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VOORBERICHT

Elektronica is een fascinerende techniek. Door de enorme opgang van de
schakeltechniek (computers!) is er een nieuwe dimensie bijgekomen, mede
dank zij de op grote schaal beschikbaar gekomen digitale IC's.
Deopdit moment zeer populaire TTL-serie, die nog dagelijks wordt uitgebreid
en verbeterd, heeft geïnspireerd tot het laten verschijnen van dit boekje met
talloze, voornamelijk op het populaire vlak gelegen, uitgewerkte schakelin
gen, die noden tot nabouwen.
Doelbewust is het boekje in drie hoofdstukken verdeeld. Voor de amateur,
die nog weinig heeft geëxperimenteerd met deze circuits en wel eens wil
weten, hoe de verschillende ,,blokjes” reageren, biedt het eerste hoofdstuk
uitkomst. Vooral de TTL- voeding en de experimenteereenheid blijken onmis
baar.
Het tweede hoofdstuk behandelt enige theoretische grondslagen, die wellicht
nuttig zijn om tot een verantwoord experiment te komen. Hierbij wordt op
gemerkt, dat dit geenszins een volledig overzicht geeft van alle schakeltechnische mogelijkheden: Het zou bovendien te ver voeren om alle circuits uit
voerig te bespreken, zodat alleen enkele richtlijnen worden gegeven met
betrekking tot de hierna geplaatste schakelingen.
Het derde hoofdstuk geeft enkele uitgeteste schakelingen, waarbij de nadruk
ligt op het visuele aspect en het, vooral bij de vrijetijdselektronicus aanwezig
veronderstelde, speelse element om familieleden en vrienden versteld te
doen staan van de mogelijkheden!
Hiertoe kunnen vooral de uitputtend behandelde dobbelsteen en de gallium-

klok als voorbeeld dienen.
Opbouwende kritiek en nuttige suggesties, wellicht voor een volgend deeltje,
zijn van harte welkom.

J. G. Smilde

Deventer, november 1973
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DEEL 1 TESTAPPARATUUR

Hybridische
spanningstabiiisator
voor TTL
Monolitische spanningsregelaars zijn al jaren verkrijgbaar;
denk o.a. aan de LM 100 - serie van National Semiconductor. Een bezwaar van deze typen is de over het algemeen
kleine af te nemen stroom, zodat enkele extra transistoren
nodig zijn om grotere vermogens te regelen. Het Japanse
Sanken-concern heeft dit probleem echter radicaal opgelost
door het op de markt brengen van een hybridische spanningsregelaar. Hierbij zijn de serieregeltransistor en het regelcircuit
ondergebracht in een gemeenschappelijke behuizing. Ne
venstaande foto demonstreert de hierbij verkregen ruimtebe
sparing t.o.v. het gebruik van normale onderdelen.

Deze stabilisator is in meerdere uit
voeringen verkrijgbaar, te weten:
1. SI 3052A/3052C - 5V/2A
2. SI 3121A - 12V/1.5A
3. SI 324IA - 24V/1A
4. SI 3241B - 24V/0'5A
De DC-uitgangsimpedantic bedraagt
0,2 (1 voor alle typen, terwijl de uitangspanning binnen 0,59? constant is. In dit
artikel wordt alleen de eerste uitvoering
besproken.
Een eenvoudige voeding
Uit fig. la blijkt, dat we hier te doen
hebben met een conventionele spanningregclaar. welke temperatuurgestabiliseerd is d.m.v. R(. De afmetingen
volgen uit fig. 1b. Om de voeding te
completeren is het noodzakclijk een
transformator aan te sluiten en de
schakeling te voorzien van enkele con
densatoren, zoals afvlak- en ontkoppelelco’s (fig. 1c).
Om de warmte af te voeren is een forse
koelplaat aan te bevelen. Afhankelijk
van de te verwachten dissipatie kan men
fig. 2 raadplegen voor de afmetingen
van deze koelplaat. Ook een zekering
is geen overbodige luxe, daar de stabili
sator inwendig niet is beveiligd tegen
overbelasting.
Kortsluiten van de regelaar is alleen
gedurende korte tijd (enkele seconden)
toelaatbaar. Een goede combinatie is
het aanbrengen van een trage zekering
i.v.m. de laadstroom van de voedingselco- aan de wisselspanningzijde en een
snelle zekering in de plusof minleiding.

Grotere vermogens
Verdubbeling van spanningen en stro
men is mogelijk door meerdere stabilo’s
parallel of in serie te schakelen. Fig. 3
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Uitwendige afmetingen van deze
serie spanningsregelaars. Bij klei
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geeft de mogelijkheid van serieschakeling, waarbij twee transformatoren zijn
toegepast. Ook een trafo met twee vol
ledig gescheiden wikkelingen is moge
lijk. Bij deze schakeling wordt de uit-
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zonder koelplaat

0
omgeving temp.

25

—

50

100“C

gangspanning verdubbeld, de stroomsterkte blijft gelijk. Parallelschakeling is
ook mogelijk. (fig. 4). de ingangspanning wordt nu betrokken van een ge
meenschappelijke trafowikkeling.
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Het is mogelijk om
voedingen in serie (fig.
J) of parallel (fig. 4) te
schakelen
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Met het bovenstaande zijn de belang
rijkste gegevens onthuld en is succes
verzekerd! Om de voeding aantrek
kelijker. c.q. universeler te maken, zijn
de volgende uitbreidingen verwezen
lijkt.
1. spanning en stroom afleesbaar op
VU-meters.
2. elektronische beveiliging d.m.v.
thyristor. Gekozen is voor drie stroombereiken:
3. lOOmA - IA — 2A. waarbij de
voeding afschakelt. Indicatie d.m.v.
LED.
3. spanningscorrectie (bij constante
belasting) mogelijk met een extra potmeter.
Spanningcorrectie
Aan de hand van de grafiek fig. 6a, be
horend bij fig. 6b. is de waarde van de
regelweerstand R5 te bepalen om de
spanning positief te beïnvloeden. De
weerstand dient regelbaar te zijn tussen
1 kfl en 25 kO. Ook spanningsverlaging
is mogelijk. Fig. 7a geeft de grafiek, ter
wijl fig. 7b de regelweerstand R6 weer-
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Op de onderstaande punten dient te
worden gelet:
Om beide voedingen gelijkmatig te
belasten kan men weerstanden aan
brengen (R1 en R2) welke een waarde
hebben van 0.5 tot 1 fl.
Aanbevolen wordt, om elke stabilo te
gebruiken tot 809? van de toelaatbare
stroomsterkte. zodat deze bij een on
balans niet wordt overbelast.
De spanningval over R1 en R2 is te
compenseren met R3 en R4.
Wanneer de belastingstroom erg va
rieert. is het niet aan te bevelen om
regelaars parallel te schakelen.
De uitgangspanning is instabiel door de
wisselende spanningval over R1 en R2.
Tenslotte geeft fig. 5 de rimpelspanning
weer aan de uitgang als functie van de
waarde van de buffercondensator.
Hierbij geldt: hoe groter deze conden
sator. hoe kleiner de rimpelspanning.
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Fig. 6 geeft een voorbeeld voor positieve, fig. 7 die voor
negatieve spanningscorrectie bij een constante belastingsstroom
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geeft. De waarde van R6 dient instel
baar te zijn tussen 1,8 kfl en 50 kQ. In
de praktijk zal een potmeter van 50 kD
met de begrenzingswccrstanden R5 en
R6 voldoen. In de middenstand is de
uitgangspanning dan 5V.

ingsvariatie t.o.v. inFig. 8. Uitgangsspanningsvariatie
gangsspanningsvariatie bij wisselende belas
ting
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Uitgangspanning t.o.v. belastingsvariaties.
In onbelaste toestand zullen transfor
matoren in het algemeen een hogere
spanning afgeven dan in belaste toe
stand. De hierbij optredende uitgangspanningsvariaties zijn procentueel
vastgelegd in de grafiek van fig. 8. De
gevolgen van een ..slechte” transfor
mator zijn hier onmiddellijk uit te
halen. Stel, dat de transformator on
belast I5V afgeeft, en bij belasting
slechts 8V. De uitgangspanning zal nu
ca. 8% dalen!
Een ideale ingangspanning voor de
stabilo is 10V. hier is in deze grafiek van

Bij 8V ingangspanning zal er een spanningvcrlics optreden bij vollast van ca.
7%, bij 9V ingangspanning ca. 4%, of
wel 0.2V. Ook dit is nog bij te regelen,
wanneer de belasting nagenoeg con
stant is.

Complete schakeling
De uileindelijke schakeling met het beveiligingscircuit geeft fig. 10. In de
plusleiding is een meetweerstand op
genomen; de grootte wordt bepaald
.
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Fig. 9. Verhouding tussen in en uitgangsspanning

Fig. 10 Uiteindelijke schake
ling met beveiliging en spanningsregeling

uitgegaan. Een goede transformator le
vert onbelast wellicht 12V Bij volle
belasting zal de spanning tot 10V dalen,
zodat de te verwachten spanningsdaling
aan de uitgang volgens de grafiek ca.
2% bedraagt, hetgeen neerkomt op
0,1V spanningsverlies. Met de potmetcr is dit spanningsverlies uitstekend te
compenseren.
Uit fig. 9 blijkt ook. dat de ingangspan
ning niet te laag mag worden gekozen.
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door de maximaal af te nemen stroom.
Bij kiezen van een weerstand gaat de
VU-meterlamp branden. Uitgangspunt
is. dat bij een spanningval van 0.2V de
beveiliging in werking treedt. Doordat
in de stabilo een spanningdeler is aan
gebracht. is het extra spanningverlies
zonder correctie tot 100 mA gelijk aan
0.1V. oplopend bij IA en hoger tot
0.2V. - men heeft geen rekening ge
houden met de mogelijkheid van een
elektronische beveiliging.
De meetspanning wordt toegevoerd
aan een verschilversterker, welke wordt
gevormd door TS1 en TS2. Normaal
geleidt TS2 en spert TS1. Het gevolg is,
dat de collectorspanning van TS1 hoger
is dan van TS2, zodat TS3 gesperd staat.
Diode Dl voorkomt, dat de spanning
tussen basis en emittor van TS3 te hoog
wordt. Snelle pieken worden door Cl
kortgesloten.
Wanneer de spanningval over de meet-

naar voeding* elco -
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Fig. 12a

Fig. 11b. Koperzijde van de print voor de stroombegrenzing

weerstand 0.2V bedraagt, zal de verschilversterker omklappen. TS1 wordt
gestuurd. TS2 spert. De collectorspanning van TS1 daalt, die van TS2 stijgt.
Nu gaat TS3 geleiden, waardoor TS4
stroom kan trekken. Het gevolg is een
spanningsval over zijn collcctorwecrstand. zodat TH 1 wordt aangestuurd.
Het regelpunt van de stabilo wordt
hierdoor geaard, zodat de uitgangspanning afschakelt. Tevens zal nu de LED
op normale sterkte gaan branden. Door
het spanningverschil van ca. 2V tussen
de punten 3 en 4 zal de LED bij niet af
geschakelde voeding zwak oplichten deze dient dan als indicaticlampjc.

Afregeling van de verschiiversterker
Kies een meetbereik. bijv. lOOmA en
breng een belastingsweerstand van 50

Fig. 12a en b. Beveiligingscircuit

1250

12V~
in --------- •
meetspannmg

BCY56

-♦ m ongestab
van voedingselco

PNP
<
silicium

HP5082

•---- - ----------3 (stabilo)
resetschak

dual BCY87
- (van fig 11)

Fig 12b

aan. Regel PI af op maximale
stand. Stel nu P2 zodanig in. dat de
voeding afschakelt, hierna P2 iels te
rugdraaien. Na het resetten van de
voeding PI afregclen op uitschakelen.
De fig. 11 en 12 geven de print lay-outs
van resp. het meetcircuit met de bijbe-

horende schakelaar en de verschilversterkcr met het thyristorcircuit.
De dual transistor kan men bijv, ver
vangen door 2 x BC 108, die van een
gemeenschappelijke koeling worden
voorzien i.v.m. temperatuurstabilisatie.
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Voeding met hybridische
stabilo 's;
tevens zenerdiodetester

• • • • •
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w—-------------De laatste uitbreiding van de Sanken
hybridische spanningsregelaars in de SI
30(10- serie kreeg als uitgang de letter E
mee. hetgeen neerkomt op eenvoudig
en economisch. De regelaars zijn on
dergebracht in een TO3 behuizing en
worden geleverd in 12. 15 of 24 V uit
voering, waarbij de af te nemen stroom
1 A bedraagt De regelaars zijn echter
niet beveiligd tegen kortsluiting, zodat
een zekering is gewenst.
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Algemeen
De stabilisatoren bevatten een vermogenstransistor en enkele ..flip-chip",
ofwel dunne film transistoren met de
bijbehorende componenten. Naregeling van deze stabilisatoren is niet mo
gelijk. omdat slechts drie aansluitingen
beschikbaar zijn, zoals dit bij vermogenstransi.storen het geval is (fig. 1).
Uit de grafiek van fig. 2 blijkt, dat dc
uitgangspanning zich nagenoeg niets
aantrekt van ingangspanningsvariaties.
Wanneer dc ingangspanning hoog
wordt gekozen, zal dc regelaar goed
stabiliseren en is de uitgangrimpcl te
verwaarlozen (fig. 3). Voorwaarde is.
dat de ingangspanning minimaal 4 V
hoger is dan de uitgangspanning. Ook
vergroting van dc buffercondensator
heeft een gunstig gevolg op de rimpelspanning. Beide grafieken hebben be
trekking op de 15 V regelaar, welke
hieronder wordt toegepast.
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Fig. I. Opbouw van de spanningsregelaar.
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Fig. 5a. Onderdelenopstelling.
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Praktische voeding
De eenvoud van dergelijke schakelin
gen komt hierbij duidelijk tot uiting. De
brugcel is samengesteld uit vier dioden,
welke speciaal voor dit type regelaar
zijn ontwikkeld. Belangrijk is. om een
gemeenschappelijk aardpunt te creëren
om oscilleren tegen te gaan. Met het
monteren van de onderdelen op een
printje volgens fig. 5a en 5b geeft dit
ook geen problemen, wanneer wordt
gezorgd voor een voldoende breed
minspoor en korte verbindingen naar
de stabilisator.
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Fig. 6. Combinatie mo
gelijkheden van twee voe
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Uitbreiding 1
Serieschakeling
Voor het voeden van allerlei schakelin
gen is het vaak gewenst, zowel een
positieve als negatieve voedingspanning voorradig te hebben. De gunstige
prijs van dit type regelaar is een stimu
lans om deze stabilisator dubbel uil te
voeren (fig. 6).
De voedingen worden ieder afzonder
lijk met SI en S2 ingeschakeld waarbij
gelijktijdig de verlichting achter de VUmeters, welke hier een globale aanwij
zing geven voor de afgenomen stroom,
wordt ingeschakeld, zodat te zien is
welke voeding in staat.
Voor het verkrijgen van zowel een
positieve als negatieve spanning wordt
S3 ingedrukt, waarmee beide voedin
gen in serie worden geschakeld. Klem
1 is dan de plus, klem 4 de min. terwijl
de klemmen 2 en 3 de aftakking vor
men, welke nu als aardpunt kan dienst
doen. Na het indrukken van S3 gaat een
controlelamp branden, zodat men kan
zien dat de voedingen in serie zijn
geschakeld. Wanneer deze lamp uit is,
kunnen de voedingen ieder afzonderlijk
worden gebruikt. Bij Op-Amp voeding
eerst de schakelaars indrukken en daar
na met de netschakelaar de voeding inen uitschakelen.

75 V' IA

b

voedmg 2

Uitbreiding 2
Zenerdiodetester
Voor het testen van ..witte” zenerdioden tot + 28 V kan men gebruik maken
van de schakeling uit fig. 7. Met schake
laar S4 wordt de 15 V van voeding 2
ingeschakeld — S3 mag hierbij niet zijn
ingedrukt. Tevens gaat er een controle
lamp branden.
Met S5 wordt de 30 V testspanning
ingeschakeld, waarbij tevens S3 moet
worden ingedrukt. Lukt dit. dan licht
eveneens een lamp op. Mochten alle
schakelaars worden ingedrukt, dan zal
automatisch de hoogste testspanning
worden gebruikt.
Met twee draadgewonden potmeters
wordt een regelbare voorschakelweerstand gevormd. De zenerstroom is in
stelbaar tussen 0 en 100 mA in twee
bereiken, terwijl de zenerspanning
wordt aangegeven door een voltmcter.
Bij variëren van de zenerstroom kan
men zien, of de zenerspanning constant
blijft. Ook duurproeven zijn op deze
manier te realiseren.

Afb. 2. Achterzijde van
de kast, waarop de beide
spanningregelaars geïso
leerd worden gemonteerd.

S5b
rener te^t 30V

gro'regehng

250 3W
hjnregehng

i
Fig. 7. Zenerdiodetester voor twee spanningsbereiken.
Is de zenerdiode temperatuur gestabili
seerd? Dit is te controleren door een
warme soldeerbout gedurende enkele
seconden op redelijke afstand van de
diode te plaatsen, eventueel in combi
natie met een thermometer. De uit
komst is nauwkeurig te volgen op beide
meters!
Met een scoop is zenerruis meetbaar en
te elimineren door het aanbrengen van
een condensator over de diode. Het

serie schak in
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verdient aanbeveling om eerst de potmeters op maximum weerstand te zet
ten, de zenerdiode te plaatsen en daar
na pas de voeding in te schakelen, om
dat de voltmeter zonder zenerdiode op
het 10 V-bereik in de hoek knalt. Beter

100mA

grofregel

van de zenerdiodeaansluiting de
voorschakelweerstand opmeten.
2. deze schakeling is ook te gebruiken
voor het opladen van Deaccellen.
3. m.b.v. de extra meetbus en de potmeters op minimum weerstand kun
nen de meters afzonderlijk worden
gebruikt, mits de schakelaars niet
zijn ingedrukt.
Opmerking

mar

mn

zener onder test

is het om een 15 V schaalbereik te kie
zen.
Verdere mogelijkheden
1. bij uitgeschakelde voeding kan men
tussen de extra meetbus en de plus

De hier gebruikte schakelaar van het
type Schadow moet enigszins worden
aangepast. De zelflossende toetsen,
tweemaal wissel, vormen SI en S2. De
toets met zes wisselcontacten komt in
het midden. S3. Voor de zenertest op
30 V moeten twee toetsen. S3 en S5.
gelijktijdig worden ingedrukt, daar S3,
S4 en S5 niet zelflossend, maar gekop
peld zijn. Fig. 8 geeft, evenals de bijbe
horende foto, een indruk van het front
paneel.
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Digitale !C-tester
voor zelfbouw

k

® &

t.b.v. de SN 54/74 TTL-fam ilie

Inleiding
Wanneer we bekend zijn met de logi
sche basisschakelingen, zoals NAND.
NOR. flipflop, inverter. enz. dan is het
vrij eenvoudig om van een IC. waarvan
de functionele opbouw en de aansluitgegevens bekend zijn, de goede wer
king te bepalen. Het is n.l. voldoende
om de ingangssignalen na te bootsen,
waarna de uitgang van het desbetref
fende circuit zich dienovereenkomstig
dient aan te passen. Natuurlijk is het
mogelijk, om m.b.v. een voltmeter de
in- en uitgangen ..af te prikken”, ten
einde de logische niveaus te controle
ren.
Gemakkelijker is het om deze in één
keer zichtbaar te maken op een display.
Uitgangspunt is een 16-pens IC-voet.
waarvan elk pennetje wordt verbonden
met het display. D.m.v. stekerverbindingen en niveauschakelaars is het nu
mogelijk om elke ingang van een be
paald niveau te voorzien, dat zichtbaar
wordt gemaakt op het display. De uit
gang is eveneens tegelijkertijd zicht
baar. zodat uit het al of niet oplichten
van het display conclusies kunnen
worden getrokken m.b.t. de werking
van de logische circuits.

Belangrijkste eigenschappen
1) geschikt voor het beproeven van
14 en 16-pens DIL IC’s; de displaynummering is hierop aange
past.
2) vrij statische meetmethode.
3) goed/foutindicatie van in- en uit
gangen.
4) belastbaarheid van de uitgangen,
voor zowel logische ..0”. als ..1”
instelbaar', fan-out belastingsfactor 5 of 10.
5) de aan te bieden logische niveaus
mogen niet ..denderen”. Achter
de niveauschakelaars zijn RS-flipflops geplaatst.
6) voor het beproeven van o.a. tellers
is een one-shot impuls beschik
baar.
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7) ingebouwde astabiele multivibrator welke d.m.v. een schakelaar
vóór de one-shot generator kan
worden geplaatst voor het auto
matisch aanbieden van ingangsimpulsen voor het meten van tellers.
8) de voedingsspanningen zijn extern
beschikbaar voor uitbreidingen;
zie blz. 22.
9) de intensiteit van het display is
instelbaar.
10) slechts 3 TTL-IC’s benodigd voor
het verkrijgen der bovenomschre
ven functies.
Na deze opsomming zuilen de verschil
lende delen van de tester onder de loep
worden genomen.

Het display
Als niveauindicator is hier gebruik
gemaakt van de DM160. welke in de
computerindustrie veelvuldig wordt
toegepast. Door zijn speciale construc
tie zal deze - groen oplichtende indicatorbuis oplichten, als het rooster
positief is t.o.v. de kathode en weer do
ven als het ingangsniveau wordt weg
genomen. Evenals bij ..normale” bui
zen. is deze indicator uitgerust met een
gloeidraad, welke op 1 V ~ kan worden
aangesloten; de I( bedraagt 30 mA. De
anodespanning is nom. 50 V en max.
100 V; I? bedraagt 850 /xA. De aanslui
tingen zijn in fig. la weergegeven.

Fig. la.
Aansluiischema
DM160.
Om de intensiteit te regelen zijn de
indicatoren voorzien van een regelbare
negatieve roosterspanning. Bij mini
male roosterspanning en niet aangeslo
ten roosters zullen deze buisjes a.h.w.
..aangloeien”, hetgeen benut kan wor
den om het display vóór gebruik te
testen. Ter beveiliging van de roosters

zijn serieweerstanden opgenomen,
omdat de logische niveaus (nominaal 3
V). maar ook de voedingsspanning (5
V) rechtstreeks op de roosters worden
aangesloten.
Omdat de indicatoren voorzien zijn van
aansluitdraden. zijn ze in transistorvoetjes gestoken, welke op een printje
worden gemonteerd achter de compo
nenten. (fig. Ib). Op deze figuur is te
vens de nummering aangegeven van de
betreffende IC-pen. waarop elk rooster
is aangesloten. Het verdient aanbe
veling om deze nummering zowel voor
14 als voor 16-pens IC’s op het testkastje aan te brengen, dit om vergis
singen te voorkomen
De derde benummering is speciaal
aangebracht voor het beproeven van
decoders van het type SN7442; op de
tekening (fig. 1b) zijn de decimale uit
gangen weergegeven. Fig. 1c geeft de
schakeling van de voeding - na het bo
venstaande zal dit weinig problemen
opleveren.
Het is mogelijk om de DM 160’s te laten
vervallen en (miniatuur)indicatielampjes toe te passen; een eenvoudige
schakeling vindt men in fig. ld. Ook het
gebruik van gallium-arsenide LED’s is
mogelijk (fig. Ie).
Niveauschakelaars
Zoals eerder is uiteengezet, is hier
gebruik gemaakt van RS-flipflops om
het te beproeven IC te voorzien van
ingangsniveaus. Door het toepassen
van omschakelaars zullen de uitgangen
Q. X. Y en Z van fig. 2a en 2b beurte
lings hoog of laag zijn, afhankelijk van
de stand van de schakelaars. Van de
flipflops zijn beide uitgangen Q en Q'
op het testkastje aanwezig. Bij het testen
van bijv. JK-flipflops kan men van
beide niveaus van een RS-flipflop ge
bruik maken. Uitgang X wordt aange
sloten op de J-ingang van de te beproe
ven flipflop, uitgang X' wordt ver
bonden met de klokingang.
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Fig. 1b. Print + componentenopstelling
voor de DM 160‘s.
Onder: Gedeelte van de print uil fig. 1b op
ware grootte.
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Bovenaanzicht en aansluitingen SN7400.

2a

1

2 N1613

Fig. Ie. Voorbeeld van een
display met LED's.
Fig. ld

Door de niveauschakelaar in de juiste
stand te zetten wordt de ..master"
ingelezen, terwijl gelijktijdig de klokingang laag is. Bij het omzetten der
schakelaar wordt ingang J weer laag,
terwijl de klokingang juist hoog wordt.
De informatie van de ..master" wordt
nu aan de ..slave" doorgegeven, het
geen op het display zichtbaar moet zijn
door het hoog worden van de uitgang
van de flipflop. Een gelijksoortig ver
haal zal gelden voor de K-ingang. Het
printje met de beide IC's. van het type
SN7400. vindt men in fig. 2c en 2d.

x.o

z.y

Fig. 2a-b.
Principe
RS-flipflop.

12 V ongestab

50 mA

„ï

2b

Fig. Ie

One-shot generator
Alhoewel deze functie compleet geïn
tegreerd verkrijgbaar is als SN74121.
waarbij slechts het RC-netwerk extern
dient te worden aangebracht voor het
verkrijgen van de gewenste tijdcon
stante. is hier gebruik gemaakt van
enkele NAND's van het type SN7401.
Dit heeft als voordelen: de kostprijs
wordt lager en de astabiele multivibrator kan uit de andere helft van dit IC
worden samengesteld.
In fig. 3a is deze schakeling getekend.
De ingangen 5 en 6 liggen via I kQ aan
aarde, zodat uitgang 4 hoog is. De
ingangen 2 en 3 zijn hoog, zodat uitgang
1 laag is. Door ingang 2 nu met de druk
knop even laag te maken, zal uitgang
I hoog worden. Hierbij zal de conden
sator zich opladen via R2. De met deze
actie gepaard gaande spanningssprong
wordt doorgegeven aan NAND 2.
waardoor uitgang 4 laag wordt. Door
het ..terugkoppelen" van deze uitgang
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naar de ingang van de eerste NAND
wordt de schakelaarfunctie overgeno
men.
Wanneer de condensator is bijgeladen
treedt een evenwichtstoestand in. De
condensator zal nu door R1 worden
ontladen, waardoor het ingangsniveau
voor NAND 2 afneemt. Na enige tijd
zal deze NAND schakelen, waarna de
beginpositie weer is bereikt. Met de
drukknop kan nu een volgende actie
worden gestart. Met de hier gegeven
waarden voor Rl. R2 en C zal de
impulsbreedte + 40 ms bedragen.
Astabiele multivibrator
Op dezelfde manier als met transistoren is het met NAND’s mogelijk om
een AMV samen te stellen (fig. 3b). De
herhalingsfrequentie van deze schake
ling is + 0,75 Hz. Omdat de schakelflanken bij deze grote capaciteitswaarden verre van ideaal zijn is een extra
transistor toegepast om de flanken te
verbeteren. Het is mogelijk om de
impulstrein te stoppen, door één der
vrije ingangen van een NAND aan
aarde te leggen. Bij de praktische uit
voering is dit echter niet toegepast. Fig.

Fig. 3a.
One shot
generator.

Fig. 3b. AMV.

3c geeft de uiteindelijke schakeling,
terwijl de print is weergegeven in de
fig. 3d en 3e.
IC-belasting

I) Uitgang van het te testen IC logisch
..O”; zie fig. 4a.
De stroom door de onderste transistor
mag max. 1.6 mA bedragen bij een fanout van 1. De spanning bedraagt bij
maximale belasting nominaal 0.4 V.
Door m.b.v. een schakelaar bepaalde
weerstanden te kiezen is het mogelijk
om de fan-out na te bootsen. De hier
toegepaste weerstanden van resp.
680 fl en 330 fl komen ongeveer over
een met een fan-out van resp. 5 en 10.

2) Uitgang van het te testen IC logisch
zie fig. 4b.
Ook de belasting van een logische ..1”
is op deze manier na te bootsen. De
minimale uitgangsspanning bij volle
belasting mag hierbij niet dalen onder
de 2,4 V. De toegepaste weerstandswaarden komen ook hier bij benadering
overeen met een fan-out van 5 (12 kfl)
en 10 (8.2 kfl).

3) Beide belastingen aanwezig, waarbij
de IC-uitgang hoog is: zie fig. 4c.
Wanneer we er van uit gaan, dat de
diode en transistor even ideaal gelei
den. dan staat de collectorweerstand
parallel aan de belastingsweerstand
van max. 330 fl. De vervangingsweerstand is ±94 fl. welke in serie staal met
8.2 kfl. Hieruit volgt een totale stroom
van ±400 /xA. Door de transistor loopt
ongeveer de max. fan-outstroom. In de
praktijk zal deze iets kleiner zijn door
dat ook de geleidende transistor en
diode een rol spelen.

4) Beide belastingen aanwezig, waarbij
de IC-uitgang laag is: zie fig. 4d.
In dit geval staat de belastingsweer
stand van max. 8,2 kfl parallel aan de
geleidende transistor. We kunnen zon
der meer stellen, dat deze weerstand
groot is t.o.v. deze in geleiding staande
transistor, zodat de stroom door deze
weerstand te verwaarlozen is t.o.v. de
fransistorstroom.
'cc
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Fig. 3c.
Praktische
schakeling.
on* shot schakttaar
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Fig. 4e

Fig. 4. IC-belasting.
a. belasting logische ,.0”.
b. belasting logische ,.l".
c. beide belastingweerstanden aanwezig:
uitgang hoog.
d. beide belastingsweerstanden aanwezig:
uitgang laag.
4e-f. uitvoering + print.
Rl = 680
R2 = 330
R3 = 16.5 k
R4 = 8.2 k
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Fig. 6a.

Frontpaneel van
de IC-tester.

Conclusie

Uit het bovenstaande volgt, dat het te
testen IC niet vernield zal worden bij
het gelijktijdig bedienen van de schake
laars. Men kan dus kiezen tussen het
vast aanbrengen van een stel weerstan
den. waarbij voor de schakelaars een
andere functie kan worden gezocht
(bijv., het inschakelen van een snelle
multivibrator voor hobby-isten met een
goede scoop voor het bepalen van de
schakeltijden) óf men kan schakelaars
nemen met een vrije stand (fig. 4e). Dit
laatste heeft als voordeel, dat men de
fan-out verbindingssnoeren niet be
hoeft te verwijderen als men het IC on
belast wil testen; de schakelaars kun
nen in een vrije stand worden geplaatst.
Het printje met de componenten vindt
men in fig. 4f.
Fig. 6b.
Mechanische uitvoering.
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Voeding
Deze regelbare en gestabiliseerde voe
ding is vast ingesteld op 5 V en voor
zien van een kortsluitbeveiliging. wel
ke in werking treedt bij 1 A (fig. 5). De
spanningsval over de 1 fl-weerstand
wordt hiertoe gedeeld en toegevoerd
aan de gate van de thyristor. Wanneer
deze gaat geleiden, wordt de basis van
de darlingtonschakeling aan aarde ge-

Aanzicht van de IC-tester. in bedrijf. Op de
achtergrond het display
met de DMlóO’s, waarop
duidelijk het hoog zijn,
van enkele in- of uitgan
gen van de NAND's on
der test (SN7400), zicht
baar is. Links hieronder
de schakelaars met de
stekerbussen.
Rechts
daarvan de IC-voet en
verdere faciliteiten (o.a.
intensiteitsregeling voor
het display).

legd. zodat de uitgangsspanning de nul
volt benadert. Tevens zal de controle
lamp doven. Na het opheffen van de
kortsluiting kan men de voeding resetten door de thyristorketen te onder
breken d.m.v. de drukknop.
Tijdens het plaatsen van het te beproe
ven IC in de meetvoet is het met deze
drukknop ook mogelijk om de voe
dingsspanning te onderbreken. De voe-

ding voor de referentiezener wordt nu
eens uit de 60 V = betrokken.
Mechanische opbouw
Het frontpaneel. met al zijn functies,
is in fig. 6a terug te vinden: voor details
gelieve men een blik te werpen op de
foto’s.
De mechanische opbouw is nog eens
van opzij gezien weergegeven in fig.
6b. Hieruit is tevens de samenstelling
van de delen af te leiden. Achter het
display ontstaat op deze manier een
bakje, waarin de meetsnoertjes en
eventueel te testen IC’s kunnen wor
den opgeborgen. Het displayprintje is
slechts met 4 boutjes vastgezet; om
doorbuigen te voorkomen is het nood
zakelijk om enkele opvulringen of afstandsbusjes aan te brengen. De zij
wand is tot boven toe doorgetrokken
om zijdelings invallend licht tegen te
gaan ; ook de wand achter de indicato
ren is zwart gelakt om overdag een
redelijk oplichtend display te behou
den.
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50 Hz deler voor digitale experimenten

Stort u zich ook op het amateurpad der digitalisten.’
Al spoedig zult u dan lol de ontdekking komen, dal hel
wenselijk is om voldoende ..impulsen” in voorraad te heb
ben. Bij hei vervaardigen van een digitale klok is een I Hzimpuls noodzakelijk. Wanneer aan een decadeteller 10 Hz
wordt tóegevoerd. zal elke seconde de I) uitgang pulseren,
enz.
Om de schakeling eenvoudig te houden is er van uitgegaan,
dat de lichtnetfrequentie constant genoeg is en voor hel
drukken van de kostprijs kunnen surplus ICs worden
toegepast.

I
I
I

daarna door 5. Ook de 5 Hz en I Hz impuls kunnen worden
benut. Van de laatste SN7490 bleek de vijfteller defect: de
A-flipflop deelt de I Hz-impuls. zodat een symmetrische
0.5 Hz-impuls ovcrblijfl. Ook deze is op het frontpaneel
uil gevoerd
en nu maar experimenteren.

Schakeling.
De 50-Hz lichtnetfrequentie wordt toegevoerd aan een
schmidt-trigger (fig. I.). Aan de uitgang ontstaan impulsen
met steile flanken. Door aaneenschakeling van meer of
minder intacte tientellers ontstaat een frequenliedeler.
welke impulsen afgecft van 10 - 5 - I - 0.5 Hz. Deze
constante impulstreinen kunnen voor allerlei doeleinden
worden toegepast.
Om de schakeling universeel inzetbaar te maken is hier
gebruik gemaakt van een scheidingstransformatorlje. Het
hier toegepaste type wordt enigszins overstuurd in de top
pen van de sinus, zodat een differentiërende werking
ontstaat bij een ingangsspanning van ca. 8 Veff. Bij
15 Vcff dient een extra serieweerstand van 1 kü te worden
opgenomen. Door te sterke oversturing wordt anders de
uitgangsimpuls van de schmidt-trigger erg asymmetrisch
waardoor ook de I Hz-impuls erg smal wordt. Achter de
schmidt-trigger zijn drie stuks SN7490 geplaatst. De eerste
is geschakeld als 5-deler (de tweedeler bleek defect), de
verkregen 10 Hz is naar buiten uitgevoerd.
De tweede SN7490 deelt de frequentie eerst door twee.

I

i

j;

Controle.
Het in werking zijn van de schakeling is zichtbaar door het
knipperen van contrólelampjes. welke gestuurd worden
door enkele transistoren die zijn aangesloten op de I Hz
en 0.5 Hz impuls uitgangen
Aan de hand van de getekende golf vormen, (zie fig. 2 en
3) is de goede werking te bepalen.
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aansluitingen SN7490

1Hz

( boven aanzicht)
0.5Hz

Eerst licht hei I Hz-lampje op. Bij hel doven hiervan (dus
op de achterflank van de impuls) gaat het 0.5 Hz-lampje
branden. Even later gaat ook het eerste lampje weer
branden. Wanneer dit dooft, zal ook het tweede lampje uit
gaan. enz. Wanneer het I Hz-lampje niet of nauwelijks
brandt, dient weerstand Rl te worden veranderd. De sym-

ongestab
naar lampdrivers
----------------- O

1

-M-

8C175

8C 175
op koelvin

op koelvin

F‘g- -I.
Lampjessturing.
metric is dusdanig verstoord, dal de positieve impulsen te
kort zijn geworden om hel lampje voldoende te laten
oplichten.
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Fig. 6. Voeding voor de delers.
naar
deler ingang

Fig. 5a en 5b. Praktische uitvoering van de print, waarbij Rl en R2
rechtop zijn gemonteerd.
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Enkele opmerkingen.
Aan de onderzijde van de print zijn draadjes gelegd naar
de aansluilpuntcn vanaf de ..frequenlic-aftakkingen”.
(fig- 5a).
Doordat de trafo-aansluitingen zich aan de bovenzijde be
vinden. zijn de weerstanden Rl en R2 rechtop gemonteerd.
(fig. 5b).
Als lampjessturing is de BCI75 toegepast - deze uit
voering heeft een plastic omhulling, maar is bovendien
voorzien van een koel vin. zodat deze legen de frontplaat

kan worden bevestigd zonder isolatieplaaljes!
Met de basis weerstanden voor de lampdrivers zijn de
lampstromen instelbaar, fig. 4. Omdat het I Hz-lampje
slechts korte lijd brandt moet deze weerstand een kleinere
waarde hebben t.o.v. die bij hel 0.5 Hz-lampje. dat gedu
rende 1 sec. brandt. Een eenvoudige voeding is tenslotte
in fig. 6 weergegeven.
Uiteraard staal het een ieder vrij één en ander naar eigen
inzicht aan te passen - dit voorbeeld is slechts bedoeld tot
inspiratie!
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Binair-decimaa! lampjesdisplay,
gecombineerd met teller-decodertester

Om de mogelijkheden van de IC-tester
uit te breiden is een apparaatje ont
wikkeld, waarmee op eenvoudige wijze
het gedrag van tellers als de SN7490,92
en 93 kan worden nagegaan aan de
hand van de waarheidstabellen.
Achter een teller is een decodeercircuit
geplaatst, zodat men kan zien of de
verkregen binaire waarde overeen
komt met de erbij behorende decimale
waarde.
Om de schakeling eenvoudig te houden
is niet verder gegaan dan één decade.
Achteraf zal nog een uitbreiding wor
den besproken van het decodeercircuil. waarmee het mogelijk is om door
te gaan tot het grootste binaire getal,
dat nog met 4 bits kan worden weerge
geven (bin. 1111) en deze waarden ook
om te zetten in een decimale waarde
(dus tot decimaal 15) voor het volledig
testen van de SN7493.

Opzet
Het principe is inmiddels wel bekend
— in fig. 1 zijn de aansluitingen van de
tellers weergegeven. Na vergelijking
van de aansluitingen blijkt, dat tussen
de SN7490 en 93 geen verschil bestaat,
uitgezonderd de resetmogelijkheden.
Bij de SN7492 zijn enkele uitgangen
omgedraaid, terwijl voor alle circuits
geldt, dat de punten 1 en 12 dienen te
worden doorverbonden voor het door
lopen van een volledige tellercyclus.
De tellers worden geschakeld als resp.
decade- 12 of 16-teller.
D.m.v. twee drukknoppen is het moge
lijk om de tellers te resetten. Voor de

SN7490 kan dit naar de standen 0 of 9,
voor de andere tellers alleen naar 0
plaatsvinden. De voedingsspanningen
en de ingangsimpulsen worden uit de
IC-lester betrokken. Aan de uitgangen
van de tellers komt een lampje, waarna
de binaire waarden kunnen worden af
gelezen en gecontroleerd aan de hand
van de waarheidstabellen.
Om de schakeling universeel te houden
zijn de lampjes niet rechtstreeks met de
IC-voet verbonden, maar is nog een
schakelaar geplaatst om de uitgangen
van de SN7492 om te schakelen, zodat
deze gelijk worden aan de andere tel
lers.
Nu kan de binaire waarde rechtstreeks
worden afgelezen. Men dient er voor
te zorgen, dal het lampje van hel minst
significante bitje (A) rechts en dat van
het meest significante (D) links wordt
geplaatst, hetgeen overeenkomt met de
werkelijkheid. Evenals bij het decimale
stelsel wordt ook hier het getal van
Fig. 2. Principe
van het decodeer
circuit.

rechts naar links gerekend steeds een
factor 2n groter!
Aan de moedercontacten van de scha
kelaar en aan uitgang A van de teller
zijn tevens slekerbussen geplaatst, de
ze kunnen dienen als input voor:
a) het toegepaste decodeercircuit.
b) te testen schakeling.
c) ander type decodeercircuit. waaro
ver later.
Hiermee is het binaire deel rond; met
één IC-voet kunnen nu naar keuze drie
typen tellers worden getest
Decodeercircuit
Rest ons nog het omzeltcn van de
binaire waarde in een decimale uit
komst. Voor de liefhebbers kan dit met
een SN7447 met hierachter een 7-segment M initron. De keus is hier gevallen
op een SN7442. ook al omdat dit ICtype in de surplushandel verkrijgbaar
is.
Bij het aanbieden van een binaire
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Fig. 3<i. Schakeling van de
teller-decoder tester.
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waarde tussen O en 9 aan de ABCDingangen zal steeds een overeenkom
stige uitgang van de decoder laag wor
den.
Aan elke uitgang plaatsen we een
lampje, dat wordt gestuurd door een
PNP-transistor. Hierdoor zullen de
lampjes één voor één oplichten, af
hankelijk van de aangeboden lellerstand. Op deze manier kan een vol
ledige decade zichtbaar worden ge
maakt. Fig. 2 geeft het principe van het
decodeercircuit weer. Het volledige
schema van de schakeling met de print
is tenslotte weergegeven in de fig. 3a
en 3b.

Gebruik
Na aansluiten van de voedingsspan
ning en de ingangsimpuls zullen de
lampjes oplichten volgens de waarheidstabellen van fig. 4. Door de ICvoetjes gemakkelijk bereikbaar te ma
ken kunnen tellers en decodeerschake
ling worden beproefd.

O

Conclusie
Alle tellers kunnen binair volledig wor
den getest, terwijl ook van de resetmogelijkheden gebruik kan worden
gemaakt. De decodeerschakeling heeft
de eigenschap niet verder te gaan dan
één decade.
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Displayuitbreiding
Door gebruik te maken van 2 decodeerschakelingen van het type SN7442 (fig.
5) is het mogelijk om de getallen
0 t/m 15 weer te geven d.m.v. lampjes.
De binaire ingangen A, B en C worden
van beide circuits parallel geschakeld,
terwijl de D-ingangen met behulp van
een inverter worden gekoppeld; zie fig.
6. De decimale uitgangen 8 en 9 zijn nu
beschikbaar op beide IC’s, zoals dit in
fig. 6 is weergegeven.

u.
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Fig. 8.

Na de praktische uitvoering, nu nog
enkele uitbreidingen, welke alleen
theoretisch worden behandeld.
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Fig. 9.
Logische ophouw van de SN7443
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Het is nu vrij simpel om van de decima
le getallen O t/m 15 de binaire waarde
te bepalen. We wachten, lot het juiste
lampje brandt en lezen hierna de binai
re waarde af.
Op deze manier zijn de tellers SN7490
en SN7493 eveneens eenvoudig te
testen; de binaire en decimale waarden
komen zonder meer overeen. Voor de
SN7492 gaat dit niet geheel op. Fig. 7
geeft de volledige waarheidstabel.

Testen van andere decodeercircuits
Mocht u behalve de SN7442 ook in het
bezit zijn van de typen SN7443 en
SN7444, dan kunnen deze ook met dit
apparaatje worden getest. Hierbij is het
wel noodzakelijk om de teller te ver
wijderen of om de schakelaar uit te
breiden met een extra stand die de telleruitgangen afschakelt. Omdat de
hierbedoelde
decodeerschakelingen
werken volgens de Excess 3 en de
Excess 3 Gray-code is het noodzakelijk
om gebruik te maken van de binaire
ingangsbussen van het testkastje en om
aan de hand van de waarheidstabellen
steeds de juiste binaire waarde aan te
bieden, welke overeenkomt met een
gecodeerde decimale waarde. In fig. 8
zijn de tabellen weergegeven van de
aan te bieden binaire codes, waarop
dan de betreffende uitgangen op hun
beurt laag worden.
Fig. 9 geeft de logische opbouw van de
SN7443 en fig. 10 die van de SN7444
weer. De aansluitingen van bovenge
noemde IC’s zijn gelukkig gelijk!
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Experimenteereenheid voor
digitale iCs met DiL-behuizingen

Voor het vervaardigen van proefschakelingen met digitale IC's is het nuttig
over een aantal IC-voetjes te kunnen
beschikken. Het is daarbij mogelijk,
om alle bedrading d.m.v. soldeerverbindingen te realiseren, dit blijkt echter
een tijdrovende bezigheid. Beter is het
om een experimenteerprint te maken,
waarop de IC-voetjes een vaste plaats
vinden, waarbij alle aansluitpunten
overzichtelijk zijn gerangschikt. De te
maken verbindingen kunnen nu. i.p.v.

ze te solderen, worden gelegd door
gebruik te maken van printpennen met
opschuifbare kabelschoentjes - aan de
kabelschoentjes worden soepele draadeindjes bevestigd, van een geschikte
lengte. Wanneer tevens een regelbare,
gestabiliseerde voeding wordt aange
bouwd. is de eenheid klaar voor ge
bruik.
Om een idee te geven van de mogelijk
heden zullen eerst enkele piintontwerpen worden bekeken.

Eerste opzet
Om het ontwerp eenvoudig te houden,
is het mogelijk experimenteerbordjes
samen te stellen, waarop slechts één
IC-voetje is gemonteerd, (fig. 1). Dit
heeft als voordeel, dat niet met grote
borden behoeft te worden gesleept als
slechts eenvoudige experimenten wor
den uitgevoerd.
Om de aansluitsnoertjes te standaardi
seren. zijn per IC-pen twee aansluitin
gen nodig voor het maken van steek-

soldeerpennen

. 'A'-'Ym
ƒƒ

pennen

Fig. 1. Experimenteerbordje

print .^soldeer

O

Fig. 2. Experimenteerprint volgens fig. 3 met steek- en soldeerverbindingen. ontkoppelt 's en
extra lijnen voor klokimpuls. resets. enz.
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IkWJ IkWJ IM ILWJ IkWJ

ram ram ram ram ram
mX.

■X

Fig. 2. Experimenteerbord voor 10 I.C. 's
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bare doorverbindingen. Voor het aan
brengen van componten, hetgeen spo
radisch zal voorkomen bij TTL. is aan
de buitenzijde een extra rij pennen
aangebracht. Dit kunnen dezelfde
prinlpennen zijn, zodat bij gebruik
making van enkele ,,standaard"-componenten deze, i.p.v. het snoertje.
..opprikbaar” zijn. Ook toe te passen
zijn soldeerpennen. eventuele compo
nenten worden nu gewoon gesoldeerd.
Bij grotere ontwerpen blijkt dit laatste
wat ruimtebesparing te geven.

Experimenteerprint met
Vero-board,
zie foto
vorige pagina:
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Uitbreiding

Hel volgende ontwerp, een experimenleerprinl voor 10 IC’s, is in fig. 2 weer
gegeven. Met dit bord, is hel mogelijk
om wal grotere experimenten in één
keer uit te voeren. Doorverbindingen
worden gerealiseerd d.m.v. snoertjes
met een aftakking, er zijn dus twee
soorten verbindingssnoertjes nodig.
Voordeel bij dit systeem is, dat beide
voedingsspanningen bij elk IC-pennetje aanwezig zijn, waardoor de snoer
tjes vrij kort kunnen worden gehouden.
Om het geheel niet te kostbaar te ma
ken, kan men gebruik maken van zgn.
zelfbouw IC-voetjes (Molex). Storin
gen worden voorkomen door de voedingslijn op verschillende punten te
ontkoppelen met condensatoren van
0.1 /iF. De componenten zijn naar keu
ze sleckbaar of te solderen.

O soldeerpenrer

Fig. 3.

voeding banen bovenwijde pr,nt

Derde uitvoering

Om tijd te besparen bij het vervaardi
gen van een print, kan men ook gebruik
maken van het zgn. Vero-board, (fig.
3). Het hier toegepasle materiaal be
staat uil een voorgeboord 2,5 mm
raster met aan de onderzijde even
wijdige koperbanen in langsrichting.
Door de IC-voetjes haaks hierop te
monteren en de koperbanen over de ge
hele breedte op de juiste plaatsen te
onderbreken, ontstaat vrij snel het
gewenste patroon.
Na het aanbrengen van de prinlpennen
wordt de bedrading voor de voeding en
aan de bovenzijde de klokimpuls- of
resetleidingen aangebracht. Vóór het

aanbrengen van de voedingspennen,
verdient het aanbeveling om aan de bo
venzijde van de print de polariteit van
de voedingsbanen aan te geven d.m.v.
blauw en rood gekleurd aluminium
folie of tape. Vergissingen bij het
aansluiten worden zodoende voorko
men. Hieroverheen komen dan de eer
der genoemde resetleidingen.
Op de print zijn de componenten soldeerbaar (ruimtebesparing), terwijl de
voeding weer is ontkoppeld. Voor het
maken van doorverbindingen is voor
zien in twee lengten draad; resp. 10 en
20 cm. Een tiental snoertjes van 20 cm
is voorzien van een kabelschoenaftakking.
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Experimenteereenheid
voor digitale /Cs

i-A—

Regelbare voeding

Tot zover de opmerkingen over de
printontwerpen. Wat is echter een experimenteerprint zonder voeding? Om
het geheel aantrekkelijk te maken wordt
hier nu een regelbare en gestabiliseerde
voeding behandeld, welke is uitgerust
met een monolitische geïntegreerde
spanningsregelaar van het type LM
100, 200 of 300.
Specificaties van het circuit
De uitgangsspanning is regelbaar tussen 2 V
en 30 V; de maximale ingangsspanning
bedraagt 40 V = .
Dissipatie: maximaal 500 mW.

Zeer temperatuurstabiel.
Instelbare kortsluitstroombegrenzing.
Bij toepassing van externe transistoren kan
de maximaal af te nemen stroom 5 A bedra
gen. het circuit levert zelf + 20 mA.
Toe te passen als serieregelaar (lineair) of
als schakelende voeding.
Circuitbeschrijving in vogelvlucht
De inwendige opbouw van deze spanningsregelaar is schematisch in fig. I
weergegeven. De referentic-eenheid
bestaat uit zenerdiode Dl met een
spanning van 6,3 V. Door deze diode
loopt een constante stroom, welke
wordt geleverd door één van de col
lectoren van TS2. Deze referentiebron
heeft een positieve temperatuurscoëfficiënt. De afgenomen stroom is zeer
klein: de enige belasting vormt de
basisstroom van TS4. In de emitlerleiding van deze transistor zijn de weer
standen R1 en R2 opgenomen, welke
de spanning delen.
In serie met deze weerstanden, is de
referentietransistor TS7 geschakeld.
Basis en collector zijn doorverbonden,
zodat deze dienst doet als diode. Op
deze manier heeft de transistor een
negatieve temperatuurscoëfficiënt. zo
dat TS8 aan de basis een temperatuur
gestabiliseerde spanningsbron ziet van
1.8 V. De basis van TS8 is uitwendig
bereikbaar om d.m.v. een extra con
densator eventuele zenerruis te elimi
neren.
De transistoren TS8 en TS9 vormen

een differentiaalversterker. Door de
toepassing van een constante stroom
bron in de colleclorketen van TS9, ge
vormd door een extra collector van
TS2, is met deze schakeling een versterkingsfactor van 2000 bereikt' De
uitgangsspanning van deze versterker
wordt toegevoerd aan de basis van
TS 1 I, welke met TS I 2 een Darlinglonschakeling vormt TSI2 is hierbij de
serieregeltransistor. De collector van
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TSI2 is zodanig naar builen uitge
voerd. dat hierachter een extra PNPof
zelfs een PNP-NPN combinatie kan
worden geschakeld om de uilgangsstroom te vergroten. Stroombegrenzing is mogelijk met I S 10. Wanneer de
spanning over een externe weerstand
tussen de punten I en 8 groot genoeg
wordt om TSIO open ie sturen, zal de
stroomsturing voor TS I I worden te
gengewerkt. Hierdoor gaal de regelaar
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De schakeling voor sturing
van de LED staat op hl:. 37.

14'

Fig. 6h. Printje vanaf onderzijde gezien.
van constante spanningsbron over naar
constante stroombron.
Voor frequentiestabiliteit is hel wense
lijk om een collector-basiscapaciteil
aan te brengen over 'I S9 bij gebruik als
lineaire regelaar R9 en R4 zijn aangebrachl om het regelcircuit te starten.
De overige onderdelen verzorgen de
juiste niveaus voor instelling van TS2
als constante stroombron.
De fig. 2 en 3 geven praktische voor
beelden van de LM 100 als serieregelaar. terwijl fig. 4 een schakelende
voeding voorstelt.
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Fig. 4. Schakelende
voeding.
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Praktische uitvoering

Daar de meeste ICs werken met een
spanning tussen de 3 V en 6 V. is de
schakeling voor de experimenteereenheid hierop aangepast, (fig. 5a). Met de
regelaar is de uilgangsspanning instel
baar tussen 2.5 en 9.5 V. waarbij deze
spanning bij een stroomafnamc van I
A nagenoeg constant is. Het bleek niet
nodig om de zenerruis te compenseren.
Ook van een instelbare stroombegrenzing is afgezien door het toepassen van
een krap berekende trafo. De schake
ling is uitgebreid meteen V - en A-me ter
en voorzien van een ..standby" scha
kelaar. Nu is het mogclijk om eerst de
spanning in te stellen alvorens deze op
de proefschakeling los te laten, (fig.
5b).
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Om het geheel te complementeren is de
voedingsprint. die de afmetingen heeft
van 5.5 bij 6,5 cm (met voedingselco
van 2500 p.F} weergegeven in fig. 6a en
6b.
Voor de opbouw van het kastje zie men
de foto’s, aan de achterzijde bevindt
zich een bakje voor het opbergen van
de snoertjes.
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Logische niveautester van Marconi

Dit voor de service-technicus ontwikkelde apparaat maakt
hel mogelijk om snel de waarde van een logisch signaal ie
bepalen, dal afkomstig is van bijv. DTL. TTL of RTL.
Hel onbekende niveau wordt via een probe toegevoerd aan
een elektronische schakeling welke d.m.v. enkele lampjes
aangeeft of hei niveau hoog, laag dan wel fout is. Hel ap
paraat onderscheidt de volgende situaties:
1) een zwevende in- of uitgang wordt gedetecteerd d.m.v.
een oranje lamp. Deze lamp brandt ook als alleen de
voedingsspanning wordt aangesloten. De lampbenaming luidt dan ook: ..Probe O/C". ofwel open circuitgeen probe contact.
2) laag niveau:
Tussen 0 V en -u0.5 V licht een groene lamp op (low logic).
3) fout niveau:
Tussen 0.5 V en 2.8 V knippert een heldere lamp (faulty
logic).
4) hoog niveau:
Boven 2,8 V brandt een rode lamp (high logic).

Verdere gegevens:
De opgenomen stroomslerkte van de schakeling bedraagt
ca. 55 mA van een 5 V-voeding als er één lamp brandt.
De opgenomen stroom van hel te lesten circuit (de probestroom) bedraagt ca. 0.25 mA bij een hoog niveau; in
andere gevallen minder.
Toelaatbare probespanning: Tussen - 15 V en +30 V DC.
Toelaatbare voedingsspanning: Tussen +5 V en +10 V.
Aanbevolen voedingsspanning: Tussen +4,2 en +8 V.

Dynamisch testen
De bovenste frequentiegrens wordt bepaald door de ingangscondensator Cl (1000 pF) en de uitgangsimpedantie
van het circuit dat wordt gelest.
Een impulstrein wordt gedetecteerd door het beurtelings
oplichten van de groene en de rode lamp. Bij LF-signalen
is het mogelijk om de duty cycle te bepalen (tot ca. 30 Hz).
De minimale impulsbreedte die kan worden gedetecteerd
hangt nauw samen met de eigenschappen van de toegepas
te lamp. Er verstrijkt tijd tussen het moment van ontste
ken en het moment dat dit zichtbaar is. Dit geldt ook voor
het doven in omgekeerde zin (hysteresis).
Wanneer er tijdens een impulstrein slechts één lamp
brandt, is het circuit defect.
Circuitbeschrijving
1) geen ingangssignaal
TS12 en TS13 vormen een astabiele multivibrator, waar
door TS14 open of dicht wordt gestuurd. Positieve impul
sen aan de collector van TS14 worden d.m.v. Dl I kort
gesloten, zodat C7 zich via D12 negatief oplaadt.
TS15 wordt zodoende voorzien van een negatieve voe
dingsspanning. Wordt er geen leslsignaal toegevoerd, dan
zal TS15 geleiden. R30 wordt geaard, zodat TSI6 ook
geleidt. TS17 spert. TS18 wordt opengestuurd en het
lampje ILP4 (probe O/C) gaat branden. D2 en D6 blok
keren de sturing voor resp. TS4 en TS5. zodat ILP1 en
ILP3 niet kunnen gaan branden. Sturing voor ILP1 is niet
aanwezig; er is geen ingangssignaal.
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A

Bij aarding van de probe of het toevoeren van een positieve
spanning zal TS15 gaan sperren, waardoor TS16 een
negatieve basisspanning krijgt toegevoerd. TS17 ge
leidt. TS18 spert. ILP4 gaat uit.

Componentenopstelling. De print is niet de achterzijde tegen de
frontplaat geplaatst Duidelijk zijn de uitsparingen voor de signaallampen te zien.
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Schakeling van de Marconi logische
niveautester.
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2) laag niveau
TS1 en TS2 vormen een schmitttrigger. welke met PI
zodanig is afgesteld, dat bij een laag niveau (tot +0.5 V)
TSI spert en TS2 geleidt. Hierdoor zal TS3 sperren en TS4
geleiden, waardoor ILP1 gaat branden. D4 blokkeert TS5.
de foutlamp kan niet branden.
Als het ingangsniveau stijgt boven 0,5 V zal de schmitttrig
ger omklappen. TSI gaat geleiden. TS4 sperren en de
groene lamp gaat uit.

* mi

3) hoog niveau
Een andere schmitttrigger bestaat uit TS7 en TS8. Met P2
wordt deze zodanig afgeregeld. dat boven - 2.8 V TS7 gaat
geleiden en TS8 sperren. Uiteindelijk wordt TS11 ge
stuurd. waarna ILP2 oplicht. D5 blokkeert TS5. de fout
lamp kan niet branden.
Beneden +2.8 V is de schmitttrigger in rust. TS7 spert en
TS8 wordt gestuurd. Ook TSII spert; de rode lamp gaat
uit.

LOGIC

©

4) fuut niveau
Wanneer hel ingangssignaal een waarde heeft tussen +0,5
en +2.8 V zijn zowel TS4 en TS18 gesperd. D4 en D5
geleiden nu dus niet. TS16 en TS18 worden niet gestuurd,
zodat aan de poortschakeling voor TS5 (D4. D5. D6)
..hoge" niveaus worden aangeboden. Samen met TS6
vormt TS5 een asymmetrische astabiele multivibrator met
een vrij lage frequentie. ILP3 zal nu gaan knipperen in dit
ritme.

MARCONI

!
q

TESTER.

TF27ltt 9

High

Logic.

Faulcy

Logic.

Low

Logic.

Probe

oe

INSTRUMENTS
ENGLAND.

<§>

___

Oos

&
OS

I

1
[RU
| 221.

I;?

ijs i'.'.’

«U I \

[PROBE Ö/cj

IfaULTV LOGIC

ÏE

R9

Imo
| >c«

3

©

&

I1’

si

Ir
-o

te. I"-'

i:;*.
c»

Rl»
1»Ck

te

T

RJO

OU JU

j—C--p M

l

[l“

OU

I ts>o

L©

-O

0'^,.

>00

HIGH LOGICj

O

Froiupaneel van de niveautester.

«OOO S.

[lOW LOGicj

LTD.

O'S

OS9

±0”

K.
1

O"31

Logische wasknijper-model 101
Stanley Electric ontwikkelde een IC-tester
voor DTL en TTL. waarmee op eenvoudige
wijze een goed/fout-indicatie wordt verkre
gen.
Zoals het opschrift doet vermoeden, kan de
ze adaplor rechtstreeks over het te testen
14- of 16-pens DIL-IC in de schakeling
worden aangebracht. Een draaiing van 180°
is hierbij mogelijk. Een ingebouwde diodcmatrix (geïntegreerd!) bepaalt, op welke
punten de voedingsspanning is aangesloten,
waarna deze wordt doorgeschakeld naar de
ingebouwde logica van de tester.
D.m.v. TTL-NAND’s wordt bekeken of de
aangeboden niveaus hoog danwel laag zijn:
zwevende ingangen worden hierbij als hoog
gewaardeerd.
Hel resultaat wordt doorgegeven aan een
LED-tableau. dal zich aan de bovenzijde
van de wasknijper bevindt, zodat met één
oogopslag is te zien welke pennen van het
IC onder lest hoog of laag zijn.
Zoals de foto laat zien kan men gebruik
maken van de mcegelevcrde plastic plaatjes
met IC-aanduidingen. welke boven op hel
LED-venster kunnen worden geplaatst, dit
om in- en uitgangen gemakkelijk te onder
kennen.
Verdere gegevens:
voedingsspanning 5 V DC + 0.5 V.
opgenomen stroom: 230 mA max.
ingangsbelasting: één TTL-circuit.

De afstand tussen IC's moet tenminste aan
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beide zijden 3 mm bedragen om de knijper
goed te kunnen plaatsen. Voor hel verwis
selen van de aanduidingsplaaljes is enige
handigheid vereist: een elegantere oplossing
zou ons inziens een schuifsysteem zijn.

waarbij een extra gleufje aan de zijkant van
de knijper het gemakkelijk inbrengen van de
plaatjes waarborgt Verder is dit een bij
zonder handig instrumentje, waaraan de
service technicus veel plezier kan beleven.

Datacommunicatie

CCITTIV24 - adapter
I 2-draads 1

r

REKENCENTRUM
computer «—» cont

•—•>

prr

.

GEBRUIKER

rerbmdmg^

modem

ri

-I t L----CCITT

CCITT

vierdraads'
verbinding •

rand
appara
tuur

!

I

linee -■
trol-

modem

terminal
■^-*övAS/?3j

beeldstation

Fig. 1. Mogelijke verbinding.
Afhankelijk van de appara
tuur twee- of vierdraads.

Dit voor de servicc-technicus ontwik
kelde apparaatje maakt het mogelijk
om in een oogopslag te zien, of een
datacommunicatieverbinding al dan
niet functioneert. Uitgangspunt hierbij
canon
dinnummer
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Belangrijke CClTT-interface signalen

is het zichtbaar maken van het belang
rijkste deel van de internationaal ge
standaardiseerde CC ITT-interface.
Fig. 1 geeft een willekeurig voorbeeld
van een eveneens willekeurige verbin
ding; het voert n.l. te ver om de talrijke
mogelijkheden te bespreken. Het ge
deelte tussen de zogenaamde ..line
control unit” en de ..modem” is het
• 6V

Fig 3. Zo wordt elk signaal
zichtbaar gemaakt.
meetpunt

ï

van CCITT o----- L
Plu9
BCI07

Fig. 2b. Print
layout.

ÜÜ r

bedoelde gestandaardiseerde deel van
deze verbinding. De tabel vermeldt de
belangrijkste signalen met de afkortin
gen en de CANON-pinnummers.
Voor de uitlezing wordt gebruik ge
maakt van LED's van het type MV10B.
welke door een transistor worden ge
stuurd. Voor het toevoeren van de
voedingsspanning is één ader (hier no.
10) opgeofferd.
Afhankelijk van het toegepaste type
modem en de soort verbinding kan ook
een andere ader worden gebruikt.
Het printje met de componenten vindt
u in fig. 2a en 2b. De foto toont de

praktische uitvoering. De LED's zijn
ondergebracht in een plastic instrumen
tenkastje no. 4. Elke LED is voorzien
van de signaalnaam. terwijl deze signa
len eveneens naar buiten zijn uitge
voerd om metingen mogelijk te maken.
Aan een zijkant (niet op de foto zicht
baar) bevindt zich eencontraplug. waar
op de modem kan worden aangeslo
ten. Het kabeldeel wordt verbonden
met de line control unit; de extra draad
met de +6 V.
Toepassing: Philips Electrologica te Apel
doorn.

33

DEEL 2 THEORIE VOOR BOUWONTWERPEN

Een wfcftrallflee: Gebruik eens Mss
De licht-emitterende diode, populair vertaald in „diodelampje”. is al geruime tijd
in de belangstelling. Talrijke fabrikanten hebben LED’s in hun programma op
genomen. De meest uitgebreide en veelzijdigste serie komt van Monsanto. Enkele
typen, welke alle zichtbaar licht uitstralen, worden hieronder besproken.
Algemeen
Wanneer een lichtemitterende diode in
doorlaairichting wordt aangesloten op
een gelijkspanning, zal de uitgestraalde
hoeveelheid licht afhankelijk zijn van
de stroom door de diode. De kleur
wordt bepaald door de toegepaste stof:
gallium arsenide fosfide straalt rood
licht uit; gallium fosfide geeft groen
licht. Fig. 1 geeft een eenvoudige
meetopstelling. Met de potmeter stel
len we de stroom in door de diode,
welke op de mA-meter is af te lezen.

I--- vCc<™

Pfsoo

'TO 100mA

__ I__

Fig. 1

De V-meter geeft de spanningsval over
de diode aan. Bij het vergroten van de
stroom zal de intensiteit (= lichtop
brengst) toenemen. De belangrijkste
eigenschappen van deze dioden zijn:

1. klein tot minuscuul van afmetin
gen
2. zeer lange levensduur, 106 uur
nom.
3. snel in- en uit te schakelen, 1 tot 5
nanosec
4. goed zichtbaar helder licht, golf
lengte 6300-7000 A
5. gering stroomverbruik bij lage
spanningen
6. schokvast, trilvrij
7. groot toe te passen temperatuurgebied, -55 tot +100 °C
8. gering opgenomen vermogen, 80
tot 250 mW
9. niet over te belasten, alleen voor
zeer korte tijden
10. alleen te solderen
Typebespreking
1. De eerste ontwikkelingen van Mon
santo zijn de LED’s MV1 en MV2,
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welke resp. rood en groen licht uitstra
len. De fig. 2a en 2b geven een indruk
van de helderheid en hel uitgestraalde
vermogen van de MV1. Ter vergelij
king geven de grafieken van fig. 3a en
3b de specificaties van de MV2 weer.
Onmiddellijk valt nu op, dat zowel de
helderheid als de hoeveelheid uitge
straald licht van de MV2 beduidend
minder zijn dan bij de MV1. Toepas
singen zullen dan ook voornamelijk ge
zocht dienen te worden in de industrie
op die plaatsen, waar geen direkt inval
lend licht kan optreden (dit geldt voor
beide typen). Hierbij kan worden ge
dacht aan filmapparatuur, terwijl de
dioden ook geschikt zijn als lichtbron
voor bandlezers en kaartlezers. Beide
dioden zijn ondergebracht in een TO-18
behuizing en voorzien van een epoxy
lens.

Rechtstreekse sturing uit een IC levert
in de meeste gevallen moeilijkheden
op. tenzij met een kleinere lichtop
brengst kan worden volstaan. Voor
volledige uitsturing kan men een transis
tor tussenschakelen.
llt. LJx’OO

20

U

1

! i I

2. Voor het iets ..zwaardere" werk
komen we terecht bij de MV10B en C.
Deze dioden geven helder, rood licht
en zijn eveneens voorzien van een TO18 behuizing. De lens van de MV10C
is zodanig uitgevoerd, dat hier sprake
is van diffuus rood licht. De lichtop
brengst is groter dan bij de voorgaande
typen, (fig. 4).
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3. Een ander type is de MV50. dat zich
uitstekend leent voor toepassingen in
miniatuurschakelingen. omdat deze
diode op zichzelf al bijzonder kleine af
metingen heeft. Het lichtemitterend
materiaal, aangebracht op een ..plaat
je” van ca. 1 mm2, is omgeven door
een epoxydruppeltje. hetgeen minima
le afmetingen waarborgt.
De diode is goed bruikbaar in digitale
schakelingen. Dit type kan (eventueel
tussen de IC’s) op de print worden
gesoldeerd voor het weergeven van het
hoog of laag zijn van belangrijke logi
sche niveaus. Uit fig. 5a en 5b blijkt,
dat de helderheid en de lichtopbrengst
al vrij groot zijn bij een kleine stroomsterkte (ca. 750 ft-L bij 20mA). Dit
impliceert, dat deze dioden recht
streeks uit IC’s zijn te sturen.
4. Een elegante vervanger voor indicatielampjes is verkrijgbaar onder typenummer MV5022. Deze diode heeft een
rode epoxylens en straalt eveneens hel
der rood licht uit.

Fig. 11b
R = 220 Q

ó

MVSO
I MV1OB/C

M/l 45 SOmA
*MV2 SOmA
••MV1QB/C.MVSQ22
SOmA

SN74OI
TTL
12 '5*

Fig 12b
Deze serie diodelampjes omvat even
eens de typen MV5020- transparante
lens; MV 5021- transparant diffuus en
MV 5023. rood diffuus. Daar deze
diode bij uitstek geschikt is voor paneelmontage wordt een plastic clip met
opvulring meegeleverd.
Fig. 6 toont aan. dat de lichtopbrengst
beter is dan bij de MV50. daar de
toelaatbare stroom groter is. Als voor
beeld geeft fig. 7 de spanningsval over
een diode in doorlaatrichting bij ver
schillende stroomsterkten. Om het ge
heel te complementeren zijn in de fig.
8. 9 en 10 de afmetingen van de dioden
weergegeven.

Enkele schakelingen
De MV50 kan. volgens fig. II. recht
streeks uit TTL worden gestuurd. De
serieweerstand is zodanig gekozen, dat
de fan-outstroom voor het IC (max. 16
cnA) niet wordt overschreden. Met
evenveel succes is een MV10B of C
hier toe te passen onder dezelfde con
dities; de lichtopbrengst blijkt voldoen
de. Voor grotere stroomsterkten is het
noodzakelijk om een extra transistor
toe te passen, (fig. 12).
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Fig. 16a

dit» lijn 2

BH 7

Fig. 16b

BIT 6

BITS

[5Zc

data I • rag 1

dat» lijn I

data2rrtg 2

data hjn 2

Fig. 14a

data 3 * rag 3

data hjn3

Fig. 14b
data i? rag t

data lijnt
SN7tO1

[]-«zK

Fig. 16b. Vereenvoudiging van fig.
Voordeel is minder LED's nodig.
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MV10B/C

Fig. 15

mogelijk om een bepaald register te
selecteren. Ieder register heeft een af
zonderlijk display. De ,,inhoud” (= de
stand) van het gekozen register wordt
nu d.m.v. het overeenkomstige LED =
display weergegeven.
Merk op. dat dit eigenlijk een te dure
oplossing is. Het wordt eenvoudiger,
als een zgn. ,,wired-or”-schakeling
wordt toegepast, zie hiervoor fig. 16 b.
Met de schakelaar in de stand DATA
1 wordt datalijn 1 hoog, zodat de in
formatie van register 1 (REG I). welke
bijv, uit 8 bits bestaat, significant
wordt. De andere registers zijn gelij
kertijd geblokkeerd, daar de overeen
komstige datalijnen aan aarde liggen.
Tenslotte geeft fig. 17 een toegepaste
|---------------------1-----------2.5

9.5 V

m VSO 22

u

1*20 25 mA
2N2219

Proefopstelling van verschillende LED's op de expertmenteereenheid.

| BAY38
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Bij deze schakelingen is hel wel zo. dat
de LED sneuvelt bij hel uitvallen van
de transistor doordat de stroom on
voldoende wordt begrensd. Merk op.
dat bij toepassing vanNAND'sde LED
invers werkt: Ingangen hoog, uitgang
laag, de transistor wordt niet gestuurd.
Fig 13 geeft het basisschema voor
DTL. Door de kleine spanningsval
over de dioden is hel mogelijk serie-

schakeling toe te passen, (fig. 14 a en
b).
Voor het verkrijgen van constante
helderheid geeft fig. 15 uitkomst, waar
bij een thermistor zorgt voor temperatuurscompensatie. In de digitale tech
niek kunnen LED's uitstekend worden
toegepast bij het statisch weergeven
van bijv, de stand van registers: zie fig.
16a. Met een keuzeschakelaar is het

Bij het zichtbaar maken van de logische
niveaus in MOS-techniek d.m.v LED's
doen zich de volgende problemen voor:
a. De meeste LED's beginnen pas goed
zichtbaar te emitteren bij een
stroomsterktc van 15...25 mA.
b. MOS-circuits leveren over het alge
meen geen stroom; de voedings
spanningen zijn relatief hoog.
c. LED's werken op een lage spanning
- voorschakelwecrstand noodzake

schakeling voor sturing van een diodelampje MV5022. Bij variabele voe
dingsspanning zal de stroom door de
LED redelijk constant blijven, terwijl
de lichtopbrengst ruim voldoende is om
op te vallen.
* VDD

cos/MOS

R
mv

Fig. 2a.

//

Fig. I-

■

MOS

I•P4A#

cos/mos

55

-rt-

2b

lijk.

d. Er is een extra aanpassingscircuit
nodig, dat geen ingangsstroom
vraagt om het MOS-clement niet te
belasten, bijv, een MOSFET of JFET, met hierachter een stroomversterker.
c. Bij gebruikmaking van de relatief
hoge MOS voedingsspanning zijn al
gauw voorschakelwcerstanden van
0.5 W noodzakelijk - hetgeen extra
printruimte vergt.
Bovenstaande overdenkingen hebben
geleid tot een interessante LED. die bij
een voorwaartsstroom van slechts 1 mA
(!) een helder rood licht emitteert. Deze
LED is het best op zijn plaats op prin
ten. rechtstreeks in de schakeling, of op

Fig. 17 De LED is hier aangesloten op de
variabele voedingspanning van de experimenleereenheid.

of ROM
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(geaard)
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Fig. 2b.

wire wrap pennen gesoldeerd, waarbij
direct invallend licht bij de controle van
de logische niveaus moet worden ver-

poort en

6,8*

VDO

(naar -I2V)

VCG

Fig. 2c.

meden, omdat de lichtopbrengst ca. 100
ft-lamberts bedraagt.
De maximale stroom van deze MV55
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bedraagt 4 mA. maar bij sturing door
een blokspanning van 1 /^meteenduty
cycle van 0.1% is een piekstroom van
400 mA toegestaan. Door de speciale
constructie van de lens ontstaat een

smal lichtbundeltje, (fig. 1). Enkele
toepassingen geeft fig. 2. Om onder
scheid te maken tussen het oplichten
van de LED bij een hoge of lage uitgang
van het MOS-circuit zijn in fig. 2a en b

Door het anti-parallel samenvoegen
van twee LED's in één behuizing is er
een indicator ontstaan, die met een
voorschakelweerstand op een wissel
spanning kan worden aangesloten. De
MV 5094. die speciaal voor dit doel is
ontwikkeld, bevat twee rood oplichlendc dioden. Door de geringe warmteont
wikkeling. de lage stroomopname
(20...50 mA) en de lange levensduur is
deze uitvoering te prefereren boven een
gloeilampje op die plaatsen, waar geen
overdreven helderheid noodzakelijk is.
Hetzelfde geldt voor de MV 5491. die
een rode en een groene LED bevat Fig.
1 geeft het kleurenspectrum weer. Af
hankelijk van de hoek, waaronder men
kijkt, is alleen de rode of de groene
LED zichtbaar, of ziet men ze beide
naast elkaar branden, hetgeen een
grappig effect oplevert - over het nut
van deze toepassing valt te twisten.
Anders wordt het. als men de MV 5491
toepast in gelijkspanningsbedrijf. Deze
LED is bij uitstek geschikt als polariteitsindicator.
Uit fig. 2 en 3 blijkt, dat de rode LED
een grotere stroom mag voeren dan de
groene, waarbij de intensiteit eveneens
groter is. Afhankelijk van de stroom
richting zal dus óf de rode, óf de groene
LED oplichten. In TTL schakelingen is
een voorschakelweerstand noodzake
lijk. Om de lichtopbrengsten aan elkaar
gelijk te maken, wordt in serie met de
rode LED een diode opgenomen, waar
over ca. 1 V valt. Wanneer de groene
LED oplicht, staat deze diode gesperd.
In beide gevallen wordt de stroom
begrensd door een weerstand, (fig. 4 en
5). waarbij moet worden opgemerkt,
dat de LED-stromen maximaal zijn.
Een interessante toepassing is. om met
deze LED de stand van een flipflop aan

te geven. Als de groene LED oplicht.
is de flipflop gesel. Brandt de rode, dan
is deze geresct. In fig. 6 is deze schake
ling gegeven. Een variant geeft fig. 7.
waarbij de rode LED feller brandt dan
de groene. Ook in een logische probe
is deze LED toe te passen - een simpe
le suggestie met 1 IC geeft fig. S.

de mogelijkheden gegeven. In fig. 2c
werkt de LED niet alleen als indicator,
maar ook wordt er een hoge impedantie
gevormd voor de achtergeschakeldc
TTL-poort als de MOS-uitgang laag is.
Inl: Techmation. Schiphol-Oost.
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Shiftregisters met JK-flipflops
o.a. toe te passen voor
neon lichtreclame
Inleiding
Wat is een shiftregister? Vertaald in
..normaal ' nederlands komt dit neer
op schuifregister; voor de kreet ..regis
ter” zijn in het woordenboek allerlei
omschrijvingen te vinden In ons geval
wordt dit het meest benaderd door
..bladwijzer “-elektronisch
vertaald
wordt dit dan:
..Het aanduiden van een bepaalde toe
stand uit een vaste reeks”, ofwel een
..1 uit n”-keuze. waarbij ,.n" de reeks
voorstelt.
Technisch gezien zijn er echter twee
mogelijkheden. Of men stopt, zoals bo
venomschreven. in een bepaalde stand
en gebruikt deze. c.q. maakt deze
zichtbaar, óf men laat zien, welke
standen zijn gepasseerd en maakt deze
allemaal zichtbaar! Deze twee typen
registers zullen achtereenvolgens wor
den besproken, maar eerst zal worden
ingegaan op de werking van een JKflipflop.

JK-flipflop
De JK-flipflop. welke hier wordt be
doeld. is van het type SN SN7473. Dit
IC bevat twee identieke circuits vol
gens het J K-master-slave principe;
(fig. 1). Om u niet af te schrikken en
niet te vervallen in theoretische be-

spiegelingen zal worden volstaan met
een korte verklaring van de werking.
In fig. 2 is het ..symbool” van deze
flipflop getekend. Achtereenvolgens
zullen nu de eigenschappen worden
besproken aan de hand van de ingan
gen. Voor de aansluitingen van de DILbehuizing zie fig. 3.

Clear ingang
Over de clear-functie kunnen we kort
zijn. Deze werkt onafhankelijk van de
andere ingangen. Bij normaal gebruik
van de flipflop dient dit niveau hoog te
zijn, resetten vindt plaats door deze
ingang even laag te maken: het resul
taat is. dat Q laag wordt en Q' hoog.
Merk op. dat de flipflop geblokkeerd
blijft bij het constant laag houden van
de clear-ingang.
J en K ingangen
Deze ingangen kan men beschouwen
als de ..programmeeringangen” van de
flipflop, ze worden gebruikt voor het
inlezen van een hulpflipflop; een ande
re benaming hiervoor is de ..master”.
Het inlezen van de ..master” kan men
bereiken door het aanbieden van een
constant niveau, óf door een positieve
impuls aan J en/of K toe te voeren.

Klokingang
De ..klok” wordt gebruikt om de aan
wezige informatie van de ,,master”
door te geven aan de ..slave”. waarvan
de uitgangen Q en Q' naar buiten zijn
uilgevoerd. Het doorgeven van de in
formatie van ..master” naar ,,slave”
heeft plaats op de achterflank van de
positieve klokimpuls.
Uit het bovenstaande volgen de onder
staande eigenschappen:
Wanneer J en Q' hoog zijn, zal op de
volgende klokimpuls Q' laag en Q hoog
worden. Wanneer K en Q hoog zijn, zal
op de volgende klokimpuls Q laag en Q'
weer hoog worden. Hieruit volgt, dat
bij gelijktijdig hoog zijn van J en K de
klokfrequentie door de flipflop wordt
gedeeld; na twee klokimpulsen staan
de uitgangen weer in de beginstand —
aan de uitgang kunnen we zodoende
een symmetrische blokgolfvorm ver
wachten.
Stel: J=l. K = 0. Q=l. Q' = 0.
Wanneer K nu van ..laag” naar
..hoog” gaat zal de volgende cyclus
worden doorlopen:
Daar K met een impuls is in
gelezen (master) zullen de uitgangen
van niveau veranderen op de eerst
volgende klokimpuls (Q: = 0. Q':=l).
Fig. 2. Symbool
JK-flipflop.
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Fig, la. Blokschetna van de SN7473.

Fig. 3. Aansluitingen SN7473.
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Omdat J in dit geval verondersteld is
hoog te zijn, zullen de uitgangsniveaus
weer terugvallen in de beginstand
(Q:=l, Q': = 0) op de tweede klokim
puls en dit niveau behouden, totdat K
weer wordt ..gepulst".
Nu we de gedragingen van een JK-flipflop kunnen doorzién, verdiepen we
ons even in het probleem om enkele
flipflops zodanig te koppelen, dat hier
uit een schuifregister ontstaat.

1. n-bit shiftregister
Wanneer we van een reeks JK-flipflops
de Q-uitgang verbinden met de J-in
gang van de volgende; alle klokimpulsingangen doorverbinden en dit even
eens doen met de resetingangen, dan
ontstaat een schuifregister, (fig. 4). Als
we er bovendien voor zorgen, dat de
eerste J-ingang of Q-uitgang hoog is van.de eerste flipflop is de ,.master”
ingelezen ófwel de ..slave" geset dan zullen bij elke klokimpuls de flip
flops opeenvolgend geset en gereset
worden! De eerste flipflop is geset
verondersteld; op de klokimpuls wordt
deze gereset en gelijktijdig wordt de
volgende geset (Q wordt hoog); dit gaat
zo door tot er een resetimpuls wordt
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1 klok

gegeven. Stellen we een waarheidstabel samen, dan zal het impulsverloop
aan de uitgangen er uitzien als fig. 5
aangeeft.
Afhankelijk van de toepassing zijn er
enkele manieren om de eerste flipflop
te setten, of de ..master*' in te lezen:
a) met een monostabiele multivibrator
(zie fig. 4a) is het mogelijk om d.m.v.
een resetimpuls ook de eerste flipflop
te setten; het eerste registerbit wordt
hoog. Dit kan men verwezenlijken,
door van de eerste flipflop de resetingang niet aan te sluiten en de Q'-uitgang
even laag te maken, het zogenaamde
,,forceren” van de uitgang naar aarde.
In fig. 4 is dit systeem weergegeven, dit
grapje gaat echter alleen op, als de
klokingang hoog is!
Belangrijk; Let er wel op, dat de resetingang niet wordt aangesloten, daar
anders de flipflop kan worden vernield!
Bij een reset wordt Q' immers hoog
gestuurd; wanneer we de uitgang der
,,totempaal" rechtstreeks aarden, kan
de stroom de toelaatbare fan-out belas
ting overschrijden - ook al is het
moment, waarop dit gebeurt, vrij kort.
b) een andere mogelijkheid is, om met
de one-shot generator de J-ingang van

de eerste flipflop even hoog te maken.
Hierdoor wordt de ..master" ingelezen
en zal op de eerste klokimpuls de flip
flop worden gesel, enz.
Het bovenstaande is voornamelijk toe
te passen als er slechts één cyclus
wordt doorlopen - het is niet mogelijk
om de laatste Q-uitgang rechtstreeks te
verbinden met de J-ingang van de
eerste flipflop, want door de resetimpuls worden alle Q-uitgangen laag en is
dus ook de J-ingang van de eerste flip
flop laag, zodat een positieve impuls uit
een monostabiele multivib. niet het
gewenste effect sorteert. Bovenstaan
de schakeling komt dus het meest
overeen met de alombekende stappenschakelaar. Door de uitvoering on
der a) genoemd te kiezen, wordt dit een
roterende schakelaar, welke door een
resetimpuls in de heginstand komt. De
uitvoering onder b) genoemd stopt in
de ruststand ( = nulstand), nadat de ge
hele cyclus is doorlopen.
Een interessante uitbreiding is het aan
brengen van een extra keuzeschakelaar
zoals dit in fig. 4 is aangegeven; hier
mee is de schakeling ineens universeel
bruikbaar geworden. Staat deze scha
kelaar in de laatste stand, dan heeft

één cyclus

O

Fig. 4. n-bit
shiftregister.
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rotatie plaats. In de vrije stand wordt
er slechts één cyclus doorlopen.

Wat zijn de mogelijkheden in een ande
re schakelaarstand echter? Stel, we
plaatsen het moedercontact op uitgang
E. Er zal nu een cyclus worden doorlo
pen. zoals fig. 6. dit aangeeft. Hieruit
is nog een mogelijke toepassing van dit
register te halen en wel als n-deler!
Wanneer we gebruik maken van uit
gang A is gemakkelijk in te zien, dat de
klokfrequentie wordt gedeeld, afhan
kelijk van de stand van de schakelaar.
Op deze manier ontstaat zo een uni
versele deelschakeling, die vrij een
voudig is te realiseren. Door gebruik te
maken van dit type flipflop ligt de kost
prijs op ongeveer f 1,50 per bit.

2. Vul- of volloopregister
Een andere mogelijkheid is, om zowel

de Q-uitgang van de flipflop te ver
binden met de J-ingang der volgende,
alswel de Q'-uitgang van de eerste te
verbinden met de K-uitgang der twee
de, enz.
Door het geven van een reset worden
alle Q'-uitgangen hoog en alle Q-uitgangen laag. Verbinden we nu van de
laatste flipflop de Q'-uilgang met de Jingang van de eerste, ook de K-ingang
van de eerste met de Q-uitgang van de
laatste flipflop, dan ontstaat een geheel
ander type register - zie fig. 7. Door
de resetimpuls wordt de ..master” van
de eerste flipflop ingelezen, zodat op
de eerste klokimpuls uitgang A hoog
wordt.
Op de volgende klokimpuls kan flipflop
A niet worden gereset, daar de Kingang niet hoog is geweest. Wel kan
flipflop B worden geset (de ,,master”
is al ingelezen met het hoog worden van
A).

Dit gaat zo door, totdat de laatste flip
flop is gesel; het register loopt vol! Op
het moment, dat de laatste flipflop is
geset, zal ingang K van flipflop A
eveneens hoog worden met als gevolg,
dat op de eerstvolgende klokimpuls
flipflop A wordt gereset. Op hun beurt
zullen nu de andere flipflops volgen,
totdat de begintoestand weer is bereikt;
het register loopt leeg.
Ter verduidelijking biedt de waarheidstabel van fig. 8 de oplossing. Dit soort
register zou op zijn plaats zijn bij licht
reclames e.d. Wanneer we aan de uit
gangen A t.m. H een transistor met een
lampje denken, zullen ze één voor één
gaan branden en blijven branden; op
deze manier is het mogelijk om op een
voudige wijze de „neongevelreclame”
na te bootsen. Een interessante toe
passing van deze registerschakelingen
komt bij de dobbelsteen aan bod.
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Getalgenerator
Het dynamisch omzetten van een decimaal
getal in een binaire waarde.
Inleiding: Het blijft tamelijk ver
moeiend om een decimaal getal te
,.vertalen” in een binaire waarde.
Neem als voorbeeld het getal 1000; hoe
wordt dit binair geschreven? De meest
voor de hand liggende methode is wel,
om steeds de grootste macht van 2 te
nemen die hel getal 1000 benadert en
dit bedrag er af te trekken. Van de rest
nemen wc weer de grootste macht van
2, totdat er aan het eind niets meer
overblijft. Wanneer we dit dus doen
voor decimaal 1000. dan vinden we:

10°0(deC)= 29+28+27+26+25 + 23,

om een vergelijkerschakeling te ont
werpen, die de ingestelde decimale
waarde continue vergelijkt met de bi
naire uitkomst.
Op het moment, dat deze waarden
overeenkomen, dient de binaire teller
te worden geblokkeerd, zodat het ge
wenste decimale getal binair staat
..weggeschreven” in de teller Omdat
het vrij gecompliceerd wordt om het bo
venstaande uit te voeren, is er gezocht
naar een indirecte methode. Dit heeft
als voordeel, dat de toepassingen groter
kunnen zijn. De vergelijkerschakeling
wordt als zelfstandige eenheid uitge
voerd.

ofwel

1000(dcc)= lllll()IOOO|b,n,
Bij een getal als dit. dat eindigt op een
stel nullen, wil het wel eens voorkomen
dat men het laatste bitje 2° in de haast
vergeet, hetgeen kan leiden tot totaal
verkeerde uitkomsten.
Omdat wij in de twintigste eeuw leven
?n graag ..bij de tijd” zijn, denken we
neteen aan het elektronisch reken
wonder, dat bovenstaande problemen
in een fractie van een seconde kan
oplossen — ,,de computer”. Het is dan
ook de hoogste tijd, dat wij zelf eens een
poging wagen om op dit gebied eens iets
te bouwen - de eerste stap hiertoe is
een elektronische oplossing van bo
venstaand probleem.

Enkele eisen die we kunnen stellen zijn:
1. eenvoudige bediening
2. simpele instelling van het decimale
getal
3. snelle binaire uitkomst
4. visuele controle op zowel het berei
ken van de ingestelde decimale
waarde als ook de binaire waarde
5. gemakkelijk uit te breiden voor gro
tere getallen en/of meerdere toepas
singen
6. uitsluitend gebruik maken van de
SN54/74 JC-serie.

Het principe van vergelijken
Voor het instellen van hel decimale
getal ligt het voor de hand, dat we
gebruik maken van zogenaamde duimwielschakelaars. Deze zijn vrij klein en
gemakkelijk te bedienen. Een nadeel is
echter, dat de kostprijs voor het type
dat wc hier toepassen, nogal aan de
hoge kant is (ca. f 20,— ). Maar het is
heel eenvoudig om zelf zo n schakelaar
samen te stellen.
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Voor het vergelijken hebben we een
binair gecodeerde schakelaar nodig,
m.a.w. de decimale waarde slaat in
BCD-vorm aan de uitgangen van de
schakelaar. Onze schakelaar heeft 10
standen (cijfers 0 t/m 9) en bezit vier
secties. A. B. C en D. In elke schakelaarstand staat het aangegeven decima
le getal (stel 3) als binair getal (dus
DCBA=0011) aan de uitgang. Wan
neer we de
en - aansluitingen om
draaien slaat het inverse van dit getal
aan de uitgang! In dit voorbeeld
DCB/\ 1 100. Door middel van een
extra schakelaar is dit eventueel in te
stellen. Als vergelijkend element ma
ken we gebruik van de exclusieve-OR.
Zoals u (nog) weet is bij ..gelijke”
ingangen (beide ingangen hoog of laag)
de uitgang laag. Bij tegengestelde in
gangen is de uitgang hoog. Van deze
laatste eigenschap is bij dit ontwerp
gebruik gemaakt. Als ..input” voor de
exclusieve-OR gebruiken we de duimwielschakelaar, waarmee wc de inverse
waarden van het uit te coderen getal
instellen. Rest nog, om de inverse
waarde te vergelijken met de reële
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Globale opzet
Het hart van de schakeling is een im
pulsgenerator met een tamelijk hoge
frequentie om snel de gewenste binaire
waarde te vinden. De impulsen voeren
we toe aan een binaire teller, die is op
gebouwd uit JK-flipflops. Aan deze tel
ler worden een scherp-gedefinieerd
aantal impulsen toegevoerd; de eis is
echter, dat deze impulstrein variabel is
binnen wijde grenzen. Hel is dus zaak.
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waarde om de uitgangen van de exclusievc-OR hoog te maken.
Als we nu een dccadctellcr nemen
(SN7490) en hieraan impulsen toevoe
ren. dan zullen de uitgangen bij elke
impuls steeds binair het aantal toegevoerde impulsen weergeven. Geduren
de elke tellercyclus is de binaire waarde
van de teller slechts éénmaal invers met
de ingestclde waarde van de duimwielschakelaar — en dat was ook de
bedoeling.

Verdere uitwerking
Op het schema van de binaire vergelij
ker vinden we een oscillator met een
hcrhalingsfrequentie van 10 MHz. De
uitgaande impulsen worden toegevoerd
aan een poortschakeiing. Wanneer de
RS-flipflop is gereset, zal de andere
poortingang hoog zijn. De impulsen van
de oscillator verschijnen zodoende aan
de uitgang van de NAND. De impulsen
worden toegevoerd aan de binaire teller
voor het uitcoderen van de binaire
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waarde van het decimale getal, dat met
de duimwielschakelaars is ingcsteld. De
impulstrein wordt ook toegevoerd aan
de vergelijkerschakeling. Deze bestaat
in ons voorbeeld uit vier decadetellers,
mét bijbehorende cxclusieve-OR en
achtergeschakelde poorten.
Op elke impuls aan de binaire teller zal
ook de hulpteller (= vergelijker) één
stand worden opgehoogd. De 9-0 overgang wordt hierbij doorgegeven aan de
volgende decadeteller, enz. enz. Wan
neer de ingestelde stand van de duim
wielschakelaars wordt bereikt (hier
5389) zullen de uitgangen van alle
exclusieve-OR’s hoog worden. De uit
gangen van de achtergeschakelde

IS

X • lil

binair
display

reset in

10

NAND's (SN7420) worden gelijktijdig
laag, zodat de uitgang van de gekop
pelde NAND’s (SN7401) hoog wordt.
Door middel van een inverter wordt nu
de RS-flipflop geset, waardoor de oscillatorpoort wordt geblokkeerd. De
poortuitgang wordt hoog. Tevens gaat
er een lampje branden. Dit is het mo
ment, dat het gewenste getal in binaire
vorm in de hoofdteller staat! De uitgang
van de RS-flipflop. die het lampje
stuurt, gaat ook naar de klokingangen
van de buffers (SN7475), zodat de
decimale waarde wordt doorgegeven
aan het 7-segmenl display. Uiteraard
dient dit getal gelijk te zijn aan het
ingestelde duimwielgetal.

N

O

X X

Fig. 6. Binaire teller
(hoofdteller).

Willen we een ander getal, dan stellen
we de duimwielschakelaars in en geven
een resetimpuls. De resetingang voor de
binaire hoofdteller wordt even laag, de
overeenkomstige ingang voor de hulpteller wordt even hoog De oscillatorimpulsen worden weer vrijgegeven en
een volgende cyclus gestart. Aan hel
eind van de cyclus verdwijnt het vorige
decimale getal uit het 7-segment display
op het hoog worden van de klokingang
en wordt het laatste overgenomen.
Om geen moeilijkheden te krijgen bij
het resetten verdient het aanbeveling
om ook het resetten van de RS-flipflop
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Fig. 7. Inverse getalgenerator.
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te sturen vanuit de monostabielc multivibrator.
Voor de maximaal te verwerken getal
len zie men de betreffende tabel - ook
de oscillatorfrequcntie is naar behoefte
aan te passen.

De ..inverse" getalgenerator
Het dynamisch omzetten van een binair
getal in een decimale waarde.
Evenals bij de vorige schakeling is het
ook nu weer noodzakelijk om een
rcfcrentic-cenheid te bouwen, welke
continue instelbaar is. Ditmaal kan de
ze niet bestaan uit duimwiclschakelaars. maar worden ..gewone” omschakelaars toegepast, waarmee men een
..()” of een ,.1” kan instellen.
De ingestelde binaire waarde moet
echter tegengesteld zijn aan het om te
zetten binaire getal, dat dus vertaald

dient te worden in normaal cijferschrift.
Aan elke schakelaar wordt een cxclusieve-OR gekoppeld. Door nu een
binaire teller te laten ..vollopen", zal
hierin het binaire getal ontstaan. De tellerstandcn worden eveneens, bit voor
bit. toegevoerd aan de exclusieve-OR
schakeling. Wanneer het binaire getal
in de teller staat, zullen de uitgangen
van alle cxclusievc-ORs hoog zijn! Op
dit moment wordt er een poort geblok
keerd. waarmee de klokimpulscn wor
den verboden, zodat de binaire teller
blijft staan in deze stand.
Parallel aan het vullen van deze ..hulp
teller” worden dezelfde impulsen ook
toegevoerd aan de hoofdteller — een
BCD-teller met decodeerschakeling zodat bij het blokkeren van de ingangsimpulsen deze teller de gewenste deci
male waarde weergeeft! Door het set
ten van een hulpflipflop zal er weer een

lampje gaan branden, dat een indicatie
geeft van de aanwezigheid van het
gewenste decimale getal. Met de resetschakelaar wordt deze flipflop gereset,
de lamp gaat uit en met de monostabiele
multivibrator worden nu resetimpulsen
toegevoerd aan de binaire hulpteller en
aan de hoofdteller.
Ook bij deze schakeling is het mogelijk
om tussen hoofdteller en decodeerschakeling een buffer te plaatsen; de klokingang hiervan wordt nu verbonden met
de uitgang van de hulpflipflop, zodat
het display normaal stilstaat op het
vorige getal. Eerst bij het setten van de
flipflop zal de gewenste decimale waar
de zichtbaar worden.

Beide schakelingen zijn (nog) niet in de
praktijk uitgetest.

45

Elektronisch gedobbe!
Deel 1: Het hoe, waarom en

Inleiding
Bij verschillende spelen wordt gebruik
gemaakt van één of meer dobbelste
nen. Dank zij de digitale techniek, is
het mogelijk om deze stenen na te
bootsen. Dit biedt tevens de gelegen
heid om onzekere factoren - zoals
moeilijk te controleren worpen bij het
onder de tafel rollen van de dobbel
steen. of het ..constant zes gooien”, na
een ..speciale behandeling” van de
steen -. te voorkomen, c.q. uit te
sluiten. Ook de ..mens erger je wel”factor. waarbij door rondvliegende ste
nen menigeen in ijltempo naar de huis
arts werd getransporteerd, vervalt nu.
Mocht men willen gooien, dan betekent
dit een financiële strop, men zal zich
ten minste wel tweemaal bedenken!
In navolging van andere auteurs wordt
hier getracht een zo universeel mogelij
ke dobbelsteen op te zetten, waarbij
ook wordt teruggegrepen op reeds door
anderen gesuggereerde ideeën, welke
echter onontbeerlijk blijken voor een
eenvoudige benadering van ons ont
werp. zoals na doorworstelen van dit
verhaal zal blijken.
Dobbeltheorie
De eerste vraag, die we ons stellen is
natuurlijk: Wat is er nodig ter naboot
sing van een dobbelsteen? Welnu, in de
eerste plaats een display, dat het aantal
gegooide ogen weergeeft; meestal be
staat dit display uit lampjes. Om elek
tronisch te ..werpen” is een impuls
generator nodig, die per worp een
ongedefinieerd aantal impulsen af
geeft.
Aangezien een normale dobbelsteen
zes cijfers kent, kan men deze impulstrein met succes toevoeren aan een
zesteller, die na de worp in een bepaal
de stand blijft- staan. Na uitcodering
van deze tellerstand in het aantal
..ogen” is de worp dan zichtbaar op het
display, zie fig. I. Hiermee is werkelijk
alles gezegd over het principe, dat wel
zeer eenvoudig is. de uitwerking hangt
geheel af van de persoonlijke wensen
Start

puisgen

teller

decoder

display

en het bedrag dat men er aan wil beste
den.
Decodeerschakeling
Hel punt, dat de meeste problemen
geeft bij dit ontwerp is de decodeer
schakeling; om het aantrekkelijk te
maken worden hier enkele systemen
besproken.
Uitgangspunt hierbij is. dat van een
zesteller, opgebouwd uit flipflops, de
beide uitgangen beschikbaar zijn. Deze
uitgangen noemen we: B B'. C-C'; DD'. Dit komt overeen met de compleet
geïntegreerd verkrijgbare zesteller
SN7492. waarvan echter alleen de B.
C en D uitgangen naar buiten zijn uitge
voerd.
Met een extra SN7400 of SN740I kun
nen de ,.accent”-uitgangen gemakke
lijk worden gerealiseerd door inverte
ren van deze uitgangen, (fig. 2).

Eerste systeem

Decodeerschakeling met conventionele
onderdelen of NAND’s.
Bij de ..ogen” van de dobbelsteen zijn
enkele letters geplaatst (fig. 3). Nu is
het mogelijk om een zogenaamde
..dobbelsteencode” samen te stellen,
welke, bij elke worp, het achtereen
volgens oplichten van de ogen weer
geeft (fig. 4a). Hiernaast plaatsen we

P = B.C'.D 4- B'.C.D' • B'.C.D.
B.C’.D 4- B'(C.D' + CD)
B.C'.D 4- B'.C
Uit de eerste functie kan nog de voor
waarde C' worden geschrapt, zodat als
uiteindelijke vorm voor P =
B'.C) ontslaat.
(B.D
Q = B'.C'.D 4- B C'.D' 4- B C'.D.
+ B'.C.D' + B'.C.D
B'.C'.D 4- B'.C.D
B D
B C'.D 4- B.C'.D = B.C'
Van B'.C.D' is B' don't care
Q = B.D
B.C' 4- C D

dal te

Voor R vinden we B'.C.D
vereenvoudigen is als C D.

S = B'.C.D + B.C'D' + B'.C.D'.
B'.C'D' + B.C' D' = C'.D'
tussenvorm is: C'.D' + B'.C.D'
Deze tussenvorm is nog verder te
vereenvoudigen:
B',

D'(C' 4- B'.C) = D'.C' 4- D
de uiteindelijke vorm.
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de telleruitgangen van de SN7492; hier
bij blijken enkele nullen als ..don't
care” voorwaarden aanwezig te zijn,
bij het vereenvoudigen kan hiervan
gebruik worden gemaakt.
Met behulp van de booleaanse notatie
schrijven we de functies uit voor de fig.
4a en 4c.
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Omdat voor het sturen van de lampjes
transistoren worden gebruikt, kan de
decodeerschakeling eenvoudig met
diode-transislorlogica worden uitge
voerd. zoals dit m fig. 5 is weergege
ven
Wanneer de ingangen B en D gelijktij
dig hoog zijn, zal TSI gaan geleiden,
waardoor de P-lampen gaan branden,
dit geldt ook voor B en C. waarbij TS2
gaat geleiden In alle andere gevallen
zijn de beide transistoren gesperd en is
de lamp gedoofd. Het is ook mogelijk
om geïntegreerde NAND’s te gebrui
ken van het type SN740I. deze zijn toe
te passen in de zogenaamde ..wiredor” schakeling, waarvan fig 6 een
voorbeeld geeft Een nadeel is echter,
dal de uitgang wordt geïnverteerd,
zodat twee NPN-transistoren nodig
zijn om de lamp te sturen!
Eigenlijk is dit een te dure oplossing:
Voor de decodeerschakeling gebruiken
we op deze manier twee IC’s. ofwel
acht poorten: er was al een IC nodig
voor het verkrijgen van de geïnverteer
de telleruitgangen. zodat totaal 3 IC’s
en 16 transistoren worden gebruikt!
Opmerking

Om de willekeur van het werpen te
vergroten, zijn de tellerstanden niet in
volgorde toegekend aan de dobbel
steenstand Bij het doorlopen van de
tellercyclus verloopt de dobbelsteen
cyclus bij dit systeem volgens label 4c,
dit heeft ook zijn nut bij het toepassen
van de logische vereenvoudigingen van
de decodeerschakeling.

s

9

Tweede systeem
Fig. 6

Nog meer vereenvoudigingen !
Door het toekennen van andere tel
lerstanden aan de dobbelsteencode kan
de decodeerschakeling nog aanmerke
lijk worden vereenvoudigd, terwijl de
. .werpcyclus”
nog
willekeuriger
wordt; (tabel 4d).
Op onderstaande manier zijn de
functies booleaans samen te vatten:
P

CD' + C D 4- B D'

P -

+ B D'

Q = B'.C'.D' + B'.C'.D
B' C'

mogelijk maakt, is het ook interessant
om deze schakeling uit TTL samen te
stellen: de uitgangen dienen als ..I” te
worden aangeboden aan de drivertransistoren. Een dergelijke oplossing is
weergegeven in de samenvoeging van
de fig. 2 en 9. waarbij teller en decodeercircuit nu uit drie IC’s zijn samen
gesteld. De overblijvende twee poorten
- de inverter voor B vervalt - worden
ook naar buiten uitgevoerd, daar deze

- B'.C.D' 4- B'.C.D. 4- B.C'.D'
4B'.C
+ B.C'.D'
B'
+ B.C'.D': C' is don’t care!
B'
B.D' = B' 4- D'

R = B D'
S = D

Uit de nu ontstane functies is op een
voudige wijze een decodeerschakeling
samen te stellen. Uitgaande van fig. 2
kan met DTL het resultaat worden
bereikt, dat in fig. 8 is weergegeven.
Merk op. dat C' niet wordt gebruikt,
zodat met '/2SN7401 kan worden vol
staan.
Omdat de prijs van surplus IC’s het
experimenteren hiermee voor iedereen

bij verdere uitbreidingen kunnen wor
den toegepast.
Tot zover dan de decodeerschakeling.
Iedereen heeft nu de keus tussen het
toepassen van veel of weinig IC’s of
transistoren.
Impulsopwekking

Ook hiervoor zijn eenvoudige oplos
singen te bedenken met transistoren of
met IC’s. Enkele jaren geleden werd op
grote schaal gebruik gemaakt van de
//L 914, welke als free-running multivibrator kan worden toegepast en op elk,

Fig. 8
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Fig. 10

J

Fig. II

.i
willekeurig moment kan worden ge
ge-
stopt. Ook is het mogelijk om */2
SN7401 toe te passen.
Tenslotte een alternatieve transistoruitvoering. volgens fig. 10. De alter
natieve impulsvormer werkt als volgt:
Van een trafo betrekken we een wis
selspanning van 3V; deze spanning
wordt enkelvoudig gelijkgericht, waar
na hiermee een transistor (TS1) wordt
aangestuurd. Deze transistor zal echter
pas gaan geleiden, als de speler de
drukknop indrukt. Aan de collector
ontstaat nu een impulstrein. welke
door Cl en R1 wordt gedifferentieerd.
De positieve impulsen, die op deze wij
ze ontstaan worden door TS2 voor een
groot deel geconsumeerd, zodat de uit
gang op elke impuls laag wordt. Deze
impulsen worden aan de teller toege
voerd. Door het pulserend geleiden van
TS1 zal de emitterelco steeds worden
bijgeladen tot een bepaalde gemiddelde
waarde. Deze gemiddelde waarde is
erg klein, daar de elco door de emitterweerstand snel wordt ontladen.
Wanneer een speler de drukknop los
laat. zal de elco door het ..pulsen" van
de transistor vrij snel worden bijgela
den. zodat de spanning hierover nu in
korte tijd de voedingsspanning bena
dert. De differentiator krijgt na verloop
van tijd geen spanningsimpulsen meer
toegevoerd zodat de uitgang van TS2
weer hoog wordt: De ..worp” is beëin
digd.
Met deze schakeling is gepoogd de wil
lekeur van de worp nog te vergroten.
Het hangt af van de eigenschappen van
het IC. welke impulsen nu nog als
..echte" telimpulsen worden gezien bij
het loslaten van de drukknop. Ter
verduidelijking is de impulstrein nog
eens in fig. 11 weergegeven.

Uitbreidingen
Met de bovenstaande gegevens is het
voor iedereen mogelijk om een goed
functionerende dobbelsteen samen te
stellen. Een nadeel is echter, dat deze
van hand tot hand moet gaan, daar
slechts één drukknop kan worden ge
plaatst. Theoretisch is hel miogelijk om
meerdere drukknoppen parallel te
schakelen, maar dan is de uitslag ook
door andere spelers, die eigenlijk niet
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aan de beurt zijn, ie beïnvloeden. Om
ongewenst ingrijpen door derden en
hooglopende ruzie over de twijfelachti
ge uitslag te voorkomen is er een scha
keling ontworpen die bovenstaande be
zwaren opheft. Met een shiftregister.
enkele poorten en een one-shot genera
tor wordt aan de onderslaande wensen
voldaan:
1) De dobbelsteen is nu geschikt voor
vier personen, die rustig op hun
plaatsen kunnen blijven zitten. Ie
dere speler is met een drieaderig
kabeltje verbonden met het regelorgaan. dat de spelervolgorde bepaalt.
2) Degene, die aan de beurt is. wordt
hiervan op de hoogte gesteld door
een lampje dat gaat branden.
3) ..Werpen-' vindt weer plaats door
een knop in te drukken: bij het
loslaten hiervan wordt de worp
beëindigd en wordt automatisch de
volgende speler ..vrijgegeven".
4) Uit bovenstaand punt 3 volgt, dat
tijdens de worp het drukken van een
andere speler geen invloed zal heb
ben op de uitslag.

Het hoe, waarom en „eventueel”
Op blz. 39 is reeds aandacht besteed
aan de werking van JK-flipflops en de
mogelijkheden om deze samen te voe
gen tot een shiftregister. Bij dit ontwerpje is uitgegaan van deze „basis
kennis” - hierbij nog even enkele op
merkingen over een 4-bits shiftregister
en de eisen die we hieraan stellen t.a.v.
onze dobbelsteen, waar dit register kan
worden toegepast voor het bepalen van
de „aan worp” zijnde speler.
Het is de bedoeling, dat de uitgangen
„lopen” op een klokimpuls volgens de
waarheidstabel van fig. 13. Bij het
inschakelen van het apparaat weten we
niet, in welke stand dit register staat
(het is best mogelijk, dat meerdere uit
gangen hoog zijn) zodat we de eis stel
len om .vanuit elke willekeurige stand
te kunnen resetten naar de beginstand
1000. Hiertoe maken we gebruik van
een extra mogelijkheid van de flipflop,
namelijk het ..forceren van de ujtgang
naar nul”. Wanneer we bijvoorbeeld
Q' aan aarde leggen, moet Q hoog
worden volgens de gedragingen der

flipflop in het algemeen. Dit grapje gaat
alleen op. als de klokingang hoog is!
Belangrijk
Bij deze actie mag de resetingang niet
worden aangesloten, daar anders de
flipflop kan worden vernield! Bij een
..clear” wordt Q\ immers hoog ge
stuurd; wanneer we de uitgang van de
. .totem-pole" rechtstreeks aarden, zal
de stroom de toelaatbare fan-out belas
ting overschrijden. In fig. 14 is de
uiteindelijke schakeling weergegeven.
Met de drukknop ..clear" geven we
een resetimpuls aan het register. Door
het laag maken van de one-shot ingang
zal Q' van flipflop W even laag worden,
zodat W hoog wordt. De flipflops X. Y
en Z worden op de normale manier
'ereset. zodat de Q' uitgangen hiervan
og zijn. Nu staat het register in de
stand 1000. Van flipflop W staat nu
vast, dat de J ingang laag is. de K.
ingang is niet aangesloten en is per
definitie hoog. Van flipflop X is de J
ingang hoog door de resettoestand.
evenals K. Dit geldt ook voor Y en Z.
Omdat de klokimpuls het geheel moet
sturen, denken we deze nu even laag.
Op de flank zal flipflop W omklappen
door het hoog zijn van K. zodat W laag
wordt. Flipflop X zal ook omklappen,
zodat X hoog wordt. De andere flip
flops veranderen niet. Het register
staat nu in de stand 0100.
De J ingang van flipflop W is nog steeds
laag, zodat op een volgende klokimpuls
de uitgang niet meer kan veranderen.
Dit geldt niet voor flipflop X daar deze
op de volgende klokimpuls terugvalt in
de oude toestand (X = 0; X' = 1) door
het hoog zijn van de K ingang. Omdat
J van flipflop Y allang is ingelezen,
klapt deze flipflop nu ook om. waaruit
de stand 0010 volgt, enz. enz. Door
meer flipflops toe te passen kan het
aantal spelers worden uitgebreid.
Nu blijft alleen nog de zeer markante
vraag over: Hoe komen wc aan de.
normaal als hoog gedefinieerde, klok
impuls? Deze klokimpuls» spruit voort
uit de definitieve schakeling, waarbij
het shiftregistertje is samengebouwd
met de rest van de spelerkeuzeschakeling. (fig. 15). en van waaruit tevens de
impulsvormer wordt bediend. We be
ginnen ons dobbelen met een reset.
zodat het register in de beginstand
staat. W wordt nu hoog; dit heeft tot
gevolg, dat TS1 wordt gestuurd, waar
door de lamp gaat branden. De speler
weet nu. dat hij als eerste aan de beurt
is om de worp van zijn leven te doen
en drukt zijn knop in. De uitgang van
de eerste NAND wordt laag. Omdat al
le NAND's zijn gekoppeld, mogen oo
andere spelers voor hun beurt drukken.

X, Y en Z zijn laag, zodat niet aan de
ingangsvoorwaarden
voor
deze
NAND's (beide ingangen hoog) wordt
voldaan! Het laag worden van de ge
koppelde NAND's heeft de volgende
resultaten:
a) impulsgenerator start.
b) door NAND 5 wordt TS2 gestuurd.
Aflezen van het display is nu niet
mogelijk, er is iemand ..aan worp”.
c) NAND 6 maakt de ingang van de
one-shot hoog Dit heeft verder
geen invloed, maar is wel erg belang
rijk voor de goede werking!

Wanneer de speler klaar is met ..wer
pen”. laat hij de drukknop los. W is nu
nog hoog, maar aan de NAND-voorwaarden wordt niet meer voldaan,
zodat de uitgang van de gekoppelde
NAND's hoog wordt. Dit heeft de
onderstaande resultaten:
a) impulsgenerator stopt
b) TS2 wordt niet meer gestuurd, zo
dat men kan zien, dat de worp is
beëindigd; op het display is nu het
aantal gegooide ..ogen” zichtbaar.
c) uitgang van NAND 6 wordt laag,
hierdoor geeft de one-shot een im
puls af.
Deze negatief gaande flank is de klokimpuls voor het shiftregister, waar
door dit één stand wordt opgeschoven.
W wordt nu laag. X wordt hoog, zodat
bij de eerste speler de lamp uitgaat en
die van de tweede speler gaat branden,
waarna deze cyclus zich kan herhalen.

Opmerkingen
In principe is het mogelijk om NAND
5 te laten vervallen en TS2 te koppelen
aan de uitgang van NAND 6; dit heeft
verder geen nadelige invloed op de
goede werking. Zonder overmatige
overschrijding van de fan-out van be
paalde circuits is het mogelijk om deze
schakeling uit te breiden tot 7 a 8
personen!

Vóórdat opmerkzame lezers op de
gedachte komen, dat het nu wel eens
mogelijk zou kunnen zijn om het spel
in de war te sturen, mijn bevestiging:
Dat kan inderdaad! Immers, na het
loslaten van de knop door de ..aan
worp” zijnde speler, staat het display
stil en ... wordt meteen de volgende
speler gekozen! Wanneer die onmid
dellijk op zijn knop drukt, gaat de
nieuwe worp in en is de vorige stand
radicaal verdwenen. Dit zal moeten
worden voorkomen, een oplossing is
om fig. 15 uit te breiden tot fig. 16.
Ook nu wordt de speler weer bepaald
door het shiftregister. maar ... door het
invoeren van een spelleider - die
eventueel de worpen noteert - zullen
de spelers vrij worden gegeven om te
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mogen ..werpen”, De schakeling
werkt nu als volgt:
Stel, dat speler W mag ..gooien”.
waarbij TS1 wordt gestuurd en zijn
lamp gaat branden. Transistor TS5
wordt nu ook gestuurd, waardoor de
collectorketen aardpotentiaal heeft.
TS9 zal sperren. TS10 geleidt nu en de
lamp (er wordt gedrukt) brandt. Uit
one-shot 2 komt geen impuls (in-en uit
gang hoog!).
Vindt de speler, dat zijn worp moet
worden beëindigd, dan laat hij zijn
knop los. De collectorketen (TS5. 6. 7
en 8) wordt hoog: TS9 gaat geleiden
zodat de ingang van one-shot 2 laag
wordt. Dit betekent een (uitgangs)impuls voor:
a) het shiftregister. dat één stand ver
der springt.
b) de RS-flipflop. welke wordt geset.
Uitgang Q wordt hoog, waardoor de
rode lamp (blokkade spelers) gaat
branden. Uitgang Q' wordt laag,
zodat van elke spelerselectiepoort
nu één ingang of meerdere laag is/
zijn.

Het is zodoende voor geen enkele
speler mogelijk om ..zomaar” door te
starten en zijn worp te beginnen - de
laatste uitcodering van de teller blijft
zichtbaar (gefixeerd) op het display
achter.

Nu komt er tevens een nieuwe spelmogelijkheid in zicht. Stel, dat er is be
paald. dat de volgende speler wel eens
een beurt kan overslaan, of dat de
vorige speler opnieuw mag werpen,
doordat de laatste worp bijv. 6 ..ogen”
was. Met behulp van de laatste oneshot 3 kan de spelleider de volgende
speler volledig bepalen door het shift
register in een andere stand, dan de
laatste te zetten. Is speler W weer aan
de beurt, dan zou hij om dit te bewerk
stelligen ook een clearsignaal kunnen
geven d.m.v. one-shot 1 als bijkomen
de mogelijkheid.
Is de juiste speler gekozen, dan geeft
de spelleider de nieuwe speler vrij door
de RS-flipflop te resetten. De rode
lamp gaat uit. Q' wordt hoog en de
volgende speler kan zijn geluk bepalen.
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Vindt de spelleider, dal 15 minuten
drukken wel wat erg lang is, dan kan hij
weer ingrijpen, one-shot 3 laten pulse
ren en overgaan op de volgende speler,
enz. Merk op. dat bij elke overschake
ling van het shiflregister de rode lamp
gaal branden. Met enkele exlra transistoren en enkele andere onderdelen

zijn de spelmogelijkheden. zoals u ziet,
aanmerkelijk uitgebreid!
Verdere suggesties
Wanneer het shiflregister wordt uit
gebreid voor meerdere personen is hel
wel aardig om het aantal spelers met
behulp van een keuzeschakelaar voor
af in te stellen, zodat bij minder dan
8 personen (stel 5) automatisch na de
laatste speler de eerste weer aan de
beurt is (Zie hiervoor nogmaals blz. 41
shiftregisters met J K-flipflops); de spel
leider behoeft dan niet steeds na elke
„ronde” het shiflregister in de juiste
stand te zetten.
Tot zover dan dit vrij theoretische deel;
u staat waarschijnlijk te popelen om te
zien of deze denkbeelden uitvoerbaar
zijn, welnu: In het laatste deel zal de
praktische uitvoering worden bespro
ken van een eenvoudige dobbelsteen,
waarbij gebruik is gemaakt van GaAsdioden (LED’s), terwijl hierna wordt
ingegaan op een spelerkeuzeschakeling.
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Schuiven met de SN 7496
Zoals u hiervoor hebt gelezen is bij de
digitale dobbelsteen gebruik gemaakt
van shiftregisters. welke zijn opge
bouwd rond hel IC SN7473. Dit type IC
bevat twee stuks JK master-slave flip
flops Bij grotere ontwerpen verdient
het aanbeveling om compleet geïnte
greerde registers toe te passen, daar dit
een aanzienlijke ruimtebesparing oplevert. Alvorens in te gaan op een prakti
sche schakeling is het noodzakelijk
eerst enige principiële gedragingen van
het toegepaste IC vast te leggen.
Eigenschappen van de SN7496.
Dit IC bestaat uit een vijf bits shiflregisler. dat wordt gevormd uit RS masterslave flipflops (fig. la). De aansluitin
gen zijn weergegeven in fig. Ib.
Dit register biedt de mogelijkheid om
serie-informatie om te zetten in parallelinformalie en omgekeerd, tevens
kan dit register als geheugenelement
worden gebruikt Hierbij kan men ge
bruik maken van de zgn. voorinstellingen. ofwel presets.

dat de klokimpuls hoog wordt, klaar
staan aan deze ingang. Aan de serieingang is de RS-masterflipflop gekop
peld van het eerste ( = minst significan
te) registerbit. In fig. 2 is schematisch
de vereenvoudigde schakeling van de
master weergegeven.
Als de serie-ingang laag is. wordt de
RS-flipflop gereset (R wordt hoog). Op
de komende klokimpuls wordt de slave
ook van deze stand op de hoogte ge
steld Uitgang A wordt laag. Wanneer
de serie-informatie verandert, zal de
master worden gesel (S wordt hoog).
Op de volgende klokimpuls wordt uit
gang A nu hoog, bit 1 is gesel. De uit
gangen A en A' zijn verbonden met de
masterflipflop van het tweede register
bit. uitgangen B en B' met de derde
masterflipflop. enz., zodat op elke
klokimpuls de inhoud van het register
één bit opschuift.
Fig. la
Schematische
voorstelling
het IC.

enable-ingang laag. Wordt deze hoog,
dan zullen dooreen ingenieuze schake
ling onmiddellijk de registeruitgangen
A t/m E hei niveau van de overeen
komstige presetingangen overnemen!
Tijdens het moment, waarop presetten
plaatsvindt, is resetlen van het register
niet mogelijk.
Aan de hand van enkele waarheidstabellen zullen bovenstaande gegevens
nader worden loegelicht.
Situatie I. Preset enable geaard, de
stand van de presetingangen is nu on
belangrijk. Het register wordt gereset.
De serie-info-ingang is hoog. Na het
toevoeren van klokimpulsen zal het
register vollopen volgens fig. 3.

s

J
vn/j

mform ingang

Fig. 2. Vereen
voudigde
voor
stelling van het ingangscircuit.

O

8

preset enable

ujÖiÜiÖiS
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8 uitgangen

Situatie 2. Gelijk aan I. doch de serie
ingang laag. Er gebeurt niets, het
register blijft gereset.
Situatie 3. Alle presetingangen hoog,
preset enable ook hoog. De uitgan
gen A t/m E worden hoog en blijven
hoog, ook tijdens hel resetlen.
Situatie 4. Alle presetingangen hoog.
presets

Fig. Ib. (onder)
Aansluitingen van

klok

L_l

11111

Werking van de verschillende ingangen
1. Resetingang:
deze dient normaal hoog te zijn. Resetten vindt plaats op het even laag maken
van deze ingang; de resel is onafhanke
lijk van de klokingang.
2. Klokingang:
hiermee wordt de informatie gescho
ven (ringlellerprincipe). Normaal is de
ze ingang laag. Op de voorflank van de
klokimpuls zullen de registeruitgangen
veranderen.
3. Serie-inforinatie-ingang:
aan deze ingang wordt de serie-in
formatie. die moei worden omgezet in
parallelinformalie. toegevoerd. De in
formatie moet dus vóór hel moment.

A

[*]

8

|7s] pï]

C

J_

p] p]

uitgangen

D

t8

serie
ingang

jö] rn
["] 0

klok
ingang

------ C
;

preset
enable

5 6/f serie/parallel
shift register

presets

LU 0 Ld

klok

A

8

et

T

uitgangen

LU L±J CJ
vcc ®

“0“
preset
enable

4. Preset inga ngen:
deze werken geheel onafhankelijk van
de klok- en resetingangen. Met de
gemeenschappelijke preset enable-in
gang is het mógelijk om de van te voren
op de A t/m E presetingangen klaarge
zette parallelinformalie te bufferen in
hei register. Normaal is de preset

8
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de SN7496.

Fig. 3.
De SN 7496 als
volloopregister.
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enable worden de uitmet preset
.
gangen hoog gemaakt. Hierna leggen
we preset enable aan aarde, evenals
de serie-ingang. Volgens fig. 4 zal nu
op de klokimpulstrein het register
leeglopen.
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is in fig. 10 weergegeven. Hierbij is
gebruik gemaakt van rondkoppeling.
De uitgangsinformalie van uitgang E
wordt hier invers toegevoerd aan de
serie-ingang. Na het geven van een
reset staan de registeruitgangen laag,
zodat de serie-ingang hoog is. Wanneer
er nu klokimpulsen worden toege
voerd. zal het register vollopen met
enen. Aan de uitgangen \ an hel register

trein bevat inverse informatie: na één
maal omkeren is de juiste beschikbaar.
Een ander voorbeeld voor hei verkrij
gen van serie-informalie volgt uil de
waarheidstabellen van fig. 9a. Wancount

klok ingang l
jxnnn.

vóór klok
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Situatie 5. Enkele bits van hel register
krijgen een voorinstelling volgens
fig. 5. Hierbij zijn er twee mogelijkheden: fig. 5 geeft de waarheidslabel. waarbij de serie-info-ingang laag
is: fig. 6 die waarbij deze ingang hoog
is.
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neer het register, na de preset, wordt
gevuld met enen of nullen, dan zal op
uitgang E de serie-informalie verschij
nen. Hierbij dient te worden opge
merkt. dat deze informatie gespiegeld
is. De waarde van hel meest significan
te bil wordt eerst uitgeschoven, na vier

Q

S

5* klokpuls

Fig. 5 en 6 Preset-idlgangstoesiand. het regis
ter wordt afgelaagd of met ..enen" gevuld.

Geheugenfunctie
Het is mogelijk om informatie te buf
feren. door op een bepaald moment de
preset enable-ingang even hoog te
maken. Wanneer er hierna geen ge
bruik wordt gemaakt van klok of reset.
zal de informatie bewaard blijven. De
parallelinfo kan nu volgens fig. 7 paral
lel worden opgevraagd op elk gewenst
tijdstip. Ook is hel mogelijk om deze in
fo om te zetten in serie-informalie.
Hiertoe worden de uitgangen gekop
peld aan NAND's. (fig. 8). Met behulp
van een teller wordt elk bitje op zijn
beurt significant gemaakt, zodat aan de
uitgang van de wired-or schakeling een
impulstrein verschijnt. Deze impuls-
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boog ót laag
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klok na preset

zijn lampjes bevestigd, welke nu één
voor één gaan branden en blijven bran
den.
Wordt nu uitgang E hoog, dan zal de
serie-ingang van polariteit omkeren,
ofwel laag worden. Nu wordt het regis
ter bil voor bil met nullen gevuld,
zodat de lampjes één voor één weer uit
gaan.

• 5V

A 8 C DE

uitgangen
SH7496
■ klok
ingang

B------C------D-------

preset enable

reset

jj—1

T

Fig. KI.
Praktische
schakeling.

lx SN7C96
lx SN 7400

A

-------8

B

I

------- C

O
------- O

2l

I
8

0l L

klokimpulsen verschijnt pas de inhoud
van het minst significante bit aan deze
uitgang. Voor het verkrijgen van in
formatie in de goede volgorde bij dit
systeem is het dus noodzakelijk om het
meest significante bit in te vullen in hel
register op de minst significante plaats,
(fig. 9b).
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Rondkoppeling
Het eerste eenvoudige voorbeeld (bijv,
voor het nabootsen van lichtreclame)

Om het effect te vergroten kan de
schakeling worden uitgebreid, waarbij
het gehele display gaal knipperen op de
toegevoerde klokimpuls. nadat het re
gister bit voor bil is gevuld met enen.
Deze cyclus kan automatisch worden
herhaald door de preset enable-ingang
op het juiste moment te voorzien van
een hoog of laag signaal. Een praktische
schakeling is in deel 3 van dit boekje
opgenomen.

DEEL 3 BOUWONTWERPEN

DOBBELSTEEN
MET MINITRON
Bij het laag maken van ingang klok'
(het ..ingaan" van de worp) zal de
klokingang van de buffer hoog worden.
De informatie van de teller wordt nu
doorgegeven aan de decodeerschake
ling. waaraan het Minitron is gekop
peld. Het gevolg is nu. dat het display
in een bepaald ritme gaat oplichten.
Bij het beëindigen van de ..worp" laat
men de drukknop los. De laatste stand
van de teller wordt doorgegeven aan
het decodeercircuit. Het Minitron zal
een bepaald getal weergeven; dit getal
correspondeert nu met het aantal ge
gooide ..ogen" bij een echte dobbel
steen.
Omdat de teller constant impulsen
krijgt toegevoerd, dus geen vaste beginstand heeft, wordt het verkrijgen
van gelijke uitkomsten na elkaar voor
komen - hiermee is het ..gokelement"
verhoogd.

Om te beginnen wordt een systeem be
sproken. waarbij het aantal gegooide
..ogen" van een normale dobbelsteen
wordt weergegeven met een 7-segmentsdisplay. waarvoor het MAN 1 type van Monsanto en/of de 3015F van
Fuji in aanmerking komen. Tevens is
het mogelijk om 7-segment eenheden
samen te stellen met bijv. DM 160’s of
zelfs LED’s (MV 50; 4 voor elk seg
ment). Om de kostprijs zo laag mogelijk
te houden is hier gekozen voor de
3015F. het zogenaamde ..Minitron".
Zoals beloofd zal hierna uitvoerig
worden ingegaan op de mogelijkheden
om een „echte” dobbelsteen na te
bootsen, waarbij de dobbelstcenogen
worden gevormd door zgn. diodelampjes.
Principe

Zoals fig. 1 laat zien is de opzet vrij
eenvoudig gehouden. Aan een teller
wordt de 50 Hz lichtnetfrequentie toe
gevoerd. De eerste flipflop deelt deze
frequentie, zodat aan uitgang A een
symmetrische blokgolf verschijnt van
25 Hz. Dit signaal wordt toegevoerd
aan ingang BC. waarachter een zestel
ler is geschakeld. Op deze manier is de
SN 7492 volledig benut.
Aan de uitgangen B. C en D is een bufferelement gekoppeld. De ingangsinformatie wordt doorgegeven aan de
uitgangen van de buffer als de klokin
gang hoog is. Vóór de klokingang be
vindt zich een inverter. Hieraan
( = klok') is een drukknop bevestigd,
welke normaal open is. Op deze manier
is de klokingang voor de buffer (SN
7475) laag. De informatie van de teller
wordt nu geblokkeerd.
laten

counter

v

Decodeerschakeling
In fig. 2 zijn de segmenten van het
Minitrondisplay weergegeven en fig. 3
geeft de binaire tellerstanden van de
SN 7492.Hieronder is een waarheidstabel geplaatst voor de 7-segment deco
dering. Uit deze tabel volgt, dat het
oplichten van een segment plaatsvindt

Segment A.
Segment
Segment
Segment
Segment
Segment
Segment

decodei

display

B.
C.
D.
E.
F.
G.

75

2x00
1x10

A = P'.Q'.R' - P'.Q'.R - P.Q'.R
P.R; Q’ = don’t care
P’.Q'
= Q.R + P.R
B = P'.Q.R + P.Q'.R
C = P.Q'.R'
= P'.Q'
D = P'.Q'.R' + P.Q'.R
E = P’
F = R'
G = P '.Q'.R'

</■

■LA

8
92

op het laag zijn van het aangeboden ni
veau van de decodeerschakeling; zie
ook fig. 4.
Voor het decoderen kan men het best
als volgt te werk gaan:
1. kijk eerst naar het aantal ..enen" en
..nullen" en decodeer het kleinste aan
tal uil. In dit geval zijn er minder
..enen", zodat we deze zo gunstig
mogelijk proberen uit te coderen.
2. probeer zoveel mogelijk overeen
komst te vinden tussen de tellerstanden
en de segmenten met het grootste
aantal uit te coderen voorwaarden. Het
blijkt, dat de segmenten E en F de
grootste problemen gaan opleveren,
maar hiervoor is een zeer eenvoudige
oplossing te bedenken! Vergelijking
van de tellerstanden en ,.E" leert ons.
dat ..E" het inverse is van P, ofwel E
= P'. EvenzogeldtvoorsegmentF.dat
dit gelijk is aan het inverse van R. dus
F = R'.
N.B.: Om verwarring te voorkomen
met de segmentbenaming zijn de telleruitgangen B. C en D hier voor het
gemak P. Q en R genoemd.
Met het bovenstaande zijn de moeilijkste functies reeds benoemd; de rest is
een kwestie van vereenvoudiging der
booleaanse notaties:

Fig. 2
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Doordat de verschillende functies va
ker voorkomen is hel mogelijk ze te
gebruiken voor meerdere segmenten uiteindelijk ontstaat dan de schakeling
van fig. 5. Voor de functie P'.Q'.R' is
dus een NAND nodig met 3 ingajrgen;
deze vinden we terug in de SN 74..serie onder no. SN 7410.
De gehele decodeerschakeling bestaat
uit 10 NAND’s, ofwel 3 geïntegreerde
circuits.

Verdere uitwerking
In fig. 6 zijn de aansluitingen van teller
en buffer weergegeven. De uitgang van
flipflop A is doorverbonden met de
ingang BC van de zesteller. Van de buf
fer zijn dc beide klokingangen (4 en 13)
doorverbonden. Achter de buffer
volgt, zoals afgesproken, de decodeer
schakeling. Voor de aansluitingen hier
van zie men fig. 7. De fig. 8a en 8b ge
ven de print weer met de IC-opstelling
en de aansluitingen voor voedings
spanning. schakelaar en wisselspanningsingang.
Display
De belangrijkste eigenschappen van
hel Minitron zijn:
1. 7-segment indicator met decimale
punt - de laatste is bier niet benut.
2. kleine afmetingen - iets groter dan
een DIL 16-pens IC.
3. lage werkspanning en klein stroom
verbruik. dus rechtstreeks uit TTL
te sturen.
4. door de dunne gloeidraden. scherpe
indicatie - en geen parallax bij het
aflezen.
5. toepassing van kleurfilters moge
lijk.
6. lange levensduur, ca. 50 000 uur.
De fig. 9, 10 en 11 geven resp. de
aansluitingen, inwendige opbouw en de
afmetingen weer. De eigenschappen
van elk gloeidraadje zijn in de grafie
ken opgetekend. De maximaal toelaat
bare spanning (gelijk of wissel) is ca. 9
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Fig. 15

V (fig. 12). Hierbij kan inbranden van
het venster optreden: tevens kunnen de
gloeidraden overmatig uitzetten door
de te hoog oplopende temperatuur. De
lichtopbrengst (fig. 13) is matig bij 5 V

/ BZY88

-L

I

/ BZY88
A CIV7

j

X

en redelijk tussen 6,5 a 7 V; ca. 3.10*
fooi Lamberts.
Fig. 14 geeft het printje van dit display
met de soldeereilanden voor de segmentverbindingen.
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Voeding
De benodigde voedingsspanningen
worden betrokken uit een prinltrafo
met twee wikkelingen van het type
NTR 208 (2 maai 6 V - 300 mA.). De
schakeling spreekt voor zichzelf (fig.
15) en behoeft geen verder betoog. Ter
completering geven de fig. 16a en 16b
de print weer.

Coi

Belangrijk
Bij nadere beschouwing van fig. 14
blijkt, dat de voedingsaansluitingen
symmetrisch zijn verdeeld over het
blokje m.a.w.: Hoe men het Minitron
ook plaatst, goed of ,,op z’n kop", de
voedingspunten van de print komen
altijd overeen met de juiste pennen van

het Minitron. Helaas geldt dit niet voor
de segmentaansluitingen.
Bij plaatsing van het Minitron gelieve
men er op toe te zien, dat de decimale
punt juist boven de voedingsaansluiting op de print komt. Dit is gezien
vanaf de bovenzijde der print.
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Elektronisch gedobbe!
Eénpersoonsuitvoering

Inleiding
Na het theoretisch gedeelte een prakti
sche uitvoerig. Gedacht is aan de vol
gende mogelijkheden:
1. universeel display, ook te gebruiken
voor de vierspeleruitvoering, voor
zien van LED’s!
2 ..werpen" met een drukknop of
LDR mogelijk.
3. universele print, met enkele hande
lingen aan te passen op de uitbrei
ding.

Opzet
Het blokschema is weergegeven in fig.
1. Het is mogelijk om naar keuze ge
bruik te maken van een LDR voor de
..worp", waarbij op de print de punten
1 en 2 worden doorverbonden, óf om
te werpen met een drukknop, waarbij
punt 1 dient als ingang en de doorver
binding vervalt.
Wanneer de schakelaar is ingedrukt of
het LDR-circuit is geactiveerd, zal de
alternatieve impuls vorm er uit deel 1
impulsen gaan afgeven, welke de oneshot generator triggeren. Deze genera
tor doet hier dienst als frequentiedeler.
De uitgaande impulstrein heeft een fre
quentie van ongeveer 3 Hz, zodat na
zesteller en decodeercircuit het display
gaat knipperen op deze frequentie, het
geen een aardig effect oplevert. Bij het
loslaten van de drukknop of het
opnieuw activeren van het LDR-circuit
zal de impulsvormer stoppen en geeft
het display het aantal ,.gegooide" ogen
weer. Achtereenvolgens worden nu de
schakelingen van het blokschema uit
gewerkt.
LDR circuit

BC108 is gesperd; de klokingang van de
flipflop is nu hoog.
Wordt de LDR plotseling verduisterd,
dan gaat zijn weerstand toenemen,
zodat de transistor gaat geleiden. De
uitgang wordt nu laag. Dit betekenteen
spanningssprong aan ingang 14 van de
flipflop, zodat uitgang 12 van polariteit
omkeert. Wordt deze laag, dan wordt
de impulsvormer geactiveerd. Het
schakelpunt voor de transistor (= de
gevoeligheid) is instelbaar met de potmeter. Het is mogelijk om deze naar
buiten uit te voeren, zodat continue op
het omgevingslicht kan worden inge
steld (fig. 2).

Zesteller met decodeercircuit
De zesteller met de decodeerschakeling is volledig geïntegreerd uitgevoerd
(fig. 5).
Voor de werking wordt verwezen naar
deel 1. Het hoog zijn van de uitgangen
P. Q, R en S bepaalt de stand van het
display.
Display

Impulsvormer

Deze schakeling is beschreven in deel
2 van dit boekje en behoeft dus geen
verder betoog. Fig. 3 geeft de uitvoe
ringsvorm.

One-shot generator
De uitgangsfrequentie wordt bepaald
door de RC-combinatie. Door de capa
citeit te verkleinen zal de frequentie
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Fig. 2.

Uitgangspunt is, dat de LDR normaal
wordt belicht. Deze weerstand heeft nu
een lage waarde, zodat de basis van de

hoger worden. Het verdient aanbe
veling om de weerstand niet groter te
kiezen, daar anders de ingang van de
tweede NAND niet meer laag wordtals
de condensator is ontladen. De schake
ling volgt uit fig. 4.

De LED’s van het type MV 5022 (Mon
santo) worden afzonderlijk gestuurd
(fig. 6). Het is mogelijk, om enkele
dioden in serie te zetten voor de P, Q
en R ..ogen". Hiervan is bewust afge
zien. Elke diode is ingesteld op een
gemiddele stroom van 30 mA. de licht
opbrengst is hierbij voldoende. Mocht
een transistor sneuvelen, dan zal de
weerstand van 100 O de stroom begren-
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I 'Z? SN7CQ1
VCC

zen lot de maximaal toelaatbare waar
de van 50 mA. Andere dioden van de
MV 5020-serie. evenals de MV10B of
C, zijn zonder wijziging van de schake
ling ook toe te passen, aan u de keus!
De dioden zijn gemonteerd op een
pertinax plaatje met hieronder een
stukje printplaat d.m.v. een bevestigingsclip (fig. 7a en 7b). Dit prinlplaatje
vormt de minaansluiting, zodat de ka
thoden door het ombuigen van de wirewrap pennen hierop rechtstreeks kun
nen worden gesoldeerd.
De anoden worden d.m.v. een kabeltje
met connector verbonden met het bedieningskaslje. zodat het display uni
verseel bruikbaar wordt, denk aan de
uitbreiding!
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Afb. 1. Indruk van de opstelling van de verschillende delen: het
display is hiertoe haaks in het kastje geplaatst.
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Voeding
De hier toegepaste transformator, type
NTR 208. heeft 2 wikkelingen van elk
6 V. waarvan één dienst doet als signaalspanning voor de impulsvormer,
terwijl de andere wordt gebruikt voor
een gestabiliseerde 5 V-voeding (fig.
8a). Doordat de afgenomen stroom
klein is. behoeft de vermogenstransistor niet te worden gekoeld. Fig. 8b en
8c geven de print van de voeding weer.

Het ontwerp van de dobbelsteenprint
tenslotte vindt u in fig. 9a en 9b.
Hierna zal de uitbreiding worden
behandeld, waarbij de spelerkeuzeschakeling nog eens wordt besproken
aan de hand van de praktische uitwer
king. Tevens wordt de voeding volledig
beveiligd uitgevoerd.

Afb. 2. Bedieningskastje met netschakelaar (links) en LDR
(rechts): op het kastje
het
..dobbelsteen"display.
Gebruikt zijn nor
maal in de handel ver
krijgbare plastic in
strumentenkastjes
met aluminium dek
plaat.
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Elektronisch gedobbe!
Vierspelerschakeling

Met de onderstaande schakeling kunnen vier spelers naar hartelust dobbelen. Hierbij is het mogelijk om de print van de éénpersoons-uitvoering te gebruiken. De LDR kan nu vervallen, de „werpingang” wordt punt 1, de doorverbinding tussen de punten 1 en 2
wordt hierbij verwijderd. Het display wordt op dezelfde wijze benut.
Opzet
Om ie kunnen spelen heeft elke ..dob
belaar” een kastje voor zich met een
drukknop en een lampje.(fig. Iaën 1b).
Wanneer de lamp brandt, is de betref
fende speler aan de beurt, hij kan
,,werpen” door op de knop te drukken.
Tijdens de worp zullen de ogen van de
dobbelsteen oplichten. Bij het beëindi
gen van de worp gaat de lamp op het
spelerkastje uil. De impulsgenerator
stopt, het display geeft het aantal
gegooide ..ogen” weer. Met hel oog op
de overzichtelijkheid zullen de fig. 2 en
3 achtereenvolgens worden besproken.
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Schakeling van fig. 2.
Het hart van de spelerkeuzeschakeling
wordt gevormd door een vier bits
schuifregister. uitgerust met JK-flipflops. Met one-shot generator I wordt
dit register, na het inschakelen van de
voeding, door de spelleider gereset.
zodat de eerste speler wordt gekozen;
zijn lamp gaat branden. Op het contro
lepaneel is dit zichtbaar, omdat aan
elke registeruilgang twee lampen zijn
geplaatst; een voor de speler en één op
het controlepaneel.
Nadat de speler heeft geworpen, wordt
automatisch de volgende speler geko
zen. er wordt een klokimpuls gegene
reerd. Het register schuift één stand
door, de lamp bij de eerste speler gaat
uil. die van de volgende speler gaal
branden. Op het controlepaneel is dit
weer zichtbaar.
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De spelleider heeft tevens de mogelijk
heid om een willekeurige speler te kie
zen door one-shot generator 2 te laten
pulsen. Dit kiezen gaal dus geheel
onafhankelijk van de normale spelerkeuzecyclus. Op deze manier is hel ook
mogelijk om een speler een beun te
laten overslaan. Fig. 2b en 2c geven de
print weer.

Schakeling van fig. 3.
De werpschakeling is voor de verande
ring opgebouwd uil conventionele on
derdelen. alhoewel TTL hier ook zal
voldoen Drukt er geen speler op zijn
knop, dan zal de volgende stabiele
toestand aanwezig zijn:
1. de uitgang van de werpschakeling is
hoog, want .die schakelaars aan de
bases zijn gesloten.
2. ingang 2 van one-shot generator 3 is

laag. De oranje lamp is gedoofd.
3. bij hel inschakelen van het apparaat
is hel mogelijk, dat de rode lamp gaal
branden. Dit betekent, dat alle spelers
zijn geblokkeerd, daar uitgang 10 van
de RS-flipflop laag is. Mocht nu een
speler toch op zijn knop drukken, dan
heeft dit geen effect, daar de bases van
de werpschakeling geblokkeerd blij
ven.
4. de uitgang van one-shot generator 3
(punt 4) is normaal hoog. Dit is tevens
de klokingang voor hel shiftregister.
Nadat de spelleider het register heeft
gereset. mag de eerste speler werpen.
Ingang W van de werpschakeling wordt
hoog, ingang X. Y en Z blijven laag. De
speler drukt op zijn knop, maar er
gebeurt nog niets. De spelleider moet
hem namelijk eerst vrijgeven door de
RS-flipflop te resetten!
vcc

4
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De rode lamp op het controlepaneel
gaat hierbij uit. Uitgang 10 van deze
flipflop wordt hoog. Nu kan de eerste
speler werpen, daar alleen voor hem
voldaan wordt aan de ingangsvoorwaarden.
Tijdens deze worp zal de uitgang van
de werpschakeling laag worden. De
impulsgenerator wordt vrijgegeven;
het display licht op. De oranje lamp
gaat branden tijdens de worp. Ingang
2 van one-shot generator 3 wordt hoog.
Dit levert geen impuls op aan de uit
gang.
Na het beëindigen van de worp laat de
eerste speler zijn drukknop los. Nu
treedt de begintoestand weer in. De uit
gang van de werpschakeling wordt
weer hoog. De impulsgenerator stopt,
het display geeft het aantal gegooide
ogen weer. De oranje lamp dooft.
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Fig. 3a.
Werpschakeling (ingangscircuit) en
automatische omschakeling naar de
volgende speler die al of niet wordt
geblokkeerd.
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Ingang 2 van one-shot generator 3 gaat
nu van hoog naar laag. Dit betekent een
uitgangimpuls, waarmee de RS-flipflop
wordt gesel. De rode lamp op het
controlepaneel gaat hierbij branden,
waarmee voor iedereen duidelijk is dat
de worp is beëindigd. Tevens worden
nu alle spelers weer geblokkeerd, er
bestaal geen meningsverschil over de
uitslag van de worp.
De one-shot impuls wordt doorgegeven
aan het schuif register, dat één stand
verder springt en zodoende de volgen
de speler voorbereidt. De lamp van de

61

naar bedieningskastjes van spelers (lamp sturing uit)

Fig. 2b
Praktische uitvoering van
de spelerkeuzeschakeling
met het schuifregister.
De
one-shot
elco’s
(100 pF) zijn vervangen
door 5pF-typen.
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Praktische uitvoering van
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eerste speler dooft, die van de tweede
gaat branden. Deze speler weet nu. dat
hij aan de beurt is.
Door gebruik te maken van een extra
tumblerschakelaar met ruststand op
het bedieningspaneel ontstaan er drie
mogelijkheden:
a. dc rode lamp brandt en blijft bran
den als deze schakelaar in de ruststand
staat. Het spel is geblokkeerd en niet
te resetten.
b. tumbler in de bovenste stand. Nu
kan de nieuwe speler worden vrijgege
ven door de spelleider, wanneer deze
de resetknop voor de flipflop op het
bedieningspaneel indrukt.
c. bij afwezigheid van een spelleider
kan men de tumbler in de onderste
stand zetten. De flipflop heeft een
constant resetniveau. zodat de nieuwe
speler automatisch .,aan de beurt is.
De fig. 3b en 3c geven de print weer.
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Voeding
Alhoewel de opzei conventioneel is,
verdient het aanbeveling om uw kost
bare LED’s en IC’s te beveiligen tegen
overspanning en te grote stromen
d.m.v. thyristoren, daar deze zorgen
voor supersnelle afschakeling.
Bij overmatige ,.consumptie” zal Thl
de voeding afschakelen. De groene
controlelamp gaat uit, doordat de nu in
geleiding zijnde thyristor de basis van
de stuurtransislor voor deze lamp
aardt. Eveneens wordt de basis van de
voedingsdarlington geaard, zodat de
uitgangspanning nagenoeg verdwijnt.
Bij te hoge spanning zal Th2 gaan

T

i____

Fig. 4a. Voedingsprincipe met spanning- en
stroombeveiliging. Het controledeel is niet op
de print uitgevoerd.

geleiden. De maximaal toelaatbare ICspanning is 5.5 V. Boven deze spanning
zal de zenerdiode doorslaan, zodat de
gate van Th2 wordt getriggerd. De
voeding wordt nu kortgesloten. De
stroom zal flink oplopen, waarna Thl
de voeding afschakelt.
Na opheffing van de storing kan men
met de resetknop de thyristorstroom
van Thl onderbreken. De thyristor
spert nu weer, zodat de voedingspanning weer beschikbaar komt. Fig. 4b en
4c geven de print weer.
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Om een indruk te krijgen van het controlepaneel biedt fig.
5a uitkomst, terwijl fig. 5b de achterzijde van het kastje sug
gereert.
Hierna zal worden ingegaan op:
1. Onderdrukking van drukknopdender; er is nu per speler

©
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©
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&
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Fig. 5b. Achteraanzicht kastje.
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spelers
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stand 2

lamp (groen)

©
netschak

vrijgeven speler met drukknop
speler blijft geblokkeerd (vnjstand schak )
aut speler keure ronder blokkade

een vieraderig kabeltje en een omschakelaar nodig;
2. Automatisch ..dubbel gooien" op een willekeurig getal,
instelbaar met een duimwielschakelaar op het controle
paneel.

Elektronisch gedobbe!
Automatische spelerkeuzedubbe! werpen
BAY38
speler blokkade

Ingangcircuit
In de voorafgaande schakeling heeft
elke speler een bedieningskastje, waarbij
van de drukknop alleen het vcrbrcekconiact wordt gebruikt voor het starten
en sloppen van de worp, (fig. la).
Na langdurig gebruik blijkt, dat contactdender optreedt, waardoor de worp
onmiddellijk bij het indrukken van de
schakelaar wordt beëindigd zonder dat
nieuwe ..ogen” worden ,,gegooid”.
Door van elke drukknop zowel het
maak alsook het verbrcekcontact toe
te voeren aan een flipflop ontstaat een
effectieve dender-onderdrukking, (fig.
1b)
Voor deze schakeling kan uitsluitend
een SN740I worden toegepast bij het
gebruik van IC's, omdat de NAND-uilgang door andere signalen omlaag
wordt getrokken. Een ,.totcm-pole”
uitgang zou worden vernield Natuur
lijk is ook een transistorschakeling mogelijk. De praktische geïntegreerde uit
voering geven fig. 2a en b.
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Getaldetectie
Tijdens het ..dobbelen" bij allerlei spe
len maakt men vaak de afspraak, dat
iemand die zes gooit, nog een keer mag
werpen. Wij gaan nog een stapje ver
der. Met een duimwielschakelaar. (fig.
3). kan een willekeurig getal worden
ingesteld, waarop dubbel wordt ge
speeld. De in de écnpersoons-uitvoering besproken schakeling ondergaat
een kleine uitbreiding; de uitgangen
van zesteller SN7492 worden naar bui
ten uitgevoerd. Een decodeerschakeling ..vertaalt" de tellerstanden in de
decimale waarde, waarop de duimwiel
schakelaar wordt ingesteld. Na het
beëindigen van de worp wordt bekeken
welk getal ..hoog" is. Komt dit overeen
met het ingestelde getal, dan worden
automatisch drie extra impulsen gege
nereerd aan de ingang van het shiftregister. zodat dit weer in dezelfde stand,
dus op dezelfde speler, springt.
Decodeercircuit
Doordat de tellerstanden niet overeen
komen met het aantal gegooide ..ogen"
is een conversie ontstaan, m.a.w.. de
gedecodeerde uitgangen komen niet
overeen met dezelfde duimwielschakelaarstanden! Wanneer de BCD-uitgangen van de teller resp. worden ver
bonden met de CBA-ingangen van het
decodeercircuit. terwijl de D-ingang
van de laatste wordt geaard, zijn de uit
gangen 0 t/m 5 beurtelings laag. Omdat
het ingangsignaal voor de getaldetectie
hoog is gedefinieerd, zal een extra in
versie van deze uitgangen noodzakelijk
zijn. Dit gebeurt door zes transistoren.
Met een schakelaartje met ruststand
kan men kiezen tussen wel of geen
detectie, terwijl in de ruststand altijd
overeenkomst wordt gevonden. Dit
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Fig. 5. Met deze schakeling worden 3 extra impulsen toege
voerd aan het register voor het ..dubbel" werpen.

geeft de mogelijkheid tot ..vals" spelen
- een ..aan worp" zijnde speler blijft
aan de beurt. In fig. 4a en b is de dccodeerschakeling praktisch weergegeven.
Getaldetectie-verwerking
Aan de hand van fig. 5 wordt deze
schakeling toegelicht. De worpingangis

jju‘
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—
i
naar schakelaar
speterkeuze
onafhankelijk

N7C01

in rust hoog gedefinieerd. Nadat een
speler zijn worp beëindigt, moet de
dobbelsteen de kans krijgen om ..uit te
rollen", omdat dan pas de ..ogen
gefixeerd staan. Na het loslaten van de
drukknop wordt eerst de EW (= einde
worpj-flipflop gereset d.m.v. REW ( =
reset einde worp), na het uitrollen

getaldeteche

naar shiftregister
onafhankelijk ingang

worp in
I (van 1*print)
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Afb. 3. De afgemonteerde logica.

Fig. 6a en b. Getaldetectie-verwerking vol
gens de schakeling van fig. 5.

wordt deze flipflop weer gesel; dit
gebeurt bij iedere worp In de tijd tus
sen einde worp en uitrollen krijgt het
shiftregister kans om naar de volgende
speler te springen. Na het uitrollen
wordt gekeken, of het met de duimwielschakelaar ingestelde getal hoog is.
Samen met EW wordt nu een multivibrator vrijgegeven, die impulsen aan
een tienteller afgeeft. Deze tienteller
wordt uit de resetstand getrokken door
dat EW laag is. de SN7490 kan nu
impulsen lellen In stand zes. B en C
hoog, wordt de teller automatisch gerc-

set, terwijl ook de EW-flipflop wordt
gereset.

flipflop toch worden gesel. De volgende
speler zal dan bij het ingaan van zijn
worp d.m.v. REW de EW-flipflop resetten. Fig. 6a en b geven een indruk
van de print.

Hierna blijft de teller in de geblok
keerde stand staan. EW is hoog. Inmid
dels zijn er aan de uitgang van de
NAND. die aan de A-flipflop van de
tienteller is gekoppeld, drie 1-0 overgangen geweest. Door deze impulsen
toe te voeren aan de ingang voor de
onafhankelijke spelerkcuze. zal het re
gister drie standen verder schuiven en
weer op dezelfde speler terechtkomen.
Mocht de speler na de tweede worp niet
vaker mogen werpen, dan zal de EW-

Plaatsing van de printjes
De driepolige pluggen en chassisdelen
worden vervangen door stereotypen,
waarboven de anti-denderschakeling
d.m.v. aluminium beugeltjes wordt
aangebracht. Boven de regeltransistoi
is ruimte voor de dctectieverwerking
terwijl de decodeerschakeling. ook mei
een aluminium beugeltje. boven de
duimwielschakelaar wordt gemon
teerd.
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Elektronisch gedobbe!
Rondenteller

In dit laatste deel houden we ons bezig niet de totaalscore. Bij gezelschapsspelen
het nu mogelijk om de uiteindelijke winnaar van de avond aan te wijzen
/hierop
----kan dan weer worden getoast, enz. enz.
L£ 7V

Teller
Door toepassing van twee Minitrons
( RE2. '72) is een telling tot 99 mogelijk
(fig. 1). Deze conventionele teller heeft
ook een segmentlcst mogelijkheid,
lamptest. waarbij een anli-denderschakehng onontbeerlijk is. Door sloorimpulsen kan de teller nl. worden gereset.
Intensiteitsregeling
De helderheid van hel display is regel
baar op het controlcpaneeltjc; de
2N1711 wordt gekoeld met een koelster. Wanneer de ongestabiliscerde
spanning erg hoog is. kan een extra
weerstand worden tusscngeschakeld
om hei gedissipeerde vermogen van de
transistor le beperken (fig. 2).
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ü________*-

impuls mgang
D

Fig. I. (rechts):

Fig. 2. (onder):
Intensiteitsregeling i'uii de uitlezing.

c

Fig. 3. (links onder):
Vergrendelingen om extra tellerimpidsen te voorkomen.
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reset teller
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ngangscircuit
el is niet zonder meer mogelijk, om
■ worp van elke speler le lellen en
eer te geven. We onderscheiden nl.
wee toestanden, de ..normale” worp
en de ..extra” worp. Om hel aantal
ronden te tellen, dient het aantal spclerimpulsen in ons geval door vier té
worden gedeeld.
Mocht het aantal spelers groter en
variabel zijn, dan is de schakeling van
deel 2, blz. 41/ fig. 4. toe te passen.
Wanneer een speler een beurt moet
overslaan mag ook niet worden geteld.
De onafhankelijke en automatische

'5

b

Impulsteller.

IJ

I

3015 F

spelerkeuze mag ook geen invloed heb
ben op de rondc-uitslag. Het ligt dus
voor de hand, om de ..worp in of uit”
impulsen te lellen, deze door vier te
delen en de dubbele worpen te blok
keren.
In fig. 3 is de uitwerking gegeven. Het
..worp in” signaal, dat normaal hoog is.
wordt eenmaal geïnverteerd. Wanneer
ingang 5 hoog wordt verondersteld, zal
op iedere worp ingang 4 hoog worden,
hetgeen een impuls betekent voor de
vicrdeler. Na vier impulsen gaat uitgang
9 van de teller van hoog naar laag, het
geen een te lellen impuls oplevcrt.
Meteen als de speler drukt, wordt er
een impuls toegevoerd aan de vicrdeler.
Na elke worp volgt automatisch een
reset voor de flipflop.
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Blokkade dubbel werpen
Bij ingeschakelde getaldetector (zie ook
blz. 66) worden er aan het shiftregis
ter drie extra impulsen toegevoerd.
Hierdoor zal uitgang C van de SN7490
eenmaal impulseren, waardoor de flip
flop wordt geset. zodat de poort op
ingang 5 wordt geblokkeerd. Omdat
dezelfde speler weer ..aan worp" is. zal
hij aan het eind van de volgende worp
eerst de flipflop moeten resetten. al
vorens de poort weer wordt vrijgegeven
voor volgende tel-impulsen voor de
rondenteller.
Verder komt het voor, dat door het laag
worden van de one-shotimpuls. die
meteen reageert op het loslaten van de
..worp" schakelaar (geen nul-vertraging). de flipflop bezig is met resetten.
maar dat gelijktijdig de worp nog van
niveau verandert. Dit kan zo nu en dan
resulteren in een extra, ongewenste
telimpuls aan de vierdeler na ..dubbel"
werpen.
Het bleek noodzakelijk om een extra
vertraging in te bouwen voor de resetimpuls. Als NANDingang 1 laag
wordt, wil de uitgang hoog worden. De
ze plotselinge verandering wordt kort
gesloten door de condensator, waarna
deze zich gaat opladen. Er ontstaat zo
een vertraagde impuls aan NANDuitgang 6. Inmiddels is de ..worpingang"
weer hoog, zodat de poort is geblok
keerd.
De niveauverandering op
NAND-ingang 5 heeft nu geen invloed
meer.
Reset
Bij het inschakelen staan zowel het
schuifregister als de rondenteller in een
willekeurige stand. De drukknop ..re
set shiftregister” wordt nu doorver
bonden met het ingangscircuit. zodat
alles in één klap wordt gereset.
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Constructie
De prints van de rondenteller en de
hulpschakeling zijn in resp. fig. 4 en 5
gegeven. De tellerprint is rechts achter
het controlepaneel geplaatst. Bij een
niet al te grote trafo past dit precies. De
intensiteitsregelaar zit op de plaats van
het neon-controlelampje. dat eigenlijk
overbodig is.
De
hulpschakeling
..hangt” aan deze potmcter dmv. de
beide weerstanden, terwijl nog een
extra steuntje is aangebracht. Links
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naast de netschakelaar is de ..lamp
ies!” drukknop geplaatst.

Voeding
Over de stroombeveiligingswcerstand
dient 20 parallel te worden gescha
keld. daar de stroomopname na deze
uitbreiding iels meer dan IA bedraagt.
Printcorrccties
Tenslotte een overzicht van de extra
aansluitingen, die in de loop van dit

experiment noodzakelijk bleken.
1) deel 2. impulsopwekking en LEDsturing. De uitgangen B. C en D van
de zesteller SN7492 moeten bereik
baar zijn.
2) deel 4. one-shot uitgang 1 1 en tientelleruilgang C zijn noodzakelijk
voor de laatste uitbreiding.
Eventueel kunnen draden worden ge
soldeerd aan de Molex-zelfbouu IC
voetjes, als deze worden toegepast, al
is dn minder fraai.

Digitale toerenteiier voor de
auto (met LED-uitiezing)
als het toerental nu eens w'el en dan
weer niet wordt bereikt. Aan de mate
van knipperen is te zien, in hoeverre
het toerental wordt benaderd. Traag
heid tijdens het overnemen, hetgeen bij
gewone gloeilampjes optreedt, speelt
hier geen rol. aangezien de LED*s
schakelen in 10 nanoseconden.' De
LED die. afhankelijk van de ijking. 600
a 800 loeren minder aangeeft dan het
maximum van het moment, zal in deze
schakeling constant branden.

Na de alom bekende analoge toerentellers, waarbij voor de uitlezing gebruik wordt
gemaakt van een meetinstrument, nu eens een schakeli ig van een geheel andere
opzet.
Bij deze digitale uitvoering is een volloopregister op zijn plaats, waarbij het toerental
wordt weergegeven d.m.v. een LED-tableau. Dit tableau bestaat uit een tiental
diodelampjes, welke boven elkaar zijn geplaatst. De tussenliggende waarden tussen
de honderdtallen, welke bij een meetinstrument de „fjnverdeling" vormen, vallen bij
dit systeem weg. In de auto, waar men tijdens het schakelen niet behoeft te letten op
een honderdtal loeren meer of minder, dankzij de uitstekende synchronisatie, is dit
echter geen bezwaar gebleken. De schakeling is in zijn totaliteit op te vatten als een
een voudige impulsteller.

Enkele mogelijkheden
De te tellen impulsen worden (hoe is
hel mogelijk) afgeleid van het openen
en sluiten van het onderbrekercontact.
Op een bepaald tijdstip wordt een
monster genomen van de hier aanwe
zige impulstrein (fig. I), doordat deze
via een poortschakeling wordt toege
voerd aan een register.
Fig. la. Blokschema
le uitvoering.
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Uit fig. 1b volgt, dat vóór het toevoeren
van de registerimpulsen een reset-impuls voor het register wordt opgewekt.
Onmiddellijk hierna wordt het register
dus ingelezen. Het is noodzakelijk om
de resetimpuls zo kort mogelijk te
houden. In dit geval is het display
rechtstreeks verbonden melde regisleruitgangen, zodat dit oplicht in het rit
me van het vollopen van hel register.
Nadat het register is ingelezen, blijft
het laatst bereikte toerental nog even
gefixeerd, waarna een reset volgt en
het register opnieuw wordt ingelezen.
Alhoewel deze schakeling werkt, blijkt
hij in de praktijk niet te voldoen. In
tegenstelling tot de eerste LED. die
bijna constant brandt, zal de laatste ( =
hoogste toerental) na het ontsteken
slechts even branden door de asym
metrie van de blokgolf, waarna deze bij
de eerstvolgende reset weer dooft. De
gemiddelde waarde van de LEDstroom is klein, zodat de diode nauwe
lijks oplicht.

Ons enige redmiddel is hel plaatsen van
een buffer tussen register en display,
(fig. 2a). Bij een constant toerental zal
het display nu stilstaan, doordat de op
zei iets is veranderd (fig. 2b). Eerst
wordt weer een resetimpuls gegene
reerd. waarna hel register wordt inge
lezen. Na hel inlezen wordt de klokingang van de buffer vrijgegeven, zodat
de regislerinhoud wordt doorgegeven
aan hel display. Hierna wordt de buffer
geblokkeerd, zodat hel display nu ge
fixeerd staal.
Dan begint een nieuwe cyclus. Het
register wordt gereset. de buffer niet!
Hel display behoudt de voorgaande in
formatie. totdat het register is ingele
zen met het nieuwe toerental. Na hel
blokkeren van het register wordt de
nieuwe inhoud pas doorgegeven aan
hel display, enz. enz. Hieruit volgt, dal
de laatste LED bij een vrijwel constant
toerental hoogstens slaat te knipperen

Display
Het display is opgebouwd uit GaAsPLED's type 5082-4440 van Hewlett
Packard. welke geschikt zijn voor paneelmontage. (fig. 3a). waarbij gebruik
kan worden gemaakt van een montageclip (fig. 3b). De nominale LED-stroom
bedraagt 20 mA, waarbij men spreekt
van een relatieve helderheid van 10092.
(fig. 3c). De maximaal toelaatbare
stroom bedraagt 50 mA. waarbij een
spanningsval optreedt over de LED
van ca. 1,6 V. (fig. 3d).
De schakeling voor de LED-sturing i'
weergegeven in fig. 3e. terwijl de bijbe
horende printjes terug zijn te vinden in
fig. 3f en 3g.

Schakeling
Nadat hierboven hel principe is be
sproken. geeft fig. 4a de praktische uit
voering. De eerste NAND krijgt lelimLEO d<spi*yI
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Fig. 1b. Tijddiagram.
Fig. 2a. Blokschema
van de verbeterde
uitvoering.
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Fig. 3c. Relatieve helderheid
als functie van de LEDstroom.
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Fig. 3a. Diodelampje 5082-4440 van Hewlett
Packard.
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Fig. 3d. ILED als functie van
de spanningsvol over de dio
de.

pulsen toegevoerd van het onderbrekercontact via de amplitudebegrenzer.
Aan een tweede ingang wordt het
..bemonsleringssignaal” ofwel poortsignaal toegevoerd, dat afkomstig is
van een astaoiele multivibrator. op
gebouwd rond de NAND’s 2 en 3. Met
een potmeter is de impulsbreedte af te
regelen. Bij een vier cilinder 4 takt
motor kan men het aantal loeren,
m.b.v. een loongenerator instellen vol
gens de tabel. De vierde NAND dient
voor hel doorgeven van de resetimpuls
aan het register, voordat inlezen
plaatsvindt. De resetimpuls is bijzon
der smal l.o.v. de inleesimpuls ( =
poorttijd). zodat deze te verwaarlozen
is: de meting wordt hierdoor niet beïn
vloed.
Over het register, SN7496, is in deel 2
al het nodige gezegd - geen verder
commentaar, de functie van de buffer,
type SN7475, levert na het voorgaande
ge£n problemen meer op. Door de
condensator van 47 pF te verkleinen
lot bijv. 25 pF zal de cycluslijd korter
worden, hetgeen zonder bezwaar mo
gelijk is. Wel zal bij een stijgend of
dalend toerental de laatste LED in een
sneller ritme gaan knipperen, hetgeen
eén iels onrustiger beeld geeft. De RClijd kan men dus naar eigen smaak
aanpassen. Tenslotte geven de fig. 4c
en 4d de praktische uitvoering op de
print weer.
Voeding
Aangezien hier de accu als voedings
bron dienst doet, kan men voor de IC’s
volstaan met een zeer eenvoudige voe
ding. welke 5 V dient af te geven. De
LED’s kan men aansluiten op 6 V.
Wanneer de spanning bij een geladen
accu oploopt tot 7.5 V. dient men de
serieweerstand voor de LEDs groter
te maken, bijv. 150 Q. Bij een accuspanning van 12 V kan men de gehele
schakeling met succes voeden uit een
5 V stabilo.
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Ingangcircuit
Bij dit ontwerp is het ingangcircuit overgelaten aan de fantasie van de hobbyist. Aanbevolen wordt, om een Schmitt-trigger
C/o SN7413) toe te passen en via een spanningdeler, over het onderbrekercontact aan te brengen, een ingangssignaal te
vormen voor de impulsteller. De Schmitt-trigger vangt de contactdender van het onderbrekercontact op, de spanningdeler
brengt de pieken, die wel 250 Vtt kunnen bedragen, op een aanvaardbaar niveau voor de trigger. Omdat elke auto een andere
spanningvorm afgeeft door de vele typen bobines, moet de schakeling proefondervindelijk worden vastgesteld.
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Elektronisch naambordje
BSsabüt^
display

Na de in deel 2 besproken werking van een vijf bits shiftregister, bestaand uit RS
master slave flipflops {zie: Schuiven niet de SN7496) volgt thans een schakeling om
lichtreclames na te bootsen. Uit de vele mogelijkheden, die gevelverlichting biedt,
resulteert deze schakeling in een elektronisch naambordje, dat, afhankelijk van de
uitvoering, zowel binnen als buiten naast de deur kan worden aangebracht o.i.d..
Achter elke letter wordt een lampje geplaatst. Het „elektronisch brein" bepaalt,
hoe de verlichting zal plaatsvinden!

Opzet
Fig. 1 geeft een idee over de opbouw
van zo’n naambordje met lampjesta
bleau. Het prototype bestaat uit enkele
aluminium strippen, welke volgens de
ze figuur zijn omgezet. Om elke letter
afzonderlijk te verlichten zijn om enke
le lampjes u-vormige schotjes ge
plaatst. De letters zijn uit een stuk zelf
klevend plasticfolie gesneden. Bij het
bevestigen van dit plastic over het
tableau dienen de u-vormige schotjes
tegen dit plastic te drukken, zodat elke
letter tegen invallend licht van de ande
re lampjes goed wordt afgeschermd.
Zonder overschrijding van de fan-out
van de besturingseenheid kan een ta
bleau van 30 a 35 lampjes worden
samengesteld - dit voor personen met
zeer lange namen en een eigen huis
i.v.m. de benodigde ruimte.
Het lampjestableau en de besturings
eenheid bestaan uit twee delen. De
schakeling is zodanig uitgevoerd, dat na
de reset de lampjes één voor één oplich
ten en blijven branden. Aan het eind
van deze cyclus gaat het gehele tableau
drie maal achter elkaar aan en uit.
waarna automatisch een reset volgt.
Evenals bij ..echte’’ gevclreclame zal
dit proces zich continu herhalen.

ÓV SOmA

Fig.
Lampjessturing
van het naambordje.
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Voeding
Omdat de IC’s weinig vermogen vragen
is de uitvoering eenvoudig gehouden,
zie fig. 2a. Het lampjestableau wordt
aangesloten op de ongestabiliseerde
voedingsspanning.
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Fig. 2c en 2d. Voedingsprint
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Fig. 2a. Voeding.
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Fig. 1. Opbouw van het tableau.
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3

Fig. 2b. Impulsvormer. samengebouwd met
de voeding.

zakelijk om uit te gaan van een gedefi
nieerde aanvangstoestand. Door de
resetknop in te drukken wordt dit als
volgt bereikt:
1. one shot generator 2 geeft een laaggaande impuls door aan hulp-flipflop
E2 (HFE2). welke wordt gereset.
2. de geïnverteerde one shot impuls
wordt toegevoerd aan een BCD-teller
van het type SN7490. zodat deze in de
stand 0000 komt. De reset naar 1001
(dec. 9) wordt niet benut, ingang 6 is
geaard.
3. door het laag maken van de telleruitgangen zal ook one shot generator 1

Bij het prototype zijn i.v.m. testfaciliteiten twee printjes vervaardigd, elk
met de mogelijkheid om vijf lampjes te
sturen, zodat elk printje verbonden
wordt met een SN 7496. Deze printjes
zijn weergegeven in fig. 3b en 3c.

Impulsopwekking
Uit enkele NANDS is een astabiele
multivibrator gevormd, (fig. 2b). Door
dat de koppelclco's tamelijk groot zijn,
zijn de impulsflanken niet ideaal. De
extra NAND zorgt voor flankverbetering. Het uitgangssignaal (klok') heeft
een frequentie van ca. 2 Hz. Voeding
en impulsvormer zijn samen op een
print gesitueerd, (fig. 2c en 2d).

Besturingseenheid
Fig. 4 geeft het principe zan deze scha
keling. Ter verklaring van de werking
wordt het geheel opgesplitst in enkele
fasen.

Lampsturing
Door toepassing van 3 W-transistorcn
is hel mogelijk lampjes te sturen van 6
V- 50 a 100 mA. waarbij het niet nood
zakelijk is om de transistoren te koelen,
(fig 3a).

Resettoestand
Om een cyclus te beginnen is het nood-

uitgangen naar lampjes
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Print voor de lantpjessturing.
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F/g. 6b.
Proefopstelling: Zou het register ...schuiven"?

worden geactiveerd. De van hoog naar
laag gaande uitgangsimpuls zal de shiftregisters resetten.

Vergrendelingen
Na de reset wordt aan de volgende
condities voldaan:
a. de resetingangen voor schuifrcgisters en HFE2 zijn hoog, de resetingang
van de teller is laag.
b. omdat HFE2 is gereset, worden de
klokimpulsen aan de telleringang ge
blokkeerd.
c. omdat de teller is gereset, is de
preset enable ingang laag; tevens is de
ingang voor onc shot generator 2 laag;
er zal, na de eerste maal, geen reset
voor het register meer kunnen plaats
vinden.
d. de extra N AND voor one shot gene
rator 2 blokkeert een eventuele auto
matische reset, daar telleruitgang D
laag is.
Vullen van het register
De door de flipflop gedeelde klokimpulsen worden aan het register toege
voerd. Omdat de serie-informatie-ingang (serial input) niet is aangesloten,
is deze als hoog gedefinieerd. Hierdoor
zal op elke klokimpuls het register vol
lopen met enen. Wanneer het eerste
register op deze manier is gevuld, wordt
ook de serial input van register 2 hoog,
waarna ook het volgende register op de
klokimpuisfrequentie volloopt.
Afhankelijk van de behoefte kunnen
meerdere registers worden toegevoegd.

reset register in
\ (reset 1)

im klok in
( van pulsgenerator)
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Fig 6a.

___

klok uit

reset flip.flop
( reset 2) in

uitgangen
shiftregister
naar
lampdrivers

uitgang flip, flop
HFE2
preset enable in

geworden. De K-ingang van HFE2 is
geaard, zodat de flipflop op de nu
volgende klokimpuls niet omklapt, de
flipflop blijft geset staan.
Het resultaat is. dat de teller wordt
vrijgegeven om klokimpulsen te ont
vangen door het hoog worden van
ingang 12 van de NAND voor de teller.
De teller is opgebouwd uit een tweedeler en een vijfteller welke hier achter
elkaar zijn geschakeld.
Het in zijn geheel oplichten en doven
van het tableau
Op de eerste klokimpuls wordt uitgang
A hoog. Omdat alle preset enable

Controle op het vullen
Door het eerste en laatste registerbit te
verbinden met een lampje op de bestu
ringseenheid kan worden nagegaan
wanneer deze cyclus is voltooid.
Voorbereiding volgende cyclus
Na het vullen zal op de volgende klok
impuls HFE2 worden geset, daar uit
gang E van register 2 inmiddels hoog is

Registerprint mei
hulpflipflop.

De
afgemonteerde
elektronika voor het
naambordje.

ingangen van de registers met uitgang
A van de teller zijn verbonden, zal nu
een preset plaatsvinden, onafhankelijk
van de stand van de klok- en resetingan
gen.
De presets zijn niet aangesloten, zodat
de registeruitgangen hoog moeten wor
den. Deze zijn echter al hoog door het
van te voren vollopen van het register,
zodat de uitgangen gedurende de tijd
van deze klokimpuls hoog blijven. Op
de volgende klokimpuls wordt uitgang
A van de teller weer laag. De presetenable ingangen worden geaard, waar
mee een preset wordt verboden. Even
hierna wordt het register gereset door

t

preset enable uit

b

klok m

“TT“

manual reset

Fig. 7b.

reset 2 uit

flipflop in HFE 2

Fig. 7a.

Fig. 7. Automatische bcsiuringsprint voor het schuifregister.

onc shot generator 1. zodat het gehele
lampjestableau dooft.
Er zal echter geen reset komen voor
HFE2, daar uitgang D van de teller nog
steeds laag is HFE2 blijft geset, zodat
een volgende klokimpuls aan de teller
wordt toegevoerd. De preset enable

ri, —

ingangen worden weer hoog, het gehele
tableau licht nu weer op! Dit gaat zo
door, tot het moment dat uitgang D
hoog, en uitgang A van de teller laag is,
(fig. 5). In de praktijk blijft uw naam na
het vullen zichtbaar, waarna deze drie
maal achter elkaar dooft en oplicht.

Automatische reset
Op de achtste tellerimpuls wordt uit
gang D hoog en tevens preset enable'.
waarna one shot generator 2 een impuls
afgeeft, die het gehele systeem reset.
Alle vergrendelingen komen weer tot
stand, waarna de cyclus zich in zijn ge
heel opnieuw herhaalt.
Tenslotte geven de fig. 6a en b en fig.
7a en b een mogelijke printuitvoering
voor een 10-bits register met besturing.
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Digitale reactietester
30
Alhoewel het speelse karakter van dit
apparaatje voorop staat, kan men zich
afvragen of het testen van het menselijk
reactievermogen nuttig is. Wanneer u
hierover nadenkt, zult u met mij tot de
conclusie komen, dat het voor bepaalde
personen in een bepaalde toestand zelfs
tot de verplichtingen zou moeten be
horen!
Hoe denkt u bijv, over een automobi
list. die in een meer of minder ken
nelijke staat verkeert? Eigenlijk zou in
elke zaak, waar geestrijk verkwikkend
vocht in grote hoeveelheden per per
soon verkrijgbaar is, een dergelijk ap
paraatje aanwezig moeten zijn, omdat
na het laven overduidelijk is gebleken,
dat ongelukken, door het niet op lijd
reageren, te veel voorkomen.
De autofabrikanten hebben al verschil
lende systemen bedacht om starten on
mogelijk te maken. Een voorbeeld:
Wordt niet binnen een bepaalde tijd een
cijfercombinatie herkend, dan kan men
na drie maal oefenen niet meer starten.
Ook het inbouwen in gewijzigde vorm
van dit apparaatje behoort tot de moge
lijkheden. Eerst wordt de normale reac
tietijd van de autobezitter getest. In de
praktijk blijkt, dat nerveuze personen
doorgaans sneller reageren dun de ,.bczadigden”. Ook de leeftijd speelt een
rol. zodat een universele tijd niet bruik
baar is. Is de reactietijd bekend, dan
kan men bijv, een uitcodering maken,
welke iets boven het gemiddelde ligt.
Starten wordt nu alleen mogelijk, als
men beneden de grens blijft.
Ook bij een psycho-test kan een reac
tietester worden toegepast; voor be
paalde werkzaamheden is het van be
lang dat men snel kan reageren.
In dit artikel zal eerst worden ingegaan
op een unieke uitlezing. waarna het
principe van de reactietester nader zal
worden uitgewerkt.
Alfa-numeriek display.
Van het fabrikaat Sperry is aan de vele
reeds bestaande mogelijkheden een vrij
plat 7-segment display toegevoegd. Dit
type, dat bestaat uit oranje-oplichtende
neonsegmenten. werkt met een span
ning van 20ÜV en is ook bij direkt inval
lend zonlicht en onder een hoek van
150° nog goed af te lezen, omdat de
ondergrond zwart is. De opgenomen
stroom per segment bedraagt slechts
250 /lA. De levensduur wordt geschat
op ca. 100 000 uur.
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Fig. 2c. Indicator-aansluitingen met de voor
geschreven serieweerstanden.
SP-731

k

Fig. 2a. Combina
tiem ogeiijkheden
en uitvoeringsvor
men.

SP-733

t.l B. B. B. B. B. B.

De SP-752 onder test. Op de voorgrond de
SP-731 met decoder en insteekvoet.
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De opstelling van de segmenten is
zodanig, dat er tijdens het oplichten
geen scheiding tussen de segmenten
zichtbaar is; er ontstaat zo een ononder
broken cijfer of letter, hetgeen de foto’s
duidelijk demonstreren. De segmenten
volgen de BCD-code, (fig. 1) waarbij de
letters B en D als kleine letters worden
weergegeven om verwarring met resp.
de8ende0te voorkomen. De teller van
het type SN7493 is zeer geschikt voor
deze indicator, omdat deze de volledige
waarheidstabcl aanbiedt.
De uitleeseenhcid is voorzien van pen
nen, welke rechtstreeks in de print kun
nen worden gesoldeerd. Tevens zijn
speciale insteekvoetjes verkrijgbaar.
De displays, welke zijn voorzien van
een glazen bovcnplaatje. zijn verkrijg
baar in twee afmetingen en allerlei uit
voeringen. (fig. 2a). De aansluitgegcvens van beide typen displays zijn ge
lijk. (fig. 2b). Sturingen aansluitingen
van het indicatortype volgt uit fig. 2c.

_______ A________

5.0
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Fig. 3. Decoder-aansluitingen.
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Anodespanning
Wanneer een trafo met een 170V-wikkeling niet tot de mogelijkheden be
hoort kan er gebruik worden gemaakt
van omvormer VC-520, welke de 5V
TTL-spanning in de benodigde hoge

220V~
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14 15 M IJ 12 II >0 9
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b c a »
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Decodeercircuit

Sperry ontwikkelde een speciale decodeerschakcling, type DD 700, welke
bestand is tegen de anodespanning,
zodat geen extra drivers of voorschakelweerstanden benodigd zijn. Dit type IC
is uitwisselbaar met de SN 7447 v w.b.
de aansluitingen (onderdrukken van
niet-significante nullen is ook mogclijk)
uitgezonderd aansluiting 3, waarop een
zogenaamde
programmeerweerstand
moet worden aangesloten, fig. 3. Met
behulp van deze weerstand wordt de
intensiteit van het display ingestcld bij
verschillende werkcondities. Fig. 4
geeft een voorbeeld voor letter ,,b”. de
tabel de mogelijkc toepassingen met
bijbehorende waarden voor deze weer
stand.

ICC ' 9 •
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170V
20mA o
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printtransf.

8/J-250V
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44
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Fig. 6b. Voedingsprint com
ponentenopstelling.

+200Y
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Fig. 6c. Voedingsprinf lay-out.

spanning omzet; fig. 5a geeft het prin
cipe. Het is aan te bevelen om over de
ingang een extra condensator aan te
brengen om uitgangspanningsvariaties
tegen te gaan; fig. 5b.
Na deze uiteenzetting van de mogelijk
heden. die de displays bieden, nu de
verdere uitwerking. Het is voor de hand
liggend om te beginnen met de voeding,
waarna het displayprintje met de stu
ring aan bod komen. Op deze manier
ontstaan zelfstandige eenheden, welke
onmiddellijk zijn te testen.

(overflow)

• ongestab

'°l
Sper/-/
display
en decoders

5V SOmA'

DO 700

00700

Voeding
Hier wordt gebruik gemaakt van een
printtrafo. type NTR 301, die twee wik
kelingen van 5,5V (0.8A) bevat en een
anodespanningswikkeling van 170V
(20mA). De gestabiliseerde 5V-voeding behoeft geen toelichting door de
afwezigheid van revolutionaire schake
lingen (fig. 6a). De anodevoeding voor
het display bestaat uit een brugcel met
afvlakcondensator. Na uitschakelen
vloeit de stroom weg door een bleederweerstand (39 kQ). zodat schokkende
ervaringen bij het aanraken van deze
spanning achterwege blijven.
Fig. 6b en 6c geven de voedingsprinf.
De 40316 wordt uit koeloverwegingen,
geïsoleerd tegen de achterzijde van de
behuizing gemonteerd.

Fig 7a. Displaysturing.
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Displaysturing

Het hart van de schakeling, (fig. 7a).
bestaat uit enkele decadetellers. waar
aan op een bepaald moment 100Hz
wordt toegevoerd. De tellerstanden
worden uitgecodeerd door de beide DD
700’s, zodat de Sperry-displays hon
derdste en tiend£ seconden weergeven;
de alfa-numerieke mogelijkheden wor
den niet benut. De D-uitgang van de
tweede teller geeft elke seconde een
impuls af. Na de eerste seconde licht
een lampje op, dat is gekoppeld aan een
flipflop. Op de tweede seconde-impuls
klapt de flipflop om, zodat deze lamp
weer dooft. Gelijktijdig wordt nu de
tweede flipflop ingelezen, zodat het 2
seconde lampje gaat branden. Op de

80

9
■c

d
dec punt

?
O

>1
<o <s

ui <*> '* o>
X
M

■ anode

O

Fig. 7b. Displayprintje vanaf bovenzijde met de segmentaansluitgegevens.

o

Fig. 7c.
Onderzijde van hetdisplayprintje.

derde seconde impuls gaat lampje 1
weer aan, lampje 2 blijft branden. Op
de vierde seconde impuls dooft het
eerste lampje weer, maar het tweede

blijft branden, omdat de K-ingang van
de tweede flipflop aan aarde ligt. Op
deze manier ontstaat een overflow-indicatie.

j

Proefopstelling niet voeding. frequentiedelers

Het hele systeem is te resctlen door dc
reset 1-ingang even laag te maken.
Resct 2 is een uitgaande impuls, welke
we later zullen gebruiken. Wanneer al
leen de 100 Hz-impuLs wordt toege
voerd kan dc schakeling worden getest.
Op het printje van fig. 7b en 7c wordt
het Sperry-displax aangebracht; ver
volgens wordt dc rest van dc schakeling
samengesteld volgens fig. 7d en 7c.
waarna hel een en ander op de voeding
wordt aangesloten

Voor de frcqucntieverdubbeling vol
staat een brugcel; hicrachtereen transis
tor voor flankverbetering.
Voor het verdere ontwerp zijn ook een
1 seconde impuls en een 1/10 seconde
impuls nodig. Drie decadetcllers delen
de 100Hz met het gewenste resultaat.
Fig. Sb en Sc geven de delerprint weer.
De brugcel is opgebouwd uit 4 dioden,
type BAX 13. waarvoor ook allerlei
typen signaaldioden kunnen worden
toegepast.
De afb. toont het resultaat als alles goed
is aangesloten - er is duidelijk te zien,
dat de 1/10 s-impuls tijdens dit experi
ment wordt toegevoerd aan de tellers dit garandeert een stilstaand beeld tij
dens het fotograferen. In dit stadium
(kleine stroomafname) een gekoelde
2N1711 op de voedingsprint!

displaysturing.

waarvoor een 5.5V wikkeling van de
trafo wordt gebruikt, (fig. Sa).
10Hz

• vtc

Fig. Sa. Frequentiedelers.
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Nadere beschouwing
De reactietester moet voldoen aan de
volgende eisen:
1. de schakeling moet automatisch
worden gcreset d.m.v. reset 1.
2. de reactietijd gaat in als een LED
oplicht; het moment van vrijgeven van
de teller.
3. de teller wordt gestopt door een
drukknop, waarbij de LED dooft.
4. voor de reset moet de reactietijd lang
genoeg zichtbaar zijn om aflezen moge
lijk te maken.
5. de eerstvolgende cyclus moet op een
vrij willekeurig moment ingaan zodat

I®--[

stop teller
(reactie')

i

dendervrije schak

<
1

'____________ I

Fig. 9a.

Reset-start-stop-scha heling.

Aof 8 naar keuze

1 stop teller
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I

antie aenaer
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Fig. 9c.
R-S-S-print.
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Fig. 9b.
R-S-S-print. componentenopstelling.
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niet is te vóórspellen wanneer de LED
oplicht.
Uitgangspunt is een cyclusduur van 10
s. Wanneer de reactietijd nu variabel
ingaat tussen 1 en 5 s. zijn er nog + 4
s over om de uitslag te bekijken, het
geen lang genoeg is. Om personen op
de proef te stellen is ook de mogelijk
heid ingevoerd om een gehele cyclus te

VS*

schakelaar ■
uitgang via
flip-flop

4

J4 SN74OO

drukknop
schakelaar

Op deze manier is hel kastje aardig gevuld.

verbri

wachten, waarna er weer een extra tijd
van 1 tot 5 s bijkomt. Op deze wijze is
het ingaan van de reactietijd voldoende
variabel en niet te vóórspellen.

Reset- start- stopschakeling
De oplossing van bovengenoemde
doelstellingen geeft fig. 9a. Vroeg of
laat komt er uit de frequentiedelcr een
impuls van 1/10 Hz, waarmee een oncshot wordt getriggerd. De one-shot uit
gang geeft de reset 1 impuls, waarna de
reset volgt van de displaysturing. Tij
dens de reset wordt teller 1 vrijgegeven,
omdat als ingangsvoorwaarde reset 2
terugkomt (hoog tijdens reset).
Tijdens dezelfde resetpoging wordt tel
ler 2 geblokkeerd, omdat reset 1 laag is.
Teller 1 staat in een willekeurige stand
en krijgt nu 100 Hz impulsen toege
voerd Na beëindiging van de reset staat
een bepaald getal tussen 0 en 5 in
binaire vorm aan de telleruitgangen.
Teller 2 wordt gewoon gereset.
De resetimpuls wordt ook opgeslagen
in flipflop 1; de J-ingang wordt ingele
zen op de reset. Wanneer de reset voor
bij is, wordt op de volgende 1 s impuls
flipflop 1 geset; hierdoor wordt de Jingang van flipflop 2 ingelezen.
Na de reset is teller 1 geblokkeerd voor
het 100 Hz signaal. Teller 2 wordt nu
vrijgegeven. Op elke seconde impuls zal
deze teller een stand worden opge-

hoogd. De uitgangen van beide tellers
worden constant vergeleken op gelijk
heid d.m.v. een exclusive-OR circuit.
Zoals bekend, is de uitgang van een
exclusive-OR hoog, als beide ingangen
ongelijk zijn en laag, wanneer beide
ingangsvoorwaarden gelijk zijn. De uit
gangen van teller 1 worden geïnver
teerd, zodat bij gelijke tellerstanden de
aangeboden informatie aan de exclusi
ve-OR ongelijk is. Omdat teller 2 de
seconde impuls krijgt toegevoerd, zal
elke seconde worden bekeken of dit het
geval is.
Het bovenstaande geldt voor de stan
den 1 t/m 5 van de teller, zodat na max.
5 s alle uitgangen van de 3 exclusiveOR’s hoog zijn. De achtergeschakelde
NAND zal dan flipflop 2 setten. Uit
zondering vormt de nulstandovereenkomst van beide tellers. D.m.v. een
AND, gevormd uit dioden, wordt de
geïnverteerde nulstand van teller 1 uit
gecodeerd en vervolgens opnieuw geïn
verteerd. Op deze manier worden beide
ingangen van de eerste exclusive-OR
laag bij het bereiken van de nulstand.
zodat slechts drie van de vier ingangen,
van de achtergeschakelde NAND. hoog
kunnen worden. Er wordt nu geen
gelijkheid gevonden, zodat flipflop 2
niet kan worden geset. Eerst moet nu
een nieuwe waarde worden ingelezen in
teller 1 om overeenkomst te kunnen

Fig. 10. Anti-denderschakeling
van bovenaf gezien.

maakcontact

vinden; dit kan pas na de automatische
reset. Wanneer flipflop 2 is geset. zal de
LED oplichten; het signaal ..vrijgave
teller” wordt hoog, aan de displaytellers wordt 100 Hz toegevoerd. Door nu
zo snel mogelijk een knop in te drukken
worden zowel flipflop 1 als flipflop 2
gereset. waardoor de displayteller weer
wordt geblokkeerd. Vervolgens wordt
nu de reactietijd aangegeven. Flipflop
1 kan pas weer worden ingelezen op de
eerstvolgende resetimpuls. zodat de
reactietijd tot dit tijdstip zichtbaar blijft.
Het verdient aanbeveling om de druk
knop te voorzien van een anti-denderschakeling. omdat door stoorimpulsen
allerlei bijverschijnselen kunnen optre
den. zoals resetten van het display e.d.
Fig. 9b en 9c geven de reset- startstopschakeling in praktische vorm
weer.
Behuizing
De reactietester is ondergebracht in een
Tekokastje no. 331. De LED met de
drukknop in een instrumentenkastje
no. 4. waarin ook de anti-denderscha
keling. fig. 10, is opgenomen.
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Galliumklok

gouddraad verbinding

8 GaAsP LEDs

Bij deze vierentwintigurenklok is gebruik gemaakt van 7-segments
GaAsP displays. Voor de aanduiding van de uren is het type
MAN IA van Monsanto toegepast, terwijl de minuten en seconden
worden weergegeven door geavanceerde puntmatrixen type
5082-7300 van Hewlett Packard. Alvorens het schema en de opbouw van de klok te bespreken zal eerst nader worden ingegaan op
deze typen displays.

MAN IA display
Elk van de zeven segmenten bestaat uit
twee delen, gefabriceerd volgens de
planar monolitische methode. De beide
segmenthelften zijn in serie geschakeld
(fig. 1). De indicator bevat totaal vijf
tien chips, veertien voor de zeven seg
menten en één extra voor de decimale
punt.
Elke monolitische chip bevat acht af
zonderlijke planar LED’s. Voor een
uitgestraalde helderheid van 200 ft-L is
3,4 V bij 20 mA nodig. Het totale op
genomen vermogen voor alle zeven seg
menten bedraagt ca. 480 mW. Dit
display kan worden geplaatst in een 14pens DIL behuizing. Fig. 2a geeft de
aansluitgegevens, fig. 2b de pennummering, gezien vanaf de bovenzijde.
Om de stroom per segment te begren
zen bij sturing uit een 5V-voeding is het
aanbrengen van een voorschakelweerstand noodzakelijk, (fig. 3). De waarde
van de weerstand volgt uit de formule:

letaliseerd

Fig. I

vergulde penner

l~l

PEN I KA THODE A

bovenzijde aanduiding

.'LJ'

PEN 2 KATHODE F
PEN 3 ANODE

OP

PEN 4 NC

D

PEN 5 NC
PEN 6 DECIMALE PUNT KA THODE
PEN 7 KATHODEE

PEN 8 KATHODE D
PEN 9 ANODE
PEN 10 KATHODE C
PEN II KATHODE G
PEN 12 NC
PEN 13 KATHODE B
PEN 14 ANODE

Pennen 3. 9 en 14 doorverbinden

Fig. 2a en 2b.

Belangrijkste gegevens van de MAN IA
met zijn sturing.

Fig. 4a en 4b.

R =

Vee/- Vp ~ Vee
I.

= 62 n

(bij If = 20mA)
Voor onze toepassing wordt dit display
gestuurd door de SN7447 decoder,
waaraan BCD-informatie dient te wor
den toegevoerd voor het verkrijgen van
decimale cijfers, fig. 4a en b.
HP numerieke indicator
Bij dit type is de integratie nog een stap
verder doorgezet. BCD-informatie kan
rechtstreeks worden toegevoerd aan
het display, daar de decoders als MSIchip is ingebouwd’ Ook in stroombegrenzing is voorzien. De indicator zelf
is opgebouwd uit een geïntegreerde 5 x
7 diodematrix. Tussen diode- stuurtrap
en decodeerschakeling is een buffer
geplaatst, (fig. 5).
Als de ,,enable”-lijn laag is, wordt de
BCD-informatie doorgegeven aan het
display. Ook de decimale punt wordt
gebufferd en met hetzelfde „enable”signaal gestuurd. Voor het laten oplich
ten van de decimale punt moet de des-
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Opbouw HP-puntmatrix.

betreffende ingang laag zijn. De punt is,
afhankelijk van het codenummer op het
display, rechts of links geplaatst. Fig. 6
geeft de aansluitingen vanaf de achter
zijde gezien, fig. 7 het vervangingsschema van de TTL ingangscircuits.

5082
7300

Fig. 6a.
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Voeding en secondensturing (Print 1fig. 9a en b).
De voeding is uitgerust met het nieuw
ste type spanningsregelaar van Sanken,
de SI 3554M in TO3 behuizing, welke
max. 3A kan verwerken. Het is nood
zakelijk om de stabilo goed te koelen.
Fig. 10 geeft de schakeling weer. De
50Hz netfrequentie wordt verdubbeld
en daarna gedeeld. Een tiendeler kon
niet op print 1 worden geplaatst en is op
printje 2 (fig. Ha en b) naast de trafo
gezet. De 1Hz impuls wordt toegevoerd

O
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D
220
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10Hz 1Hz
uit • • Zn]

-101000/j
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^‘5 <0> ►
• -uit

ii—

■ *5l<
MV5082

(1Hz)

"1 BSX20 3° L

Klokopbouw
Dc displayprint bestaal uit ccn ronde
epoxy printplaat, waarop dc indicato
ren zijn gesoldeerd. Om deze print is
een plastic ring, breedte ca. 3 cm.
geplaatst. Deze ring is bevestigd aan
een stuk pvc installaliepijp met een
lampje ,,in top" als afsluiting. Dooreen
flink gat in de pijp worden ca. 30 dunne
aders gevoerd, die in het instrumenten
kastje no. 6 verdwijnen.
Fig. 8a en b geven de samenstelling van
de displayprint. De andere prints, wel
ke achtereenvolgens worden bespro
ken, zijn aangepast aan de afmetingen
van de behuizing.
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aan de secondentellers. De werking van
de frequentiedelers is zichtbaar aan de
MV5025,die in het 1Hz ritme knippert.
SANKEN SI3554M
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Op de frontplaat is een minialuur-LED
aangebracht, deze wordt door een
poort voorafgegaan. Ook deze LED
knippert op de 1Hz impuls. Beide
LED’s zijn tegengesteld aan en uit. Het
lijkt, of de MV 5025 zijn ,Jicht” door
geeft aan de MV 5082. Wanneer er 60
impulsen (dus sec.) zijn geteld, worden
de secondentellers automatisch gereset.
De resetimpuls wordt doorgegeven als
minuutimpuls. Op NANDingang 9
wordt tevens een extra 24-uurs reset
.egeven. Tijdens het gelijkzetten van de
Jok wordt de secondenteller met de
«and gereset (reset 1). De resetschaketaar is hier ter verduidelijking aan
NANDingang 11,12 getekend. Ook
dooft nu de MV 5082 op het frontpaneel.
Minutensturing (Print 3-fig. 12a en b).
De schakeling voor de minutenrealisa
tie volgt uit fig. 13. Hier zien we
opnieuw de reset 1 schakelaar, waar
mee tevens de minutenteller in de
goede stand, dat is de juiste tijd, wordt
gezet door het vrijgeven van de 1Hz
impuls. Evenals bij de secondenteller
wordt de minutenteller automatisch
gereset op stand 60. De resetimpuls
wordt doorgegeven aan de urenteller.
Gelijkzetten van de urenteller gaat ook
weer door de seconde-impuls, terwijl
gelijkertijd de echte uurimpuis wordt
geblokkeerd. Aan de minutenteller kan
ook een 24-uur resetimpuls worden
aangeboden.

Urenrealisatie (Print 4-fig. 14a en b).
Het is mogelijk om beide urendecoders
te sturen met een SN7490. Dit heeft als
nadeel, dat de teller voor de tientallen
uren slécht wordt gebruikt. Alleen de
standen 0, 1 en 2 komen voor, zodat met
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een eenvoudige drieteller kan worden
volstaan. Deze drieteller is gerealiseerd
met een SN7473. Dit IC bevat twee
identieke flipflops, die als binaire teller
(4 standen) worden geschakeld, (fig.
15). Elke tien uur wordt deze teller één
stand opgehoogd. Uitgaande van de
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______
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24 uur reset m
Wanneer de reset 1 schakelaar een midden‘
’
vcc.
stand heeft, kan de klok worden gestopt, als de 1 Hz impuls wordt
afgenomen van NANDuitgang
NANDuitgang 1,
1, print
print 1.1.

geiijkxelten

resettoestand 0.0 zal na tien uur de tel
ler in de stand 1.0 staan. Na 20 uur volgt
de stand 0.1, beide flipflops klappen
om. De 24-uur teller zal worden gereset, als nu de eenhedenteller van de
uren in stand 4 staat (C wordt hoog).
Dit komt vaker voor, zodat als reset14x68
voorwaarde ook het hoog zijn van flip
flop B moet worden toegevoegd.
Uitgang 8 van de NAND wordt nu
hoog, uitgang 6 laag, waardoor zowel
de SN7490 alsook de SN7473 wordt
gereset. Op hetzelfde moment wordt de
impuls
24-uurs resetimpuls gegenereerd, waar uur
ingang
door de minuten en secondentellers een
keer extra worden gereset om eventuele
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Fig. 17 Opstelling van de
prints in het kastje.

verschillen te elimineren. Deze resetimpuls komt in ieder geval ruim binnen
de eerstvolgende 1Hz impuls, normaal
nerkt men hier dus niets van.
4erk op, dat de niet-gebruikte ingan,en van de decodeerschakeling voor het
urendisplay worden geaard. Eventueel
kan men een draad en een weerstand
besparen door segment F van de indica
tor niet aan te sluiten.

Gelijkzetten
Deze procedure is heel eenvoudig. Met
de reset 2 drukknop wordt de klok op

O

nul gezet. Daarna wordt de reset 1
schakelaar omgehaald waardoor de
secondentellers op nul blijven staan en
de minutentellers in het 1Hz ritme vol
lopen. Wordt het juiste aantal minuten
bereikt, dan wordt deze schakelaar
teruggezet, zodat de secondcnteller au
tomatisch wordt vrijgegeven. Met de
andere schakelaar worden vervolgens
de urentellers in de juiste stand gezet.
Ziet u kans om het middernacntelijk
tijdsein van de radio te gebruiken als 24uurs reset, dan behoeft u de komende
jaren deze klok alleen maar af te stoffen
- de rest gaat automatisch.

rt

^prTtc

< aanslwtpunten

Ï3
o

3enC op de trant
gemonteerd

Fig. 16 geeft een indruk van de toege
paste driepunts-spanningsregelaar, wel
ke bestaat uit een monolitisch circuit en
een vermogenstransistorchip. De uitgangsspanning is vast ingesteld op 5 V,
terwijl is voorzien in een ingebouwde
overbelastingsbeveiliging, waarbij de
stroom wordt begrensd tot 4 A, zodat
kortsluiting geen ernstige gevolgen
heeft.
Fig. 17 geeft een globale indeling van
de componentenplaatsing in het instru
mentenkastje.
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Gelijkzetadaptor voor digitale klokken
Hel komt nogal eens voor, dat digitale
apparaiuur wordt beïnvloed door netspanningsstoringen, als geen filters zijn
ingebouwd, digitale klokken geven dan
een merkwaardige tijd aan, terwijl na
netspanningsuitval de klok een willekeu
rige tijd gaat aanwijzen. Om een eind te
maken aan het gemanipulecr met apar
te schakelaars voor uren, minuten en
seconden werd onderstaand gelijkzetcircuit ontwikkeld. De te verrichten
handelingen zijn eenvoudig:
* de juiste tijd wordt met duimwiel
schakelaars ingestcld
* met een drukknop wordt hel systeem
(klok en gclijkzetschakeling) op nul
gezet
* bij het loslaten van de drukknop
vliegt de klok in de juiste stand
* automatisch wordt hierna omgescha
keld op de interne klokimpulsen
* de gelijkzetschakeling kan als adap
ter voor elke willekeurige digitale
klok worden uitgevoerd, waarbij de
voedingspanning uit de bestaande
klok wordt betrokken.
Werking
De schakeling is opgebouwd uil twee
delen. Er is een referentieteller nodig,
waarvan de inhoud na elke impuls
wordt vergeleken met de ingeslelde tijd
van de duimwielschakelaars. Dezelfde
impulsen worden ook aan de klok toe
gevoerd. Hieruit volgt, dat de referen
tieteller en de klok synchroon lopen.
Om rekenwerk te voorkomen is de
referentieteller precies zo geschakeld
als een elektronische klok. Op deze
manier kan men met de duimwielscha-
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o
kelaars gewoon de gewenste tijd instel
len in uren en minuten — na 60 minuten
wordt de urenteller één stand opge
hoogd. na 24 uur vindt een automati
sche reset plaats. Wordt bijv, met de
duimwielschakelaars 24.01 uur of hoger
ingesteld. dan loopt de teller continu.
Bij het indrukken van de drukknop
wordt de teller gereset — bij het loslaten
worden de ingangsimpulsen gesteld.
Dit brengt ons bij fig. 2. De impulsopwckking heeft plaats met ’/?SN7413
schmitt trigger. Met de gekozen com-
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ponenten (3900 en 1 pF) kan de teller
in ca. 1 s ,,het klokje rond” draaien. De
impulsgenerator staat normaal geblok
keerd - slechts een reset kan de scha
keling activeren. Bij het indrukken van
de knop wordt de resetingang hier
hoog, hetgeen geen effect heeft (fig. 1)
op deze schakeling. Zoals we zagen,
worden alleen de referentieteller en de
klok gereset. Bij het loslaten van de
drukknop verschijnt er een negatieve
flank uit de one-shot generator, waar
door de flipflop, opgebouwd uit
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Fig. 1. Opbouw van de referentieteller, die ook als basisontwerp
voor een klok kan dienen. Aan uitgang 10 van NAND 5 bevindt
zich R4 van 2.2 kCl naar de positieve voedingspanning.
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Fig. 2 Hulpschakeling, die ook kan dienen als uitbreiding van een bestaande klok. C2 heeft i. v.m.
drukknopdender van de resetknop een waarde van 22.. 47 pF. Cl is naar eigen inzicht te bepalen.
Maakt men deze kleiner dan zal voor ons oog meteen na het loslaten van de resetknop de klok
op tijd staan. Maakt men Cl groter, dan ziet men de klok naar de ingestelde tijd ..lopen".
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NAND’s, wordt geset. Uitgang 4 wordt
laag. Dit heeft tot gevolg, dat de multivibrator aan het werk gaat. Er verschij
nen impulsen aan de uitgang van de
tweede schmitt trigger, die hier dient
voor de flankverbetering. Uitgang 1 van
de flipflop is nu hoog, zodat deze impul
sen via de ,,wired-or” aan de klok
worden toegevoerd. De ,,echte” klok-

B

impulsen worden geblokkeerd, Gelijktijdig worden deze impulsen aan de
referentieteller toegevoerd. Wanneer
de ingestelde tijd wordt bereikt, zullen
de uitgangen van de duimwielschakelaars hoog worden. Dit heeft tot gevolg,
dat de flipflop wordt gereset. Uitgang
4 wordt weer hoog, de impulsgenerator
stopt. Via de ,,wired-or” worden nu de

,,echte” minuutimpulsen weer vrijge
geven. Omdat de gelijkzetschakeling nu
volledig buiten werking is, mogen de
duimwielschakelaars in een andere
stand worden gezet - dit heeft geen
enkele invloed op de goede werking van
de klok.

Opmerkingen
De resetschakelaar van fig. 1 kan zich
zowel in de klok zelf als in de behuizing
van de gelijkzetschakeling bevinden.
Wanneer het chassisdeel in de klok
wordt voorzien van een schakelcontact,
voor het onderbreken van de minuutimpulslijn, kan na het gelijkzetten de
adapter worden verwijderd — dit spaart
vermogen, terwijl de klokbehuizing
kleiner wordt door het ontbreken van
gelijkzet-logica.
Degenen, die nog geen klok hebben
gebouwd, kunnen dit klokcircuit toe
passen. Achter deze schakeling (fig. 1)
hoeft men alleen maar enkele decoders
en displays aan te brengen. Na het toe
voeren van de minuutimpuls zal de klok
werken.
De schakeling van fig. 2 kan zonder be
zwaar dienen als uitbreiding van een
bestaande klok.

Digitale timer

o.a. voor doka
De meeste transistor-tijdschakelaars
zijn uitgevoerd met een RC-netwcrk als
tijdconstante, waarbij een regelbare
weerstand de condensator in een be
paalde tijd oplaadt. De moeilijkheid is
altijd, dat de condensator na verloop
van tijd in waarde verandert, zodat elk
half jaar een nieuwe schaalijking nood
zakelijk blijkt. Ook temperatuursinvloeden hebben invloed op de stabiliteit
van de schakeling.
Door zo’n schakeling volledig te digita
liseren kan het RC-netwerk vervallen
en kunnen tevens de temperatuurproblemen worden opgelost In dit artikel
is een mogelijkheid aangegeven om met
acht IC's. waarvan twee met ingebouwd
display, een apparaat gedurende een
bepaalde tijd in- of uit te schakelen. De
ze tijd kan variëren van 0,5...990 s die
hiertoe in vijf bereiken is verdeeld.

ingang hoog is. zal er continu blanking
optreden Bij een geaarde ingang is het
cijfer continu zichtbaar en ..loopt” het
display op de klokimpuls. De derde
stand is de coïncidentie-ingang. waar
mee het cijfer periodiek kan worden
onderdrukt.
Fig. 2a en b geven de print weer. Voor
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Tientellers met optionele uitlezing
Alhoewel het met gebruikelijk is. wordt
voor de aardigheid een TIL 306 ge
bruikt, dit is een decadeteller met bufferuitgangen en 7-segment display met
allerlei hulpvoorzieningcn zoals deci
male punt en ..latch strobe” ingang,
verder een RBi en RBo en ook een
blanking mogelijkheid.
Wanneer de latch strobe ingang laag is,
zal de tellerinformatie continu worden
doorgegeven aan de bufferuitgangen.
Aan de klokingang worden de te tellen
impulsen toegevoerd, waarbij de teller
reageert op de positief gaande flank (dit
is in tegenstelling tot de tellers uit de
TTL-serie). Voor het onderdrukken
van de decimale punt wordt de ingang
geaard. Verdere voorwaarden zijn, dat
de resetingang hoog en de hulpsignalen
serial/parallel count enabte laag zijn.
RBi en RBo worden niet aangesloten.
Na elke negen impulsen wordt de
,,max. count” uitgang laag. Deze wordt
weer hoog op het naar de nulstand gaan
van de teller, waardoor een impuls (carry) wordt gevormd voor de volgende
teller.
Een en ander is terug te vinden in fig.
1. Ook is een schakelaartje opgenomen
om onderdrukking (blanking) van het
cijfer mogelijk te maken. Wanneer deze

k

het gemak is dit printje zelfstandig uit
gevoerd. Mocht u deze vrij dure MSIcircuits niet willen toepassen, dan is het
mogelijk om gewone tientellers, type
SN7490, te gebruiken, of een als tienteller geschakelde SN7493. Wel dient dan
een andere print te worden vervaar
digd.
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Fig. 2a en b. Tellerprint.
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Fig. 3. Tijdbasis van 2 Hz...O,lHz.
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Tijdbasis
Met een Schmitt-trigger (’/2SN7413)
wordt een 50 Hz spanning van 4...6 V
omgevormd in een blokspanning, (fig.
3). Door drie tiendelers volgens het
schema te koppelen, ontstaan de ge
wenste uitgangsfrequenties, die dienen
als klokimpulsen voor de beide tellers
met uitlezing.
Wanneer we er van uitgaan, dat een 1
Hz impuls als normaal wordt be
schouwd, levert de 0,5 Hz impuls de
waarde (x 2) en een 2 Hz impuls een
waarde (: 2) op. Ook zijn de waarden
(x 5) en (x 10) aanwezig. De tijdbasis
zal werken, als de ST-ingang (start tijd
basis) laag is. In het andere geval staan
de tellers in de resetstand.

van tijdbans
(2) (*1) (»2)(*5) (xtO)
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Fig. 4. Hulpschakeling

Hulpschakeling
Met een druktoetsschakelaar kunnen
deze waarden naar keuze, via een
poort, worden toegevoerd aan de klokingang van de eerste teller met uitlezing, (fig. 4).
Deze tellers worden gercset met de
MR-schakelaar via een 2e schmitt-trigger en een poort om het niveau aan te
passen (in rust, bij open MR drukknop,
is de MR uitgang hoog). Achter de bufferuitgangen van de tellers zijn duimwielschakelaars geplaatst. Dit type
schakelaar heeft ruimte voor vier zelf
aan te brengen dioden.
Met deze schakelaars wordt de gewens
te tijd ingesteld in seconden. De scha
kelaars van de tijdbasis vormen een
deelfactor (: 2) of een vermenigvuldigfactor (x 1, x 2, x 5, x 10). Wanneer
de telleruitgangen ongelijk zijn aan de
met de duimwielschakelaars ingestelde
waarde, zal de NAND-uitgang (coïn
cidentie uit en blanking uit) hoog zijn.
Wanneer na een bepaalde tijd het
aantal gewenste seconden is verstreken,
wordt deze uitgang laag, waardoor de
tellerimpulsen aan de klokingang wor
den geblokkeerd. Met het blanking
signaal kan men gedurende het tellen,
dus tussen de reset en het bereiken van
de eindstand, naar verkiezing de uitlezing onderdrukken in de blankingstand
van de schakelaar van fig. 1. Hiermee
is de schakeling rond, recapitulerend
geldt:
a. met de duimwielschakelaars wordt
het aantal seconden ingesteld.
b. een druktoets geeft een deel-, c.q.
vermenigvuldigingsfactor.
c. geef reset.
d. onderdruk naar keuze de uitlezing,
of laat deze continu plaatsvinden.
e. wanneer de uitlezing het zelfde getal
aangeeft als de duimwielschake
laars, is de eindstand bereikt, ofwel
de tijd verstreken.
In fig. 5a en b zijn de schakelingen van
fig. 3 en 4 verwezenlijkt.
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Fig. 5a en b.
Tijdbasis en
hulpschake
ling gecombi
neerd.
Stuurschakeling
Voor de verdere besturing zijn slechts
drie signalen, te weten MR, COIN en
ST nodig. Dit brengt ons bij fig. 6. waar
een relaisbesturingsflipflop (RBF) is
getekend. Op de reset wordt RBF hoog,
zodat het relais inklapt. Gelijkertijd zal
ST laag worden, waardoor de tijdbasis
werkt. De „standby” LED gaat uit,
omdat RBF laag is. Na verloop van tijd
zal coïncidentie optreden, waardoor het
relais afvalt, de tijdbasis wordt geblok
keerd en de LED weer gaat branden.
Deze LED is een type uit de MV 50uuserie van Monsanto met een verhoogde
lichtopbrengst.
Aan de COIN-ingang van de flipflop is
een condensator geplaatst, die onmis
baar blijkt. Tijdens het wisselen van de
tellerstanden treden aan de uitgang van

h/dbtt-t

de duimwielschakelaars korte ,,spikes”
op, die onder bepaalde omstandighe
den de flipflop kunnen setten. Via de
condensator worden ze afgevoerd naar
aarde.
Het relais heeft twee wisselcontacten
van 1 A, waarvan er één is gebruikt om
de spanning van twee wandcontactdo
zen om te schakelen, voor doka-toepassingen. Het extra contact is op de print
uitgevoerd, doch bij dit ontwerp niet
aangesloten.

Voeding
De voeding is eenvoudig gehouden,
omdat de afgenomen stroom relatief
laag is, ca. 400 mA. Omdat de trafo niet
volbelast wordt, is de 6,3 V aftakking
gebruikt voor de 5 V stabilo. Tijdens
blanking is de uitgangsrimpel nihil.

Wanneer de uitlezing stroom trekt,
ontstaat een kleine rimpelspanning. De
TIP 41 moet worden gekoeld.

Fig. 7a en b geven de stuurschakeling
en voeding praktisch weer, terwijl ook
de afmetingen van de koelvin zijn gege-

ven. Het geheel is ondergebracht in een
instrumentenkastje no. 6.
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PRINTLIJST
1)

2)

3)

4)

7204
7232
7240
7243
7243/1
7244
7245
7246
7247
7248
7249
7250
7251
7252
7253
7254
7255
7256
7303
7304
7308
7309
7310
7311
7325
7326
7327
7328
7329
7330
7345
7346
7347

Elektronische dobbelsteen met Minitron
Elektronische dobbelsteen, éénpersoons-uitvoering
Experimenteereenheid voor digitale IC's
Vierpersoons-uitbreiding elektronische dobbelsteen
Vierpersoons-uitvoering compleet met 7232
Elektronische dobbelsteen, spelerkeuze
Elektronische dobbelsteen, rondenteller

14,00/17,00
11,00/14,00
5,50/ 7,00
17,00/21,00
24,00/30,00
5,50/ 7,00
6,50/ 8,00
16,00/20,00
6,50/ 7,50
19,00/23,00

215/255
180/215
85/105
265/320
355/435
85/105
100/120
250/300
100/115
285/345
115/140
85/105
80/ 95
50/ 65
70/ 85
100/120
85/105
155/190
105/125
240/300
300/375

Galliumklok compleet
Automatisch gelijkzetcircuit
Digitale-IC-tester voor zelfbouw
TTL-voeding en Minitronvoeding (fig. 16)

TTL-voeding (fig. 8)
TTL-voeding, volledig beveiligd (fig. 4)
Vier TTL-flipflops (fig. 2)
TTL-impulsgevers (fig. 3)
4 bits-shiftregister (fig. 2b)
Binair/decimaal-display met teller-decodertester

Digitale toerenteller met LED's
TTL-voeding met hybridische spanningregelaar
Elektronisch naambordje
Digitale reactietester met Sperry-display
Voeding 2x15 V, annex zenerdiodetester
Elektronische dobbelsteen compleet met rondenteller
Digitale dokatimer
TTL-voeding (5 V) met impulsvormer (1 Hz) (fig. 2)
Frequentiedeler: 100 Hz-0,1 Hz (fig. 8)
TTL-voeding (5 V) en 200 V/20 mA (fig. 6)
Vier TTL-flipflops (open collectoruitgang)
50 Hz-deler voor digitale experimenten
2-decadeteller (fig. 4)

Tellerprint (fig. 2)
Tijdbasisschakeling (fig. 5)
Voeding met relaisuitgang (fig. 7)

7,50/ 9,50
3,50/ 4,50
5,00/ 6,00
3,00/ 4,00
4,50/ 5,50
6,50/ 8,00
5,50/ 7,00
8,50/10,50
7,00/ 8,50
16,00/20,00
21,50/26,50
4,00/ 4,75
35,00/45,00
10,00/13,00
5,00/ 6,00
3,00/ 4,00
6,50/ 8,00
3,00/ 3,50
4,50/ 5,50
4,00/ 5,00
2,00/ 2,50
2,50/ 3,50
5,00/ 6,50

65/ 80
510/635
170/210
80/ 95
50/ 65
100/120
50/ 65
70/ 85
65/ 80
35/ 45
45/ 60
80/100

1) Bestelnummer, indien epoxy-uitvoering gewenst, toevoeging van de letter „e".

2) Ontwerp.
3) Prijs in Ned. guldens (1e bedrag voor pertinaxuitvoering; 2e bedrag voor epoxy-uitvoering).
4) Prijs in Belgische franks (zie bij 3).
5) Pagina-nummer, waar de print(s) te vinden is(zijn).

PRIJZEN INCLUSIEF VERZENDKOSTEN
Bestellingen door storting of overschrijving op ondervermelde postrekening

t.n.v. F. A. H. Tergau - postbus 78 - Huizen (N.-Holland):
Nederland: postrekeningnr.: 2.307.553

België: postrekeningnr.: 10831.28
Bankrekeningnr.: 1100/913/90484/01 - Kredietbank te Antwerpen.
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5)

53
57
29
60
65
68
84
89
14
56
58
63
16
17
62
22
71
7
74
78
11

91
74
81
79
65
20
69
91
92
93

Verkrijgbaarheid belangrijkste onderdelen
SI3000E, RA1
SI3052A, SI3554M
Klokvoeding 11 V, 1,5 A

Metronix, Harderwijk
Metronix, Harderwijk
Metronix, Harderwijk

Printpennen IP2 voor kabelschoentjes
Soldeerpennen IP6, soldeerterminals

Gully, Loosdrecht
Gully, Loosdrecht

Zelfbouw IC voetjes (Molex)
Minitron 3015F

v. Dam - Electronica, Rotterdam
v. Dam - Electronica, Rotterdarti

Marconi niveau tester
LM 100-200-300 serie

Koning & Hartman, Den Haag
Koning & Hartman, Den Haag

Logische wasknijper

Manudax-Nederland, Heeswijk-Dinther (NB)

Instrumentenkastjes no. 4, 5 en 6
NTR208, 220, 301 - LH1
VU-meters, decimale duimwielschak.
Epoxyprint, etsmiddel

Radio
Radio
Radio
Radio

Monsanto LED's, MAN 1A

Techmation, Schiphol-Oost

HP5082-7300 display
HP5082-4440/3 LED

Hewlett Packard, Amsterdam
Hewlett Packard, Amsterdam

Mini-stekerbussen en stekers, chassisdelen en pluggen

Hirschmann, Weesp

Mini-schakelaars en drukknoppen (Knitter)
Duimwielschak. (BCD) FM920D01
IC's, weerstanden, elco's, halfgeleiders

Rodelco, Den Haag
Rodelco, Den Haag
Rodelco, Den Haag

Sperry displays en DD700
Omvormer 5 V naar 200 V

City Zwanenburg, Zwanenburg
City Zwanenburg, Zwanenburg

Ronde - vierkante signaallamphouders
met ingebouwd lampje (Signal Lux)

W. Geuken, Den Haag

Vero-board

Mulder - Hardenberg, Haarlem

TIL306, TIP41

Texas Instruments, Schiphol-Centrum

Dual BCY87, DM100, halfgeleiders

Philips, Eindhoven

Service
Service
Service
Service

Twenthe,
Twenthe,
Twenthe,
Twenthe,

Den
Den
Den
Den

Haag
Haag
Haag
Haag
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