspanning" kan namelijk
heel eenvoudig met twee
weerstanden op elke gewenste
waarde tussen 2,5 en 36 V worden
ingesteld. Om goed te funktione-
ren moet er minimaal een katho-
destroom van 1 mA door het IC lo-
pen. De spanning over het IC is
dan: Uk. = 2,5 . (I + R2/R3). Als
u de waarden voor R2 en R3 niet tè
hoogohmig kiest. dan is de
stroom die door de referentie-aan-
sluiting vloeit (max. 41-'Al te ver-
waarlozen. Als voorbeeld van een
toepassing met de TL431C is in fi-
guur I het schema van een kom-
pakte 5-V-voeding getekend.

(914018)
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-066-
Dit is een bouwbeschrijving van
een goedkoop meetinstrument je
waarmee kleine kondensatorwaar-
den gemeten kunnen worden. In
principe zijn er drie meetbereiken
aanwezig. één van 0 tot 100 pF.
één van 0 tot 200 pF en een derde
van 0 tot 1000 pF. Met het schema
in de hand is de werking snel te
doorgronden. IC3 is een monosta-
biele multivibrator die door een
klokpuls op zijn Schmitt-trig-
ger-ingang (pen 5) gestart wordt.
De lengte van de uitgangspuls
wordt bepaald door de RCkombi-
natie die is opgebouwd met R4 en
Cx (de te meten kondensator). De-
ze kombinatie is verbonden met
de pennen la en II van IC3. De
uilgangspulsen worden vervol-
gens door een draaispoelinstru-
ment geïntegreerd en zo wordt de
kapaciteit van Cx op de meter
weergegeven. Om te voorkomen
dat parasitaire kapaciteiten en
weerstanden de meetwaarden
beïnvloeden. kan het meetinstru-
ment in elk van de drie verschil-
lende meetbereiken met behulp
van een voorspanning apart wor-
den gekompenseerd. Voor deze
kompensatie zorgt de spannings-
deler die is opgebouwd met PI. P2.
P3. R6. R7 en RIO.
Voor het opwekken van de kloksig-
nalen zorgt een kristalgesluurde
oscillator met ingebouwde deler
(IC I). De klokgenerator werkt al-
leen als schakelaar SI ingedrukt
wordt en daarmee de reset-ingang
inaktief gemaakt wordt. Op uit-
gang Q3 staat dan een kloksiÇ\-

testen kondensator zo kort moge-
lijk gehouden worden.
Voor het afregelen van de meter
zijn vier instelpotmeters beschik-
baar. Het is handig als deze afre-
gelpunten van buiten ar. bijvoor-
beeld via een gaatje in de behui-
zing. bereikbaar blijven.
Sluit tijdens de afregelprocedure
schakelaar SI kort, dan houdt u
tenminste beide handen vrij om
de schakeling af te regelen. Kali-
breer eerst trimmer Cl. Sluit hier-
toe een frekwentiemeler aan op
pen 7 van ICI en regel Cl zodanig
af dat de frekwentiemeter exakt
I MHz aangeeft. Regel vervolgens
PI. P2 en P3 zo af dat in iedere
stand. indien er geen testkonden-
sator is aangesloten. de draai-
spoelmeter in de nulstand staat.
Vervolgens wordt de schakeling
gekalibreerd met behulp van een
I-%-kondensator met een kapaci-
tei t tussen 60 en 90 pF. Zet deze
kondensator in de testklemmen
en r gel P4 zodanig af dat de
meetwaarde op het draaispoel-
instrument overeenkomt met de
kapaciteit van de aangesloten
kondensator. De nauwkeurigheid
is afhankelijk van het draaispoel-
instrument en bedraagt circa I tol
2.5%. Door de gebruikte brug-
schakeling is helaas niel te voor-
komen dat de meter direkt na het
inschakelen even helemaal naar
links uitslaat. Beschouw dat maar
als een indikatie dat de schakeling
nog hetemaal in orde is.

(914049)
ontwerp: F. ttueber (Oostenrijk)

meter voor kleine kapaciteiten

1

naai van I MHz. Op deze uitgang is
IC2 aangesloten. Met behulp van
deze deler worden kloksignalen
van 500 kHz en 100 kHz opge-
wekt. Hierdoor staan op de drie
aansluitingen van S2a kloksigna-
len van respektievelijk I MHz.
500 kHz en 100 krtz. Eventueel
kunt u deze signalen ook nog naar
buiten uitvoeren voor gebruik als
referen tie-trek wen ties.
De kapaciteitsmeter heeft behoef-
te aan een goede stabiele voe-
dingsspanning van 5 V. de opge-
nomen stroom is dan ongeveer
SO mA. De hele schakeling kan
eenvoudig op de afgebeelde kom-
pakte print worden opgebouwd.
Let er na de opbouw op dat de ver-
bindingen tussen de print en de
aansluitklemmen voor de te

914049-11

Rl CJ c-

l'" I" 11 REXT/CEXT

,. 5
o •0 0

10 CeXT
12 AST ICl

74HCT ICJ
11 PI 4060 s • 74121

10 PO

I:;I~_
a J • r 10 J • ,
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Onderdelen lijst

Weerstanden:
RLR2 ::::2 x 100 k
R.3 :::: 1x 560 Q
R4,R10 = 2 x 4k7
R5 = 1 x 1 k
R6 :::: 1 x 82 Q
R7 = t x 150 Q
R8 :::: 1 x 470 Q
R9 = L x 8k2
PI,P2,P.3 ::::.3 x 250-Q-instel-
potmeter

P4 = I x 10-k-instelpotmeter

Kondensatoren:
C I I:: 1 x 22 ... .37-pf~

trim kondensator
C2 :::: 1 x 100 P
C.3,C4 ::::2 x 47 n
C5 I:: 1 x 47 #-1/ 10 V

Halfgeleiders:
ICI c: 1 x 74HCT4060
IC2 ;::: 1 x 74LS90
IC.3 ::: 1 x 74121

Diversen:
SI :::: 1 x druktoets met

maakkontakt
S2 :::: 1 x draaischakelaar

2 moederkontakten. .3 standen
Xl I:: 1 x 16-MHz-kristal
MI :::: 1 x draaispoelmeter 100 #-IA

061...-.
Met deze goedkope batterij-tester
kunnen verschillende soorten bat-
terijen en akku's (met een span-
ning van maximaal 2,7 V) getest
worden. Het gebruikte IC de be-
kende LED-display-driver LM 3914
van National Semiconductor, ver-
gelijkt de aangeboden batterij- of
akkuspanning met een referen-
tiespanning die wordt afgeleid van
een interne referentiebron. Die re-
ferentiespanning kan met behulp
van Rl, R2 en PI ingesteld worden
op een waarde tussen 1,5 en 2,7 V
op pen 8. De op deze pen aanwezi-
ge spanning komt overeen met de
maximale schaalwaarde van de
LED-reeks. Staat op pen 8 van het
IC dus 1,5 V, dan representeert
iedere LED van het display
1.,5 V/10 = 150 mV. Bij NiCd-cel-
len is het aan te bevelen de maxi-
male spanning in te stellen op
1.,5 V, terwijl voor batterijen een
maximale spanning van 2 V
(200 mV per LED) een goede keuze
is.
Weerstand Rl zorgt er voor dat de

elektuur 7/8-91

2 (print-Iayout in spiegelbeeld)

banerij-tester
stroom door de LED's 12,5 mA be-
draagt. Het is aan te bevelen batte-
rijen belast te testen, omdat de
klemspanning bij belasting sterk
afhankelijk is van de rest-kapaci-
teit. Verder is belasten nodig om-
dat in onbelaste toestand zelfs op
de cellen die nagenoeg leeg zijn
de maximale celspanning staat.
NiCd-akku's gedragen zich heel
anders. Zij behouden heel lang de

nominale spanning en zakken dan
snel in elkaar als ze bijna ontladen
zijn. Daarom is het niet zinvol de
kapaciteit van deze cellen te
testen aan de hand van de klem-
spanning. Hier blijft de meting be-
perkt tot een indikatie of de cel vol
danwel leeg is.

ontwerp: Amrit Bir Tiwana (India)

LED NO I
11

LEDNOl
9 3 8._16OmA

MODE V+

v·1 16 10

~UOHO"

OIVIOER .. IS
UDNO!t 1IlOW ENOI

$1(iNAlINPUT IC1
DIVIDER 6 LM3914

(HIGH ENOI

REFERENCE OUTPUT

REF[RENCEADJUST

Batt.~MODE SElECT

4~

914034-11

(914034)
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Onderdelenlijst

Weerstanden:
RI.R2 - z « lOOk
R3-1x560Q
R4,RIO _ 2 x 4k7
R5 = 1 x I k
R6 _ I x 82 Q
R7 _ 1 x 150 Q

R8 - I x 470 Q
R9 - I x 8k2
PI,P2,P3 = 3 x 250-Q-instel-
potmeter

P4 _ I x 10-k-instelpotmeter

~ondensatoren:
Cl = I x 22 ... 37-pF-

trim kondensator
C2 = I x 100 P
C3,C4 = 2 x 47 n
C5 = I x 47 ~/ LO V

Halfgeleiders:
IC I _ I x 74HCT4060
IC2 _ I x 74LS90
IC3 - I x 74121

Diversen:
SI = 1 x druktoets met

maakkontakt
S2 - 1 x draal schakelaar

2 moederkontakten. 3 standen
Xl - I x 16-MHz-kristal
MI - 1 x draaispoelmeter 100 ~A

067-
Met deze goedkope batterij-tester
kunnen verschillende soorten bat-
terijen en ak kus (met een span-
ning van maximaal 2,7 V) getest
worden. Het gebruikte IC. de be-
kende LED-display-driver LM 3914
van National Semiconductor, ver-
gelijkt de aangeboden batterij- of
akkuspanning met een referen-
tiespanning die wordt afgeleid van
een interne referentiebron. Die re-
ferentiespanning kan met behulp
van RI. R2 en PI ingesteld worden
op een waarde tussen 1,5 en 2,7 V
op pen 8. De op deze pen aanwezi·
ge spanning komt overeen met de
maximale schaalwaarde van de
LED-reeks. Staat op pen 8 van het
IC dus 1,5 V, dan representeert
iedere LED van het display
1.5 VI 10 ~ 150 mV. Bij NiCd-cel-
len is het aan te bevelen de maxi-
male spanning in te stellen op
1,5 V, terwijl voor batterijen een
maximale spanning van 2 V
(200 mV per LED) een goede keuze
is.
Weerstand RI zorgt er voor dat de
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nominale spanning en zakken dan
snel in elkaar als ze bijna ontladen
zijn. Daarom is het niet zinvol de
kapaciteit van deze cellen te
testen aan de hand van de klem-
spanning. Hier blijft de meting be-
perkt tot een indikatie of de cel vol
danwel leeg is.

Iprint-levout in spiegelbeeldl2

batterij-tester
stroom door de LED's 12,5 mA beo
draagt. Het is aan te bevelen batte-
rijen belast te testen, omdat de
klemspanning bij belasting sterk
afhankelijk is van de rest-kapaci-
teit. Verder is belasten nodig om-
dat in onbelaste toestand zelfs op
de cellen die nagenoeg leeg zijn
de maximale celspanning staat.
NiCd-akku's gedragen zich heel
anders. Zij behouden heel lang de ontwerp: Amrit Bir Tiwene (India)

(914034)

• 3 1L16OmA
MODE V+

D.U.T.
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het lek van
automatische
hu isteterooncentrale
oktober /990
In de tekst wordt onder het
kopje "Software" verteld dat
het programma met Ctrl C on-
derbroken kan worden, waarna
het met LIST zichtbaar kan
worden gemaakt. Dit funkrio-
neert echter alleen als de kom-
munikatie tussen de telefoon-
cent rale (het Cornpuboard) en
de terminal met dezelfde baud-
rate verloopt als tijdens de pro-
grammering van de EPROM is
gebruikt. En dat is: 9600 baud,
8 databits, no parity en 1 stop-
bit.

veelzijdige NiCd-ladcr
december /990
Met de gegeven dimensienering
is het in sommige gevallen niet
mogelijk om de oscillator (IC2)
op de juiste frekwentie af te re-
gelen. C4 dient daarom ver-
groot IC worden tot een waarde
van 27 nF.

su per- video-e rnzet ter
februari /99/
In het schema van de video-
omzetter zijn de pennummers 8
en 16 van konnektor Kl verwis-
seld; op de print is alles echter
goed aangesloten.
Daarnaast hebben we nog wat
opmerkingen over de toege-
paste komponenten. C31 kan

Op 22 en 23 november a.s. wor-
den in de Jaarbeurs in Utrecht
weer de HCC Microcomputer
Dagen gehouden. Het is al weer
de vij ftiende maal dat dit spek-
takel plaatsvindt en het zal net
als in voorgaande jaren wel

elektuur
beter geen keramische konden-
sator zijn, maar een MKM-
exemplaar i.v.m. de tempera-
tuurstabiliteit. Voor de
weerstanden rond IC5 kunnen
het beste metaalfilm-typen wor-
den genomen. Indien er hori-
zontale jaloezie-effekten in het
beeld zichtbaar zijn, dan dient
u C27 te vergroten tot 470I'F.

batterij -tester
ju/i/.1ugustus /99/
In de tekst wordt verteld dat op
pen 7 van het IC een spanning
tussen 1,5 en 2,7 V kan worden
ingesteld. Dit is onjuist, deze
spanning moet op pen 8 wor-
den ingesteld.

RS232 voor Sharp-pocket-
computers
juli/augustus /99/
In de tekst is niet vermeld dat
deze interface alleen geschikt is
voor de Sharp-typen PCI403H
en PCE5oo. In de kommando-
regel aan het einde van het arti-
kel is bovendien een komma
weggevallen. Deze moet luiden:
OPEN
"COM:2400, E,8,I,A, L,&H IA-
,X,N":CLOSE.

poster I'C-konnektors
september /99/
Ofschoon we behoorlijk ons
best hadden gedaan om de
poster uit het september-

weer goed zijn voor tenminste
zo'n vij ftigduizend bezoekers.
Ook uitgeversmaatschappij
Elektuur zal zoals gebruikelijk
acte de presenee geven op de
HCC-dagen. Er is een team van
redakteuren en ontwerpers aan-

nummer zo foutloos en volledig
mogelijk te krijgen, er bleken
toch nog een aantal foutjes in te
zitten. Zo blijken bij het tabel-
letje van de video-aansluitingen
twee nummers verwisseld te
zijn. EGA gebruikt konnektor
nr. I en NEC konnektor nr. 3.
Bij de 25-naar-9-polige RS232-
verbinding is een lijntje verge-
ten, namelij k dat tussen pen 20
van de 25-polige konnektor en
pen 4 van de 9-polige konnek-
tor.
Verder attendeerde de heer De
Vries uit Capelle aan den lJssel
ons nog op een aantal punten
die we u niet willen onthouden:
- Pen 2 van de voedingskon-

nek tor op het moeder-board
is bij een AT niet Not Connee-
ted, maar + 5 V. Pen I is welis-
waar gewoonlijk aangegeven als
Power Good, maar deze is bij
de meeste moderne boards niet
meer aangesloten.
- De funkties van de pennen

bij de f1oppy-konnektor zijn
niet kompleet. Bij een 720 KB
3,5"-drive fungeert pen 34 als
Disk Change. 1,2-M B- en 1,44-
MB-drives gebruiken pen 2
voor het signaal Lew/High
Density Select, SOI11S aangeduid
met Reduced Write Current.
- Pen B8 van een IBM-slot is

alleen Reserved bij een XT;
bij een AT of EISA-machine is
dit OWS.
- De vijfpolige DIN-

keyboard-konnektor heeft
alleen Reset op pen 3 van een
XT, bij een AT is deze pen Not
Connected.

wezig om adviezen en informa-
tie te verstrek ken en er zullen
ook wat recente projekten wor-
den gedemonstreerd. Te bewon-
deren zullen o.a. zijn:
- logic analyzer
- Z80-kaart
- I'C
- video digitizer.

Verder wordt er met behulp van
het Elex "Rad van Avontuur"
een quiz gehouden, waarmee
leuke prijzen te verdienen zijn.

U vindt ons in de Bernhardhal
3, standnummer K64. Vergeet,
alvorens de Jaarbeurshallen op
te zoeken, niet om bijgaande re-
duktieeoupon uit te knippen;
dat bespaart u I' 2,50 op de en-
tree. Voor HCC-Ieden en kinde-
ren onder 12 jaar is de toegang
overigens gratis. De beurs is op
beide dagen geopend van 10.00
tot 17.00 uur.

elektuur t 1·91

- Bij de Joystick zijn de firc
bullons 2 en 4 vergeten.

Drukknop 2 zit tussen pen 5 en
7, drukknop 4 tussen pen 12 en
14.
- De sync-polariteiten in de

video-tabel zijn niet overal
korrekt. CGA heeft h+ v-t- en
MOA heeft h- v +,
Onze dank voor deze informa-
tie!

Elektuur en Elex op HCC-dagen

8032/8052-compuboard
september /99/
In de onderdelen lijst van dit
compuboard is een foutje geslo-
pen in de array-
weerstandsnummers. De kor-
rekte onderdelenlijst luidt:
R21,R23,R24 3 x
weerstand-array 8 x 10 k
R22,R26 ~ 2 x weerstand-
array 9 x la k
De aansluitgegevens van de
BC337 links in het schema zijn
fout. Van links naar rechts
dient hier te staan: C-B-E.
Bij het monteren van de
LM317T (IC4) dient men er aan
te denken dat de metalen ach-
terplaat van het IC intern met
de middenpen is doorverbon-
den; het IC moet daarom geïso-
leerd op een kocIplaat worden
gemonteerd.
Tot slot funktieneert draad brug
!I. precies andersom als in de
tekst (blz. 80) is vermeld; bij ge-
bruik van een BASIC-processor
moet deze draadbrug dus niet
gelegd worden.

I
I
I
I
I

IJ
IJ
:r:

E
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-068-
Met eenvoudige akkuladers is het
overladen van akkus geen denk-
beeldige zaak en dat vinden de
meeste akkus niet echt leuk, De
meest eenvoudige oplossing om
dat te voorkomen is het uitschake-
len van de lader na het verstrijken
van de laad tijd, Een tot op de mi-
nuut instelbare timer is voor dit
doel vrij eenvoudig op te zetten
met een goedkope parkeertijd-
timer en een bijpassende schake-
ling. Om te beginnen wordt de
knoopcel uit de timer gehaald en
worden de aansluitingen zoals
aangegeven met de schakeling
verbonden. LED D2 dient hier als
aan/uit-indikator en als span-
ningsstabilisator voor de timer,
Als uitgangssignaal gebruiken we
de spanning over het zoemertje. In
het algemeen is één aansluiting
van dit zoemertje al met massa
verbonden, dus dat hoeft niet nog
eens te gebeuren. De andere kant
van de zoemer takken we af met
DI. Voordat u begint te bouwen, is
het verstandig om eerst even uit te
zoeken of de zoemer zo aangeslo-
ten is.
De rest van de schakeling treedt in
aktie wanneer de zoemer begint te
piepen. Het signaal over de zoe-

-069-
Met deze schakeling kan van alles
en nog wat op afstand geschakeld
worden door middel van een licht-
bundel. De maakster van deze
schakeling gebruikt deze om met
de koplampen van de auto de ga-
rageverlichting in te schakelen.
Batterijen zijn niet nodig, want be-

is eenvoudig, De verbindingsdra-
den worden gelegd via een gaatje
in de achterwand van de timer en
een gat dat gemaakt wordt in het
kastje waarin de overige kom po-
nenten zijn ondergebracht. De
timer wordt vervolgens tegen de
behuizing gelijmd. Op deze ma-
nier krijgt u een nette afwerking
en de bedieningsknoppen van de
timer blijven goed bereikbaar.

rner wordt door DI gelijkgericht
en doorgegeven via R2 naar Cl.
Als CI voldoende is geladen, zal TI
gaan geleiden en trekt Rel aan.
Via het ene kontakt van ReI wordt
nu T I in geleiding gehouden. Via
het andere kontakt kunt u een be-
lasting in- (maakkontakt) of uit-
schakelen (verbreekkontakt). Met
5 I kan de belasting ook met de
hand worden geschakeld, Om de
timer-funktie te gebruiken moet
de schakelaar in de middenstand
staan.
De montage van de parkeer-timer

.,

diening én voeding worden ver-
zorgd door 6 zonnecellen die per
stuk ongeveer een centimeter in
het vierkant zijn. Dat levert een
nominale spanning op van 12 V.
Valt er nu licht op de zonnecellen,
dan zal T I gaan geleiden, Het in
geleiding gaan van T I wordt daar-

schakelklok met parkeer-timer

(914083)

ontwerp: W. Zeil/er (Duitsland)

12Vr-----------------------------~----~------~------_(+

food 02

~

T1, T2 = BC547

lichtbediende schakelaar

+
9x9mm 11

108

914061·11

bij nog eens extra ondersteund
door de laadstroom door Cl. T2
blijft gesperd_ Valt er nu geen licht
meer op de zonnecellen, dan zor-
gen de dalende voedingsspanning
en CI er voor dat TI spert. Dit
heeft tot gevolg dat T2 door de in
C2 verzamelde lading even in ge-
leiding kan komen. T2 brengt zo
het solid-state relais in geleiding
dat als interface naar de netspan-
ning fungeert. Het zal duidelijk
zijn dat de schakeling alleen een
schakel puls kan afgeven. Een na-
volgende schakeling met houd-
funktie of een timer zijn daar ech-
ter probleemloos mee te sturen.
Met de aangegeven zonnecellen
kunt u een reikwijdte van 2 a 3 m
verwachten.

(914061 )

ontwerp: C. l'1ieslinger (Duitsland)
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-070-
Deze aan/uit-schakelaar voor
laagspanningshalogeenlampen
levert behalve een prettig en
rustig in- en uitschakelen van de
lamp(en) ook nog eens een ver-
lengde levensduur op. Door het ge-
leidelijk opvoeren van de gloei-
draadtemperatuur vervalt immers
de grote piekstroom die bij nor-
maal inschakelen door de lamp
loopt. Met een eventueel toe te
voegen timer kan de schakeling
ook de lamp na verloop van tijd
automatisch weer uitschakelen,
bijvoorbeeld als inbraakpreventie.
De lamp wordt geschakeld via een
MOSFET(TI) die een behoorlijk la-
ge kanaalweerstand heeft
(0,08 Q). De verliezen blijven daar-
door zeer beperkt (nog geen
250 mW). Het regelen tijdens de
in- en uitschakelfase doen we met
pulsbreedte-modulatie, zodat ook
dan nauwelijks verliezen optre-
den.
Voor het in- en uitschakelen van
de lamp dient schakelaar SI. Flip-
flop IC2b dient als anti-denderflip-
flop die de als tweedeier gescha-
kelde flipflop IC2a klokt. IC2a
heeft in deze schakeling de funk-
tie van aan /uit-flipflop. Is Q hoog,
dan is de lamp aan (of wordt aan-
geregeld), Is Q laag, dan is de
lamp uit (of wordt uit-geregeld).
Met behulp van IC3 kan de lamp
na een bepaalde tijd automatisch
worden uitgeschakeld. Die tijd kan
als volgt worden berekend:

voorzichtige
halogeenschakelaar

IC2b

J K

10 13

zodanig dat de FET door ICld nog
steeds vol in geleiding wordt
gestuurd. De spanning over C6
blijft ondertussen door de aanwe-
zigheid van D2 net boven het om-
slagpunt van ICI a hangen. Daar-
door kan het terugregelen van de
lamp (na een druk op Slof door
het aflopen van timer IC3) ook
weer vrijwel direkt beginnen. Door
het omklappen van ICla gaat de
generator weer lopen. De drie-
hoekspanning wordt nu vergele-
ken met de afnemende spanning
over C6, zodat de pulsbreedte van
het door ICId geleverde signaal
langzaam afneemt. Is de spanning
over C6 zo ver gedaald dat ICIb
omklapt dan schakelt de genera-
tor weer uit, maar nu zodanig dat
T I in de spertoestand blijft staan
en de inmiddels gedoofde lamp uit
blijft.
Het vinden van schakelaar SI in
het donker kan worden vergemak-
kelijkt door een schakelaar te ne-
men met ingebouwde LED (D4),
Voor de voeding van de schakeling
hebt u behalve een passende trafo
(die is er waarschijnlijk al, voor de
halogeenlamp) ook nog een brug-
gelijkrichter nodig (een 3-A-type).
De opgenomen stroom wordt
eigenlijk alleen door de lamp be-
paald en dat is bij een 20-W-lamp
1,6 A,

(914103)

ontwerp: H. noser (Duitsland)

~~~~~~~--~~~--------------------~~--~----------~--------------~o

IC1 = TL084
IC2 = 4027

t = 32768 2,3' R4 . C7
(R5 = 2 . R4). Met de aangegeven
waarden is de tijd ongeveer 700
sekonden (11 minuten). Als we de
reset-ingang van IC2a aan massa
leggen, dan kan de lamp uitslui-
tend via SI bediend worden. Timer
IC3 en het bijbehorende RC-net-
werkje kunnen dan vervallen.
Als de lamp met SI wordt inge-
schakeld, dan zal de spanning
over C6 langzaam gaan stijgen.
Door de aanwezigheid van D3
staat in rust al een spanning over
C6 die net onder het omslagpunt
van komparator ICI b ligt. De uit-
gang van deze komparator zal dus
- als de spanning over C6 begint
te stijgen - vrijwel direkt omklap-
pen. Daardoor wordt blokgolfge-
nerator ICIc gestart. Wegebruiken
van deze generator echter n iet het
blokvormige uitgangssignaal,
maar het min of meer driehoekige
signaal over C8. Dit driehoeksig-
naal wordt door ICld vergeleken
met de spanning over C6. Op de
uitgang van ICId ontstaat hier-
door een blokvormig signaal met
een frekwentie van circa 25 kHz en
een langzaam toenemende puls-
breedte. Hiermee sturen we de FET
en dus ook de lamp die dan lang-
zaam begint op te lichten. De
spanning over C6 blijft stijgen tot-
dat het omslagpunt van kom para-
tor ICIa bereikt wordt. De uitgang
van deze opamp klapt om en stopt
zo generator ICIc. maar dan wel
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011-
Deze 8 bit brede bus-uitbreiding
voor de IBM PC of een daarmee
kompatibel systeem maakt het
mogelijk om uitbreidingskaarten
voor deze computer te testen zon-
der de kast te openen. De print is
namelijk zo ontworpen dat deze
een haakse bocht maakt en daar-
door aan de achterzijde van de
computer naar buiten steekt. Via
een 64-polige konnektor kan de te

test-print voor PC
testen kaart verbonden worden
met deze test-print.
De soldeerpennen van de print-
konnektor worden direkt op de ko-
persporen van deze uitbrei-
dingsprint gesoldeerd. Omdat de
printplaat door een van de sleuven
aan de achterkant van de compu-
ter naar buiten steekt. is er een ze-
ker risiko op kortsluitingen (de
kast is meestal van metaal). Het

(print-levout verkleind in spiegelbeeld afgedrukt!

•

L1111111111111111111111111111111

012-
Met een oparnp. twee weerstan-
den, een kondensator en een pot-
meter kan een versterkertrapje ge-
maakt worden waarbij de verster-
king met de potmeter kan worden
gevarieerd tussen plus en minus
eenmaal. Daartoe wordt het in·
gangssignaal toegevoerd aan bei-
de ingangen van een TL081-
opamp. Via koppelkondensator Cl
en weerstand RI gaat het signaal
naar de inverterende ingang. De
versterking van de opamp is vast-
gelegd op eenmaal (R2/RI). Via
potmeter PI gaat het signaal dan
ook nog naar de niet-inverterende
ingang, waarbij de signaalsterkte
op deze ingang dus afhankelijk is
van de stand van de loper. In de
middenstand heffen de signalen
elkaar precies op en staat er geen
signaal aan de uitgang. Met de lo-
per naar de kant van Cl / RI over-
heerst het signaal op de niet-Inver-

elektuur 7/8-91

•

J

Onderdelen lijst
K1 ~ 1 x 62-polige konnektor
1 print EPS 914030 (zie pag. 6)

aanbrengen van een stuk isoleren-
de kunststof aan beide zijden op
de print, bijvoorbeeld in de vorm
van zelfklevende plastic, is dan
ook beslist geen overbodige luxe.
Verder is het belangrijk om met
behulp van een beugel de print
stevig in de behuizing te monte-
ren.
Let er op dat de te testen uitbrei-
dingskaart op de juiste wijze in de
konnektor van de test-print wordt
gestoken. In sommige gevallen
kan het hierbij nodig zijn de PCop
een verhoging te zetten, zodat er
aan de onderkant ook voldoende
ruimte is voor de uitbreidings-
kaart.

(914030)

pOlariteitsregelaar
terende ingang en dit staat dan
eenmaal versterkt op de uitgang.
Met de loper naar massa ontstaat
een gewone inverterende eenmaal-
versterker.
De ingangsimpedantie van de
schakeling is circa 50 kQ en met
de gegeven waarde voor CI wor-
den frekwenties vanaf 30 Hz door
de schakeling verwerkt. De voe-
dingsspanning van het trapje mag
tussen ±S ... ISV liggen, de
stroomopname is slechts enkele
milliampères. Als men niet de be-
schikking heeft over een syrnme-
trische voedingsspanning. dan
kan met behulp van R3. R4, C2 en
C3 een pseudo-symmetrische voe-
ding uit een enkele voedingsspan-
ning worden gekreëerd.

(914098)

appliKatie National Semiconduc-
tor

5...15V 10...30V
• +r~--t--~-{+ 0*

I 1 1



-013- knipperende sterverlichting

IC1,IC2=4093
Tl ... TB = BCS47B

lb
904102-12

2

112

Mede dankzij de vele geïntegreer-
de schakelingen die heden ten da-
ge op de markt zijn, is op eenvou-
dige wijze een knipperende feest-
verlichting te bouwen. De schake-
ling uit dit artikel bestaat uit 8 on-
afhankelijke oscillatoren waarvan
er steeds twee een identieke fre-
kwentie hebben. Iedere oscillator
stuurt op zijn beurt een serie
LED's aan. Worden deze ketens van
LED's op de manier die in het sche-
ma is aangegeven op een onder-
grond of op de print gemonteerd,
dan verkrijgt men een interessant
lichtobjekt. Het knipperende orna-
ment zal in iedere (huis)disko-
theek of op een feestje snel een
objekt zijn dat de nodige aan-
dacht trekt en bijdraagt aan de
feestvreugde. Voor de opbouw van
de 8 oscillatoren zijn slechts twee
IC's noodzakelijk.

(904102)
ontwerp: S. Fritz (Duitsland)
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Onderdelenlijst

Weerstanden:
Rl,R9 = 2 x 560k
R2,R4,R6,R8,RIO,RI2,R14,

R16 = 8 x 22 k
R.3,R11 = 2 x 680 k
R5,Rl.3 = 2 x I M
R7,R15 = 2 x lM2
Rl7 = 1 x 22 Q/ I W

Kondensatoren:
Cl ... C8 ::: 8 x 41J7/16 V
C9 = 1 x 100 1J/16 V radiaal
CIO = 1 x 100 n

Halfgeleiders:
Dl D4 = 4 x 1N4001
D5 D68 = 64 x LED
Tl T8 = 8 x BC547B
ICLIC2 c:: 2 x 409.3
IC.3 ::: 1 x 7812

Diversen:
TrI = 1 x nettransformator

15 V/.300 mA

--014--
Met twee transistoren en enkele
weerstanden is het mogelijk om
een schakeling te maken die een
belasting kan schakelen met be-
hulp van twee druktoetsen die
ieder alleen een maakkontakt (het
meest voorkomende type) bezit-
ten. Als de ene toets wordt inge-
drukt, dan wordt de aangesloten
belasting van spanning voorzien.
Pas als de tweede toets wordt be-
diend, wordt de voedingsspanning
afgeschakeld.
Transistor T2 dient als schakel-
element tussen de voedingsspan-
ning en de belasting (in het sche-
ma aangeduid met een weer-
stand). Alleen als deze transistor
geleidt, zal over de belasting een
spanning staan die bijna even
hoog is als de voedingsspanning.
Op het moment dat men op SI
drukt, wordt de basis van T2 via
R2 en SI aan massa gelegd en
gaat de transistor in geleiding. De
belasting komt onder spanning te
staan, LED Dl licht ter indikatie op

114

4

en via spanningsdeler R3/R4
wordt ook de basis van transistor
Tl van spanning voorzien. Tl gaat
dan geleiden en zorgt er zo voor
dat T2 in geleiding blijft, ook als
SI weer wordt los gelaten. Die
toestand blijft bestaan totdat op
S2 wordt gedrukt. Op dat moment
krijgt Tl geen basisstroom meer
en spert hij, waardoor ook T2 gaat
blokkeren. De belasting is dan
weer stroom- en spanningsloos.

r-----....-----/ + 9V
BC327
BC547 R1

c~,R'~ ~
B

druktoets-in/uitschakelaar
Vanaf dat moment kan S2 weer los
gelaten worden, want er staat nu
geen spanning meer over R3/R4
en Tl kan dus niet meer gaan ge-
leiden.
De voedingsspanning voor deze
in /uitschakelaar mag tussen 5 en
20 V liggen. Het toegepaste tran-
sistortype voor T2 bepaalt de
maximale stroom die de schake-
ling kan verwerken. Voor de voor-
geschreven BC327 is dat 100 mA.
Neemt men een BD140, dan kan
0,5 A geschakeld worden. Het
stroomverbruik van de schakeling
is nihil in de uitgeschakelde
toestand. Schakelt men in, dan
loopt er naast de stroom door de
belasting ook nog circa 5 mA om
de beide transistoren in geleiding
te houden en zo'n 15 mA door de
indikatie-LED (bij een voedings-
spanning van 9 V).

(914002)

ontwerp: O. Bailleux (Frankrijk)
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Onderdelenlijst

Weerstanden:
Rl.R9 - 2 x 560 k
R2.R4.R6.R8.RlO.R12.R14.
Rl6 - 8 x 22 k

R.3.Rll - 2 x 680 k
R5.Rl.3 - 2 x I. M
R7.R15 - 2 x lM2
R 1.7 - I x 22 QIl W

Kondensatoren:
Cl ... C8 - 8 x 41'7/16 V
C9 - I x 1001'/16 V radiaal
ClO - I x 100 n

Halfgeleiders:
01 04 _ 4x1N4001
05 068 - 64 x LED
TI T8 - 8 x BC547B
IC 1.IC2 - 2 x 409.3
IC.3 _ I x 7812

Diversen;
Tr I _ I x nettransformator

15V/.300mA

-074-
Met twee transistoren en enkele
weerstanden is het mogelijk om
een schakeling te maken die een
belasting kan schakelen met be-
hulp van twee druktoetsen die
ieder alleen een maakkontakt (het
meest voorkomende type) bezit-
ten. Als de ene toets wordt inge-
drukt. dan wordt de aangesloten
belasting van spanning voorzien.
Pas als de tweede toets wordt be-
diend. wordt de voedingsspanning
afgeschakeld.
Transistor T2 dient als schakel-
element tussen de voedingsspan-
ning en de belasting (in het sche-
ma aangeduid met een weer-
stand). Alleen als deze transistor
geleidt. zal over de belasting een
spanning staan die bijna even
hoog is als de voedingsspanning.
Op het moment dat men op 5 I
drukt. wordt de basis van T2 via
R2 en SI aan massa gelegd en
gaat de transistor in geleiding. De
belasting komt onder spanning te
staan. LED DI licht ter indikatie op

114

4 Iprint-Iayout in spiegelbeeld)

en via spanningsdeler R3/R4
wordt ook de basis van transistor
TI van spanning voorzien. TI gaat
dan geleiden en zorgt er zo voor
dat T2 in geleiding blijft. ook als
SI weer wordt los gelaten. Die
toestand blijft bestaan totdat op
52 wordt gedrukt. Op dat moment
krijgt TI geen basisstroom meer
en spert hij. waardoor ook T2 gaat
blokkeren. De belasting is dan
weer stroom- en spanningsloos.

BC327
BC547 Rl

r----~--{.+ 9V

druktoets-inluitschakelaar
Vanaf dat moment kan 52 weer los
gelaten worden. want er staat nu
geen spanning meer over R3/R4
en T I kan dus niet meer gaan ge-
leiden.
De voedingsspanning voor deze
in/uitschakelaar mag tussen 5 en
20 V liggen. Het toegepaste tran-
sistortype voor T2 bepaalt de
maximale stroom die de schake-
ling kan verwerken. Voor de voor-
geschreven BC327 is dat 100 mA.
Neemt men een BD140. dan kan
0.5 A geschakeld worden. Het
stroomverbruik van de schakeling
is nihil in de uitgeschakelde
toestand. Schakelt men in. dan
loopt er naast de stroom door de
belasting ook nog circa 5 mA om
de beide transistoren in geleiding
te houden en zo'n 15 mA door de
indikatie-LED (bij een voedings-
spanning van 9 V).

(914002)

ontwerp: O. lJailleux (Frankrijk)
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-075-
Hebt u ook met enige regelmaat
bezoekers aan de voordeur staan
die blijven bellen om u te bewegen
de deur te openen? Aangezien een
bescheiden belletje meestal vol-
staat om u op bezoek te attende-
ren, is de rest van het lawaai alleen
maar storend. De bel uitschakelen
is ook niet altijd een oplossing.
vooral niet als daarna vergeten
wordt de bel weer in te schakelen.
Deze bel-waker maakt op een een-
voudige manier een eind aan het
overmatige bellen.
De schakeling wordt gemonteerd
tussen de bel trafo en de belscha-
keling. U hoeft bij het monteren in
feite alleen maar de twee draden
naar de trafo door te knippen en
de bel-waker er tussen te schroe·
ven. Doordat de schakeling
konstant met de beltrafo is ver-
bonden, is de voeding van de
schakeling alvast geregeld. De tra-
fospanning wordt gelijkgericht
met 0 I en gestabiliseerd door TI.
Zo ontstaat een voedingsspanning
van ongeveer 11,4V. R14/R15 en
D3/04 zijn opgenomen in de ver-
binding tussen trafo en betschalee-
ling om te konstateren wanneer er
gebeld wordt. Zodra iemand op de
knop drukt. ontstaat over deze
komponenten een wisselspanning
die door komparator IC I gere·
gistreerd worden. Tijdens de posi-

1
KL!

I •

RE' 'La

..._ ....01

KL2~-~I.
GNO

05

KL'

919504-11
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(aansluitingen
verwisselbaar)

_1-.
3

beltrato

" /, /
-, /

,X,
/ "4 / -,

(verlichte)
belknop

bel-waker
919504-12

Onderdelenlijst

Weerstanden:
RLR6 "" 2 x 470 Q
R2,R3 •.. R5 "'" 4 x 10 k
R7,R9,Rl2 "'" 3 x 1 k
R:l 1 ... 1 x 47 k
RI3 "'" 1 x 100 k
R14,R15 c:: 2 x 1 Q

R8 0: 1 x lOO-k-instelpotmeter
RIO == 1 x 220-k-instelpotmeter

Kondensatoren :
CLC4 "" 2 x 100 n
C2 "'" 1 x 470 IJ!40 V
C3 :::: 1 x lO 1ot/16 V
C5,C7 ::::2 x 100 1ot/16 V
C6,C8,C9 "'" .3 x 10 n

Halfgeleiders:
01,03,04 == 3 x lN4001
02 "" 1 x zenerdlode 11 V/400 mW
05,06 "" 2 x 1N4148
07 = 1x 3-mm-LED rood
Tl == 1 x BC548
IC1 I x LM358
le2 == I x NE5S6

Oiversen:
REI "" 1 x printrelais
SI == 1 x schuifschakelaar
2 x 2-polige printkroonsteen

tieve helften van die spanning
wordt de uitgang van ICI telkens
laag. De schakeling is zo gedimen-
sioneerd dat ICI pas reageert als
de stroom groter wordt dan
177 mAeff. Daardoor zal de stroom
die eventueel door het lampje in
de belknop vloeit geen invloed
hebben op de werking van de
schakeling. Als er gebeld wordt en
er dus genoeg stroom loopt om
lCl te laten omklappen, dan wordt
monoflop IC2a getriggerd. De mo-
no-tijd van deze flipflop (met RB
tussen 150 ms en 12 sinstelbaar)
bepaalt hoe lang er maximaal ge-
beid kan worden. Is deze tijd ver-
streken, dan wordt de uitgang van
IC2a laag en wordt IC2b getrig-
gerd. De uitgang van IC2b wordt
dan hoog en relais Rel trekt aan.
Daardoor onderbreekt Rel de voe-
ding van de belschakeling gedu-
rende de met RIO ingestelde tijd
(5 ... 35 s). Na het verstrijken van
deze tijd wordt de uitgang weer
laag, het relais valt af en er kan
weer gebeld worden. Indien de bel-
knop van verlichting is voorzien,
dan kan de bezoeker zien wanneer
er weer gebeld kan worden, door-
dat het lampje weer aangaat.

Om de print goed in de bij het ELV-
bouwpakket geleverde kastje te
krijgen, moet de punt van de LED
22 mm boven de print uit steken.
Schakelaar SI wordt zo op drie
printpennen gesoldeerd dat de
flens 17 mm boven de print uit
steekt. De aansluitingen van SI
worden tegen de printpennen ge-
soldeerd aan de kant van de LED.
De print wordt in de bodem van de
kast gemonteerd met twee stuk-
ken dubbelzijdig plakband, nadat
de aansluitingen van de kompo-
nenten kort zijn afgeknipt. In de
behuizing zelf zijn bevestigingsga-
ten aanwezig voor wandmontage.

(919504)
ontwerp: © 1991 ELV Ombl1

3 (print-Iayout in spiegelbeeld)
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-076-
Dit schakelingetje maakt het mo-
gelijk met behulp van relatief wel-
nig komponenten een driehoek-
vormige spanning om te zetten in
een sinusvormige spanning met
een lage vervorming. Hierbij wordt
gebruik gemaakt van een CA3080.
een OTAvan RCA. De karakteristie·
ke eigenschap van een OTA is dat
de versterkingsfaktor van deze
operationele versterker instelbaar
is met behulp van een stroom.
Omdat de stroom waarmee de ver-
sterkingsfaktor wordt ingesteld
via R2 direkt van de voedlngs-
spanning wordt afgeleid. is het be-
langrijk dat deze voedingsspan-
ning stabiel en nauwkeurig is. ver-
der heeft de schakeling een siq-
naalbron nodig die een dr iehoek-
vormige spanning met een arnpli-
tude van 350 rnv« levert. Wordt
aan deze voorwaarden voldaan,
dan staat op de uitgang van de
konverter een keurige slnusvorrnl-
ge spanning met een amplitude
van 2,85 V. Indien de schakeling
optimaal afgeregeld wordt. be-

077.-
\
rtet heeft een tijd geduurd, maar
het moest er eens van komen: de
"digitale" uitvoering van de be-
kende 555 timer, de 74HC(T)5555.
We kennen de 555 allemaal als
astabiele multivibrator (wekt
voortdurend pulsen op) of als mo-
nostabiele multivibrator (wekt na
een trigger'konditie steeds één
puls op). De timing bij de gewone
555 wordt bepaald door een RC·
kombinatie. Kristalsturing is hier-
bij niet mogelijk en bij langere Re
tijden werkt een en ander niet
meer nauwkeurig.
De nieuwe versie (met vier vijven
in het typenummer) is in principe
alleen een monostabiele mu ltivi-
brator. Bij gebruik als AMV moeten
er wat extra komponenten worden
toegevoegd (een RC'netwerk tus-
sen Q en B). Voor het realiseren
van de timing heeft de 5555 een
aparte oscillator en programmeer-
bare deler aan boord. Voor nauw-
keurige tijden kan een kristat-os-
cillator worden toegepast. voor
langere tijden wordt de deler ge-
bruikt.
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OTA-sinuskonverter

ICI
CA3080

4 ~ 4mA 15V
+

C1

::Eon

914074·11

draagt de vervorming van de sinus
minder dan 1,2%. Houd er wel re-
kening mee dat door spreiding in
de komponenten of een kleine
asymmetrie in de voedlnqsspan-

ning deze vervorming negatief
beïnvloed wordt.

ontwerp: H. ffiitl/Je (Duitsland)

digitale 555
4,5 ...5,5V

+

55

9141'9011

(914074)



De uitgebreide mogel ij kileden gangssignaal! Wordt een van deze het toevallig net mee bezig was.
maakten het noodzakelijk een gro- twee ingangen geaktiveerd, dan RETRIGGERABLE (pen 6) bepaalt
ter huisje te kiezen. In plaats van wordt uitgang Q hoog. Ook een of het IC reageert op trigger-pul-
een 8-pens behuizing voor de 555 komplementaire uitgang (Q) is be- sen terwijl de monotijd nog niet is
heeft de 5555 een huisje met 16 schikbaar. De monotijd wordt be- afgelopen, Bij een" I" op deze in-
pennen. Er zijn twee trigger-ingal.!.: paald door de oscillator en de in- gang start de monotijd bij iedere
gen: A voor positieve flanken en B gestelde deelfaktor. ingangspuls opnieuw. o CIL-
voor negatieve. Het is ook toeqe- Er zijn nog enkele nieuwe aanstut- LATOR CONTROL (pen 14) kan de
staan beide ingangen met elkaar tingen: MR (pen 15) is de Master interne oscillator stoppen, Door
te verbinden; de monotijd start Reset die het IC in de begin- bijvoorbeeld OSC CON met Q te
dan op iedere flank van het in- toestand brengt. ongeacht waar verbinden daalt de opgenomen

stroom in de rusttoestand. Het
Tabel heeft echter wel tot gevolg dat de

eerste periode van het oscillator-
signaal na de start iets langer is.

select-ingangen deeltal De pennen I. 2 en 3 worden voor

53 52 5I SO binair decimaal de oscillator gebruikt. De pennen
10 .. ,13 bepalen de deelfaktor

l. L L L 21 2 van de deler (zie tabel).

L t, L H 22 4 Als toepassing hebben we een ti-

23 8
rnertje gemaakt dat aangeeft wan-

L L H L neer uw NiCd-cellen 14 uur aan de
L L H H 24 16 lader hebben gehangen. De LED

L H L L 2' 32 gaat dan uL!:(of juist aan, wanneer
u uitgang Q neemt). Met PI wordt

L H L H 26 64 de oscillator ingesteld op 333 Hz

L H H L 2' 128 (PI"" 1,84 k). De grootste deeltak-
tor wordt gekozen (alle setrake-

L H H H 28 256 laars open of gewoon weglaten).
14- uur na het indrukken van de

H L L L 2" 131.072
starttoets gaat de LED dan uit. De
voedingsspanning die u mag ge-

H L L H 218 262. I44 bruiken hangt af van het toeqe-

H L H L 219 524.288 paste IC-type. De HCT-versie (met
de T van TTL) moet met 4,5 ..

H L H H 220 1.048.576 .. 5,5 V worden gevoed. De HC-
H H L L 221 2.097,152 versie is minder eenzijdig en mag

H H L H 222 4.194.304 met 2 ... 6 V worden gevoed. Het
stroornverbru ik van het IC be-

H H H L 223 8.388.608 draagt ongeveer 0,5 mA.

H H H H 224 16.777.216
(914119)

078 kompakt orgel
Dankzij de voortschrijdende mini-
aturisering is het mogelijk gewor- * zie lek,t
den veel funkties in een klein en

1,.

2 J. J...:~goedkoop IC onder te brengen. Dit
14 (;)

geldt zeker ook voor de UM3511A,
15

een komponent waarmee een or- ,. r---r GB

geitje gemaakt kan worden. Dank- .0
17

ICl
4

zij het ingebouwde geheugen kan
~ ~ ~ ~

UM35llA 6een melodietje van maximaal 47 l' I~~ ~:a:: ~:a:: 5~

tonen tijdelijk opgeslagen en na- 13 ~
8C~derhand weer afgespeeld worden.

~ ~ ~ ~

~

~; ~;o:: ~: a:: r::a::Naast het zei f spelen van een me-
12

lodietje op het toetsenbord heeft

[b~ ~ ro~ ~~
,..

men ook nog de mogelijkheid om I~a; •
een van de vijftien ingebouwde F5 E4O: AlO: 11

Iiedjes te selekteren. ~'t~ ~ ~
~

De schakeling is eenvoudig van ES D4 a::
.2~16 toetsen rijke toet-

A4 a; G3C;: 10opzet. liet - ~.enbord is aangesloten in een ma- • 16V

trix. Het IC scant de matrix voort- 0... 914126·11
durend; bij het herkennen van een
ingedrukte toets zal het bijbeho-
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De uitgebreide mogel ij kileden gangssignaal! Wordt een van deze het toevallig net mee bezig was.
maakten het noodzakelijk een gro- twee ingangen geaktiveerd, dan RETRIGGERABLE (pen 6) bepaalt
ter huisje te kiezen. In plaats van wordt uitgang Q hoog. Ook een of het IC reageert op trigger-pul-
een 8-pens behuizing voor de 555 komplementaire uitgang (Q) is be- sen terwijl de monotijd nog niet is
heeft de 5555 een huisje met 16 schikbaar. De monotijd wordt be- afgelopen, Bij een" I" op deze in-
pennen. Er zijn twee trigger-ingal.!.: paald door de oscillator en de in- gang start de monotijd bij iedere
gen: A voor positieve flanken en B gestelde deelfaktor. ingangspuls opnieuw. o CIL-
voor negatieve. Het is ook toeqe- Er zijn nog enkele nieuwe aanstut- LATOR CONTROL (pen 14) kan de
staan beide ingangen met elkaar tingen: MR (pen 15) is de Master interne oscillator stoppen, Door
te verbinden; de monotijd start Reset die het IC in de begin- bijvoorbeeld OSC CON met Q te
dan op iedere flank van het in- toestand brengt. ongeacht waar verbinden daalt de opgenomen

stroom in de rusttoestand. Het
Tabel heeft echter wel tot gevolg dat de

eerste periode van het oscillator-
signaal na de start iets langer is.

select-ingangen deeltal De pennen I. 2 en 3 worden voor

53 52 5I SO binair decimaal de oscillator gebruikt. De pennen
10 .. ,13 bepalen de deelfaktor

l. L L L 21 2 van de deler (zie tabel).

L t, L H 22 4 Als toepassing hebben we een ti-

23 8
rnertje gemaakt dat aangeeft wan-

L L H L neer uw NiCd-cellen 14 uur aan de
L L H H 24 16 lader hebben gehangen. De LED

L H L L 2' 32 gaat dan uL!:(of juist aan, wanneer
u uitgang Q neemt). Met PI wordt

L H L H 26 64 de oscillator ingesteld op 333 Hz

L H H L 2' 128 (PI"" 1,84 k). De grootste deeltak-
tor wordt gekozen (alle setrake-

L H H H 28 256 laars open of gewoon weglaten).
14- uur na het indrukken van de

H L L L 2" 131.072
starttoets gaat de LED dan uit. De
voedingsspanning die u mag ge-

H L L H 218 262. I44 bruiken hangt af van het toeqe-

H L H L 219 524.288 paste IC-type. De HCT-versie (met
de T van TTL) moet met 4,5 ..

H L H H 220 1.048.576 .. 5,5 V worden gevoed. De HC-
H H L L 221 2.097,152 versie is minder eenzijdig en mag

H H L H 222 4.194.304 met 2 ... 6 V worden gevoed. Het
stroornverbru ik van het IC be-

H H H L 223 8.388.608 draagt ongeveer 0,5 mA.

H H H H 224 16.777.216
(914119)

078 kompakt orgel
Dankzij de voortschrijdende mini-
aturisering is het mogelijk gewor- * zie lek,t
den veel funkties in een klein en

1,.

2 J. J...:~goedkoop IC onder te brengen. Dit
14 (;)

geldt zeker ook voor de UM3511A,
15

een komponent waarmee een or- ,. r---r GB

geitje gemaakt kan worden. Dank- .0
17

ICl
4

zij het ingebouwde geheugen kan
~ ~ ~ ~

UM35llA 6een melodietje van maximaal 47 l' I~~ ~:a:: ~:a:: 5~

tonen tijdelijk opgeslagen en na- 13 ~
8C~derhand weer afgespeeld worden.

~ ~ ~ ~

~

~; ~;o:: ~: a:: r::a::Naast het zei f spelen van een me-
12

lodietje op het toetsenbord heeft

[b~ ~ ro~ ~~
,..

men ook nog de mogelijkheid om I~a; •
een van de vijftien ingebouwde F5 E4O: AlO: 11

Iiedjes te selekteren. ~'t~ ~ ~
~

De schakeling is eenvoudig van ES D4 a::
.2~16 toetsen rijke toet-

A4 a; G3C;: 10opzet. liet - ~.enbord is aangesloten in een ma- • 16V

trix. Het IC scant de matrix voort- 0... 914126·11
durend; bij het herkennen van een
ingedrukte toets zal het bijbeho-
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rende toontje in de luidspreker
hoorbaar worden gemaakt. De
exakte frekwenties van de tonen
zijn afhankelijk van de klokfre-
kwentie, die in dit geval 64 kHz be-
draagt. Met behulp van de instel-
potmeter tussen pen 7 en 8 kan de
frekwentie afgeregeld worden. Zo-
doende kan het orgel ook gestemd
worden op andere instrumenten,
Met behulp van schakelaar 5 I kan
een melodie in het geheugen wor-
den opgeslagen. Zolang het nivo
op pen 2 laag is, kan een mu-
ziekstuk in het IC opgeslagen wor-
den, Door het indrukken van 52
wordt het opgeslagen melodietje

-079-
Deze pulsbreedteregeling kan met
een potmeter of een externe span-
ning worden ingesteld. De puls/
pauze-verhouding is daarmee van
o tot 100% te variëren. De puls-
breedte wordt op de bekende ma-
nier bepaald door een driehoek-
signaal te vergelijken met een ge-
lijkspanningsnivo. De driehoek-
spanning wordt gemaakt met be-
hulp van een integrator (ICla/TI)
en een Schmitt-trigger (ICId). De
driehoek wordt door ICIb vergele-
ken met een gelijkspanning (van
P5 of extern), hetgeen op de uit-
gang van IClb een blokspanning
oplevert waarvan de pulsbreedte
evenredig is met de grootte van de
gelijkspanning. De uitgang van
ICI b is tevens de uitgang van de
regeling. Hierop kan bijvoorbeeld

ICI • TlOB4

weer afgespeeld, Het resetten van
het IC (en daarmee het wissen van
het geheugen) is mogelijk door 53
in te drukken en daarmee pen 4
even hoog te maken.
liet weergegeven van de vaste me-
lodietjes in het geheugen is moge-
lijk door op een van de toetsen
54 ... 518 te drukken, terwijl scha-
kelaar 51 in stand A staat. Tabel I
laat zien welke keus men heeft.

(914126)

applikatie u./"I.c.

Tabel l. De Ingebouwde melodietjes.

L Hush little baby
2, Twlnkle twlnkle little star
3, London bridge Is falling down
4. Dream of home and mother
5. Chrlstmas carol
6, Are you sleeping
7, The farmer In the dell
8. In a Perslan market
9. Mary had a little lamb

10. Long long ago
11. Santa Lucla
12. Llttle brown jug
13. Butterfly
14. The train Is running fast
1.5. Close encounters of the

thlrd kind

universele pulsbreedteregeling
een vermogenstrap worden aan-
gesloten die de uiteindelijke be-
lasting stuurt. Dat kan zoiets sim-
pels zijn als de schakeling rond
T2. LED DI kunt u gebruiken om
de werking van de sturing te kon-
troleren, maar DI kan ook de LED
zijn in bijvoorbeeld een opto-
coupter of een solid-state-relais.
Met de vierde oparnp in IC I is nog
een stuurtrapje gemaakt voor een
draaispoelmeter die in procenten
aangeeft hoe groot de pulsbreedte
van het uitgangssignaal is.
Het afregelen gaat als volgt:

I} Stel met PI de gewenste fre-
kwentie in (tussen 0 en

1000 Hz). Zet P2 in de mid-
denstand, P6 op maximale weer-
stand en SI in de getekende stand.
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2} Sluit een skoop aan op pen 6
van ICI en stel met P3 de ampli-

tude op I V (top-top) in.
3} Met P4 wordt de spanning over

P5 op I V ingesteld.
4} Leg de loper van P5 aan massa

en verdraai P2 zo dat op de uit-
gang van IC I b geen (naald}pulsen
meer verschijnen. De punten 2 en
4 zonodig herhalen tot bijstellen
niet meer nodig is.
5) Zet nu de loper van P5 op maxi-

mum (I V) en regel met P6 de
meter op voue-schaal-ultstag af.
De stroomop name van de schake-
ling bedraagt minder dan 20 mA.

(914106)

Ontwerp: U. tvunz (Duitsland)

+ MI

914106 - 1 \ 15V
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eenvoudig te verhelpen te zijn. He-
laas zijn er ook nog enkele foutjes
gevonden die niet zo eenvoudig te
verhelpen zijn en waarmee men
moet leren leven. Toch is het inte-
ressant om te weten dat de foutjes
bestaan, ze kunnen - indien ze
problemen veroorzaken - dan in
ieder geval ontweken worden.
Zo zit er een inkonsekwentie bij
het vermenigvuldigen van twee
getallen door de BASIC-versie l.I.
Dit kan worden aangetoond met
onderstaande vermenigvuldigin·
gen:

Ol IJ:

IIl1-W Ilr /\', 112 Of, '1f L~ n-, 7 I JI~ IHI -q 117 .\\ II IA 12
l'lqll 0, 60 12 19 .IJ 1, Ol A5 .11 1''1 111) [Ifi t: ~I ~2 \~ !"(J

I<lFII 7r 01\ 7 'I 2.\ IHI I1 ni 71· Ill. ;\1 .'1 ?t- 9E C3 9C 04
I vun ('( 70 Ol FC ~4 ~dl 00 30 23 18 lil ',J I" ')11 '" (I')

1 FIl(1 ) 4 lil FII ' , E4 90 27 10 I' I 21 90 03 E8 1'1 21 90
I F I \) 00 64 1'1 21 90 00 OA 1'1 21 90 00 Ol 1'1 2 I 60 20
I F :!II 22 7E Ff OE CA B5 83 00 CA 40 12 CB 95 82 C8 CA
(F Hl 95 83 CA 50 EE C8 25 82 C8 CA 35 83 CA 4E 60 EO
IF40 74 30 ZE 8B Aa F3 09 B9 00 Ol OB 22 ~ 1 A 7 .\:! ~h

\ 1'1\' :

!IHW OF I'·) O~ <16 <lF I:! os i ~ 71' nn 7'1 117 ,.\\ 12 05 60
1110(J 12 19 A3 00 00 00 00 00 00 ]l(1 11[l 11(\ zu 22 ,\\ Hl

jlHï] 71' ,lA 7" ~,\ 011 71 eH 71 Of, 7Cl , I 7 !, 9A C3 ge 04
[,\I)n (T 30 23 1E 04 s" 03 00 00 00 1\ I I Iq 'dl (j,Ol 11',

lHll1 ~,4 lil lil '22 70 00 EA 75 1'0 OA 84 FA E8 54 1'0 45
I F 111 1'0 C4 75 Fa OA 84 C4 FE E8 54 OF C4 4--5 1'0 C4 75
I J-:lll 1'0 0.1 84 4E 1'8 ES 1'0 24 30 aD CO EO EA 48 70 .06
I IlO 00 EO 8B AD F3 09 B9 00 o t OB OU 1'4 2! 00 00 00
tF4fl 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DI ., ~ i\..! Iq

IOa=I.E-65
20 b = I.E-65
30 ?a' b

Resultaat: 1.0E + 126

IOa=I.E-65
20 b = I.E-64
30 ?a' b

figuur 3. Eenhexdump van hel stuk uit de 8-K·ROMwaarin
de modirikaties moeten worden aangebracht.

Resultaat: 0
nent niet verhoogd maar blijft hij
OFFIt. Indien vervolgens konform
de genoemde regels een resultaat
wordt bepaald, dan geeft dit
E + 126 als uitkomst.
Om deze fout te onderdrukken
hebben de auteurs weliswaar een
alternatieve routine ontwikkeld,
maar zoals reeds gezegd kunnen
die wijzigingen door de toegeno-
men omvang van hel programma
niet in de EI-'ROM aangebracht
worden. Maar nu u weet welke Iou-
ten er kunnen optred n. kunt u er
in elk geval rekening mee houden.

oorzaakt door de toegepaste af-
rondingsroutines. Deze routines
kunnen helaas niet aangepast
worden. Korrekties zouden tot ge·
volg hebben dat de kode omvan-
grijker wordt en niet meer in de
beschikbare ruimte past.
De fout wordt veroorzaakt op het
moment dat het resultaat van
SUBB A,#8111 gelijk is aan OFFtI.
Dat komt namelijk overeen met de
macht E+ 127. Indien het pro-
gramma'gedeelte dat verantwoor-
delijk is voor de vermenigvuldi·
ging van de mantisse een getal
krijgt dat begint met een 0 achter
de komma, dan wordt de expo-

10 a = I.E-64
20 b = I.E·64
30 ?a'b

I<esullaat: I.OE·O

In deze drie situaties had de in-
terpreler de foutmelding:

ERROR: ARITII. UNDERFLOW - IN
I.INE 30

moeten geven. Een grondige ana-
lyse van de interpreter legde de
oorzaak hiervan al snel bloot. De
vreemde uitkomsten worden ver- (910128)

het lek van elektuur
kompakt orgel
ljllli/tI/JI(IISIIIS 1991)
Schakeling 78 van de laatste
Halfgeleidergids beschreef een
leuk klein orgel dal slechts één
IC bevatte. Helaas is bij het
schema van dit orgel de waarde
van de voedingsspanning weg-
gevallen. Deze moel 3 V bedra-
gen.

eenvoudig IC realiseren door
aan de koperzijde een draad-
brug te leggen tussen de Iwee
buitensic aansluitingen van
weerstand-array R26.

derverdeeld die zijn bestemd
voor gebruik door elekiriciteits-
kousurnemen.
Naar aanleiding hiervan hebben
wij de trekwentie van de remere
dimmer verlaagd van 200 naar
135kHz. U hoeft daarvoor
slechts enkele komponent en Ie
wijzigen.
Op de zender= print:
C7 = 33 n i.p.v, 12 n
De draaggolffrekwentie wordt
mei potmeier P2 afgeregeld op
135kHz.
Op de om vanger-print:
CIO = 33 i.p,v. 12 n
Hier hoeft niets aan de afrege-
ling te worden veranderd.
Volgens de nieuwe norm moe-
ten harmonischen van de draag-
golf ook voldoende gedempt
worden. Volgens metingen in
ons lab gebeurt dil in voldoende

male aan de zenderzijde door
de kombinatie C7/Tr2.

watt-meter
maart 1991
Een lezer rnaakte ons opmerk-
zaam op een foutje in hel sche-
ma van de wan-meter.
Weemand R5 moel niet ver-
bonden zijn met R6/R 7, maar
moel aan massa liggen. Door
deze verkeerde verbinding zal
een geringe meet fout ontstaan,
waardoor de meier iets te veel
aangeeft. U kUI1\ dit verhelpen
door de kam van R5 die nu ver-
bonden is mei R6 en R7 los te
solderen en deze via een stukje
geïsoleerdedraad aan Ie 51uilen
op de andere kanI van R6 of
R7, of op de draadbrug die
naast bruggelijkrichter BI
loopt.

remotc dimmer
(oktober 1991)
De draaggolf die bij de remere
dimmer gebruikt wordt, ligt op
een frekwentie van 200 kHz. De
PTT maakte ons naar aanlei-
ding van deze schakeling er op
attent dal sinds kon een Euro-
pesenorm voor dil oort appa-
raten bestaai. In deze norm,
EN 50065-1, wordt voor licht-
netkommunikatie de frekwen-
tieband van 9 kHz tol
148,5 kHz toegewezen, waarbij
het stuk van 95101148,5 kHz in
verschillende subbanden is on-

8032180S2-compuboard
september 1991
Bij dit computersysteempje
blijken nogal eensproblemen te
ontstaan bij gebruik van de
8052.BASIC·processor.
Meeslal kan dil worden opge-
lost door pen 31 van de proces-
sor rechtstreeks te verbinden
mei + 5 V, dus niet meer via de
lû-k-pull-up-weerstand. Dit is

etektuur2-92 77



rende toontje in de luidspreker
hoorbaar worden gemaakt. De
exakte frekwenties van de tonen
zijn afhankelijk van de klokfre-
kwentie, die in dit geval 64 kHz be-
draagt. Met behulp van de instel-
potmeter tussen pen 7 en 8 kan de
frekwentie afgeregeld worden. Zo-
doende kan het orgel ook gestemd
worden op andere instrumenten,
Met behulp van schakelaar 5 I kan
een melodie in het geheugen wor-
den opgeslagen. Zolang het nivo
op pen 2 laag is, kan een mu-
ziekstuk in het IC opgeslagen wor-
den, Door het indrukken van 52
wordt het opgeslagen melodietje

-079-
Deze pulsbreedteregeling kan met
een potmeter of een externe span-
ning worden ingesteld. De puls/
pauze-verhouding is daarmee van
o tot 100% te variëren. De puls-
breedte wordt op de bekende ma-
nier bepaald door een driehoek-
signaal te vergelijken met een ge-
lijkspanningsnivo. De driehoek-
spanning wordt gemaakt met be-
hulp van een integrator (ICla/TI)
en een Schmitt-trigger (ICId). De
driehoek wordt door ICIb vergele-
ken met een gelijkspanning (van
P5 of extern), hetgeen op de uit-
gang van IClb een blokspanning
oplevert waarvan de pulsbreedte
evenredig is met de grootte van de
gelijkspanning. De uitgang van
ICI b is tevens de uitgang van de
regeling. Hierop kan bijvoorbeeld

ICI • TlOB4

weer afgespeeld, Het resetten van
het IC (en daarmee het wissen van
het geheugen) is mogelijk door 53
in te drukken en daarmee pen 4
even hoog te maken.
liet weergegeven van de vaste me-
lodietjes in het geheugen is moge-
lijk door op een van de toetsen
54 ... 518 te drukken, terwijl scha-
kelaar 51 in stand A staat. Tabel I
laat zien welke keus men heeft.

(914126)

applikatie u./"I.c.

Tabel l. De Ingebouwde melodietjes.

L Hush little baby
2, Twlnkle twlnkle little star
3, London bridge Is falling down
4. Dream of home and mother
5. Chrlstmas carol
6, Are you sleeping
7, The farmer In the dell
8. In a Perslan market
9. Mary had a little lamb

10. Long long ago
11. Santa Lucla
12. Llttle brown jug
13. Butterfly
14. The train Is running fast
1.5. Close encounters of the

thlrd kind

universele pulsbreedteregeling
een vermogenstrap worden aan-
gesloten die de uiteindelijke be-
lasting stuurt. Dat kan zoiets sim-
pels zijn als de schakeling rond
T2. LED DI kunt u gebruiken om
de werking van de sturing te kon-
troleren, maar DI kan ook de LED
zijn in bijvoorbeeld een opto-
coupter of een solid-state-relais.
Met de vierde oparnp in IC I is nog
een stuurtrapje gemaakt voor een
draaispoelmeter die in procenten
aangeeft hoe groot de pulsbreedte
van het uitgangssignaal is.
Het afregelen gaat als volgt:

I} Stel met PI de gewenste fre-
kwentie in (tussen 0 en

1000 Hz). Zet P2 in de mid-
denstand, P6 op maximale weer-
stand en SI in de getekende stand.

elektuur 7/8-91

15V,-----------------~~--------------~~------------~--~------~~------------~~+

2} Sluit een skoop aan op pen 6
van ICI en stel met P3 de ampli-

tude op I V (top-top) in.
3} Met P4 wordt de spanning over

P5 op I V ingesteld.
4} Leg de loper van P5 aan massa

en verdraai P2 zo dat op de uit-
gang van IC I b geen (naald}pulsen
meer verschijnen. De punten 2 en
4 zonodig herhalen tot bijstellen
niet meer nodig is.
5) Zet nu de loper van P5 op maxi-

mum (I V) en regel met P6 de
meter op voue-schaal-ultstag af.
De stroomop name van de schake-
ling bedraagt minder dan 20 mA.

(914106)

Ontwerp: U. tvunz (Duitsland)

+ MI

914106 - 1 \ 15V
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-080-
Deze nauwkeurige timer heeft een
bereik dat loopt van frakties van
sekonden tot enkele tientallen
uren. Door de ingebouwde thy-
ristor·schakeling kan hij direkt beo
lastingen schakelen die met het
lichtnet verbonden zijn.
De schakeling bestaat uit een ti-
mer-sektie en een thyrtstor-scha-
kelaar. De klok frekwentie voor het
timer-gedeelte is afkomstig van de
netfrekwentie en bedraagt afhan-
kelijk van het land waar de scha-
keling gebruikt wordt 50 of 60 Hz.
In ons land is dat natuurlijk 50 Hz.
De komponenten R2, R3, R4, Cl,
D I en D2 leiden uit de netspan-
ning een kloksignaal af voor r ip-
ple-counter IC I, een 4040. De tel-
lers IC I. IC3 en de 8-voudige AND-
poort IC4 vormen samen een pro-
grammeerbare deler. Zodra de met
de jumpers op de uitgangen van
IC2 en IC3 ingestelde tijd verstre-
ken is, wordt de uitgang van IC4
laag en schakelt de met IC2b en
IC2c opgebouwde flipflop om. Het
gevolg hiervan is dat thyristor Tri I
geen gate-spanning meer krijgt en
spert. De belasting die op konnek-
tor K2 is aangesloten, krijgt vanaf
nu geen netspanning meer. Om
onnodige vervuiling van het licht-
net te voorkomen wordt de be-
lasting alleen geschakeld tijdens
de nuldoorgangen van de net-
spanning.
De timer kan ook gebruikt worden
om een belasting na een vooraf in-
gestelde periode in te schakelen.
Hiertoe moet draadbrug Y vervan-
gen worden door draadbrug Z.
De gewenste schakeltijd kan inge-
steld worden door met maximaal 8
draadbruggen een aantal Q-uit-
gangen van de tellers te verbinden
met de ingangen van AND-poort
IC4. De ingestelde schakeltijd
kunt u bepalen door de in de tabel
vermelde tijden van de gebruikte
Q-uitgangen bij elkaar op te tellen.
De noodzakelijke voedingsspan·
ning van 12 V wordt met behulp
van twee weerstanden (R16 en
R17) en een enkelfasige gelijk-
richter (D3) direkt uit de netspan-
ning afgeleid. Afvlakking en stabi-
lisatie vindt vervolgens plaats
door C6 en DS. Let er op dat de bei-
de serieweerstanden R16 en R17
niet vervangen mogen worden
door één weerstand van 100 kQ (in
verband met de hoge spanning die
hier over heen staat). Hetzelfde
geldt voor de weerstanden R3 en
R4.
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Tabel 1. Schakeltijden
IC2
teller- tijd tijd
uitgang 50 Hz 60 Hz

Ql 0,02 s 0,02 5
Q2 0,045 0,045
Q3 0,085 0,075
Q4 0,165 0,135
Q5 0,325 0,275
Q6 0,64 s 0,535
Q7 1.28 s L07s
Q8 2,565 2,13 5
Q9 5,12 s 4,27 s
QJO 10,245 8,535
QJ I. 200485 17,075
QJ2 40,965 34,13 S

IC3
teller- tiJd tiJd
uit- .
gang 50 Hz 60 Hz

Ql 1 min 22 5 1 mln 85
Q2 2 min 445 2 min 16 s
Q3 5 min 28 s 4 min 33 5
Q4 JO min 55 5 9 min 6 s
Q5 21 min 50 s 18 min 12 5
Q6 43 min 4J 5 36 min 245
Q7 1 uur 23 mln 1 uur 12 mln
Q8 2 uur 55 mln 2 uur 25 mln
Q9 5 uur 50 mln 4 uur 51 mln
QlO .11 uur 39 min 9 uur 43 mln
Qll 23 uur 18 min 19 uur 18 min
Q12 46 uur 36 min 38 uur 50 min

digitale tijdschakelaar

Het starten van de timer geschiedt
door het indrukken van 52. De cy-
clus kan op ieder moment worden
afgebroken door schakelaar 51 te
bedienen. De schakeling kan ook
worden bestuurd door bijvoor-
beeld een computer. Daartoe zijn
twee opto-couplers aanwezig (ICS
en IC6). Via de konnektoren K3 en

1 II~------"Il

"

CN'I'65

IC2 ~ 4093

uv

~
>c, 'C'

IC;:
ICl IC'
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2 (print-Iayout in spiegelbeeld)

122

Onderdelen lijst

Weerstanden:
RLIU3,Rl4,R19 ~ 4 x:3:3 k
RZ ;:: 1 x lOOk
R5,R4 ·~2x 470k
R5 ... R12..R20 .",,·9 x2M2
R15,R18 ;:: 2xlM
R16.tR17."" :2 x 47k
RZLR22 Ik

K.ondens~toreh:
Cl .0:;: 1 x 1n
C2,C:3 ~ ZX 100 n
C4iC5 ",,2 x 4n7/400 V
C6 0:;: 1 >< 220 ",/63 V (radiaal)
C7 == l·X 4~7/65 V (radiaal)

Halfgeleiders:
01.02,D6,07= 4 x lN4148
D3 == Ix lN40Q7
D4 == vervallen
D5 0:;: 1 x 12 V/l,3 W
61 ..,1x 6380C1500 (rond model)
Tl == 16C5476
Tril == I x TICI060
IC LIC5 ",,2 x 4040
IC2 .., 1 x 4093
IC4 == I x 4068
tcs.tcs == 2X CNY65

Diversen:
Kl ... K4 =4 x 2~pollge print-kon-
nektor. steek? .smm

SLSZ == 2 x drukschakelaar (ge-
schikt voor 2.20 V)

Fl = 1 x glaszekering 1 A traag,
met houder voor printmontage

1 kunststoffen behuizing, bijvoor-
beeld BOpia B450

K4 kan de timer zo veilig gescha-
keld worden met een stuurspan-
ning van 5 V.
De opbouw van de timer-schake-
ling zal met de afgedrukte print-
layout weinig problemen geven.
De hoeveelheid losse bedrading is
minimaal omdat alle komponen-
ten uit het schema een plaatsje
hebben gekregen op de print. Be-
denk bij de inkoop van de kompo-
nenten dat de schakelaars 51 en
52 voldoende geïsoleerd moeten
zijn om een spanning van 220 V te
weerstaan. Breng de hele schake-
ling onder in een degelijke, goed
isolerende kunststoffen behuizing
zonder metalen delen.
Denk er aan dat de hele schake-
ling direkt met het lichtnet ver-
bonden is. Werk dan ook nooit aan
de schakeling als deze op de een
of andere wijze met het lichtnet
verbonden is. De inbouw dient zo-
danig te gebeuren dat het onmo-
gelijk is om spanningvoerende de-
len aan te raken. Lees ook de vei-
Iigheidspagina vooraan in deze
uitgave nog eens goed na. Uw vei-
ligheid gaat immers voor alles.

(914021)

ontwerp: R. Lucassen
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081-
Deze schakeling maakt van een
spanning van O... 5 Veen stroom
van O... 20 mA. Een bekende toe-
passing voor dit type schakeling is
het overbrengen van meetsigna-
len over grote afstanden. De scha-
keling is rond een viervoudige
oparnp opgebouwd. ICIa is een
versterkertrap waarvan de verster-
king met PI kan worden ingesteld.
Van ICI a gaat het signaal naar
IC2b, waar een gelijkspannings-

spanningsgestuurde
stroombron
komponent kan worden toege-
voegd. U kunt bijvoorbeeld P2 zo
instellen dat 0 Vingangsspanning
overeenkomt met 4 mA uitgangs-
spanning. Het uitgangsbereik
loopt dan van 4 ... 20 mA. Met de
derde opamp (ICIc) en TI maken
we van een spanning ten opzichte
van massa een even grote span-
ning ten opzichte van + 15 V.
Daarmee wordt bereikt dat we met
het vierde deel van de schakeling

de stroombron een uit-
gangsstroom kunnen leveren die
van de uitgang naar massa vloeit.
Worden er hoge eisen aan de scha-
keling gesteld, dan moeten voor
DI en D2 zenerdioden worden ge-
bruikt met een geringe tempera-
tu urkoëfficiën t.

(914013)

on/werp: U. /\unz (Duitsland)

l5V

ICl ~ TL084

}-----~ __L_ _+--~~--~----------------------_+--------------------~~o

082-
Wanneer een auto-akku geduren-
de de periode dat hij niet gebruikt
wordt met een kleine stroom

IC.

11

914013·11

automatische druppellader
voor auto-akku
wordt bijgeladen (druppelladen),
heeft dat een positieve uitwerking
op de levensduur van de akku. Om

dit druppelladen zo gebruikers-
vriendelijk mogelijk te maken, le-
vert deze akkulader een konstante

05,07 = lN400l ,------------,
D5 07

r---~~------~~~~--~~~~--~--------+__{+

,.
N__I---+---,TR. ,- __ ==,

12SmA

Q SI I
~ "V/1~4,--_-_-_-.J ----4>-+ __+__----4>-__ -:-:--:::-'

I
I! J

12V'

T1, T3, T4 = BC557

l5V
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stroom. Zo kan de auto-akku via
bijvoorbeeld de sigarettenaanste-
ker. mits deze direkt met de akku
verbonden is, worden bijgeladen.
De stroom loopt nu dus via een
adapter vanuit de akku lader door
de sigarettenaansteker naar de
auto-akku toe.
De konstante-stroombron bestaat
uit een transformator met brugge-
lijkrichter en kondensator (CI),
plu een stabilisator (ICI) die door
middel van een omschakelbare
weerstand (R6 ... R9) een
konstante stroom levert. De groot-
te van de stroom is in de volgende
tabel te zien:

R Laadstroom

47Q 107mA
22 Q 230 mA
10 Q 500 mA
5 Q 1000 mA

De dioden DI ... D4 (LED's) geven
de stand van schakelaar 52 aan,
terwijl de stroombron die opge-

-083-
Niet alleen auto's zijn interessant
voor dieven, maar ook motoren.
De laatste tijd verschijnen er
steeds meer motoren op de weg en
daarmee neemt ook het aantal
diefstallen van motoren flink toe
(de dieven hebben nu namelijk
ook meer afzetmogelijkheden
voor de gestolen spullen). Vooral

bouwd is met TI, RI en D5 zorgt
voor een konstante stroom door
de indlkatle-Lf.D's. Zolang de auto-
akku niet op de schakeling aan-
gesloten is, gebeurt er helemaal
niets. Wordt de akku echter met de
schakeling verbonden, bijvoor-
beeld via de al eerder genoemde
sigarettenaansteker. dan gaat T4
in eerste instantie geleiden en de-
ze bekrachtigt het relais. De net-
voeding wordt geaktiveerd en de
auto-akku wordt via diode D7 bij-
geladen. Doordat nu over D7 een
spanning valt, komt transistor T3
en in zijn kielzog ook T2 in gelei-
ding. Zij nemen de bekrachtiging
van het relais nu over van T4 die
vlak na het aansluiten van de ak-
ku weer gaat sperren doordat C3
zich heeft kunnen laden vanuit de
auto-akku. Om er zeker van te zijn
dat de schakeling ook funktio-
neert bij zeer diep ontladen ak-
kus. kan de lader ook met behulp
van schakelaar SI met de hand
gestart worden. De retai skontak-
ten worden door SI tijdelijk kort-

gesloten, waardoor het laadproces
toch begint.
Voor gewone autoakkus met een
gemiddelde kapaciteit is de
kleinste stroom (circa 100 mA) al
voldoende om de akku op peil te
houden. De grotere laadstromen
zijn bedoeld voor zeer grote akkus
of voor het laden van grote NiCd-
cellen.
Tot slot nog een waarschuwing. Bij
het laden van de auto-akku met
een konstante stroom zal het wa-
ter in de akku langzaam worden
ontleed in waterstof en zuurstof.
Er zal dan minder vloeistof in de
akku overblijven. Bij gewone ak-
ku's is dat niet zo'n probleem, daar
kan men met de hand bijvullen.
Bij de moderne onderhoudsvrije
ak kus gaat dat echter niet en we
raden dan ook af om de schake-
ling voor dit soort akkus te ge-
bruiken.

(914044)

ontwerp: R. Kambach (Duitsland)

motor-bewegingsalarm
bij lichtere motoren is 'jatten"
niet zo moeilijk. Een bestelbus of
vrachtwagentje wordt naast de
motor gereden, de tweewieler
wordt in de auto gehesen en ...
weg dieven en motor. Een gewoon
alarm of een stevig slot helpt dan
weinig.
Om dergelijke diefstal·praktijken

tegen te gaan is het verstandig om
een bewegingsdetektor op de mo-
tor te monteren, die bijvoorbeeld
de klaxon inschakelt om zo om-
standers te waarschuwen. Dat
maakt het voor de dieven in elk ge·
val moeilijker om er onopgemerkt
vandoor te gaan met de motor.
De detektie bij deze schakeling

-"m
-7~~ __~ __~ __~ __~ ~~~~~5V

'S2~

ICl, ICZ = 4093

* zie tekst
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stroom. Zo kan de auto-akku via
bijvoorbeeld de sigarettenaanste-
ker. mits deze direkt met de akku
verbonden is, worden bijgeladen.
De stroom loopt nu dus via een
adapter vanuit de akku lader door
de sigarettenaansteker naar de
auto-akku toe.
De konstante-stroombron bestaat
uit een transformator met brugge-
lijkrichter en kondensator (CI),
plu een stabilisator (ICI) die door
middel van een omschakelbare
weerstand (R6 ... R9) een
konstante stroom levert. De groot-
te van de stroom is in de volgende
tabel te zien:

R Laadstroom

47Q 107mA
22 Q 230 mA
10 Q 500 mA
5 Q 1000 mA

De dioden DI ... D4 (LED's) geven
de stand van schakelaar 52 aan,
terwijl de stroombron die opge-

-083-
Niet alleen auto's zijn interessant
voor dieven, maar ook motoren.
De laatste tijd verschijnen er
steeds meer motoren op de weg en
daarmee neemt ook het aantal
diefstallen van motoren flink toe
(de dieven hebben nu namelijk
ook meer afzetmogelijkheden
voor de gestolen spullen). Vooral

bouwd is met TI, RI en D5 zorgt
voor een konstante stroom door
de indlkatle-Lf.D's. Zolang de auto-
akku niet op de schakeling aan-
gesloten is, gebeurt er helemaal
niets. Wordt de akku echter met de
schakeling verbonden, bijvoor-
beeld via de al eerder genoemde
sigarettenaansteker. dan gaat T4
in eerste instantie geleiden en de-
ze bekrachtigt het relais. De net-
voeding wordt geaktiveerd en de
auto-akku wordt via diode D7 bij-
geladen. Doordat nu over D7 een
spanning valt, komt transistor T3
en in zijn kielzog ook T2 in gelei-
ding. Zij nemen de bekrachtiging
van het relais nu over van T4 die
vlak na het aansluiten van de ak-
ku weer gaat sperren doordat C3
zich heeft kunnen laden vanuit de
auto-akku. Om er zeker van te zijn
dat de schakeling ook funktio-
neert bij zeer diep ontladen ak-
kus. kan de lader ook met behulp
van schakelaar SI met de hand
gestart worden. De retai skontak-
ten worden door SI tijdelijk kort-

gesloten, waardoor het laadproces
toch begint.
Voor gewone autoakkus met een
gemiddelde kapaciteit is de
kleinste stroom (circa 100 mA) al
voldoende om de akku op peil te
houden. De grotere laadstromen
zijn bedoeld voor zeer grote akkus
of voor het laden van grote NiCd-
cellen.
Tot slot nog een waarschuwing. Bij
het laden van de auto-akku met
een konstante stroom zal het wa-
ter in de akku langzaam worden
ontleed in waterstof en zuurstof.
Er zal dan minder vloeistof in de
akku overblijven. Bij gewone ak-
ku's is dat niet zo'n probleem, daar
kan men met de hand bijvullen.
Bij de moderne onderhoudsvrije
ak kus gaat dat echter niet en we
raden dan ook af om de schake-
ling voor dit soort akkus te ge-
bruiken.

(914044)

ontwerp: R. Kambach (Duitsland)

motor-bewegingsalarm
bij lichtere motoren is 'jatten"
niet zo moeilijk. Een bestelbus of
vrachtwagentje wordt naast de
motor gereden, de tweewieler
wordt in de auto gehesen en ...
weg dieven en motor. Een gewoon
alarm of een stevig slot helpt dan
weinig.
Om dergelijke diefstal·praktijken

tegen te gaan is het verstandig om
een bewegingsdetektor op de mo-
tor te monteren, die bijvoorbeeld
de klaxon inschakelt om zo om-
standers te waarschuwen. Dat
maakt het voor de dieven in elk ge·
val moeilijker om er onopgemerkt
vandoor te gaan met de motor.
De detektie bij deze schakeling
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werkt met een zogenaamde kwik-
schakelaar (een glazen buisje
waarin een kwikdruppel heen en
weer kan bewegen, die dan voor
wel of geen geleiding zorgt tussen
twee draden in het buisje). De
kwikschakelaar wordt zodanig op
de motor gemonteerd dat het kon-
takt geopend is als de motor in de
parkeerstand staat en dat het kon-
takt sluit als de motor rechtop
wordt gezet.
De kwikschakelaar (SI) is aan-
gesloten op poort ICIa via RI, Cl
en R2, zodat alleen veranderingen
van de schakelaarstand aan de
poort worden doorgegeven. In de

-084-
Deze schakeling bestaat uit een
gestabiliseerde voeding en vier
identieke stroombronnen voor het
laden van evenzoveel 9-V-NiCd-ak-
kus, De spanning op de loper van
PI bepaalt tot welke klemspan-
ning de akkus geladen worden.
Dit is weliswaar niet de gebruike-
lijke methode voor NiCd-akku's,
maar het kan ook. De loperspan-

15'0',""

'\,,}---------'

ruststand ligt pen I van ICIa aan
massa via R2. Als nu met de motor
bewogen wordt. verschijnt aan de
uitgang van ICla een neergaande
puls. Gedurende de MMV-tijd van
IClb/ICld wordt een astabiele
multivibrator (IC2c/IC2d) geakti-
veerd die via transistor TI de
klaxon van de motor intermitte-
rend laat werken. De puls aan de
uitgang van ICld gaat ook naar
pulsverlenger IC2a/IClc, die er
voor zorgt dat het alarm na het af-
lopen van de MMV-tijd niet meteen
opnieuw wordt getriggerd. Daarna
wordt ICIa weer vrijgegeven, zodat
de schakeling klaar staat voor

9-V-NiCd-lader
ning van PI wordt via vier 100·k-
weerstanden doorgegeven naar de
plus-ingangen van de opamps die
als komparator dienst doen. Is de
akkuspanning te laag, dan wordt
de desbetreffende transistor door
een omklappende komparator in-
geschakeld en de akku wordt
(bij)geladen. Door de meekoppe-
ling van de komparatoren via een

nieuwe bewegingen.
De stroomopname van de hele
schakeling is bijzonder gering,
slechts enkele f'A in de
"waak=stand. Alleen als een bewe-
ging wordt gedetekteerd, dan gaat
er natuurlijk meer stroom lopen,
voornamelijk via Tl en het daarop
aangesloten relais dat dan weer de
klaxon schakelt.
Voordat u de motor zei f gebruikt.
moet u natuurlijk niet vergeten
om het alarm uit te schakelen.

(914043)

ontwerp: F. Nadale (Frankrijk)

kondensator vertragen we het
tempo waarin deze kunnen om-
klappen (tijdens het laden van de
akku stijgt de klemspanning). De
laadspanning kan als gevolg van
de laadstroom door de akku('s) tot
de met PI ingestelde waarde oplo-
pen. Net laadcircuit wordt dan uit-
geschakeld en de klemspanning
daalt vrijwel ogenblikkelijk. De

ICl

7815
•~--~-1~-------------------1~---------1~--------{+15V

'T'
9V

....L. NICd.l:-B eall.1
IC2: TL084

Urel
.-+---------{+ (8'0'5,10'0'5)

'T'

'T'
9V

....L. NICd.l:-B e811.3

9V
....L. NiCd.l:-B 8811,2

914047'11

'T'
9V

....L. NiCd.l:-B 9811.4
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werkt met een zogenaamde kwik-
schakelaar (een glazen buisje
waarin een kwikdruppel heen en
weer kan bewegen, die dan voor
wel of geen geleiding zorgt tussen
twee draden in het buisje). De
kwikschakelaar wordt zodanig op
de motor gemonteerd dat het kon-
takt geopend is als de motor in de
parkeerstand staat en dat het kon-
takt sluit als de motor rechtop
wordt gezet.
De kwikschakelaar (SI) is aan-
gesloten op poort ICIa via RI, Cl
en R2, zodat alleen veranderingen
van de schakelaarstand aan de
poort worden doorgegeven. In de

-084-
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ruststand ligt pen I van ICIa aan
massa via R2. Als nu met de motor
bewogen wordt. verschijnt aan de
uitgang van ICla een neergaande
puls. Gedurende de MMV-tijd van
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klaxon van de motor intermitte-
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nieuwe bewegingen.
De stroomopname van de hele
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(914043)

ontwerp: F. Nadale (Frankrijk)

kondensator vertragen we het
tempo waarin deze kunnen om-
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akku stijgt de klemspanning). De
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laadstroom zou dan dus weer in-
geschakeld worden, wat echter
door de dan weer stijgende
klemspanning tot gevolg heeft dat
de stroom opnieuw wordt uitge-
schakeld. Door de aanwezigheid
van de kondensator geven we de
akku nu even de tijd om bij te ko-
men van het laadproces. Als na
verloop van tijd blijkt dat de
klemspanning inderdaad nog te
laag is, kan de laadstroom weer
worden ingeschakeld. Daarbij

-085-
Deze schakeling is speciaal ont-
worpen voor gebruik bij buizen-
versterkers. Bij het inschakelen
van de versterker wordt eerst de
gloeispanning voor de buizen in-
geschakeld en pas enkele minuten
later de hoogspanning. Nadat eni-
ge tijd geen ingangssignaal meer
is waargenomen, wordt de
hoogspanning automatisch weer
uitgeschakeld.
Na het inschakelen van de voe-
dingsspanning krijgt flipflop IC3b
een set-puls van het netwerkje
C6/R 16. De Q-uitgang wordt dan
hoog en via CIS en RS reset de
flipflop zichzelf, zodat relais ReI
via T3 wordt ingeschakeld en de
buizen van gloeispanning worden
voorzien, Na een tijd van enkele
minuten (afhankelijk van de di-
mensionering van R13 en C4-)
wordt de spanning op de klok-in-
gang van flipflop IC3a zo hoog dat

zorgt de kondensator er nu voor
dat er ook werkelijk enige tijd ge-
laden wordt, ongeacht de
klemspanning (de akku was im-
mers nog niet vol bevonden).
Doordat in de emitterleidingen
van de transistoren een LED is op-
genomen, kunnen we het aan- en
uitschakelen van de laadstroom
ook zien. Bij een vrijwel lege akku
zal de LED kontinu branden, Naar-
mate de akku voller wordt, zal de
laadstroom steeds vaker worden

onderbroken: de LED begint te
knipperen. Hoe voller de akku, hoe
sneller de LED knippert. Als de
LED ongeveer eenmaal per sekon-
de aan en uit gaat, is de akku vol.
Om de schakeling te voeden heeft
u een wisselspanning nodig van
lS ... 18V waaruit circa ISOmA
kan worden afgetapt.

(914-04-7)

ontwerp: H. Maser (Duitsland)

buizen-in- en
uitschakelvertraging
deze omklapt en de Q-uitgang
hoog wordt. Via T2 wordt relais
Re2 ingeschakeld en dan krijgen
de buizen pas hoogspanning.
Nu gaan we kijken wat er tijdens
bedrijf gebeurt. ICI en IC2 zijn als
komparator geschakeld. De inver-
terende ingang van ICI en de niet-
inverterende ingang van IC2 zijn
verbonden met spanningsdeler
RI /R2/R3/R4-, zodat op die ingan-
gen een gelijkspanning van onge-
veer 6 V staat. Het van de voor- of
eindversterker afkomstige audio-
signaal (één kanaal is voldoende)
wordt toegevoerd aan de beide
IC's. De massa-lijn van dit signaal
wordt verbonden met de span-
ningsdeler (dit betekent wel dat de
voedingen en de massalijnen van
de versterkers en deze schakeling
streng gescheiden moeten blijven
voor een goede werking). Zodra
een wisselspanning wordt gede-

tekteerd van circa 60 mV of groter,
zal afhankelijk van de porarttelt
van die spanning de uitgang van
ICI of IC2 hoog worden. Via R6 of
R7 en DI wordt dan transistor Tl
in geleiding gestuurd. Deze ont-
laadt dan kondensator C3. Als Tl
niet qeleldt. wordt C3 langzaam
opgeladen via weerstand R18.
Wordt er enkele minuten lang geen
audio-signaal gedetekteerd, dan
stijgt de spanning over C3 zo ver
dat IC3b een klokpuls krijgt. Dat
heeft tot gevolg dat IC3a wordt ge-
reset, waardoor T2 afschakelt en
de hoogspanning wegvalt. Via Ril
en D3 wordt TI van basisstroom
voorzien, zodat de klok-ingang
van IC3b verder voortdurend laag
blijft. IC3b reset zichzelf weer bij-
na onmiddellijk via RIS en CS. De
tijd tussen klokken en resetten
van IC3b is zo kort dat ReI gewoon
aangetrokken blijft en de
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ontwerp: H. Maser (Duitsland)

buizen-in- en
uitschakelvertraging
deze omklapt en de Q-uitgang
hoog wordt. Via T2 wordt relais
Re2 ingeschakeld en dan krijgen
de buizen pas hoogspanning.
Nu gaan we kijken wat er tijdens
bedrijf gebeurt. ICI en IC2 zijn als
komparator geschakeld. De inver-
terende ingang van ICI en de niet-
inverterende ingang van IC2 zijn
verbonden met spanningsdeler
RI /R2/R3/R4-, zodat op die ingan-
gen een gelijkspanning van onge-
veer 6 V staat. Het van de voor- of
eindversterker afkomstige audio-
signaal (één kanaal is voldoende)
wordt toegevoerd aan de beide
IC's. De massa-lijn van dit signaal
wordt verbonden met de span-
ningsdeler (dit betekent wel dat de
voedingen en de massalijnen van
de versterkers en deze schakeling
streng gescheiden moeten blijven
voor een goede werking). Zodra
een wisselspanning wordt gede-

tekteerd van circa 60 mV of groter,
zal afhankelijk van de porarttelt
van die spanning de uitgang van
ICI of IC2 hoog worden. Via R6 of
R7 en DI wordt dan transistor Tl
in geleiding gestuurd. Deze ont-
laadt dan kondensator C3. Als Tl
niet qeleldt. wordt C3 langzaam
opgeladen via weerstand R18.
Wordt er enkele minuten lang geen
audio-signaal gedetekteerd, dan
stijgt de spanning over C3 zo ver
dat IC3b een klokpuls krijgt. Dat
heeft tot gevolg dat IC3a wordt ge-
reset, waardoor T2 afschakelt en
de hoogspanning wegvalt. Via Ril
en D3 wordt TI van basisstroom
voorzien, zodat de klok-ingang
van IC3b verder voortdurend laag
blijft. IC3b reset zichzelf weer bij-
na onmiddellijk via RIS en CS. De
tijd tussen klokken en resetten
van IC3b is zo kort dat ReI gewoon
aangetrokken blijft en de

~-----------------4------------~~~~--+-------+-------------~--~O

Cl C2 Rle
ICI ICl ICZ

IOO~O"

~BC547B 801J9~

c11:.
• • •c

20_ .. JOmA 12V

+

126 elektuur 7/8-91



gloeispanning op de buizen blijft
staan.
Er zijn nog twee toetsen aanwezig
waarmee de gebruiker met de

-086-
Dit telefoonrelais is op bijna ieder
punt waar een telefoonaansluiting
aanwezig is, zinvol in te zetten.
De schakeling kan parallel aan
een bestaande telefoon gekoppeld
worden, maar daarnaast is het ook
mogelijk de schakeling als zelf-
standige eenheid aan te sluiten.
De funktie van de schakeling is
eenvoudig te omschrijven: Een re-
lais wordt bekrachtigd zodra er
een terefoon-oproep wordt gede-
tekteerd. Het relais kan vervolgens
een optische indikator aktiveren
(voor gehoorgestoorden), maar is
ook bruikbaar om een verbinding
te maken met bijvoorbeeld een
computer of ander apparaat. Ook
het schakelen van zwaardere beo
lastingen is mogelijk.
Het oproepsignaal wordt door het
telefoonnet aangeboden op de
klemmen a en b van de schake-
ling. Via CI en RI komt het signaal
bij IC I aan. Het negatieve gedeelte
van de signaalspanning wordt
kortgesloten door DI, het positie-
ve gedeelte aktiveert de LED in de
opto-coupler. De fototransistor in
dit IC zet dan op pen 5 een signaal
met een frekwentie die afhankelijk
van het oproepsignaal ligt tussen
de 25 en 50 Hz. Dit signaal wordt
opgepoetst door IC2a. Op de uit-
gang van deze inverter staat dan,
zolang het oproepsignaal aanwe-
zig is, een blokspanning. Via D2,
R4 en C2 wordt hiervan een gelijk-
spanning gemaakt. IC2c heeft dan
ook een" I" op zijn ingang staan
als het oproepsignaal op het tele-
foonnet aanwezig is. Op pen 6 van
IC2 staat nu een laag nivo dat via
de differentiator rond C3 en R7
een kortstondige puls op de in-
gangen van IC2d ... f zet. Dit
werkt echter alleen indien schake-
laar 52 gesloten is. Via de drie in-
verters wordt het (vrij hoog-
ohmige) relais geaktiveerd. De
LED geeft een optische indikatie
over de stand waarin het relais
staat.
Door de gekozen opzet fungeert de
schakeling als een monostabiele
multivibrator die getriggerd wordt
door het oproepsignaal en aktief
is gedurende een periode waarvan
de lengte bepaald wordt door C3
en R7. Wordt niet alleen 52 maar
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hand kan ingrijpen. Met SI kan
men de hoogspanning weer in-
schakelen door IC3a te setten. Met
52 kan de versterker weer in de
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standby-toestand worden gezet. Er
wordt dan handmatig een klok-
puls voor IC3b gegenereerd.

(914001)

IC2 ~ 40106

--

een voedingsspanning met de ver-
keerde polariteit. Voedingsspan-
ningen tussen 12 en 24 V verlan-
gen een extra stabilisator (IC3) en
elko (C6). De stroomopname be-
draagt slechts een paar mA. Ten
overvloede vermelden we nog dat.
hoewel de schakeling zo ontwor-
pen is dat de elektrische veiligheid
gewaarborgd is, deze niet op het
openbare telefoonnet aangesloten
mag worden. De toepassing blijft
dus beperkt tot huistelefoon-
installaties.

ontwerp: 11. Haas (Duitsland)

(914039)

127

ook 53 gesloten, dan staat op de
ingangen van de buffers
1C2d ... IC2f geen korte impuls
maar het uitgangssignaal van
IC2c. Zolang er een oproepsignaal
binnen komt. wordt het relais dan
kontinu aangetrokken. In plaats
van 52 kan ook schakelaar SI
gesloten worden. In deze stand is
het relais gedurende het oproep-
signaal aktief. maar valt weer af
gedurende de pauzes in dit sig-
naal. Speciaal voor optische indi-
katoren is deze stand zeer handig.
Voor de voeding kan de hulp inge-
roepen worden van een gewone
standaard netadapter met een uit-
gangsspanning van 12 V. Diode
D6 beschermt de schakeling tegen



gloeispanning op de buizen blijft
staan.
Er zijn nog twee toetsen aanwezig
waarmee de gebruiker met de

-086-
Dit telefoonrelais is op bijna ieder
punt waar een telefoonaansluiting
aanwezig is, zinvol in te zetten.
De schakeling kan parallel aan
een bestaande telefoon gekoppeld
worden, maar daarnaast is het ook
mogelijk de schakeling als zelf-
standige eenheid aan te sluiten.
De funktie van de schakeling is
eenvoudig te omschrijven: Een re-
lais wordt bekrachtigd zodra er
een terefoon-oproep wordt gede-
tekteerd. Het relais kan vervolgens
een optische indikator aktiveren
(voor gehoorgestoorden), maar is
ook bruikbaar om een verbinding
te maken met bijvoorbeeld een
computer of ander apparaat. Ook
het schakelen van zwaardere beo
lastingen is mogelijk.
Het oproepsignaal wordt door het
telefoonnet aangeboden op de
klemmen a en b van de schake-
ling. Via CI en RI komt het signaal
bij IC I aan. Het negatieve gedeelte
van de signaalspanning wordt
kortgesloten door DI, het positie-
ve gedeelte aktiveert de LED in de
opto-coupler. De fototransistor in
dit IC zet dan op pen 5 een signaal
met een frekwentie die afhankelijk
van het oproepsignaal ligt tussen
de 25 en 50 Hz. Dit signaal wordt
opgepoetst door IC2a. Op de uit-
gang van deze inverter staat dan,
zolang het oproepsignaal aanwe-
zig is, een blokspanning. Via D2,
R4 en C2 wordt hiervan een gelijk-
spanning gemaakt. IC2c heeft dan
ook een" I" op zijn ingang staan
als het oproepsignaal op het tele-
foonnet aanwezig is. Op pen 6 van
IC2 staat nu een laag nivo dat via
de differentiator rond C3 en R7
een kortstondige puls op de in-
gangen van IC2d ... f zet. Dit
werkt echter alleen indien schake-
laar 52 gesloten is. Via de drie in-
verters wordt het (vrij hoog-
ohmige) relais geaktiveerd. De
LED geeft een optische indikatie
over de stand waarin het relais
staat.
Door de gekozen opzet fungeert de
schakeling als een monostabiele
multivibrator die getriggerd wordt
door het oproepsignaal en aktief
is gedurende een periode waarvan
de lengte bepaald wordt door C3
en R7. Wordt niet alleen 52 maar

elektuur 7/8-91

hand kan ingrijpen. Met SI kan
men de hoogspanning weer in-
schakelen door IC3a te setten. Met
52 kan de versterker weer in de

telefoonrelais

.}-+-.. ~_-++__~.;~:2+__~__,
, I

C, ... r::§" I

: ;r211 :
I IJSV I

I}-I-- ...._~---;-- _... I
I
I
I

24V 07 I

70- --H-------------J
1N4001

standby-toestand worden gezet. Er
wordt dan handmatig een klok-
puls voor IC3b gegenereerd.

(914001)

IC2 ~ 40106

--

een voedingsspanning met de ver-
keerde polariteit. Voedingsspan-
ningen tussen 12 en 24 V verlan-
gen een extra stabilisator (IC3) en
elko (C6). De stroomopname be-
draagt slechts een paar mA. Ten
overvloede vermelden we nog dat.
hoewel de schakeling zo ontwor-
pen is dat de elektrische veiligheid
gewaarborgd is, deze niet op het
openbare telefoonnet aangesloten
mag worden. De toepassing blijft
dus beperkt tot huistelefoon-
installaties.

ontwerp: 11. Haas (Duitsland)

(914039)

127

ook 53 gesloten, dan staat op de
ingangen van de buffers
1C2d ... IC2f geen korte impuls
maar het uitgangssignaal van
IC2c. Zolang er een oproepsignaal
binnen komt. wordt het relais dan
kontinu aangetrokken. In plaats
van 52 kan ook schakelaar SI
gesloten worden. In deze stand is
het relais gedurende het oproep-
signaal aktief. maar valt weer af
gedurende de pauzes in dit sig-
naal. Speciaal voor optische indi-
katoren is deze stand zeer handig.
Voor de voeding kan de hulp inge-
roepen worden van een gewone
standaard netadapter met een uit-
gangsspanning van 12 V. Diode
D6 beschermt de schakeling tegen



081.~
Deze schakeling laat een LED
oplichten op het moment dat er te
veel vermogen in een luldspre-
ker(systeem) wordt gestopt. Om-
dat het luidsprekersignaal gelijk
wordt gebruikt om de schakeling
te voeden, is het inbouwen van de
schakeling in de box een stuk ge-
makkelijker geworden. Via 02 en
R4 wordt buffer-elke C2 geladen,
zodat de schakeling over een voe-
dingsspanning beschikt. Via de in-
stelbare spanningsdeler Rl/R2
komt het door Dl enkelzijdig ge-
lijkgerichte luidsprekersignaal te-
recht bij zener D3. Zodra de span-
ning over R2 groot genoeg wordt,
slaat de zener door. Tl gaat gelei-
den en stuurt op zijn beurt T2
open. Via T2 wordt Cl (snel) gela-
den. Bij een spanning van enkele
volts over Cl (om precies te zijn:
de helft van de spanning over voe-
dingskondensator C2) gaat T3 ge-
leiden en stroombron T5 stuurt
dan een stroom van 10 mA door

ontladen dan geladen, zorgen er
voor dat de LED duidelijk zicht-
baar oplicht, ook bij kleine sig-
naalpieken. In de tabel staat aan-
gegeven bij welke piekspanning
een bepaald vermogen in de luid-
spreker wordt gestopt.
Voor het afregelen wordt de scha-
keling op een regelbare voeding
aangesloten (STI aan + en ST2
aan +). De voeding wordt ingesteld
op de gewenste spanning uit de ta-
bel. Rl wordt dan eerst zo gezet
dat de LED uit is en dan langzaam
zo ver verdraaid dat de LED juist
oplicht. In die stand blijft Rl dan
staan. Daarna kan de schakeling
op een passende plaats in de
luidsprekerbox worden gemon-
teerd.

luidspreker-piek-indikator
Tabel 1

U P(W)

(V) 40 SO 16n

5,7 4 2 1
6,3 5 2,5 L25
8,9 10 5 2,5

11,0 15 7,5 3,75
12,6 20 10 5
15,5 30 15 7,5
17,9 40 20 10
20,0 50 25 12,5
25,3 80 40 20
28,3 100 50 25
34,6 150 75 37,5
40,0 200 100 50
44,7 250 125 62,5
49,0 300 150 75

de LED (ongeacht de grootte van
de voedingsspanning). Via RIS en
T4 wordt het inschakelen van de
LED teruggekoppeld naar T3 die
daardoor pas weer uitschakelt op
het moment dat Cl bijna helemaal
ontladen is. Dit verschuiven van
de schakelnivo's (hysteresis) en
het feit dan Cl langzamer wordt

ST'
02

1

BC546C

R2 R5

~
'U.6V

au H.P. ~

5T2

•

Cl :t

2 (print-Iayout in spiegelbeeld)
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ontwerp: © 1991 ELV Ombff

Halfgeleiders:
01,02 = 2 x lN4007
03 ... I x zenerdiode 3V3
04,05 = 2 x 1N4148
06 ... I x 5-mm-LEO rood
Tl,T3,T4 = 3 x BC546
T2,T5 ... 2 x BC556

Onderdelenlijst

Weerstanden:
R2,R3,R5,RIO ... R12 ... 6 x 10 k
R4 "" 1 x 220 Q
R6,R7 "" 2 x 47 k
R8,RL'3 = 2 x I k
R9 = 1 x 470 k
R14 == 1 x 68 Q
RIS"", 1 x 100 Q

Rl Cf 1 x 100-k-instelpotmeter

Kondensatoren :
Cl ::: 1 x 2JA2/63 V
C2 = 1 x 220 j.lJ 63 V
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-088- keyboard-wisselschakelaar
Heeft uw buitenlandse kollega ook
al een met een vies gezicht geke-
ken toen hij/zij uw computer met
een qwerty-toetsenbord moest be-
dienen? Even een briefje of een
memo tikken ontaardt namelijk in
de juiste letters zoeken als het
toetsenbord niet de vertrouwde in-
deling heeft. Nu kunt u natuurlijk
een ander toetsenbord in de com-
puter prikken. maar dat is niet al-
tijd even handig, zeker niet als u
regelmatig moet omschakelen.
Met de in het schema getekende
schakeling is het omprikken van
stekers niet meer nodig. De scha-
keling wordt aan de computer ge-
koppeld via chassisdeel K I, terwijl

op K2 en K3 twee toetsenborden
kunnen worden aangesloten (kijk
wel even naar de keyboard-aan-
sluitingen bij uw computer, want
er zijn enkele PC-compatibles met
afwijkende pinning). Voor de ver-
binding tussen computer en key-
board-schakelaar kan een nor-
maal vijfpolig DIN-snoer worden
genomen. Maar u kunt natuurlijk
ook zelf zo'n snoer maken (K4, K5).
Voor het omschakelen tussen de
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schakelaars te krijgen. Omdat we
ook de voedingsspanning mee

schakelen, vormt het extra toet-
senbord geen extra belasting. AI·
leen de LED's die aangeven welk
toetsenbord is ingeschakeld. zor-
gen voor een toename van de voe-
dingsstroom met 10 mA.
Nadat de hardware zover is, moet
ook aan de software-kant nog wat
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toetsenbord driver. In de MSDOS-
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KEYB??COM. waarbij op de plaats
van de vraagtekens een afkorti ng
staat voor het desbetreffende
land. Normaal wordt de passende
versie van dit programma ge-
draaid in autoexec.bat, maar na
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programma met de hand starten.
In versie 3.3 en verder is er het
bestand KEYBOARD.SYS of bij
sommige oudere versies
KEYB??SYS. In dit geval zit er niets
anders op dan de computer op-
nieuw te starten (alt-ctrl-del). met
in drive a een systeem-diskette
waarop u in config.sys de passen-
de parameters aan keyboard.sys
meegeeft of de juiste keyb??sys
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-089- binair logaritmisch
laddernetwerk

Deze stappenverzwakker levert
een instelbare verzwakking tussen
Oen 78.75 dB, die met behulp van
een 6-bits kode in 64 stapjes in-
stelbaar is. De opbouw van de ver-
zwakker is relatief simpel. Zes on-
afhankelijke relais-geschakelde
verzwakkers worden afhankelijk
van de aangeboden kode al dan
niet met elkaar in serie gezet. Om-
dat alle sekties dezelfde karakte-
ristieke impedantie van 1 kQ heb-
ben, beïnvloeden ze elkaar niet en

kunnen ze onderling probleem-
loos uitgewisseld worden. Aan het
eind van de keten moet dan wel de
juiste afsluitimpedantie gekozen
worden. In deze schakeling is
daarvoor R20 ingezet. De relatief
lage karakteristieke weerstand
van I kQ is gekozen om de eigen-
ruisbijdrage van de verzwakker
minimaal te houden. Voor de buf-
fering van de verzwakker is de
NE5532 gekozen, een IC dat geen
problemen heeft met een impe-

dantie van I kQ aan de ingang.
Het gebruik van relais in de ver-
schillende sekties heeft het voor-
deel dat geen lineariteitsfouten
door de schakel-elementen wor-
den geïntroduceerd. Bovendien
kunnen dankzij deze relais de
stuurschakeling en de verzwakker
galvanisch van elkaar gescheiden
worden. De gebruikte relais wor-
den hier elk aangestuurd door een
transistor, zodat aan de stuur-in-
gangen relatief weinig energie no-
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ICl = NE55J2

R.1...R.6 = V2J042· A200J· Bl0l

dig is om deze te aktiveren. Zelfs
een gewone logische schakeling
(TTL of CMOS) kan zo de relais
schakelen.
De signaal/ruis·verhouding van
de verzwakker is bij de gegeven di-
mensionering groter dan 92 dB (A-

-090-
De meest populaire indikator die
we tegenwoordig in de elektroni-
ca-branche aantreffen, is onge-
twijfeld de LED. Deze is in een
groot aantal kleuren en varianten
leverbaar (rood, groen, geel,
blauw, knipperend, rond, vierkant.
tweekleuren etcetera), Toch wor-
den deze nagenoeg onverwoestba-
re lichtpuntjes in de praktijk (zeer)
slecht behandeld. Veel voorko-
mende degeneratie-verschijnselen
zijn: te korte pootjes, opgeblazen
door een te hoge stroom of ge-
woon verbrand met de punt van de
soldeerbout. Vandaar dat er in
iedere elektronica-werkplaats wel
een bakje moet zijn waarin de
resten liggen van de mishandelde
LED's. Die onnodige kosten faktor,
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LLe

12V

BC547B
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gewogen zelfs 107 dB). Deze meet-
waarden gelden bij een signaalni-
vo van meer dan I Verf. De maxi-
male ingangsspanning bedraagt
7 v e«. De totale harmon ische ver-
vorming ligt bij frekwenties tot
20 kHz onder 0,003%. De opgeno-

men stroom is hoofdzakelijk af-
hankelijk van de gebruikte relais
en bedraagt circa 120 mA.

programmeerbare LED-
indikator

(914075)

Tabel 1

51-1 51-2 51-;5 Status LED

aan aan aan rood/groen knipperend
aan aan uit rood/groen
aan uit aan groen knipperend
aan uit uit groen
uit aan aan rood knipperend
uit aan uit rood
uit uit aan uit
uit uit uit uit

51·4 CTRL- Status LEDingang

uit L disable
uit H enable
aan L enable
aan H disabie
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091-
Met behulp van dit stukje elektro-
nica is het mogelijk om bijvoor-
beeld de buitenverlichting auto-
matisch in te schakelen als het
donker wordt. Nou is dat niet zo
bijzonder; het unieke van deze
schakeling is echter dat de ver-
lichting gedurende een ingestelde
periode-tijd gaat branden. Een
nieuwe periode kan pas ingaan als
het eerst weer licht geweest is.
Als elektronische schakelaar
wordt in dit circuit een solid-sta-
te-relais toegepast. Vanaf het mo-
ment dat de transistoren T4 en T5
gaan geleiden, licht de LED in het
relais op en kan lamp LI gaan
branden, Zodra een van beide tran-
sistoren spert, zal ook de lamp do-
ven. Of T5 geleidt wordt bepaald
door fototransistor T3, een
BPW40. Als er licht op T3 valt, gaat

132

t--------""'tD2CO

IC2
74HCT153

ICl le2 01 1N4007

rood

die vooral tijdens de experimente-
le fase ontstaat, kan met behulp
van de LED-indikator uit de begro-
ting geschrapt worden. Hiermee is
het namelijk mogelijk om de LED-
indikatie aan te passen aan de
schakeling waar u op dat moment
mee bezig bent (wel of niet knippe-
rend, rood, groen, enz.).
De spil van de schakeling is zonder
twijfel de tweekleuren-LED D2. De
manier waarop de LED zal oplich-
ten als de CTRL-ingang van de
schakeling aktief wordt gemaakt,
is afhankelijk van de instelling van
5 I (5 I-I ... 51-3). Met schakelaar
51-4 kan het nivo (hoog of laag) in-
gesteld worden waarop de CTRL-
ingang reageert. De komponenten
R9, D3 en D4 beschermen de
CTRL-ingang tegen schade ten ge-
volge van te hoge ingangsspan-
ningen. Een rond IC Ia en ICI b op-
gebouwde oscillator levert een
knipperfrekwentie (instelbaar met
PI) die afhankelijk van de stand
van de schakelaars op een bepaal-
de manier via IC2 (een multi-
plexer) naar de tweekleuren-LED
wordt gestuurd. Om alles over-
zichtelijk te houden hebben we
alle instellingen van de schake-
laars nog eens bij elkaar gezet in
tabel I.
De schakeling verlangt een voe-
dingsspanning die ligt tussen 8 en
25 V. Het maximale stroomver-
bruik is bij de hoogste spanning
ongeveer 30 mA.

(914046)

schemer-tijdschakelaar

5202052

"I~+-

IC1

4060

Q13J"'3'----1--+---+--t-{:E:~+-+~

IC2

....,~ .....~_.S"'20S2

~---'~'------------------~~'V
914031·11
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hij geleiden en krijgt T5 geen ba-
sisstroom meer. T5 zal dus alleen
maar kunnen geleiden als het
donker is. Transistor T2 is met zijn
basis-emitter-overgang eveneens
parallel aan T3 geschakeld. Deze
zal dus ook sperren als het licht is.
Daardoor wordt IC I kontinu gere-
set en zijn alle teller-uitgangen
van dit IC laag. Zodra het donker
wordt. krijgt T2 via R7 wel weer ba-
sisstroom en gaat hij geleiden. De
teller kan dan pulsen van zijn in-
terne oscillator gaan tellen en de
lamp blijft nog steeds branden.
Als na verloop van tijd uitgang
Q 13 hoog wordt. spert transistor
T4. Hierdoor dooft ook de LED in
het solid-st ate-ref als en gaat de

092-
Hoewel er een aantal krachtige
IC's in de handel is waarmee rela-
tief eenvoudig een LED-VU-meter
te bouwen is, heeft het toch zijn
charme om met gewone diskrete
komponenten zo'n schakeling in
elkaar te zetten. Deze goedkope
LEO-VU-meter is in ieder geval zo
opgezet dat hij met een handje vol
"gewone" komponenten gebouwd
kan worden. De acht opamps in de
schakeling fungeren hierbij als
komparator. Op de inverterende
ingang van de opamps staat een
referentiespanning die wordt be-
paald door een serieschakeling
van weerstanden (R3 ... RI0). De
weerstandswaarden zijn zo geko-
zen dat het verschil tussen twee
opeenvolgende referentien lvo's
steeds circa 5 dB bedraagt. De
weerstanden RI en R12 zorgen er
voor dat het weerstandsnetwerk
referentiespanningen opwekt van-
af de halve voedingsspanning. Op
de niet-inverterende ingang van
de opamps staat de gelijkgerichte
ingangsspanning die eveneens ge-
superponeerd is op de halve voe-
dingsspanning, Voor de gelijkrich·
ting van de ingangsspanning is de
hulp ingeroepen van twee germa-
niumdioden (Ol en 02) van het ty-
pe AA119.
Zodra de spanning op de positieve
ingang van een opamp hoger
wordt dan de referentiespanning
op negatieve ingang, wordt de uit-
gang van die opamp hoog en gaat
de bijbehorende LED aan de uit-
gang branden. Hoe hoger de in-
gangsspanning, des te meer LEO's
gaan er dus branden. Door voor
03 en 04 een rode LED te nemen,
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verlichting uit. Doordat via TI ook
nog de oscillator gestopt wordt.
zal Q3 hoog blijven. Deze status
quo blijft gehandhaafd totdat het
weer licht wordt en ICI gereset kan
worden. Er kan dan weer een nieu-
we cyclus gestart worden.
Met behulp van PI kan de brand-
tijd van de lamp ingesteld worden
tussen I en 5 uur. Voor de voeding
is geen speciale transformator no-
dig, deze wordt afgeleid uit de
lichtnetspanning. De dioden
DI ... 05 en kondensator C4 zor-
gen voor respektievelijk gelijk-
richten en afvlakken. C5 werkt als
kapacitieve "weerstand", hier
moet per se een type met een
werkspanning van minstens 400 V

(het beste 630 V) worden ingezet.
Omdat de hele schakeling met het
lichtnet verbonden is, dient men
goed op de veiligheid te letten. Het
onderbrengen in een waterdichte
geïsoleerde behuizing is dan ook
absoluut noodzakelijk. Lees ook
de veiligheidspagina vooraan in
deze uitgave nog eens goed!

(914031 )

goedkope LEO-VU-meter

IC1 ,IC2 = LM324

91407&-11

kan men de schakeling goed ge·
bruiken als een eenvoudige piek-
indikator. Zo is in één oogopslag
te zien dat een bepaalde waarde
aan de ingang wordt overschre-
den.
De voedingsspanning van de scha-
keling mag liggen tussen 10 en

15 V. De stroomename is sterk af-
hankelijk van het aantal oplich-
tende LED's (max. 100 mA bij 10 V
en 160 mA bij 15 Vl.

(914076)

ontwerp: 1'1. Stenouwer
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-093-
Een eenvoudig laadapparaat of
een simpele voeding is meestal
niet van een elektronische stroom-
begrenzing voorzien. Toch is het in
veel gevallen wel prettig als het
apparaat kortsluitvast is. Met be-
hulp van een relais en enkele pas-
sieve komponenten kan een elek-
tro-mechanische zekering worden
gemaakt die zonder interne ingre-
pen aan een voeding of lader kan
worden toegevoegd.
Er zijn twee varianten. Figuur la
toont de versie voor netvoedingen
en figuur I b geeft het schema
voor akkuladers. Het schakelinge-
tje wordt in beide gevallen op de
uitgangen van het te beveiligen
apparaat aangesloten. We zullen
de werking beschrijven aan de
hand van schema Ia. Bij het in-
schakelen van de netvoeding
krijgt het relais via kondensator
C I een korte stroom puls, waar-
door het relaiskontakt aantrekt en
het relais zichzelf verder van
stroom voorziet. Vindt er aan de
uitgangskiemmen een kortslui-
ting plaats, dan valt de spoelspan-
ning weg en wordt de verbinding
tussen in- en uitgang weer verbro-
ken. Het relais kan opnieuw inge-
schakeld worden door even op 51
te drukken (als de kortsluiting op-

-094-
Misschien wist u het nog niet.
maar de verkeersdrukte in het
spitsuur is slecht voor uw gezond-
heid. Als u met de auto vastzit in
een file of verstrikt raakt in een
komplete chaos van een overvolle
binnenstad, dan is het bittere
noodzaak de geforceerde ventila-
tie van de autokabine uit te scha-
kelen. Zou dit niet gebeuren, dan
wordt de auto binnen enkele minu-
ten gevuld met stinkende en gifti-
ge dampen die uit de uitlaten van
de vele auto's komen. Eigenlijk
zou dit regelen van de ventilator
automatisch moeten plaats vin-
den,
Het principe van de schakeling is
relatief eenvoudig: de ventilatie-
kracht wordt aangepast aan de
snelheid van de auto. Rijdt de auto
langzaam (dat is dus het geval als
men in een file zit), dan wordt de
ventilator uitgezet en kunnen kwa-

134

relais-zekering
.,

geheven is). Via C2 krijgt het relais
dan een nieuwe stroom puls. Deze
kondensator is trouwens aanwezig
om te voorkomen dat de voeding
bij indrukken van SI en kortgeslo-
ten uitgang alsnog overbelast zou
worden. RI zorgt er voor dat C2
zich kan ontladen als 51 geopend
is. Een LED (DI) met voorschakel-
weerstand (R2) geeft aan wanneer
de uitgang is afgeschakeld.
Het schema voor akkuladers ver-
schilt op één punt van het voor-
gaande. Hier wordt het relais niet
ingeschakeld door de lader via een
kondensator (zoals Cl in figuur
I a). maar door de aangesloten ak-
ku aan de uitgang (via diode D4)_
Met de dru ktoets en C3/ R4 kan
men ook hier met de hand het re-
lais bekrachtigen, in het geval dat
de akku zo leeg is dat hij niet meer
genoeg stroom voor het relais kan
leveren.
De waarde van de voorschakel-
weerstand (R2 resp. R3) is afhanke-
lijk van de toegepaste LED en de
voedingsspanning. De relaisspan-
ning moet natuurlijk ook aange-
past worden aan de voedingsspan-
ning.

(914108)

ontwerp: R. nutm (Duitsland)

auto-interieur-ventilatieregeling
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lijke dampen de autokabine moei-
lijker binnen dringen.
De schakeling bestaat uit drie de-
len:
- een motortoerentalbewaker die
omschakelt bij ongeveer 1800 om-
wentelingen per minuut;
- een integrator die laagfrekwent-
oscillaties rond het schakelpunt
van 1800 toeren onderdrukt;

een timer die een vertra-
gingstijd opwekt, waarna de venti-
lator weer ingeschakeld wordt.
Met behulp van de toerentalbewa-
ker wordt gedetekteerd of de auto
al dan niet in beweging is. Dit ge-
deelte bestaat uit twee monosta-
biele multivibratoren, IC1a en
IC1b. De eerste krijgt op zijn in-
gang pulsen aangeboden die af-
komstig zijn van de onderbreker.
Rl, R2, Dl en D2 begrenzen het ni-
vo van de ingangspulsen tot de
voedingsspanning. Dat deze be-
grenzing absoluut noodzakelijk is,
mag blijken uit het feit dat de pul-
sen van de onderbreker bij sommi-
ge voertuigen een spanningsnivo
van zo'n 200 V bereiken. IC1a ge-
nereert pulsen met een vaste leng-
te. Deze pulsen zijn beschikbaar
zolang de tijd tussen twee pulsen
van de onderbreker groter is dan
de tijd die is vastgelegd met de
RC-kombinatie P1/R3/Cl. Komen
de onderbrekerpulsen kort genoeg
na elkaar, dan blijft de Q-uitgang
van IC1a konstant hoog. De tijd-
konstante die met de RC-kombina-
tie wordt ingesteld, is afhankelijk
van het aantal cilinders (N) in de
automotor:
Tl = 120 / (motortoerental x N)
Bij een viercilinder-motor bete-

elektuur 7/8-91

kent dat bij een toerental van
1800 toeren per minuut:
Tl = 120 / (1800 x 4) = 16,67 ms
Bij een vijfcilinder-motor is Tl
13/32 ms, bij zes cilinders
11,11 ms en bij acht cilinders
8/32 ms.
De tweede multivibrator .(IC1b)

wordt kontinu getriggerd zolang
er pulsjes op zijn ingang verschij-
nen. Het gevolg hiervan is dat
pen 10 van IC1b hoog wordt zodra
het toerental onder de 1800 om-
wentelingen per minuut komt. Om
de reaktie van de ventilatormotor
wat minder impulsief te maken, is

2 (print-Iayout in spiegelbeeld)
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een hysteresis ingebouwd. Hier-
voor is de hulp van een vertra-
gingsnetwerk van ongeveer
100 ms ingeroepen. Deze vertra-
ging (die altijd groter moet zijn
dan de tijdkonstante TI) wordt in-
gesteld met C3 en R6.
Verder zit er nog een integrerend
netwerk (R7 fC4) in de schakeling.
Dit geeft een tijdvertraging van
ongeveer 3 sekonden. Hierdoor
reageert de ventilatormotor niet
op kortstondige fluktuaties van
het motortoerental. IC2a is de der-
de en laatste monostabiele rnutti-
vibrator in de schakeling. Hij be-
paalt hoelang de ventilatormolor
uitgeschakeld blijft nadat het toe-
rental weer hoog genoeg gewor-
den is. Bij de gekozen dimensione-
ring is dat circa 20 sekonden. De
transistortrap rond TI zorgt voor
de verbinding tussen de digitale
elektronica en het elektromecha-
nische relais. De schakeling is zo
opgezet dat de ventilatormotor
wordt uitgezet zodra het relais
wordt geaktiveerd. Hierdoor blijft
de ventilator onder alle omstan-
digheden gewoon bruikbaar.
Voor de bouw van de schakeling
kan men het beste gebruik maken
van de afgebeelde print. Houd er
wel rekening mee dat de stroom
door de ventilatormotor. en dus
door de kontakten van het relais.

-095-
Dit eenvoudige schakelingetje
met een enkele opamp vormt een
gelijkrichter-voorzet voor digitale
voltmeter-modules. Omdat de
opamp als niet-inverterende ver-
sterker is ges hakeld, kan de
schakeling zonder problemen op
een hoogohmige spanningsdeler
worden aangesloten. Een ander
voordeel is dat deze schakeling
geen last heeft van de offset-span-
ning van de opamp, De versterking

flinke proporties kan aannemen.
Gebruik daarom een degelijke be-
drading bij de verbindingen vanaf
de aansluitpunten "F" en "NC".
Test de schakeling met behulp van
een generatortje dat wordt aan-
gesloten op pen 5 van ICI. Stel een
uitgangsfrekwentie in die een pe-
riodetijd oplevert waarbij de venti-
lator nog net moet werken. Deze
frekwentie is dus I fT I. Met instel-
potmeter PI kan de waarde van TI
exakt ingesteld worden. Op het
moment dat het nivo van pen 10
verandert is juiste waarde inge-
steld. Als vervolgens de frekwentie
lager gemaakt wordt, moet het re-
lais schakelen. Wordt de frekwen-
tie nu weer hoger gemaakt. dan
zal na circa 20 sekonden het relais
weer afvallen en de ventilator in-
schakelen. We weten nu dat alles
naar behoren werkt. Indien daar
behoefte aan is, kan de verzwak-
kertrap aan de ingang (RI, R2)
aangepast worden aan de span-
ningsnivo's in het gebruikte voer-
tuig. Het totale stroomverbruik
van de schakeling is circa I mA
als het relais niet bekrachtigd is
en ongeveer 40 mA bij aangetrok-
ken relais.

(914068)

ontwerp: J. Riecker (Duitsland)

OnderdelenlIjst

Weerstanden:
Rl _ 1 x 56 k
R2 _ 1x Bk2
R3 - 1 x 15 k
R4 _ 1x 22 k
R5 - 1)( 100 k
R6 - 1 x 220 k
R7 - 1)( 470 k
RB - J x 1M
R9 = 1 x 4k7
RlO _ 1 x 470 Q

PI - 1)( 50-k-lnstelpotmeter

Kondensatoren:
Cl,C3 - 2)( 470 n
C2,C7,C8= 3 x 100 n
C4 - 1 x 10 ~/16V
CS - 1 x 22 ~/16V
C6 - 1 x 220 ~/16 V

Halfgeleiders:
Rel _ 1 x relais voor printmontage,
spoel 12 V/330 Q, schakelkontak-
ten circa 8 A (bijvoorbeeld Siemens
V23J 27-A0002-A201)

5 haakse faston-konnektoren voor
printmontage

precisie-gelijkrichter
van de schakeling is 2R I f R3 ais
RI = R2 en R3 = R4. Met de aan-
gegeven waarden is de versterking
vrij precies 1,11, oftewel de vorm-
faktor van een sinus. De uitgangs-
spanning (gemeten tussen de Hi-
en de Lo-aansluiting) is dus gelijk
aan de effektieve waarde van een
sinusvormige ingangsspanning.
Een eventuele gelijkspannings-
komponent in het ingangssignaal
wordt net als de offsetspanning

01,02 = lN4148

~COM
+----+-[:>1OI'l--::-1r----{ Hl

*MKT 91.4060-11
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van de opamp niet meegerekend.
De kondensatoren C I en C2 zijn
niet per se nodig. Ze verbeteren (zo
nodig) de respons en het gedrag
van de schakeling bij hoge fre-
kwenties. De kondensatoren C3 en
C4 bepalen samen met R3 en R4
het gedrag van de schakeling bij
lage frekwenties. Met de aangege-
ven waarden heeft de hele schake-
ling een bandbreedte - waarbin-
nen de nauwkéurigheid I% be-
draagt - van 25 Hz tot 20 kHz.
De schakeling wordt gevoed van-
uit de 9-V-batterij die ook de volt-
meter-module van energie voor-
ziet. De massa van de schakeling
wordt verbonden met de cornmon-
aansluiting van de module. Deze
ligt gewoonlijk 2,8 Vonder de
plus-potentiaal. Als voile-schaal-
waarde moet u 200 mV aanhou-
den.

(914060)
ontwerp: R. Shenker (India)



een hysteresis ingebouwd. Hier-
voor is de hulp van een vertra-
gingsnetwerk van ongeveer
100 ms ingeroepen. Deze vertra-
ging (die altijd groter moet zijn
dan de tijdkonstante TI) wordt in-
gesteld met C3 en R6.
Verder zit er nog een integrerend
netwerk (R7 fC4) in de schakeling.
Dit geeft een tijdvertraging van
ongeveer 3 sekonden. Hierdoor
reageert de ventilatormotor niet
op kortstondige fluktuaties van
het motortoerental. IC2a is de der-
de en laatste monostabiele rnutti-
vibrator in de schakeling. Hij be-
paalt hoelang de ventilatormolor
uitgeschakeld blijft nadat het toe-
rental weer hoog genoeg gewor-
den is. Bij de gekozen dimensione-
ring is dat circa 20 sekonden. De
transistortrap rond TI zorgt voor
de verbinding tussen de digitale
elektronica en het elektromecha-
nische relais. De schakeling is zo
opgezet dat de ventilatormotor
wordt uitgezet zodra het relais
wordt geaktiveerd. Hierdoor blijft
de ventilator onder alle omstan-
digheden gewoon bruikbaar.
Voor de bouw van de schakeling
kan men het beste gebruik maken
van de afgebeelde print. Houd er
wel rekening mee dat de stroom
door de ventilatormotor. en dus
door de kontakten van het relais.

-095-
Dit eenvoudige schakelingetje
met een enkele opamp vormt een
gelijkrichter-voorzet voor digitale
voltmeter-modules. Omdat de
opamp als niet-inverterende ver-
sterker is ges hakeld, kan de
schakeling zonder problemen op
een hoogohmige spanningsdeler
worden aangesloten. Een ander
voordeel is dat deze schakeling
geen last heeft van de offset-span-
ning van de opamp, De versterking

flinke proporties kan aannemen.
Gebruik daarom een degelijke be-
drading bij de verbindingen vanaf
de aansluitpunten "F" en "NC".
Test de schakeling met behulp van
een generatortje dat wordt aan-
gesloten op pen 5 van ICI. Stel een
uitgangsfrekwentie in die een pe-
riodetijd oplevert waarbij de venti-
lator nog net moet werken. Deze
frekwentie is dus I fT I. Met instel-
potmeter PI kan de waarde van TI
exakt ingesteld worden. Op het
moment dat het nivo van pen 10
verandert is juiste waarde inge-
steld. Als vervolgens de frekwentie
lager gemaakt wordt, moet het re-
lais schakelen. Wordt de frekwen-
tie nu weer hoger gemaakt. dan
zal na circa 20 sekonden het relais
weer afvallen en de ventilator in-
schakelen. We weten nu dat alles
naar behoren werkt. Indien daar
behoefte aan is, kan de verzwak-
kertrap aan de ingang (RI, R2)
aangepast worden aan de span-
ningsnivo's in het gebruikte voer-
tuig. Het totale stroomverbruik
van de schakeling is circa I mA
als het relais niet bekrachtigd is
en ongeveer 40 mA bij aangetrok-
ken relais.

(914068)

ontwerp: J. Riecker (Duitsland)

OnderdelenlIjst

Weerstanden:
Rl _ 1 x 56 k
R2 _ 1x Bk2
R3 - 1 x 15 k
R4 _ 1x 22 k
R5 - 1)( 100 k
R6 - 1 x 220 k
R7 - 1)( 470 k
RB - J x 1M
R9 = 1 x 4k7
RlO _ 1 x 470 Q

PI - 1)( 50-k-lnstelpotmeter

Kondensatoren:
Cl,C3 - 2)( 470 n
C2,C7,C8= 3 x 100 n
C4 - 1 x 10 ~/16V
CS - 1 x 22 ~/16V
C6 - 1 x 220 ~/16 V

Halfgeleiders:
Rel _ 1 x relais voor printmontage,
spoel 12 V/330 Q, schakelkontak-
ten circa 8 A (bijvoorbeeld Siemens
V23J 27-A0002-A201)

5 haakse faston-konnektoren voor
printmontage

precisie-gelijkrichter
van de schakeling is 2R I f R3 ais
RI = R2 en R3 = R4. Met de aan-
gegeven waarden is de versterking
vrij precies 1,11, oftewel de vorm-
faktor van een sinus. De uitgangs-
spanning (gemeten tussen de Hi-
en de Lo-aansluiting) is dus gelijk
aan de effektieve waarde van een
sinusvormige ingangsspanning.
Een eventuele gelijkspannings-
komponent in het ingangssignaal
wordt net als de offsetspanning

01,02 = lN4148
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van de opamp niet meegerekend.
De kondensatoren C I en C2 zijn
niet per se nodig. Ze verbeteren (zo
nodig) de respons en het gedrag
van de schakeling bij hoge fre-
kwenties. De kondensatoren C3 en
C4 bepalen samen met R3 en R4
het gedrag van de schakeling bij
lage frekwenties. Met de aangege-
ven waarden heeft de hele schake-
ling een bandbreedte - waarbin-
nen de nauwkéurigheid I% be-
draagt - van 25 Hz tot 20 kHz.
De schakeling wordt gevoed van-
uit de 9-V-batterij die ook de volt-
meter-module van energie voor-
ziet. De massa van de schakeling
wordt verbonden met de cornmon-
aansluiting van de module. Deze
ligt gewoonlijk 2,8 Vonder de
plus-potentiaal. Als voile-schaal-
waarde moet u 200 mV aanhou-
den.

(914060)
ontwerp: R. Shenker (India)



-096-
De LM334Z van National Semicon-
ductor is een temperatuurafhan-
kelijke instelbare stroombron in
een plastic T092-behuizing. In de-
ze schakeling gebruiken we de
LM334Z (IC I) als temperatuursen-
sor. Het voordeel daarvan is dat de
sensor op grote afstand van het
meetinstrument mag worden ge-
plaatst. De temperatuurafhanke-
lijke stroom die ICI aflevert. wordt
immers niet beïnvloed door een
spanningsval over de verbindings-
kabel. Met RI is stroombron ICI in-
gesteld op I !iA per kelvin. Samen
met CI vormen deze drie kom po-
nenten de eigenlijke sensor. Via
een kabel (die rustig een tiental
meters lang mag zijn) is de sensor
met de rest van de schakeling ver-
bonden. Deze zet de stroom om in
een spanning en maakt een refe-
rentiespanning voor een °C-
schaal. Het omzetten van de
stroom naar een spanning is het
werk van R2 en PI. CS en R5/C4
houden stoorpulsen tegen. Op
punt b staat dan na afregeling een
spanning van la mV/K. Om daar
ten behoeve van een digitale volt-
meter een celcius-schaal van te
maken, moet er nog 2,7315 V van-
af getrokken worden. Dat doen we
door de min-aansluiting van de
meter niet aan massa te leggen.

temperatuursensor Op afstand

maar op een spanning van
2.7315 V (punt cl. Deze spanning
maken we met behulp van span-
ningsreferentie IC2. Dit deel van
de schakeling is overigens overbo-
dig als u uitsluitend de tempera-
tuur in kelvin wilt meten. Maar als
IC2 aanwezig is kunt u toch de
temperatuur in kelvin aflezen door

1
LM334Z

T+

c,

+ -
R

P1,P2 = lTM!I~gen

914011-11

elektuur 7/8-91

52 te sluiten. Ter kontrole van de
batterijspanning kan 53 vanuit de
getekende stand worden omge-
schakeld. Met de aangesloten me-
ter wordt dan de batterijspanning
gemeten. Is deze lager dan 7, I V,
dan is de batterij aan vervanging
toe.
De afregeling is relatief eenvou-
dig. Eerst stelt u met P2 de span-
ning over R4 in op 2,7315 V. Daar-
na wordt PI zo afgeregeld dat de

Onderdelenlljst

Weerstanden:
Rl - 1 x 226 211 %
R2 _ 1 x 4k751l%
R3 _ 1 x lOk5/1%
R4 _ 1 x 12k71l%

R5 - 1 x 22 k
Pl,P2 - 2 x lO-k-meerslagen-lnstel-
potmeter

Kondensatoren:
Cl 1 x 100 n 5MD
C2 = J x 47 1'1 J.6 V
C3 = I x 10 n
C4 = J x 221'/16 V radiaal
C5 _ :I x 1.00 n

Halfgeleiders:
ICI = 1 x LM334Z
lC2 = 1 x REF-02

Diversen:
51.52 = 2 x enkelpolige schakelaar
53 - .l x dubbel polige wIsselschake-

laar
l x 9-V-batterIJ met aansluit-clip
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091---
Het programmeren van pocket-
computers is meestal een lastige
aangelegenheid. Kleine toetsen en
een klein geheugen maken het
ontwikkelen van programma's
moeilijk .. De in BASIC program-
meerbare pocket-computers van
Sharp hebben een interface die op
een speciale cassette-interface
kan worden aangesloten. De sig-
nalen op deze interface komen bij-
na overeen met de signalen van
een RS232-interface. Ze zijn alleen
geïnverteerd en hebben andere lo-
gische nivo's. Het zou natuurlijk
leuk zijn als we de pocket-compu-
ter via die interface op een PC of
een ander groter computer-
systeem kunnen aansluiten. Het
intikken, veranderen en bewaren
van de software kan dan heel wat
komfortabeler geregeld worden.
Er is maar een kleine schakeling
nodig om dat mogelijk te maken.
In IC1 wordt de enkele 5-V-voe-
dingsspanning omgezet in een
voedingsspanning van plus en
min 10 V. Dat is een spannings-
nivo waar elke RS232-interface
mee uit de voeten kan. Met deze
voedingsspanningen als uitgangs-
punt kunnen de buffers in IC1 ver-
volgens de logische nivo's van de
Sharp-signalen omzetten in de
voor RS232 benodigde nivo's. Voor
de verder nog noodzakelijke inver-
tering van de signalen zorgen vier
inverters uit IC2.
De schakeling neemt slechts
30 mA op uit de voeding, zodat
het bijvoorbeeld geen probleem
moet zijn om de schakeling uit de
PC te voeden. Een probleem kan

elektuur 7/8-91

DVM een spanning aangeeft die
overeen komt met de temperatuur
die u op een nauwkeurige thermo-
meter afleest. Bij een temperatuur
van 20,0 °C moet de meter bij-
voorbeeld 200 mV aanwijzen. Na
een goede afregeling is het moge-
lijk om de temperatuur op een
tiende graad nauwkeurig af te le-
zen. Maar bedenk wel dat uw refe-
rentiethermometer dan al hon-
derdsten van graden moet kunnen
aangeven.
De opgenomen stroom van de
schakeling is voldoende laag
(2 mA) om als voeding een 9-V-bat-
terij te kiezen. Bovendien voorko-
men we door die batterijvoeding
mogelijke massa-problemen.

(914011)

RS232 voor
Sharp-pocket-computers
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wel de konnektor voor de verbin-
ding met de Sharp-computer vor-
men. De steek van deze konnektor
(1,27) is wat ongebruikelijk en in
de regel zijn de verkrijgbare kon-
nektoren te lang. Oplossing: afza-
gen!
De schakeling is getest met een
XON/XOFF-protokol, 2400 baud,
even pariteit, B data-bits en een
stopbit. Bij een hogere snelheid

R1

* zie tekst ~-~------~+
5VC2 22jl

16V
2

2211

16V

16

6

C1

15 ... 4 22 RS232
11 r--,

16V[[4; DTR

C4 61
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I
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I

14 21 lil
I "RxD

13 31;,
I \J TxD

8 71;,
1 \J RTS

al ;,
I \J CTS

51

IC1

MAX232

IC2 = 4069

ontstonden problemen, maar dat
hoeft afhankelijk van de hard- en
software niet altijd het geval te
zijn. De interface van de Sharp
wordt ingesteld met:
OPEN "COM:2400,E,B,lA,L,&H1A,
X,N":CLOSE

(914092)

ontwerp: S. Schmid (Duitsland)
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097-
Het programmeren van pocket-
computers is meestal een lastige
aangelegenheid. Kleine toetsen en
een klein geheugen maken het
ontwikkelen van programma's
moeilijk. De in BASIC program·
meerbare pocket-computers van
Sharp hebben een interface die op
e n speciale cassette-interface
kan worden aangesloten, De slg-
naren op deze interface komen bij-
na overeen met de signalen van
een RS232-interface. Ze zijn alleen
geïnverteerd en hebben andere 10'
gische nivo's. Het zou natuurlijk
leuk zijn als we de pocket-cornpu-
ter via die interface op een PC of
een ander groter computer-
systeem kunnen aansluiten. Het
intikken, veranderen en bewaren
van de software kan dan heel wat
komfortabeler geregeld worden.
Er is maar een kleine schakeling
nodig om dat mogelijk te maken.
In ICI wordt de enkele ö-v-voe-
dingsspanning omgezet in een
voedingsspanning van plus en
min 10 V. Dat is een spannings·
nivo waar elke RS232-interface
mee uit de voeten kan. Met deze
voedingsspanningen als uitgangs-
punt kunnen de buffers in ICI ver-
volgens de logische nivo's van de

harp-slgnalen omzetten in de
voor RS232 benodigde nivo's. Voor
de verder nog noodzakelijke inver-
tering van de signalen zorgen vier
inverters uit IC2.
De schakeling neemt slechts
30 mA op uit de voeding, zodat
het bijvoorbeeld geen probleem
moet zijn om de schakeling uit de
PC te voeden. Een probleem kan

elektuur 7/8-91

DVM een spanning aangeeft die
overeen komt met de temperatuur
die u op een nauwkeurige therrno-
meter afleest. Bij een temperatuur
van 20,0 °C moet de meter bij-
voorbeeld 200 mV aanwijzen. Na
een goede afregeling is het moge-
lijk om de temperatuur op een
tiende graad nauwkeurig af te le-
zen. Maar bedenk wel dat uw refe-
rentiethermometer dan al hon-
derdsten van graden moet kunnen
aangeven.
De opgenomen stroom van de
schakeling is voldoende laag
(2 rnA) om als voeding een 9-V-bat·
terij te kiezen, Bovendien voorko-
men we door die batterijvoeding
mogel ij ke massa-problemen.

(914011)

RS232 voor
Sharp-pocket-computers
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wel de konnektor voor de verbin-
ding met de Sharp-cornputer vor-
men. De steek van deze konnektor
(1.27) is wat ongebruikelijk en in
de regel zijn de verkrijgbare kon-
nektoren te lang. Oplossing: afza-
gen!
De schakeling is getest met een
XON/ XOFF'protokol, 2400 baud,
even pariteit, 8 data-bits en een
stopbit. Bij een hogere snelheid
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IC2 = 4069

ontstonden problemen, maar dat
hoeft afhankelijk van de hard- en
software niet altijd het geval te
zijn. De interface van de Sharp
wordt ingesteld met:
OPEN "COM:2400,E,8, I A,L,&'N I A,
X,N":CLOSE

(914092)

ontwerp: S. SCIUl1id (Duitsland)

139



het lek van
automatische
hu isteterooncentrale
oktober /990
In de tekst wordt onder het
kopje "Software" verteld dat
het programma met Ctrl C on-
derbroken kan worden, waarna
het met LIST zichtbaar kan
worden gemaakt. Dit funkrio-
neert echter alleen als de kom-
munikatie tussen de telefoon-
cent rale (het Cornpuboard) en
de terminal met dezelfde baud-
rate verloopt als tijdens de pro-
grammering van de EPROM is
gebruikt. En dat is: 9600 baud,
8 databits, no parity en 1 stop-
bit.

veelzijdige NiCd-ladcr
december /990
Met de gegeven dimensienering
is het in sommige gevallen niet
mogelijk om de oscillator (IC2)
op de juiste frekwentie af te re-
gelen. C4 dient daarom ver-
groot IC worden tot een waarde
van 27 nF.

su per- video-e rnzet ter
februari /99/
In het schema van de video-
omzetter zijn de pennummers 8
en 16 van konnektor Kl verwis-
seld; op de print is alles echter
goed aangesloten.
Daarnaast hebben we nog wat
opmerkingen over de toege-
paste komponenten. C31 kan

Op 22 en 23 november a.s. wor-
den in de Jaarbeurs in Utrecht
weer de HCC Microcomputer
Dagen gehouden. Het is al weer
de vij ftiende maal dat dit spek-
takel plaatsvindt en het zal net
als in voorgaande jaren wel

elektuur
beter geen keramische konden-
sator zijn, maar een MKM-
exemplaar i.v.m. de tempera-
tuurstabiliteit. Voor de
weerstanden rond IC5 kunnen
het beste metaalfilm-typen wor-
den genomen. Indien er hori-
zontale jaloezie-effekten in het
beeld zichtbaar zijn, dan dient
u C27 te vergroten tot 470I'F.

batterij -tester
ju/i/.1ugustus /99/
In de tekst wordt verteld dat op
pen 7 van het IC een spanning
tussen 1,5 en 2,7 V kan worden
ingesteld. Dit is onjuist, deze
spanning moet op pen 8 wor-
den ingesteld.

RS232 voor Sharp-pocket-
computers
juli/augustus /99/
In de tekst is niet vermeld dat
deze interface alleen geschikt is
voor de Sharp-typen PCI403H
en PCE5oo. In de kommando-
regel aan het einde van het arti-
kel is bovendien een komma
weggevallen. Deze moet luiden:
OPEN
"COM:2400, E,8,I,A, L,&H IA-
,X,N":CLOSE.

poster I'C-konnektors
september /99/
Ofschoon we behoorlijk ons
best hadden gedaan om de
poster uit het september-

weer goed zijn voor tenminste
zo'n vij ftigduizend bezoekers.
Ook uitgeversmaatschappij
Elektuur zal zoals gebruikelijk
acte de presenee geven op de
HCC-dagen. Er is een team van
redakteuren en ontwerpers aan-

nummer zo foutloos en volledig
mogelijk te krijgen, er bleken
toch nog een aantal foutjes in te
zitten. Zo blijken bij het tabel-
letje van de video-aansluitingen
twee nummers verwisseld te
zijn. EGA gebruikt konnektor
nr. I en NEC konnektor nr. 3.
Bij de 25-naar-9-polige RS232-
verbinding is een lijntje verge-
ten, namelij k dat tussen pen 20
van de 25-polige konnektor en
pen 4 van de 9-polige konnek-
tor.
Verder attendeerde de heer De
Vries uit Capelle aan den lJssel
ons nog op een aantal punten
die we u niet willen onthouden:
- Pen 2 van de voedingskon-

nek tor op het moeder-board
is bij een AT niet Not Connee-
ted, maar + 5 V. Pen I is welis-
waar gewoonlijk aangegeven als
Power Good, maar deze is bij
de meeste moderne boards niet
meer aangesloten.
- De funkties van de pennen

bij de f1oppy-konnektor zijn
niet kompleet. Bij een 720 KB
3,5"-drive fungeert pen 34 als
Disk Change. 1,2-M B- en 1,44-
MB-drives gebruiken pen 2
voor het signaal Lew/High
Density Select, SOI11S aangeduid
met Reduced Write Current.
- Pen B8 van een IBM-slot is

alleen Reserved bij een XT;
bij een AT of EISA-machine is
dit OWS.
- De vijfpolige DIN-

keyboard-konnektor heeft
alleen Reset op pen 3 van een
XT, bij een AT is deze pen Not
Connected.

wezig om adviezen en informa-
tie te verstrek ken en er zullen
ook wat recente projekten wor-
den gedemonstreerd. Te bewon-
deren zullen o.a. zijn:
- logic analyzer
- Z80-kaart
- I'C
- video digitizer.

Verder wordt er met behulp van
het Elex "Rad van Avontuur"
een quiz gehouden, waarmee
leuke prijzen te verdienen zijn.

U vindt ons in de Bernhardhal
3, standnummer K64. Vergeet,
alvorens de Jaarbeurshallen op
te zoeken, niet om bijgaande re-
duktieeoupon uit te knippen;
dat bespaart u I' 2,50 op de en-
tree. Voor HCC-Ieden en kinde-
ren onder 12 jaar is de toegang
overigens gratis. De beurs is op
beide dagen geopend van 10.00
tot 17.00 uur.

elektuur t 1·91

- Bij de Joystick zijn de firc
bullons 2 en 4 vergeten.

Drukknop 2 zit tussen pen 5 en
7, drukknop 4 tussen pen 12 en
14.
- De sync-polariteiten in de

video-tabel zijn niet overal
korrekt. CGA heeft h+ v-t- en
MOA heeft h- v +,
Onze dank voor deze informa-
tie!

Elektuur en Elex op HCC-dagen

8032/8052-compuboard
september /99/
In de onderdelen lijst van dit
compuboard is een foutje geslo-
pen in de array-
weerstandsnummers. De kor-
rekte onderdelenlijst luidt:
R21,R23,R24 3 x
weerstand-array 8 x 10 k
R22,R26 ~ 2 x weerstand-
array 9 x la k
De aansluitgegevens van de
BC337 links in het schema zijn
fout. Van links naar rechts
dient hier te staan: C-B-E.
Bij het monteren van de
LM317T (IC4) dient men er aan
te denken dat de metalen ach-
terplaat van het IC intern met
de middenpen is doorverbon-
den; het IC moet daarom geïso-
leerd op een kocIplaat worden
gemonteerd.
Tot slot funktieneert draad brug
!I. precies andersom als in de
tekst (blz. 80) is vermeld; bij ge-
bruik van een BASIC-processor
moet deze draadbrug dus niet
gelegd worden.

I
I
I
I
I

IJ
IJ
:r:

E

73



-098- 70-W-muziekversterker
1

"oq~,~~------+-~--~~~Er~+----f~-------1--~~~~

>ow

De versterker waarvan het schema
in riguur I te zien is, is redelijk
eenvoudig van opzet en goedkoop
te bouwen. Aan de ingang treffen
we twee verschilversterkers aan
(T3 ... T6) die met behulp van
twee stroombronnen (T I en T2) ge-
voed worden. In plaats van de ge-
bruikelijke dioden zijn hier rode
LED's als spanningsreferentie in-
gezet (spanningsval 1,6 V). Over
de weerstanden R7 en R8 staan de
signalen die worden aangeboden
aan de stuurtrappen (opgebouwd
rond de transistoren T7 en T8), De
ruststroom voor de eindtransisto·
ren is met PI in te stellen. Deze
potmeter heeft een vrij groot re-
gelbereik, zodat men de rust-
stroom kan instellen van vrij klein
tot heel ruim. Op de gates van de
MOSFET's dient een gelijkspan-
ning van 0,15 tot 1.45 V gezet te
worden om een drain-stroom van
100 mA te laten lopen. Door deze
ruststroom valt een spanning van
0,25 V over de source-weerstan-
den RIS en R16. Lukt het om de
een of andere reden niet deze
spanningsval in te stellen met PI,
dan kan de waarde van RIO ver-
hoogd worden tot 820 Q. Voordat
de ruststroom afgeregeld wordt,
moet PI helemaal rechtsom op
maximale weerstand gedraaid
worden. Voor de weerstanden RIS
en R16 dienen induktie-arme

140

weerstanden (bijvoorbeeld kool-
filmweerstanden) gebrUIkt te wor-
den. Indien de versterker in kom-
binatie met 4-Q·luidsprekers ge·
bruikt wordt (het uitgangsvermo-
gen is dan meer dan 90 W), moet
voor R21 een weerstand van
0,25 Q/5 watt genomen worden.
De bekende vierkante draadge-
wonden weerstanden zouden de
MOSFET's spontaan in oscillatie
kunnen brengen, met alle verve-
lende gevolgen van dien.
De tegen koppeling komt voor re-
kening van de weerstanden R18 en
R19 die verbonden zijn met de ba-
sis-aansluitingen van T4 en T6.
Bewust is er voor gezorgd dat de
serieweerstand van RI en R2 iden-
tiek is aan die van R18 en R19, zo-

45V

dat de offsetspanning aan de uit-
gang van de versterker door basis
stroom-verschillen tussen de in-
gangstransistoren tot een mini-
mum wordt beperkt.
De versterkingsfaktor van de ver-
sterker is te berekenen met de for-
mule:

A. = RI8 + RI9 + R22
R22

25.4 kQ '"
1,2 kQ

21,2

Deze waarde is ook nog enigszins
afhankelijk van de instelling van
instelpotmeter P2. Via P2 en kon-
densator CII kan een gedeelte van
het uitgangssignaal (de spanning
over R21) in de terugkoppeling

2
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worden opgenomen, zodat meng-
vormen tussen spannings- en
stroomtegenkoppeling mogelijk
zijn, U kunt deze potmeter naar
uw eigen klankvoorstellingen in-
stellen en later eventueel door een
vaste weerstand vervangen.
De kondensatoren C6, C7 onder-
drukken spontane oscillaties in
het HF-bereik. Vooral versterkers
waarin M05FET's verwerkt zijn,
blijken nogal oscillatie-gevoelig te
zijn, De gate-weerstanden RI3 en
RI4 moeten zo kort mogelijk bij de
gate-aansluiting van de transistor
geplaatst worden. Gebruik voor de
koeling van de stuur- en eindtran-

OnderdelenlIjst

Weerstanden:
RLR.18 - 2 x 22 k
R2,R19 - 2 x 2k2
R~,R4 = 2 x 1k8
R5,R6 B 2 x 10 k/0,5 W
R7,R8 = 2 x 5k6
R9,Rll - 2 x 100 Q
RLO _ 1x 680 Q
Rl2 _ 1 x 220 Q
Rl~,RL4 - 2 x 470 Q
R15,R16 - 2 x 0,25 Q/6 W
(elk 4 x I Q/2 W)

Rl7 - l x 10 QIl W
R20 - t x 1 QI2 W
R21 - 1 x 0,47 Q/5 W
R22 - 1 x lk2
PI - 1 x I-k-lnstetpotmeter
P2 _ 1x 22-k-lnstelpotmeter

Kondensatoren:
Cl - 1 x 21'2
C2 - 1x 1n
C~,C4,Cl~,Ci4 - 4 x 10 1'/6~ V
CS - I x 1 n
C6,C7 - 1x 10 p (styroflex)
C8,C9 - 1 x 100 1'/6~ v
CiO - 1 x 47 n
Cl! - .l x 11'
Cl2 - .l x 41'7

Halfgeleiders:
01,02 - 2 x LED rood
0~,06 _ 2 x lN4148
04,05 - 2 x 12 V/400 mW
TLT~,T4,Tll = 4 x BC550C
T2,T5,T6 - :3 x BC560C
T7 - 1 x BF470
T8 - 1 x BF469
T9 - ] x 2SI'il:35
no - I x 2SJ50

Diversen:
LI - :I x 20 windingen 0,8 mm
CuL op R20

Fl,F2 - 2 x glaszekering :3 AT met
printhouder
I koelplaat voor T7, T8, T9 en no

« 1 K/W)
1 print EPS 9141.12 (zie pag. 6)

Voeding:
1 nettrafo sek. 2 x ~5 V/4 A
1 bruggelijkrichter B80CJ.OooO
2 elko's 10000 1'/6~ V
1 dubbelpolIge netschakelaar
1 zekering 1 AT, met zekering-
houder voor paneelmontage
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3 Elektor 70W-amp THO.N(%) vs FREQ(Hz) 05 JUN91 13:55:59

Ap, ,;.-:
I

70W/Bll
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/ ,,'::.:..........- "

'" . ..........-
I I lW/BIl

"I/ "-- - -r" '
10W/Bfl

0.1

0,010

0.001
20 100 lk 10k 20k

sistoren een gemeenschappelijke
koelplaat met een thermische
weerstand van maximaal I K/W,
beter is 0,7 K/W. Isoleer de tran-
sistoren elektrisch van elkaar met
behulp van keramische isolatie-
plaatjes die voorzien worden van
warmtegeleidende pasta. Monteer
het koellichaam direkt op de print.
zodat de verbindingen tussen de
eindtransistoren en de print zo
kort mogelijk blijven. Pas bij de
montage op voor statische ladin-
gen, want daar zijn M05FET's erg
gevoelig voor.
Behalve met P2 kan men ook nog
experimenteren met de dioden D4
en D5. Deze kunnen worden ver-
vangen door een zenerdiode van
3,9, .. 8,6 V en een serieweer-
stand van 220 ... 470 Q. Door de-
ze modifikatie wordt de stroom
door de eindtransistoren al vroeg

begrensd, zodat een soort soft-
clipping ontstaat, liet nadeel is
echter dat het maximale vermo-
gen terugloopt.
Een eindversterker heeft een dege-
lijke en stabiele voeding nodig om
voldoende vermogen te kunnen le-
veren. Met behulp van een ring-
kern transformator (2 x 35 V), een
bruggelijkrichter en twee buffer-
elko's is dat snel geregeld (zie fi-
guur 2). De transformator moet in
staat zijn om stromen van 4 tot 5
ampère te leveren, Een standaard-
transformator van 2 x 33 V/4 A is
ook bruikbaar, alleen wordt het
maximale vermogen dan iets klei-
ner. Zoals uit de grafiek blijkt, ligt
de vervorming bij maximale uit-
sturing rond de 0,7%.

(91412)

ontwerp: W. Teder (Duitsland)
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-099-
In computers die jaren geleden
werden ontworpen (zoals o.a. de
PC die ieder van ons wel zal heb-
ben). zorgt de voeding behalve
voor + 5 V ook voor + en -12 V. De
positieve 12-V-spanning is nodig
voor de floppy- en de hard-disk,
maar samen met de negatieve
12-V-spanning ook voor de
RS232-interface. De laatste jaren
zijn er diverse IC's op de markt ge-
komen (o.a. de MAX232) die seriële
kanalen met + en -12 V kunnen
sturen vanuit een voedingsspan-
ning, te weten 5 V. Hier stellen we
u de MC145407 van Motorola voor,
die slechts met vier gewone el-
kootjes zijn eigen + en -10 V
maakt (de spanningen mogen bij
een RS232-aansluiting tussen 5
en 15 V liggen). Er zijn verder drie
in- en drie uitgangsbuffers be-
schikbaar (bij de MAX232 zijn dat
er twee). Hebt u meer buffers no-
dig, dan kan het IC vanuit zijn
VDO- en Vss-perinen bovendien een
extra 145406 voeden, waardoor u
in totaal over zes in- en zes uit-
gangsbuffers beschikt.

100-
Deze schakeling kan in veel geval-
len de ontbrekende schakel vor-
men tussen bijvoorbeeld een com-
puter en een rnutti-sync-monltor.
Met behulp van een aantal diskre-
te komponenten wordt het kom po-
siet-synchronisatie-signaal (een
kombinatie van het horizontale en
vertikale synchronisatie-signaal)
dat met een nivo van I VLt op de
video-uitgang van de computer
staat. uiteengerafeld en gedigitali-
seerd. De uitgangen van de syn-
chrontsatle-schetder leveren dan
ook TTL-signalen. Bovendien kan
met behulp van twee schakelaars
het nivo (aktief hoog of aktief
laag) van beide signalen ingesteld
worden.
Het positieve komposiet-video-sig-
naai wordt gefilterd door RI en C2,
terwijl DI het signaal qua nivo be-
grenst en alleen de sync-kompo-
nenten over blijven. Het begrens-
de synchronisatie-signaal gaat na
filtering en buffering direkt naar
EXOR-poort N2. Schakelaar SI kan
gebruikt worden om de EXOR te la-
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RS232 met enkele voeding
De beide 10-volt-spanningen wor-
den opgewekt met behulp van een
interne 20·kHz-oscillator en twee
spanningsverdubbelaars. Bij be-
lasting zakken de spanningen wel-
iswaar een beetje, maar ze blijven
toch ruimschoots binnen de
RS232-norm. De stroom die het IC
opneemt, is onbelast slechts
1,5 rn A. Zodra de drivers stroom
moeten gaan leveren, loopt de op-
genomen stroom natuurlijk op
met tenminste de dubbele waarde
van de geleverde stroom, vanwege
de spanningsverdubbeling.
Bij de bouw is het raadzaam de
schakeling kompakt te houden en
de el ko's zo dicht mogel ijk bij de
aansluitpennen te plaatsen. De
ontkoppel kondensator van 330 nF
moet met zo kort mogelijke ver-
bindingen tussen pen 2 en pen 19
worden aangesloten. Gebruik een
goed (of nog Iiever geen) IC-voetje,
want bij het laden van de elko's lo-
pen er flinke piekstromen.

(914055)

VOD Vee

MC145407

C.+

5 R,. ----t>:-- 00' •

6",4°11

7 "" V 002 ..T><24D~
· ""VOO' 12h'400

vss

'0'25'

~---.--------~o

synchronisatie-scheider

5V

'0,
25'

1

ICl = TLC272
IC2 = 4030BE

éJ

43
'c,'C2

IO\J 4 7
16V

ten inverteren; zo kan dus het ak-
tieve nivo omgeschakeld worden.
Het gedigitaliseerde CSYNC-sig-
naai kan door een monitor pro-

CSync~~------~~5~.

914077-11

bleemloos als HSYNC-signaal ge-
bruikt worden, verdere filtering is
hiervoor niet meer nodig.
Het CSYNC-signaal wordt ook aan-
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101--- elektronische
inschakelvertraging

Deze digitale inschakelvertraging
maakt het mogelijk om met een
vast ingestelde vertragingstijd
systemen in te schakelen. Dit kan
handig zijn bij bijvoorbeeld PA-in-
stallaties waar de vermogens-
versterker pas ingeschakeld mag
worden als alle andere versterkers
al aktief zijn. Hierdoor worden on-
der andere hinderlijke inschakel-
klikken in de luidsprekers onder-
drukt.
De voeding voor de schakeling

144

wordt rechtstreeks uit het lichtnet
afgeleid via kondensator Cl, weer-
stand Rl en de bruggelijkrichter
die opgebouwd is met Dl ... 04.
Dedioden moeten in staat zijn om
een inschakelstroom van circa 1 A
te verwerken. Weerstand R6 zorgt
er voor dat kondensator Cl na het
wegvallen van de netspanning
snel ontladen wordt, in verband
met de veiligheid. Dezeweerstand
moet wel een type zijn dat mini-
maal een wisselspanning van

geboden aan een LC-fiIter dat uit
twee sekties bestaat. Dit filter
haalt alle horizontale synchroni-
satie-pulsen (H5YNC)uit het sig-
naal, zodat uiteindelijk alleen de
vertikale (raster of V5YNC) syn-
chronisatie-pulsen bij de ingang
van opamp IC1b aan komen. Net
zoals bij het C5YNC-signaalhet ge-
val is, kan ook dit signaal met be-
hulp van een schakelaar (52) geïn-
verteerd worden.
De hele schakeling verbruikt
slechts 200/iA bij een voedings-
spanning van 5 V. De voeding zal
daarom in de praktijk geen proble-
men opleveren.

(914077)

Onderdelenlijst

Weerstanden:
R1.R6 "'" 2 XI k
R2=lx1M
R3.R5,R8 = 3 x 22 k
R4 .,; 1 x 220k
R7 = 1 x 10 k

Kondensatoren:
Cl == 1 y/ 15 n
C2 == 1 x 330 P
C3 == 1 x 10 p/16 V
C4 "" 1 x47 p/16 V

.C5 =< 1 x 33 n
C6 ct 1 x 2n2
C7 c: 1 x 68 n
C8 "" 1 x InS
C9 == 1 x 33 n

Halfgeleiders:
Dl c 1 x BAT85
ICI == 1 x TLC272
IC2 == 1 x 40.30BE

Diversen:
Ll,L2 == 2 x 47rnH (radiaal)
KLK2,K3 "'" 3x clnch-ohasslsdeel
voor prmt-montage

51.52= 2)( miniatuur-schakelaar. I
x maak

printerS 914077 (zie pag. 6)

250 V of een gelijkspanning van
400 V kan verdragen. Is een exem-
plaar met deze specifikaties niet
te krijgen, dan mogen ook twee
gewone weerstanden van 330 kQ
in serie geschakeld worden.
De voedingsspanning wordt door
beide zenerdioden gestabiliseerd
op een waarde van 24 V voor de
hele schakeling en 12 V voor ICL
een 4040. Het afvlakken van de
spanning komt voor rekening van
C2 en C3.
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101- elektronische
inschakelvertraging

Deze digitale inschakelvertraging
maakt het mogelijk om met een
vast ingestelde vertragingstijd
systemen in te schakelen. Dit kan
handig zijn bij bijvoorbeeld PA-in-
stallaties waar de vermogens-
versterker pas ingeschakeld mag
worden als alle andere versterkers
al aktief zijn. Hierdoor worden on-
der andere hinderlijke inschakel-
klikken in de luidsprekers onder-
drukt.
De voeding voor de schakeling

144

wordt rechtstreeks uit het lichtnet
afgeleid via kondensator Cl, weer-
stand RI en de bruggelijkrichter
die opgebouwd is met Dl ... D4.
De dioden moeten in staat zijn om
een inschakelstroom van circa I A
te verwerken. Weerstand R6 zorgt
er voor dat kondensator CI na het
wegvallen van de netspanning
snel ontladen wordt in verband
met de veiligheid. Deze weerstand
moet wel een type zijn dat mini-
maal een wisselspanning van

geboden aan een LC-filter dat uit
twee sektles bestaat. Dit filter
haalt alle horizontale synchroni-
satie-pulsen (H5YNC) uit het sig-
naal. zodat uiteindelijk alleen de
vertikale (raster of V5YNC) syn-
chronisatle-putsen bij de ingang
van opamp IClb aan komen. Net
zoals bij het C5YNC-signaal het ge-
val is, kan ook dit signaal met be-
hulp van een schakelaar (52) geïn-
verteerd worden.
De hele schakeling verbruikt
slechts 200/-IA bij een voedings-
spanning van 5 V. De voeding zal
daarom in de praktijk geen proble-
men opleveren.

(914077)

Onderdelen liJst

Weerstanden:
Rl.R6 = 2 x 1 k
R2 a 1 X 1 M
R:I,R5,RB = .3 X 22 k
R4 - I X 220 k
R7 - LX 10 k

Kondensatoren:

Cl - 1 " 15 n
C2 - 1 X .3.30 P
C.3 - 1 X 10 ~/l6 V
C4 - 1 X 47 ~/16 V
C5-Jx.3.3n·
C6 = 1 X 2n2
C7 - 1 X 6B n
CB - 1 xt n5
C9 = 1 X .3.3n

Halfgeleiders:
Dl = I X BAT85
ICI = 1X TLC272
IC2 = 1 X 40.30BE

Diversen:
L1.L2 = 2 X 47 mH (radiaal)
K1.K2,K.3 - .3x cinch-chasslsdeel
voor print-montage

S1.52 - 2 X miniatuur-schakelaar, 1
X maak

print ErS 914077 (zie pag. 6)

250 V of een gelijkspanning van
400 V kan verdragen. Is een exem-
plaar met deze specifikaties niet
te krijgen, dan mogen ook twee
gewone weerstanden van 330 kQ
in serie geschakeld worden.
De voedingsspanning wordt door
beide zenerdioden gestabiliseerd
op een waarde van 24 V voor de
hele schakeling en 12 V voor ICI,
een 4040_ Het afvlakken van de
spanning komt voor rekening van
C2 en C3.
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De schakeling gebruikt de netfre-
kwentie als tijdbasis. Het 50-Hz-
kloksignaal wordt van de netspan-
ning afgeleid met behulp van D5
en een spanningsdeler die opgezet
is met R2 en R3. Het signaal heeft
na de verzwakking een nivo van
circa II V en staat op de klok-in-
gang van ICI. Na 2'0 klokpulsen
wordt uitgang QII (Pen 15) hoog,
er staat dan dus een spanning van
12 V op deze aansluiting. Indien
kontakt 2 van DIP-schakelaar SI
gesloten is, wordt de gate van de
N-kanaal VMOS-FETTI op dat mo-
ment hoog gemaakt. De transistor
gaat hierdoor geleiden en het re-
lais wordt aangetrokken. Zijn -
zoals in het schema aangegeven
- alle kontakten van SI geopend,
dan is de gate via weerstand R5
kontinu met de voedingsspanning
verbonden. Het relais is dan ook
direkt geaktiveerd als de voe-
dingsspanning wordt ingescha-
keld, Het geleiden van T I heeft
verder tot gevolg dat via diode D9
de klok-ingang van het IC laag ge-
maakt wordt. De teller is daarmee
geblokkeerd en blijft in die stand
staan.
De verschillende vertragingstijden
die met de DIP-schakelaar gekozen
kunnen worden, staan in tabel I,
Luxueus wordt het als in plaats
van de DIP-schakelaar een BCD-
schakelaar gebruikt wordt. Dat
maakt de tijden-instelling nog
flexibeler.
Direkt na het inschakelen van de
voeding (en als T I dan niet meteen
gaat geleiden) zet een door C4 en
R4 opgewekte positieve span-
ningspuls het IC terug in zijn
startpositie (reset). Diode D8 be-

Rel; V23l27 'A0006·A 101

•
914122·11

loopdiode die spanningspieken
onderdrukt die ontstaan in de re-
laisspoel als de stroom door het
relais wordt uitgeschakeld. De
door de schakeling opgenomen
stroom wordt bepaald door de
waarde van CI en bedraagt in dil
geval ongeveer 30 mA.
Attentie: alle delen van de schake-
ling zijn direkt met het lichtnet
verbonden. Het testen van de
schakeling is dan ook alleen toe-
gestaan als er gebruik gemaakt
wordt van een scheidingstransfor-
mator. De schakeling moet zoda-
nig in een behuizing ingebouwd
worden dat het onmogelijk is om
spanningvoerende delen aan te ra-
ken. Lees voor alle zekerheid ook
nog eens de veiligheidspagina
vooraan in dit blad.

grenst de reset-puls tot een voor
het IC veilige waarde. Bij het star-
ten van een nieuwe telcyclus staat
het IC dus altijd netjes in zijn
nulstand. Diode DIO is een vrij-

Tabel!. VertragingstIjden.

schakelaars 51 Tijd
1 2 :3 4 (s)

0 0 0 0 0,0
0 0 0 .I 5•.1
0 0 J 0 10,2
0 0 I I l5.4
0 1 0 0 20.5
0 I 0 I 25.6
0 I I 0 :30.7
0 I I 1 :35.8
J 0 0 0 41.0
J 0 0 1 46.1
J 0 .1 0 51,2
.I 0 1 1 56,:3
.I 1 0 0 6L4
.I 1 0 1 66.6
.1 1 1 0 71.7
1 1 l 1 76.8

(914122)

ontwerp: O. Peltz (Duitsland)

102- single-chip-netvoeding
De HV-2405E van Harris is een IC
waarmee uit de netspanning
rechtstreeks een gestabiliseerde
gelijkspanning van 5 tot 24 V kan
worden afgeleid bij stromen tot
50 mA. Er zijn slechts enkele ex-
terne komponenten nodig. zoals
de standaard-applikatie (figuur I)
laat zien.
Het IC bevat intern twee regeltrap-
pen (figuur 2). De eerste bestaat
uit een voorregeling die een vrij
grote kondensator (C2 in het sche-
ma) tijdens het begin van elke pe-
riode zolang met de netspanning
verbindt totdat deze geladen is tot
een spanning die ongeveer gelijk
is aan de gewenste uitgangsspan-
ning plus 6 V. De geladen konden-
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gang van ICI. Na 2'0 klokpulsen
wordt uitgang QII (Pen 15) hoog,
er staat dan dus een spanning van
12 V op deze aansluiting. Indien
kontakt 2 van DIP-schakelaar SI
gesloten is, wordt de gate van de
N-kanaal VMOS-FETTI op dat mo-
ment hoog gemaakt. De transistor
gaat hierdoor geleiden en het re-
lais wordt aangetrokken. Zijn -
zoals in het schema aangegeven
- alle kontakten van SI geopend,
dan is de gate via weerstand R5
kontinu met de voedingsspanning
verbonden. Het relais is dan ook
direkt geaktiveerd als de voe-
dingsspanning wordt ingescha-
keld, Het geleiden van T I heeft
verder tot gevolg dat via diode D9
de klok-ingang van het IC laag ge-
maakt wordt. De teller is daarmee
geblokkeerd en blijft in die stand
staan.
De verschillende vertragingstijden
die met de DIP-schakelaar gekozen
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Luxueus wordt het als in plaats
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schakelaar gebruikt wordt. Dat
maakt de tijden-instelling nog
flexibeler.
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voeding (en als T I dan niet meteen
gaat geleiden) zet een door C4 en
R4 opgewekte positieve span-
ningspuls het IC terug in zijn
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relais wordt uitgeschakeld. De
door de schakeling opgenomen
stroom wordt bepaald door de
waarde van CI en bedraagt in dil
geval ongeveer 30 mA.
Attentie: alle delen van de schake-
ling zijn direkt met het lichtnet
verbonden. Het testen van de
schakeling is dan ook alleen toe-
gestaan als er gebruik gemaakt
wordt van een scheidingstransfor-
mator. De schakeling moet zoda-
nig in een behuizing ingebouwd
worden dat het onmogelijk is om
spanningvoerende delen aan te ra-
ken. Lees voor alle zekerheid ook
nog eens de veiligheidspagina
vooraan in dit blad.

grenst de reset-puls tot een voor
het IC veilige waarde. Bij het star-
ten van een nieuwe telcyclus staat
het IC dus altijd netjes in zijn
nulstand. Diode DIO is een vrij-
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1 2 :3 4 (s)
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ontwerp: O. Peltz (Duitsland)

102- single-chip-netvoeding
De HV-2405E van Harris is een IC
waarmee uit de netspanning
rechtstreeks een gestabiliseerde
gelijkspanning van 5 tot 24 V kan
worden afgeleid bij stromen tot
50 mA. Er zijn slechts enkele ex-
terne komponenten nodig. zoals
de standaard-applikatie (figuur I)
laat zien.
Het IC bevat intern twee regeltrap-
pen (figuur 2). De eerste bestaat
uit een voorregeling die een vrij
grote kondensator (C2 in het sche-
ma) tijdens het begin van elke pe-
riode zolang met de netspanning
verbindt totdat deze geladen is tot
een spanning die ongeveer gelijk
is aan de gewenste uitgangsspan-
ning plus 6 V. De geladen konden-
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sator levert de voedingsspanning
voor een serieregelaar die het
tweede deel van het IC vormt. Op
pen 6 van het IC staat een gestabi·
liseerde spanning die in het sche-

ma met potmeter PI kan worden
ingesteld tussen 5 en 24 V. Door
de stroom die de aangesloten be-
lasting vraagt, zal elko C2 meer of
minder ontladen worden. De voor-

2
C HIGH HY. e-oec •,

",,1 ou;

Uc.lSWITCHINQ IIOI.IAGE
Cl euc- REGl,JLAIon AEGUlJiTOR

• INHIBH VSCNSE<of 3

RETURN
I

PRI;> R(GUL..I.TOR CAP e

- .
C2 914113-12

103-
De 5202D52. een geïntegreerd so-
lld-state-retais van 5harp. is al di-
verse malen in Elektuur-sch akelin-
gen toegepast. De reden voor het
gebruik van een dergelijke kornpo-
nent ligt natuurlijk voor de hand.
want daardoor worden al gauw
tien diskrete komponenten
bespaard. Toch blijft de inzetbaar-
heid beperkt tot die situaties
waarbij tussen de stuur- en de
schakelzijde geen galvanische
scheiding vereist is. Want ondanks
het feit dat beide zijden via een op-
to·isolator met elkaar in verbin·
ding staan, voldoet dit solid-sta-
te-relais niet aan de vereiste
doorslagspanning voor klas-
se-2-apparatuur. Bovendien is de
afstand tussen de aansluitpennen
volgens de geldende NEN·norm
(3544) te krap bemeten.
Voor al die toepassingen waarbij
een galvanische scheiding onont-
beerlijk is, levert 5harp tegenwoor·
dig ook een solid·state·relais dat
wel aan de veiligheidsvoorschrif-
ten voldoet: de 5201504. In de
kleine relais·behuizing zijn onder
andere een opto·isolator met voor-
schakelweerstand. een nuldoor-
gangsdetektor en een verrno-
genstriac ondergebracht. We moe-
ten hierbij opmerken dat uit de
aanwezigheid van de nuldoor-
gangsdetektor direkt gekonklu·
deerd kan worden dat het relais
eigenlijk alleen bestemd is voor
het schakelen van ohmse betastin-
gen! De ingebouwde voorschaket-
weerstand begrenst de stroom
door de LED van de optische isola-
tor. Vaak zal echter nog een extra
weerstand in serie met de stuurin-
gang nodig zijn, want de waarde
van de interne weerstand bedraagt
slechts 130 Q.
Om het gebruik van het solid-sta-
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regeling zorgt er echter voor dat
de elko elke periode weer voldoen-
de bijgeladen wordt.
Let er bij deze schakel i ng op dat ze
galvanisch met het net is verbon-
den. ook de uitgangen! Alle hierop
aangesloten apparatuur is daar-
door ook gekoppeld aan het licht-
net en aanraking is dus levensge-
vaarlijk! In dit verband verwijzen
we nog eens naar de veiligheids-
pagina op bladzijde 9.

bron: Alfred îieye Eneteennik
Gmbtt (Duitsland)

veilig solid-state-relais

(914113)

1
SV...l0Vr-_--"

te-relais wat te vergemakkelijken
hebben wij een printje ontworpen
waar behalve het relais zelf ook
nog een aantal andere zinvolle
komponenten een plaatsje vin-
den. RI is de externe voorschakel-
weerstand. De waarde die uitein-
delijk voor RI gekozen moet wor-
den. hangt af van de stuurspan-
ning en de benodigde ont-
steekstroom. Deze laatste blijkt
enigszins afhankelijk te zijn van
de te schakelen belasting, maar
ligt in het algemeen tussen 5 en
20 mA. Enig experimenteren kan
hier natuurlijk geen kwaad. zo-
lang u er maar voor zorgt dat de
ingangsstroom niet groter wordt
dan zo'n 40 mA. De minimaal toe-
gestane waarde van RI bij een
stuurspanning Us kunt u eenvou-
dig met de volgende formule bere-
kenen:
RI "" 25 (U, - 2,4) - 130 (Q). In
deze formule zijn we uitgegaan
van de maximale stuurstroom
(40 mA). Wilt u de stroom verla-
gen, dan vervangt u in de formule
het getal 25 door I/I, om de
juiste waarde voor RI te bereke-
nen.
Over de resterende komponenten

;g
Vl~~

0°
Vl'"_Vl

914008 ·11

OnderdelenlIjst

Weerstanden:
Rl a 1. X 100 Q (zie tekst)
R2 = 1 x 100 Q/2.5 W

Kondensatoren:
Cl = 1 x 1.00 n/630 V

Halfgeleiders:
Dl = lxlN4004
02 - I x rode LED
ISO1 = 1 x 5201504 (Sharp)

Diversen:
Kl = 1x printkroonsteen, steek
5mm

K2 = 1x printkroonsteen. steek
10 mm

2
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kunnen we kort zijn. Diode Dl
zorgt er voor dat het verkeerd om
aansluiten van de ingang geen
schade kan toebrengen aan het
solid-state-relais. LED D2 geeft
aan of er wel of geen stuurstroom

104--
Deze doorfluiter is bijzonder han-
dig voor het testen van (delen van)
elektronische schakelingen. Het
apparaatje bestaat uit twee delen,
een oscillator die een testtoon van
1 kHz produceert en een detektor
die het opgepikte signaal ver-
sterkt en via een vermogenstrapje
in een luidspreker hoorbaar
maakt. Het geheel is zodanig op-
gezet dat de stroomopname ge-
ring is en het zaakje uit een kleine
9-V-batterij gevoed kan worden.
ICla fungeert als blokgolf-genera-
tor, waarbij de frekwentie bepaald
wordt door de waarde van R4 en
C2. Met de gegeven waarden krij-
gen we een blok van circa 1 kHz
waarvan de frekwentie nauwelijks
beïnvloed wordt door variaties in
de voedingsspanning. Via C3, R5,
potmeter PI en C4 gaat het sig-
naal naar de ingang van de te
testen schakeling. Bij 9 V voe-
dingsspanning is het maximale
uitgangsnivo op de loper van PI
circa 3,5 Vu. Door SI te sluiten
kan men de uitgangsspanning
met een faktor 14 verkleinen.
Bij het meetgedeelte komt het sig-
naal binnen op de (hoogohmige)
potmeter P2 (gevoeligheidsinstel-
ling). R9, Dl en D2 beveiligen het
navolgende gedeelte tegen te gro-
te ingangsspanningen. Nadat het
signaal door IClb gebufferd is,
gaat het via C6 en P3 naar een ver-
mogens-IC van het type LM386.
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loopt en het netwerkje R2/Cl be-
schermt de triac tegen span-
ningspieken. Het vermogen dat
met dit kontaktloos relais gescha-
keld mag worden, bedraagt bij een
netspanning van 220 V maximaal

doort/uiter
Hier vindt een flinke stroom-
en spanningsversterking plaats,
waarna een 8-Q-luidsprekertje
aangestuurd wordt.
Bij het prototype bleek de stroom-
opname van de hele schakeling,
zonder geluid uit de luidspreker,
circa 7 mA te bedragen. Afhanke-·
lijk van de hoeveelheid lawaai uit

330 W. De effektieve laststroom
bereikt dan namelijk de maximaal
toelaatbare waarde van 1,5 A.

(914008)

de luidspreker kan dit oplopen tot
bijna 200 mA. Met P3 kan men de
maximale uitsturing van het eind-
trapje vastleggen, zodat ook de
stroomopname niet al te groot
kan worden.

(914084)

naar een idee van L. Roerade
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kunnen we kort zijn. Diode DI
zorgt er voor dat het verkeerd om
aansluiten van de ingang geen
schade kan toebrengen aan het
solid-state-rclais. LED D2 geeft
aan of er wel of geen stuurstroom

104-
Deze doorfluiter is bijzonder han-
dig voor het testen van (delen van)
elektronische schakelingen. Het
apparaatje bestaat uit twee delen,
een oscillator die een testtoon van
I kHz produceert en een detektor
die het opgepikte signaal ver-
sterkt en via een vermogenstrapje
in een luidspreker hoorbaar
maakt. Het geheel is zodanig op-
gezet dat de stroomopname ge-
ring is en het zaakje uit een kleine
9-V-batterij gevoed kan worden.
IC Ia fu ngeert als blokgolf·genera-
tor, waarbij de frekwentie bepaald
wordt door de waarde van R4 en
C2, Met de gegeven waarden krij-
gen we een blok van circa I kHz
waarvan de frekwentie nauwelijks
beïnvloed wordt door variaties in
de voedingsspanning. Via C3, R5,
potmeter PI en C4 gaat het sig-
naal naar de ingang van de te
testen schakeling. Bij 9 V voe-
dingsspanning is het maximale
uitgangsnivo op de loper van PI
circa 3,5 Vu. Door 51 te sluiten
kan men de uitgangsspanning
met een faktor 14 verkleinen.
Bij het meetgedeelte komt het sig·
naai binnen op de (hoogohmige)
potmeter P2 (gevoeligheidsinstel-
ling). R9, DI en D2 beveiligen het
navolgende gedeelte tegen te gro-
te ingangsspanningen. Nadat het
signaal door ICI b gebufferd is,
gaat het via C6 en P3 naar een ver-
mogens-IC van het type LM386.
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loopt en het netwerkje R2 IC I beo
schermt de triac tegen span-
ningspieken. Het vermogen dat
met dit kontaktloos relais gescha-
keld mag worden, bedraagt bij een
netspanning van 220 V maximaal

doort/uiter
Hier vindt een flinke stroom-
en spanningsversterking plaats,
waarna een 8-Q·luidsprekertje
aangestuurd wordt.
Bij het prototype bleek de stroom-
opname van de hele schakeling,
zonder geluid uit de luidspreker,
circa 7 mA te bedragen. Aftranke-
lijk van de hoeveelheid lawaai uit

330 W. De effektleve laststroom
bereikt dan namelijk de maximaal
toelaatbare waarde van 1.5 A.

(914008)

de luidspreker kan dit oplopen tot
bijna 200 mA. Met P3 kan men de
maximale uitsturing van het eind-
trapje vastleggen, zodat ook de
stroomopname niet al te groot
kan worden.

(914084)

naar een idee van L. Roerade
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105~
Uit slechts enkele komponenten
bestaat deze antenneversterker
die frekwenties van 40 tot
860 MHz circa 20 dB versterkt.
Door het ruime frekwentiebereik is
de versterker geschikt voor de
VHF- en UHF-banden en voor de
FM-band. Over de schakeling kun-
nen we kort zijn: ICI versterkt de
antennesignalen. Over de voeding
vertellen we iets meer. Omdat de
beste plek voor de versterker zo
dicht mogelijk bij de antenne is,
wordt deze via de koaxkabel ge-
voed met een zogeheten fantoom-
voeding. We kunnen dan zonder
extra verbindingen de versterker
bij de antenne monteren en de
voeding aan de andere kant van de
kabel bij de TV uit een netadapter
halen. Op de koax staan dus zowel
de voedingsspanning als het HF-
signaal. Bij de versterker zorgt C4
er voor dat het HF-signaal wel op
de kabel komt, maar dat de voe-
dingsspanning niet op de verster-
ker-uitgang komt. Met L2 is het
net omgekeerd. Die laat de voe-
dingsspanning wel door naar de
voedingsaansluiting van ICL
maar blokkeert de HF-signalen.
Aan de andere kant van de kabel
doen we iets soortgelijks met de
voedingsschakeling in figuur 2.
Via Ll ontvangt de koax de gelijk-
spanning die via bus BUI wordt
aangevoerd. Met C2 houden we die
gelijkspanning weg van de TV die
via BU3 wordt aangesloten. De
voedingsspanning op BUI moet
tussen 5 en 8 V liggen. Dat mag

breedband-
antenneversterker
een gestabiliseerde of een on-
gestabiliseerde voeding zijn. Bij
een ongestabiliseerde netadapter
zet u de uitgangsspanningsscha-
kelaar het beste op 4,5 V. De erva-
ring leert dat de onbelaste span-
ning dan ongeveer 6,5 à 7 V is.
Omdat de versterker de voeding
nauwelijks belast, is dat dus een
prima voedingsspanning.
Versterker en voeding worden on-
dergebracht in twee kleine blikken
doosjes, voorzien van stekers. U
kunt ze dus zo op de koax-aanslui-
tingen prikken. Het printje voor de
versterker heeft 3 komponenten
op de komponentenzijde en 3
komponenten op de koperzijde.
Zitten de komponenten op de
print, dan wordt een strook blik
rond de print gebogen en van de
in- en uitgangsbus voorzien. Daar-
na wordt de print in de blikken
rand vastgezet met de kom ponen-
tenzijde naar de middenaanslui-
ting van de bussen. In principe
kunnen nu ook de deksels van het
blikken doosje worden vastgesol-
deerd, maar even de eerste test af-

.wachten is verstandiger.
Voor de voeding is geen print no-
dig. De foto in figuur 5 laat zien
hoe de onderdelen in hetzelfde
model blikken behuizing als de
versterker worden ondergebracht.
Omdat in het ELV-bouwpakket
voor versterker en voeding hetzelf-
de voorgestanste blikpakket is
toegevoegd, moet bij de versterker
het gat in de lange zijde (bij de
voeding zit daar BUI) worden

1
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dichtgesoldeerd. Tot slot worden
na het testen de blikken doosjes
rondom dicht gesoldeerd.

(909514)
ontwerp. © 1991 ELV Ombl1

Onderdelenlijst

Kondensatoren:
Cl ;: 1 >< 22 n keramisch
Cl ;: 1 x 820p
C3,C4,C6 ;;0: :>x 10 n (SMD)
CS ;;0: 1 x 1001'1/16 V

Halfge leiderg;
lCI ::: 1 xNES205

Diversen:
Ll,L2 = 2 x 20nH
BUI == 1 x :>j5-mrn~kllnkstekerbus
BU2,BU4 ==2. x koax-chasslsdeel.

female
BU3,BU5== 2. xkoax-chasslsdeeL
male

komponentenzjjde
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106- super-eenvoudige
halfgeleidertester

Met deze tester is bijna elke diskre-
te halfgeleider op zijn werking te
kontroleren. De tester is opgezet
rond één CMOS-IC en een twee-
kleurige LED. Een van de Schmitt-
trigger-NAND's uit het IC (ICIa)
vormt met R2 en CI een blokgolf-
generator. Met ICI b en ICIcl IC Id
maken we tussen pen 4 en pen
10/11 een blokspanning die tel-
kens van polariteit verwisselt.
Daardoor kunnen we zowel NPN-
als PNP-transistoren testen en hoe-
ven dioden bij het meten niet te
worden omgedraaid. Om de tran-
sistoren tijdens de test van basis-
stroom te voorzien, zijn R3 en PI
aanwezig. De stand van PI is in
kombinatie met de helderheid van
de oplichtende LED een indikatie
voor de stroomversterking van de
transistor. PI kunt u - om de
schakeling klein te houden - zo-
als getekend uitvoeren als instel-
pot. maar er is natuurlijk niks op
tegen om daar een "echte" potme-
ter voor te nemen.
Het meten met de tester is redelijk
simpel. Als beide LED's oplichten,
dan is er duidelijk iets mis met de
halfgeleider (uitzondering: een
ontstoken triac). Ook het niet
oplichten van een LED is een
slecht teken. Bij een transistor kan
het dan nog zijn dat de basis-

stroom te laag is, maar als PI al op
minimale weerstand staat. dan is
er toch iets mis. U moet uiteraard
wel de emitter. basis en kollektor
aansluiten zoals aangegeven in
het schema. Bij een goede tran-
sistor kunt u dan aan de kleur van
de LED zien of het een NPN-of een
PNP-transistor is. Bij een diode kan
aan de kleur van de LED worden
herkend in welke richting de diode
is aangesloten. De tester is ten-
slotte ook te gebruiken als verbin-

dingstester, door een paar meet-
pennen op de schakeling aan te
sluiten.
Als er geen komponent wordt ge-
test. dan neemt de schakeling een
stroom op van ongeveer 300 f-'A.
Bij kortgesloten meetpennen
loopt dat op tot maximaal 7,5 mA.
Een 9-V-batterij kan dus een rede-
lijk lang leven beschoren zijn.

(914081)

ontwerp: Amrit Bir Tiwene (India)

107- 2764-EPROM-emulator
Deze emutater kan gebruikt wor-
den om een EPROM van het type
2764 in een bestaande schakeling
te vervangen door een statische
RAM. Natuurlijk zijn schakelingen
van dit type al eerder in Elektuur
verschenen, maar toch hebben we
een goede reden om deze EPROM-
ernulator te presenteren. De scha-
keling blinkt namelijk uit door
zijn kom pakte opzet. Ze past kom-
pleet met de standby-voeding op
een printje van 10,5 x 4 cm. De
schakeling gedraagt zich voor de
buitenwereld op exakt dezelfde
manier als een gewone 2764. Bij
de programmeerspanning heeft
men de keuze uit een spanning
van 12,5 of 21 V. Een ander voor-
deel van de emulator is dat gedu-
rende de ontwikkelperiode niet
iedere keer een EPROM qepro-
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A2 8 A2
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A5 5 A5

~A6

~~A7
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~A9
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Ne~

...
904099-11

28 11
+5V Ne

IC1

6264

AO 10 AO

Al 9 Al

A2 8 A2

A3 7 A3

A4 6 A4

A5 5 A5

A6 4 A6

A7 3 A7

A8 25 A8

A9 24 A9

AlO 21 AIO

All 23 All

A12 2 A12

grammeerd en vervolgens weer ge-
wist hoeft te worden. Hierdoor
wordt een aanzienlijke tijdbespa-
ring bereikt.
Schakelaar S2 wordt gebruikt om
de schakeling te aktiveren. Zolang
S2 gesloten is, is de schakeling in-
aktief en kan van buiten af geen
invloed worden. uitgeoefend op het
geheugen. Het geheugen staat

dan in de zogenaamde standby-
mode. Deze standby-mode moet
gekozen worden als de schakeling
lange tijd niet gebruikt wordt,
danwel in of uit een schakeling ge-
nomen wordt. Als schakelaar 52
geopend is, wordt de beveiliging
van de geheugeninhoud gereali-
seerd door IC2, T4 en Tl. Het wis-
sen van de geheugeninhoud (zo-

Onderdele.nlijst

2 (print-Iayout in spiegelbeeld)

Weerstanden:
R1,R8 ::::2 x 22k
R2,R15 ... 2 x 100 Q
ft5,R4 ::::2 x 560k
R5,R11 0: 2 x 68 k.
R6 1x 39 k.
R7 = 1 x 3k.3
R9 ::::1x 330 Q
RIO::::: 1x 560 Q
R12,R14,R16 ... .3 x 1 k
R13 = 1 x 3k.9
R17 = I x weerstand-array 8 x 47 k
PI = 1 x 250·k-instelpotmeter

Kondensatoren:
Cl I x 100 n
C2 I x 21-12/16 V
C3 I x 100 P

Halfgeleiders:
01,05 ::::2 x BAT 85
02 1 x 1N4148
03 = 1 x 3V3i400 mW
04 =: 1 x 2V7/400 mW
T1,T4 ::::2 x BC5568
T2 =: 1 x 80140
T3 =: 1 x 8C547B
ICI 1 x 6264
IC2 1 x 74HCT132
IC3 1 x 74J1CT02

Diversen:
SI ... S3 = 3 x schuifschakelaar 1

IX wissel, voor prtntmontage
8att1= 1 x 3-V-lithiurnbatte.rij

elektuur 7/8-91150



dat in alle lokaties FFH staat) is
mogelijk met SI. Zet hiertoe SI in
de stand "Erase" en plaats de
emulator in een EPROM-program-
mer. Aktiveer nu de funktie "Blank
Check" of "Read Out" van de pro-
grammer. Als deze routine is afge-
rond, is de hele inhoud op FF" ge-
zet en kan SI weer in de gewone
stand geplaatst worden. De
"EPROM" kan nu op de voor een
EPROM gebruikelijke wijze gepro-

grammeerd worden. Daarna moet
52 gesloten worden en kan de
emulator op zijn uiteindelijke
plaats in de schakeling worden ge-
zet. Voor het starten van die scha-
keling moet 52 weer geopend wor-
den. zodat hij in de stand "Active"
staat. Met schakelaar 53 kan de
batterij-voeding worden uitge-
schakeld. In dat geval zal de RAM-
inhoud natuurlijk verloren gaan.
Zoals op de foto te zien is, worden

het lek van elektuur
grote printer-buffer
(maart &' april 1989)
In de onderdelen lijst heeft kon-
densator C5 een nul teveel gekre-
gen. De waarde van deze konden-
sator met la f'F zijn, zoals het
schema ook vermeldt. In het sche-
ma zelf zijn de meetpunten N en 0
onderling verwisseld.

EPROI'l-emulator
(april 1990)
Zowel in het schema als in de on-
derdelenlijst is het typenummer
voor IC5 niet helemaal korrekt.
IC5 moet een 74HCT574 zijn.

high-current h re- meter
(september 1990)
Onder het kopje "opbouw" wordt
vermeld hoe de weerstanden
R20 ... R25 aan 53 moet worden
gesoldeerd. Helaas zijn daarbij de
pennummers van de schakelaar
verwisseld. Het had moeten zijn:
R20 aan pen 6, R21 aan pen 5, en-
zovoort.
Op de meterschaal van de hrr,-rne-
ter zijn enkele schaalstrepen niet
op de juiste plaats terecht geko-
men. Bij een meter die een volle-
schaal-uitslag van 90° maakt, is
de hoek waarop het schaalstreepje
getekend moet worden uit te reke-
nen met 900/waarde. U kunt dan
gelijk nog een paar schaalstrepen
aan hel bovenste deel van de
chaal toevoegen.

veelzijdige l'IiCd-lader
(december 1990)
Bij het intikken van de onderde-
lenlijst is in de waarde van C7 een
2 vergeten. Zoals het schema al
laat zien. moet C7 een waarde van
2200 f'F hebben. Een ander pro-
bleern kan de verkrijgbaarheid
van D5 zijn. Als de BYW29/100
niet te krijgen is, kunt u uitwijken
naar de BY229. Tot slot nog een
korrektie in de afregelprocedure.
In de tekst staat dat de spanning
tussen punt G en de plus van K2
met P4 moet worden afgeregeld.
Deze spanning is echter konstant
en onafhankelijk van P4. Met P4
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kunt u wel de spanning tussen de
punten G en H afregelen. Daarvoor
stelt u zoals beschreven in de
tekst de schakeling in op 8 cellen
en wordt een spanning van 8 V
aangesloten op K2. Daarna regelt
u met P4 de spanning tussen G en
H af op 7 V.

multi-spot doka-timer
(jenueri 1991)
In de onderdelen lijst zijn we CI6
vergeten. In het schema staat wel
de waarde, namelijk 33 pF.

PC-meetkaart - deel 2
(jsnueri 1991)
Het blijkt dat de 79L08 (ICI7) niet
of moeilijk leverbaar is. U kunt
echter ook een 7908 plaatsen, die
eenzelfde pinning heeft. De 7908
heeft echter ook grotere buiten-
maten. Let er daarom op dat het IC
niet zo ver uitsteekt dat de print in
het ernaast gelegen PC-slot ge-
raakt wordt.

watt-meter
(maart 1991)
In de tekst zijn onder het kopje
"afregel procedure" op de zevende
en de twaalfde regel van onder de
aanduidingen voor P4 en P5 ver-
wisseld. Er behoort dus te staan:
" ... de wisselspanning op uitgang
A met behulp van PS op een mini-
maal nivo ... " en " ... Nu kan met
P4 de offset van de V-ingangen af-
geregeld ... ".

halogeenlampdimmer
(maart 1991)
In het schema van de zender blij-
ken twee foutjes te zitten (de print
is wel goed). De naamloze weer-
stand die tussen C I en R2 gete-
kend is, is weerstand RI. Verder is
pen 14 van IC I niet (zoals gete-
kend) verbonden met het knoop-
punt Ril R2, maar met pen 13 van
IC I.

stand-alone-RDS-dekoder
(april 1991)
In de onderdelen lijst staat niet dat
C 15 een l Oû-p-konden sator is en

voor de EPROM-vervangingspen-
nen twee strips IC-kontakten met
extra lange aansluitpennen ge-
bruikt. De aan de onderzijde uit-
stekende aansluitpennen kunnen
eventueel met IC-voetjes verlengd
worden.

(904099)

ontwerp: I. en tt=J. Ehlers (Duits-
land)

CI6 een lB-p-exernplaar. Verder
begint het kondensator-lijstje met
CI,C2 = ; dat moet zijn
Cl,CI2 = .

50-1'1Hz-transverter
(april 1991)
In de onderdelen lijst en bij de
spoelgegevens in het schema
moet voor de spoelen LI en L2 het
type 30 I KN0800 worden geno-
teerd. Verder komt kondensator
C 16 (4p7) te vervallen.
De werking van de schakeling kan
nog worden verbeterd door de vol-
gende veranderingen: Het knoop-
punt L71 R36 kan worden ontkop-
peld met een keramische konden-
sator van LO n naar massa. Met
een 18·k·weerstand van de basis
van T3 naar massa wordt de kring
aan de basis van T3 wat gedempt
zodat de basisspanning binnen de
perken blijft. De afstemming kan
worden verbeterd door L9 te ver-
vangen door een spoel van het ty-
pe 113KN2K1026HM.

I'IIDI-prQgram'changer
(april 1991)
In de hexdurnp van de EPROM zit-
ten een paar routen waardoor de
schakeling verkeerde MIDI-sta-
tus-meldingen verstuurt. De vol-
gende adressen moeten worden
veranderd (adressen en data in
hex-notatie):

adres oud nieuw
OOBC 74 E5
00C7 02 80
00C8 00 CB
00C9 94 F5
OOCA FS 7B
OOCB 7B 12
OOCC 12 00
OOCD 00 D2
OOCE D2 C2
OODO 00 80
OODI 94 C2

EPROM's die via de EPS zijn gepro-
grammeerd. kunt u - met een aan
uzelf geadresseerde en voldoende
gefrankeerde envelop - opsturen
voor een verder kosteloze korrek-
tie. Nieuw geprogrammeerde
EPROM's worden uiteraard gelijk al
van de goede data voorzien.


