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Professor Fixit zit peinzend en verdrietig voor zich uit te staren.
Najarenlang experimenteren is zijn poging om een bijzonder goedkoop soort
brandstof voor auto’s uil te vinden met een geweldige ontploffing naar het rijk
der illusies verdwenen.
Of hel nu aan een verkeerde verhouding van het unieke mengsel lag of aan de
een of andere berekeningsfout zal niemand hem ooit kunnen vertellen.
Waarschijnlijk heeft de opgeklopte slagroom tezamen met het sterk schuimend
waspoeder nog een nevenreactie opgeroepen die lot dit fatale einde heeft geleid.
Wel is zeker dat onze professor nooit meer van zijn scheikundig laboratorium
gebruik zal kunnen maken.
De laatste proefneming heeft zijn 'lab' met de grond gelijk gemaakt en hem
daarmede alle hoop op een glorieuze toekomst ontnomen.
Hel is triest, maar waar.
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Terwijl de professor zo voor zich uit zit te staren, ziet hij zichzelf weer als
jongen van ongeveer veertien jaar, met een ongebreidelde fantasie en een hevig
verlangen om iels nieuws te ontdekken, wat nog geen sterveling had gepresteerd
en wat volgens deskundigen tot het onmogelijke behoorde.
Wat dit 'nieuws' moest worden, vond hij niet zo vreselijk belangrijk; als het
maar nieuw was. Uiteraard miste hij op deze leeftijd nog de benodigde kennis
om iets dergelijks te presteren, maar juist toen ontdekte hij dat een nieuw
'idee' moeilijker te vinden dan te verwezenlijken is.
Weer ziet hij zich de figuurzaag hanteren om de propeller van zijn eerste
'vliegende schotel’ uit te zagen. Net zoals bij zoveel jongens op die leeftijd
werkten vliegende voorwerpen sterk op de verbeelding. Hoe fanatiek heeft hij
toen gewerkt aan dit model! Dagen en nachten is hij bezig geweest
en toen hij eindelijk klaar was en trots als een pauw zijn 'vinding' ging beproeven,
bleek het hele geval niet hoger dan ongeveer vijf centimeter van de grond te komen.
Ook toen al moest hij ervaren dal teleurstellingen zijn pad konden kruisen.

Een dag later las hij in de krant dat de eerste ’Hoovercraft’ Het Kanaal was
overgestoken. Zijn model van ’een vliegende schotel’ leek toch wel verdacht
veel op die Hoovercraft. Zuiver toeval, maar een teleurstellende ontdekking.
Iets wat hem altijd al heeft gefacineerd is het magnetisme en alles wat
hiermede samenhangt, zoals het aardmagnetisme, statische ladingen en ga zo
maar door.
Hij herinnert zich nu weer hoe hij vroeger vaak heeft gespeeld met een aantal
magneten en een metalen bolletje. Hoe graag had hij dit bolletje niet braaf
zwevend tussen magneten willen plaatsen maar steeds werd het evenwicht
weer verstoord. In principe moest het toch mogelijk zijn om een soort van
magnetisch evenwicht te vinden waarin dit bolletje zijn plaats kreeg.
Het zal wel gebrek aan kennis zijn geweest.
Want dit is wel het grootste struikelblok van professor Fixit, hij weet van
alles een klein beetje. Een beetje van de moeilijke materie der atoomfysica,
wat van scheikunde, wat van geofysica en sterrenkunde en wat van de overal te
pas komende elektronica. Hij weet eigenlijk net genoeg om lekker te kunnen
knutselen.
Dat de 'buurtbewoners’ hem het etiket van ’professor’ op zijn rug hebben
geplakt, komt louter door het feit dat hij vaak in zichzelf loopt te praten en te
redeneren. Verder doet hij zijn naam eer aan door voor iedereen klaar te staan
bij het oplossen van technische problemen. Want knutselen kan professor Fixit.
Terwijl al deze gedachten door zijn hoofd dwarrelen, staat hij resoluut op.
Hij is nog nooit bij de pakken neer gaan zitten en zal dat ook nu niet doen.
Zichzelf een rasechte professor voelend, zal hij het bewijs leveren ook.
Met zijn grenzeloze fantasie en knutselcapaciteiten zal hij de mensheid (of wat
genuanceerder: de knutselaars) in vervoering brengen. Het lijkt hem echter
wel verstandiger om het scheikundige vlak, na die laatste luidruchtige mis
lukking, maar te verlaten.
Als slagroom en waspoeder al kunnen ontploffen, kun je geen enkele stof meer
vertrouwen, vindt hij.
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Waarom niet terug naar zijn oude liefde?
Magnetisme, statische en elektrische ladingen, maar vooral de elektronica en
alles wat daarmee samenhangt’
Dat is toch wel het ware terrein voor een echte knutselaar.
Hè, alleen bij het idee krijgt hij het al warm.
Hij neemt zich voor alle gedachtengangen en wetenswaardigheden goed te
noteren, zodat ook de volgende generaties profijt kunnen trekken van zijn
belangrijke ontdekkingen.
Want professor Fixit heeft grootse plannen . . .

De daarop volgende nacht kan de professor de slaap maar niet vatten. Hij rolt
zich om en om en probeert zijn stekende en vermoeide ogen stijf dicht te
knijpen. Er broeit iets in zijn bovenkamer, maar onder woorden brengen kan
hij het niet. Of misschien durft hij het niet.
Het is iets ondefinieerbaars. Een soort idee-fix. Een gedachtengang die zo
nieuw is, dat er een naam voor ontbreekt.
Al draaiend en tollend in zijn, nu door klam zweet koud aanvoelend bed, tracht
hij deze kronkels uit zijn geest te bannen. Het wil niet lukken, zodat hij
vermoeid en met trage bewegingen zijn bed maar uitstapt en zich met een
diepe zucht gaat aankleden. Zo gaat het uiteindelijk ook niet. Al vaker is hij
’s nachts een stukje gaan wandelen om zodoende zijn gedachten te verzetten
en daarna van een verkwikkende slaap te kunnen gaan genieten.
Een vluchtige blik op zijn horloge vertelt hem dat het bijna één uur is, maar
dat houdt onze professor beslist niet tegen.
Hij slaat zijn das om en verlaat zijn kamer.
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Nadat hij de voordeur van zijn schamele pensionwoning in het slot heeft
getrokken, brengen zijn hol klinkende voetstappen hem langzaam weg van het
luide stadsrumoer. De oude kerkklok slaat één keer.
Hij hoort het al niet meer.
Het is alsof bliksemschichten door zijn hersenen klieven en steeds op hetzelfde
punt 'inslaan’. Als hij maar wist op welk punt.
Welk vakje in zijn brein wordt voortdurend toch zo fel belicht? En dan nog met
een intensiteit waardoor hij het niet meer los kan laten.
De professor wordt moe, vreselijk moe.
Niet vanwege de afstand die hij heeft afgelegd, waardoor hij de stad ver achter
zich heeft gelaten en zich nu in het open veld bevindt, maar vanwege de niet te
definiëren gedachten die zo intensief door zijn hoofd spelen.
Wanneer hij de luidruchtige en beslissende ogenblikken van de vorige dag nog
eens de revue laat passeren, schiet hij in een luide lach.
Hoe groots waren zijn plannen en hoe klein bleken de uiteindelijke resultaten
met zijn nieuwe super-brandstof! En hoe blij was hij met zijn nieuwe
gedachtensprong.
Dat andere terrein wat hij nog moet gaan verkennen en waarvan slechts een
klein experimenteel gedeelte uit zijn jonge jaren in zijn geest is blijven hangen.
Zou dit misschien de reden van zijn blijvende onrust kunnen zijn . . .?
Plots staat hij stil en staart naar de heldere, door glinsterende sterren
versierde, hemel.
Het is alsof hierin met sierlijke letters staat gegraveerd waarna hij al de
gehele nacht op zoek is.
Met zijn hoofd achterover en met schitterende ogen leest hij dat ene
belangrijke woord:
'Magnetisme’

De professor voelt zich als een groot kerkorgel waarvan alle registers
tegelijk worden opgengetrokken.
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Dat is het!
Nu weet hij eensklaps weer waarom hij in zijn jeugd zo hartstochtelijk met
magneten speelde.
Die geheimzinnige kracht heeft hem altijd al geboeid.
Ook toen al wilde hij deze kracht beheersen door een metalen bolletje
tussen deze velden in evenwicht te houden.
Op zestienjarige leeftijd lukte dit niet.
Misschien kwam het omdat er toen nog geen IC’s waren die de procesbesturingstechniek pas echt mogelijk maakten.
Maar nu! Nu zal hij het waar maken.
Blij en opgetogen keert professor Fixit huiswaarts, onderwijl in zichzelf
pratend en redenerend.
Er zullen nog wel enkele problemen rijzen doordat zijn oude werkplaats na
zijn laatste experiment met de grond gelijk is gemaakt, maar daar is allemaal
overheen te komen.
Zulke, in zijn ogen, onbelangrijke dingen mogen haast geen naam hebben.
Hoofdzaak is dat het idee is geboren en daar is hij dan ook erg gelukkig mee.
Thuis aangekomen loopt hij, vrolijk zingend, de gammele trap naar
zijn gehuurde zolderkamer op.
Dat hij hierdoor de diepe slaap van zijn medebewoners in het pension verstoort,
realiseert de opgetogen professor zich in het geheel niet.
Na nog enkele ogenblikken, in gedachte verzonken, door zijn dakraampje naar
de goudgele maan te hebben gestaard, ploft hij oververmoeid in zijn bed en
valt in een droomloze slaap . . .
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De volgende morgen wordt de professor op abrupte wijze gewekt door een
aanhoudend gebonk op zijn kamerdeur.
Normaal gesproken zou hij vlot geantwoord hebben, maar nu heeft hij toch wel
enige tijd nodig om tot zichzelf te komen.
De gebeurtenissen van gisteren en de nachtelijke wandeling laten zich duidelijk
gelden.
Daar komt nog bij dat hij dat venijnige geklop uit duizenden herkent.
Geen mens kan met zijn handen zoveel herrie maken op een deur als zijn
pensionhoudster, vooral wanneer haar humeur niet al te best is.
Toen hij enige tijd geleden de gemeenschappelijke keuken bijna in lichterlaaie
had gezet (er was weer eens iets mis gegaan) en zich daarna in zijn kamertje
had teruggetrokken, was ze ook zo te keer gegaan.
'Nou, komt er nog wat van?’ krijst de stem vanachter de. gelukkig stevig,
gesloten deur.
’Ja, ja. kalm maar', bromt de professor en rolt onder zijn dekens uit.

Met trage passen loopt hij naar de deur, waarop de huishoudster nog steeds
hevig bonkt en doet de grendel eraf.
De deur vliegt met een zwaai naar binnen en mist op een haartje na het
geschrokken en slaperige gezicht van de professor.
Met niet-begrijpende ogen staart hij naar het rode gezicht van de vrouw die nu
als een razende tekeer gaat.
'U bent gek’ schreeuwt ze, 'ontoerekeningsvatbaar en rijp voor het gesticht.
Ze moeten U opsluiten en vastbinden. In plaats van normaal, zoals alle andere
mannen, netjes te gaan werken, zit Cl van alles door elkaar te roeren om dan
als een klein kind de boel in brand te steken’.
’Ja, maar .. .’ wil de professor opmerken.
'Niks te jamaar,' blaft ze terug.
'Pas geleden is mijn mooie keuken bijna door dat stomme gedoe van U afgebrand.
Gisteren heeft U de hele straat zowat in de lucht laten vliegen en mijn schuur
uit elkaar laten knallen. En dan presteert U het ook nog om diep in de nacht
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vrolijk zingend de trap op te komen’.
De kleur van haar gelaat nadert nu het paars.
Naar adem snakkend gromt ze naar de professor:
’lk eis van U, dat U dit pension op staande voet verlaat. Altijd heb ik nette
pensiongasten gehad. Sinds U hier bent, blijft er geen mens langer dan drie
dagen in huis’.
De professor ziet nu wel in dat het geen enkele zin heeft om met tegen
argumenten te komen aandragen, temeer daar hij er zogauw niet een kan
bedenken.
Bovendien kwam de laatste zin er bijna treurend uit en hij gelooft ook wel dat
hij iets te ver is gegaan.
Met een knal trekt de vrouw de deur weer in het slot en terwijl ze hijgend de
trap afschommelt, gilt ze nog eenmaal op hysterische toon: 'Denk erom,
geen minuut langer wil ik U hier in huis’.
Bedremmeld en geschrokken laat ze de professor in zijn kleine zolderkamertje
achter. In zijn hart moet hij de boze pensionhoudster toch wel gelijk geven,
maar waarom komt zij dat net nü vertellen nadat hij besloten heeft een heel
andere weg in te slaan en bruist van nieuwe ideeën!
Zo in zichzelf mopperend over het onbegrip van de mensen en het ongeluk dat
zijn pad steeds kruist, gaat hij zich aankleden.
Nadat hij zijn schamele bezittingen in een versleten koffer heeft gepropt, loopt
hij zachtjes naar beneden.
Op het kastje in de gang legt hij een gesloten enveloppe met de nog te betalen
huur en een verontschuldigend briefje en opent weemoedig de voordeur.
Het zeker weten dat hij zijn vertrouwde zolderkamertje definitief de rug
toekeert, geeft hem een verdrietig en onrustig gevoel.
Waar moet hij nu naar toe?
Schouderophalend trekt hij de deur achter zich dicht, pakt zijn fiets en rijdt
stilletjes weg.
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Onze professor peddelt al ras door een prachtig landschap. De hele natuur
koestert zich in de weldadige warmte van de goudgele zonnestralen.
Alles rondom hem weerkaatst vrolijkheid en blijheid en heeft hem zijn
pessimistische gedachten al snel doen vergeten, zodat hij zelf luid zingend
zijn weg vervolgt.
Met het kleine beetje bezittingen achterop zijn fiets gepakt en de nieuwe ideeën
in zijn brein, voelt hij zich toch weer een gelukkig mens.
Hij weet dat hij het nu gaat maken en heeft daarom een onbegrensd vertrouwen
in de toekomst.
De grote stad, met daarin de boze pensionhoudster, heeft hij al ver achter zich
gelaten, wanneer een luid getoeter hem van schrik bijna in de greppel doet
belanden.
Met veel lawaai passeert een zware vrachtwagen de geschrokken professor en
deze kan nog net in een wolk van stof de miniatuurvliegtuigjes ontdekken die
doorgaans aan de hydraulische armen van een kermisattractie zijn gekoppeld.

Nauwelijks is hij naar het midden van de smalle landweg gelopen om met
armgezaai uiting aan zijn schrik te geven, wanneer een tweede vrachtwagen
hem de weg af toetert.
Een lange colonne rokende vrachtwagens trekt aan zijn verbaasde ogen voorbij.
'Speciale attractie’, 'Nergens Vertoond’, 'Slechts Eenmaal’.
Al deze reclamekreten schreeuwen om aandacht en zijn omgeven door een
romantiek die zelfs de droge 'technische’ gedachten van de professor in hun
ban krijgen.
Zonder verder na te denken, springt hij op zijn fiets en hobbelt achter de
bont gekleurde stoet aan.
Op naar de volgende standplaats waar het publiek verstrooiing komt zoeken
in een kakofonie van gezellige muziek en schreeuwende mensen.
Waar de reuk van gebakken poffertjes is vermengd met die van gerookte paling.
Waar kleine kinderen lopen te worstelen met weerbarstige suikerspinnen.
Waar mensen zich thuis voelen en zich kunnen wanen in een aardsparadijs.

wX
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Bij het invallen van de duisternis spelen de duizenden lichtjes een twinkelend
spel boven het afgeladen kermisterrein.
De straten liggen er verlaten bij en iedereen die maar even kan, verdringt zich
op het sprookjesachtige plein waar grote luidsprekers het tumult trachten te
overstemmen en met lokkende kreten de mensen naar zich toe roepen.
Men wringt zich naar de glazen kassa’s in de hoop als eerste enkele plaatsen te
bemachtigen voor de draaiende en tollende attracties.
Verdwaasd schuifelt een moe en hongerig uitziende man tussen de mensen
menigte en kijkt zijn ogen uit.
Hoe ver is de techniek ook hier al doorgedrongen’
Kolossale toestellen worden via zware hydraulische armen bewogen, wat vroeger
met de destijds beschikbare krachten een onmogelijkheid was.
Waar toen een strak patroon van kleurige lampjes de houten gevels verlichtte,
flitst nu met grandioze levendigheid het licht in het rond.
Speels loopt het langs de contouren van de niet weg te denken spokenbaan.

Hier worden om beurten de angstaanjagende monsters, die de koude rillingen
over ieders rug doen lopen, spookachtig verlicht door de meest fantastische
kleur- en lichteffecten.
Afschrikwekkende geluiden worden met regelmatige tussenpozen over het
kermisterrein gebruld en accentueren de illusie.
Een vierjarig meisje kijkt met donkere, glanzende ogen naar die voor
wereldlijke monsters en begint hartverscheurend te huilen wanneer het
’éénogige monster’ een ijselijke kreet slaakt.
Ondanks de beperkte mogelijkheden weet men steeds weer het effect te ver
hogen en met knappe behendigheid de illusie, voor het op sensatie beluste
publiek, te versterken.
De man wandelt langzaam verder en blijft dan staan voor een kleine tent
waar een blonde kerel luidkeels zijn attractie staat aan te prijzen.
Niemand slaat acht op hem.
Hij schreeuwt zijn keel schor door de gammele geluidsinstallatie en de

spaarzame eentonige verlichting van zijn tent maakt een zielige indruk tussen al
die kapitale installaties om hem heen.
Met moeite kan men de schorre en vervormde woorden van de jongeman
verstaan.
'Komt het zien, komt het zien. Uniek elektronisch spel voor jong en oud!’
'Waag een kans, kinderen altijd prijs’.
’Poeh, moetje die rommel daar zien’.
Deze hatelijke opmerking van een voorbijganger doet onze zonderlinge figuur
besluiten om eens een kijkje te gaan nemen.
Misschien kan hij deze, duidelijk mislukte, kermishouder enkele suggesties aan
de hand doen waardoor zijn tent een wat aantrekkelijker uiterlijk krijgt.
Bovendien wil hij dat elektronisch spel wel eens van dichtbij zien.
Hij haalt wat geld uit zijn broekzak en vraagt de blonde eigenaar om een toe
gangskaartje.
’U weet het toch wel zeker?’ is de verwonderde en argwanende vraag van de
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jongeman. ’U bent vandaag de eerste’.
'Natuurlijk weel ik het zeker, anders zou ik toch niet met het geld in mijn
hand voor jouw eigenwijze neus staan! Vooruit man, laat dat elektronisch
sensatiespel maar eens zien’.
'Dan moetje het zelf maar weten’, zucht de kermisexploitant vermoeid en
overhandigt zijn zonderlinge bezoeker een verfomfaaid toegangsbewijs.
Hij opent de verweerde toegangsdeur en samen gaan ze naar binnen.
De toch nog vrij grote tent is door enkele lampen spaarzaam verlicht. In het
halfduister ontwaart de sjofele bezoeker een kleine tafel waarop zeven lampjes
staan te knipperen.
Deze zeven rood gekleurde lampjes, opgesteld volgens de ogen van een
dobbelsteen, trachten de aandacht van de hevig teleurgestelde bezoeker te
trekken.
’Waar zit de knop?’, vraagt hij.
'Ik veronderstel dat ik die vrijlopende oscillator een duidelijk halt toe moet
14

roepen, is het niet?’
’Dus U weel ook al hoe het werkt’, is het bittere antwoord van de kermishouder.
’De enkeling die hier binnenkomt, blijkt meestal radio-amateur te zijn en
doorziet dit spelletje meteen. Ik dacht met deze elektronische dobbelsteen hoge
ogen te gooien maar ik geloof dat ik aardig heb misgeschoten met deze
gedachten’.
'Natuurlijk’, antwoordt de bezoeker lachend'. 'Wanneer je zoiets voor grotere
groepen gaat toepassen, moetje het echt wel iets anders aanpakken. Het idee
om met een elektronische dobbelsteen op de kermis te gaan staan, is helemaal
zo gek nog niet, maar je moet het wel brengen’.
’Heb je wel eens een ganzenbord op de kermis gezien in dezelfde vorm als
waarmede de mensen zich thuis vermaken?’
’Nee’, zegt de jongeman verlegen, maar dan enigszins agressief: 'Als U het
allemaal zo goed weet waarom doel U het dan zelf niet?’
’Oh, dat is goed. Ik wil je best helpen’, zegt het typische kereltje lachend.

Zijn eerst, door honger en tekort aan slaap, nog doffe ogen glinsteren van
plezier.
'Meen je dat’, vraagt de jongeman verwonderd, 'of is dit slechts een flauwe
grap om een mislukte kermisexploitant nog verder in de hoek te schoppen?’
'Nee, ik meen het eerlijk. Mits jij voor voldoende materiaal en apparatuur
kunt zorgen, zal ik van jouw tent de meest opzienbarende kermisattractie
maken die er momenteel te vinden is. Met wandelende lichtjes aan de gevel,
automatisch bestuurde spelen, elektronische geluidseffecten en nog veel meer’.
De professor (want wie anders zou deze zonderlinge bezoeker kunnen zijn)
raakt in vuur en vlam en ziet het al helemaal voor zich.
Lekker stoeien met digitale technieken, de meest zotte apparaten in elkaar
knutselen en nog iemand blij maken ook.
De immer behulpzame professor begrijpt meteen dat hier een taak voor hem
is weggelegd en schuift daarmee de grootse plannen, die hij eerst nog
koesterde, resoluut ter zijde. Dat kan wachten.
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De jongeman is in een hoekje op een stoel gaan zitten en kijkt zijn bezoeker met
argusogen aan.
'Mag ik misschien ook vragen waarom U dat voor mij wilt doen?’
Nu pas begrijpt de professor dat zijn belangeloze hulp waarschijnlijk vreemd
overkomt bij deze teneergeslagen man.
’Laat ik me eerst even voorstellen’, is het ontwijkend antwoord van de
professor.
’lk ben professor Fixit en door omstandigheden zonder dak boven mijn hoofd.
Eerlijk gezegd, had ik heel andere plannen maar ik mis niet graag de kans om
wat te kunnen experimenteren met de nieuwste technieken, al zal het dan zijn
op een manier zoals jij die hier kunt gebruiken.
Bovendien heb ik weinig geslapen en erge honger. Mijn laatste geld heb ik
besteed om bij je binnen te kunnen komen’.
'Dat is wel de slechtste geldbelegging die je had kunnen doen’, zegt Teun
gevat.

'Achteraf bezien misschien toch niet’, lacht de professor.
’Want wanneer jij me kost en inwoning kunt geven, geef ik jou de best lopende
tent ter wereld. Natuurlijk onder voorbehoud datje me materiaal en een
redelijk goed geoutilleerde werkplaats kunt bieden’.
’Dat zit wel snor’, antwoordt Teun, ’loop maar eens met me mee’.
Via de nauwe toegangsdeur komen ze weer buiten en wanneer Teun zijn tent
heeft afgesloten, zeker wetend dat er toch geen ’hond’ meer komt kijken,
lopen ze samen naar de plaats waar de prachtige woonwagens staan opgesteld.
Via de nauwe paden die de rijdende bungalows met elkaar verbinden
komen beide mannen bij een oude afgedankte autobus.
Wanneer de professor het felgekleurde opschrift ziet, herinnert hij zich de
wagen weer. Ook deze reed mee in de bonte stoet die hij voorbij
heeft zien trekken.
’Groot Elektronisch Spel’, staat er met grote dikke letters op.
’Dat zullen we er dan onder andere van moeten maken’, merkt de professor
16
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schamper op.
Nijdig geworden door deze niet zo bedoelde, maar toch hatelijke opmerking, drukt
Teun Visser op de rode knop die zich naast de ingang van de bus bevindt.
’Wacht maar af,’ zegt hij.
Met een zacht brommend geluid gaan de ouderwetse vouwdeuren van de auto
bus langzaam open en op hetzelfde ogenblik wordt de verlichting in de wagen
automatisch ontstoken.
’Ga maar eens binnen kijken of je daar voldoende materiaal kunt vinden voor
je grootse plannen’, zegt Teun met een stem waarin duidelijk trots weerklinkt.
De professor stapt de bus in en kan een kreet van verbazing nauwelijks onder
drukken.
In de goed verlichte ruimte ziet hij een prachtige stevige werkbank met daar
boven een lange plank waarop de meest uiteenlopende meetapparatuur breeduit
staat opgesteld.
Een gedeelte van de wand is in beslag genomen door een bord met een groot

assortiment schroevedraaiers, tangetjes enz.
In een hoek van de bus staat een enorme kast met laadjes waarin alle gangbare
en ook minder gewilde elektronische componenten, keurig op volgorde, een
plaats hebben gevonden.
Een boekenplank met allerlei literatuur, twee oude fauteuils en een butagaskacheltje vormen een gezellig knus zithoekje.
Kortom: de ideale omgeving voor een rasechte knutselaar.
Verwonderd kijkt de professor Teun aan.
’Hoe kom jij hier allemaal aan?’ vraagt hij.
'Toen mijn vader nog leefde’, begint Teun, 'had hij een winkeltje in elektronicaonderdelen. Het zal nu ongeveer driejaar geleden zijn dat hij vrij onverwachts
stierf. Eerst hebben mijn moeder en ik nog getracht om het bedrijfje voort te
zetten, maar de meeste klanten kwamen vaak alleen maar raad vragen.
Mijn vader was een vakman, weetje.
De rest is gauw vertelt.
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De omzet daalde en mijn moeder besloot om de zaak van de hand te doen.
Het pand werd verkocht en om toch nog een herinnering aan mijn vader te
hebben, kreeg ik de meetapparatuur en een groot gedeelte van de voorraad.
Zeg maar dat het een soort erfenis was.
Mijn moeder heeft nu een klein pension aan de kust en maakt het weer best.
Ik zag zo’n winkeltje niet zo zitten en besloot de werkplaats in een oude bus
onder te brengen.
Toen ik die kermisstunt had verzonnen, heb ik me bij een gezelschap aan
gesloten. Maar dat is, zoals je wel hebt kunnen zien, niet zo’n groot succes
geworden.
Op de kermis verdien ik praktisch niets. Om aan de kost te komen, doe ik
reparatiewerk zo hier en daar, maar een dikke boterham is het niet’.
'Waar slaapje eigenlijk’, vraagt de professor om snel aan dit pijnlijke
onderwerp een eind te maken.
'Oh. daar onder de werkbank liggen een matras en een paar dekens.
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’s Avonds als ik klaar ben, trek ik die tevoorschijn en ga lekker liggen
slapen. Gebrek aan ruimte noemt men dat’.
’Ja, ja’, mompelt de professor, terwijl hij de meetapparatuur en de voorraad
van Teun aan een extra onderzoek onderwerpt.
’Je hebt hier voor een aardig kapitaaltje in huis.’
Teun is intussen in een van de stoelen bij het zacht sissend kacheltje gaan
zitten en de professor neemt op uitnodiging van Teun in de andere fauteuil
plaats.
’Zou je denken dat het hiermee te doen is’, vraagt Teun.
'Man’, zegt de professor enthousiast, ’met wat jij hier in huis, ik bedoel
in je bus hebt, kun je de hele kermis elektronisch besturen'.
’Nou, dat is ook weer niet nodig. Als jij van mijn tent een goed lopende
attractie kunt maken, ben ik allang blij’.
'Dat garandeer ik je’, is het resolute antwoord van de professor.
'Alleen nog één vraag. Jij hebt toch ook verstand van elektronica, is het niet?’

Teun knikt instemmend.
'Dan moetje wel meehelpen', gaat de professor verder, 'want twee weten
meer dan één’.
'Dat is afgesproken’, zegt Teun en de mannen geven elkaar een welgemeende
vuist.
Ze weten beiden dat ze er wat van zullen maken en de troosteloze toekomst
van Teun heeft door de komst van die zonderlinge professor een heel wal
vrolijker uitzicht gekregen.
Tot verwondering van kermisexploitanten en bezoekers prijkt er de volgende
dag een groot bord voor de tent van Teun Visser waarop met forse, slordige
letters staat geschreven:
'Wegens technische verbeteringen gesloten’.
Niet dat dit nu zo’n strop voor de naar vertier zoekende kermisgangers is.
maar het wekt wel hun nieuwsgierigheid.
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Het grote bord met de leuze van Teun: 'Uniek Elektronisch Spel’ is verdwenen
en vervangen door de simpele aankondiging: ’Nieuw’.
De toch al niet zo aantrekkelijke verlichting van de tent is ook gesloopt.
Twee heldere schijnwerpers verlichten nu dit korte nietszeggende woord.
Nee, die tent van Teun is voor velen een groot vraagteken geworden.
Wat is hij van plan en welke zonderlinge figuur zwerft sinds kort steeds om
hem heen? Want ook de professor is niet onopgemerkt gebleven.
Dat snelle dribbelen rond de tent van Teun en de hevige discussies met de
eigenaar trekken heel wat belangstelling.
Het lachertje van de kermis is plotseling verandert. Veel mensen staan nu
bij de ingang van de tent te kijken van waaruit alleen maar een woest
getimmer hoorbaar is.
Soms wordt een vrachtwagen met hout gelost, dan sjouwt men weer balen
glaswol de donkere opening in, maar dit alles leidt slechts tot vergroting
van het aantal vragen.

4

Zelfs Teun die de orders, welke hem door de professor zijn opgedragen naar
beste vermogen tracht uit te voeren, begrijpt er niet veel meer van.
Het inwendige van zijn tent is omgetoverd in een aantal kleinere vertrekken
die onderling slechts door één deur met elkaar zijn verbonden.
De wanden van deze cabines, zo noemt de professor ze steeds, zijn dubbel
uitgevoerd en opgevuld met glaswol.
Dit om de geluidsdichtheid te waarborgen. Dat zegt de professor tenminste.
Toen hij gisteravond alles met hem had doorgesproken, leek het best aardig,
maar nu begint het meer op de verkleedcabines van een zwembad te lijken.
Zenuwachtig loopt Teun naar buiten en enigszins geschrokken door de hoe
veelheid publiek dat zijn gesloten tent nu trekt, rent hij naar de oude bus.
Daar vindt hij de in zichzelf mompelende professor die net weer enige aan
tekeningen in een oud schrift maakt.
’Lukt het een beetje?’ vraagt Teun voorzichtig.
’He wat’, reageert de professor die zich verstrooid omdraait.
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’Oh, ben jij het. Even nog wat opschrijven, ik ben er zo’.
Wanneer de professor klaar is met het maken van zijn aantekeningen vraagt
Teun: 'Wat schrijft U steeds weer in dat oude schrift?’.
’Ja, dat is een heel verhaal’, zegt de professor aarzelend, ’ik maak nu van
ieder schema of proefschema een notitie in dit schrift. Ik moet bekennen dat
ik er geen spijt van heb want het is reuze gemakkelijk om later te zien hoe
je een bepaald probleem hebt opgelost. Het bespaartje veel extra zoekwerk
enne ... er is nog een belangrijke reden, maar die vertel ik je later nog
wel’.
’Hoe gaat het met het werk in de tent?’
’O best’, antwoordt Teun en kwaad omdat de professor hem niet alles heeft
verteld, voegt hij eraan toe: ’Maar ik kan er geen touw meer aan vast knopen’.
’Nou kijk’, zegt de professor lachend en laat Teun een aantal werktekeningen
zien die de jongeman veel duidelijk maken.

De beide mannen zitten nog een tijdje over.de tekeningen gebogen. Als de
professor Teun alles heeft uitgelegd, stapt hij weer enthousiast uit zijn bus en
laat de professor met zijn plannen alleen.
Vrolijk fluitend slentert Teun tussen de wagens door en op een nieuwsgierige
vraag van een collega antwoordt hij lachend : 'Dat zul je wel zien’.
Zó werken ze beiden enkele dagen keihard door. Tijd om te slapen is er niet.
Het werk moet klaar.
De enige rustpauze die ze zich veroorloven, is om af en toe enkele broodjes te
eten in de twee luie stoelen bij het kacheltje terwijl ze dan nog druk beraad
slagen over hun volgende stappen.
De professor vordert snel met de elektronische besturingscircuits die voor de
effecten moeten zorgen. Teun werkt als een paard met het sjouwen van zware
kabels en tientallen lampen.
Zou het hen lukken om de laatste twee dagen van de kermis nog te kunnen mee
draaien? Zouden ze samen die prestatie kunnen leveren?
21

■ic

Dan. drie dagen later, is het grote moment daar.
Vermoeid maar trots en overgelukkig staan de beide mannen bij hun geheel
vernieuwde kermisattractie.
Een groot zeil, dat het front van de tent bedekt, houdt al het nieuws nog even
voor het steeds talrijker wordende publiek verborgen.
De op het zeil geschilderde letters, met sierlijke krullen uitgevoerd, kondigen
de opening van het elektronisch evenement aan dat om klokslag half acht zal
plaatsvinden.
Nerveus loopt de professor nogmaals de apparatuur na en controleert de
functies voor de zoveelste maal. Dan zoekt hij Teun op.
'Werkt alles’, vraagt deze terwijl hij even stopt met het in orde brengen van
de goedgevulde prijzenkast.
’Pico bello’, zegt de professor zenuwachtig.
Teun kijkt zijn nieuwe vriend even scherp aan en ziet de vermoeidheid in zijn
ogen weerspiegeld. Wat is deze man voor hem gaan betekenen.

'Professor’, zegt Teun, ’ik wil U even bedanken voor alles wat U heeft gedaan.
Ik hield het niet voor mogelijk, maar U heeft het gepresteerd’.
'Wij hebben het gepresteerd’, zegt de professor en geeft Teun een vriendelijk
schouderklopje.
'Vooruit jong, ga naar je kassa en zet de muziek aan.
Het spul gaat beginnen’.
'Oké’, brult Teun geestdriftig. ’Succes’ en verdwijnt achter het loket.
Luid schallen de eerste klanken van een bekende hit over het kermisterrein.
Al snel is de anders zo lege ruimte voor de tent van Teun gevuld met wachtende
mensen, nieuwsgierig naar hetgeen er komen gaat.
Zelfs de collega’s van Teun laten hun zaakjes in de steek en komen verwonderd
op de drukte af.
'Wat is dat’, vraagt iedereen.
’lets nieuws’, is het onduidelijke antwoord van een enkele heldere geest.
En daar doet men het voorlopig maar mee.
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Half acht.
Met sirenegeloei gaat langzaam het zware zeil omhoog en daar verschijnt
de herboren tent van Teun Visser.
De lichtjes dansen rondom de kleurige en welsprekende opschriften.
Op de maat van de muziek die de professor nu laat horen, knipperen de lampjes.
Boven de ingang staat met grote letters in fel licht:
'Elektronische Sjimmy’.
In de glazen kassa naast de ingang zit een overgelukkige Teun die nog nooit
zoveel volk voor zijn tent heeft gezien.
Enthousiast pakt hij de microfoon en brult naar het nog wachtende publiek:
’Ja mensen, kom maar binnen
Elektronische spelen voor jong en oud
Test uw geheugen — test uw stem
Test uw reactie — test uw gehoor
Bij het juiste antwoord mag u door.’
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Het lijkt alsof de mensen op dit sein hebben gewacht.
Iedereen wil tegelijk naar binnen en voor het eerst van zijn leven ziet Teun
zijn kas zich vullen in een tempo dat hij voor onmogelijk heeft gehouden.
Mensen betalen en stuiven dan naar binnen.
Vier-vijf tegelijk vragen om een kaartje en wringen zich naar de ingang.
Na een tijdje komen de eerste bezoekers weer naar buiten, krom van het
lachen en gaan weer in de lange rij voor de kassa staan dringen.
Het succes is volledig.

In een hoekje van één van de cabines zit een sjofel geklede man op een oude
café-stoel.
Men had hem gevraagd om de elektronische apparatuur te controleren.
Met een glimlach om zijn mond hangt hij echter schuin op de gammele stoel
en is in diepe slaap gedompeld.
Droomt professor Fixit van nieuwe ideeën?
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Inleiding

Zelfs de meest oppervlakkige amateur weet van het bestaan van IC’s iets af.
Alleen geven deze zwarte onduidelijke blokjes vaak een onbehaaglijk gevoel.
Het niet precies weten wat erin verborgen zit. Het niet begrijpen welke
toepassingsmogelijkheden ze in zich hebben. Geen forse rookpluim bij het
defect raken van het ’ding’.
Kortom, het IC blijft voor velen een geheimzinnig, onbegrijpelijk iets.
Professor Fixit, die voor verschillende elektronische raadsels komt te staan,
ziet zich genoodzaakt om ermee te gaan werken ondanks zijn geringe kennis ervan.
Alleen . . .
Is het nu wel nodig om zoveel over het inwendige van die blokjes te weten
zoals sommige mensen willen pretenderen?
Is het misschien niet veel logischer om alleen te trachten de functie van het
geheel te begrijpen en daarmee te leren werken?
Iemand heeft eens gezegd dat men bij deze zogenoemde 'Digitale Techniek’
beslist niet meer analoog mag denken.
Wanneer men nu gaat trachten zo’n IC-schakeling tot in het hart uit te pluizen,
dus de exacte werking per ingebouwd component probeert te onderkennen èn te
beredeneren, dan verdwaalt men mijns inziens en gaat daardoor de schakeling
toch weer als analoog-werkend beschouwen.
Daar komt nog bij dat sommige IC’s een dermate gecompliceerde inhoud
bezitten dat men, bij het bestuderen van de afzonderlijke elementen, van het
geheel geen snars meer begrijpt.
In de laboratoria, waar deze zwarte blokjes worden geproduceerd, zitten
een aantal kiene 'jongens’ de gehele dag niets anders te doen dan een
X aantal mogelijkheden met een Y aantal voorwaarden aan elkaar te sleutelen.
De gehele uitgebalanceerde schakeling komt dan na een ingewikkeld productie
proces de fabriek uit rollen.
Wéér is een nieuw IC geboren, dat wéér ergens tussengezet kan worden.
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Een groot aantal poorten en andere standaardschakelingen (en dus vele IC’s)
kunnen hierdoor vervallen en tevens wordt het totale pakket mogelijkheden van
de gehele schakeling vergroot.
Wanneer men de basisschakelingen onder de knie heeft, en dat zijn er echt
niet zoveel, kan men in principe 'alles' met deze blokjes doen.
Het enige risico blijft dat men voor een leuk ontwerp bv. vijf IC’s heeft gebruikt
terwijl er ergens op de wereld een IC is uitgedacht dat aan alle gestelde eisen
voldoet. Men had dus met één IC kunnen volstaan, wat nu met vijf IC’s is uitgevoerd!
Het is daarom noodzakelijk om zo goed mogelijk van de laatste ontwikkelingen
op dit gebied op de hoogte blijven. Tevens is het de beste manier om op
onderdelen te besparen, zonder daarbij de gecombineerde basisschakelingen
van het nieuwe IC uit het oog te verliezen.
Maar welke rechtgeaarde amateur doet dit al niet?
Uiteindelijk is ’hij’ de meest prijsbewuste consument van elektronica-onderdelen omdat zijn te besteden budget meestal klein is en zijn verlangens groot zijn.

Dus geachte 'lotgenoten’, geeft elkander de hand en laten we samen met
professor Fixit binnenstappen in het rijk van de
'ZWARTE LOGICA’

Het cursieve gedeelte zijn de uitgewerkte 'Notities van Professor Fixit’.
Na elk cursief gedeelte volgt de 'Technische Toelichting’.
Tekeningen van ’Zwaaideur’, 'Schiettent’, 'Torpedo’ en Printen zijn achterin het
boek op ware grootte opgenomen.
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Het begin
Teun Visser had de gehele TTL-reeks in voorraad en netjes opgeborgen in de grote
langwerpige ladenkast. Vanaf de SN7400 tot en met de SN74298.
Ik hoor u al zeggen: 'Bofjij even
Dat had u gedacht. Waar moest ik beginnen?
Het zien van het grote aantal nummers maakte me duizelig, laat staan dat ik er nog
een bewuste keus uit kon maken.
'Begin bij het begin \ zei mijn vader altijd.
En dat is waarschijnlijk de reden geweest dat ik het bovenste laadje opentrok en er een
SN7400 uitpeuterde. (Dit is de eerste uil de zgn. 7400-reeks.)
Het was een langwerpig zwart blokje met veertien venijnige pootjes waarvan er twee
diep in mijn wijsvinger waren gedrongen.
Terwijl ik onder het mompelen van een aantal minder nette opmerkingen het ding uit
mijn vinger trok, bekroop mij weer dat angstige gevoel van onzekerheid.
'Zie je wel dat je die krengen niet kunt vertrouwen!'
Nadat ik mezelf weer moed in had gesproken, (het is gewoon een kwestie van het zetten
van de eerste stap, hield ik me voor) dook ik de bibliotheek van Teun in.
Een groot blauw boek staarde me verleidelijk aan. 'Digital Integrated Circuits-Part I'.
Het zou er wat mee te maken kunnen hebben, dacht ik wijsgerig en trok het boek van
de plank. Nietsvermoedend sloeg ik het open en staarde naar het inwendige van de
SN7472. De schrik sloeg me om het hart.
Transistoren, dioden en weerstanden krioelden over het papier.
Zelfs transistoren met wel vijf emitters waren erbij. Het was voor mij dezelfde sensatie
alsof ik voor het eerst van mijn leven een marsmannetje aanschouwde met dit verschil
dal marsmannetjes niet beslaan en wat ik nu zag wel!
Vlug bladerde ik terug om te zien welke hoeveelheid onderdelen ik zojuist uit mijn
wijsvinger had geplukt en herademde verlicht.

De SN7400 bezat slechts vier transistoren waarvan er maar één voorzien was van een
extra emitter, drie dioden en vier weerstanden.
'Daar zulje wel geen infectie van krijgen', mompelde ik gerustgesteld.
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’Each gate'stond er in kleine letters doodleuk boven en uit het blokschema, wat
ernaast stond afgeheeld, kon ik gemakkelijk afleiden dat er vier van deze 'gates' of
'poorten' in zaten gepropt.
Ik wist allang dat de techniek niet stilstond, maar wat ik nu allemaal te verwerken
kreeg, was iets teveel van het goede.
A ngstig keek ik naar mijn gewonde vinger en wierp nogmaals een voorzichtige blik op
het boek.
Huiverig keek ik naar het inwendige van de 'dader'.
En toch . . . wat is het vreselijk mooi! Zoveel onderdelen in een klein blokje.
Als ik dezelfde schakeling met de mij bekende componenten op een printplaatje zou
gaan bouwen, zou het een inmens groot elektronisch bouwwerk worden.
Ik was nu over de eerste schrik heen en nieuwsgierig bekeek ik de pagina,
waarop de SN7400 stond afgeheeld, wat genuanceerder.
'Quad 2 input NAND gates' stond er in vette letters boven. (Vier NAND-gates met elk
twee ingangen.) Het zei me niets.
Ik begon een duidelijk hiaat in mijn kennis te bemerken. Aan de hand van de gegevens
uit verschillende boeken heb ik toen een lijstje samengesteld waarop ik de
mogelijkheden en het nut van de diverse blokjes (poorten ofgates) nauwkeurig heb
omschreven.
Dit lijstje is voor mij een gids gebleven gedurende mijn gehele digitale avontuur.
Nu ik wist wat je met die zwarte blokjes kon doen, werd het wel zaak om er een
toepassingsgebied voor te vinden. Het is natuurlijk wel leuk om te weten dat er een nul
op de Q (uitgang) van een two-input NA ND-gate komt te staan als men er twee enen in
propt, maar welk nut heeft dit gegeven voor een technische knutselaar?
Punt één zijn die twee enen al niets meer dan twee spanningen die tussen de 4,5 en 5,5
volt mogen liggen en punt twee: wat moet je met die nul, die uit de Q komt zeilen,
beginnen. Een versterker bouwen?
Nou, dat zag ik niet zo zitten.
Bij een één aan de uitgang kreeg ik een doffe plop via de luidspreker te horen en bij een
nul helemaal niets.
Misschien dat dit iets is voor toekomstige muzikanten, maar muzikaal zal het zeker
niet klinken.

Wat dan?
Welk gedeelte van de techniek gebruikt enen en nullen?
Welk gedeelte van de techniek gebruikt "pulsen", want dat is toch hetzelfde?
Ergens in mijn achterhoofd begon een lampje te knipperen. A lfitsend kroop het naar
mijn met rimpels doorploegde voorhoofd en het potlood in mijn hand schreef met
strakke letters op het nog lege vel kladpapier het volgende woord: Schakeltechniek.
Natuurlijk!!

Met enen en nullen kan men schakelen.
En IC’s zijn in staat om bepaalde schakelfuncties wel of niet door te geven.
Terwijl ik zo zat te filosoferen, begreep ik plotseling welk een oneindig groot aantal
mogelijkheden deze tak van de techniek kon bieden. Koppel een stelletje IC’s op de
juiste wijze aan elkaar, voer aan de vele ingangen de juiste informatie toe dan zal, bij
bepaalde vooraf te bekijken voorwaarden, de uitgang Q één of nul worden.
En daar kan men dan een relais of een transistor o.i.d. aanbreien en . . . de deur gaat
open of het gordijn gaat dicht, enz.
Nu begreep ik "alles" en behoefde mijn kennis "slechts" in praktijk te brengen.
A Heen . . . hoe registreer je die één of die nul.
Uiteraard probeerde ik dit eerst met een spanningsmeter, maar de traagheid van het
meetsysteem bezorgde me vervelende verrassingen. Als de enen en de nullen elkaar te
snel opvolgden, wist de meter het niet meer en gaf een nietszeggende gemiddelde
spanning aan.
In plaats daarvan koos ik als middel om de enen en de nullen aan te geven een LED.
Teun had ze in voorraad.
Deze rode, groene, grote en kleine LED"s of Licht Emitterende Dioden, hebben een
heel bijzondere eigenschap. Ze geven namelijk licht wanneer ze in geleiding zijn.
Ik greep een batterij van 4,5 volt en sloot de LED hierop aan. Er gebeurde niets.
"Dan zal hij niet in geleiding zijn", mompelde ik in mezelf en draaide hem om waardoor
de kathode aan de min en de anode aan de plus van de batterij kwam.
Een felle lichtflits, een kleine rookpluim en de minder prettige geur van gesmolten
plastic waren het mistroostige resultaat.
"Wat nu weer", mopperde ik geschrokken. Maar het stukje gesmolten materiaal gaf
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geen teken van leven meer en met een meewarig gevoel wierp ik het gewezen LEDje in
de prullenbak.
A Is praktisch knutselaar achtte ik de tijd rijp om over dit zonderlinge verschijnsel na te
gaan denken.

LEO

Een LED mag men toch vergelijken met een normale diode. In doorlaatrichting voert
hij dus een bepaalde stroom. Het verschil zit hem alleen hierin: een LED geeft licht als
hij in doorlaatrichting staat geschakeld en een gewone diode niet.
Tot zover achtte ik mijn redenering nog gezond.
Maar nu.
Wal gebeurt er wanneer ik een normale diode in geleiderichting over de plus en de min
van een batterij van 4,5 volt zet?
Dan gaat deze stroom voeren en de batterij loopt leeg.
Weer ging dat gekke lampje in mijn achterhoofd knipperen en wandelde via mijn
kronkelige hersenen naar mijn gefronste voorhoofd. Die diode in geleiding heeft bijna
geen weerstand!
De stroom zal dus erg groot worden en . . . wanneer hij hiervoor niet is geconstrueerd,
raakt de diode defect.
Dus is een LED niet geconstrueerd om grote stromen te voeren en moet hij een
weerstandje in serie hebben om de stroom te begrenzen.

Ik frummelde een nieuwe LED uit het rijkelijk gevulde voorraadbakje van Teun en
nam zijn universele meter van de plank.
Uit een ander bakje viste ik een instelpotmeter van 500 ü en heel het zaakje werd,
inclusiefde op stroombereik geschakelde universele meter, in serie op de batterij
aangesloten.
Een roodachtige gloed verlichtte de kop van de LED en de in serie geschakelde
universele meter wees braaf een geruststellende 15 mA aan.
'Dat gaat beter', fluisterde ik tussen mijn tanden en voorzichtig draaide ik aan de
potmeter waardoor de stroom langzaam toenam.
Bij 25 a 30 mA gaf het ding een gezellige hoeveelheid licht en nadat ik de waarde van
de instelpotmeter had opgemeten, wist ik voortaan dat men een LED via een

I»
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serieweerstand aan de voeding moet hangen.
Wel ontdekte ik dat de stralingsintensiteit per LED nogal eens kan verschillen.
Ik heb bij een voedingsspanning van 4,5 tot 5,5 V als serieweerstand een
standaardwaarde van 150 2 aangehouden en dat heeft me bij mijn verdere
experimenten nooit moeilijkheden bezorgd.

Leve de NAND-gate
De meeste schakelingen met IC’s zijn rijkelijk voorzien van NAND-gates.
Waarom eigenlijk?
Komt dit door zijn specifieke eigenschap om slechts dan een nul op de uitgang Q te
geven als alle ingangen één zijn?
Of komt dit doordat de toepassingsmogelijkheden van dit IC groter zijn omdat het
ook anders gebruikt kan worden?
Dit laatste zal vermoedelijk wel het geval zijn.
Bovendien mag men niet vergeten dat er in één IC meestal meer zit dan men nodig
heeft. Een SN7408 bv. heeft vier AND-gates (zie reisgids).
Dat is erg aardig, maar als men er maar één of twee nodig heeft, blijven er toch twee
AND-gates over die er niet zijn af te zagen.
Dus laat die handel maar zitten en hoop vurig dat ergens in de schakeling nogmaals
om twee AND-gates wordt gevraagd waardoor de 7408 optimaal kan worden
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benut. Overigens, met alle risico’s van dien!
De bedrading kan dan moeilijkheden op gaan leveren omdat een gedeelte van het
IC op een verderop gelegen plaats in de schakeling gebruikt moet worden en
hierdoor storingen op andere punten kan veroorzaken.
Laten we bv. eens veronderstellen dat we voor een bepaalde schakeling één
two-input NAND-gate nodig hebben. Het blijft uiteraard een veronderstelling,
maar het kan gebeuren. Wat dan?
In eerste instantie kunnen we dan één 7408 nemen waarin vier AND-gates zijn
opgenomen en één 7400 waarin vier NAND-gates zijn verborgen. Resumerend
houden we dan drie AND- en drie NAND-gates over.
Dit kan tot grote problemen leiden, niet alleen wat onze portemonnaie betreft, die
dergelijke capriolen niet altijd zal dulden, maar bovendien moet ook de voeding
ruimer worden gekozen omdat er toch meer stroom zal worden gevraagd.
Bovenstaand voorbeeld kan anders worden opgelost waardoor er ruimte, stroom,
tijd en geld kan worden bespaard.
Wat doet namelijk een AND?
Als alle ingangen één zijn, is de uitgang ook één.
En wat doet een NAND?
Als alle ingangen één zijn, is de uitgang nul.
Dit houdt in dat de NAND ook als inverter geschakeld kan worden. Kijk maar naar
de reisgids’
Men soldeert simpelweg alle ingangen van één NAND aan elkaar en het
verbluffende, maar toch logische resultaat is, dat de uitgang van de NAND altijd
het omgekeerde van de ingang is.
Ingang één, uitgang nul; ingang nul, uitgang één.
Hangt men dit ’home-made’ invertertje weer achter een NAND-gate dan ontstaat er
een AND-gate die dezelfde eigenschappen heeft als een echte onvervalste (IA) 7408.
Zo doorredenerend is het te begrijpen dat men bij het voorgaande vraagstukje
slechts één SN7400 behoeft te gebruiken om de gevraagde AND- en NAND-gate te
verkrijgen.
Wel houden we nu een NAND-gate over maar daar is dan nog altijd een inverter
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o.i.d. van te bouwen. Voor dit overblijvende onderdeel is gemakkelijker een
toepassingsgebied te vinden.

Om in het volgende hoofdstuk de kronkelige gedachtengang van de professor te
kunnen blijven volgen, is hier nog een belangrijke functie van de NAND-gate.
Wanneer we namelijk twee NAND-gates, op de manier zoals de bovenste afb. laat zien,
aansluiten, ontstaat er een schakeling die men RS-flip-flop noemt. Deze wordt
vooral gebruikt als we een zgn. dendervrije schakelaar nodig hebben.
Het is echt geen ramp wanneer er nu bij u een paar vraagtekens rijzen want
professor Fixit zit hier voortdurend mee.
In het kort komt het hierop neer.
Een schakelaar schakelt nooit één keer, want door de veerkracht van het metaal
maakt het herhaalde malen contact, ook al is het de bedoeling geweest dat slechts
één maal te doen! Dit noemt men nu het dender-effect van een schakelaar.
De snelheid waarmee IC’s op schakelmomenten reageren, is zo hoog dat zij zelfs het
’natrillen’ van een schakelaar als afzonderlijke ’impulsen’ registreren!
Gaan we nu naar de onderste afb. en bekijken eens wat er gaat gebeuren als de
linker ingang van NAND A via een schakelaar aan de nul wordt gelegd.
‘Beschouw het maar als een soort oefening om in deze materie een beetje thuis te
geraken.
We verbinden dus de open ingang R van NAND A via een schakelaar met nul en
kunnen dan met zekerheid zeggen dat de uitgang van deze gate één zal zijn.
De uitgang Q van een NAND is namelijk alleen maar nul als alle ingangen één zijn
en dat is hier niet meer het geval.
De rechter ingang S van NAND B is nu open (hij hangt los) en dat betekent dat
deze één zal zijn, terwijl bovendien de linker ingang van NAND B met de uitgang
van NAND A is verbonden en daardoor ook één is.
Twee enen aan de two-input NAND-gate B bezorgen de uitgang een nul en deze
stevige nul is nog eens extra toegevoerd aan de rechter ingang van NAND A, zodat
de uitgang hiervan zeker één zal blijven.
Die NAND A is zo stevig naar de één gedrukt dat hij hierop blijft staan al drukt
men de schakelaar nog honderd maal tegen de R-ingang van NAND A.
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Dit verhaal gaat verder. Als het vervelend wordt, slaat u het boek maar dicht!
De schakelaar (nul) wordt van R naar S gezet.
Het directe gevolg hiervan is dat de linker ingang R van NAND A één wordt.
Het is nu namelijk een open ingang.
De rechter ingang S van NAND B wordt door de stand van de schakelaar naar nul
gedrukt en wanneer dit laatste zich voordoet, al is het maar heel even en heel kort,
betekent dit meteen dat de uitgang van NAND B nooit of te nimmer meer nul kan
zijn. Hij wordt dus één.
Deze één zit weer vast aan de rechter ingang van NAND A waardoor de uitgang
hiervan ook één zal worden.
Ook al wordt door het denderen van de schakelaar het contact S na de eerste keer
nog vele malen één of nul dan heeft dit geen invloed meer op de toestand van de
uitgangen of er moet iets met contact R gebeuren.
De flip-flop heeft geflopt en de cyclus is rond.
Rest me nog te vermelden dat de S een afkorting is van het Engelse woord ’SET’ en
de R van ’RESET’.
De flip-flop wordt dus gesel en gereset.
In de IC-techniek wordt dit soort schakelingen voor velerlei doeleinden gebruikt.
Tracht hem dus goed te begrijpen!
Als praktische tip kunt u nog onthouden dat men op bovenstaande manier twee
RS-flip-flops van één 7400 kan maken aangezien er vier NAND-gates in zitten.
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De eindprint

Uit: 'Notities van professor Fixit'
De spelletjes die de elektronische attractie voor de kermistent van Teun moesten
worden, behoorden voor een groot publiek geschikt te zijn. Daar was ik goed van
doordrongen.
Toch leek het me beter om eerst alles in het klein te bouwen en uit te proberen, om me
daarna pas met het bovengenoemde vraagstuk bezig te houden.
Komt tijd, komt raad.
Het overbekende IC, de SN7400, had ik nu aardig onder de knie.
Ook had ik ontdekt dat je niet zo erg bang voor die dingen behoeft te zijn, zo gauw
gaan ze niet stuk.
Het was nu zaak om eens over een bepaalde spelvorm te gaan nadenken. Wat willen de
mensen en wat kan ik? Of beter: wat kan een IC?
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Kan ik met een IC doen wat de mensen ervan verwachten?
Wat een problemen, mijn arme hoofd duizelde ervan.
A lpiekerend had ik op een printplaatje tien LED's keurig op een rijtje gesoldeerd en
draaide dit om en om in mijn handen.
'Daar is toch wel iets mee te versieren', dacht ik hardop.
'Als ik die LED's nu eens één voor één kon laten oplichten en ze daarna in één keer
weer kon doven. Een spelfunctie was hier nog wel niet uit te halen, maar wie weet?'
'Spelen' met LED's in de digitale techniek gebeurt meestal door middel van flip-flops.
Tien LED's betekenen dus tien flipflops ofwel vijf IC's SN7400.
Die vijf IC's heb ik op een printplaat gesoldeerd en ben daarna woest met in- en
uitgangen gaan stoeien om de tien RS-flippers te voorschijn te toveren.
Daarmee was de eindprint klaar.
Tot nu toe was het niet zo moeilijk maar intuïtief bleef ik naar een mogelijkheid
zoeken om deze flipflops nog als normale NAND-gates te kunnen gebruiken. Het zou
de veelzijdigheid van de eindprint beslist ten goede komen.
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Na veel zoekwerk en het besluit om met zgn. printpennetjes te gaan werken, ontstond
er een ontwerp zoals getekend op pag. 36.
Door middel van een aantal doorverbindingen, die op de print gemakkelijk waren te
realiseren, was het mogelijk gebleken om van iedere halve 7400 één flipflop samen te
stellen terwijl de andere mogelijkheid open bleef om de poorten als normale
NAND-gates te gebruiken.
De tien gates kregen op de printplaat één gezamenlijke ingang.
Dit was nodig om alle flipflops tegelijkertijd te kunnen resetten.
Mijn RS flip flops verkreeg ik door bij elke IC punt A l met punt Q11 en punt All
met punt Ql; punt A2 met Q12 en A12 met Q2 enz. door te verbinden.
Dit ging vrij gemakkelijk. A lle punten die aangesloten moesten worden, had ik van
zgn. IPOprintpennetjes voorzien. De nummering van de IC-aansluitingen stond
aangegeven op een schema dat naast me lag en zodoende kon ik op de bovenzijde van
de print de benodigde verbindingen tot stand brengen.
Het printplaatje met de tien LED’s heb ik daarna weer ter hand genomen en hun
anoden elk met een weerstand van 150 Q aan de plusbanen van de print geschakeld.
Let wel, iedere LED kreeg een weerstand van 150 S2.
Gaf ik de tien LED’s namelijk een gemeenschappelijke serieweerstand van 150 Q dan
gingen ze, bij het inschakelen van elke volgende LED, steeds zwakker oplichten. Dit
was natuurlijk wel logisch te verklaren, want de stroom van 30 mA ging zich dan over
de LED’s verdelen met alle gevolgen van dien.
Toch had ik dit door de praktijk geleerd!

Een voedingsapparaat waaruit ik vijf volt kon sleuren en dat bovendien ook nog goed
was gestabiliseerd, behoorde tot de standaarduitrusting van Teuns werkplaats. Daar
had ik dan weer mazzel bij.
Zenuwachtig — je weet uiteindelijk maar nooit — sloot ik de kathode van de tien
LED’s aan op de uitgangen Q1 t/m Q10 van de flip-flops. Daarna verbond ik de min
en de plus van de eindprint met de voedingsspanning van 5 V.
Drie LED’s lichtten op, zeven gaven geen reactie.
Zou er ergens iets mis zijn gegaan met mijn zgn. eindprint?
Opeens kreeg ik een helder ogenblik: greep een snoertje met aan beide zijden een

38

geïsoleerd krokodillenbekje, knoopte één bekje aan de min 5 V (nul) en drukte het
andere tegen de gemeenschappelijke reset R.
De drie LED’s gingen nu ook uit en ik kon met een tevreden gezicht vaststellen dat nu
alle flip-flops gereset waren door middel van slechts één nul.
Dan moet ik ze ook kunnen setten, dacht ik wijsgerig en drukte het krokodillenbekje
dat nog steeds met de min was verbonden, tegen de setingang van de eerste flip-flop
(punt SI).
De eerste LED lichtte op.
’Hoera ’, brulde ik dolgelukkig.
Hierna drukte ik het bekje weer tegen de reset (punt R) en de LED doofde weer.
Nu ging ik met het *min-bekje* langs alle setingangen van de tien flip-flops en toen ik
de tiende (punt SlO) als laatste aantipte, stonden er tien prachtige roodgloeiende
luciferkopjes me aan te staren.
Alleflip-flops waren geset.
Een korte tik met het magische min-bekje tegen de gezamenlijke resetingang R liet de
rode streep als bij toverslag verdwijnen alsof de voedingsbron een accute instorting te
verwerken kreeg. De LED’s lichtten weer keurig op door eenvoudigweg de flip-flops
weer te setten.
Eén wel, één niet, twee wel, twee niet. . .
Het lag er maar net aan welke flip-flop ik door middel van het bekje sette.
Zo heb ik nog uren zitten ’spelen’en ’denken’over de mogelijkheden en de
toepassingen.
Het was gewoon leuk en het gaf me een heerlijk gevoel te weten dat ik die magische
zwarte blokjes de baas kon.

De stuurprint

Omdat ik de tien anoden van de LED’s via tien weerstanden van 150Q aan de plus 5 V
had gelegd, kwam ik er niet meer onderuit: ik moest ze sturen met een nul (aan de
kathode).
Die nul kon ik uit een flip-flop halen zoals ik al had ontdekt.
Tevens hield ik al rekening met de mogelijkheid om de kathode van elke LED aan de
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uitgang van een NAND-gate te hangen.
Maar welk nut leverde dat op?
Dit betekende slechts dat ik twee enen aan de beide ingangen van de HAND moest
breien om aan de Q de nul te voorschijn te kunnen toveren, die de LED’s moest sturen.
Verbond ik de beide ingangen van de HAND met elkaar dan was het enige nuttige (of
geen) resultaat dat de LED’s niet met een nul, maar met een één konden worden
gestuurd.
Tk moet iets hebben waardoor ik die LED’s in de juiste volgorde kan laten oplichten’,
dacht ik hardop. 'Bij de eerste impuls: de spanning gaat dan van één naar nul of
omgekeerd, moet de eerste LED gaan branden, bij de tweede impuls de tweede enz. ’
Hoe doen we dat nu weer?
Naarstig begon ik weer in de boekenkast van Teun te snuffelen, en weer had ik dat
grote blauwe boek in mijn handen.
Tk moet in ieder geval een IC met tien uitgangen hebben’, dacht ik, 'tenminste . . . dat
is het gemakkelijkste, die kan ik zo doorkoppelen naar mijn tien LED’s!’
A l bladerend door het boek, dat me al minder angst bezorgde, belandde ik bij de
SN7442.
Four line-to-ten-decoder 1 - 10.

Dromerig stond ik naar dat gekke blokkie te kijken.
Tien uitgangen, dat klopte in ieder geval.
Maar die A, B, C en D aan de ingang van het IC stuurde het hele verhaal weer
in de war.
Ik bladerde dus verder.
SN7490, decade-counter.
Wat was dat nu weer? Een decade-counter betekent ’tienteller’.
Maar hoe kun je nu met slechts vier uitgangen Qa - Qb - Qc en Qd tot tien
gaan tellen en dan nog met behulp van slechts enen en nullen?
Ik vond het allemaal maar een zotte bedoening.
Hoewel. ..
Toen ik de bladzijde omsloeg, ontdekte ik een vreemdsoortige tabel.
Het wemelde van de enen en de nullen als leek het een slecht ingevuld toto40
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formulier, het geheel zei me eigenlijk bitter weinig. Alleen gaf dat eerste
rijtje van de zgn. Truth-table (waarheidstabel) me enige hoop dat ik me op
de juiste weg bevond.
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BCD Count Sequence (Note)
Output
Count
Qd
Qc
Qb
O
O
o
O
1
o
O
O
2
o
1
O
3
o
O
1
4
1
O
O
5
O
1
O
6
O
1
1
7
1
O
1
8
1
o
O
9
1
o
O

CPA
CP8O

°A °B °C °D

I I9 I 8 I II

12

O

Qa
O
1
O
1
O
1
O
1
O
1

Note: Uitgang Qa verbonden met
ingang CPbd om in BCD te
kunnen tellen.

Daar stonden tenminste de voor mij bekende cijfers 0 t/m 9.
A l turend naar deze zonderlinge tabel begon de betekenis van dit alles langzaam
tot mijn vermoeide hersenen door te dringen. Natuurlijk kun je met slechts
enen en nullen niet op de gebruikelijke wijze tot tien of hoger tellen.
In de digitale techniek gebruikt men er dan een zogenaamde code voor.
De BCD of binaire code.
Nu zag ik het weer helemaal zitten.
A an de hand van deze tabel kon je precies zien wat er aan de vier uitgangen van
de 7490 zou verschijnen na een bepaald aantal ingangsimpulsen. Bij iedere
nieuwe impuls aan de ingang veranderde er wat aan de uitgangen en zo ontstonden
er aan deze vier uitgangen steeds weer andere posities van enen en nullen,
waardoor de 7490 op een binaire wijze tot tien kon tellen.
Maar hoe moest ik deze vier uitgangen aan mijn LED's verbinden?
Op deze manier kwam ik nog niet eens aan vier LED's!
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qa

°B

°C

IA
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Y

P"

°D
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cp

K

K
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-O cp

s

o

cr

O

ö

cpBO-

0

RO(mrt naar 0)

Q

R9(mel naar 9>

Wanneer ik de schakeling zó samenstel, dat elke uitgang van de decade-counter
van een LED is voorzien, die alleen dan gaat oplichten wanneer hij een één
krijgt toegevoerd, dan zal het geheel volgens de tabel werken. De eerste LED
(A -uitgang) zal bij de eerste neergaande ingangsimpuls (eerste nul)
gaan branden maar zal bij de volgende neergaande impuls weer netjes doven.
LED twee, verbonden met de B-uitgang, gaat oplichten bij de tweede neergaande
impuls (tweede nul) en zal uitgaan bij de vierde nulimpuls. Verder bij de zesde
impuls oplichten; bij de achtste doven enz.
De derde LED zal bij de vierde neergaande impuls oplichten, dus wanneer de
tweede LED weer dooft. Bij de achtste neergaande impuls gaat de derde weer
uit en vindt de vierde LED, verbonden met de D-uitgang, de tijd eindelijk rijp
om ook maar een lichtpuntje te geven.
Deze situatie blijft gehandhaafd tot en met de negende nulimpuls. Bij de tiende
wordt de cyclus gesloten en alle vier de LED’s zullen zich in het donker hullen,
hetgeen betekent dat de teller weer op nul staat.
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Ik begreep het nu allemaal wel een beetje, maar voelde toch dat ik met deze
binaire code nog iets meer moest doen om het gezochte resultaat te kunnen
verkrijgen.
Uiteindelijk moet het toch niet zo vreselijk moeilijk zijn de tien LED’s om
beurten te laten oplichten.
Dan herinnerde ik me de SN 7442 weer.
Four line to ten line decoder (van vier naar tien omzetter).
Vlug bladerde ik terug.
En ja hoor, de ingangen van dit IC gaven me hoop.
Duidelijk zag ik nu het verband tussen de uitgangen van de SN7490 en de vier A, B, C,
D-ingangen van de SN7442.
BCD INPUT
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ALL TYPES DECIMAL OUTPUT

D

C

B

A

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

L
L
L
L
L
L
L
L
H
H
H
H
H
H
H
H

L
L
L
L
H
H
H
H
L
L
L
L
H
H
H
H

L
L
H
H
L
L
H
H
L
L
H
H
L
L
H
H

L
H
L
H
L
H
L
H
L
H
L
H
L
H
L
H

L
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

H
L
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

H
H
L
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

H
H
H
L
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

H
H
H
H
L
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

H
H
H
H
H
L
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

H
H
H
H
H
H
L
H
H
H
H
H
H
H
H
H

H
H
H
H
H
H
H
L
H
H
H
H
H
H
H
H

H
H
H
H
H
H
H
H
L
H
H
H
H
H
H
H

H
H
H
H
H
H
H
H
H
L
H
H
H
H
H
H
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Bovendien sprak de waarheidstabel die bij de SN7442 stond aangegeven nu boekdelen.
Die L van Low (nul) schoof bij iedere impuls een stukje verder en dus naar de volgende
LED.
Voor mezelf resumerend stelde ik vast: als een pulstrein — dit is een reeks van
opeenvolgende negatief-posilief gaande blokimpulsen — aan de ingang CPa van de
SN7490 wordt aangeboden, zullen zijn vier uitgangen A, B, C en D de binaire code
doorgeven aan de corresponderende ingangen van de SN 7442.
Zodoende verkreeg ik dan het gezochte resultaat: het één voor één gaan oplichten van
mijn tien LED’s.

oa

V/ 1/7
ZZ
22,33

Maar nu kwam er weer een ander probleem om de hoek kijken.
Als de tiende LED brandde, dus aan het einde van de reeks, kon ik niet terug.
Ik wilde dolgraag van de tiende weer terug naar de negende enz. Bij gebruik van de
SN7490 ging na de tiende LED de eerste weer branden. Zo kon ik alleen maar
optellen, was mijn conclusie.
Naarstig begon ik weer in het blauwe boek te snuffelen, maar vond niet wat ik zocht.
Uit hetgeen ik allemaal al had ontdekt, begreep ik wel dat er iets anders dan een 7490
nodig was om het heen en terug tellen te laten plaatsvinden.
Met een scheef oog keek ik naar de kast met IC’s van Teun en zag dat de nummering
hierop veel verder doorliep dan die in het blauwe boek dat ik in mijn handen hield. Dit
liet het inwendige van de IC’s zien die genummerd waren tot en met de SN74132, en in
deze reeks kon ik geen enkel IC ontdekken dat de BCD-code op commando heen en
terug kon geven.
’Dan maar weer naar de bibliotheek van Teun en kijken wat er in die andere IC’s zit’,
mompelde ik.
Digital Integrated Circuits Part 2.
Hopende op een gave oplossing, bekeek ik de index. En daar stond mijn ’redding’.
SN74192 . . . up-down decade-counter (op en neer tienteller).
Ik kon hem zelfs op nul zetten en als belangrijkste extra eigenschap: dit brokje
techniek bezat twee bijzondere uitgangen, een zgn. carry- en borrow-uitgang.
Dit houdt in dat bij het optellen, tussen de negen en de nul, een nul wordt afgegeven op
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de carry-uitgang en bij het terugtellen, tussen de nul en de negen, een nul op de
borrow-uitgang.
Daar kan nog best iets mee gedaan worden.
Diep gelukkig met de gevonden gegevens en verkregen resultaten begon ik enthousiast
een print te ontwerpen en het ontdekte in praktijk te brengen om eindelijk met de bouw
van de verschillende spelletjes te kunnen starten.

Wat behelsde de professor eigenlijk om zo’n ingewikkeld IC als de SN74192 toe te
passen?
Goed, hij wilde dolgraag heen en terug kunnen tellen met zijn tien LED’s en dan
ook nog in de juiste volgorde, maar . . .
Als we nu naar de door hem ontwikkelde print gaan kijken, wordt het allemaal toch
wel erg raadselachtig. Het is waar; hij heeft in zijn achterhoofd een bepaald
toepassingsgebied voorzien, en met dit onduidelijk gegeven heeft hij getracht de
printplaat zo universeel mogelijk te ontwerpen.
Het is misschien toch wel nuttig om aan de hand van het schema op pag. 75 te
proberen zijn gedachtengang te volgen en hieruit onze conclusies te trekken. Het
valt niet mee om zo’n verwoed knutselaar te begrijpen.
Allereerst zien we onderaan het schema de SN7442 met zijn tien uitgangen. Om
beurten wordt er een uitgang naar nul geschakeld bij het invoeren van de juiste
BCD-informatie. Deze informatie haalt professor Fixit uit de 74192, waarvan de
vier uitgangen zijn doorgekoppeld met de vier corresponderende BCD-ingangen
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van de 7442. Dit is duidelijk, vooral als men de hiervoor beschreven gedachtenloop
van de professor goed heeft doorgelezen.
De carry- en borrow-uitgang van de 74192 laten we even rusten, daar komen we
straks op terug.
Bij de up-down-counter staan twee ingangen aangegeven: up en down.
De teller telt vooruit wanneer men de pulstrein aan de up-ingang toevoert en telt af
wanneer de pulstrein met de down-ingang wordt verbonden.
Maar het IC, dat de pulstrein door moet geven, heeft slechts één uitgang.
Daartoe moeten we eerst de flip-flop bekijken die linksboven in het schema is
getekend.
Hij is opgebouwd uit twee two input NAND-gates en vormt hierdoor de ons nu wel
bekende RS-flip-flop. De twee uitgangen van deze flip-flop heeft de professor ieder
afzonderlijk aan één ingang van een NAND-gate gekoppeld. De beide
overblijvende ingangen van deze gates heeft hij aan elkaar gelegd en verbonden met
de uitgang van de pulsgever. Wat gebeurt er nu?
Wanneer de S (set)-ingang van de flip-flop tegen de nul (massa) wordt gedrukt, zal
de uitgang Q (Q niet) één worden hetgeen tot gevolg heeft dat de rechter
NAND-gate de pulstrein zal doorvoeren naar de down-ingang van de 74192.
Waarom?
Zoals uit het voorgaande blijkt, bestaat een pulstrein uit positief en negatief gaande
spanningen.
Op de rechter NAND staat al een één door de stand van de hieraan gekoppelde
Q-uitgang van de flip-flop.
Veronderstel dat er een positief gaande impuls op de andere ingang van de rechter
NAND komt te staan, dus een één. Dan zal de uitgang van deze NAND nul
worden.
Nu gaat de impulsspanning van hoog positief = 1 naar laag positief = 0 en
verschijnt er een nul aan de vrije ingang van de gate.
De één van de flip-flop en de nul van de impuls bezorgen aan de uitgang van de
NAND-gate prompt een één.
Kijk maar in de reisgids welke voorwaarden er gelden voor een NAND-gate!
Is dit akkoord, dan is het ook te begrijpen dat de linker gate een blokkering vormt
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voor diezelfde pulstrein en deze dan ook niet doorgeeft aan de up-ingang van de
SN74192.
De Q-uitgang van de flip-flop, die aan deze NAND is gekoppeld, is namelijk nul en
deze nul zit muurvast aan de ingang van de linker NAND. Daardoor zal deze
NAND nooit een nul aan de uitgang kunnen geven, ook al wordt de andere ingang
door middel van de pulstrein continu van nul naar één geschakeld.
Nog sterker: deze uitgang blijft steevast één, want de gulden regel voor een
NAND-gate is nog steeds: de uitgang wordt dan pas nul als beide, maar dan ook
beide ingangen één zijn. Dit kan hier nooit gebeuren omdat de flip-flop een
keiharde nul staat door te geven.
Reset men de flip-flop door R tegen de nul te drukken, wat overigens alleen maar
kan geschieden als de setingang niet meer met de nul is verbonden, dan zal de
situatie radicaal veranderen.
Q wordt nu nul en Q uiteraard één waardoor, volgens de hiervoor beschreven
manier, de linker NAND-gate de pulstrein naar de up-ingang van de 74192 zal
doorvoeren en de rechter NAND deze pulstrein zal blokkeren door een vaste één op
de uitgang te tonen.
Nu zijn we bij de impulsgever aangekomen.
Voor deze impulsgever heeft de professor, zoals men kan zien, een zgn.
Schmitt-trigger loegepast, de SN 74132.
Zo’n ding heeft de eigenaardige, doch zeer bruikbare eigenschap, om slechts bij een
bepaald spanningsniveau om te schakelen van één naar nul of omgekeerd. Krijgt hij
aan zijn ingang een langzaam stijgende of langzaam dalende spanning aangeboden
dan zal een Schmitt-trigger pas omslaan als een bepaald spanningsniveau is bereikt.
Hierdoor is het mogelijk om van bv. een prachtige sinusvormige spanning
(langzaam op- of aflopend) een zuivere blokspanning te maken.
De hier gebruikte Schmitt-trigger is ingebouwd in een two input NAND-gate, dus
de eigenschappen van die NAND-gate zijn er ook in opgenomen.
De loshangende ingang A van de Nand annex Schmitt-trigger is open en dus één.
Om er zeker van te zijn dat deze ingang één blijft, is het vaak raadzaam hem aan de
plus 5 V te koppelen zodat storingen op deze ingang gegarandeerd niet voorkomen.
Ingang B ligt via Cl aan massa en is tevens via een weerstand van 330 Q met de
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uitgang van de NAND verbonden.
Wat gaat er nu gebeuren?
Veronderstel dat de uitgang van de Schmitt-trigger NAND-gate één is.
Deze één zal condensator Cl via weerstand R1 langzaam opladen waardoor ingang
B steeds meer één gaat worden. Op een gegeven moment zal deze gate, door zijn
Schmitt-trigger werking, plotseling een nul op de uitgang laten zien.
Tweemaal een één op de ingangen A en B zorgen immers voor een nul aan de
uitgang.
Hierdoor wordt condensator C1 via weerstand R 1 weer langzaam ontladen en
bewerkstelligt zodoende dat de potentiaal van de B-ingang weer langzaam naar nul
teruggaat. Opnieuw zal de Schmitt-trigger zijn radicale werking ten toon spreiden
en bij een zeker spanningsniveau omklappen waardoor er wederom een één op de
uitgang komt.
Dit eentonige spelletje herhaalt zich met een snelheid of frequentie die bepaald
wordt door de RC-tijd van R1 en C1.
Professor Fixit heeft deze snelheid nog enigszins variabel gemaakt door de
toevoeging van C2 en een instelpotmeter R2. Bovendien heeft hij de uitgang van de
Schmitt-trigger doorgekoppeld met de A-ingang van de volgende Schmitt-trigger
NAND-gate. Hierdoor ontstaat de zgn. bufferwerking.
Men kan de totale schakeling nu zwaarder belasten zonder dat hierdoor de
frequentie van de pulstrein wordt beïnvloed.
De vrije ingang B van de tweede NAND-gate laat tevens de mogelijkheid open om
de afgegeven pulstrein te kunnen blokkeren, hetgeen misschien nuttig kan zijn. Legt
men b.v. deze B-ingang aan de nul dan zal de tweede NAND-gate de door de eerste
Schmitt-trigger afgegeven blokspanning, tegenhouden.
Indien dit nog niet geheel duidelijk is, bekijk dan nogmaals het gedeelte waarin
wordt beschreven hoe de professor het fikste om de pulstrein naar de up- en
down-ingang van de 74192 te sturen!
Blijft de vraag waarom hier een 74132 is gebruikt en niet de goedkopere 7413.
In de 74132 zitten vier two-input NAND-gate Schmitt-triggers.
In de 7413 bevinden zich twee four-input NAND-gate Schmitt-triggers.
Door het toepassen van de 74132 worden er twee niet benut.
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Zou de professor deze gates nog ergens anders voor willen gebruiken? Zo te zien wel
want hij heeft alle in- en uitgangen vrij naar buiten uitgevoerd.
Dat zal dan wel nodig zijn. In ieder geval komt het de toepasbaarheid van deze
stuurprint zeker ten goede, dus laat hem maar even begaan.
Nu dit gedeelte van het schema is doorgeworsteld, bekijken we nog even de carryen borrow-uitgang van de 74192.
Uit het voorgaande weten we in ieder geval wat er aan deze uitgang plaatsvindt.
In het schema zien we dat de borrow- en carry-uitgang zijn verbonden met de
R- en S-ingang van een flip-flop. Wederom samengesteld met behulp van twee
NAND-gates.
De uitgangen Q en Q van deze flip-flop zijn doorgekoppeld met de A-ingangen van
twee two-input NAND-gates. Deze schakeling komt ons bekend voor omdat hij ook
al is toegepast bij het doorsturen van de pulstrein naar de up- en down-ingangen
van de 74192. Hier doet hij dienst om de borrow- of carry-impuls pas door te laten
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naar een ander circuit als de voorwaarden op de resterende vrije B-ingangen dit
toestaan.
Door de borrow- of carry-impuls (nul) wordt de flip-flop geset of gereset.
Hij houdt de informatie dus vast en zal deze op commando doorgeven.
Waarvoor weten we nog niet maar tol zover is de schakeling voor ons als een glas
helder water.
Rest ons te vermelden dat de deuringang, die zich ook aan de 74192 bevindt, aan
nul moet liggen om het IC te laten tellen. Schakelt men hem naar één (bv. de plus
5 V) dan stopt de teller en wordt meteen gereset, naar de nulstand.
Nu dit allemaal is bekeken en bestudeerd, blijft er nog een klein stukje techniek
over waarvan niet direct het nut is in te zien.
Het is mogelijk dat dit veroorzaakt wordt door de onbekendheid met de extra
voorwaarden die professor Fixit aan deze stuurprint heeft toegedacht.
Laten we daarom alleen even kijken wat er met dit brokje techniek is aan te vangen.
Allereerst zien we op deze print nog een SN7473 gemonteerd waarin twee
JK-flip-flops zijn verscholen.
Wanneer we de J- en K-ingangen even buiten beschouwing laten (omdat deze hier
immers toch niet worden gebruikt) dan is er bij deze flip-flop slechts één verschil
met de ons bekende RS-flip-flop te ontdekken. Hij bezit een clock- en een
clearingang in plaats van een set- en resetingang, zoals bij de RS-flip-flop
gebruikelijk is.
Het voordeel hiervan is dat, wanneer er een pulstrein aan de clock wordt
aangeboden, men de uitgangen continu van één naar nul en van nul naar één kan
laten schakelen.
Dit in tegenstelling met de RS-flip-flop waarbij bv. eerst de S in de stand nul moet
worden gezet om de uitgangen te laten omklappen. Schakelt men daarna de
R-ingang naar nul dan komt de RS-flip-flop weer in zijn oude stand terug.
Hier moeten dus steeds twee ingangen worden benut om aan de uitgang een
wisselend beeld te verkrijgen.
Legt men bij de JK-flip-flop de clearingang aan de nul dan komt de flip-flop terug
in zijn normale toestand: Q = 0 en Q = 1, en deze toestand verandert niet meer
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zolang de clearingang nul blijft.
Hieruit is de conclusie te trekken dat de clearingang de voorkeur geniet ten opzichte
van de clock.
CLOCKI

01

CLOCK3

CL0CK3

Er is één aspect aan deze flip-flop waardoor een eventueel toepassingsgebied voor
de door professor Fixit uitgedachte schakeling mogelijk wordt.
Wanneer men een pulstrein aan de clockingang van de JK-flip-flop zet en de
clearingang één blijft, zal de flip-flop de impulsen door twee gaan delen als men
naar één uitgang kijkt.
Beredeneer het maar mee.
Het nulgedeelte van de eerste impuls komt op de clockingang en zorgt ervoor dat
deze omklapt, de uitgang Q wordt dan bv. nul.
Nu komt de tweede nulimpuls de clock binnen. Dit heeft tot gevolg dat Q = 1
wordt. Bij de derde nulimpuls van de clock herhaalt zich het adembenemend
schouwspel weer: Q wordt nul. En om met even getallen te blijven werken,
verschijnt er nog een vierde nulimpuls bij de clockingang dan wordt de uitgang
wederom Q = I.
Hieruit is af te leiden dat er twee nulimpulsen nodig zijn om de Q-uitgang éénmaal
nul te laten worden.

CLOCKi

03

Zou de professor de pulstrein tweemaal door twee willen delen (dus de impuls door
vier) dan behoeft hij simpelweg één uitgang van de eerste flip-flop te verbinden met
de clockingang van de tweede. Een pulstrein. gestuurd op de eerste clockingang.
wordt nu door twee gedeeld waarna deze gedeelde pulstrein de clockingang van de
tweede flip-flop binnenstapt om dan nogmaals door twee gedeeld te worden. De Q
of Q-uitgang van de tweede flip-flop geeft dan de impuls af die de verdere
schakeling moet sturen.
Die SN7408 aan de ingangen van de twee JK-flip-flops staan gewoon als
buffertrappen geschakeld.
Laten we maar vertrouwen hebben in de knutselcapaciteiten van de professor.
De draden die naar de clear- en clockingangen gaan, kunnen vrij lang worden.
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De gehele schakeling wordt hierdoor in ieder geval minder gevoelig voor
stoorimpulsen.
Zo. we zijn door alle nullen en enen gezwoegd en het wordt nu echt tijd om de
professor aan het woord te laten komen. Misschien beantwoordt hij in zijn
ervaringen de nog resterende vragen.

De zwaaideur (deel 1)

De problemen stapelden zich op.
Wat kon je met die tien LED's doen alsje een spelelement wilt creëren waarmee de
mensen zich konden amuseren?
Ik had het plaatje met de LED ’s nog steeds voor me liggen en begon met nog vrij
onduidelijke bedoelingen de stuurprint rechtstreeks hieraan vast te breien.
De eerste LED aan punt BO, de tweede aan punt BI enz. tot en met de tiende, die aan
punt B9 van de stuurprint werd vastgesoldeerd.
Hierna verbond ik de uitgang van de pulsgever, punt B27, met de ingang van de
up-down counter, punt BI8.
Omdat ik hier met slechts een nulimpuls rekening hoefde te houden, kon ik de tien
anodeweerstanden van de LED's laten vervallen en deze vervangen door één
gemeenschappelijke anodeweerstand van 150 0. Er zou toch steeds maar één LED
gaan oplichten!
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stuurprint B

De clearingang van de 74192, punt Bil, verbond ik met een draadje aan de
minpotentiaal, punt B10, om de teller te laten werken.
'Nu de voedingsbron van Teun er op aansluiten en kijken wat er gaat gebeuren ',
redeneerde ik.
De plusleiding van de stuurprint verbond ik met de voeding alsmede de
gemeenschappelijke anodeweerstand. De min van de voeding soldeerde ik aan de
min-leiding van de print. 'IC's kunnen niet meer dan 5,5 volt verdragen', wist ik en met
kennersblik stelde ik de voeding op vijf volt in.
Met een sprankelend effect draafde er een rood lichtpuntje over de LED-print.
Na de eerste gloeide de tweede aan en vervolgens de derde enz., dit ging zo door tot de
tiende, waarna alles opnieuw begon.
Het was een grandioos gezicht.
Nu eens zien of de LED's ook andersom wilden werken.
Met het magische 'minbekje' tikte ik tegen één van de twee aansluitpunten van de
up-down RS-flip-flop (punt B12 of BI 3). Drukte ik het minbekje tegen punt BI 3 dan
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wandelde het lichtpuntje de ene kant op, tikte ik tegen punt B12 dan ging het de
andere kant uit.
Er daagde een toepassing als looplicht voor me op, maar aangezien ik me nu met
spelmogelijkheden bezig zou houden, drukte ik deze speelse gedachtenloop terug.
Eerst de spelletjes, daarna de aankleding.
Ik zat te piekeren hoe ik het effect kon verbeteren.
'Eigenlijk moesten die LED 's automatisch heen en weer kunnen lopen', flitste het door
mijn brein.
Hiervan uitgaande verbond ik punt BO (de uitgang van de 7442) met punt BI3 van de
up-down flip-flop. Als de uitgang van de 7442 op punt BI3 nul werd, zou — in principe
— de up-down flip-flop moeten omschakelen. Zeker van mezelf soldeerde ik een
verbindingsdraad aan de andere uiterste punt (B9) van de 7442 en prikte deze vast aan
de nog overgebleven ingang van de flip-flop (punt B12).
Hierna schakelde ik de spanning wederom in.
Hoe groot was mijn teleurstelling!
De eerste en de laatste LED stonden te knipperen als waarschuwingslichten van een
spoorwegovergang maar er was op de hele werkbank geen trein te bekennen!
Hoe kon dat nu weer?
Volgens mijn berekeningen moest de laatste LED (laatste nul) de RS-flip-flop
omzetten waardoor de up-down counter werd teruggezet naar 'down'en de telling
andersom zou beginnen. Kreeg de onderste of eerste LED een nul van de counter
doorgegeven dan moest de flip-flop in de up-stand terugkomen.
Maar wacht eens even!
De up- en downimpuls werden op het verkeerde tijdstip doorgegeven.
Ik verwisselde vliegensvlug de draden van de up-down flip-flop zodat punt BO aan punt
BI2 en punt B9 aan punt BI3 kwamen te liggen en nu verkreeg ik wel het bedoelde
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effect.
Lichtte de tiende LED op dan werd de up-down flip-flop naar down geschakeld en
wandelde het lampje keurig naar de eerste LED. Daar aangekomen werd de up-down
flip-flop door de nulimpuls wederom geset en terug naar 'up'gestuurd.
Het rode lichtpuntje holde heen en weer. Door simpelweg aan de instelpotmeter R2 te
draaien, kon ik de loopsnelheid vergroten of verkleinen.
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1

Het zaakje werkte maar een spelletje had ik nog steeds niet.
Net zoals het rode lampje holden mijn gedachten heen en weer door mijn rusteloze
brein. Ik kwam iets te kort.
A Is je met dat lopende lampje wat wilde beginnen, was het wel nodig een soort
bedieningsknop te maken; andere voorwaarden offuncties in te voeren en tevens een
registratie voor goed offout te creëren.
Waarom kreeg een knutselaar toch steeds van die vervelende problemen
voorgeschoteld!
Die waren er om opgelost te worden en resoluut ging ik weer aan het werk.
Met twee drukknoppen, twee LED-displays en enkele IC’s zou ik proberen een print in
elkaar te zetten die aan mijn verlangens — ook weer op een zo universeel mogelijke
manier — beantwoordde.

De bedieningsprint

Volgens professor Fixit komt een knutselaar voortdurend voor problemen te staan.
Dat hij hier een grote waarheid verkondigde, besefte hij vermoedelijk zelf niet.
Iedere amateur wordt steeds geconfronteerd met vraagstukken die zijn geest tot
creativiteit prikkelen zodat hij met hernieuwd enthousiasme aan de slag gaat. Zo
geschiedde het ook bij onze professor.
Op pag. 56 zien we hoe hij, zonder dralen, een nieuwe print in elkaar heeft gezet. Het
doel hiervan heeft hij in zijn vorige wederwaardigheden al verteld.
Hij moest een bedieningsprint hebben en we moeten bekennen, hij heeft inderdaad
al het een en ander van zijn 'praktijklessen' opgestoken.
Aan de onderkant van de print ziet men twee drukknoppen, elk met een maak- en
verbreekcontact. Deze worden gebruikt voor het setten en resetten van de twee daar
achter geschakelde RS-flip-flops die zijn opgebouwd uil de SN7400.
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Zoals uit het voorgaande is gebleken, worden deze flip-flops toegepast om het
dendereffect van schakelaars te onderdrukken. In een gedeelte van het blokschema kan
men zien hoe deze schakelaars met de RS-flip-flops zijn verbonden.
Vervolgens is een dual JK-flip-flop opgenomen, nl. de SN7473.
De clockingangen van de JK-flip-flops zijn rechtstreeks verbonden met de
uitgangen van de RS-flip-flops.
De Q en Q-uitgangen van de rechter helft van de 7473 zijn door middel van de ons
bekende printpennetjes naar buiten uitgevoerd.
Laten we voor het gemak deze rechter flip-flop maar de start-stop flip-flop noemen.
Drukt men nu de rechter drukknop SI in, dan zal hierdoor een dendervrije impuls
van de rechter RS-flip-flop naar de clockingang van de start-stop flip-flop
toegevoerd worden waardoor deze omklapt en een omgekeerde positie van één en
nul aan de uitgang doet verschijnen. Deze stand kan dan gebruikt worden voor het
in- en uitschakelen van het spel en tevens voor het op nul stellen voor de erboven
gemonteerde teleenheid.
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Let op: de RS-flip-flop is verbonden met de schakelaar zoals aangegeven op pag. 34
waar de werking van deze flip-flop is uitgelegd.
De teleenheid bestaat uit vier IC’s te weten: twee SN7490 en twee SN7447.
Wat de schakeling van de SN7490 (decade-counter) betreft; daar is weinig uitleg
meer bij nodig.
Ze staan als binaire tellers geschakeld met dien verstande dat de in- èn uitgangen
door middel van printpennetjes naar buiten zijn uitgevoerd.
Hoe de SN7490 als binaire teller geschakeld dient te worden, laten we hier volgen.
(Men kan dit overigens ook zien wanneer men de printsporen goed bekijkt, tekening
SN7490.)

Uitgang Qa moet allereerst worden verbonden met de ingang van de tweede
flip-flop CPbd. (Pen 12 van het IC verbinden met pen 1, zie printbanen).
De impuls komt de teller binnen op pen 14, dit is de CPA-ingang; op de printplaat is
dit punt C11 en C12. Om de teller te laten lopen moeten de ingangen C9 en CIO aan
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de nul worden gelegd, dit is pen 6 en/of 7 (R9); reset-to-nine. Om de teller te
resetten, dus terug op nul te zetten, schakelt men de RO-ingangen (reset-to-zero) via
pen 2 en/of 3 van het IC naar één. Uiteraard is het wenselijk dat dit op commando
kan gebeuren en daarom heeft professor Fixit deze ingang via de aansluitingpunten
C9/C10 op de print bereikbaar gemaakt. Dit gemakkelijk bereikbaar maken geldt
eveneens voor de vier uitgangen van de beide SN7490. Ook deze zijn van
printpennetjes voorzien. Ze kunnen op deze manier eenvoudig doorgekoppeld
worden met de BCD-ingangen van de beide SN7447 en toch extern worden
gebruikt. Deze laatste zijn dan de IC’s die deze BCD- of binaire code kunnen
omzetten in een volgorde die geschikt is om er een zeven-segment display mee te
sturen.
Er heeft eens iemand ontdekt dat men de cijfers 0 t/m 9 kan opbouwen met zeven
strepen, zie onderste afbeelding.
Daarom is er in de vorm van een IC een zwart blokje geconstrueerd met zeven
smalle gleufjes waar achter zeven piepkleine LED’s zijn gemonteerd.
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no pin
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no pin
cathode B
anode-common

connect pins 3-9-14
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Als de BCD-informatie, die van de 7490 afkomt, het binaire getal drie doorgeeft
doordat Qa = 1, Qb = 1. Qc = 0 en Qd = 0, zal de SN7447 (BCD to seven
segment decoder/driver) dit omzetten in de juiste code waardoor — met
uitzondering van e en f — alle uitgangen nul worden.
De display heeft een gemeenschappelijke anode die aan de plus 5 volt wordt gelegd.
De uitgangen van de 7447 worden, om de stroom door de zeven LED’s te beperken,
via zeven weerstanden van 150 Q met de respectievelijke aansluitpunten van de
LED-display verbonden. Is de binaire drie doorgegeven dan zullen de juiste LED’s
gaan oplichten en het decimale cijfer drie zichtbaar worden.
Let wel: er zijn LED-displays die met één en soorten die met drie zgn. common
(gemeenschappelijke) anode-aansluitingen zijn uitgevoerd’
Kijk dus goed uit. Als er drie gemeenschappelijke anode-aansluitingen zijn
aangegeven, moeten deze ook alle drie met de plus 5 volt worden verbonden’.
Ook zijn er displays in de handel met een common-kathode. Deze kunnen hier niet
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gebruikt worden omdat de SN7447 met nullen schakelt. De uitgangen zouden dan
eerst geïnverteerd moeten worden.
Onze professor heeft op de print twee losse telunits geconstrueerd die ieder een
aparte inpulsingang en een eigen LED-display hebben. Een enkele teller komt
namelijk niet hoger dan negen. Bij de volgende impuls aan zijn ingang begint hij
dus weer bij nul. Wil men verder dan negen tellen dan is het nodig om een tweede
teller met de eerste te verbinden en wel zó, dat de tweede telunit pas een nul op zijn
clockingang krijgt toegevoerd, wanneer de eerste teller het cijfer ’nul’ doorgeeft.
Daarom wordt de Qo-uitgang (C2) doorverbonden met de CPA-ingang (C12) van de
tweede 7490. Nu zal de tweede teller telkens een nulimpuls ontvangen wanneer de
eerste 0 aanwijst. Er kan nu tot 99 worden geteld waarna de beide tellers naar nul
teruggaan en hun verhaal opnieuw kan beginnen.
Tot zover is deze print besproken en men weet nu welke mogelijkheden dit
samenstel van IC’s kan bieden.
Rest ons nog te onderzoeken wat professor Fixit met de JK-ingangen van de 7473
heeft voorgehad.
Men kan zien (pag. 56) dat rondom dit gedeelte meer printpennetjes zijn opgesteld
dan we van de professor gewend zijn.
Uit het blokschema van deze bedieningsprint (pag. 76) blijkt dat bij deze flip-flops
ook de J- en K- ingangen worden gebruikt.
De J-ingang is verbonden met printpen C21 (en C17) en de K-ingang met printpen
C22 (en C13). Als men de K-ingang(en) met de min of nul verbindt en de
J-ingang(en) open laat, kan er slechts één impuls aan de clock worden toegevoerd
indien de flip-flop vooraf is ’gecleard’. Een volgende impuls heeft nu geen enkel
effect meer op de uitgangen van de flipflop(s) totdat hij is teruggebracht in zijn
rusttoestand. Dit gebeurt door middel van een nul op de claeringang. Pas dan zal
een impuls aan de clockingang opnieuw effect sorteren.
De gehele schakeling lijkt nu verdacht veel op een normale RS-flip-flop.
Een eventuele verdere uitleg zullen we geven op het moment dat de professor de
voorwaarden en functies gaat gebruiken.
Het woord ’flip-flop’ is de laatste tijd al zoveel gebezigd!
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Het is u misschien opgevallen dat er een printpennetje naast de linker
drukschakelaar is gesoldeerd. Dit is verbonden met de moedercontacten.
Als dit pennetje (C25) aan de nul is gelegd, zal de schakelaar (S2) zijn normale werk
doen en de er achter geschakelde RS-flip-flop sturen. Laat men het los of bevestigt
men het aan de één dan zal de schakelaar geblokkeerd zijn.
Het schijnt dat de professor alle mogelijkheden heeft willen benutten!
Laten we het maar hopen!!

De zwaaideur (deel 2)

Sinds lang heb ik een afschuwelijke hekel aan zwaai-, klap- en draaideuren.
Hoewel ik weet dat ze behoorlijk beveiligd zijn, heb ik toch altijd de neiging om in
vliegende vaart door zo 'n — juist door een voorganger geopende — deur te racen.
Wanneer hij luttele seconden later met een dreun net achter mijn rug dichtslaat, heb ik
het idee aan iets verschrikkelijks te zijn ontsnapt.
Met het klamme zweet in mijn handen en de rillingen nog over mijn rug ga ik dan
meestal op zoek naar een nooduitgang of iets dergelijks om in ieder geval het pand op
een andere manier te kunnen verlaten.
Dit alles lijkt misschien op een gefrustreerde gedachtengang, maar lang geleden ben ik
eens, met een pijp in mijn mond, door zo'n zwaaideur gewandeld. Op het moment dat
ik, niets vermoendend, binnen wilde stappen, was hij open. Dat weet ik nog zeker! Ik
was bijna binnen toen er een grote glazen deur op me af kwam, die met een enorme
smak mijn pijp tot achter in mijn keelgat propte. Met een rood hoofd en een gebroken
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pijp heb ik daarna nog een tijdje versuft naar die deur zitten kijken en ik heb zo'n vaag
vermoeden dat de angst, die ik nu voor dergelijke deuren voel, me nog steeds parten
speelt.
Deze ervaring is mijn inspiratiebron geweest bij het bedenken van het elektronisch spel,
dat ik wilde hebben.
De wandelaar, in de vorm van het heen en weer lopende licht, was al voorhanden. Nu
kwam de vraag aan de orde: hoe kan ik hem door een druk op de knop laten sloppen?
Toch was dit vrij gemakkelijk te realiseren.
Ik maakte de pulstrein van de ingang van de up-down counter (punt B18) los en
verbond deze met één ingang van de twee nog resterende NA ND-gales van de 74132,
punt B28. Depulstrein is nu verbonden met de.pulsgever, B27, aan de ene kant en met
de NAND-gate, B28, aan de andere. De uitgang van deze laatste gate (punt B30) hing
ik weer aan de counteringang (BI8).
Nu ik deze drie standaardprints zo bij elkaar had en hun functies doorzag, leek het
allemaal zo simpel.
Punt C24 van de bedieningsprint was al direct doorverbonden met de uitgang van de
RS-flip-flop. Deze werd gestuurd door schakelaar S2 en gaf bij het indrukken een nul
op punt C24.
Ik verbond daarom dit punt met de nog overblijvende ingang (punt B29) van de
NAND-gate. Wanneer ik nu een nul aan punt C25 van de bedieningsprint legde, bleek
de speler in de gelegenheid de pulstrein en daarmee het lopende licht te stoppen.
Laaiend enthousiast werkte ik met snoertjes en soldeerde punt aan punt met de
snelheid van een professionele amateur.
Nog even zat ik te hannesen met de zwaaideur. Maar met acht LED's, vier groene voor
'open'en vier rode voor 'dicht', had ik de deur al rap voor elkaar.
Iedere LED van deze namaak-deur kreeg een eigen gate. De te leveren stroom van zo'n
gate mag volgens de boeken maar 10 mA bedragen. Ik zat dus met één LED per gate
al aardig over de streep, laat staan met vier van die dingen.
Daarom moest ik iedere LED ook nog van een eigen begrenszingsweerstand voorzien.
Die maximaal te leveren stroom wordt 'Fan-Out'genoemd, maar een NAND-gate uit
een SN7400 kan best wat meer verdragen.
Tenminste . . . dat bleek in de praktijk.
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De kathoden van de groene 'zwaaideur-LED’s’soldeerde ik vast aan de uitgangen van
vier NA ND-gates, zoals ik op de tekening heb aangegeven.
De drie resterende rode LED’s werden verbonden met drie andere uitgangen.
De rode LED die in de hoek stond, kreeg een vaste nul toegevoerd. Uiteindelijk moest
dit het draaipunt van de deur voorstellen en mocht daarom beslist niet uitgaan. De
derde rode LED, gerekend vanuit het scharnierpunt, was al verbonden met een uitgang
van de 7442. Omdat ik niet graag twee uitgangen aan elkaar knoopte, hing ik hier
niets meer aan.
Bleef de vraag hoe ik de deur open en dicht kon laten gaan.
Even redeneren. A lle deur-LED 's branden, zowel de rode als de groene, behalve de
middelste rode deur-LED want daar wandelde de speler doorheen.
Dit kwam omdat de ingangen van de NAN D-gates, waaraan ik ze had gekoppeld,
openhingen, dus één waren. Hun uitgangen bleven daarom nul. Reden te meer voor de
zwaaideur om zowel open als dicht te staan.
Om hem of open of dicht te laten, moest ik de desbetreffende ingangen aan de nul
leggen, waardoor de uitgangen één zouden worden, en de LED's zouden doven.
Op de eindprint had ik de ingangen van tien gales doorverbonden en met één printpen
bereikbaar gemaakt.
Dus verbond ik dit punt zelfverzekerd met de min en zie mijn 'rode’ zwaaideur stond
open. Doorbordurend op dit gegeven soldeerde ik de vier open ingangen van de andere
gales aan elkaar en verkreeg zo voor de ’groene’ zwaaideur dezelfde uitkomst: deur
stond open. Verbond ik deze aan elkaar gekoppelde ingangen nu met de nul dan was
mijn zwaaideur verdwenen, uitgezonderd het rode scharnierpunt met zijn vaste nul.
Wat moest ik doen om dit verschijnsel om en om te laten plaatsvinden?
Terwijl ik deze vraag aan mezelf stelde — er was niemand anders in de buurt — kwam
dat flitsende lampje vanuit mijn achterhoofd langzaam naar voren kruipen.
’Nee, toch weer niet de flipflop’, zuchtte ik. 'Het lijkt wel alsof de hele digitale
techniek uit flipflops bestaat’. 'Maar wacht eens even’, en gelukzalig keek ik naar
mijn universele stuurprint waarop een eenzame 7473 me troosteloos stond aan te
staren.
Blij dat ik mijn stuurprint zo universeel had gemaakt, hing ik de twee ingangsdraden
van de zwaaideur aan de Q- (B24) en de Q- (B23) uitgang van één van de twee
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flip-flops die zich in die 7473 bevonden. De clockingang verbond ik rechtstreeks met de
pulsgever en . . . mijn zwaaideur klapte open en dicht alsof de duivel hem op zijn hielen
zat.
Daar was door niemand langs te komen zonder tegen de deur op te vliegen!
Om dit te verhelpen heb ik de clockingang van de gebruikte Jlip-flop verbonden met de
uitgang van de nog resterende en de ingang van deze laatste aan de pulsgever
gehangen. De snelheid van de zwaaideur werd nu nogmaals door twee gedeeld.
Het gevolg hiervan was dat een eventuele speler slechts éénmaal goed moest opletten.
Wanneer hij op het juiste moment, dus als de deur openstond, de LED door de opening
liet wandelen, hoefde hij verder niets meer te doen. A llijd stond de deur op groen
wanneer het lichtje passeerde. Het hele zaakje liep synchroon en daarmee waren de
spanning en het spelelement verdwenen.
Niet wetende wat ik hieraan moest doen, begon ik eerst maar met de registratie van de
botsing: wandelaar-deur en omgekeerd.
De zesde LED van de 'wandelaar' had ik met punt B5 van de stuurprint verbonden.
Op het moment dat dit oplichtte, stond hier een nul.
Als de zwaaideur dicht was, kregen de rode LED's van de deur aan hun
gemeenschappelijke ingang een één toegevoerd. Wanneer de nul van de wandelaar èn
de één van de deur zich gelijktijdig voordeden, moest er een fout-indicatie worden
gegeven.
Toen ik deze voorwaarden in een NAN D-gate propte, had dit weinig effect. De uitgang
van deze gate bleef altijd één. (Zie reisgids).
Daarom inverteerde ik de nulimpuls van de wandelaar door middel van één van de vele
overgebleven NA ND-gates op de eindpunt en kreeg zodoende een één ter beschikking.
Nu was alles snel gepiept.
Als de deur gesloten was (één) en de wandelaar op de zesde LED aankwam, (nu ook
één) werd de uitgang van de NA ND-gate nul. Heel tevreden knoopte ik deze uitgang
aan punt B34 van de stuurprint waardoor de B-ingang van de tweede Schmitt-trigger
NAND-gate zorgde voor een volledige blokkering van de pulstrein. Nu stond zowel de
wandelaar als de pulstrein stil.
Om te zorgen dat het onmogelijk werd om de wandelaar weer op gang te helpen, en
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daarmee ook het spel, inverteerde ik dezelfde nul die de pulstrein deed stoppen
nogmaals.
De dichtshijzijnde — nog niet gebruikte — NAND-gate die als inverter kon dienen, was
het nog resterende kwartgedeelte van de 74132 op de stuurprint.
Ik koppelde de nul van de foutindicatie vanafpunt B34 door naar de ingang van deze
gate. De uitgang hiervan werd — volgens hetgeen ik al vele malen had ondervonden —
het omgekeerde van wat ik erin had gestopt, dus één.
Deze uitgang soldeerde ik aan punt C25 van de bedieningsprint.
Als dit punt, dat is verbonden met de moedercontacten (S2), nul wordt, zal de
schakelaar de RS-flip-flop kunnen laten omklappen.
Mocht het één worden wanneer de wandelaar door de gesloten zwaaideur tracht te
lopen, dan kan de speler op de knop drukken zoveel hij wil, het heeft geen resultaat!
De pulstrein is dan gestopt, de wandelaar staat stil, de deur is gesloten en de drukknop
is geblokkeerd.
Nu moest ik nog kunnen registreren hoeveel maal het de speler lukte om door de
zwaaideur te wandelen.
Op de bedieningsprint had ik twee displays inclusief hun aansturing gemonteerd.
Weer zat ik een tijdje met stukjes draad te wroeten om daarmee de Qü-uitgang van de
rechter 7490 te koppelen aan de CPA-ingang van de linker 7490, dus punt C2 aan punt
Cl2 en de beide RO-ingangen van de 7490 aan elkaar te breien, punt C9 en CIO.
Als ik de aan elkaar geknoopte RO-ingangen via het alom tegenwoordige min-bekje
met de nul verbond, kon ik door het toevoeren van een pulstrein aan de CPA-ingang
van de rechter 7490 (punt Cl 1) de teller laten tellen. Maakte ik het minbekje los dan
sprong de teller terug op nul. Hij werd dan gereset.
Wat werkte het allemaalfeilloos.
Snel soldeerde ik een verbindingsdraad tussen de CPA-ingang van de teller. Cl 1, en de
zesde uitgang van het driver-IC, de 7442, punt B5. Aan dit punt hing immers de zesde
LED. Liep de wandelaar nu door de deuropening dan kreeg de teller een nul
aangeboden. Op deze manier registreerde ik het passeren van de speler.
De aan elkaar gesoldeerde RO-resetingangen van de beide 7490 verbond ik met de
Q-uitgang van de start-stop flipflop. Op deze manier was het nu ook mogelijk om de
teller door middel van de start-stop drukker te resetten, dus op '00' te zetten.
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Nog was ik niet tevreden.
Het zou veel leuker zijn, indien de wandelaar al bij de start op moest letten, dat hij zich
niet tegen de zwaaideur te pletter liep. Ik moest het daarom voor elkaar zien te krijgen
dat de deur gesloten was bij het starten van het spel.
De clearingang van de flip-flop die ervoor zorgde dat de zwaaideur "zwaaide*, bood
mijns inziens de meeste perspectieven. Met het minbekje tikte ik tegen deze ingang en
prompt knalde de zwaaideur dicht.
Dat moest ik hebben.
Als ik op de knop (SI) voor het resetten van de teller drukte, kwam op de Q-uitgang
van de hierachter geschakelde J K flipflop een één te staan.
Werd deze knop nogmaals ingedrukt, voor het starten van het spel, dan werd de
Q-uitgang nul waardoor de teller kon gaan tellen.
Op dit moment mocht de clearingang van de *zwaaideur flipflop' geen nul meer zijn
omdat anders de deur tijdens het spel gesloten zou blijven.
De clearingang heeft de voorkeur boven de clockingang, dus verbond ik de clearingang
van deze flip-flop met de Q-uitgang van de start-stop flipflop.
Hierdoor ontstond de volgende situatie.
Werd de start-stop knop SI ingedrukt, waardoor de teller én de up-down counter 74192
naar nul werden gereset, dan werd de clearingang van de "zwaaideur flip-flop" nul en de
deur is dicht. Drukte men de start-stop schakelaar SI nogmaals in, waardoor de
JK-flipflop omklapte en de Q-uitgang nul en de Q-uitgang één werden, dan zou de
teller zowel als de up-down counter vrijgezel worden.
De clearingang van de "zwaaideurflipflop' werd één en het spel was voor gebruik
• gereed.
Lachend dacht ik even terug aan de tijd dat ik bang was voor die zwarte blokjes die nu
aan al mijn eisen voldeden. Vroeger waren het de transistoren en dioden waardoor ik
van streek raakte. Nu zorgden de vele enen en nullen dat ik soms de tel kwijt was!
Het enige probleem waarvoor ik me nu nog steeds geplaatst zag, was het veel te snel
open- en dichtgaan van de deur.
Zelfs al deelde ik de pulstrein met behulp van de overgebleven JK-flip-flop op de
stuurprint nogmaals, dan nog bleef de snelheid veel te hoog.
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Bovendien trad dan, zoals ik al had ontdekt, het gekke verschijnsel op dat het hele
zaakje synchroon ging lopen en de moeilijkheidsgraad tot nul gereduceerd werd. Toch
moest ik die pulstrein nog verder delen om de snelheid te verminderen.
Het aantrekkelijkste IC hiervoor was wel de 7490, maar dat stond al als teller te
fungeren waardoor het niet bruikbaar was.
Daarom soldeerde ik een nieuwe 7490 op een aparte printplaat.
Het hele gevalletje stond wel een beetje raar buiten de schakeling maar ik wist helaas
geen betere oplossing. Ik heb deze nieuwe 7490 op dezelfde manier aangesloten als de
twee op de bedieningsprint. De vier uitgangen werden ook hier weer naar buiten
uitgevoerd. Dit deed ik tevens met de twee CPa- en RO-ingangen.
De pulstrein maakte ik los van de clockingang van de 'zwaaideurflipflop' en hing deze
aan de CPA-ingang van de nieuwe 7490.
De RO-ingang soldeerde ik maar aan de Q-uitgang van de start-stop flip-flop.
Dit punt moest in ieder geval een nul zien op het moment dat het spel werd gestart.
De Qc-uitgang (D2) van de laatste 7490 hing ik weer aan de clockingang van de
'zwaaideur. . .jawel. . .flipflop'.
En daar klapte mijn zwaaideur in een gestadig tempo heen en weer waardoor het
mogelijk werd om er met enig beleidjuist tussendoor te rennen. Was de deur dicht en
drukte ik snel op de linker knop S2, dan stond het lampje stil.
Liet ik hem los op het moment dat de deur open was, dan sjeesde het lichtje met een
noodgang door de bijna weer voor zijn neus dichtklappende deur.
Iedere keer als het me lukte om er tussen door te glippen, telde de teller er braaf een
punt bij.
Het was beslist nodig om bij het starten van het spel erg goed uit te kijken.
Hield de wandelaar meteen na het starten niet even stil dan liep hij zich de eerste de
beste keer al tegen de deur te pletter en was het spel gauw afgelopen.
De moeilijkheidsgraad van het geheel kon nog worden opgevoerd door de frequentie
van de pulstrein te vergroten (met R2) waardoor de wandelaar zowel als de zwaaideur
een grotere snelheid kregen.
A l met al was het een reuze spannend spel geworden, dat het concentratievermogen en
de reactiesnelheid van de speler zwaar op de proef stelde.
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IVaf was het leuk dal de teller als scorebord kon dienen zodat dit spel met meer
personen gespeeld kon worden!
Met vochtige handen en de zweetdruppeltjes op mijn voorhoofd legde ik dit eerste
digitale knutselkarwei ter zijde en leunde moe achterover om aan mijn volgende spel te
gaan denken.

We laten de professor even alleen met zijn spel en bekijken nogmaals de
bedieningsprint.
Een aantal dingen moeten hierover nog verteld worden om de print nogmaals te
kunnen gebruiken.

Het bovenste gedeelte bestaat uit twee normale teleenheden zoals deze in diverse
schakelingen worden toegepast, te weten: twee decade-counters (SN7490), twee
seven-segment decoder-drivers (SN7447) en twee LED-displays.
Onze professor heeft in zijn belevenissen al verteld hoe deze IC’s met elkaar
verbonden dienen te worden.
De printbanen, die de SN7447 met de LED-displays verbinden, zijn zo uitgevoerd,
om de mogelijkheid open te laten de displays elders te kunnen monteren. Men zaagt
eenvoudigweg dit stukje van de print af en bevestigt de uitleeseenheid op een
andere plaats. De doorgezaagde printsporen worden dan met soepele draden
verlengd. Dit kan in sommige gevallen wenselijk zijn.
De BCD-uitgangen van de beide counters, SN7490, zijn door middel van
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printpennen aan de bovenkant van de print te bereiken. Ook hier heeft de professor
weer getracht de print zo universeel mogelijk te houden.
Uit de BCD-code van de beide counters kan men, indien nodig, de voorwaarden
halen om het spel bij een bepaalde score te laten stoppen. Lukt het een speler om
bv. twintig maal door de zwaaideur te wandelen dan kan het spel automatisch
worden gestopt. Men voert de QB-uitgang van de SN7490, die de display stuurt
waarop de tientallen worden aangegeven, naar de ingang van een NAND-gate.
Daardoor wordt de één, die door deze QB-uitgang bij het bereiken van het getal
twee (van 20) wordt afgegeven, geïnverteerd.
De nulimpuls aan de uitgang van de NAND-gate kan worden gebruikt om een
flip-flop te laten omklappen of te ’clearen’.
Is het u opgevallen dat er meestal een nulimpuls nodig is om een functieverandering
te kunnen doorgeven’
Dit komt omdat een flip-flop, indien normaal geschakeld, altijd een nul moet zien
om te kunnen schakelen of te worden gecleard. Het voorgaande houdt tevens in dat
men niet over nullen maar over enen moet kunnen beschikken indien er aan meer
voorwaarden tegelijkertijd moet worden voldaan. Deze enen worden een two-,
three-, four of zelfs een eight-input NAND-gate ingestuurd.
De uitgang van deze NAND-gate zal pas nul worden als alle ingangen een één
krijgen toegevoerd.
Heeft men één of meer ingangen van een NAND-gate niet nodig, dan worden deze
open gelaten of nog beter aan de plus (= 1) gelegd. Op deze wijze kan een
four-input NAND-gate ook als three- of two-input NAND-gate worden gebruikt.

data ztlecf

Gaan we nog even terug naar het zwaaideurspel van de professor.
Hij heeft inderdaad de score begrensd bij het getal 20.
Indien een speler twintig maal door de deuropening is geglipt, wordt het spel
automatisch gestopt en kan de speler met luid gejuich en ’hoera'-geroep worden
beloond voor zijn of haar prestatie.
De Qs-uitgang van de 7490 die de tientallen aangeeft, punt C8, is hier verbonden
met een nog niet gebruikte NAND-gate op de eindprint, punt A14. Op de uitgang
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hiervan komt bij het cijfer twee (van 20) een nul te staan. Deze uitgang is door de
professor gekoppeld aan punt B27 op de stuurprint, waar de pulstrein vanaf is
genomen. Hieruit volgt dat deze pulstrein bij het getal 20 naar de nul zal worden
gedrukt, waardoor de zwaaideur en het lampje worden gestopt.
Het is niet de elegantste oplossing en er zullen er onder u zeker zijn die eventueel
met behulp van de overgebleven flip-flop op de stuurprint, de scorebegrenzing
technisch beter verantwoord in elkaar kunnen zetten.
De professor heeft hier namelijk twee uitgangen, die van de score-NAND (print A;
Q 14) en die van de pulsgever (B27), aan elkaar gelegd. Het werkt wel, dus zullen we
het hem maar vergeven. Gebrek aan tijd zal hem parten hebben gespeeld, denk ik.
We zijn nu bij ’de grote vergissing’ van onze verwoede knutselaar aangekomen.
Tot nu toe heeft hij steeds getracht alle mogelijkheden in te calculeren en toch
. . . kwam hij bij het eerste de beste spel al wat tekort. In zijn ervaringen heeft hij
het al verteld. Een SN7490.
Er was inderdaad geen andere oplossing te bedenken dan een nieuwe print te
nemen waarop de 7490 een plaatsje kon vinden. De professor heeft deze print
dezelfde grootte gegeven als de andere. Waarom?
Hij heeft dit gedaan om bij het eventueel samenbouwen van de diverse printen geen
moeilijkheden te ondervinden. De gaten in de hoeken dienen om deze met behulp
van afstandsbusjes op elkaar te kunnen stapelen. Men verkrijgt dan een compact
geheel dat gemakkelijk hanteerbaar is. Wel moeten we rekening houden met de
lengte van de draden. Te korte draden kunnen er de oorzaak van zijn dat we,
ondanks de beste bedoelingen, op een akelige manier in de ’knoop’ raken terwijl te
lange draden stoorimpulsen kunnen opvangen waardoor het spel de meest zotte
capriolen kan gaan vertonen.
Deze laatste print heeft de professor ’Deelprint’ genoemd. (Verderop in het boek
spreekt hij van ’tijdprint’.) De hierop geplaatste 7490 deelt immers de pulstrein! Let
even niet op de andere componenten die ook op deze deelprint staan aangegeven.
Achteraf mag de professor nog blij zijn met zijn veel te grote print! We komen hier
later op terug.
Als u het spel volgens het, door de professor bijgevoegde, bedradingsschema in
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elkaar zet, kan er weinig mis gaan.
Tracht wel te begrijpen wat u doet door geregeld de ervaringen van de professor te
raadplegen.
Als u niet alleen het spel na wilt bouwen maar er ook nog iets van wilt opsteken.
maak dan eens dezelfde ’fouten’ als professor Fixit.
Er zijn snoertjes met aan beide zijden krokodillenbekjes in de handel. Ze worden
meestal verkocht in zakjes van tien stuks. Hiermee kunt u naar hartelust op de
printplaten experimenteren en de ’fouten’ nabootsen.
Doe net als hij, wees niet bang, maar beredenaar wel elke stap en verbind geen
uitgangen met elkaar!
In het volgende ontwerp wordt noodzakelijkerwijs iets dieper op de
montagetechniek van IC’s ingegaan.
Succes ... en veel plezier met dit spel.
N.B. Een universele voeding voor alle spelletjes wordt besproken in het
gelijknamige hoofdstuk.
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De schiettent!

’Waag uw kans’, ’Schiet in de roos’, ’Grandioze prijzen’!
Al deze standaardkreten zijn te horen in en rondom een schiettent op een
kermisterrein waar tientallen mensen hun vaardigheid beproeven en het geweer aan
de schouder leggen. Vaardigheid maar ook concentratievermogen zijn hierbij de
eerste vereisten.
Vaak moet de eigenaar van zo’n tent schielijk onderduiken wanneer een niet zo
handige schutter hem per ongeluk op de korrel neemt.
Het is en blijft een attractie die niet weg is te denken.
Ook niet op de moderne kermis waar nieuwe technieken de romantiek van dit
feestelijk gebeuren trachten te ondersteunen of — bij verkeerd gebruik — trachten te
ondermijnen.
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Resoluut ging ik aan de slag.
Een elektronische schiettent leek me helemaal zo gek nog niet.
Eerst stelde ik de LED 's op die door de speler 'beschoten' moesten worden.
Als de situatie zich voordeed dat er één werd 'geraakt', dan moest deze LED aangaan
en aanblijven!
Er bleef me daarom geen andere keus dan op de eindprint tien flipflops te monteren.
Deze dingen konden de eenmaal ontvangen informatie vasthouden.
Dus verbond ik, zoals ik al eerder had gedaan, punt A l met Qll en punt Al l met Ql;
enz. enz. Hierdoor werden steeds twee NAN D-gales als RS flipflop geschakeld. Dit
herhaalde ik totdat de eindprint enkel uit de hiervoor genoemde schakelingen bestond
(vijfIC's SN7400 dus tien flipflops) en maakte de uitgangen Ql t/m QIO aan de
kathoden van de 'doel-LED's' vast. De anoden van de LED's verbond ik elk met een
aparte serieweerstand van 150ti aan de plus vijf volt voedingsspanning. Zie tekening
LED-opstelling.
Zó.
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Met behulp van een nul kon ik via de gemeenschappelijke reset — punt R — alle
flip-flops tegelijk resetten en de doel-LED's laten uitgaan.
Ik had dit bij het ontwerpen van een eindprint al eens gedaan maar het was toch goed
om alles nog een keer opnieuw door te nemen.
De tien ingangen van de flip-flops SI Hm S10 waren bereid hun impulsen te ontvangen
en daarmee de doel-LED's te laten oplichten en de raakindicaties te tonen.
Nu moest ik een geweer of een buks construeren.
Ik kreeg zo langzamerhand het idee dat het boeltje in mijn bovenkamer aardig in de
knoop begon te raken en zat lange tijd recht voor me uit te staren.
'Waarom had ik me, zonder voorbereiding, op glad ijs begeven en niet even nagedacht
vóórdat ik gouden bergen aan Teun ging beloven?'
Geërgerd stond ik op en begon in de bus op en neer te lopen. Door de ramen zag ik een
steeds afwisselend beeld van de kermis.
En dan kwam toch wéér dat gekke lampje vanuit het diepst van mijn onderbewustzijn
langzaam al knipperend te voorschijn. Nog tweemaal liep ik de bus door en keek
hierbij alleen door de ramen aan de rechter kant. Keek ik door het ene dan zag ik een
deel van het kermisterrein; keek ik door het andere dan kreeg ik een ander gedeelte in
het vizier.

Wacht eens . . .
Dit was de oplossing.
Ik moest de positie van de schutter verschuifbaar maken, zodat deze telkens voor een
ander doelwit werd geplaatst. Op het moment dat hij recht voor een doel stond èn
schoot, moest de doel-LED — indien 'raak'geschoten — oplichten.
Snel kroop ik terug op mijn stoel achter de werkbank en soldeerde een tweede rij
LED's recht tegenover de eerste. De anoden hiervan verbond ik met een gezamenlijke
serieweerstand van 150 £1 aan de plus.
De tien kathoden hing ik met dunne draden aan de tien uitgangen van de SN 7442.
Keurig in volgorde van opstelling.
De uitgang van de impulsgever op de stuurprint verbond ik met de ingang van de
up-down counter en de clearingang van dit IC (punt BH) maakte ik vast aan de
dichtstbijzijnde minleiding (punt BIO). De voeding werd wederom aan de hiervoor op
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de print aanwezige aansluitpennen gesoldeerd. Ik moest uiteraard goed op de plus- en
minaansluitingen letten.
Toen ik de spanning inschakelde, rende 'de schutter' op de LED-print met een
noodgang langs zijn doelwit. Het leek me leuker om hem heen en weer te laten draven,
zoals ik een poos terug in de bus van Teun had gelopen.
Zodoende verbond ik punt BO met punt B12 en evenzo punt B9 met punt BI3 op de
stuurprint. Bij mijn eerste spel was deze situatie ook al voorgekomen, zodat dit
gesneden koek voor me was.
Ik schakelde de spanning opnieuw in en de 'schutter' holde, zoals de wandelaar in het
eerste spel, heen en weer. Van links naar rechts en vice versa.
Nu kwam de bedieningsprint weer op de proppen. Er moest tenslotte geschoten kunnen
worden en een drukknop die een dendervrije impuls kon produceren, was een eerste
vereiste.
Ik plaatste een tweede eindprint voor de eindprint waarop ik de tien jlip-flops had
gemonteerd. Deze tweede eindprint voorzag ik eveneens van 5 IC's (SN7400), dus had
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vijfmaal vier is twintig gates. De uitgangen van de laatste rij gates (te weten tien
stuks; punt Q1 t/m Q10) verbond ik met de recht hiertegenover liggende ingangen van
de RS-flip-flops (SI t/m S10) op de eerste print.
De tien uitgangen van de SN7442 op de stuurprint kregen elk nóg een draad op hun
aansluitpunt dat werd verbonden met de tien ingangen (SI t/m S10) van de tweede
print. Daarna hing ik de uitgangen van de voorste rij (10 NA ND’s) van de tweede print
aan de ingangen van de tien NA ND’s van de tweede rij op dezelfde print, dus punt Qll
aan punt A1; punt Q12 aan punt A2; enz. enz.
Hierdoor werd de nul, komende van de 7442, door de eerste NA ND-gate geïnverteerd
en de één van deze uitgang naar de ingang van de tweede NA ND-gate gevoerd.
Wanneer ik nu een één aan de gemeenschappelijke ingang (R) van de laatste rij
NAND’s van de eerste print knoopte, werden de flipflops die achter deze inverters en
NAND-gates waren geschakeld, bij het langs komen van de nul één voor één
omgeschakeld. Hierdoor lichtten de doel-LED’s op.
Het was erg simpel.
De nul, die op een bepaald moment door een uitgang van de SN7442 werd afgegeven,
ging de eerste NAN D-gate binnen waar hij werd geïnverteerd en dus één werd. Deze
één hobbelde de volgende NA ND in waar hij, indien de aan elkaar geknoopte ingangen
(R) ook een één te zien gaven, voor een nul aan die uitgang zorgde.(Zie pag. 79)
Deze nul was voldoende reden om de er achter geknoopte flipflop te doen omslaan en
de doel-LED te laten ontsteken.
Er waren dus twee voorwaarden nodig.
Ie. Er moest een één aanwezig zijn op punt R van de tweede eindprint.
2e. De impuls van de 7442 moest nul zijn voor die bepaalde doel-LED.
Koppelde ik de RS flipflop (C24), die door de bedieningsknop S2 werd gestuurd,
rechtstreeks aan het gemeenschappelijke ingangspunt R van de tweede eindprint dan
kon men alle doel-LED’s gemakkelijk raken door simpelweg de knop S2 niet in te
drukken. Punt C25 naast de schakelaar S2 lag hierbij aan de min.
Werd de schakelaar niet ingedrukt dan stond op C24 een één. Hierdoor werd iedere
impuls, komende van de SN7442, keurig netjes doorgestuurd naar de er achter
geschakelde flip-flop. Om dit te ondervangen was het noodzakelijk om de schiet impuls
van de J K flip flop te halen die achter de schakelaar was gemonteerd. Daartoe verbond
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ik punt R van de tweede eindprint met de Q-uitgang, punt Cl 9, van deze flip-flop. Het
resultaat was verbluffend doch niet helemaal wat ik bedoelde.
Toen ik het spel zijn voedingsspanning gaf liep de schutter netjes langs de tien
doel-LED’s. Trok ik aan de trekker door middel van het indrukken van S2 dan schoot
de schutter al lopend alle LED ’s aan. Daar was geen aardigheid mee te beleven.
De JK-flip-flop moest direct na het schieten gecleard worden om de Q-uitgang nul te
maken. Wie kon dat beter doen dan de schutter zelf
Aldus redenerend soldeerde ik de uitgang B27 van de impulsgever aan de clearingang
van de J K-flip-flop, punt C23, op de stuurprint. De J- en K-ingangen van deze flipflop
liet ik los hangen.
Wederom ging ik het spelletje proberen; nu werkte het feilloos.
Stond de schutter, in de vorm van het lopende licht, voor het doelwit en drukte ik S2 in
dan ging de doelwit-LED branden en werd hiermee de indicatie 'raak’gegeven. Meteen
hierna kwam er een nulimpuls van de pulstrein aanhobbelen om de flipflop te clearen
en dus het geweer te herladen. Weer schoot ik een LED aan. Het bleek zelfs mogelijk
om mis te schieten!
Drukte ik namelijk op het moment dat de pulstreinuitgang nul was de schietschakelaar
S2 in, dan gebeurde er lekker niets.
Toen ik dit later ging berekenen, klopte het precies.
Was de clearingang van de 'schietflipflop’ nul op het moment dat S2 werd ingedrukt,
dan had dit voor de schutter het trieste effect dat zijn nulimpuls op de clockingang van
deze flipflop geen enkel resultaat aan de uitgang liet zien. Ook niet op de
gezamenlijke ingang van de gates, punt R, die de impuls naar de flipflops moest
doorgeven.
Het werd daarom ’uitkijken’ geblazen.
Een eventuele schutter moest absoluut recht voor zijn of haar doelwit staan!
Eens kijken of ik er nog meer van dergelijke gemenigheidjes in kon sleutelen.
A Is ik bv. de voorwaarde ging stellen dat een bepaalde doel-LED pas als laatste mocht
worden raak geschoten. Een sadistische grijns kroop over mijn gezicht.
Het was gemeen, maar spel is spel.
Ik koos hiervoor de eerste doelwit-LED. De mensen zijn immers altijd geneigd om bij
het begin te beginnen. Lachend soldeerde ik de uitgang van de flipflop die de eerste
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LED stuurde (A punt Ql) aan de B-ingang van de tweede Schmitt-trigger NAND-gate
op de stuurprint (punt B34).
Door het leggen van deze verbinding zorgde ik ervoor dat de raak-impuls van deze
flip-flop de pulstrein blokkeerde waardoor de schutter stokstijf bleef staan en het spel
was beëindigd.
'Jammer voor hem \ mompelde ik.
Nu kwam de start-stop knop SI aan de beurt.
Ik knoopte de Q-uitgang van de start-stop flip-flop (Cl 5) aan de gemeenschappelijke
resetingang (punt R) van de doelwit flip-flops. Door nu deze knop in te drukken
konden de doelwit flipflops in één klap worden gereset als de Q-uitgang nul werd.
Drukte ik SI nogmaals in dan werd de Q-uitgang één en daarmee de
gemeenschappelijke resetingang waardoor de doel-LED’s schietklaar stonden.
Evenals bij het vorige spel bleek het ook hier leuker om nog een registratie toe te
voegen.
De teller op de bedieningsprint werd op dezelfde manier als bij het vorige spel
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aangesloten dus in dit geval: de ingang Cl l met de uitgang van de RS-schiet flip-flop
C24. De nul die hij gaf bij het indrukken van S2 werd door de teller netjes geteld. Nu
kon de schutter zien hoeveel keer hij heeft geschoten om alle doelen te raken. Het was
trouwens grappig dat door de teller het aantal schoten werd geteld of het nu raak was
of niet.
Hierdoor kwam ik op het zotte idee de speler een aantal kogels te geven.
Dit was dan, buiten het te vroeg raken van de eerste doel-LED. nog een extra
begrenzing van het spel.
Na het spel een paar keer gespeeld te hebben, besloot ik de schutter bij de start twintig
'kogels' te verstrekken.
Daarvoor moest ik, evenals bij het zwaaideurspel, de QB-uitgang (punt C8) van de
7490 — die als tiental-teller stond geschakeld — gebruiken.
Na enig puzzelwerk vond ik een oplossing.
In plaats van de QB-uitgang werd nu de QA-uitgang (C5) verbonden met de
clockingang van de JK-flip-flop op de stuurprint (punt BI9). De Q-uitgang hiervan
(B24) hing ik aan punt C25 naast schakelaar S2 waarvan ik de voorlopige nul had
verwijderd.
De clearingang (B20) van dezelfde flip-pop sloot ik aan op de Q-uitgang (Cl5) van de
start-stop fip-pop op de bedieningsprint.
Nog even de Q-uitgang (Cl4) aan de gezamenlijke RO-ingang, punt C9 en CIO, van de
teller hechten en het spel was voor gebruik gereed.
Deze laatste handeling was nodig om de teller naar nul te kunnen resetten.
Toen ik nu het hele samenstel van IC's met de voeding verbond, stonden veelpip flops
alsmede de teller in een willekeurige stand.
Ik drukte op de start-stop schakelaar en alle functies werden gecleard.
Drukknop S2, waarmee geschoten moest worden, was geblokkeerd.
De doel-LED's waren alle gedoofd omdat hun pip-flops waren gereset en de teller
stond op 00.
A Heen de schutter holde nog als een razende heen en weer.
Ik drukte SI nogmaals in en hield mijn vinger aan de schietknop S2. Bij ieder schot
telde de teller er een puntje bij terwijl er af en toe ook een doel-LED ging branden. Bij
het verschijnen van het getal twintig op de LED-displays was het spel beëindigd en had
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ik zeven van de tien LED's aangeschoten. Mijn patronen waren op.
Enthousiast ging ik het wederom spelen en viel meteen in de kuil die ik voor een ander
had gegraven. Jk schoot 'per ongeluk' de eerste LED aan.
Doordat de eerste doel-LED niet als laatste was aangeschoten, lag het spel — inclusief
de verbouwereerde schutter — volkomen stil.
Mijn elektronische schiettent was klaar.
In mijn eentje heb ik nog lange tijd met het spelletje zitten stoeien, bv. door te proberen
de snelheid te variëren. De snelheid van de schutter kon ik nogmaals delen door de
overgebleven JK-flip-flop op de stuurprint te gebruiken.
Al met al bleek toch dat het spel, op de originele manier geschakeld, het beste voldeed.
De snelheid van de schutter kon immers ook met de instelpotentiometer R2 worden
verhoogd of verlaagd!
Het 'gemenigheidje'dat ik er in heb opgenomen, kan op iedere willekeurige doel-LED
worden aangesloten, maar ik vind wel dat dit vooraf aan de speler moet worden verteld.
Het is uiteindelijk een behendigheidsspelletje en geen kansspel!
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Bouwtechnische aanwijzingen
We zijn professor Fixit uiteraard buitengewoon dankbaar voor de technische
uiteenzettingen die hij in zijn 'notities’ steeds aan ons geeft. Het is goed om te
ervaren hoe hij de problemen die hij ontmoet, weet op te lossen of te omzeilen. De
taaltechnische eigenaardigheden van onze zonderlinge figuur kunnen een niet zo
doorgewinterde amateur echter behoorlijk van de wijs brengen.
Per slot van rekening hangt, prikt, bakt, breit en hecht een amateur natuurlijk nooit,
maar hij zal trachten mooie glanzende soldeerverbindingen te leggen.
Deze mogen niet losgaan en moeten het hele ontwerp tot een stevig solide geheel
verenigen.
Dit correcte solderen vereist in de IC-techniek nog al wat vaardigheid. Bij het
vastsolderen van transistoren, dioden en weerstanden heeft men nog enigszins de
ruimte om dit moeilijke karwei te klaren. Dit geldt bovenal voor beginnende
amateurs’
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Gaat men echter met IC’s aan de slag dan verandert dit radicaal. De pennetjes
hiervan zijn zo dicht naast elkaar geplaatst dat solderen een zaak van grote
voorzichtigheid en nauwkeurigheid is geworden. Er moet heel secuur worden
gewerkt; pennetje voor pennetje moet worden vastgesoldeerd. Vloeit er te veel
soldeertin dan is de kans groot dat meer pennen van het IC aan elkaar worden
gesmolten. Mocht dit onverhoopt toch gebeuren dan is de overtollige tin het
gemakkelijkst met behulp van een stukje hout te verwijderen.
Neem hiervoor bv. een lucifer en krab de tin tussen de pennetjes weg terwijl het
desbetreffende punt nogmaals wordt verwarmd.
Omdat alle soldeerpunten op een IC-print veel dichter bij elkaar liggen, zijn de
verbindingslijnen of printsporen meestal smaller en is het hechtoppervlak van het
koper kleiner. Hierdoor laten de printbanen bij oververhitting gemakkelijk los. Ook
met deze factor moet men terdege rekening houden.
Maak daarom soldeerverbindingen op een IC-print snel en met een kleine
soldeerbout van ca 15 watt.
Als laatste hopelijk overbodige waarschuwing:
Gebruik nooit of te nimmer soldeenvater, soldeervet of soldeerzuur.
Een ander probleem dat zich bij veel amateurs voordoet, is het vinden van de juiste
aansluitpunten van een IC. Bij een transistor, met zijn E, B en C wordt de opstelling
door de fabrikant opgegeven, bekeken vanaf zijn onderzijde. (Bottom view.)
Voor het vinden van de aansluitpunten van een IC wordt de telling echter gelezen
vanaf de bovenzijde. (Top view.)
Als men een IC aan de bovenzijde bekijkt, ontdekt men aan één van de kanten een
kleine uitsparing of een ander duidelijk kenteken. Dit is de indicatie van waaruit de
nummering van een IC begint. Houdt men dit merkteken van zich af en beziet men
het IC vanaf de bovenzijde dan ligt punt 1 aan de linker kant (zie pag. 86).
Het is van groot belang dat men onthoudt dat de aansluitingen van een IC worden
gegeven, gezien vanaf de bovenzijde.
Dit alles geldt vooral de zgn. dual-in-line (DlL)-IC’s. Hieronder vallen de bekende
langwerpige blokjes met hun in twee rijen geplaatste aansluitpunten.
Deze behuizing wordt door veel amateurs de ’rupsvorm' genoemd.

30

17

26.5

0

$

'b

ondrraaniicht

85

Een andere, vaak toegepaste, behuizing is het ronde TO-5 model.
In deze behuizing zijn alleen analoge schakelingen gemonteerd die kunnen worden
gebruikt als versterkers, stabilisatieschakelingen e.d.
Het uitstekende pennetje aan het huis is de indicatie van waaruit men moet tellen.
Ook hier geldt weer: het IC vanaf de bovenzijde bekijken, dan begint de
nummering links van de indicatie.
De naar verfrissing zoekende amateurs hebben deze behuizing de naam ’spinvorm’
gegeven.
IC-fabrikanten hebben veel analoge schakelingen, naast de ronde TO-5 behuizing,
ook in de DIL-behuizing uitgevoerd.
Schakelingen die een flink vermogen moeten kunnen dissiperen, zijn door hun
makers in een jasje van steviger formaat gestoken.
Zo is bv. een stabilisatieschakeling te vinden in een TO-3 behuizing. (Dit is het
formaat van een 2N3055.)
Er is van een zekere standaardisatie sprake, want anders zou niemand uit de
warboel wijs kunnen worden.

f

Bij de bouw van een ontwerp met IC’s wordt meestal van IC-voetjes gebruik
gemaakt. Dit vergemakkelijkt het uitwisselen.
Moet men een defect IC vernieuwen, dan gaat dit meestentijds met een grote
verhitting van de printplaat gepaard waardoor een gedeelte van de koperbanen los
kan laten. Er moeten immers veertien of zestien punten tegelijk worden
losgesoldeerd!
Het is een vrij riskant karweitje dat, als het toch moet gebeuren, beter opgelost kan
worden met behulp van dé-soldeerband of van een speciaal hulpstuk dat bij
bepaalde merken soldeerbouten kan worden gebruikt.
Het dé-soldeerband zuigt — bij verwarming — het soldeertin weg waardoor het IC
gemakkelijk van de print kan worden verwijderd.
Het speciale hulpstuk dat bij verschillende typen soldeerbouten op het element kan
worden geschoven, heeft de vorm van een IC-voet. Met de bout worden nu alle
pennen tegelijk verhit met hetzelfde bovengenoemde effect.
Eén verschil blijft er nog.
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Maken we van dé-soldeerband gebruik dan gaan de printgaatjes. waardoor het
nieuwe onderdeel gestoken moet worden, ook open.
Er zijn overigens nog andere hulpmiddelen in de handel waarmee men tin kan
verwijderen, zoals de overbekende zuigbout.
Dit is een ingenieus apparaatje waarmee men de soldeertin kan wegnemen én de
printgaatjes openzuigen.
Al met al een hele collectie, waaruit men uiteraard zelf een keus moet maken.
Past men IC-voetjes toe, dan heeft men van bovengenoemde problemen geen last.
Het defecte IC is gemakkelijk uit de voet te trekken en te verwisselen.
Blijf echter wel voorzichtig.
Het gebeurt nog al eens dat amateurs ondoordacht te werk gaan en enige pennetjes
breken, omdat zij het IC niet gelijkmatig uit de voet tillen.
Het is aan te bevelen om door middel van een schroevedraaier het IC beetje bij
beetje omhoog te drukken.
De pennetjes van een nieuw IC moeten eerst ’gezet’ worden. Voor een harde
ondergrond buigt men ze voorzichtig aan beide zijden iets naar binnen waardoor de
opstelling passend wordt en ze vlot in het voetje kunnen worden gedrukt.
Wordt dit niet gedaan dan zal het een ware worstelpartij worden om alle veertien of
zestien pennetjes boven de gaatjes te krijgen. Eén pennetje verkeerd betekent
meestal het afbreken ervan waardoor het IC bijna waardeloos is en alleen nog met
kunst en vliegwerk van de ondergang kan worden gered.
Nu nog iets over de bedrading.
Op de printen is de bedrading vastgelegd, hier kan men weinig meer aan
veranderen. Dit hoeft ook niet want de professor heeft dit feilloos voor ons geregeld.
Als men zich stipt aan de printtekening houdt, is het onmogelijk te lange of
verkeerd lopende printbanen te maken. De bedrading van print naar print moet zo
kort mogelijk worden genomen. Dus geen meterslange draden waardoor de
schakeling de stoorimpulsen van bv. een in- of uitschakelende ijskast als een één of
een nul ziet binnenkomen en hierdoor automatisch gaat werken.
Geeft de professor in zijn notities aan dat er verbindingen op dezelfde printplaat
moeten worden gelegd, zoals dit bv. op de eindprint het geval is, zorg dan voor
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rechte korte draden van geïsoleerd montagedraad.
Leg verbindingen niet te strak waardoor ze soldeerpennetjes kunnen raken. Men
kan opmerken dat het toch niets geeft omdat de verbindingsdraden geïsoleerd zijn.
Bedenk dan wel dat er juist aan dat punt nog een draadje moet worden gesoldeerd,
waardoor de kans bestaat dat de isolatie smelt en er kortsluiting ontstaat!
De enige draden die langer gemaakt mogen worden dan normaal zijn die van de
schakeling naar de LED’s.
Dat een IC-schakeling gemakkelijk stoorimpulsen kan opvangen waardoor de
werking kan veranderen, is een bekend feit. Daarom moet de voeding erg goed
worden gestabiliseerd en bovenal ontstoord.
Op de stabilisatie van de schakeling komen we nog wat later terug maar wat de
ontstoring betreft, kan al gezegd worden dat de professor daar bewust rekening mee
heeft gehouden.
Iedere printplaat is steeds voorzien van een ontkoppelcondensator Cx, die tussen de
aansluitpunten van de voedingsspanning is geplaatst. Hierdoor voorkomt hij dat
eventuele stoorimpulsen op de voedingslijn de schakeling kunnen binnendringen.
Mocht men onverhoopt toch hinder krijgen van stoorimpulsen dan zijn deze
meestal te ondervangen door het plaatsen van een extra ontkoppelcondensator op
de voedingslijn.
Op de bedieningsprint zijn de schakelaars S1 en S2 gemonteerd. Ook hier is het
mogelijk om van het originele ontwerp van de professor af te wijken door voor SI
en S2 een ander soort schakelaar te kiezen. Men zou ze bv. buiten de print kunnen
brengen, waardoor ze gemakkelijker te bedienden zijn.
Let wel, dat deze verbindingsdraden (van schakelaar naar printplaat) een
mogelijkheid bieden om stoorimpulsen op te vangen. Ook hier brengt een
ontkoppelcondensator weer redding. Kies de waarde echter niet te groot.
Wanneer men de knop van de schakelaar indrukt en er bv. een
ontstoringscondensator van 10 /xF moet worden opgeladen, zal deze zich ook eerst
moeten ontladen om het effect teniet te doen. De schakelaar krijgt dan een
vertragende werking wat erg vervelend kan zijn.
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Neem daarom hiervoor een exemplaar van ca 10 nF of in hardnekkige gevallen
100 nF.
Mocht dit alles nog geen resultaat hebben, gebruik dan h.f.-kraaltjes.
Zo’n kraaltje schuif men over de draad waardoor er een kleine zelfinductie ontstaat
die dan meestal in combinatie met de condensator, voldoende ontstoring biedt.
De draden die moeten worden gebruikt om de instelpotmeter R2 door een
draaipotmeter te vervangen, zijn niet zo storingsgevoelig en zullen geen problemen
opleveren.
In geen geval mogen hier ontstoringscondensatoren toegepast worden omdat dan de
frequentie van de pulstrein verandert!

Nu zijn we beland bij de LED’s.
Het zijn leuke dingen maar vrij moeilijk te monteren.
Als het elektronisch gedeelte van het spel klaar is, moeten de LED’s worden
geplaatst.
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Er zijn twee montage-mogelijkheden.
Ie. Men boort in een aluminium plaat gaatjes waardoor de LED’s kunnen worden
gestoken en lijmt ze dan vast.
2e. Men soldeert de LED’s op een printplaat met een raster van
0,1 inch = 2,54 mm.
De tweede mogelijkheid biedt het meest perspectief omdat het bedraden van de
LED’s een stuk gemakkelijker wordt.
Het geheel blijft echter een kaal technisch werkstuk.
Mooier is het om de beide mogelijkheden te verenigen en de LED’s eerst op een
rasterprint te solderen en te bedraden. Hierover legt men dan een aluminium plaat
met gaatjes op de plaats van de LED’s. Let wel: met behulp van afstandbusjes’
Achter in het boek is een illustratietekening gevoegd.
Lijmt men met wat beleid deze tekening op een aluminium plaat en bespuit men
hem daarna met plastic-spray of haarlak, dan is het zelfs mogelijk de speler de
illusie te geven, dat hij of zij zich op het kermisterrein bevindt.

LED

Tenslotte nog een huishoudelijke mededeling.
Professor Fixit gebruikt op zijn printen schakelaars van het merk Shadow.
Hierin zitten micro-switches waardoor zij zeer licht schakelen. Zij zijn in de handel
verkrijgbaar met en zonder ingebouwde LED.
Dit is de reden waarom er twee weerstanden R 1 en R2 dicht bij de schakelaars zijn
gemonteerd. Men kan gerust de goedkopere uitvoering gebruiken waarin geen LED
is opgenomen. Wil men toch weten of het apparaat aan- of uitgeschakeld is. is het
mogelijk een LED te solderen in plaats van de verklikker-LED van de schakelaar.
Hiervoor dienen de twee punten die boven de schakelaar zijn getekend.

Zo.
En nu snel terug naar onze professor die vermoedelijk met smart op onze aandacht
zit te wachten.

90

Het zwaaideurspel en de elektronische schiettent werkten uitstekend, om niet te
zeggen; bijzonder goed.
Eén factor had ik echter over het hoofd gezien.
Een bijzonder belangrijke, zoals in de praktijk bleek.

De tijdprint.

A Is een speler een zee van tijd kreeg toegewezen om op zijn of haar dooie akkertje
foutloos te kunnen spelen, was het plezier er snel af
In het begin ging het nog wel eens verkeerd, maar wanneer men het zaakje eenmaal
door had, was het mogelijk om regelmatig en rustig spelend het spel gaaf uit te spelen.
Ik besloot er een tijdslimiet in te sleutelen om zo de spanning erin te houden.
Uit de voorraadkast van Teun viste ik een NE555.
De documentatie, die ik erbij had opgesnord, liet zien dat dit ding de onmogelijkste
prestaties kon leveren.
Dit IC WAS ONTWORPEN OM GEDURENDE EEN BEPAALDE TIJD TE
KUNNEN SCHA KELEN.
De tijdsduur was instelbaar vanaf enkele seconden tot een half uur en langer!
Ik vond het ongelooflijk dat het zó lang kon 'denken
Een ideaal blokje, maar ook een raar.
Tot nu toe had ik in mijn digitale loopbaan alleen IC’s met veertien en zestien
aansluitpunten verwerkt; nu zat ik plotseling met een acht-pennig IC in mijn handen.
En het was maar half zo groot als bv. de SN7400.
Dit alles werkte in ieder geval ruimtebesparend en omdat er nogal wat componenten
omheen moesten worden gehangen, kwam het goed uit.
In de gebruiksaanwijzing of documentatie van de NE555 vond ik de aansluitpunten
van het ding en enkele schakelingen die als voorbeeld konden dienen.
Ik vond dat hij verdacht veel op een vertraagd werkende flipflop met één uitgang leek.
Het IC had een reset- en triggeringang.
De werking van de resetingang begreep ik wel maar wat de fabrikant met de
triggeringang voorhad, was me niet geheel duidelijk.
Tijdens mijn proefnemingen op een stukje printplaat ontdekte ik dat ’n nul op de
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triggeringang voor de NE555 het sein was om aan de uitgang een flinke één te tonen.
Deze één bleef er staan totdat de condensator was ontladen waarna de uitgang braaf
terug naar nul ging.
De resetingang bood de mogelijkheid om tussentijds in te grijpen en de ontlaadtijd
opnieuw te starten.
Toen ik dit door had, soldeerde ik de triggeringang (IC pen 2) aan pen 6 waardoor de
nul zorgde voor het opnieuw starten van de ontlaadcyclus na het ontladen van de
condensator.
Op deze manier lukte het mij het ontladen van de elco automatisch te laten herhalen
waardoor het IC twee toepssingsmogelijkheden kreeg:

V pxkage
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le. A Is mono-stabiele multivibrator.
Door de reset- en triggeringangen te gebruiken was het mogelijk om van buitenaf,
door middel van een korte nulimpuls, de timer te bedienen.
Gaf ik de resetingang een korte nulimpuls dan werd de uitgang nul. Dit bleef hij
totdat ik een korte nulimpuls op de triggeringang gaf, dan werd de uitgang met de
meest mogelijke spoed één.
Na het ontladen van de condensator viel de één aan de uitgang terug naar de
nul-potentiaal.
2e. Als A -stabiele multivibrator.
Door de triggeringang te verbinden met de pluszijde van de condensator bleek de
gehele schakeling zichzelf aan de gang te houden.
Het resultaat was een opeenvolging van lange éénimpulsen en korte nulimpulsen.
De één aan de uitgang bleef keurig staan totdat de condensator was ontladen
terwijl daarna een zeer korte nulimpuls (triggerimpuls) de cyclus opnieuw startte.
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Dit ontdekte ik allemaal toen ik NE555 volgens nevenstaande figuur had aangesloten.
De instelpotmeter van 500 k& gaf me de mogelijkheid om de ontlaadtijd van de
condensator in te stellen terwijl de vaste weerstand van 1 k£l voor een redelijke
begrenzing zorgde.
Als condensator nam ik twee stuks van 100 pF, die kon ik beide, dus parallel of ieder
apart gebruiken.

10n
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Bij gebruik van één elco van 100 (iF (punt D9 aan D7 of D8) kon ik een instelbare
éénimpuls van ongeveer 1 tot 70 seconden halen.
Dit was al heel wat. Maar door de tweede 100 pF parallel aan de eerste te leggen (alle
drie de punten aan elkaar) sleurde ik er een maximale tijd van 150 seconden uit.
Nogmaals. De tijd bleef instelbaar door middel van de instelpotmeter. Met mijn handen
in mijn nek leunde ik lui achterover.
Weer een IC dat ik onder de knie had.
Nu moest ik aan de slag om dit hele gevalletje op een printplaat onder te brengen.
Weer een ander printje?
Dat zou de eenvoud en overzichtelijkeheid van mijn ontwerpen beslist niet ten goede
komen.
Bij het zwaaideurspel had ik ook al een apart printplaatje moeten gebruiken om die
vergeten 7490 te kunnen plaatsen.
Weer begon ergens in mijn duffe achterhoofd. . .jawel.
Ik kreeg dus een idee en begon meteen met de uitwerking ervan.
Om me niet opnieuw te laten vangen, ontwierp ik een nieuwe printplaat van dezelfde
afmetingen als de vorige en monteerde hierop de volgende IC's.

Ie. SN7490, die ik immers bij het zwaaideurspel al buiten het circuit had gehangen.
2e. Timer NE555 om hiermee de speeltijd te kunnen begrenzen tot maximaal 70 of
150 seconden.
3e. Timer NE555 met een instelbare tijd tot ongeveer 20 seconden.
4e. Een SN7400 ompoortschakelingen te kunnen samenstellen. Zo'n ding komt altijd
van pas.
5e. Een SN7473 dualflip-flop.
'Zo. En dat ze me nu maar proberen te vangen', gromde ik.
'Alle onverwachte problemen kan ik nu de baas'.

Toch nog een beetje ongerust legde ik het zwaaideurspel weer voor me neer op Teuns
werkbank.
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Eerst verving ik het kleine 7490 printje door mijn nieuwe printplaat. Ik besloot om hem
de naam ’tijdprint’ te geven aangezien er twee tijdseenheden in waren verwerkt.
De 7490 werd uiteraard weer op dezelfde wijze aangesloten en ik begon te piekeren
over de vraag waar ik de tijdsbegrenzing tussen zou breien. De scoreteller mocht in
geen geval bij het beëindigen van het spel teruggezet worden naar ’00’!
Daarom kon ik niet aan de start-stop flip-flop komen.
De wandelaar moest worden gestopt. Nu, dat kon wel en resoluut soldeerde ik de
wandelimpulsverbinding los (stuurprint punt B27 en BI 8). Na deze handeling bleef de
wandelaar stokstijfstaan ondanks mijn hevig 'drukwerk’ op de schakelaar S2.
Het klopte prachtig; nu was de speeltijd om!
Dit was het begin van een ware worstelpartij met de tijdprint.
Het bleek in de praktijk erg moeilijk om met die timers te werken.
Dit kwam omdat triggeringangen geen lange éénimpulsen konden verwerken maar wel
korte nulimpulsen.
De uitgangen van de timers en flipflops gaven echter wél een vaste nul als ze gereset
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werden. Ze te koppelen zou een bijzondere aanpassing vereisen!
Want dat wilde ik juist wél.
Het was mijn bedoeling om de bovenste timer in te schakelen op het moment dat de
start-stop knop SI werd ingedrukt naar 'start'.
Na het verstrijken van die ingestelde tijd moest het spel worden gestopt door het
afknijpen van de wandelimpuls.
Op dat moment moest de tweede timer worden ingeschakeld.
Deze laatste kon dan gedurende korte tijd een indicatie geven dat het spel was
beëindigd, bv. door middel van een LED of een generator (fluit).
A Is belangrijkste voorwaarde had ik gesteld dat de hele zaak na een bepaalde tijd niet
automatisch zou starten.
Kortom: De gehele tijdsinstelling moest beginnen op het moment dat SI op start werd
gedrukt én definitief stoppen als het fluitje zijn laatste adem blies.

Na veel knutselen, redeneren en mopperen knoopte ik de tijdprintpennetjes aan elkaar
zoals aangegeven in de bedradingstabel.
Achteraf bezien was het echt niet zo heel moeilijk maar het heeft me heel wat
zweetdruppeltjes gekost om dit voor elkaar te krijgen.
De beide triggeringangen van de timers verbond ik aan de pluszijde van de elco's (punt
D10 aan D9 en punt Dl3 aan D16).
Hierdoor gingen de timers — als hun resetingangen één waren — uit zichzelf aan de
wandel.
De uitgang van de speeltijdtimer, punt Dl 1, soldeerde ik aan de clockingang van de
linkerflipflop, die ik meteen maar omdoopte tot 'speeltijd-flip-flop'.
Dit werd door mij herhaald bij de tweede ('indicatie j-timer, punt Dl4 aan punt D34
van de rechterflipflop die nu vanzelfsprekend 'indicatie flip flop' was geworden.
Hierdoor klapten de uitgangen van de beide flipflops op regelmatige, door de timers
bepaalde tijden, om en om.
De beide clearingangen, punt D35 en D33 van deze flipflops werden aan elkaar
gehangen en verbonden met Cl 5, de start-stop schakelaar SI. Zo kon ik nu door
middel van een vaste nul op deze gemeenschappelijke ingang, de uitgangen van de
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flip-flops tegelijkertijd resetten én vasthouden.
(Clear heeft voorrang op clock.)
Resette ik door middel van deze clearingang de beide flip-flops dan werd van de
'speeltijdflipper' de Q-uitgang één en de Q-uitgang nul. Als ik het spel startte door SI
nogmaals in te drukken, werd de clearingang één. Dit had totaal geen effect op de
uitgang, mits er maar voor werd gezorgd dat de resetingang van de speeltijdtimer ook
één werd.
De speeltijd moest dan immers ingaan.
Ik zag bijna groen van ellende.
Gemakkelijk was beslist anders!
De Q-uitgang van de speeltijd-flipper was, na het stoppen en bij het opnieuw starten van
het spel, één.
Deze één propte ik in de erboven geplaatste NAND-gate. Punt D32 aan D28. Door de
inverterende werking van deze NA ND stond er nu aan de uitgang (punt D26) een nul
en omdat ik tóch een één nodig had om de speeltijdtimer te laten werken stopte ik die
nul maar weer in de volgende NA ND waardoor die domme nul toch weer één werd
(punt D26 aan D25).
Ik realiseerde me heel goed dat dit geen enkel effect had.
Een één er in, inverteren naar nul en dan nogmaals inverteren omdat er een één werd
gevraagd voor het starten van de timer!!
En toch bleek dit de enige manier om te kunnen ingrijpen zodat de timer niet bleef
doorrammelen.
Even resumerend. Na gereset en opnieuw gestart te zijn, was de Q-uitgang van de
speeltijdflip-flop één.
Na tweemaal geïnverteerd te zijn, startte deze de speeltijdtimer omdat de één via de
verbinding D23 naar Dl2 op de resetingang binnen kwam.
Op het moment dat de speeltijd verstreken was, gaf de timer een nul aan de uitgang
(punt Dl 1) te zien.
Deze nul hobbelde met een noodgang naar de clockingang van de speeltijdflip-flop en
zorgde dat zijn uitgangen omklapten, dus Q werd nul en Q één.
De nul van de Q-uitgang werd via de twee achter elkaar geschakelde NA ND’s
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geïnverteerd én geïnverteerd waardoor aan de uitgang een nul verscheen en de
speeltijdtimer naar nul werd gereset.
Een nul op de clearingang van de speeltijdflip-flop zou de tijdwerking van de
schakeling weer op gang kunnen brengen.
Nu kwam het ware probleem om de hoek kijken.
Ik was er steeds vanuit gegaan dat de gehele speeltijd werd benut maar dit bleek vaak
niet het geval.
A Is een speler zich na de start klem liep tussen de zwaaideur en daardoor het spel
vroegtijdig moest beëindigen, had een volgende speler nog slechts het restant van de
nog lopende tijd ter beschikking.
De start-stop knop SI moest namelijk niet alleen de flipflops clearen maar ook de
resetingang van de speeltijdtimer.
Drukte men SI op stop dan werd de speeltijdflipflop gereset door de verbinding Cl 5
op de bedieningsprint en D35 op de tijdprint.
Maar de één die dan op de Q-uitgang stond resette de timer niet
Hier moest ik tussenbeide komen en de enige plaats waar ik kon ingrijpen waren de
nog open zijnde ingangen van de NAND-gates.
Ik verbond de clearingang van de speeltijdflipflop, punt D35, met de NA ND-ingang,
punt D27, waardoor de nul, die er kwam te staan bij het naar 'stop' drukken van SI, de
NA ND-ingang binnenholde.
Na tweemaal geïnverteerd te zijn, waardoor de nul nog steeds nul bleef, resette hij de
speeltijdtimer.
Drukte ik SI op 'start' dan werden de clearingang van de speeltijd flipflop en de
Q-uitgang één waardoor de uitgang van de eerste NA ND nul, en na invertering de
volgende, één werd.
De speeltijdtimer startte weer.
Ik haalde hetzelfde grapje uit met de indicatietimer, met dit verschil dat de open pen
van de eerste NAND-gate, punt D21, aan de Q-uitgang van de speeltijdflipflop werd
gesoldeerd, punt D31.
Zo werd de uitgang van de speeltijdflipflop pas één na het terugvallen van de
speeltijdtimer. De speeltijdflipflop klapte hierdoor om en de indicatietimer kon zijn
veel korter verhaal afwerken.
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De uitgang van deze timer verbond ik met de clockingang van de indicatie flip-flop,
punt Dl4 naar punt D34.
De Q-uitgang, punt D29, van de flip-flop klapte hierdoor, na het afwerken van het
indicatie-signaal, van één naar nul.
Deze nul én de één van de Q-uitgang van de speeltijdflip-flop kropen keurig de eerste
NA ND in en maakten hierdoor zijn uitgang één.
De volgende NA ND draaide het hele zaakje nog eens om waardoor de indicatietimer
een nul op zijn resetingang kreeg toegevoerd.
Het brokje techniek werkte nu zoals ik het graag wilde.
Mijn geachte wandelaar van het zwaaideurspel stond nog steeds in stille afwachting en
een beetje nieuwsgierig op dezelfde plaats rond te loeren.
De gemeenschappelijke clearingang van de 7473 op de tijdprint had ik al aan de
bedieningsprint geknoopt (punt D33-D35 aan punt Cl5).
Een beetje droevig zat ik met de twee draden in mijn handen rond te kijken.
Eén draad komende van de ingang van de up-down counter punt B18 en één van de
Schmitt-trigger NAND-gate-uitgang, punt B27 op de stuurprint.
Hield ik de draden tegen elkaar dan ging de wandelaar weer aan de wandel. Dit moest
nu ook nog geregeld kunnen worden door de tijdprint, want het wandelen werd in
eerste instantie al geregeld door drukknop S2.
Op de eindprint had ik gelukkig nog wat gales ter beschikking en hoewel de draden
nogal lang werden, besloot ik toch maar hiervan gebruik te maken.
Ik moest wel oppassen dat ik geen NA ND gebruikte waarvan een ingang met een
andere was doorverbonden.
Punt B18 van de stuurprint werd verbonden met de uitgang van zo’n alleenstaande
NAND, A punt Q13.
Aan de ingang hiervan, A punt A13 kwam depulstrein vanafpunt B30 (stuurprint)
aantuffen en als ik nu een één op de nog overblijvende ingang, A punt S3, van de
NAND aansloot, werkte het spel als voorheen.
A Is het spel gestopt werd, én dus alles gecleard was, stond er op de Q-uitgang (punt
D32) van de tijdprint een één.
Deze verdween zodra de speeltijdtimer het sein ervoor gaf.
Dus moest er een draadje tussen punt S3 (eindprint) en punt D32 (tijdprint) gelegd
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worden om de tijdprint zijn woordje te laten meespreken.
Ik stond versteld over mezelf toen ik het spelletje weer ging spelen. Niet omdat ik het
zo goed had gedaan, want na drie keer als een razende door de deuropening te zijn
gerend, klapte ik met een noodgang tegen de zwaaideur aan.
Maar de tijd-unit werkte perfect. Na bijna dertig seconden gaf een bescheiden
fluittoontje het sein dat de speeltijd om was. Ik had dit fluitje aangesloten tussen de
min van de voedingsspanning en de uitgang, punt D14, van de indicatietimer.
Blij trok ik mijn elektronische schiettent uit de hoek, want ook hierop moest een
tijdsignalering worden aangebracht.
Dit bleek een reuze gemakkelijk karwei.
Vermoedelijk kwam dit doordat ik de tijdprint nu wel kon dromen.
De bedrading op de tijdprint werd op dezelfde manier gelegd als bij het zwaaideurspel.
De gemeenschappelijke clearingang van de speeltijd- en indicatie flip-flop, punt D33,
D35, soldeerde ik vast aan de Q-uitgang van de start-stop flip-flop, punt Cl5 op de
bedieningsprint.
Precies hetzelfde dus als bij het vorige spel.
Ook hier werd nu bij het indrukken van SI het spel én de tijdprint gereset en bij
nogmaals drukken de start gegeven voor het begin van het spel en het ingaan van de
tijdbegrenzing.
Bleef weer de vraag hoe ik het spel kon stoppen als de speeltijd was verstreken.
Door wat te rommelen met het ’magische-bekje' ontdekte ik dat 'n nul op de J-ingang,
punt C21, van de bedienings flipflop tot effect had dat de schietschakelaar niet meer
werkte.
De hierachter geschakelde JK-flip-flop werd geblokkeerd waardoor er niet meer
geschoten kon worden.
Het was nu een vrij logische zaak om deze J-ingang aan punt D32 van de Q-uitgang
van de speeltijdflip-flop te leggen.
Hierop kwam een nul te staan indien de speeltijd was verstreken waardoor de
schietschakelaar S2 werd ontkoppeld.
De teller bleek bij het indrukken van de schakelaar echter door te tellen omdat de
erachter gemonteerde RS-flip-flop nog steeds werkte en de uitgang hiervan de teller
telkens een stapje verder zette.
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Dit was niet erg want de indicatietimer liet overduidelijk horen dat de speeltijd om was
via het hierop aangesloten fluittoontje.
Het had dus geen enkele zin om nogmaals te schieten.
Ik was dolblij dat het me in ieder geval gelukt was om de spelen perfect werkend in
elkaar te sleutelen.
Op een kermis, waar zoveel mensen komen, kan men het zich niet permitteren om
fouten te maken of onbetrouwbare apparatuur aan te bieden.
Ik legde de twee kant en klare spelletjes voorzichtig weg en zat daarna nog lange tijd
na te denken.
Te denken aan andere mogelijkheden en andere spelletjes waardoor het publiek in
drommen op de tent van Teun zou afkomen en die ik met dezelfde standaardprinten
kon opbouwen.
Het was al twee uur *s nachts toen ik versuft het bed onder de werkbank uittrok en
vermoeid mijn ogen sloot.
De LED’s bleven onder mijn hersenpan krioelen als rode mieren op een nest.

Aan de notities van de professor betreffende de tijdprint is maar weinig toe te
voegen.
Op zijn, soms lachwekkende, manier heeft hij ons toch een duidelijk beeld gegeven
van de werking van de timer NE555.
Hij heeft verteld welke IC’s hij op deze print heeft gemonteerd en heel bewust een
keuze gemaakt, waardoor het ’vastlopen’ bij het ontwerpen van schakelingen tot een
minimum wordt beperkt.
Dit geld uiteraard ook voor degenen die met behulp van de vier standaard
printplaten een geheel ander spel of apparaat willen bouwen.
Hun kennis over de digitale techniek zal hierdoor zeker worden uitgebreid. Het is
van groot belang om alle technische mogelijkheden van de printen onder de knie te
hebben voordat men hiermee begint.
Wat kan men met een bepaalde print, of een stuk ervan, aanvangen?
Welke functies zijn hieruit te halen?
Belangrijke vragen die men vooraf moet kunnen beantwoorden om optimale
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resultaten met een print te bereiken.
Daarom volgt hier nog een beknopte toelichting op de printen van de professor.
Ze worden nu stuk voor stuk nogmaals besproken.
De eindprint. (A)
De hierop gemonteerde vijf SN7400 IC’s bieden de mogelijkheid om tien
RS-flip-flops samen te stellen met één gezamenlijke resetingang.
Daarnaast kan men de IC’s als losse NAND-gates gebruiken waarbij men er
rekening mee dient te houden dat van deze twintig NAND-gates er tien zijn die één
ingang aan elkaar hebben liggen.

De stuurprint. (B)
De SN7432 dient hier als impulsgever met een erachter geschakelde buffertrap
inclusief een aangesloten ’stop’ mogelijkheid.
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De andere twee, niet gebruikte, Schmitt-trigger NAND-gates van de SN74I32 kan
men als normale NAND-gates zien en toepassen.
Verder zijn op deze print twee IC’s gemonteerd die samen een dual JK-flip-flop met
lange-draad bediening vormen. De 7408 en 7473.
De J- en K-ingangen worden niet gebruikt.
Dan komt de up-down counter SN74192 aan bod.
De ingangsimpuls kan via de ervoor geschakelde RS-flip-flop en twee NAND-gates
(SN7400) naar de up- of downingang worden gestuurd.
De carry- en borrowimpuls uit de 74192 wordt naar een andere, tot RS-flip-flop
omgebouwde 7400, gestuurd waarna de resterende twee gates deze impuls
ja-dan-nee zullen doorlaten.
Achter de 74192 staat ten slotte de BCD-naar-tienomzetter, de SN7442. Deze
presenteert aan zijn tien uitgangen een opéénvolgende nul waarvan de looprichting
wordt bepaald door de stand van de RS-flip-flop die de stuurimpuls doorlaat naar
de SN74192.
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De bedieningsprint. (C)
Twee LED-displays met de hiervoor geschakelde SN7447 en 7490 vormen het
telwerk.
Ze kunnen afzonderlijk of, door middel van een kleine doorverbinding, tezamen
worden gebruikt.
Onder dit gedeelte is het bedieningscircuit gemonteerd.
Het bestaat uit twee drukknoppen SI en S2 met een ’enkel om’ contact. Zij
bedienen de twee RS-flip-flops die ook hier weer zijn samengesteld uit één 7400.
De uitgangen van deze flip-flops zijn gekoppeld aan de clockingangen van een dual
JK-flip-flop SN7473.
Alle aansluitpunten van deze flip-flops zijn naar buiten uitgevoerd waardoor het
ingrijpen wordt vergemakkelijkt en een impuls, gegeven door het indrukken van een
schakelaar, kan worden geblokkeerd.
De SN7473 kan daarom optimaal worden gebruikt.
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Blijft de vraag of professor Fixit het nut van de J- en K-ingangen in in zijn verdere
notitie zal beschrijven én gebruiken.
Om er zeker van te zijn dat dit straks begrepen kan worden is het beter deze
ingangen eerst even toe te lichten.
Stel dat de flip-flop is gecleard.
De Q- en Q-uitgang zijn dan respectievelijk nul en één.

Bovenstaande situatie kan worden veranderd door de flip-flop te ’clocken’. Een
nulimpuls op de clockingang doet de flip-flop omslaan en verdraait het beeld aan
de uitgangen.
Q wordt één en Q nul.
Deze positie kan steeds worden veranderd door clockimpulsen te blijven toevoeren.
Nu gaat men de K-ingang nul maken.
De J-ingang blijft open of één.
Na gecleard te zijn hebben de beide uitgangen weer de positie hernomen: Q = één
en Q = nul.
Een impuls op de clockingang laat de uitgangen omklappen waardoor Q nul en Q
één wordt.
En dan komt de functie van de J- en K-ingang pas naar voren, want het toevoeren
van een tweede of derde clockimpuls kan niets meer aan deze situatie veranderen.
Slechts door middel van het opnieuw clearen, valt de flip-flop terug in zijn
begintoestand en kan daarna weer geclockt worden.
Als men de J-ingang nul en de K-ingang één maakt, is de flip-flop vastgezet en
hebben de clear- en clockingang dezelfde functie gekregen; nl. het terugbrengen
naarde toestand: Q = één en Q = nul.
Men zou een volgorde van voorrang kunnen opstellen voor deze ingangen,
le. de clearingang.

2e. de J- en K-ingang.
3e. de clockingang.
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De tijdprint. (D)

De werking van de timer NE555 is bekend.
De ene timer kan een lange tijd (maximaal 150 seconden) schakelen terwijl de
andere dit tot ongeveer 20 seconden kan doen.
Dat deze tijden nog instelbaar zijn door het verdraaien van de instelpotmeters heeft
de professor al toegelicht.
Deze tijd kan eventueel nog worden verlengd door de waarden van de
condensatoren te vergroten.
Voor de spelletjes van de professor is dit niet nodig maar indien de print apart
wordt gebruikt kan dit soms noodzakelijk zijn.
De tijd is dan overigens nog te delen door de niet in gebruik zijnde 7490 te benutten.
Voert men de zeer korte nulimpuls vanaf de uitgang van de timer naar de
CPA-ingang (punt D6) dan blijkt dat deze nul (als één) aan de Qs-uitgang (punt D3)
pas verschijnt nadat de timer twee maal nul is geweest.
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De Qc-uitgang (punt D2) laat pas na vier nulimpulsen van de timer zien dat de tijd
is verstreken en de Qo-uitgang doet dit na acht nullen.
Kiest men bijvoorbeeld voor vier maal de ingestelde tijd, dus vier maal maximaal
150 sec, dan verbindt men deze Qc-uitgang via een NAND met de clockingang van
de eerste JK-flip-flop waardoor het hele tijdgebeuren zich verder normaal afspeelt.
Bedenk wel dat de reset-tot-zero (RO-ingang (punt Dl) van de 7490 een nul moet
krijgen om hem te laten werken terwijl een hierop gestuurde één zorgt voor een
volledige reset van de 7490, die nu als deler staat geschakeld.
Dus nogmaals!
Voor het clearen van de, achter de timers geschakelde, flip-flops (SN7473) heeft
men een nul nodig terwijl een één op dit punt D33, D35 zorgt dat de timers weer
gaan werken.
De 7490 moet een één op zijn R zien om te worden gereset en een nul om te kunnen
starten.

Het looplicht

Doodziek van ellende staarde ik voor me uit.
Mijn bibberende handen konden amper een soldeerbout vasthouden.
Ik had te veel van mijn overbelaste zenuwen gevergd om mijn 'uitvindingen'op
bedrijfszekerheid te testen door ze lange tijd achtereen te spelen.
Het zou waarschijnlijk veel beter zijn om even die nerveuze spelsfeer te vergeten en
mezelf te concentreren op de aankleding van Teuns kermistent.
Ik besloot om te beginnen met het stuurcircuit dat later het grote 220 volt netwerk kan
laten branden.
Het bord, waarop met grote letters stond geschreven: 'Elektronische Sjimmy', moest in
het middelpunt van de belangstelling blijven.
Hierom heen moesten de lampen de meest zotte verschijnselen kunnen uithalen
waardoor de aandacht van het 'geëerd'publiek kon worden getrokken. Voorop stond
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echter dat deze tekst continu goed leesbaar moest zijn.
Om het effect van het looplicht goed te kunnen bekijken, was het noodzakelijk om het
bord in het klein op te zetten en de lampen er om heen door middel van LED’s te
imiteren.
Ik maakte de opstelling zoals aangegeven op de foto en gaf iedere LED een
anodeweerstand van 150 Q.
De leesbaarheid van het bord moest blijven en daarom leek het me veel verstandiger om
met flipflops te werken.
Die konden de eenmaal gegeven informatie vasthouden.
Daarom kon ik hier geen gemeenschappelijke anodeweerstand gebruiken. Op ieder van
de beide eindprinten' bouwde ik tien RS-flip-flops.
Bijna automatisch maakte ik de verbindingen hiervoor terwijl mijn notities, die ik bij
de constructie van de elektronische schiettent had gemaakt, een welkom
contróle-middel bleken.
De beide eindprinten kregen hun impulsen van de stuurprint.
De eerste uitgang van de 7442 maakte ik vast aan de beide eerste RS-flip-flops, de
tweede uitgang aan de beide tweede, enz. enz.
Toen dit allemaal aan elkaar hing, verbond ik de ingang van de up-down counter
SN74192, punt BI8, met de uitgang van de impulsgever, punt B27, de clearingang,
punt BH, met de min, punt B10, en sloot hierna de vijf volt voedingsspanning aan. Het
resultaat was verbluffend.
Als twee koortsthermometers liepen de beide rijen LED’s vol.
Met het magische min-bekje tikte ik tegen de gemeenschappelijke resetingangen op de
eindprinten, punt R, en de hele rij LED’s floepte uit om daarna met de grootste spoed
weer vol te lopen.
Het was een leuk gezicht maar ik zag er geen brood in om de hele avond op het juiste
moment tegen de resetingangen te tikken.
Bij één eindprint soldeerde ik aan de resetingang een lange draad en rommelde.
daarmee op de stuurprint rond.
Ik wilde het eerst wel eens met een rij van tien LED’s gaan bekijken.
Hierdoor ontdekte ik dat de opeenvolgende nullen van depulstrein (punt B27), de
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RS-flip-flops op de eindprint telkens resetten op het moment dat er een nieuwe LED
oplichtte.
De volgende nulimpuls stuurde én de volgende LED aan én resette tegelijkertijd de
voorgaande gesette flipflop. Ik had nu een tienkanaals looplicht.
'Dat is ook nooit weg', dacht ik en sleutelde heftig verder.
Omdat er toch een up-down counter op de stuurprint zat, was het logisch om van het up
en downgaan gebruik te maken.
Zoals bij het schietspel legde ik de nodige doorverbindingen om de counter automatisch
heen en weer te laten lopen.
Ook dit ging zonder problemen en vrolijk rende het lopend lichtje heen en weer.
Als ik de verbinding tussen de resetingang van de eindprint en de uitgang van de
impulsgever loshaalde, liepen de LED's in volgorde keurig vol terwijl de richting
hiervan werd bepaald door de stand van de up-down flipflop op de stuurprint.
Het werd steeds leuker.
De schakeling begon ongekende perspectieven te bieden.
Vrolijk fluitend en weer met vaste hand soldeerde ik een draadje tussen punt B9 van de
up-down flipflop en punt B19 van de clockingang van een J K flip-flop.
Toen ik de Q-uitgang hiervan verbond met de gezamenlijke reset-ingang op de
eindprint, liep mijn looplicht vol om daarna een volledige looptijd uit te blijven.
Hierna begon het spelletje opnieuw.
'Da 's logisch', vond ik.
De nul, komende van de uitgang punt B9 van de 7442, gooide de up-down flipflop om
en na het maken van deze verbinding, ook de J K flipflop. Werd de heen en weer cyclus
voor de tweede maal doorlopen dan werd de Q-uitgang nul en konden de RS-flipflops
niet werken.
Als ik hier kon ingrijpen zou het apparaat van vollopen naar het één-voor één-lopen
geschakeld kunnen worden.
Dit kon ik het beste via een NA ND-gate doen. Deze was bovendien op mijn stuurprint
voorradig.
Ik verbond de Q-uitgang B23 met een ingang van de Schmitt-trigger NA ND en sloot
de uitgang hiervan aan op de gemeenschappelijke reset.
Er veranderde niets.
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Hing ik nu aan de nog vrije ingang van de NA ND, punt B29, een nul dan bleven alle
LED’s aan. De RS-flip-flops werden niet meer gereset.
Door de inverterende werking van de NA ND moest dit nu met een één gebeuren.
De pulstrein moest daarom worden geïnverteerd door hem in de nog resterende
NA ND-gate te stoppen.
De uitgang van deze gate (punt B33) koppelde ik aan de open ingang van de andere en
het was een boeiend gezicht om te zien wat er toen allemaal gebeurde.
Eerst liep het tienkanaals looplicht vol om zo te blijven staan totdat de counter weer in
zijn startpositie kwam.
Daarna liep de counter weer heen en terug en nu brandde er slechts één LED tegelijk.
Ik vond het effect goed genoeg om dit zo te houden alhoewel er nog vele andere
mogelijkheden aanwezig waren.
De tweede eindprint was tijdens mijn experimenten nog steeds niet gebruikt.
De draad, die aan de reset-ingang was gesoldeerd, hing nog ergens in een hoek te
bengelen en het werd hoog tijd dat ik me hiermee ging bezighouden.
Ik heb altijd al een hekel gehad aan in de ruimte bengelende draden. Na wat proberen
soldeerde ik dit draadje maar vast aan de Q-uitgang, punt B24, van de JK-flip-flop,
hoewel ik niet zeker wist wat het beste was.
Zo verbonden liepen de twee rijen LED *s eensgezind vol waarna één rij zijn stuk voor
stuk verhaal liet zien.
Hing ik de resetdraadaan de Q-uitgang (punt B23) dan liep de ene rij LED's vol
terwijl de andere één voor één doortolde.
Dan was er nog de mogelijkheid om de resetingangen van de twee eindprinten door te
koppelen waardoor beide rijen LED's hetzelfde beeld konden vertonen.
En tot slot kon ik de resetingang aan de pulstreinuitgang (punt B27) solderen
waardoor één rij om beurten vollopend en stuk-voor-stuk ging lopen terwijl de andere
alleen maar één-voor-één-lopend zijn best deed.
Na dit verfrissend stukje werk gebouwd te hebben, begonnen mijn vingertoppen al weer
te jeuken om aan een volgend spel te beginnen.
Nieuwe, verse ideeën kropen door mijn kronkelige hersenen en hoewel ik wist dat dit
looplicht nog een 220 volt-unit achter zich moest krijgen, schoof ik dit als niet zo
belangrijk voorlopig ter zijde.
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Het looplicht, dat door de professor is ontwikkeld, biedt ons heel wat meer
mogelijkheden dan die, welke hij ons heeft verteld.
Een tienkanaals looplicht is allerminst een voordelig ontwerp te noemen en het is
begrijpelijk dat er velen onder U zullen zijn die veel liever een drie- of vierkanaals
uitvoering hadden gezien.
Om nog maar niet te spreken over de dubbele uitsturing die hij heeft toegepast
waardoor er tweemaal zoveel sturingen van 220 volt nodig zijn. Het is echter wel zo,
dat een tienkanaals looplicht een beter effect sorteert dan een drie- of vierkanaals,
maar ook veel minder licht uitstraalt.
Wat verstaat men overigens onder een looplicht?
Stel dat men bijvoorbeeld zestig lampen heeft die moeten gaan branden om de
aandacht te trekken.
De beste manier is ze zo aan te sluiten dat het lijkt alsof het licht over de lampen
'loopt’.
Want dat het licht echt loopt, is beslist niet waar. Men ervaart dit wel zo maar het is
een illusie.
Als men een driekanaals looplicht gaat toepassen, worden deze zestig lampen
verdeeld in drie groepen van twintig stuks.
Die twintig stuks worden geformeerd door een parallelschakeling van steeds de
derde uit de groep van zestig.
Men verbindt daartoe de eerste lamp met de vierde, met de zevende, met de tiende
enz. enz.
De tweede lamp wordt parallel geschakeld aan de vijfde, die weer aan de achtste, de
elfde en zo verder.
De derde groep begint bij de derde lamp en wordt doorgeschakeld naar de zesde, de
negende, de twaalfde en ga zo maar door.
Bekijken we nu eerst even de eerste drie lampen die op het driekanaals looplicht
zijn aangesloten.
De drie groepen worden om beurten geschakeld.
Men ziet als eerste lamp nummer één aangaan, dan nummer twee en daarna lamp
nummer drie.
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Zo bezien loopt het licht dus echt van de eerste naar de tweede en dan naar de
derde lamp.
Door het parallel onderverdelen in drie groepen gaat met de eerste ook de vierde
lamp, de zevende enz. enz. aan.
Er branden steeds twintig lampen tegelijk, nl. de eerste groep.
Dit geldt tevens voor de tweede lamp en groep twee alsook voor de derde lamp en
groep drie.
Steeds is er een groep van twintig lampen aan en die groep ’loopt’. Van groep één
naar twee en drie en begint hierna weer opnieuw bij één. U ziet het vaak genoeg op
kermissen en dergelijke toegepast.
Kijk maar eens goed.
Het is de snelheid waarmee het overschakelen van groep naar groep gebeurt
waardoor men de illusie krijgt dat het licht ’loopt’.
Meestal loopt het licht niet verder dan de derde lamp om dan opnieuw te beginnen.
Het doet overigens niets aan het effect af.
Het blijft een feestelijk en sprankelend gezicht hoewel de hoeveelheid uitgestraald
licht bij een drie- of vierkanaals looplicht vele malen groter is dan bij een
tienkanaals zoals dat van de professor.
Alleen, hij gebruikt dit looplicht voor het accentueren van het reclamebord aan de
gevel van Teuns kermisattractie en hier wordt meer gevraagd dan het leuk
verlichten van de contouren van een fraai beschilderde gevel!
Bovendien is dit ontwerp beter toe te passen in een disco of een sociëteit.
In dit soort gelegenheden zijn grote hoeveelheden licht meestal niet gewenst.
Om toch tegemoet te komen aan de wensen van anderen volgen hier nog enkele
mogelijkheden die afwijken van het ontwerp van de professor en die de schakeling
aanzienlijk goedkoper kunnen maken.
Allereerst kan men de tweede rij LED’s alsmede de tweede eindprint zonder
problemen verwijderen.
Wil men er nu een vierkanaals looplicht van maken met dezelfde
'eigenaardigheden’ dan is dit zonder meer mogelijk door de verbinding van de
up-down flip-flop naar de uitgang van de 7442 te veranderen.
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Voor een vierkanaals looplicht verbindt men de ingang, punt B 13, van deze flip-flop
met punt B6 van de 7442.
De up-down counter 74192 wordt nu eerder terug geschakeld.
Op deze manier kan men een looplicht van twee tot tien kanalen maken. Wel moet
men erop letten dat de snelheid van de pulstrein bij een looplicht met minder
kanalen gemakkelijk te hoog kan worden.
Het is raadzaam om de pulstrein dan vooraf te delen door de halve 7473 te
gebruiken.
Men haalt de draden van de impulsgever, punt B27, los en verbindt ze met de
uitgang, punt B26, van de JK-flip-flop.
Punt B21 verbindt men met punt B27, waardoor de pulstrein nu naar de
clockingang zal worden gevoerd en de snelheid aan de uitgang is gehalveerd.
U ziet dat er mogelijkheden te over zijn om veranderingen te kunnen aanbrengen.
Het is trouwens niet zo moeilijk om met behulp van deze printplaten tot een
twintigkanaals looplicht te komen.
Ook dit kan weer door het universele karakter van de stuurprint maar de professor
zal daar binnenkort meer over vertellen.
Dat universele karakter geldt ook voor de bedieningsprint.
Doordat deze hier uitsluitend gebruikt wordt voor het bedienen van de
verschillende, door professor Fixit bedachte spelletjes, is de keuze van deze naam
begrijpelijk.
Deze printplaat zou echter eerder ’de tellerprint’ genoemd moeten worden.
Het grootste gedeelte wordt immers in beslag genomen door de teleenheid en de
mogelijkheden om deze printplaat los te gebruiken, liggen hoofdzakelijk in deze
unit.
U kunt hem zonder problemen gebruiken als:

Puntenteller
Hiervoor legt men de beide RO-aansluitingen, punt C9 en CIO, van de 7490 aan
elkaar en verbindt deze met de Q-uitgang, punt C14, van de JK-flip-flop.
De teller kan dan gereset worden naar ’OO’ en door nogmaals knop SI in te drukken
vrij worden gegeven voor informatie-invoer.
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De telimpulsen worden toegevoerd aan punt C11, dit is de CPA-ingang van de
rechter teleenheid.
Door de Qü-uitgang, punt C2, van deze unit door te koppelen van de CPA-ingang,
punt C12, van de linker teleenheid zullen nu ook de tientallen worden geteld en kan
men tot een score van 99 komen.
Hierna zal de teller weer op 00 beginnen.
De impulsen kunnen door middel van drukknop S2 worden ingevoerd.
De uitgang van de RS-flip-flop, punt C24, gaat dendervrij naar nul als men S2
indrukt.
Verbindt daarom deze uitgang met de CPA-ingang en U kunt deze bedieningsprint
als puntenteller gebruiken.
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Rondeteller
Ook hiervoor is deze teleenheid te gebruiken.
Let wel: de nulimpuls moet altijd dendervrij blijven omdat de teller anders ’op hol’
slaat.
Alle bovengenoemde verbindingen kan men zo laten. Vervang alleen schakelaar S2
door bv. een reed-relais of iets dergelijks met dezelfde contactmogelijkheden.
Dus een maak- én een verbreekcontact.
Het is nog beter en mooier om dit tellen door een lichtgevoelige schakeling té doen
plaatsvinden.
Een lampje, een fotogevoelige cel of lichtgevoelige weerstand met daarachter een
transistor kunnen dezelfde prestaties leveren.
Hiervan zijn voorbeelden genoeg in diverse boekwerken te vinden.
Kijkt U wel goed uit dat er nooit meer dan vijf volt op de telleringang wordt
gestuurd!

<7»

+5V

Secondeteller
In combinatie met de timerprint is het zelfs mogelijk om deze print als secondeteller
te gebruiken.
Mits men de timer, die de korte tijd schakelt, maar zeer voorzichtig en nauwkeurig
instelt, kan men hieruit een vrij preciese seconde-impuls halen.
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Deze kan men rechtstreeks aan de CPA-ingang van de teleenheid koppelen, dus
zonder tussenkomst van de RS-flip-flop.
De impuls van de timer is namelijk al dendervrij.
Als men de teller niet verder dan het getal zestig wil laten tellen moeten hiervoor de
B- en C-uitgangen van de linker teller, punt C7 en C8, worden doorverbonden en
samen aan de RO worden gelegd, punt CIO.
De resetdoorverbinding tussen de twee RO-ingangen haalt men nu uiteraard weg.
Als de teller het getal zestig heeft bereikt, zal hij weer bij ’OO’ beginnen.
Tot slot nog een opmerking.
Door de telleringang te verbinden met de Q-uitgang van de bedieningsflip-flop,
(punt C20) worden de impulsen door twee gedeeld.
Bij de eerste maal indrukken van S2 gaat deze uitgang van één naar nul waardoor
de teller een puntje erbij zal geven.
Bij de tweede maal indrukken gaat deze uitgang weer naar één en gebeurt er niets
met de teleenheid.
Men moet dus tweemaal S2 indrukken om de teller éénmaal te laten tellen.
Gebruik daarom de clearingang van deze flip-flop om hem bij de start te kunnen
resetten; het begin van de telcyclus staat hierdoor vast.
Dit zijn slechts enkele mogelijkheden om de print apart te gebruiken. Er zijn er nog
veel meer op te sommen maar de professor heeft nu voldoende tijd gehad om uit te
rusten.
Laat hem nu maar weer eens vertellen hoe het volgende spel uit zijn rusteloze brein
is ontsproten.

L.D.R.
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De torpedo(deel 1)
Na het verfrissende looplichtwerk begon er ergens in mijn achterhoofd weer een lampje
te knipperen.
Dit was mij nu al zovele malen overkomen zodat ik wel wist wat dit verschijnsel
betekende.
Er kwam een idee aanwandelen en rustig zat ik, strak voor me uitkijkend, te wachten
totdat dit lampje het duistere gedeelte van mijn hersenen zou gaan belichten en mijn
jeukende vingers de juiste verbindingen zouden gaan leggen.
Ik monteerde twintig rode LED's in een cirkel op het proefbord en sloot ze aan.
De anoden allemaal aan elkaar en via de bekende gemeenschappelijke anodeweerstand
van 150 Q naar de plus 5 volt.
De kathoden van de twintig LED's verbond ik elk afzonderlijk met een printpennetje
(IPO) waardoor ze één voor één konden branden door er simpelweg een nul tegen te
drukken.
Dat was in ieder geval weer eens iets anders.
Eerst een strakke lijn, nu een ronde cirkel.
Allereerst begon ik te zoeken naar een mogelijkheid om deze twintig LED's om
beurten te laten oplichten.
Om dit met tien stuks te laten gebeuren was geen enkel probleem.
Gewoon de tien uitgangen van de 7442 op de stuurprint aan de tien LED's knopen.
Het wandelende nulletje uit dit IC zou bv. de rechter serie van tien LED's dan wel om
beurten laten branden.
De linker serie van tien te koppelen aan een tweede stuurprint was een mogelijkheid.
Als deze op het juiste moment werd ingeschakeld, dus op het moment dat de rechter
serie bij de tiende LED was beland, kon ik de cirkel wel volkrijgen.
Ik vond dit echter geen elegante oplossing en bovendien veel te kostbaar. De
IC-voorraad van Teun was wel groot maar ik hoefde zijn ladenkast niet helemaal te
plunderen.
Het voorstel werd daarom met 'algemene stemmen' verworpen en ik begon te
beraadslagen over een minder kostbare manier die tot het oplossen van dit probleem
kon leiden.
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Na deze volzin rommelde ik twee nieuwe eindprinten uit de hoek, die ik wederom van 5
IC’s SN7400 voorzag. (Ik zal ze in het vervolg aanduiden met A en A ’.) 'Daar moest
het ook mee gaan ’ hoopte ik.
Met wat puzzel- en denkwerk was ik erachter gekomen dat het beter was om die
wandelende nul eerst te in verteren.
Er is met een wandelende één meer te beginnen op mijn universele eindprint dan met
een nul.
Daarom maakte ik op iedere eindprint tien doorverbindingen tussen de uitgang van de
eerste NAND-gate en de ingang van de volgende enz.; dus Q11 t/m Q20 aan Al t/m
A10. (Print A en print A zie bedradingstabel.)
De uitgangen Q1 t/m Q10 van iedere print (A en A ’) hing ik aan de kathoden van de
LED’s. Zie opstellingstekeningpag. 115.
Goed oplettend dat ik geen vergissing maakte in de volgorde van het bedraden,
soldeerde ik de twintig leidingen naar de eindprinten.
De ingangen (SI t/m S10) van de ene eindprint (A) verbond ik parallel aan de
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ingangen van de andere (A ').
Na dit gedaan te hebben hing ik de stuurprint op de gebruikelijke manier aan de tien
parallel geschakelde ingangen van de eindprinten.
Ook nu moest ik eerst weer de doorverbindingen op de stuurprint leggen om hem te
laten werken.
De cleariningang, punt BH, van de 74192 werd aan het minpunt B10 gesoldeerd en de
ingang van de counter, punt BI8, hing ik aan de pulstreinuitgang, punt B27.
'En nu aan de slag', zei ik hardop en hoopte vurig dat mijn wens werd verhoord.
Toen ik de voedingsspanning inschakelde, gebeurde er iets wonderlijks. Twee rode
puntjes holden met een noodgang over de cirkel alsof ze elkaar wilden inhalen.
Waarom twee. Ik besloot om de schakeling tot zover nog eens goed te bekijken.
De nul komende van de stuurprint propte ik in de eerste NAND-gate van print A en
ook in de eerste van print A omdat ze parallel geschakeld stonden.
Hierin werd de nul geiverteerd waardoor de volgende NA ND een één aan zijn ingang
zag. Dit hele verhaal heeft dus betrekking op beide eindprinten.
De ingangen van de tweede serie NA ND-gates waren op beide printen doorverbonden
naar de R-ingangen en één omdat ze open waren.
De wandelende één van de 7442 en de vaste gemeenschappelijke één zorgden er samen
voor dat de uitgangen van de gates, bij het langslopen van die één. nul werden en de
LED's stuurden.
Ik drukte het het magische minbekje tegen de gemeenschappelijke ingang, punt R, van
één eindprint.
Dié helft van de cirkel werkte dan niet meer.
Als ik dus op het juiste moment aan een van de beide ingangen (punt R) een nul zou
leggen, kon de ene helft van de cirkel de andere opvolgen.
Dit was hetgeen ik zocht en vlijtig begon ik aan een mogelijkheid te sleutelen om dit
verschijnsel automatisch te voorschijn te toveren.
Er kon in ieder geval gesteld worden dat steeds maar één helft van de cirkel gestuurd
mocht worden.
Welk digitaal brokje kon daar beter voor gebruikt worden dan de.flip-flop!
Ik verbond de gemeenschappelijke ingangen van de eindprinten met de Q - en
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Q-uitgangen van een halve 7473.
Nu was er maar één helft van de cirkel aan de wandel.
Tikte ik met het minbekje tegen de clockingang van de flip-flop dan ging de andere
helft wandelen.
Waar moest nu die nulimpuls vandaan gesleept worden en hoe kon ik ervoor zorgen
dat hij op het goede moment de flip-flop deed omklappen?
Plotseling herinnerde ik me de carry- en borrowuitgang van de 74192. Ik had deze
carry- en borrowimpuls zó aangesloten dat ze een RS-flip-flop bedienden.
De beide uitgangen van de RS-flip-flop had ik elk afzonderlijk van een NAND-gate
voorzien.
De twee resterende ingangen alsmede de twee uitgangen van deze NA ND-gates had ik
met printpennen naar buiten uitgevoerd om ze op de print bereikbaar te maken. Dit
had ik gedaan om de uitgangen van die flip-flop, op het ogenblik dat ik ze nodig had, te
kunnen gebruiken.
Hoe ik hierbij gekomen ben, weet ik niet, maar achteraf bezien waren mijn
handelingen toch logisch.
Ik knoopte de twee uitgangen van de NAND-gates, punt BI5 en BI7, aan elkaar. Dit
knooppunt verbond ik met de clockingang, punt B19 van de JK-flip-flop. Er gebeurde
niets.
Zijn clockingang bleef nul omdat de som van twee aan elkaar gekoppelde uitgangen
met verschillende potentialen altijd nul is.
1 plus O = O en O plus 1 = 0. Ik was er bijna achter.
Ik voelde het aan de kriebelingen over mijn rug.
A Is ik nu de lopende nul... op de open ingang van de NA ND-gate stopte . . . zou de
uitgang even één worden. En dat kon hij dan maar heel even.
De andere NAND-gate kreeg — door de stand van de carry- en borrow flip-flop — een
nul aan zijn ene ingang. De andere hing open en was dus één.
En deze voorwaarden waren voor de NA ND nog steeds voldoende om aan zijn uitgang
een één te tonen.
Was het wandelende nulletje op de andere ingang verdwenen, waardoor die NAND
weer nul wilde worden, dan zoog hij als het ware de andere NAND ook naar nul.
Nu schakelde de JK-flip-flop wel, al was het dan op de zeer lange nulimpuls ten
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opzichte van de korte éénimpuls.
Het was nu nog even oppassen geblazen omdat ik het juiste moment moest vinden
waarop de flip-flop kon omklappen.
Uiteindelijk verbond ik de uitgang, punt BO, van de 7442 met de ingang van de
onderste NA ND-gate, punt BI 6.
De cirkel draaide na deze experimenten tegen de wijzers van de klok in en ik tikte met
het minbekje tegen de up-down flip-flop om hem andersom te laten lopen.
Hevig teleurgesteld zag ik dat mijn kiene schakeling niet kloksgewijs kon 'denken'.
'Het blijven eigenwijze blokjes', was mijn nijdig commentaar.
'Maar ik krijg ze wel klein', en kwaad over mijn vergeetachtigheid soldeerde ik snel
een draadje tussen punt B9 (een uitgang van de 7442) en punt B14 (de ingang van de
bovenste NAND-gate).
Trots als een pauw tikte ik met het bekje tegen de ingangen van de up-down flipflop en
brulde het bijna uit van plezier toen mijn cirkelfeilloos links- en rechtsom draaide alsof
hij ervoor was gemaakt.

Er valt eigenlijk steeds minder toe te lichten.
De professor wordt in zijn notities steeds duidelijker en de lezer zal steeds minder
moeite hebben om de doldwaze digitale capriolen van hem te kunnen volgen.
Men gaat de units meer en meer als zelfstandige eenheden beschouwen waarop een
aantal enen en nullen voorradig zijn die al dan niet gebruikt kunnen worden voor
het koppelen van de printen of het veranderen van hun functies.
U heeft waarschijnlijk zelf al begrepen dat het mogelijk is om, met behulp van de
voorgaande notities van de professor, een twintigkanaals looplicht in elkaar te
zetten.
Wat de professor met dit alles wil bereiken, zal hij in zijn volgende notities zelf wel
vertellen.
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De torpedo (deel 2)

Een grandioze gedachte schoot met de vaart van een torpedo door mijn arme hoofd en
sloeg in met een klap die mijn oren deden suizen.
Ik zag het hele tafereel al voor me.
Een groot slagveld met vluchtende en brandende oorlogsschepen, felle lichtflitsen en
lange rookpluimen.
Een donderend geweld van inslaande bommen en verraderlijke torpedo 's. Het geratel
van massa's lood uitbrakende machinegeweren.
Een ware zeeslag waartussen een nietig scheepje, in de vorm van een rode LED zich
een weg tracht te banen.
De vijand is de speler die bij het begin van het spel een aantal torpedo's krijgt
toegewezen.
Het radeloze scheepje vaart eenzaam over de rode cirkel en tracht, de door de speler
afgevuurde torpedo's te ontwijken.
Ik begon meteen aan de uitwerking van dit idee en zette door middel van zeven LED's
de baan van de torpedo uit.
Vanuit het midden van de cirkel aan de rand vijf LED 's en buiten de cirkel nog twee.
Ze kregen afzonderlijk weer een gemeenschappelijke anode weerstand van 150 Q.
Er waren minstens twee printen nodig: Een bedieningsprint waarmee het spel gestart
en gereset kon worden en een stuurprint.
De laatste print moest ik hebben omdat de torpedo beslist een andere snelheid behoorde
te krijgen dan die van het schuitje.
Men kon anders vooraf berekenen wanneer de torpedo moest worden afgeschoten om
het bootje te raken.
Op deze stuurprint, die ik voor het gemak schietprint B' noemde en die op dezelfde
wijze was uitgevoerd als stuurprint B, soldeerde ik zeven uitgaande leidingen naar de
torpedo-LED's.
Het meest rechtse punt op de schietprint B'0 aan de middelste LED en zo in volgorde
verder.
Van de LED die én deel uitmaakte van de cirkel én van de vuurlijn bleef ik wijselijk
met mijn vingers af.
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Dit punt B'5 op de schietprint bleef dan ook open.
De vuurlijn van de torpedo bestond dus eigenlijk uit acht LED’s maar de LED die tot
de cirkel behoorde, telde niet mee.
Toch moest de schietprint tot acht doorlopen en daarna, bij het bereiken van uitgang
nummer negen, resoluut terugvallen in de startpositie zijnde het middelpunt van de
cirkel.
Het leek me verder toch wel erg belangrijk dat de torpedo de goede richting koos en
niet per abuis de speler onder vuur nam.
Daarom verbond ik op de schietprint punt B'10 met punt B'12 van de up-down flipflop
waardoor de nul die deze ingang nu kreeg toegevoerd er gegarandeerd een torpedo van
maakte en niet een soort van zelfvernietigings-apparaat.
De 74192 kreeg de impuls, zoals gewoonlijk, toegevoerd door de verbinding tussen zijn
ingang, punt B'18 en de uitgang van de impulsgever, punt B’27.
Ik was best tevreden over mezelf
Het ging allemaal erg snel.
Toen dit geregeld was, ging ik me met de ’vuur'-knop bezighouden.
De bedieningsprint werd erbij gesleurd en schakelaar S2 omgedoopt tot
'vuur '-schakelaar.
Als men die knop indrukte moest de torpedo vertrekken met een snelheid die
afhankelijk was van de ingestelde pulstreinsnelheid op de schietprint.
Bovendien moest de torpedo 'terugvallen'in de start-positie en de knop weer
vrijgegeven worden voor een volgend schot als de torpedo zijn baan had voltooid.
Na een hevige discussie besloot ik de clearingang punt B'l 1 van de 74192 aan te sluiten
op de Q-uitgang, punt C20, van de JK-'vuur'flip-flop.
Omdat ik vond dat acht torpedo's voor dit spel genoeg waren verbond ik de Qo-uitgang
van de linker 7490 (punt C6) met het moedercontact van de 'vuur'-schakelaar, punt
C25.
Hierdoor werd S2 na het achtste schot geblokkeerd.
Het spreekt vanzelf dat eerst de beide RO-ingangen van de 7490 waren doorverbonden
en aan de Q-uitgangen van de start-stop flip-flop waren geknoopt (punt C9 aan CIO en
aan C14).
De uitgang van de RS-flip-flop die achter de 'vuur'schakelaar (S2) was ingeschakeld,
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punt C24, verbond ik door met de CPA-ingang van de linker 7490, punt C12.
Vol spanning drukte ik de 'vuur'-schakelaar in.
En daar vertrok mijn torpedo vanuit het midden van de cirkel, vloog dwars door het
'vaarwater' van het arme scheepje om daarna . . . opnieuw vanuit het middelpunt weg te
schieten.
Dit ondanks mijn hevig protesterend 'inslaan' van de vuurknop.
Toen de teller het cijfer acht liet zien, had dit drukken helemaal geen effect meer
omdat de teller de drukknop nu ontkoppelde.
Ik was weer eens iets vergeten zoals het een ware professor betaamd.
De JK-flip-flop werd niet gereset.
Daarom werd er steeds een nieuwe torpedo afgevuurd.
Hij moest automatisch gereset worden als de zeven (eigenlijk acht) torpedo-LED's
hadden opgelicht.
Dus nam ik de nul van de negende uitgang, punt B'8, van de 7442 en koppelde hem aan
de clearingang, punt C23, van de flipflop.
Nu werd de 'vuur'flip-flop na het schieten door de negende nulimpuls gecleard en kon
de speler opnieuw vuren.
Intussen voer het scheepje rustig verder, zich niets aantrekkend van het hevige spervuur
dat werd aangelegd.
Het werd hoog tijd dat deze 'ronddobberende' LED in de gaten kreeg wat er om hem
heen gebeurde.
Weer even redeneren!
A Is de torpedo en het scheepje elkaar kruisten, deed er zich een leuke situatie voor.
Twee nullen op het zelfde moment!
Daar moest ik van profiteren.
Punt B'5 van de schietprint gaf op dit moment een nul en de LED, behorende bij de
cirkel die zich in de vuurlijn bevond, kreeg een nul toegevoerd.
Snel propte ik deze twee nullen in de twee reserve NAN D-gates op de stuurprint (punt
B'5 aan B31 en A punt Q5 aan B28).
Ik beschikte nu over twee enen als de bovengenoemde voorwaarde zich voordeed.
De beide uitgangen van de gates werden aan de ingangen van een reserve NA ND op de
schietprint gelegd (punt B33 aan B'29 en punt B30 aan B'28).
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Twee enen op een NAND betekende een nul aan de uitgang (ik kon dit zinnetje
dromen) en die sloot ik aan op de CPA-ingang, punt CU, van de rechter teller op de
bedien ingsprin t.
Men kon nu tellen hoeveel maal er was geschoten en hoeveel maal het raak was.
Het leek me erg belangrijk om dit te weten.
Overigens vond ik hét wel een beetje eigenaardig dat men een schip vele malen kon
raken zonder dat dit naar de kelder ging.
Het was welfijn voor het schip maar in de praktijk zou dit een ontevreden gevoel bij de
speler achterlaten wanneer hij met zijn acht torpedo's steeds raak schoot zonder dat dit
iets uithaalde. Daarom besloot ik om de boot te laten zinken.
A Is hij acht keer was geraakt, zat de schuit vol gaten en ging ten onder.
Op de QD-uitgang, punt C2, van de rechter (score) teller kwam een één te staan als
deze het cijfer acht liet zien.
Deze één ging ik maar weer inverteren in de nog resterende NAND-gate op de
schietprint, waardoor de teller nu bij het getal acht een nul aanbood (punt C2 aan B'31).
Deze nul werd op de clockingang van een JK-flip-flop aangesloten (punt B'33 aan punt
B'19 schietprint).
De Q-uitgang van de flip-flop, punt B'23, hing ik aan de beide stop-ingangen van de
pulstreingevers, punt B34 en B'34.
Omdat deze flip-flop bij de start van het spel gecleard moest worden, verbond ik zijn
clearingang, punt B'20 met de Q-uitgang, punt Cl5, van de start-stop flip-flop.
Na deze handelingen werd, bij het verschijnen van het getal acht op de raakindicatie,
de flip-flop door de geïnverteerde één van de QD-uitgang omgezet waardoor de uitgang
naar nul ging en de impulsgevers werden gestopt.
Het schip zonk en op de plaats waar de achtste torpedo zijn vernietigend werk had
verricht, brandde nog slechts een klein rood puntje.
Toen ik het spel in de praktijk ging testen, bleek de moeilijkheidsgraad van het geheel
nogal gering.
Met een beetje rekenwerk en tijdig vuren kon men het arme scheepje gemakkelijk
raken. Er moesten een aantal onzekere factoren in het spel worden gebracht.
Aan de torpedo kon ik weinig veranderen, hoogstens zijn snelheid door middel van de
potmeter.
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Er restte mij dus niets anders dan aan de regelmaat van het scheepje te gaan sleutelen.
Ik had twee impulsgevers die gedurende het hele spel in bedrijf waren en bovendien op
verschillende snelheden konden werken.
Na een periode van diep peinzen, kwam ik op het onzalige idee om deze twee
pulstreinen te gaan mengen.
A Is men twee verschillende dingen met elkaar gaat vermengen, krijgt men een mengsel
met geheel nieuwe eigenschappen.
Dit wist ik me nog goed te herinneren uit de tijd dat ik met chemicaliën knutselde.
Ik soldeerde de verbinding tussen de impulsgever en de up-down counter op de
stuurprint aan de counteringang BI8 los en verbond de pulstrein met de clearingang,
punt B'22, van de J K-flip-flop op de schietprint.
De clockingang, punt B'21, van deze laatste hing ik aan de impulsgever van deze print,
punt B'27.
Toen ik de Q-uitgang, punt B'25, van de flipflop met de counteringang, punt BI 8,
verbond, stond ik versteld van het resultaat van dit ondoordacht mengsel.
Door voorzichtig wat aan de instelpotmeters op de stuur- en schietprint te rommelen,
kon ik het scheepje onvoorziene schijnbewegingen laten maken.
Telkens voer het een aantal LED’s verder om dan even onbeweeglijk te blijven liggen.
Het was een grappig gezicht en menige torpedo miste door deze schijnbewegingen zijn
doel.
Het begon er al aardig op te lijken, maar het schuitje voer nog steeds in dezelfde
richting.
Ook hierin was verandering te brengen.
De vaarrichting van het schip moest geregeld kunnen worden.
Daarom verbond ik de uitgangen van de nog resterende Jk-flipflop met de ingangen
van de up-downflipflop op de stuurprint (punt B26 aan B13 en punt B25 aan BI2).
Helaas. Het draadje dat ik aan de clockingang van deze Jk-flipflop, punt B21, had
'gesoldeerd, bleek nergens op de stuurprint een fijn aansluitpunt te vinden.
De regelmaat waarmee het schuitje heen en weer ging varen was te opvallend.
Ik haalde ten einde raad de tijdprint voor de dag.
De 7490, die hierop was gemonteerd, bood misschien meer mogelijkheden.
De CPA-ingang, punt D6, sloot ik aan op punt B15 + BI 7 van de stuurprint waar ook
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de clockimpuls vanaf werd gehaald voor het omschakelen naar de tweede serie van tien
LED’s.
Aan die Qa-uitgang, punt D3, van de 7490 soldeerde ik een draad, die werd
aangesloten op de clockingang, punt B21, van de omkeer JK-flip-flop op de stuurprint.
Dat was listig gevonden.
Want toen ik de RO-ingang, punt Dl, van de 7490 met de Q-uitgang, punt Cl4, van de
start-stop flip-flop verbond, bleek het scheepje na het sprongsgewijs rondvaren van
anderhalve cirkel, plotseling van richting te veranderen.
Een eventuele speler moest hier terdege rekening mee houden!
Het leek mij een erg gewild spel te worden, vooral als het schuitje juist voordat de
torpedo werd afgevuurd even stil stond!
Een teleurgestelde, maar ook verraste, speler zou een uitroep van nijd nauwelijks
kunnen onderdrukken en de mensen er om heen zouden gieren van pret. . . totdat ze
zelf aan de beurt waren.
Het gelach zou tot ver buiten Teuns Elektronische Sjimmy hoorbaar zijn.
De professor wordt vergeetachtig.
Hij heeft de constructie van het torpedospel uitgebreid verteld maar verzuimd om
de aansluiting van de tijdprint te vermelden.
Deze vergeetachtigheid wordt hem natuurlijk vergeven maar het blijft niettemin
noodzakelijk om het aansluiten hiervan toe te lichten.
Vooral ook omdat deze print nu op een andere manier wordt gebruikt dan dit bij de
schiettent en de zwaaideur het geval was.
Op een paar punten na moet de tijdprint op dezelfde wijze worden bedraad zoals bij
de vorige spelen.
De verbinding tussen de Q-uitgang van de flip-flop, die geschakeld wordt door de
speeltijdtimer en de twee NAND-gates die de indicatietimer starten, wordt
weggehaald. (Tussen punt D31 en D21.)
Dit laatste punt D21 wordt verbonden met de clearingang, punt D33, van de
flip-flop die vóór de indicatietimer staat gemonteerd.
Men is op deze wijze in staat om de beide timers apart te bedienen door het
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toevoeren van een nulimpuls op de clearingang, punt D33 en D35.
De speeltijdtimer wordt ingeschakeld door de clearingang van de ervoor
geschakelde flip-flop, punt D35, te verbinden met de Q-uitgang van de start-stop
flip-flop, punt C15.
De timer wordt zodoende gestart op het moment dat ook met het spel wordt
begonnen.
Om een speeltijdindicatie te kunnen geven heeft de professor gebruik gemaakt van
een groene LED.
Zijn kathode is via een weerstand van 150 Q aan de min gelegd.
De uitgang van de speeltijdtimer, punt D11 is met de anode van deze LED
verbonden waardoor de één, die de timer gedurende zijn looptijd afgeeft, de LED
zal doen oplichten.
Is de speeltijd verstreken, dan dooft hij.
Om op dit moment ook het spel te kunnen stoppen is de Q-uitgang van de flip-flop
achter de timer, punt D31, verbonden met de clearingang van de 74192 op de
stuurprint die het scheepje aanstuurt, punt BIL
Als de tijd is verstreken wordt deze uitgang nul en zal daardoor de up-down counter
clearen waardoor het schuitje stil komt te liggen.
Uiteraard moet men nu de verbinding tussen de clearingang, punt Bil en de min,
punt B10, verwijderen.
Omdat het moment waarop de twee LED’s elkaar kruisen erg kort is, zal de hieruit
voortvloeiende nulimpuls ook van korte duur zijn. Te kort om er een LED mee aan
te sturen.
Om deze tijd te verlengen, wordt de tweede timer gebruikt.
Op de CPA-ingang van de ’raak’-teller, punt Cl 1, wordt een draadje gesoldeerd dat
is verbonden met de clearingang van de tweede flip-flop die vóór de indicatietimer
staat (punt D33).
Aan de uitgang van deze timer, punt Dl4, is een rode LED aangesloten op dezelfde
wijze als dit bij de speeltijdtimer is gedaan met de groene.
De anode aan de uitgang van de timer: de kathode via een weerstand van 150 Q aan
de min.
Nu kan men én op de teller én aan de oplichtende rode LED zien of er ’raak’ is
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geschoten. Voor de stabiliteit wordt nu ook de K-ingang (D37) met de min
verbonden (B10).
Het gaat allemaal vrij simpel in zijn werk mits men de schakeling doorheeft.
Professor Fixit heeft voor het gebruik op de kermis de uitgangen van de timers aan
een klein reed-relais gelegd waarachter een sirene is gemonteerd.
Het spel spreekt het publiek door dergelijke effecten meer aan.
Het is zelfs mogelijk om een tweede tijdprint te gebruiken voor het verlengen van
iedere schietimpuls.
Deze impuls wordt in dit geval afgenomen van de clockingang van de ’vuur’
flip-flop op de bedieningsprint (punt C24).
Een door de timer ingeschakelde cassette-recorder kan nu gedurende de ingestelde
tijd een hels kabaal produceren zoals het gierende geluid van mortieren of het
donderende geluid van ontploffende granaten.
Stuurt men er dan ook nog een triac mee open, zoals dit verderop in het boek wordt
toegelicht, dan maken de flitsende lampen het decor compleet.

Dit spel heeft door zijn eenvoud, in tegenstelling tot de aan de buitenzijde lijkende
gecompliceerdheid, een bijzondere charme.
Aan de 'knutselaar’ de eer om dit naar eigen visie uit te breiden.
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Wie kaatst moet de bal verwachten.
Door het steeds beter begrijpen van de standaardprinten raakte ik overmoedig en
besloot een spel te bouwen dat, wat de opzet betreft, alles zou slaan.
Het idee hiervoor kaatste al geruime tijd als een tennisbal door mijn denkhoofd en ik
kreeg meer en meer de overtuiging dat het moest lukken. Achteraf bezien had het niet
veel gescheeld of Teun had me, geheel onder de draden bedolven, uit de bus moeten
sleuren.
Maar goed. Dat zijn van die kleine dingen waar een mens niet op moet letten.
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Ik begon met een speelveld op te zetten.
Maar liefst honderd rode LED's verdwenen uit Teuns voorraadbakje en werden met
grote precisie op een print gesoldeerd.
Mooi, op gelijke afstanden, waardoor een egaal veld van rode dopjes ontstond.
De andode van deze speelveld-LED's hingen aan elkaar en ik verbond ze via een
gemeenschappelijke andodeweerstand aan de plus vijf volt.
De waarde hiervan moest veel lager zijn dan de normale 150 Q omdat de weerstand van
de bedrading hier een hartig woordje mee ging spreken.
Ik koos 68 waardoor de stroom toch weer 30 mA werd.
Het was mijn bedoeling om van dit hele veld slechts één LED te laten oplichten en wel
op zo'n manier dat het leek alsof deze tijdens het lopen tegen de randen terugkaatste.
Op zich zou dit een grandioos gezicht zijn, zo'n rood bolletje dat als een tennisbal van
de ene naar de andere zijde sprong.
Mezelf niet realiserend wat een hoop werk dit met zich mee zou brengen, ging ik ijverig
aan de slag.
A l snel had ik begrepen dat er twee stuurunits nodig waren.
.Eén voor de horizontale en één voor de verticale beweging van de bal.
Maar hoe moest ik die aan het speelveld hangen?
Plotseling kreeg ik een vervelend beklemmend gevoel in mijn maag.
Ik begon te vermoeden wat er boven mijn hoofd hing.
Als het balletje over het veld moest rollen zoals ik dat wilde, moest iedere LED een
NAND-gate aan z'n kathode krijgen.

D

-ooooé oooooo
'OOOOO ooooo
'OOOOOO'O oooo
•02)00000 ^ooo
>00000000'0, oo
‘OO^OOOOOOO )DO
’OOOOOOOO oo
'000(9000 0OOO
’OOOOOO oooo
• OOOOO ooooo
130

Voor die honderd LED's waren dit honderd gales ofwel vijfentwintig 7400 IC's. Alleen
hiervoor had ik dus al vijf eindprinten nodig!
Ik kreeg het er warm van.
Voorzichtig trok ik het laadje met 7400 IC's open en telde de inhoud.
De zweetdruppeltjes wiste ik met een zucht van verlichting van mijn voorhoofd toen ik
bemerkte dat Teuns voorraad ruim voldoende was.
'Gelukkig', kreunde ik en ging verder met mijn berekeningen op het kladblok. Want ik
was er nog niet.
Iedere stuurprint gaf op zijn tien uitgangen een lopende nul en daar kon ik aan de
ingang van een NA ND niets mee beginnen.
Die moesten daarom eerst nog geïnverteerd worden wat betekende dat ik nog eens
twintig NA ND 's nodig had.
Nogmaals berekende ik alles zeer nauwkeurig en kwam tot de slotsom dat het op deze
manier moest gaan. (Zie onderstaande tekening)
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Eerst werden de tien uitgangen van de beide stuurprinten geïnverteerd waardoor ik
twee lopende enen kreeg.
Eén voor de horizontale en één voor de verticale richting.
A Is ik nu iedere LED een NA ND-gate gaf en hiervan één ingang in verticale en één in
horizontale richting met elkaar doorverbond, kreeg ik tien ingangen voor de verticale
en tien voor de horizontale beweging van de bal.
Zou ik veronderstellen dat beide stuurprinten bij één begonnen dan zou de bovenste,
meest linkse, LED op beide stuurprinten een plaatsje opschuiven waardoor hij én een
stapje lager én een stapje naar rechts zou schuiven.
Zo doorredenerend zou ik tot onder in de rechter hoek moeten kunnen komen, zodat de
LED een diagonaalsgewijze baan over het veld zou beschrijven.
Dit was uitvoerbaar tot en met de vierde LED.
Bij dezelfde redenering voor de vijfde kwam ik tot de ontdekking dat het beslist
noodzakelijk was om de verticale stuurunit automatisch heen en terug te laten lopen.
Dus: Een verbinding leggen tussen BO en BI2 en punt B9 en BI 3 waardoor de up-down
flip-flop automatisch werd omgezet.
A Is de LED nu op de onderste rij was beland, zou de verticale up-down counter worden
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omgezet. Het kaatsend effect ontstond dan doordat de horizontaal wandelende LED in
opwaartse richting werd meegenomen.
Het leek me verstandiger om eerst het speelveld aan te sluiten en me daarna pas met de
speler bezig te houden.
Eigenlijk was ik er wel een beetje trots op dat het mogelijk was om met deze
eenvoudige printen een zo gecompliceerde schakeling te bouwen.
'Er zal ergens ter wereld wel een simpelere oplossing klaar liggenmompelde ik
binnensmonds maar knipte, stripte en soldeerde er stevig op los.
Binnen zeer korte tijd zat ik verstrikt in honderden eindjes draad van allerlei kleur en
was omgeven door.de damp van gesmolten hars die als een wolk om me heen hing.
Ik mocht maar één impulsgever gebruiken zodat de 74132 op de andere stuurprint kon
vervallen.
Dit bleek nog hét geval met een aantal andere IC's, hoewel de mogelijkheid tot
uitbreiding van het spel hiermee verviel.

Toen ik de zes eind- en twee stuurprinten aan elkaar had gebonden, vond ik het wel
raadzaam om het zaakje eerst maar eens uit te proberen.
Als men zoveel verbindingen moet leggen is een fout snel gemaakt.
Op zowel de horizontale als de verticale stuurunit soldeerde ik de verbindingen
waardoor de beide counters 74192 automatisch up en down gingen lopen (punt BO aan
BI2 en punt B9 aan BI3).
Ik verbond de beide clearingangen met de min, punt BH aan B10 en soldeerde de
ingangen van de counters aan elkaar, punt B18 aan BI8.
Hierna deelde ik depulstrein, komende van punt B27, door hem door een JK-flip-flop
te wringen en de uitgang hiervan werd met hel knooppunt van de counteringangen
verbonden.
De pulstrein moest gedeeld worden omdat de snelheid van het rondswingende balletje
anders veel te groot zou worden.
Teuns voedingsapparaat werd ingeschakeld en het resultaat overtrof mijn stoutste
verwachtingen.
Als een tennisbal kaatste de LED tegen de randen van het veld: heen en weer en van
boven naar beneden.
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Ondanks de vele onderdelen die ik ervoor had gebruikt was het een fantastisch gezicht
om dat ene rode puntje over het veld te zien schieten.
Zo. Het veld was klaar en de bal rond.
'Dat nu de speler maar aantreedt', zuchtte ik opgelucht en plaatste hiermee een
levensgroot probleem voor mijn neus.
Want eigenlijk waren de mogelijkheden nu onbeperkt geworden.
Tijd, geld en de wetenschap dat men op een kermis meestal alleen speelt deden mij
tenslotte besluiten om er een éénpersoons tennisspel van te maken.
Aan de twee verticale einden van het veld stelde ik tien groene LED’s op.
Eén rij van tien sloot ik parallel aan op de voedingsspanning met inbegrip van een
serieweerstand van 68 S2.
Over de andere groene rij moest de speler lopen.
Hier werden daarom alleen de anoden aan elkaar gekoppeld en via een weerstand van
150 £1 aan de plus vijf volt gehangen.
Op deze rij moest de speler zich kunnen opstellen en de LED terug kunnen slaan.
Dit betekende dat ik in ieder geval een stuurprint voor de speler moest hebben terwijl
een bedieningsprint iets was waar ik helemaal niet buiten kon.
De tien uitgangen van de stuurprint werden rechtstreeks verbonden met de tien
kathoden van de groene LED ’s.
Tevens werden de bekende verbindingen gelegd om hem automatisch heen en weer te
laten rennen.
De clearingang soldeerde ik vast aan de min, punt BH aan B10 en de impulsuitgang
werd voorlopig met de counteringang verbonden, punt B27 aan BI8.
Met een flink gangetje draafde de speler langs het veld.
Nu moest ik hem kunnen laten stilstaan.
De pulstrein koppelde ik daarom los van de counteringang en stopte die eerst in een
NAND.
De uitgang van deze NA ND ging weer naar de ingang van de counter en nu kon ik,
door het toevoeren van een nul op de nog open NAND-ingang, de pulstrein stoppen en
daarmee de speler.
Er was haast niets aan. Deze materie kon ik dromen.
Om de speler geen kans te geven op dezelfde plaats te blijven staan verbond ik deze
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open NAN D-ingang mei de Q-uitgang van de J K-flip-flop die werd bediend door de
schakelaar S2.
De schakelaar waarvan de moedercontacten verbonden waren met de min, drukte de
RS-flip-flop om waardoor de hieruit verkregen dendervrije impuls de JK-flip-flop
"clockte' en de speler tot stilstand dwong.
Een nulimpuls, komende van het balletje, moest deze situatie ongedaan maken
waardoor de speler weer als een razende langs de lijn ging hollen.
Dit bleek even moeilijk maar ten slotte vond ik hiervoor een keurige oplossing.
Ik hing de K-ingang, punt C22 aan de min, punt Cl8.
De clearingang, punt C23, werd verbonden met punt BO van de verticale stuurprint
waardoor het balletje, als het tegen de groene 'muur' werd gekaatst (omdat er op dit
punt heel even een nul aanwezig was), meteen de JK-flip-flop resette en de speler de
gelegenheid gaf (door middel van S2) zijn plaats opnieuw te bepalen.
Had hij zijn plaats verkeerd gekozen dan was dat erg jammer.
Er was helaas niets meer aan te doen.
Ondanks het hevig, protesterend gedruk op S2 vertikte de groene speler-LED het om
nog een stap te verzetten.
Pas als de flipflop opnieuw werd gecleard door de nulimpuls van de andere kant van
het veld begon de speler weer te lopen en kon men hem opnieuw laten stoppen.
Eigenlijk werden de functies van de J- en K-ingangen me nu pas duidelijk. Door de
K-ingang nul te maken en de J-ingang open of één te laten, ontstond er, na gecleard te
zijn, aan de uitgang van de flipflop de postie: Q = één en Q = nul.
De clockimpuls, komende van de RS-flip-flop, drukte de uitgangen van de JK-flip-flop
om waardoor de uitgangen werden: Q = nul en Q — één.
Het bleek nu dat een tweede of derde clockimpuls hieraan niets meer kon veranderen.
De beide ingangen stonden muurvast totdat ... de flip-flop werd gecleard.
Dat muurvast blijven staan, werd verzorgd door het gebruiken van de J- en
K-ingangen.
Blij dat ik toch een goede toepassing voor deze ingangen had gevonden, ging ik
enthousiast verder.
Tot dusver werkte alles goed.
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Het volgende probleem was het registreren van de juiste positie van de groene ten
opzichte van de rode LED.
Stond de speler, in de vorm van de groene LED, op de plaats waar het balletje, of wel
de rode LED, de kant ging raken dan moest dit teruggekaatst worden.
Stond hij niet op de juiste plaats dan behoorde de rode LED opnieuw vanaf de andere
zijde te starten.
In het begin had ik er overheen gekeken maar steeds duidelijker kwam de grootte van
dit probleem op me af
Om de moed niet te laten zakken (men kan op zo’n moment beter bezig blijven) begon
ik maar met het inverteren van de tien wandelende nullen waarmee de speler werd
gestuurd.
Kreunend trok ik de laatste eindprint uit de hoek, voorzien van 5 IC’s 7400!
Hij moest er toch aan geloven.
Na wat bedradingswerk lukte het mij op de bekende manier om een wandelende één in
plaats van een wandelende nul te krijgen.
Deze één van de speler koppelde ik door naar de volgende tien NA ND-gates op de
eindprint.
Aan de andere tien ingangen van deze gates sleutelde ik de corresponderende en
geïnverteerde uitgangen van de verticale stuurprint.
De onderste LED van de speler stond tegenover de onderste lange, rode lijn enz.
Waren én de groene én de rode LED tegelijkertijd op één lijn dan zou de uitgang van
de hierop aangesloten NAND-gate nul worden; dus werd de indicatie door de nul
gegeven.
En daar was mijn probleem.
Hoe knoopte men die tien uitgangen aan elkaar.
Met twee drufde ik het nog wel aan, maar zou één uitgang, die nul werd, negen andere
uitgangen, die één waren, toch naar nul trekken?
De geregistreerde nul moest immers als som op dit knooppunt zichtbaar worden.
Ik had dit helemaal over het hoofd gezien en ziek van ellende staarde ik naar mijn
digitaal bouwwerk.
Ik zag het niet zitten om er nog meer printplaten bij te betrekken, laat staan om een
nieuwe print te ontwerpen.
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Bovendien begon de tijd te dringen.
Ten slotte begon ik maar wat te rommelen.
Weerstanden en condensatoren werden aan de uitgangen geknoopt echter zonder
resultaat.
Ik gaf een schreeuw van blijdschap toen ik tien dioden aan de uitgangen had
gesoldeerd.
Hun kathoden verbond ik elk aan een NA ND-uitgang en de anoden alle aan elkaar.
Op de somleiding was een piepkleine nul te zien; van een duidelijke één was geen
sprake meer.
Die was in geen velden of wegen meer te bekennen.
'Natuurlijk ', redeneerde ik in mijn eentje, 'die is verdwenen omdat de dioden voor een
één in sperrichting staan'.
Omdat ik met dit nulletje toch meer moest doen, propte ik het eerst maar eens door een
NAND-gate.
Op de stuurprinten zaten er nog volop.
Toen ik de uitgang van deze NA ND ging meten, bleek er een prachtige nul of één
aanwezig al naargelang er aan de ingang een één of een nul werd aangeboden.
Nu bleef er nog slechts één probleem over.
Het treffen van de verticaal rennende speler en het verticaal verschuivende balletje
mocht pas op het laatste moment zichtbaar worden gemaakt.
Anders kon de speler het hele veld benutten om het balletje terug te slaan.
Daar was wel een mouw aan te passen.
De uitgang van de NAND op de stuurprint die de registratienullen inverteerde, verbond
ik met de ingang van de NA ND ernaast.
Aan deze uitgang was nu voordurend een korte nulimpuls aanwezig wanneer de
verticale stuurunits elkaar ontmoeten.
Zodoende had ik een ingang vrij gekregen waardoor ik kon ingrijpen en deze impuls al
dan niet kon doorlaten.
Als de ingang nul was, blokkeerde de ga te de registratie-impuls.
De horizontale stuurunit gaf een korte nulimpuls als de laatste LED oplichtte.
Door deze achter de inverter-NA ND-gate af te nemen, werd dit een korte éénimpuls.
Voerde ik deze impuls naar de ingang van de registratie-NA ND dan zou het raken van
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de verticaal wandelende speler en de verticale stuurunit pas op het laatste punt van de
horizontale loopbaan worden doorgegeven.
Met het nulletje, wat op dat moment uit de registratie-NAN D te voorschijn kwam, kon
ik de up-down flip-flop van de horizontale sturing omzetten en het balletje terug laten
lopen.
Snel legde ik de verbinding en ging het voorgaande verhaal aan de praktijk toetsen.
A lies klopte met mijn redenering, alleen . . . deed er zich iets wonderlijks voor.
De speler had twee verticale banen waarop hij het balletje terug kon schieten.
Ik begreep er geen snars van.
Het had waarschijnlijk iets te maken met alle er tussen geschakelde poorten maar
achterafbleek dit verschijnsel helemaal niet erg.
De mogelijkheid om op twee verticale banen 'Raak' te kunnen slaan, was voor de
speler, die het toch al moeilijk genoeg had, een welkome tegemoetkoming.
Het werd nodig om alles eens netjes op een rijtje te zetten.
Mijn hersens waren dolgedraaid door alle enen en nullen en ik kon geen LED meer
zien.
Het speelveld was klaar inclusief het zenuwachtig bewegende balletje.
De speler rende als een razende langs het veld en kon door het gelijktijdig bereiken van
hetzelfde punt de bal terugkaatsen.
Lukte hem dit niet dan sprong het balletje met een snoeksprong terug naar de
startpositie en hervatte daarna de run over het veld.
De up-down flipflop werd dan namelijk niet omgezet waardoor de counter direct aan
dezelfde telcyclus én in dezelfde richting begon.
De speler was gedurende de tijd dat de bal zich in het veld bevond in de gelegenheid om
door het indrukken van S2 de positie van de groene 'speler-LED' vast te zetten op de
plaats waar het tennisballetje werd verwacht.
Toch vond ik het niet eerlijk dat het missen van de bal de moeilijkheidsgraad van het
spel verhoogde.
De speler kreeg maar amper de kans om van de schrik te bekomen.
Reeds kwam het balletje weer met een noodgang over het veld rollen en de nerveuze
speler drukte maar wat raak in de hoop dat hij het ééns zou raken.
Met 'algemene stemmen' werd aangenomen dat de speler de kans moest worden
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geboden om zich enigszins te herstellen na zijn fout.
Aangezien de tijdprint toch nog bij het project betrokken moest worden, waardoor de
maximum speeltijd was in te stellen,.gebruikte ik de andere 'korte' timer voor het
wegwerken van deze schrikreactie.
Iedere timer werd afzonderlijk aangesloten en wel zodanig dat hij ging werken door het
toevoeren van een clockimpuls tijd.
Dus werd de tijdprint op dezelfde wijze bedraad als bij het torpedospel.
Om de bal langs de lijn te laten rollen bleek het alleen nodig om de clearingang van de
horizontale stuurprint los te gooien (punt BH).
Nu bleef alleen de verticale stuurunit nog werken en maakte de bal dezelfde beweging
als de speler aan de overkant van het veld.
Dit moest hij automatisch en gedurende een bepaalde tijd blijven doen als de speler de
bal had gemist.
Ik was nu genoodzaakt om een klein foefje op mijn universele stuurprint uit te halen.
Als de bal gemist werd, kwam er een nulletje uit de borrowuitgang van de 74192 op de
horizontale stuurprint zeilen.
Dit bleek alleen waarneembaar voor het IC zelf want de er achter geschakeldeflip-flop
klapte niet om en liet daarom ook geen veranderingen aan de uitgangen zien.
Ik moest een draadje rechtstreeks aan deze borrowuitgang solderen wat inhield dat ik
voor het eerst aan de onderzijde van een printplaat moest zijn.
Het deed me echt verdriet.
Na mijn ogen met een zakdoek te hebben afgeveegd zodat ik weer iets helderder kon
zien, soldeerde ik voorzichtig een draad aan aansluitpunt 13 van de SN74192 op de
horizontale stuurprint.
Ik lelde de pennen vele malen om zeker te weten dat het de goede was.
'Van boven tellen en van onderen solderen'.
Dat viel niet mee.
De nulimpuls van de borrowuitgang verbond ik met de clearingang van de JK flip flop
op de tijdprint, punt D33, en de clearingang van de 74192 op dezelfde print, punt Dll,
met de Q-uitgang, punt D29, van de tijdprint.
De timer werd nu ingeschakeld bij het ontvangen van de borrowimpuls en hield
daardoor de bal vast aan de andere kant van het veld. Hij holde daar een tijdje rond

138

totdat de ingestelde tijd van de 'korte’ timer was verstreken en het balletje met een
sneltreinvaart zijn kaatsende baan over het veld weer ondernam.
De speler kreeg op deze manier in ieder geval de tijd om zijn of haar fout te herstellen
en zich opnieuw te concentreren.
Ik zat nu toch op de tijdprint te wroeten en begon maar meteen aan het invoeren van de
speeltijd.
De ’lange’ timer werd gestuurd door een één op de clearingang van de J K flip-flop die
op deze print zat gesoldeerd en werd gereset door een nul op hetzelfde punt D35.
Ik verbond daarom deze ingang met punt Cl 3 waar de Q-uitgang van de start-stop
Pip-flop aan vast zat.
Hier stond bij het stoppen en gelijktijdig clearen een nul en bij het starten van het spel
een één.
De speeltijdtimer werd zodoende gereset bij het stoppen van het spel omdat, óf de tijd
was verstreken óf de SI naar de ’stop’ werd gedrukt.
Bij de start van het spel werd de uitgang van de startstop pip flop één waardoor de
timer de tijd ging opnemen.
De uitgang van de speeltijdtimer, punt Dl 1, verbond ik met het pulstreinstoppunt B34
op de stuurprint van de speler.
Bij de start werd deze uitgang één en begon de impulsgever te werken.
Bij het verstrijken van de ingestelde tijd ging de uitgang van de timer naar nul en
blokkeerde zo de pulstrein van de speler.
Hij ging niet meer voor- of achteruit.
Plotseling kreeg ik een eigenaardig idee.
Tot nog toe had ik de scoreteller steeds gebruikt voor het registreren van het aantal
malen dat de speler juist had gereageerd.
Daarom vond ik het wel leuk om eens lekker dwars tegen de draad in te gaan en bij dit
spel het aantalfouten te tellen.
De foutindicatie viste ik vanaf hetzelfde punt dat de 'korte' timer startte. Omdat ik een
vaag vermoeden had dat het aantal fouten bij dit spel beslist hoger zou liggen dan het
getal negen, was het wel zo raadzaam om de ene telunit met de andere door te
koppelen. Dit gebeurde op de gebruikelijke manier door Qd aan CPa te leggen.
Nu kon men doortellen tot 99.
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Als een eventuele speler dit getal ooit mocht halen kon hij beter een ander spelletje
gaan spelen.
Het begon steeds meer op een echt tennisspel te lijken en hoewel ik doodmoe was
geworden van al het denken en redeneren, ging ik hardnekkig verder met het invoeren
van diverse voorwaarden.
Ik had de scoreteller normaal aangesloten; de beide RO-ingangen, punt C9 en CIO, met
elkaar doorverbonden en daarna aangesloten op de Q-uitgang van de start-stop
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De teller zou naar nul gereset worden door het in drukken van SI en gestart worden
door dit nogmaals te doen.
Het werkte perfect maar een onnatuurlijk bijverschijnsel werd nu zichtbaar.
De scoreteller bleef doortellen ook al was de speeltijd verstreken.
Daar moest iets aan gebeuren.
Een ander probleem kwam aandraven toen ik heel even het spel zeer geconcentreerd
ging proberen.
Had men de bal eenmaal geraakt dan bleek het in de praktijk mogelijk om een foutloos
parcours te spelen.
Het resoluut laten stoppen van de speler op dezelfde plaats zorgde voor een herhaling
van het looppatroon van het balletje.
Dit was een groot gevaar voor de prijzenkast van Teun die hierdoor al snel volledig
geplunderd zou zijn.
De 'goed’-indicatie bestond uit een nul waar onder andere de up-down flipflop van de
horizontale stuurprint mee omgeschakeld werd.
Het heeft me een berg denkwerk gekost om hiermee iets te doen waardoor de speler
bijna ongemerkt werd misleid.
De pulstrein naar de ingang van de horizontale stuurprint haalde ik los en soldeerde
hem aan de ingang van een NA ND-gate.
De uitgang van de ’goed’-indicatie NA ND-gate kreeg er een draadje bij dal op de
andere ingang van de NA ND werd aangesloten.
Als er nu raak geslagen werd, blokkeerde de nul van de indicatie NA ND een heel kort
moment de pulstrein.
Juist voldoende om de horizontale stuurprint één impulsje minder toe te spelen dan de

rustig doortellende verticale.
Toen ik de uitgang van de NAND-gate op de ingang van de horizontale 74192
aansloot, gebeurde er iets eigenaardigs.
Door de pulstrein van de ene stuurprint wel en de andere niet door de NA ND te duwen,
werden ze zodanig verschoven dat de beide counters niet meer gelijktijdig een nul
kregen toegevoerd en het balletje trapsgewijs over het veld vloog.
Daarom inverteerde jk de pulstrein nogmaals waardoor de hele situatie weer als
vanouds werd en de pulsen mooi synchroon aan de beide stuurprinten werden
aangeboden.
Het enige verschil bleef nu dat het tennisballetje stiekum één plaatsje verder schoof,
naar boven of naar beneden, omdat de 'raak' indicatie de horizontale pulstrein even
vasthield.
Na het verstrijken van de speeltijd stond de speler op de plaats rust. De bal rolde dan
nog over het veld, waardoor ook de scoreteller vrolijk doorwerkte en de
'niet-raak '-indicatie doorgaf.
Omdat het spel was gestopt, vond ik dit beslist onlogisch en met twee verbindingen had
ik dit rare ongewenste effect snel ongedaan gemaakt.
De gemeenschappelijke ingang, punt R, van de 'inverter-NA ND'op de eindprint van de
speler soldeerde ik aan de uitgang van de laatste vrije NAN D-gate.
Twee open ingangen van een NA ND gaven een nul aan de uitgang.
Hierdoor konden de tien inverters hun werk niet meer doen en blokkeerden zelfs de
impulsen van de speler.
Er was nu geen vergelijking meer mogelijk omdat op de somleiding een vaste nul
verscheen die de bal altijd terugkaatste, ongeacht de plaats van de speler.
De uitgang van de 'speeltijdtimer' werd aan één van de ingangen van de NA ND
gehangen en de zaak was rond.
Was de speeltijd verstreken dan viel de timer terug naar nul waardoor de uitgang van
de NA ND nul werd en de vergelijking 'raak' werd geblokkeerd.
Een bijverschijnsel was dat de bal naast de speler ging lopen hetgeen ik geen onaardig
effect vond.
Het stiekum toegevoerde nulimpulsje voor de 'raak'-indicatie hield hem daar netjes
vast.
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Het hele spel werkte als een zonnetje en door de snelheid van de pulst rein van de bal of
van de speler te veranderen kon de moeilijkheidsgraad worden vergroot of verkleind.
Met dit laatste werkstuk had ik bewezen dat met IC’s bijna alles mogelijk was. Hoewel
ik met bibberende vingers de laatste hand aan dit spel legde, keek ik trots naar mijn
ontwerp.
Ik had het toch maar gefikst. . .

Technische toelichting.
Het elektronisch kaats- of tennisspel dat door onze professor hiervoor is beschreven,
biedt ontzettend veel mogelijkheden voor de ware knutselaar.
De hoeveelheid gebruikte onderdelen zullen hem misschien afschrikken maar toch
kan hij zich in dit ontwerp pas werkelijk uitleven.
Door de resterende flip-flops en de niet gebruikte IC’s is het erg gemakkelijk andere
voorwaarden of functies aan het spel toe te voegen.
Ook is de mogelijkheid aanwezig om aan de overzijde van het speelveld een speler
te plaatsen (wat nu de muur is), waardoor dit spel met twee personen kan worden
gespeeld.
Wel zal men er dan rekening mee moeten houden dat de foutindicatie niet meer
door middel van het tijdelijk clearen van de horizontale stuurprint kan gebeuren.
Men moet dan de pulstrein die aan deze print wordt toegevoerd tijdelijk stoppen
terwijl tevens de ’goed’-indicatie moet worden geblokkeerd.
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Er wordt dan namelijk van twee kanten gespeeld en de 74192 heeft slechts één
clear-positie.
De niet-gebruikte SN7490 op de tijdprint biedt de gelegenheid om bijvoorbeeld na
een aantal ’fout’-impulsen de verticale stuurunit te stoppen waardoor het spel veel
gemakkelijker is te spelen.
De bal zal nu enkel een horizontale baan gaan beschrijven.
Deze mogelijkheid is in te voeren wanneer het spel door kinderen wordt gespeeld.
Wil men het spel bouwen zoals dit door professor Fixit is gedaan dan kunnen
zonder problemen de volgende IC’s vervallen:
SN7408 en SN7473 op de stuurprint van de speler.
SN7408 en SN7473 op de horizontale stuurprint.
SN7490 op de tijdprint.
De carry- en borrow flip-flops op de stuurprinten, de SN7400 en tot slot kan de
SN74132 op de horizontale stuurprint worden vervangen door de goedkopere
SN7400.
De aansluitpunten hiervan zijn gelijk.
Ook moet er op gewezen worden dat de hierna beschreven voedingsunit is berekend
voor een maximale opgenomen stroom van IA.
Als men de schakeling wil uitbreiden door er een tweede speler aan toe te voegen,
wordt de opgenomen stroom veel groter.
In originele toestand trekt hij al een stroom van 900 mA.
Het is daarom nodig deze IC-voeding te verzwaren door het toepassen van een
andere stabilisatie IC en een zwaardere voedingstrafo.
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Door de grote hoeveelheid verbindingen die men bij dit ontwerp moet aanbrengen,
mag men geen moment de aandacht laten verslappen.
Een kleine vergissing betekent dat misschien een hele kabelboom moet worden
losgehaald om alle verbindingen opnieuw na te kunnen lopen.
Daarom: opgepast!

Er doet zich bij dit spel nog een verwarrend verschijnsel voor.
Als de speler zich opstelt op de plaats waar het balletje wordt verwacht is men
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geneigd dit te doen op het punt waar hij in de diagonale baan van de bal is.
Maar de indicatie ’goed’ komt door als de rode en groene LED zich recht tegenover
elkaar bevinden.
Als een speler dit niet weet, zou hij het spel als 'oneerlijk’ en ’niet goed’ de rug toe
kunnen draaien.
Het is daarom nuttig dit op het veld nog eens extra aan te geven.
Negen opstaande schotjes of duidelijke zwarte lijnen kunnen een goede markering
geven.
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In de praktijk blijkt het spel erg moeilijk omdat de professor de ’goed'-indicatie
heeft gebruikt om de pulstrein naar de horizontale stuurprint te blokkeren.
Verwijdert men deze voorwaarde door de counteringangen van de horizontale en
verticale stuurprinten parallel te leggen en daarna normaal aan de impulsgever te
verbinden, dan wordt het spel een stuk gemakkelijker.
Heeft de speler de bal eenmaal teruggekaatst dan hoeft hij ’slechts’ consequent op
dezelfde plaats te gaan staan om steeds hetzelfde resultaat te bereiken.
Het geregistreerde aantal fouten is nu alleen afhankelijk van het
concentratievermogen van de speler!
Vooruitziende berekeningen en reactiesnelheid zijn nu eigenschappen geworden die
niet zo zwaar meer tellen.

raahmcatt

Het is een groots maar ook gecompliceerd geheel geworden waarmee de professor
heeft willen aantonen dat in de IC-techniek erg veel mogelijk is.
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De IC-voeding.
Het was mij bekend dat schakelingen met IC's erg storingsgevoelig konden zijn, dus
ook voor eventuele storingspieken uit de voeding.
Daar kwam dan nog bij dat deze spanning beslist niet hoger mocht worden dan 5'6 en
niet lager dan 416 volt.
A l met al reden genoeg om een stevige gestabiliseerde voeding in elkaar te knutselen
die aan deze voorwaarde kon voldoen.
Een zenerdiode, wat stuurtorren en een 2N3055 waren de geijkte onderdelen voor zo'n
ding; maar ik was tenslotte met IC's aan het vechten. Ik vond dat een voeding voor
IC's beter met behulp van een IC kon worden opgezet.
Nadat ik het assortiment van Teun nog eens had doorgekeken, besloot ik de LM309K
te gebruiken.
Een lekkere dikke dot (in dezelfde behuizing als een 2N3055) die een 5 V spanning
kon afgeven bij een maximale stroom van IA.
Hij was bovendien kortsluitvast en ik, als knutselaar, zat nogal eens tussen
aansluitpunten te wroeten waardoor een niet-kortsluitvaste voeding snel z'n laatste
adem zou uitblazen.
Daarom de LM309K.
Een brugcel, wat elco’s en ontstoringscondensatoren en een stevige koelplaat waren de
ingrediënten voor dit recept.
Op dezelfde standaardprintmaat gemonteerd, bleek het geheel bijzonder handzaam én
stabiel.
De stroom die het hele geval kon leveren bleek groot genoeg om mijn ontwerpen te
kunnen voeden en met een gerust geweten schoof ik de universele voeding van Teun
aan de kant en een voeding van eigen makelij was in gebruik.
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De voedingsunit van de professor behoeft nog een korte uitleg.
Allereerst iets over de te gebruiken transformator.
Men moet ongeveer negen volt wisselspanning aan een brugcel aanbieden.
Na gelijkrichting door een brugcel wordt de gelijkspanning dan V 2 maal zo hoog,
dus 1,414 X 9 = 12,7 V.
Van deze gelijkspanning maakt de LM309K de verlangde 5 V.
Al wordt zijn uitgang nog zo zwaar belast, de spanning hierop zal nooit onder dat
minimum kunnen zakken, waarbij de LM309K niet meer als stabilisator kan
werken.
De trafo P284 blijkt in de praktijk uitermate geschikt voor dit doel. Het is vaak
gunstiger de 7,5 volt aftakking van deze trafo te gebruiken.
De LM309K. behoeft dan minder spanning weg te werken en produceert zodoende
minder warmte.
De koelvin die door professor Fixit wordt gebruikt mag men niet te klein nemen.
Er zijn diverse maten en kwaliteiten in de handel verkrijgbaar.
Gebruik de zware.
Nog iets over die koelvin.
De LM309K wordt namelijk koud op de koelvin gemonteerd, dus zonder
isolatieplaatje.
Hierdoor is de koelvin direct met het huis van het IC verbonden.
Gebruikt men de LM309K dan is dit niet zo erg omdat de ground (min) aan het
huis zelf vastzit maar gaat men de zwaardere SI3552 toepassen dan staat er op de
koelvin een plusspanning van 12,7 V.
Bij de eventuele samenbouw dient men hier rekening mee te houden zodat er geen
sluiting kan optreden.
Schuif isolatiekousjes over de pinnen van ’t IC om contact met de koelvin te
voorkomen.
Om, of de LM309K of de SI3552 te kunnen toepassen, was het noodzakelijk twee
doorverbindingspunten op de printplaat aan te brengen.
De LM309K, die gebruikt kan worden tot IA, kan zonder meer met de aangegeven
componenten en de P284 van Amroh tot een voeding van 5 V bij IA worden
samengebouwd.
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Men verbindt dan punt B met A en punt C met D.
Gebruik een zekering van 1 A traag.
Zijn er grotere stromen dan 1 A nodig dan moet de S13552 toegepast worden.
Ook nu blijven de componenten op de print dezelfde.
De zekering wordt 2 A traag en de verbindingen op de print moeten worden
aangebracht tussen punt A en C en punt D en E.
Wel is dan een zwaardere trafo vereist die minstens 2 A bij 9 V moet kunnen
leveren.
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Kijk uit! Hoogspanning!
Teun kwam met een hels kabaal de bus binnen hollen.
Tk ben bijna klaar met de tent’, brulde hij enthousiast en gaf me een klap op mijn
schouder waardoor ik bijna met ziekteverlof gestuurd kon worden.
'Dat merk ik’, zei ik droog en keek Teun een beetje kwaad aan terwijl ik enkele
pogingen ondernam om mijn rug weer in fatsoen te wringen.
Teleurgesteld door mijn kalme reactie keek hij zielig in het rond.
'Hoe gaat het hier?’ vroeg hij voorzichtig.
Ik vertelde hem dat de IC-sturing inclusief hun voedingen klaar stonden en dat ik net
bezig was met de 220 V-afdeling.
Tk weet nog niet precies hoe ik het aan zal pakken.
Het zou bijzonder gevaarlijk zijn om een eventuele triac rechtstreeks of via een
transistor aan de IC-schakeling te koppelen’.
Teun knikte instemmend.
’Nou en of Ik moet niet denken aan het idee dat de mensen met een drukknop in hun
handen staan waaraan misschien 220 Vkleeft’.
Na wat heen en weer gepraat waren we het er in ieder geval over eens dat de IC-unit en
de 220 V-sturing galvanisch gescheiden moesten worden waardoor er nooit 220 V op
het bedieningscircuit aanwezig kon zijn.
’Wacht eens’, zei Teun met een gezicht alsof hij de honderdduizend had gewonnen.
’ Waarom gebruik je geen opto-couplers? ’.
’Je weet wel, die dingen waarin een LED en een foto-transistor zitten gepropt. Ze
hebben nota bene een doorslagvastheid van 1500 V’.
’Ja, dat is de oplossing’, riep ik zo blij mogelijk en trachtte mijn jaloezie te verbergen.
Dit had ik, als professor Fixit, immers ook zelf kunnen bedenken.
Ik kroop achter de werkbank terwijl Teun kwam aandraven met enkele papieren en
een hand vol zwarte blokjes.
'Alsjeblieft’, zei hij trots, ’De opto-couplers én hun gegevens’.
Terwijl hij de bus uitstapte, hoorde ik nog zoiets als ’. . . misschien morgen klaar?’ en
bleef weer alleen achter.
’TIL 111’ stond er op het blokje gedrukt.
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Ik bladerde wat in de papieren rommel die ik van Teun had gekregen en vond de
aansluitgegevens van dit IC.
Want ook deze opto-coupler zat weer in een IC-behuizing.
Precies dezelfde als die van de timer NE555.
De LED zat aangesloten tussen de punten één en twee van het IC.
Punt één aan de anode; punt twee aan de kathode.
Tegenover de LED had men een minuscuul NPN-fototransistorlje geplaatst waarvan
de emitter aan punt 4, de collector aan punt 5 en de basis aan punt 6 waren geknoopt.
De twee onderdelen waren inderdaad volkomen gescheiden en konden alleen door
middel van licht een informatie doorgeven.
De LED hoorde bij het digitale stuurgedeelte en de tor bij het hoogspanningscircuit.
’Wat ze allemaal niet maken’, mompelde U: en bedacht meteen dat zo’n idiote kleine
transistor nooit van zijn leven een triac kon sturen.
De gatestroom van een triac was beslist niet klein en defototor kon hoogstens 150 m W
verwerken.
’Veel te weinig’ was mijn conclusie en diep zuchtend begon ik maar weer een
proefopstelling in elkaar te draaien.
De emitter, punt 4, verbond ik met de basis van een 2N1711.
Die transistor kon tenminste behoorlijk wat stroom leveren zonder accuut te overlijden.
De emitter van de 2N1711 ging naar de gate van een triac.
De kathode van de triac verbond ik met de ene kant van de 220 V en de anode stak ik
via, een in serie geschakelde lamp, in het andere gat van het stopcontact.
Ik moest ineens vreselijk lachen.
Ze spreken altijd over een ’heen’en ’retour’ leiding bij 220 V.
Waarom moest men er dan voor betalen? A lies ging toch weer keurig naar het
energiebedrijf terug!
’Maar goed. Zo moet het zaakje werken’, murmelde ik nog lachend in mezelf en sloeg
me daarna met mijn hand tegen het voorhoofd.
’STOM. . . STOM . . . Zou ik bijna de voeding vergeten!’
Die twee transistoren moesten tenslotte toch ook nog iets van een soort
voedingsspanning krijgen.
In een noodtempo sleutelde ik met een trafo, een brugcel en een flinke elco een voeding
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in elkaar die ongeveer 10 V aan de uitgang gaf.
’Da’s weer gepiept', lachte ik om mijn eigen stommiteit.
De collector van de foto tor (punt 5) werd met een weerstand van 330 Q aan de plus
10 V gehangen en de collector van de 2 NI 711 had volgens mij aan 100 S2 wel genoeg.
Dat moest er dan wel eentje van een Yz of 1 W worden omdat er anders van die
vervelende rookpluimpjes ontstonden.
Toen ik alles op mijn proefbordje had aangesloten besloot ik om de zaak te gaan testen
door de LED in de opto-coupler te laten branden.
Dat was niet zo moeilijk.
A Isofer een nul op de LED zou worden gestuurd soldeerde ik de anode van het ding
(punt 1) via een weerstand van 150 Q aan de plus 5 V van de digitale voedingsunit
(zie schema).
De min van de 10 V-voeding hing ik aan de kathode van de triac omdat de transistoren
anders geen min konden vinden.
(Indien de transistoren open waren, zou de stroom via de collectorweerstanden en de
torren en langs de gate-kathode-overgang van de triac kunnen rondwandelen.)
Het grote moment was daar.
De kathode van de opto-coupler LED (punt 2) soldeerde ik aan de min 5 V(= nul) en
de lamp ging aan . . .
Verblind door de enorme hoeveelheid licht, die Teuns bus tot in de verst verwijderde
hoeken verlichtte, zocht ik als een razende tussen de wir-war van draden en stapels
gereedschap naar het stopcontact om het felle licht uit te schakelen.
Met een kreet van schrik sprong ik omhoog toen mijn handen met de 220 V in
aanraking kwamen.
'Daar moet je mee uitkijken’, was mijn eerste reactie. Ik nam me plechtig voor om
220 V leidingen met respect te behandelen en ging argwanend weer zitten.
Toen ik de spanning had afgesloten, ontdekte ik dat er een lamp van 150 W in de
fitting was geschroefd en die had de felle lichtuitstraling veroorzaakt!
Maar de schakeling werkte en ik was blij dat ik er nog zo goed vanaf gekomen was.
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Hetgeen onze professor is overkomen, kan overal gebeuren.
Houd er rekening mee en blijf voorzichtig met netspanning.
Er zijn heel wat amateurs die achteloos met de 220 V omspringen en hierdoor het
leven van zichzelf en dat van anderen in gevaar brengen.
Kostenbesparingen bij de bouw van een ontwerp zoals het weglaten van een
scheidingstrafo of een ander soort van galvanische scheiding is beslist verkeerd en

waarschuwing:

LEVENSGEVAARLIJK.

Het schema voor de sturing van de lampen is erg eenvoudig.
Inderdaad kan de fototransistor in de opto-coupler de triac niet open sturen omdat
de stroom die hij kan leveren te klein is.
Het toevoegen van een zwaardere transistor zoals de 2N1711 is de juiste weg.
Men kan in het schema zien dat de basis van de fototransistor niet wordt gebruikt.
Het lijkt misschien vreemd, maar het licht van de LED is al voldoende om de
fototransistor te sturen.
Een basis-instelling is hier dus niet nodig.

Dan nog iets over de triac.
Men kan hiervoor iedere triac gebruiken mits de maximale waarde van de spanning
en de stroom overeenstemt met hetgeen er wordt afgenomen.
Voor een netspanning van 220 V moet men minimaal een triac van 400 V toepassen.
De pieken van het lichtnet kunnen namelijk oplopen tot 380 V.
Een eenvoudig voorbeeld is duidelijker.
Een triac van bv. 6 A bij 600 V kan zonder problemen op het lichtnet worden
aangesloten en een maximaal vermogen van 6 = 220 = 1320 W schakelen.
Wel behoort men in dit geval de triac te koelen door hem op een koelplaat te
monteren.
Hier maken sommige amateurs nog wel eens een gevaarlijke vergissing.
De meeste triacs hebben een speciale aansluiting om dit koelen te
vergemakkelijken.
Bij de flat-pack triacs, zoals die hier worden gebruikt, bevindt dit bevestigingspunt
zich aan de overzijde van de aansluitpennen.
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De anode is echter met dit metalen plaatje doorverbonden waardoor op dit punt
ook 220 V aanwezig kan zijn.
Gebruik daarom de mica-isolatieplaatjes en plastic ringetjes zoals deze bij dit model
transistoren worden toegepast.
Voordat men het apparaat inschakelt, moet men eerst met een ohm-meter
controleren of er nergens een ’lek’ is ontstaan.

Tot slot nog een toelichting op de triacvoeding van 10 V.
De stroom die wordt afgenomen, is betrekkelijk klein, vooral omdat er in de
ontwerpen van de professor maar enkele lampen tegelijk branden.
Er zijn slechts een paar triacs open en met de ervoor geschakelde transistoren
trekken deze weinig stroom.
Gaat men veel meer triacs tegelijk opensturen dan wordt het noodzakelijk om de
voeding te verzwaren of zelfs te stabiliseren.

Het zijn allemaal maar korte aanwijzingen die kunnen helpen bij het bouwen en
uitbreiden van dit soort schakelingen.
Vergeet ook niet om de 200 V-leiding naar de triacs te zekeren en kies de waarde
hiervan niet hoger dan één triac kan leveren.
Komt men door het gebruik van meer triacs boven deze waarde uit, dan is het
raadzaam iedere triac apart van een zekering te voorzien.
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Elektronische stormen.
Het werk zat er bijna op.
Samen met Teun werden de aparaten geïnstalleerd en vermoeid begonnen we met het
testen.
Onze schrik was dan ook ontzettend toen we ontdekten dat alle spelen — als op hol
geslagen — van zelfgingen werken.
De scoretellers draaiden als dol geworden hun cijfers af.
Het bootje van het torpedospel vloog ongecontroleerd over de ronde baan terwijl de
torpedo's rond het arme schuitje 'ontploften'.
De wandelaar van het zwaaideurspel liep met een knal tegen de deur om enkele
seconden later een hernieuwde poging te wagen.
In de elektronische schiettent roffelde een onzichtbare schutter met veel kabaal zijn
tien kogels op de doelen af terwijl het 'balletje' op het tennisveld de meest
vreemdsoortige capriolen aan het uithalen was.
Kortom: Het was een puinhoop.
'Hoe kan dat?', vroeg ik geschrokken aan Teun die al net zo zenuwachtig rond raasde
als de op hol geslagen spelen rondom hem.
'Dat moet je mij vragen', antwoordde hij kwaad.
'Jij hebt het toch in elkaar gezet!'.
Daar had hij gelijk in en als een geslagen hond ging ik zitten kijken naar alles wat er
om me heen gebeurde.
Dan begon er ergens in mijn achterhoofd een lampje te knipperen dat zich met
gezwinde spoed via de vele kronkels in mijn hersenen naar mijn peinzende voorhoofd
bewoog.
'Teun ’ riep ik, 'haal de 220 V-sturing er eens aj\
Teun deed wat ik hem gevraagd had en op de diverse contróle-panelen werd alles
plotseling rustig.
De elektronische storm was als bij toverslag verdwenen en de apparatuur werkte
normaal.
Alsofde duivel me op de hielen zat, holde ik naar de bus, griste mijn soldeerbout van de
werkbank en kwam buiten adem weer de tent binnen.
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Daar dook ik als een reuze spin tussen de wir-war van draden en printplaten en
verbond de vele open ingangen van de IC's aan elkaar.
Via een weerstand van 47 Ü en een hieraan parallel geschakelde elco van 10 [iF hing ik
dit knooppunt aan de plus 5 V IC-voeding.
Nu hadden alle open ingangen 'n vaste één gekregen en werden hierdoor ongevoelig
voor stoor- en stuurimpulsen van buitenaf.
Teun stond stomverwonderd naar mijn zotte gymnastiekoefeningen te kijken en barstte
in lachen uit toen ik met mijn lichaam voor de helft in een kast hing; mijn benen
bengeleden er nog net buiten.
Met verwarde haren kwam ik tenslotte weer te voorschijn en lachtte maar wat met hem
mee.
'Schakel de hoogspanning maar weer in ’ zei ik zelfverzekerd tegen Teun.
Even later kon ik zien dat mijn vermoedens juist waren geweest en dolblij maar
vermoeid sloop ik de kermistent uit.
In de verte hoorde ik nog de flarden van het hartelijk gelach van Teun.
'Die amuseert zich wel met de spelletjes', dacht ik grinnekend.
In de bus aangekomen, dook in een lage fauteuil en staarde stil voor me uit.
Diep onder de indruk van de onbeperkte mogelijkheden die men door het gebruik van
IC's kon verkrijgen, zat ik te piekeren over andere toepassingen.
Dit was immers maar een begin . . .

Open uitgangen

tan *5V /C toedeig
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Technische toelichting.
Geen!
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Bedradingstabel Zwaaideur

Doorverbindingen op eindprint A

Doorverbindingen op stuurprint B

Verbindingen tussen printen

S10-S9-S8-S7
Q16-A15
R-S5

B 0B 9B27 B32 -

Doorverbindingen op bedieningsprint C

Doorverbindingen op tijdprint D

C 2-C12
C14-C 9 —CIO

D 7 —D 9
D 9- D10
Dll - D36
D12-D23
D13-D16
D14-D34
D15-D17
D19-D20
D21 -D31
D22 - D29
D25 - D26
D27 - D35
D28 - D32
D33 - D35

B 5-AA 16
B 5-C11
BH -C14
B18-AQ13
B19-D2
B19-D 2
B20-C15
B23 - A R
B24 - AS7 - AS8 - AS9 - AS 10
B27-D 6
B27-AQ14
B29 - C24
B30-AA13
B33 - C25
B34-AQ15
D 1 -C14
D32 - AS3
D33-D35-C15
C 8-AAM
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B12
B13
B28
B34

Bedradingstabe! Elektronische schiettent
Doorverbindingen op
eindprint A (doelprint)

Doorverbindingen op
stuurprint B

Qll - A 1
Q12-A 2
Q13-A 3
Q14-A 4
Q15-A 5
Q16-A 6
Q17-A 7
Q18-A 8
Q19-A 9
Q20-AIO

B 0- B12
B 9- B13
B10- BH
B27-B18

en
en
en
en
en
en
en
en
en
en

Q 1 - All
Q 2-A12
Q 3-A13
Q 4-A14
Q 5-A15
Q 6-A16
Q 7-A17
Q 8-A18
Q 9-A19
Q10- A20

Doorverbindingen op
eindprint A (schutterprint)

Qll - A 1
Q12-A 2
Q13-A 3
Q14-A 4
Q15-A 5
Q16-A 6
Q17-A 7
Q18-A 8
Q19-A 9
Q20-AIO

en
en
en
en
en
en
en
en
en
en

S 1 - All
S 2-A12
S 3-A13
S 4-A14
S 5-A15
S 6-A16
S 7-A17
S 8-A18
S 9-A19
S10-A20

Verbindingen tussen printen

Doorverbindingen op
bedieningsprint C

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

0 — S10 schutterprint
idem
1 -S 9
idem
2-S 8
idem
3 —S 7
idem
4-S 6
idem
5 —S 5
idem
6 —S 4
idem
7 —S 3
idem
8-S 2
idem
9 —S 1

B19-C 5
B20-C15
B24 - C25
B27 - C23
C15-D33-D35
C15 — R doelprint
C19 — R schutterprint
C21 -D32
B34 — Q 1 doelprint

C 2-C12
C 9-C10-C14
Cll -C24

Doorverbindingen op tijdprint D

D 7-D 9
D 9- D10
DU - D36
D12- D23
D13-D16
D14-D34
D15-D17
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D19-D10
D21 - D31
D22 - D29
D25 - D26
D27 - D35
D28 - D32
D33 - D35

Q10
Q 9
Q 8
Q 7
Q 6
Q 5
Q 4
Q 3
Q 2
Q 1

van schutterprint
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem

-S10
-S 9
-S 8
-S 7
-S 6
-S 5
-S 4
-S 3
-S 2
-S 1

van doelprint
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem

Bedradingstabel secondeteller
met instelbare tijdsduur

Bedradingstabel looplicht

Verbindingen tussen printen

Doorverbindingen op eindprint A

AS 1 - A’S 1
AS 2 - A’S 2
AS 3 - A’S 3
AS 4-A’S 4
AS 5 - A’S 5
AS 6 - A’S 6
AS 7 - A’S 7
AS 8-A’S 8
AS 9-A’S 9
AS10-A’SIO

Qll - A 1
Q12-A 2
Q13-A 3
Q14-A 4
Q15-A 5
Q16-A 6
Q17-A 7
Q18-A 8
Q19-A 9
Q20-AIO

Doorverbinding op tijdprint D

D 7-D 9
D 9-D10
Dll - D21
Dll - D36
D12- D23
D13-D17
D14- D34
D15-D35
D16- D22
D19- D20
D25 - D26
D27 - D35
D28 - D32

en
en
en
en
en
en
en
en
en
en

AH -Q 1
A12-Q 2
A13-Q 3
A14-Q 4
A15-Q 5
A16- Q 6
A17-Q 7
A18-Q 8
A19-Q 9
A20- QIO

B30 — A R
B24 - A’ R
B 0-AS10
B 1 - AS 9
B 2-AS 8
B 3 - AS 7
B 4 - AS 6
B 5 - AS 5
B 6 - AS 4
B 7 - AS 3
B 8 - AS 2
B 9 - AS 1

Dezelfde doorverbindingen worden
gemaakt op eindprint A’

Doorverbindingen op stuurprint B
B 0- B12
B 9- B13
B10- BH
B13 - B19
B18-B27
B23 - B28
B27-B31
B29 - B33

Verbindingen tussen printen
C 2-C12
C10-C 9-C14
Cll -C20
C15-D35
C24- D14
C25 aan min 5 V-aansluiting.
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Bedradingstabel Torpedospel

Verbindingen tussen printen

Eindprint A VOOR DE RECHTER HALVE CIRKEL
Eindprint A’ voor de linker cirkel.
De doorverbindingen gelden voor beide.

B 0-AS10 en
B 1 - AS 9 en
B 2-AS 8 en
B 3-AS 7 en
B 4-AS 6 en
B 5-AS 5 en
B 6-AS 4 en
B 7-AS 3 en
B 8-AS 2 en
B 9-AS 1 en
B23 - A’ R
B24 - A R
B28-29-AQ 5
B31 -32- B’5
B33 - B’29
B34 - B’34
B30 - B’28
B27 - B’22
B18 —B’25
C15- B’20
C23 - B’ 8
C20- B’ll
Cll - B’30
C 2 — B’31 — 32
BH - D31
BI9- D 6
B21 - D 3
C14-D 1
C15-D35
Cll -D33

Qll - A
QI2-A
Q13-A
Q14 — A
Q15-A

I
2
3
4
5

Doorverbindingen op
bedieningsprint C

Q16-A 6
Q17-A 7
Q18-A 8
Q19-A 9
Q20-AIO

C 6 - C25
C10-C 9-C14
C12-C24

Doorverbindingen op
stuurprint B voor "scheepje”
Doorverbindingen op
tijdprint D

B 0- B16
B 9- B14
B12-B25
B13-B26
B15 — B17 — B19

D 7 —D 9
D 9- D10
Dl 1 - D36
D12- D23
D13 - D16
D14- D34
D15 - D17
D19- D20
D21 - D33
D22 - D29
D25 - D26
D27 - D35
D28 - D32

Doorverbindingen op
stuurprint B’ voor "torpedo”
B10- B12
B18-B27
BI9- B33
B21 - B27
B23 - B34
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B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

0-A’SIO
1 - A’S 9
2-A’S 8
3-A’S 7
4-A’S 6
5 - A’S 5
6-A’S 4
7 - A’S 3
8 - A’S 2
9-A’S 1

Bedradingstabel Wie kaatst moet de bal verwachten

Doorverbindingen op horizontale
stuurprint, hier verder BH genoemd.

Vijf eindprinten A bedraden volgens onderstaande tabel.
A11 tot en met A20 met elkaar doorverbinden.
SI tot en met S10 respectievelijk verbinden met Al tot en met AIO.
Hierna SI tot en met S10 van de vijf printen aan elkaar leggen, dus als volgt:

B 0-B12

S1 (print 1) — S1 (print 2)

Bedrading vanaf eindprintAjnnaar de vijf andere printen.
1 van eindprint 1 t/m 5
2
idem
idem
3
idem
4
5
idem

Q10 (Ajn) — R le laag
Q (Ajn) — knooppunt A11
Q 8 (Ajn) - R 2e laag
Q 7 (Ajn) — knooppunt A11
Q 6 (Ajn) - R 3e laag
Q 5 (Ajn) — knooppunt Al 1
Q 4 (Ajn) - R 4e laag
Q 3 (Ajn) — knooppunt A11
Q 2 (Ajn) - R 5e laag
Q 1 (Ajn) — knooppunt Al 1

Doorverbindingen op verticale
stuurprint, hier verder BV genoemd.

S1 (print 3) — S1 (print 4) — S1 (print 5) enz. enz.

De zesde eindprint A wordt als inverter gebruikt en heeft geen doorverbindingen.
In de tabel vermeld als Ajn.

Q11 (Ajn) — S
Q12(Ain)-S
Q13(Ain)-S
Q14(Ain)-S
Q15(Ain)-S

B18-B30

t/m A20 le laag

mfrtrr A m

t/m A20 2e laag

5*1339

4r laag

t/m A20 3e laag
3elaag

t/m A20 5e laag
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B18-B23
B19-B27
B28 - B33

Verbindingen van BH naar Ajn

Q16(Ain)-S 6
Q17(Ain)-S 7
Q18(Ain)-S 8
Q19(Ain)-S 9
Q20 (Ain)-S10

t/m A20 4e laag

B 0- B12
B 9-B13
B10- BH

2e laag

1* laag

idem
idem
idem
idem
idem

B
B
B
B
B

0-S
1 -S
2 —S
3 -S
4 —S

1
2
3
4
5

B
B
B
B
B

5-S 6
6 —S 7
7 —S 8
8-S 9
9-S10

Doorverbindingen op tijdprint D
D 7-D 9
D 9-D10
Dll -D36
D12- D23
D13-D16
D14-D34
D15 -D17

D19- D20
D21 -D33
D22 - D29
D25 - D26
D27 - D35
D28 - D32

Verbindingen tussen printen

Verbindingen van BV naar Ajin

B
B
B
B
B

0-A10
1 -A 9
2-A 8
3-A 7
4 —A 6

B
B
B
B
B

5 -A
6 —A
7-A
8-A
9-A

CH D33

5
4
3
2
1

Doorverbindingen op bedieningsprint C
C 2-C12
C 9 —CIO —C14

C18-C22
C25 - min 5 V

Cl 1 — pen 12 van 74192 op BH
C15 - D35
C20 - BS29
C23 - BHO
BS 0- AIO (AS)
BS 1 - A 9 (AS)
BS 2 - A 8 (AS)
BS 3 - A 7 (AS)
BS 4 - A 6 (AS)
BS 5 - A 5 (AS)
BS 6 - A 4 (AS)

BS 7 - A 3 (AS)
BS 8 - A 2 (AS)
BS 9-A 1 (AS)
BS31 - BV30
BS32 - BV23
BS33 - BH29
BS34-DH
BH32-D31
BH 11 - D29
BV30-BH13
BV29 - Q20 (Ain)

Doorverbindingen op stuurprint speler,
verder BS genoemd.

B 0- B12
B 9-B13
B10- BH

B18 - B30
B27 - B28

Doorverbindingen op eindprint speler,
verder AS genoemd.
Q
Q
Q
Q
Q

1 - AH
2-A12
3-A13
4-A14
5-A15

Q 6-A16
Q 7-A17
Q 8-A18
Q 9-A19
Q10-A20
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Somleiding 10 dioden type 1N914 op punt Q11 t/m Q20 (AS) - BV32
S 1 (AS)-Q10 (Ain)
S 2 (AS) — Q 9 (Ain)
S 3 (AS) — Q 8 (Ain)
S 4 (AS) — Q 7 (Ain)
ÉV 32
S 5 (AS) — Q 6 (Ain)
S 6 (AS) — Q 5 (Ain)
S 7 (AS) — Q 4 (Ain)
S 8 (AS) - Q 3 (Ain)
1L
3L
q20(AS)
[ ql3 enz.
qn
S 9 (AS) — Q 2 (Ain)
I
SIO(AS) —Q 1 (Ain)
1
I
R (AS) — BH33

Onderdelenlijst Eindprint ’A’
1 tantaalelco 4,7 p/10 V
5 IC’s SN7400
54 printpennen

Onderdelenlijst Stuurprint ’B’
1 weerstand 320 Q, ‘A W
1 instelpotmeter 1 kQ
1 tantaalelco 4,7 p/10 V
2 elco’s 100/1/16 V
2 IC’s SN7400
1 ICSN7408
1 ICSN7442
1 ICSN7473
1 ICSN74132
1 ICSN74192
39 printpennen
Onderdelenlijst Bedieningsprint ’C’
1 tantaalelco 4,7 p/10 V
16 weerstanden 150 Q, % W
1 IC SN7400
1 ICSN7473
2 IC’s SN7490
2 IC’s SN7447
2 minitrons (common anode)
(evt. 2 IC-voetjes)
29 printpennen
2 schakelaars met LED
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Onderdelenlijst Tijdprint ’D’
2 weerstanden 1 kQ, 'A W
2 instelpotentiometers 500 kfi lin.
2 condensatoren MKM 2 nF
2 elco’s lOOgF/16 V
1 elco 47 jiiF /16 V
1 tantaalelco 4,7 pF/10 V
1 ICSN7473
1 ICSN7400
1 ICSN7490
2 IC’s NE555
(evt. 2 IC-voetjes)
38 printpennen

Onderdelenlijst Voedingsprint ’E’
4 X IP0
B40 C2200
LM309K (1 A) of SI3552 (2 A)
1 elco 2200 pF - 16 V
1 elco 100 pF - 16 V
2 X Cx = 10 nF - 400 V
1 X Cx = 1 nF keramisch
1 koelster
I zekeringhouder voor printmontage
1 printplaat
1 zekering 1 A traag (LM309K)
1 zekering 2 A traag (SI3552)
trafo 9 V(P284)
NB.
Isoleerkousje op pennen IC.

Zwaaideur
1 bedieningsprint
1 tijdprint
1 stuurprint
1 eindprint
14 rode LED’s
4 groene LED’s
9 weerstanden 150 Q, % W
19 printpennen
evt. montage materiaal
Totale stroomopname ± 600 mA

Schiettent
1 bedieningsprint
1 tijdprint
1 stuurprint
2 eindprinten
20 rode LED’s
11 weerstanden 150 Q, % W
21 printpennen
evt. montage materiaal
Totale stroomopname ± 800 mA
Looplicht
1 stuurprint
2 eindprinten
20 rode LED’s
20 weerstanden 150 Q, % W
21 printpennen
evt. montage materialen
Totale stroomopname ± 500 mA
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Torpedo
2 eindprinten
2 stuurprinten
1 bedieningsprint
1 tijdprint
29 rode LED’s
4 weerstanden 150 Q, % W
31 printpennen
evt. montage materiaal
Totale stroomopname ± 700 mA
Wie kaatst moet de bal verwachten
1 bedieningsprint
3 stuurprinten
7 eindprinten
1 tijdprint
100 rode LED’s
20 groene LED’s
2 weerstanden 68 Q, ’/4 W
1 weerstand 150 Q, % W
123 printpennen
evt. montage materiaal
Totale stroomopname ± 900 mA

INHOUD
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Inleiding
Het begin
Leve de NAND-gate
De eindprint
De stuurprint
De zwaaideur (deel 1) . . . .
De bedieningsprint
De zwaaideur (deel 2) .
De schiettent
De tijdprint
De eindprint A
De stuurprint B
De bedieningsprint C
De tijdprint D
Het looplicht
Puntenteller
Rondeteller
Secondetelier
De torpedo (deel 1)
De torpedo (deel 2)
Wie kaatst moet de bal verwachten
De IC-voeding
Kijk uit! Hoogspanning!
Elektronische stormen . . . .
Bedradingstabellen
Onderdelenlijsten

25
27
32
36
39
52
55
61
77
91
101
101
103
105
106
112
113
113
115
120
130
145
148
153
156
162
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Reisgids
voor prof. Fixit en de zwarte logica

O >

A-

AND-gate

q

■<7

OR-gate

q = één als A én/of B zijn één.

<7

inverter
(omkeerschakeling)

q = één als A is nul.
q = nul als A is één.

N AND-gate

q = nul als A én B zijn één.

N OR-gate

q = nul als A én/of B zijn één.

exclusief OR-gate

q

B-

e

A-

B-

A-

«7

één als A én B zijn één.

één als A of B is één.

één: alle spanningen tussen 4,5 en 5,5 volt,
nul: alle spanningen tussen 0 en 2,4 volt.

De uitgang van een IC noemt men q.
Wanneer de uitgang bekend is in rusttoestand (b.v. bij
flip-flop) gebruikt men q voor de één-uitgang en q
(= q niet) voor nul-uitgang.
Ingangen noemt men vaak al naar gelang de hoeveelheid
A-B-C enz.

