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VOORBERICHT

Dit deel is een logisch vervolg op deel 3 van deze serie, daar het ook hier
schakelingen betreft, die voornamelijk met digitale componenten zijn op
gedouwd.
De ontwerpen zijn getest en in de loop der tijd gepubliceerd in het tijdschrift
Radio Electronica. Voor eventuele nabouwers zijn de printjes verkrijgbaar.
Men kan zelfs een bepaald printje toepassen voor een eigen ontwerp als dit
zo uitkomt. Omdat de print lay-outs achteraf geschikt zijn gemaakt voor
duplicatie, zijn een aantal printen groter uitgevallen dan de oorspronkelijke
opzet. Het is het beste, om eerst de printen en de onderdelen aan te schaffen
en daarna een behuizing te zoeken, waar alles goed in past.
Behalve aan de algemene schakelingen is ook aandacht besteed aan kristaloscillatoren, omdat het bij allerlei experimenten handig is bepaalde standaard
frequenties „in voorraad" te hebben.
Ook digitale klokken staan nu volop in de belangstelling en het zelf bouwen
is, door het verkrijgbaar zijn van de printjes, voor iedereen te doen. Een be
langrijk punt hierbij is nog, dat de prijzen van klokchips, GaAs-uitleeseenheden en losse LED's zich in een sterk dalende lijn bevinden: ook hierdoor ko
men de klokken in het bereik van een breder publiek.
De belangrijkste componenten zijn vermeld aan het eind van elk onderwerp
- en nu maar hopen, dat de vertegenwoordigingen niet te veel wisselen bij
de verschillende importeurs (de opgaven gelden vanaf 1 jan. '76). In dit ver
band dient men er op te letten, dat de importeurslijst uit deel 3 op veel punten
niet meer klopt - raadpleeg dus dit deeltje ook voorde genoemde componen
ten uit deel 3. Mocht uw handelaar dus iets niet in voorraad hebben, laat hem
dan contact opnemen met de importeur(s).

Deventer,

J. G. Smilde
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Vier BCD-kanalen over één display
Voor digitale klokken, frequentiemeters. enz. is een uitleeseenheid nodig, die de
BCD-informatie omzet in voor ons begrijpelijke cijfers. In principe is het echter niet
noodzakelijk, om deze apparatuur elk voor zich van een display te voorzien. Wat
denkt u van een handig kastje, waarop zes decaden zijn gesitueerd, dat tevens de
mogelijkheid biedt om vier ingangskanalen elk op hun beurt zichtbaar te maken.
simpelweg door de bediening van twee schakelaartjes? Fig. 1 geeft een idee over de
opzet van zo'n systeem.
Elektronische schakelaar
Een circuit, dat voor deze toepassing
ideaal mag worden genoemd, is de
SN74153, die een keus kan maken uit
één van de vier aangeboden ingangska
nalen. Elk IC bevat twee van deze
schakelingen, zodat voor verwerking
van vier BCD signalen twee IC's nodig
zijn. Fig. 2 geeft de circuitopbouw. SA
en SB zijn de selcctie-ingangen. Door
hier een 2 bits binaire teller, of gewoon
twee schakelaartjes tussen plus en min
mee te verbinden, kunnen vier schakelstanden worden gemaakt. Elk van deze
standen wordt uitgecodeerd, zodat
steeds één van de vier ingangskanalen
met de uitgang wordt doorverbonden.
Het doorschakclen naar de uitgang kan
echter alleen, als de „strobe” ingang is
geaard. Dit impliceert, dat dit circuit
ook kan worden gebruikt in een multiplex-systeem, zodat de selectiemoge
lijkheden tamelijk uitgebreid zijn! Een
andere mogelijkheid met deze schake
ling is het omzetten van parallel naar
scrie-informatie. Eerst wordt dan over
vier (of meer) ingangen de parallel-info
klaargezet. Vervolgens wordt de strobe
laag gemaakt, waarna met een teller SA
en SB worden geschakeld. Hierbij is het
interessant op te merken, dat ook nog
omcodering mogelijk is: men kan het
minst-significante bit het laatst weg
schrijven; hierbij kan men tevens bits
verwisselen door de tellerstanden voor
het schakelen van SA en SB in een

„rare” volgorde te zetten. Terug naar
onze omschakelaar: met twee schake
laartjes en LED’s als indicatie worden
de kanalen geselecteerd, (fig. 3).
Uitlezing
Nu eens geen LED’s, maar lampjes-
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Fig. 2. Inwendige opbouw
van een SN74153 (blokschematisch). Elk IC be
vat twee identieke circuits.
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Afb. 2. Afgemonteerde plug.
De verbindingen zijn om
steekbaar aan één zijde van de
platte kabel.
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Fig. 6 a en b. Praktische uit
voering van fig. 4. In ons ge
val is deze print zes maal
toegepast.
displays. De hier toegepaste komen uit
een serie, waarbij men kan kiezen uit
12, 14, 15,5 en 20mm cijferhoogte van
het fabrikaat Knitter. De bedrijfsspanning is 5V, de opgenomen stroom per
segment hangt af van het gekozen type:
20 ... 60mA. Door als decoder een
SN7448 toe te passen, die een hoog
signaal levert als een segmentje moet
oplichten, en door de segmenten met
een NPN-transistor te sturen, kunnen
volgens fig. 4 ook de grootste displays
worden gebruikt. Fig. 5 geeft de aan-
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Fig. 7 a en b. Decimale puntenselectie voor
zes decaden — hiervan is in dit voorbeeld één
printje nodig.
Fig. 7a.
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De vierkanalen omschakeling per deca
de is te realiseren met drie IC's en zeven
transistoren, volgens de print van fig. 6a
en b. Deze print wordt in ons geval zes
keer gemaakt. Wanneer slechts 20mAdisplays worden toegepast, kan de
SN7448 worden vervangen door de
SN7447, waarbij de transistoren verval
len- de weerstanden worden aangepast.
Op de print zijn tevens de BCD uit
gangen uitgevoerd, zodat bij gebruik
van displays met ingebouwde decoder
ook nog eens de SN 7448 kan vervallen.
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Fig. 9. Voorbeeld van een zelf te vervaardigen connector.
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Fig. 8. Op een 31-polig chassisdeel is juist
plaats genoeg vooralle BCD-aansluilingen —
met — punten voor zes decaden.

Puntensturing
Ook de decimale punten worden over
vier kanalen omgeschakeld, waarvoor
drie stuks SN74153 nodig zijn. Aan de
uitgangen zijn weer transistoren ge
plaatst om de lampjes te sturen. Fig. 7a
en b geeft de print.

Diversen
De aansluitingen worden gebundeld op
31-polige chassisdelen waarvan de laat
ste pen is geaard, (fig. 8). Voor de kop
peling tussen de verschillende toege
voerde kanalen kan men platte kabel
nemen, die o.a. in 40-aderige uitvoe-

ring is te verkrijgen. Het kabeldeel kan
worden vervaardigd uit printplaat, waar
op de 31-polige connector wordt gesol
deerd, (fig. 9).
Het verdient aanbeveling, tenminste
één kabel ..programmeerbaar" te ma
ken. Vooral bij digitale klokken heeft
dit voordelen, zodat men een keus kan
maken tussen de decimale punt links of
rechts. Het geheel is ondergebracht in
een 2D-behuizing van Gully. Eerst
worden de 31-polige chassisdelen be
vestigd, daarna de printjes één voor één
hieronder, ook tegen de achterkant,
waarbij de bedrading wordt aange
bracht voor de chassisdelen en een
stukje platte kabel kan worden be
vestigd voor de display aansluitingen.
Vervolgens kan het frontpaneel worden
bewerkt, waarna de platte kabel voor
het display wordt gemonteerd. Als
laatste punt de puntensturing; deze
print vindt een plaatsje op de bodem
plaat. De 5V-voedingspanning wordt
extern toegevoerd. Bij het inschakelen
zullen alle punten oplichten bij afwezig
heid van stuursignalen.

Afb. 3. Achteraanzicht. De 5 V-voeding
wordt via een stereopiug toegevoerd.

Knitter displays S-5000B of E, Amphenol
chassisdelen en pluggen T2748 en 49, half
geleiders: Rodelco, Den Haag.
SN74153: Texas Instruments, Schiphol.
Platte kabel en printplaat: Radio Service
Twenthe, Den Haag.
Molex zelfbouw IC-voetjes: Elspec, Overveen.
Kastje 2D en soldeerterminals IP6: Gully,
Loosdrecht.
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Vloeibare kristallen uitlezing . .

een experiment!
In principe bestaat een vloeibare kris
tallen uitlezing uit twee glazen plaat
jes, waartussen het kristal zich bevindt
in de vorm van een zeven segment-metdecimale-punt configuratie, terwijl de
aansluitingen volledig onzichtbaar in
het glas zijn weggewerkt en meestal
zodanig zijn geplaatst, dat een connector kan worden toegepast, waaraan
dan kan worden gesoldeerd.
Momenteel zijn er twee typen vloeibare
kristallen uitlezingen in ontwikkeling,
het zgn. „reflective” en het ,,transmis
sive” type.
Van het eerste type is de achterste
glasplaat voorzien van een spiegelend
oppervlak- van de segmenten is niets te
zien. Wanneer een elektrisch veld
wordt aangelegd en er een lichtbron op
de kristaluitlezing wordt gericht, zullen
de ,.aangesproken” kristalsegmenten
reflecteren in de achtergrond, zodat ze
zichtbaar afsteken. Het activeren van
de kristallen duurt ca 20ms, waarbij een

wisselspanning van 40...400 Hz bij
15...24 V ideaal is.
Bij het ,,transmissive” type zijn de
kristallen weer tussen twee glazen plaat
jes gevat in de 7-segment configuratie,
maar de achtergrond is niet spiegelendmen kijkt er dwars door heen. Voor de
wijze van aansluiten geldt hetzelfde als
bij het voorgaande type. Bij het kijken
onder een bepaalde hoek zijn de seg
menten ,,flauw” zichtbaar, bij een
..haakse blik” is niets te zien. Na het

Fig. I. Werkelijke afmetingen van
de vloeibare kristallen uitlezingen; het connectordeel is niet
aangegeven.

aanleggen van een elektrisch veld zul
len de segmenten bij daglicht flauwtjes
zichtbaar worden. De beste resultaten

U2

rug contact

U2

rend) is. Het licht dient dus van onder
- of van bovenaf tussen de uitlezing en
deze achtergrond te komen.

Verdere eigenschappen
Het hier toegepaste lichtgeleidcnde ty
pe van IEE is evenals de andere fabri
katen, speciaal ontwikkeld voor directe
sturing uit MOS-logica. Het opgeno
men vermogen bedraagt slechts 20 pW
per segment; de spanning mag 24 V„
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,.witte magie"
zijn te bereiken, door vanaf de achter
zijde licht dóór de kristaluitlezing te
zenden. Er ontstaat dan een scherp af
getekend beeld, dat duidelijk zichtbaar
zal zijn, mits de achtergrond contrast
rijk (bij voorkeur zwart, niet reflecte-
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Fig. 5a en 5b. Segrnentsturing met blanking en lamptest.

bedragen, waarbij de levensduur op
minimaal 10 000 uur wordt geschat.
Zoals fig. 1 laat zien, bestaat de kristaluitlezing uit 3 digits met een overflowaanduiding en een teken (pos. of neg.)
en vier decimale punten, waardoor de
toepassing neigt naar een digitale voltof paneelmeter. Omdat is voorzien in
een dubbele punt in het midden kan ook
een 12-uurs klok worden verwezenlijkt
door de overflow indicatie op het juiste
moment te sturen.
Zelfs kan met een beetje fantasie de
voormiddag (minteken) of de namiddag
(plusteken) worden aangeduid. Deze
mogelijkheden maken dit type uitlezing
bijzonder aantrekkelijk, terwijl een
speciale connector standaard wordt bij
geleverd.
Sturing
Door het lage opgenomen vermogen is
CMOS-sturing het meest voor de hand
liggend. Het grootste contrast wordt
verkregen, als de uitlezing met wissel
spanning wordt gestuurd, de CMOS
circuits werken echter met gelijk
spanning. Geen nood: met een blokspanning kan de gelijkspanning worden

geschakeld (fig. 2). Achter de decoder
wordt een exclusive-or aangebracht,
waaraan de 100Hz wordt toegevoerd.
Het blijkt, dat de kristaluitlezing het
grootste contrast geeft, als de spanning
wordt omgepoold, dus ..door de nul
lijn” gaat; dit benadert het best de wis
selspanning. Door een speciale 100 Hz
generator toe te passen kan dit worden
verwezenlijkt.
Voor een redelijk resultaat is het echter
niet nodig om CMOS toe te passen, met
gewone TTL lukt het ook. Wel is nu zo
wel 5 V als 12...15 V noodzakelijk,
waarbij de stroomafname van de laatste
spanningbron is te verwaarlozen.
Fig. 3 geett een voorbeeld van een
exclusive-or sturing op TTL-niveau.
Wanneer een decoderuitgang hoog is,
evenals de momentele waarde van de
blokgolf, dan is de uitgang van de
exclusive-or laag, de inverteruitgang
hoog (+12 V). De inverteruitgang van
het rugcontact (zo u wilt: de gemeen
schappelijke veldplaat) is nu laag, waar
door het segment ,,vertroebelt”, dus
zichtbaar wordt. Het segment is posi
tief, het rugcontact negatief. Wordt nu
in dezelfde situatie de momentele waar-

Fig. 4. Eenvoudige segrnentsturing.
De voedingspanning mag ook 15 V zijn.

de van de 100 Hz blokgolf laag, dan
keert het veld om: Het rugcontact
wordt hoog, de segment-inverteruitgangen van de segmenten, die worden
gestuurd, zijn nu hoog. De exclusiveor zorgt er steeds voor, dat niet-gestuurde segmenten niet kunnen oplich
ten.

Experimentele stuurmethode
Bovenstaande sturingen hebben het
nadeel, dat er relatief veel IC’s nodig
zijn, vooral als nog punten, enz. worden
gebruikt. Alhoewel het sturen met zui
vere gelijkspanning moet worden af
geraden i.v.m. beperking van de le
vensduur, is er nog een mogelijkheid.
Door een ,,gewone" BCD-decoder te
nemen, bijv, de SN7447, en de seg
menten hier rechtstreeks op aan te
sluiten, kan men de uitgangsniveaus
schakelen met de blanking-ingang,
waar bijv, een symmetrische 50... 100
Hz blokgolf aan wordt toegevoerd, (fig.
4). De segmenten worden via 100 kfl
aan de 12... 15 V gelegd, het gemeen
schappelijke contact eveneens. In de
ruststand zijn de decoderuitgangen
hoog.
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Bi/RBo (I)

12/

100 Hz
4,7k

12*
1N914

naar ingangen
* SN7447

Bi/ RBo

9 y ? ? ? ? ?
P SN 7405
|
SN 7405

6 X X X X X
uit

in
100Hz

Bi/RBo

in (OF)
000

Bi/RBo

O

X

ö

SN 7405

K

Fig. 7a en b. Blanking voor de uitlezing, teken-aansluiting
en overflow (OF) sturing. Vct = 5 V.

transit toren QSX 28
dioden 1N914

4.7 k

ingang OF
hoog-overllow-----

M

+<

100 Hz

d

lOOk

K

gemeenten.
rugcontact

Os

SN 7405

+ 12

-K

ioohz

mgangll

dec.punt I

(3)

ó

X

15 V

lOOk
ioohz

X

» 100Hz
T U't
lOOk

odp1 uit

dp2 o

dp 2 uit

dec.punt 2

M LX

dp 4 o

t

dp3 o

I
4

lOOk

dec.punt 3

X

dp 3 uit

100Hz
Uit

dp 4 uit

12*1N914

+ °2V

1

100 k
dec punt 4

X

t

12*1N914

100 Hz tin)

1Hz
<it)

12

k

Fig. 8. Decimale punten sturing
en 100 Hz (klok) buffers.

Fig. 9. Realisatie van de klok- en decimale punten stu
ring. De 4- is +5 V.

Tussen de veldplaat en de segmenten is
dus geen spanningsverschil.
Bij het aanbieden van een BCD- code
zullen bepaalde uitgangen in het ritme
van de blankingfrequentie laag worden,
waardoor de segmenten vertroebelen.
Uiteraard is bij dit systeem een conces
sie gedaan aan de contrastwerking. Met
een goede achtcrgrondverlichting zijn
de cijfers desondanks zonder moeite te
onderscheiden! Fig. 5 geeft de dccoderprint weer, die nu heel eenvoudig blijft.
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Segmenttest en 100 Hz oscillator
Een oscillator met een symmetrische
uitgangsimpuls kan met een schmitt-
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Fig. 11a en b. Praktische uitvoering van omvormer, klokoscillator en lamptest

trigger ('/-.SN7413) worden gebouwd,
(fig. 10). Het frequentiebepalende ele
ment is hier een elco. Omdat de fre
quentie niet enorm stabiel behoef te zijn
zal deze schakeling voldoen Voor het
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Overflow- en tekensturing
Met een IC en vier schakcltransistoren
is dit op te lossen, (fig. 6). Door ingang
T hoog te maken, zal het teken positief,
door deze laag te maken, negatief
worden. Het verticale segment van het
teken bestaat uit twee delen, die af
zonderlijk worden gestuurd. De grap is
nu, dat het minteken continu wordt
gestuurd door de K-ingang te aarden.
Bij een digitale klok is geen teken
nodig, nu wordt de T-ingang geaard.
De K-ingang wordt gebruikt voor de
extra punt, zodat onderscheid tussen
uren en minuten mogelijk is.
Als de overflow ingang (OF) hoog is,
zal het segment oplichten Via de diode-AND-poort wordt 100Hz toege
voerd voor het schakelen van de gelijk
spanning.
De overblijvende inverters verzorgen
de blanking voor de uitleeseenheid, fig.
7a en b geven de print weer.
Puntensturing
Hier worden dezelfde ingrediënten ge
bruikt als bij de voorgaande schakeling:
een IC en vier schakcltransistoren. (fig.
8). Wanneer de ingangen van de inverters worden geaard, zullen de pun
ten oplichten.
Aan deze schakeling wordt de 100Hz
toegevoerd. Het inverse signaal en de
uitgaande 100Hz gaan naar de print uit
fig. 7. Ook hier is de blanking methode
toegepast, zodat de sturing wel zeer
eenvoudig blijft. In fig. 9a en b is de
print getekend.

4.7k

+ 5V

MSB
dp

8/tT°'o\CO
l-(o

©

aansluit pluggen qo (rontpaneel vanat
voorzi/de gezien

testen van de segmenten wordt de
andere helft van dit IC gebruikt. Drukknopdender wordt op deze manier
voorkomen. Het lamptest signaal (LT)
wordt aan de decoderprint toegevoerd.
Bij het indrukken van de knop moeten
alle segmenten van de drie decaden
oplichten.

Omvormer
Als optie is voor de uitleeseenheid een
15 V voedingsbron „ontwikkeld”, die
uit de TTL- spanning wordt gevoed.
Een oscillator stuurt een darlington
stroomversterker. Door een potkem
wordt de spanning naar 25 V getrans
formeerd, waarna deze wordt gelijk
gericht en gezenerd op 15 V. De ingang
13

decoders

de uitgangszeners overbodig zijn. Ten
slotte geeft fig'. I la en b de omvormerprint.

omvormer

lampje 6V

\

O
teken.

punten

overflow

f 100 Hz

C

Q 0

O

0 0

-7"
—r=

7/°
Jas=t_
/ ƒ ingangen

display

Vcc

TTL in (5V) - 800 mA

dient goed te worden ontkoppeld, om
dat de oscillatorpieken via de voeding
gemakkelijk doordringen in de rest van
de schakeling. Het potkerntje is een
dumptype, dat al voorbewikkeld was en
waarvan de spoel zeer degelijk was af-

14

Fig. 13. Opstelling van de onder
delen, printjes, enz. in een behui
zing (instrumentenkastje no. 6
van Radio Service Twenthe).

gegoten met epoxyhars, het aantal win
dingen is geschat. Voor een omvormertje, dat nauwelijks wordt belast, zullen
meerdere typen potkernen voldoen,
hiervoor raadplege men de detailver
koop. In de meeste gevallen zullen zelfs

Aansluitingen
De eenvoudigste oplossing is, om vier
stereopluggen toe te passen, de middenaansluiting wordt gebruikt voor de
decimale punt. Omdat van de laatste
plug slechts 3 aansluitingen worden
gebruikt, wordt hier tevens de 5 V span
ning toegevoerd, (fig. 12). Afhankelijk
van de toepassing wordt dan öf de T-,
öf de K- ingang naar buiten uitgevoerd.
Fig 13 geeft een idee van de opstelling
van de onderdelen in het kastje.

IEE kristallen uitlezing: Telerex, Den Haag.
Molex zelfbouw IC voetjes: Elspec, Overveen.
IP 6 terminals: Gully, Loosdrecht.
C & K verbreekdrukknop 8633: C & K Be
nelux, Driebergen.

Zes digit display
met BCD ingangen

contrast te verhogen. Aan de bovenzij
de van de displaybehuizing is een kartelrandje aangebracht om onderscheid
te maken tussen onder- en bovenzijde.
Dit uitleeselement bevat 10 aansluitin
gen; deze zijn in fig. la gegeven. De ge
meenschappelijke aansluiting komt
tweemaal voor, er behoeft er echter
maar één te worden aangesloten. De
decimale punt bevindt zich rechts van
de cijfer, (fig. 1b). De intensiteit be-

Met een LED GaAsP-display en een
TTL/MSl-decoder die op elkaar zijn af
gestemd, kan men een vrij compacte
uitleeseenheid verwezenlijken. Het be
treft hier de FND 70 en de 9368, beide
van Fairchild. Het gemeenschappelijke
kathode display bevat slechts één diode
per segment, terwijl deze worden af
gedekt door een speciaal venster, dat
een soort raster heeft om het licht in
segmentvorm te bundelen en om het

markering bovenzijde

-9

segment A

segment B

B9

“V

§

V

V

V

V

bewerkte
oppervlakte

segment F

segment C

segment G

/a
decimale

9’

8

segment F

gen
jemeenschappe
lijkt
ke kathode

segment O

Fig. la.

O

Fig. la en b. Belangrijkste gegevens
van de FND 70.

Fig. 1b.
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Decodeercircuit
De MSI chip heeft BCD ingangen,
waarachter een buffer is geplaatst, (fig.
2). Hierna volgen:
a. een 1 uit 16 decodeer circuit, zodat hexadecimale informatie kan worden ver
werkt. fig. 3.

imi

gemeenschappelijke kathode

draagt 0,3 mcd bij een segmentstroom
van 20 m A, waarbij de spannmgval over
de LED 1,7 V bedraagt. Bovendien zijn
de displays gecodeerd, zodat bij toepas
sing van meerdere typen met hetzelfde
serienummer de lichtopbrengst uniform
zal zijn.

b. segment codeercircuit: om verwarring te
voorkomen met de 6 en 9 zijn de B en D
als kleine letters geschreven.
c. stroomsturing- en begrenzing, zodat voor
het display geen extra voorschakelweerstanden nodig zijn!
d. een circuit om niet-belangrijke nullen aan
beide zijden te onderdrukken. _
Verder is er een ingangsignaal EL aan
wezig, om het inlezen van de buffer op
een bepaald tijdstip te doen plaats
vinden. Dit inlezen kan al met een
impuls van 30 ns, zodat normale TTL
snelheden zijn te verwezenlijken. Wan
neer dit ingangsignaal laag is, zal het

1
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Fig. 2. Opbouw van het decodeercircuit met
buffer, type 9368. In principe kan hier elk
display met een segmentstroom van 20 mA en
een gemeenschappelijke kathode op worden
aangesloten.
Fig. 3. Hexa-decimale uitleesmogelijkheid.
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Fig. 5. Voorbeeld van een zes-decaden display, waarop ook de nulonderdrukking is aangegeven.
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Fig. 4. Aansluilgegevens van het
decodeercircuit 9368.
Fig. 6. Print lay-out voor zes digits.

display continu de ingangsinformatie
volgen. Wordt EL hoog gemaakt, dan
blokkeren de buffers. Nu staat de in
formatie „vast” in het display, ook bij
veranderende ingangscondities.
Een interessant aspect bij dit type
decoder is nog, dat de fan-in van de
BCD ingangen bijzonder laag is, nl. 100
pA. Dit geldt, als EL hoog is. Sturing
vanuit MOS circuits in multiplex bedrijf
is mogelijk, zonder gebruik van een
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extra stuurtrap. Fig. 4 geeft de aansluitgegevens.
Praktijk
In fig. 5 is een voorbeeld gegeven van
een basisteller met voornoemde com
ponenten, waarin automatische nulonderdrukking plaatsvindt. Het omlijnde
gedeelte bevindt zich op de print van
fig. 6, die slechts 6x12 cm meet voor
zes digits en die kan worden voorzien
van een tweetal connectoren, waarop

ook de zes punten zijn ondergebracht.
De punten-LED’s worden naar keuze
aangesloten via 220 fl aan de +5 V. De
RBI en RBÖ signalen zijn niet naar bui
ten uitgevoerd. Naar keus kan men ze
al of niet op de print doorverbinden. Bij
kloktoepassingen worden ze niet aan
gesloten. De voedingspanning is 5 V bij
een stroomopname van ca. 1 AV.

Fairchild FND 70, 9368: Inelco, Amsterdam.
Amphenol connectoren t 2744. ..47: Rodelco, Rijs
wijk.

Multiplex display voor MOS
Wanneer u bezig bent met complexe
MOS-circuits, zoals klokken, digitale
voltmeters, tellers enz., met een 7-seg
ment uitgang en digitselectie en er be
hoefte bestaat de gegevens zichtbaar te
maken, zal een universeel bruikbaar
displayeen uitkomstzijn. Inditontwerpje is gebruik gemaakt van een GaAsP
uitlezing, waarbij elk segment slechts
één LED bevat, hetgeen stroombesparend werkt Het toegepaste displaytype
heeft bovendien een gemeenschappelij
ke kathode-aansluiting. Deze uitvoe
ring wordt nog (te) weinig toegepast, al
hoewel het in principe niet veel uit
maakt of men een gemeenschappelijke
anode- of kathode-type gebruikt. Het
speciaal voor dit type display ontwik
kelde printje is zowel bruikbaar voor
positieve als negatieve logica, waarbij
we uiteindelijk vier toestanden kunnen
onderscheiden:

acioa
o
Hf[ t 200

9
(MOS) ,

'Pr

BCI08
O-

Hp[1200

Fig. 1
Hf[t200

Fig. 1. Positieve voedingspanning
Stuursignaal actief hoog.

9
l MOS I

Positieve voedingspanning
a. Signaal actief „hoog”
Dit betekent, dat het „rustniveau”,
waarbij het display niet oplicht, aardpotentiaal is. Bij het aanbieden van
positieve impulsen aan de segment
lijnen en gelijktijdig aan de eerste digitlijn, moeten de betreffende segmenten
oplichten. Even later wordt er nieuwe
7-segment informatie aangeboden en
de tweede digitlijn wordt nu geselec
teerd door de volgende positieve im
puls, waarna de betreffende segmenten
van de tweede decade oplichten, enz.
Door de informatiewisseling snel te
doen plaatsvinden (op een oscillatorfrequentie van bijv. 100 kHz) lijkt het voor
ons trage oog net, of alles ,.tegelijk”
gaat; het beeld trilt niet eens.
Het printje biedt de mogelijkheid om
acht cijfers op deze manier te selecte
ren, hetgeen voor voltmeters en frequentietellers meestal voldoende is.
Voor klokken kan men er twee wegla
ten om onderscheid te maken tussen
uren, minuten en seconden.
Voor de segmentlijnen worden NPNtransistoren geplaatst, die kunnen wor
den voorzien van basis- en collectorweerstanden volgens fig. 1. De waarden
van deze weerstanden dient men vast te
stellen aan de hand van de gegevens van
de gebruikte MOS-chip. In bepaalde
gevallen kan men de basisweerstand
laten vervallen. De collectorweerstand
begrenst de segmentstromen tot een ac
ceptabele piekwaarde, afhankelijk van
de aangelegde spanning, de gebruikte
oscillatorfrequentie en de impulsbreed
te hiervan.

BCI79

Hf[ l 50

Fig. 2.
Hppi 50

Fig. 2. Positieve voedingspanning
Stuursignaal actief laag.
BCI79
O

Hfp 1200
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▼

! FHQ7Q
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Fig- 3

Fig. 3 en 4. Negatieve voedingspanning met
een actief hoog of laag signaal.
BCIOB
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' JE JE JE JE JE JE JE 1 i
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Fig. 5. Displayprintje met de multiplex-sturing op ware grootte.
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In het algemeen zal een MOS-circuit
weinig stroom kunnen leveren, zodat in
dit geval transistoren met een versteringsfactor van 200 als cis worden
:steld. Uit experimenten is gebleken,
it met een ,,echte” BC108 aanvaardare lichtsterkten worden verkregen;
schakeltransistoren zijn natuurlijk be
ter.

b. Signaal actief,,laag"
Dit houdt in, dat de uitgangen van het
MOS-circuit normaal een positieve
spanning voeren en bij het aanbieden
van informatie aan het display aan
aarde komen te liggen: de chip zal in dit
geval een grotere stroom kunnen voe
ren, doordat de dissipatie geringer is —
de uitgangcircuits zijn in verzadiging
gestuurd. De stuurtransistoren voor het
display behoeven daarom niet zoveel te
versterken, 50 maal is een acceptabele
waarde. Omdat de voedingspanning
positief is, zullen in dit geval PNPtransistoren een vereiste zijn om de
cijfers zichtbaar te maken; fig. 2.

Negatieve voedingspanning
c. Signaal actief ,, hoog' ’
Wanneer u even kijkt naar het elektro
nische klokje op blz. 83 merkt u terecht
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op, dat er ook MOS-chips zijn, die een
negatieve voedingspanning gebruiken.
Dit is echter geen enkel probleem, want
hiervoor is de print aangepast. Vergelij
king tussen fig. 1 en 3 maakt duidelijk,
dat er beide keren sprake is van een
signaal, dat vanaf het nulniveau een
impuls geeft: in fig. 1 positief, in fig. 3
negatief. Dit houdt in, dat in het laatste
geval de NPN-transistoren worden ver
vangen door PNP typen. Omdat de
stroom door het display in dezelfde
richting moet lopen, dient de kathode
negatief te zijn, zodat de negatieve
voedingspanning wordt toegevoerd aan
de digitselectie transistoren. De col
lectoren van de segmentsturing liggen
via de stroombegrenzingsweerstanden
aan aarde. Ook hier moet de verster
king van de transistoren minimaal 200
bedragen.

d. Signaal actief ,daag"
In fig. 4 heeft het omgekeerde plaats
van wat er in fig. 2 gebeurt. Uitgaande
van een negatieve voedingspanning zal
het MOS-signaal laag worden getrok
ken als dit actief is, m.a.w. als de juiste
informatie klaarstaat. Ook nu voert het
MOS-circuit ruwweg de totale segmentstroom, gedeeld door de verster

king van de transistoren. Omdat de
stroom door de MOS-chip groter mag
zijn als in geval c), kan de versterking
van de transistor weer minimaal 50zijn.

Printje
De acht decade-uitlees-elementen,
evenals de transistoren met hun weer
standen. worden op één printje gezet.
Om zowel NPN- als PNP-transistoren
te kunnen gebruiken, zijn alle basis
aansluitingen dubbel uitgevoerd, zodat
de aansluitdraden van de transistoren
niet behoeven te worden verbogen bij
de verschillende typen. Verder is er nèt
ruimte genoeg voor ..onderzetters” om
het geheel te verfraaien. De displays
kunnen met voetje worden geleverd, al
is rechtstreeks insolderen ook mogelijk.
De verschillende fabrieksseries hebben
een extra volgnummer meegekregen;
dit houdt verband met de lichtop
brengst der dioden en de kleur van het
venster. Wanneer men voor zijn display
dezelfde codering gebruikt zullen er
geen onderlinge kleur- of intensiteitsverschillen kunnen optreden.
Bij het solderen van de displays dient
men de temperatuur in de smiezen te
houden — oververhitting kan het abso
lute einde van één of meer dioden
betekenen! De print is weergegeven in
fig. 5a en b.

Fairchild FND70; Inelco, Amsterdam.

Kristaloscillator voor 1 Hz

1Hz

1
-32ms

Een monolitisch circuit, dat alweer
geruime tijd in de handel is en dat
speciaal is ontwikkeld voor de sturing
van impulsgestuurde uurwerken is de
SAJ 220 S van ITT. Dit IC in een
TO-116 omhulling bevat een oscillatorschakeling, 15 deeltrappen, een impuls
vormer, die 10 mA kan leveren met
stabilisatie- en, indien gewenst, een
begrcnzerschakcling voor de amplitu
de .
Om de symmetrische oscillator naar be
horen te laten werken is een kristal
nodig met een frequentie van 32 786 Hz
met een trimmer van 50 pF in serie. Na
afregeling verschijnt een 1 Hz impuls
met een impulsduur van 32 ms, lang
genoeg om eventueel een relais te
sturen of om het ankertje van zo'n uur
werkje aan te trekken, waardoor de wij
zer 1 s verder springt. Het IC werkt op
een spanning van 1 tot 2 V, zodat bij
relaissturing moet worden voorzien in
een aanpassingscircuit.
Voor gebruik in TTL schakelingen
geeft fig. I een mogelijkheid. Een
gelijkgerichte 6 V-spanning wordt gezenerd op 5,6 V waarna over twee
dioden in doorlaat een voedingsspan
ning voor het IC ontstaat van ca. 1,6 V.
De opgenomen IC-stroom wordt inge
steld met een programmeerweerstand,
bij 1 MO bedraagt deze stroom ca. 20
pA. Na het inschakelen van de voe
dingsspanning duurt het even, voor de
oscillator ,,aanslaat". Eerst moet de
condensator van 0,1 pF zijn opgeladen.
De niet-gestabiliseerde uitgangsspanning bedraagt ca. 1.4 V. Wanneer de
pennen 1 en 2 worden doorverbonden,
zal de uitgangsspanning onafhankelijk
van de voedingsspanning 1.25 V bedra
gen. Voor het verkrijgen van een TTLniveau kan men een extra transistor
aanbrengen, die wordt gevoed uit de 5,6
V zenerspanning. De amplitude wordt
hiermee vergroot tot 4,5 V. Om ruimte
te besparen op de print, fig. 2a en b, is
de trimmer vervangen door een vaste
condensator van 12 pF. De waarde
dient echter per kristal te worden vast
gesteld.

SAJ220S en kristal: Hcyncn, Gennep.
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Fig. 1. Schakeling van de kristaloscillator.

Afb. 1. Afgernonteerde oscillator.

JO-06
t o-{|-o5

6 Vin

SA J2205
bovenaanzicht

Fig. 2b

220$

32,768

kHz

T

icae
101.

',WOn

Fig. 2a.

A-

Fig. 2a en b geven de print met de componen
ten opstelling weer.
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Tijdbasis tot 1 Hz
met stemvorkresonator
Voor het opwekken van een stabiele 1 Hz impuls kan men met succes uitgaan van
een miniatuur kwartsresonator in stemvorkvorm, volgens de afb. ondergebracht in
een TO-5 omhulling. De momenteel goed verkrijgbare kristallen hebben een fre
quentie van 10 kHz. ..240 kHz. Voor de typen 12,8 kHz en 19,2 kHz is een frequentiedeler ontwikkeld, zodat uiteindelijk 1 Hz ontstaat.
Kristaloscillator
’ * type
* ï Statek kristallen te
----- ring van dit
kristalspanning binnen
gewenste
grenzen te houden. De weerstandver
voorkomen, dient de
„aanstootDe stemvorkresonator kan volgens fig.
houding
R2/R3
loopt
van
0,1
1,
afhanke
1 worden opgenomen in een oscillator- stroom” te worden begrensd tot 1 /iA.
lijk van de kristalspecificaties en aange
Dit impliceert, dat de aan te leggen
schakeling. Twee bipolaire transistolegde voedingspanning. De som van R2
ren, TS1 en TS2, zijn in cascade ge spanning beneden de 1,5 V dient te blij en R3 is bij benadering gelijk aan R1
schakeld. Het kristal bevindt zich in een
tegenkoppelcircuit tussen de uitgang
van de tweede versterkertrap en de
x?;
basis van de eerste transistor. Door de
p?7
47*
6.8*
relatief hoge versterkingsfactor van de
transistoren zal oscilleren zelfs optre
HL uit
C4
47p
den bij een kristal met een hoge impe
dantie. Wel dient parasitair oscilleren te
TS3
worden tegengegaan, terwijl ook het
BC108
Rb ISOk
stuursignaal voor het kristal vanaf TS2
390k
aan bepaalde eisen moet voldoen.
TS2
BC108
Door de grote spanningversterking van
de transistoren en het faseverschil tus-
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van de frequentiedeler.
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3 deler

5

sen in- en uitgangsignaal van ca 360° zal
een kleine strooicapaciteit al voldoende
zijn, om de schakeling te laten oscille
ren: deze capaciteit dient dus zo klein
mogelijk te zijn. De juiste terugkoppel weerstand en capaciteit in elke verster
kertrap dient vrij zorgvuldig te worden
gekozen om de maximale versterking te
verkrijgen bij de resonantiefrequentie
van het kristal, zodat de versterkings
factor en faseverschuiving verminderen
voor andere frequenties. Om overstu-

20

ven voor de meeste kristallen. Om toch
een hogere voedingspanning toe te kun
nen passen, is een spanningdeler nood
zakelijk. Enkele algemene richtwaarden voor en eigenschappen van deze
schakeling zijn:
1) R1 begrenst de gemiddelde collectorstroom van TS1 — de weerstandswaarde
ligt tussen 5 en 60 kO.
2) Met R2 en R3 wordt de versterkings
factor ingesteld. Deze weerstanden doen
tevens dienst als spanningdeler om de

O

X
74390

3) De terugkoppelweerstanden R4 en R5
bepalen de instelling van de transistoren.
De waarden liggen tussen 100 kfl en 1
MO.
4) De terugkoppelcondensatoren C1 en
C2 onderdrukken parasitaire oscillaties
en hogere harmonischen van het kristal.
De condensatorwaarden liggen tussen 0
en 30 pF.
5) De waarde van koppelcondensator C3
(0,1 aiF...500 pF) wordt afhankelijk van de
kristalfrequentie gekozen. Deze conden
sator bepaalt tevens de impulstijdverhouding.
6) De voedingspanning ligt ergens tus
sen 2 en 15 V, waarbij de gemiddelde op
genomen stroom 0,1...5 mA bedraagt.
7) Deze schakeling kan tot ca 500 kHz
worden gebruikt, hetgeen afhankelijk is
van de versterking/bandbreedte van de

toegepaste transistoren. Het uitgangsignaal is een periodieke blokspanning, die
de voedingspanning benadert met een
stijgtijd die kleiner is dan 1 ps.
8) Deze
schakeling
kan
rechtstreeks
laagvermogen TTL en CMOS sturen;
door de buffer TS3 er achter te plaatsen,
kunnen 2 normale TTL poorten worden
gestuurd, waarbij C4 ca 50 pF is, R6 ca
driemaal de som van R2 en R3 en de collectorweerstand R7 ca 1/20 van R6 be
draagt.

Universele schakeling
Na enig experimenteren blijken de in
fig. 1 toegepaste componentenwaarden
te voldoen voor zowel 12,8 kHz als 19,2
kHz kristallen. Om een universeel print
je op te zetten met een frcquentiedeler
tot 1 Hz voor beide kristallen, is het
noodzakelijk om een omschakeling te
maken in het deeltal: voor de laagste
kristalfrequcntie is éénmaal delen door
2, voor de hoogste éénmaal delen door
3 noodzakelijk, waarbij de rest der frequentiedeler voor beide kristalfrequenties gemeenschappelijk is. De realisatie
hiervan is in fig. 2 gegeven Om interes
sante frequenties te krijgen, is het onge
lijke deeltal vrijwel aan het begin van de
frequentiedeler opgenomen. Om elke
mogelijke foutieve belasting van de
oscillator tegen te gaan, is eerst door 2
gedeeld. Hierna volgt een frequentie
deler door 2 en door 3, waarvan het uitgangsignaal naar keuze kan worden
toegevoerd aan de verdere delertrap,
zodat ook frequenties van 800, 400, 100
en 50 Hz beschikbaar komen, onaf
hankelijk van de gebruikte kristalfrequentie! De 50 Hz wordt in een recent
ontwikkeld IC opgedeeld tot 1 Hz. Als
het geheel bevredigend werkt, zal de
miniatuur LED in het 1 Hz ritme knip
peren.
Realisatie
De praktische uitvoering is in fig. 3a en
b gegeven. Met de miniatuur DIL
schakelaar, waarvan zowel de rode als
gele uitvoering bruikbaar is, wordt het
juiste deeltal ingesteld, afhankelijk van
het toegepaste kristal, dat in een TO-5
voetje is geplaatst. Bij toepassing van
een 12,8 kHz kristal kan dus een 7473
(naast de DIL schakelaar) worden uit
gespaard. Wordt later een 19,2 kHz
kristal toegepast, dan wordt het IC ge
plaatst en omgeschakelcT, zonder dat de
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Afgemonteerde oscillator tijdbasis; links de
voeding-aansluitbus, rechts de 50 en 1 Hz uit
gangen.

print behoeft te worden gewijzigd.
Bij het proefmodel, dat in een kastje uit
het Odenwald is ondergebracht, wordt
de 5 V voedingspanning via een stereo
chassisdeel toegevoerd. Alleen de 50
Hz en 1 Hz zijn hierbij naar buiten uit
gevoerd op stekerbusjes. De transistor
voor de LED sturing hangt aan het
aardbusje (midden): niet iedereen zal
deze indicatie nodig hebben.

Verkrijgbaarheid materialen:
Statek stemvorkresonator en Opcoa LED OSL5:
Tekclec Airtronic, Amsterdam.
SN 74390: Texas Instruments. Schiphol.
Secme interdil schakelaar: Blessing-Etra, Rot
terdam.
OKW-behuizing: Ritro. Barneveld.
Stekerbusjes, chassisdeel: Hirschmann, Weesp.
Terminals, IP2, BB11: Gully, Loosdrecht.
Molex IC voetjes: Elspec, Overveen.
Componenten, IC’s: Rodelco, Rijswijk.
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Kristaloscillator met CMOS
Het zelf bouwen van een stabiele kristaloscillator voor het verkrijgen van een 1Hz
impuls levert geen problemen meer op dankzij een CMOS circuit, dat naast het oscillatordeel wordt gevolgd door een 14-traps deler.
Het IC, dat het bovenstaande waarmaakt,
is de CD 4060 van RCA. De max te verwer
ken frequentie bedraagt 1 MHz, terwijl
een tiental deelfrequenties beschikbaar
zijn. Verder is het mogelijk, om de oscil
lator te blokkeren en gelijktijdig alle uit
gangen in de nulstand te brengen door de
resetlijn hoog te maken. De uitgangen
zijn gebufferd, waardoor de fan-out bij
CMOS belasting 50 per uitgang bedraagt.
Ook mag er i.p.v. CMOS één laagvermogen TTL circuit worden aangesloten per
uitgang. Uit fig. 1 is af te leiden, welke
deelfrequenties beschikbaar zijn: de vier
hoogste en de deling door 2” zult u
voorgoed moeten missen.
Een idee voor een oscillatorschakeling
met een „gewoon" serieresonantiekristal
geeft fig. 2, maar met de schakeling van
fig. 3 gaat het wel zo eenvoudig. De waar
den van R2 en R3 liggen vast op resp. 82
kD en 120 kfl. De waarde van R1 is af
hankelijk van de equivalente serieweerstand van het kristal bij serieresonantie
en van de voedingspanning. Afhankelijk
van het gebruikte kristaltype zal men
even moeten experimenteren. Bij het hier
toegepaste Statekkristal (SX-1 V-serie)

van 16,384 kHz mag de voedingspanning
variëren tussen 3 en 8 V, waarbij R1 ca.
1 Mü bedraagt. Wordt de voedingspan
ning hoger gekozen, dan dient ook R1 te
worden vergroot (bijv. 1,5 MO bij 10 V).
Als de weerstand te laag is, kan de scha
1Hz
o ef2TTL)

; ti

keling gaan oscilleren op een harmo
nische.
Opm: Mocht men een kristal te kostbaar
vinden, dan is een oscillator te bouwen
volgens fig. 4, waarbij de tabel enkele
richtwaarden geeft voor verder experi
menteren.
Om de schakeling aan te passen voorTTL
circuits, is een extra CMOS buffer nodig
in de vorm van de CD 4049 (inverteert) of
de CD 4050 (inverteert niet). Hiervan zitTcD 4060 A
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Blokschema van de CD 4060

len er zes in een DIL behuizing, die per uit
gang twee normale TTL circuits kunnen
sturen. Bij dit ontwerp zijn zowel de 1 Hz
als de 2 Hz impuls uitgevoerd (de laatste
frequentie voor het wat sneller gelijkzetten van een klok), waarbij per frequentie
drie buffers parallel zijn geschakeld, goed
voor de sturing van zes TTL circuits. Bo
vengenoemde circuits zijn zonder meer
uitwisselbaar, zodat bij een reset kan
worden gekozen voor hoge of lage uitgangsignalen. De totale schakeling is in
fig. 5a gegeven, de print hiervan volgt uit
fig. 5b en c.
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CD 4060 en 4049/50 Inelco, Amsterdam
Kristal: Tekelec Airtronic, Amsterdam
Elco printpennen; Radikor, Hilversum
Molex 1938-4: Elspec, Overveen
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Fig. 5a. Uiteindelijke schakeling van de kristal
oscillator, die is voorzien van een TTL-buffer.

... met kristaloscillator

Een nauwkeurige tijdbasis voor digitale
meetinstrumenten kan met succes wor
den gebouwd, door gebruik te maken
van een kristaloscillator van 10MHz.
Het betreft hier de JKTO-72A van CTS
Knights, een ,.black box" die naast een
kristal twee transistoren (gesorteerd
volgens mil-spec) en een handvol com
ponenten bevat. Het geheel werkt op
5V en neemt een stroom op van 15mA.
De frequentie-afwijking bedraagt vol
gens de gegevens + 0,0025% bij 25 °C,
de frequentie-afwijking bij veranderen
de temperatuur bedraagt + 0,005%
max. over het temperatuurgebied van
0...70°C. De veroudering bedraagt +
lOppm gedurende de eerste maand,
daarna slechts 6ppm per jaar. Het uitgangsignaal is, afhankelijk van de uit
voering, sinus- of blokvormig. Frequentie-naregeling of opwarming is niet
noodzakclijk. Fig. 1 geeft de afmetin
gen van de behuizing van de oscillator.

aan een TTL circuit is een hulpschakeling nodig (fig. 2) omdat het nulniveau
op ca. 0,8V ligt. Doordat de condensa
tor de gelijkspanningscomponent blok
keert, wordt de BC 108 periodiek los
gestuurd. Een bijkomend voordeel is,
dat de transistor dienst doet als buffer,
zodat de oscillator nauwelijks wordt be
last. Achter de transistor is een schmitttriggcr geplaatst, zodat de uitgang nu
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Fig. 4a. Rangschikking van
de componenten op de print.

Tijdbasis
Deze behoeft weinig toelichting. Door
acht 7490 decadeteilers achter elkaar te
schakelen, fig. 3, wordt het 10MHz

10

Uitwerking
Om de sinus-oscillator aan te passen
5MHz

een fan-out van 10 heeft. Het signaal
kan het best via een coax kabeltje wor
den afgenomen. Via de tweede schmitttrigger wordt het signaal aan de tijdbasis
toegevoerd.
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Afb. 1. Printje van de tijdbasis.
Enkele componenten bevinden zich onder de oscillator. Inmiddels is de oscillator
verbeterd en aangepast op TLL-niveau. Voor een fan-out van 10 blijft de buffertrap noodzakelijk.

k

O
O

signaal opgedeeld tot 0,1 Hz. Op alle Auitgangen (frequentie gedeeld door 2)
staat een symmetrisch uitgangsignaal;
terwijl de D-uitgangen (frequentie ge
deeld door 10) een asymmetrisch sig
naal voeren. Fig. 4 a en b geeft het
printje weer. Enkele componenten zijn
onder de oscillator geplaatst. De oscil-

lator zelf is daarom voorzien van schuif
jes (BB11) die over terminals (IP2) val
len.
JKTO-72A Manudax, Heeswijk - Dinthcr.
IP2. BB11. IP6 cn kastje Gully, Loosd recht.
IC’s cn componenten’ Rodclco, Rijswi
/ijk (ZH)
Miniatuur stekerbusjes en stekers (2 mm) Hirschmann,
Weesp

Interessant printje
Voor het samenstellen van een decodeerdiodematrix, bijv, van BCD naar 7-segment, BIN/BCD en volgens andere, eigen
conversietabellen en voor machinebesturingen met vaste programmering is er
nu een universeel printje beschikbaar.
Aan één zijde van de print zijn er verticaal
lopende printgeleidingsbanen, aan de
andere zijde horizontaal lopende geleidingsbanen aangebracht (fig. 1). De ba^
nen zijn voorzien van een gaatjesraster
met een steek van 2,54 mm, het printje
past in een connector met t.o.v. elkaar
verspringende pennen aan beide zijden
met een steek van 5,08 mm.
Na het aanbrengen van de dioden in de
gewenste configuratie dienen er nog
draadjes te worden gelegd van de hori
zontale printbanen naar de connector
aansluitpunten.
Met dit systeem is het ook heel goed
mogelijk om zelf een LED-matrix te bou
wen in de bekende 5x7 opstelling vol
gens fig. 2 voor het weergeven van het
alfabet en enkele leestekens (meestal
voorgeprogrammeerd in een zgn. ROM
of PROM karaktergenerator). Met elk
printje kan men drie van deze matrices
naast elkaar aanbrengen (totaal dus 105

loo
Fig. 4b. Print lay-out.

Fig. 1. Voor- en achterzijde van de print.
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verticale pr mtspor en
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pr int spor en

XX.XXX
Fig. 2.

LED's). Bij 100 stuks LED-afname kunt u
al op een korting rekenen van de impor
teurs. Door de koperbanen te onderbre
ken, kunnen verder „normale", grote 7segment uitlezingen (bijv. 2 per print) met
losse LED s worden verwezenlijkt, al kost
dit wat extra uitzoek- en soldeerwerk.
Inl.: Gully, Loosdrecht.

Akoestische
signalering:

geïntegreerd
Een nauwkeurig instelbaar alarmering
circuit is ontwikkeld door Intech, Californië. Deze monolitische schakeling
met serienummer 3010 in 14-pens DIL
behuizing, die werkt op een enkelvou
dige voedingspanning tussen +5 en +15
V. bevat een ingangsverschilversterker,
waarachter een schmitt-trigger is ge
koppeld. Aan één ingang van de verschilversterker (punt 5) wordt een referentiespanning gelegd. Wanneer aan de
andere ingang (punt 4) een spanning
(afgeleid van de te bewaken eenheid)
wordt gelegd, die enkele tienden volt
hoger is dan de referentiespanning,
wordt de schmitt-trigger getriggerd,
waarna de alarmering zal worden geac
tiveerd volgens fig. 1.
De alarmering bestaat uit een periodiek
optredende toon van een bepaalde fre
quentie. Zowel.de tijdsduur, alsook de
toonhoogte, zijn binnen ruime grenzen
in te stellen door het aanbrengen van
RC-netwerkjes. De schmitt-trigger
stuurt een transistor, die de beide weer-

iChmitt
trigger

spannmgsvergeh/ker

darlington stuurtrap, die continu 50 mA
en max. 100 mA mag voeren.
Door hierop een luidspreker aan te slui
ten, ontstaat een akoestische alarme
ring, die op vrij grote afstand is te ho
ren. Het collectorsignaal van de transis
tor, die door de schmitt-trigger wordt
gestuurd, kan ook nog worden gebruikt
(punt 13). Normaal is de collectorspanning hiervan bij benadering gelijk aan
de voedingspanning door het aanbren
gen van een externe weerstand naar
Vcc. Bij alarmering zal deze transistor
geleiden, zodat hier een stabiel signaal
beschikbaar is. Door aan punt 4 een
referentie signaal toe te voeren, zal de
schakeling precies andersom triggcren:
het te bewaken ingangsignaal aan punt
5 moet enkele tienden volt dalen onder
het referentie niveau, waarna signale
ring optreedt.

Fig. 1 a. Blokschema van het geïnte
greerde signaleringcircuit.

periodieke
oscill ator

OiCillatOr

< /2

<10

Fig. 2. Signalering met
regelbaar referentie ni
veau.

R2

Rl

ingang

>3

Fig. 3. Ononderbroken
akoestische en visuele sig
nalering.

-

l

Een eenvoudige schakeling is weerge
geven in fig. 2. De LF-oscillator is in
gesteld op een frequentie van ca 1 Hz,
d.m.v. 47 nFen 270 kfl. De herhalingsfrequentie van de periodieke oscillator
is ca 1 Hz (15 p.F en 390 kfl). waarbij
de impulsverhouding 70/30 is: het
grootste deel van deze 1 s zal de alarme
ring klinken. De condensatoren bepa
len in de eerste plaats de frequentie. De
weerstanden hebben het meeste effect
op de impulsverhouding. Door de scha
keling uit 5 V te voeden, ontstaat op
punt 13 een stabiel TTL signaal.
Een andere toepassing, waarbij de pe
riodieke oscillator wordt uitgeschakeld
(10 Mfl naar Vre), geeft fig. 3. Her
alarmeringcircuit produceert nu ee
ononderbroken toon, terwijl de stabiel
uitgang 13 wordt benut om een LED t
sturen. Beide schakelingen kunnen oj.

T

standen van de RC-netwerkjes aan aar
de legt. Hierdoor kunnen de condensa
toren over deze weerstanden worden
ontladen: het opladen vindt plaats door
resp. de periodieke oscillator en de LFoscillator, waarvan de RC-netwerkjes
deel uitmaken. De LF-oscillator wordt
door de voorgaande schakeling ge
stuurd. Aan de uitgang bevindt zich een
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ingang
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het printje van fig. 4a en b worden
ondergebracht. Het proefmodel is op
gesteld in een miniatuur Verobox,
waarop potentiometers voor het instel
len van het referentie niveau volgens
fig. 2 zijn aangebracht. De 5 V voedingspanning wordt naar keus aan één van
de ingangen toegevoerd, zodat een
ingangsignaal kan worden bewaakt, dat
a) óf niet boven een bepaalde waarde
mag stijgen en b) óf niet onder een be
paalde waarde mag dalen. Ook hetTTL
signaal is op een stekerbusje beschik
baar. Onder de luidspreker bevindt zich
een stereo chassisdeel, waaraan de
voedingspanning wordt toegevoerd.
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SchakeUngen
met de TAA 775 G
Binair ingestelde en normale” lezers
kunnen hun fantasie loslaten op een IC,
dat bestaat uit een oscillatorcircuit en
een uitgangschakeltrap, die onderling
zijn gekoppeld. Van deze ,,black-box”
is het blokschema gegeven in fig. la; de
aansluitgegevens volgen uit fig. 1b.
Achtereenvolgens worden de verschil
lende aansluitingen ontzenuwd.

-©
5 volt
spannings

blokkeer
diode

© *
temperatuur
gecompenseerde

n

4

koppehng

ISO mA
stuur tra p

stroombron

Pen
1. Positieve voedingspanning,
max. 15 V.
De pennen 2, 4 en 9 zijn niet aangeslo
ten.
Pen 3 en 8 zijn de aardlippen.
Pen 5 is de oscillatoringang.
Pen 6 is de oscillatoruitgang.
Pen 7 is de controle-ingang voor het
afschakelen van de oscillator of voor het
beïnvloeden van de frequentie (inhibit
command input).
Pen 10 is de uitgang van de schakel
versterker, die in geleidende toestand
150 mA mag voeren. In het IC is een
diode in serie met deze uitgang aange
bracht, zodat ook inductieve belastin
gen mogen worden geschakeld.

Volgens fig. 2a en b kan men zelf een
experimenteerprintje
vervaardigen.
Naast de hierna volgende schakelingen
zijn er vast nog meer mogelijkheden.
Wat denkt u bijv, van:

stroombron
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Enkele metingen
Met behulp van hetexperimenteerprintje van fig. 2 werd het IC op de voeding
aangesloten volgens fig. 3. De spanning
aan punt 5 (oscillatoringang) is regel
baar gemaakt. De oscillatoruitgang is
normaal hoog als de ingangspanning
beneden de 2,5 V blijft. Op 2,5 V klapt
de uitgang om, waarna de ingangspan
ning tot 2 V moet dalen om de oscil
latoruitgang weer hoog te krijgen: De
hysteresis is dus 0,5 V. De ingangstroom is alleen met goede meetap-

5
* sv
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ft ft

fotocel-alarm
niveau detectie
toerenteller
dokatimer

5499-2
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uitgan g
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f 5 • + I2V
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uitgang
scha kelvei
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Oscillator

]

TAA77SG
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>

paratuur te bepalen — volgens de speci
ficaties bedraagt deze tenminste 10 pA
bij een voedingspanning van 12 V. Bij
deze manipulatie klapt ook de schakelversterker om, de beide uitgangsignalen reageren gelijkvormig.
De gemeten verzadigingspanning voor
de oscillatoruitgang bedraagt 0,2 V,
voor de schakelversterker is deze waar
de 0,8 V. Uit het bovenstaande kan een
eerste toepassing worden afgeleid: een
schmitt-trigger volgens fig. 4 — het frequentiebereik is een verrassing! Ook de
temperatuurstabiliteit laat niets te wen
sen over.

osc uitgang

uitgang---------- o

big. 3. Bepaling van het schakelpunt van de
oscillatoringang.

Door het aanbrengen van een RCnetwerkje volgens fig. 5 zal de schake
ling oscilleren. De weerstand mag een
waarde hebben van 1 ... 120 kfl, de
condensator kan een elco zijn of een
keramische, afhankelijk van de gewen
ste frequentie. In dit verband is de
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contróle-ingang belangrijk. Er zijn drie
mogelijkheden:
a) De contróle-ingangspanning is O ... 0,35
V. Nu is de oscillatorfrequentie 800 Hz,
waarbij R in kD en C in pF.
b) Contrólespanning 0.45 ... 5 V. De oscil
latorfrequentie wordt 2,2 maal zo hoog.
c) De contróle-ingang heeft een spanning
tussen 5 en 8 Vm„. Nu slaat de oscillator af,
waarbij de uitgang hoog wordt. Merk op, dat
nu. tevens de schakelversterker is afgescha
keld, de eindtransistor spert.

Blokkendoos
Een serieuzer experiment is de schake
ling volgens fig. 7, die uitstekend ge
schikt is om veel TTL circuits bij een
lage frequentie te sturen. Er is voorzien
in een extra schakeltrap aan de oscillatoruitgang, zodat inverse uitgangsig
nalen ontstaan — de dutycycle is ca.
33%.
Door de toepassing van elco’s zijn
extreem lange tijden te verwezenlijken.
A[gemonteerde ,, blokkendoos''.
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Fig. 5. Principe van een
oscillatorschakeling.
afhankelijk van de spanning op de
contróle-ingang zal de duty-cycle varië
ren. De aan/uit verhouding ligt
tussen 0,8 (punt 7 geaard) en 1,1 (punt
7 is 5 V). Het verdient aanbeveling punt
7 via een weerstand aan de voedingspanning te leggen, een richtwaarde is
470 fl bij 15 V. Dit brengt ons bij een
merkwaardige toepassing, fig. 6. Door
twee voedingspanningen toe te passen,
ontstaat een interessant effect. Het
lampje zal bijna op volle spanning
branden, maar op een bepaald mo
ment, afhankelijk van de RC-tijd, zal de
schakeltrap meer in geleiding raken,
waardoor er een stroompiek ontstaat
door de lamp. De tijd van deze piek
wordt bepaald door de weerstand van
5,6 kfl volgens de formule: 0,7 RC (in
ms) en de ,.normale” brandduur via 47
kO volgens RC (ook in ms), waarbij R
in kD en C in pF worden uitgedrukt —
ook dient de schakelaar hierbij gesloten
te zijn. Bij geopende schakelaar wordt
het ritme tweemaal zo snel. Met de
transistor kan de lamp worden uit
geschakeld, waarbij in dit geval wel een
ruststroom door de lamp vloeit.
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Fig. 7. Impulsgenerator met complementaire
uitgangsignalen.

Fig. 8. Toegepaste uitbreiding voor het ver
krijgen van pos. en neg. impulsvormige span
ningen.
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Fig. 9a en b. Printje van de blokgenerator.

Bij de hier geschetste bereiken wordt
een frequentiegebied van ca 0,07 Hz ...
1 MHz bestreken. Wel ontstaat op het
hoogste bereik faseverschuiving van de
impulsen, doordat de transistoren niet
zo snel zijn — dit is met betere typen wel
te verhelpen.
De schakeling volgens fig. 8 kan worden

uitgebreid met een drie standen schake
laar, waarbij stand 1 de normale impul
sen geeft, bij stand 2 positieve impulsen
ontstaan en in stand 3 de blokspanning
symmetrisch kan worden gemaakt door
met beide potmeters te manipuleren.
Ook kunnen negatieve impulsen wor
den verkregen in deze laatste stand. Het

frequentiebereik zal in de twee laatste
standen echter aanzienlijk lager zijn dan
in stand 1 — dit kon u echter al afleiden
aan de voorgaande formules! Deze
schakeling is ondergebracht op een
printje volgens fig. 9a en b en op te
bergen in een instrumentenkastje no. 5
van Radio Service Twenthe.
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Gasdetectie met de TGS
deel 1-Gas/rookdetector op halfgeleiderbasis
gas/rook detector op w;
en brood basis

De eerste gasgevoelige halfgeleider ter
wereld komt uit Japan en is ontwikkeld
door Taguchi. De TGS (Taguchi Gas
Sensor) is in staat om gas- of rookconcentraties om te zetten in een elektrisch
signaal.
Het gasgevoelige element is samenge
steld uit verschillende N-type metaal
oxyden, zoals tin-oxyde, zink-oxyde
en ijzer sesquioxyde. In dit element be
vinden zich twee gloeidraden, waarvan
er normaal gesproken één wordt verhit,
terwijl de andere als een soort anode
dienst doet, fig. 1. Dit verhitten is
noodzakelijk om een goede en vooral
ook snelle absorptie van gassen te
bewerkstelligen en om het resterende
gas snel af te voeren bij wegvallen van
de gasstroom. Onder invloed van de
lage omgevingstemperatuur en zonder
dat er vermogen in de gloeidraad wordt
gestuurd, bezit de TGS een vrij lage
weerstand. Door opwarmen van de
gloeidraad (de zgn. „initial action”) zal
het element zich instellen, waarbij de
weerstand stijgt en na enkele minuten
stabilisatie optreedt. Hierna is de TGS
in staat om met een bijzonder korte
response tijd verschillende concentra
ties gas aan te tonen. Fig. 2 geeft de op-

bouw weer van de TGS; deze tekening
spreekt voor zichzelf.

moeten worden gezocht. De tabel van
fig. 4 kan hierbij als richtlijn dienen.

Meetopstelling
Een eenvoudige basisschakeling is
weergegeven in fig. 3. Bij de verschil
lende experimenten met de TGS is
gebleken, dat het nodig is om de stroom
door de TGS zo laag mogelijk te hou
den om een goede response tijd, ge
voeligheid en stabiliteit te waarborgen.
De gloeispanning en belastingsweerstand moeten in een bepaalde ver
houding staan tot de voedingsspan
ning.
Door het toepassen van hoge gloei- en
voedingsspanning in combinatie met
een lage belastingsweerstand bestaat
de mogelijkheid dat de TGS doorslaat.
In het andere geval: lage gloei- en
voedingsspanning met een hoge belas
tingsweerstand is ook niet aan te be
velen, omdat de stabilisatie veel te lang
duurt, terwijl absorptie van het gas veel
moeilijker is.
Doordat de belastingsstroom door de
halfgeleider vloeit, zal deze ook van
grote invloed zijn op de uiteindelijke
temperatuur. Uit het bovenstaande
volgt, dat er naar een compromis zal

Grafieken
In de fig. 5 t/m 1 1 zijn de voornaamste
meetresultaten vastgelegd in grafie
ken. De aanduidingen H, M en L dui
den op verschillende uitvoeringsvor
men van de TGS. Type H is gevoelig
voor alle soorten brandbare gassen. De
toepassing is beperkt, daar de ..initial
action” vrij lang is (ca. 10 min.) en de
stabiliteit op langere termijn te wensen
overlaat. Type L is zeer stabiel gedu
rende langere tijd, en toe te passen in
nauwkeurige meetopstellingen.
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Fig. 2. Mechanische
opbouw van
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Fig. 12. Gecombi
neerde voedingsschakeling voor gelijk- en
wisselspanning.
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Fig. 11. Gevoeligheid bij hoge gasconcentra
tie gedurende langere tijd. Spanning over 4
kil na 25 000 x een cyclus van 5% stadsgas
- 0.1% isobutaan - lucht te hebben doorlo
pen.
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Fig. 14. Schakeling van een
gasdetector met zoemer.
1.8b,

Type M is vrij gevoelig voor koolmo
noxyde.

Type CL is gevoeliger voor koolmo
noxyde dan de andere exemplaren.
Met
achtergeschakelde
versterker
kunnen zeer kleine concentraties wor
den gemeten.

Enkele schakelingen
In principe is het mogelijk om de TGS
te voeden met gelijkspanning. Daar de
gloeidraad vrij veel stroom vraagt (ca.
0,8 A) is dit af te raden. Fig. 12 geeft
een gecombineerde voeding, nl. wis
selspanning voor de gloeidraad en ge
lijkspanning voor de rest van de scha
keling.
Wanneer de TGS in sigarettenrook
wordt gehouden, zal al een forse daling
van de Rj ontstaan. Boven een (ge
opend) flesje aceton zal een over de
belastingsweerstand
aangebrachte
voltmeter bijna de volledige voedings
spanning aanwijzen. Ook als alcoholdetector is de TGS zeer geschikt. De
verwerking van de forse niveauver
schillen wordt hierbij aan de fantasie
van de lezer overgelaten.

Gasdetector met lichtindicatie

Deze detector (fig. 13) is geschikt om
continue gassen zoals butaan, pro
paan, koolmonoxyde en koolstof be
vattende rook te detecteren. De detec
tiedrempel is in te stellen. Met een
neonlamp als indicator is de uitge
straalde hoeveelheid licht een maat
voor de gedetecteerde concentratie.
Het opwarmen van de TGS neemt in de
regel ca. 3 minuten. Daarna regelt men
R3 zodanig af, dat de neonlamp net niet
oplicht. De werking van het apparaat
is nu te controleren door wat sigaret
tenrook in de richting van de TGS te
blazen. De neonlamp zal nu vrijwel
direct oplichten.
Gasdetector met alarmering
d.m.v. zoemer
Daar deze detector (fig. 14) niet in te
stellen is qua gevoeligheid, moet het
gebruikte type TGS worden aangepast
aan de gevoeligheid van de wisselspanningszoemer. Slaat de zoemer reeds
aan bij een spanning van bijv. 20 V, dan
zijn alleen de BL en CL typen TGS
bruikbaar. Hoewel de gevoeligheid van

100/j

0.0C7u

16,8k

Fig. 15. Gasdetector met instelbaar alarmeringsniveau.

deze detector niet bijzonder groot is,
zal deze toch bij matige rookconcentratie en ver onder de explosiegrenzen van
de meeste brandbare gassen een duide
lijk alarm kunnen geven.

Detector met instelbaar
alarmeringsniveau
Deze detector volgens fig. 15 is ge
voeliger dan de voorgaande, terwijl een
eenmaal gegeven alarm gehandhaafd
blijft. Dit laatste kan van grootbelang
zijn bij bijvoorbeeld een intermitterend
gaslek. Het alarm kan slechts worden
onderbroken door het openen van de
schakelaar. Voor de zoemer dient een
vonkvrü type te worden gebruikt als
deze in dezelfde ruimte met de detector
is samengebouwd.
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• Een vrij eenvoudige detector is in fig.
2 geschetst. Het betreft hier een draag
baar apparaatje, dat standaard is voor
zien van de MXE 70812 detector, die
gevoelig is voor gas èn rook, ook bruik
baar in de caravan en op de boot. Dit
model is voorzien van een meetinstru
ment, dat de gasconcentratie aantoont.
In tabel 2 zijn de eigenschappen samen
gevat. Wordt het kastje aan de muur
gespijkerd, dan kan deze uitvoering
worden voorzien van een alarmcringscircuit.
• Een complete detectie-eenheid is de
MXE 210C, die bestaat uit de MXE
70812 detector met de bijbehorende
netvoeding en alarmeringcircuits (fig.
I2v

50812A
70812A

T
50A

RA 'Z
508'2 A
70812 A

T

1
2
3
4
5
6
7

'2v[

■j"

Tabel I.

50812N
70812N

eenheid

absolute maxima

voedingsp
gloeispanning
uitg. ,.sink”stroom
spanningen aan
de uitgang

30
1.5
0.6
30
21

30
1.5
0.6
40

Vdc
Vdc/ac
Adc
Vdc
Vac

30
1.5
1.0
50
35

Tabel 2.

Vcc = 12 V; gloeisp. = 1.2 Vdc
gevoeligheid voor butaan
gloeistroom
opwarmtijd
gloeidraad temperatuur
stroomopname

Fig- 3. Eenvoudige detector
met gloei-wisselspanning en
instelbare gevoeligheid.

min

symbool
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max.
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• Type MXE 210 CX is gelijk aan het
voorgaande type, alleen is dit een zelfbouwuitvocring. De bijgaande hand
leiding is in het engels gesteld.
• Verder is het mogelijk om meerdere
detectoren parallel te schakelen. De
zoemer wordt gestuurd door een extra
versterkertje volgens fig. 4.
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Fig. 4. Parallel schakeling van meerdere
detectoren niet gemeenschappelijke signale
ring.

eenheid

ppm
mA

300
500
30
280
10

400

3). Het geheel is ondergebracht op een
printje, dat in een plastic doosje is
gestoken. De nulpuntinstelling en de
gevoeligheid zijn van buitenaf in te stel
len. Bij het inschakelen zal de alarme
ring in werking treden; na het opwarmen (ca. 0.5...1 minuut, afhankelijk
van de omgevingstemperatuur) scha
kelt het uit.
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Fig. 2. Draagbare gasdetector.
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Fig. /. Gasdetector als
..black-box”.
Dank zij intensieve research is de gas
detector op halfgeleiderbasis uitge
groeid tot een meer „handelbaar” produkt: de losse detector is in een epoxy
jasje gestoken en voorzien van een
hulpschakeling, die d.m.v. 7 wire-wrap
pennen bereikbaar is (fig. 1). Deze uit
voering is zowel gas- of rookgevoelig of
beide! De module bestaat uit een
„snuffelaar”
met
hierachter
een
OpAmp, een zeer stabiel triggercircuit
en een stroom versterker die een vrij
grote stroom mag voeren, hetgeen is af
te leiden uit tabel 1, waar de verschil
lende gegevens naast elkaar zijn gezet.
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deel 2-Industriële gebruiksmogelijkheden
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Modulair alarm systeem
In fig. 5 is een denkbeeldig fabriekje
weergegeven, waarin een gas/rookdetectiesysteem is aangebracht De senso
ren zijn in groepjes ondergebracht, die
zijn aangesloten op de CPU's (central
processing units), die zich op een cen
traal punt bevinden.

van spanning wordt voorzien. Het buiten-werking-zijn van de installatie
wordt in de tussentijd gemeld door een
rode LED.
Pen 9 reageert ook op alarmtoestanden.
Deze uitgang wordt gebruikt, als meer
dere CPU’s in multiplcxbedrijf worden
geschakeld. Een groene LED geeft de
veilige situatie aan.

CPU
Elke CPU kan vijf ingangsignalen con
troleren (fig. 6). Alarm heeft plaats op
een onderbroken ingangslijn of op een
echt gasalarm. Wanneer een onveilige
situatie ontstaat, zal voor elk kanaal een
rode LED oplichten. Eveneens zijn
complementaire TTL uitgangsignalen
(pennen 8 en 7) beschikbaar. Signale
ring heeft alleen plaats, als op pen 1 een
positieve spanning staat, die hier door
de pA741 wordt verzorgd. Daalt deze
spanning onder een bepaald niveau,
dan wordt de alarmering onderdrukt.
Van deze eigenschap is hier gebruik
gemaakt-tijdens de opwarmperiode van
de detectoren bij het inschakelen moet
eerst de 100 pF elco worden opgeladen,
waarna via de pA741 pen 1 van de CPU

sensor 2

Snuffelaars
Er zijn bij dit systeem drie mogelijke
uitvoeringsvormen: a) het eerste type
.. A" geeft alarm, als een bepaalde con
centratie wordt bereikt (drempel instel
baar). De alarmering stopt, als de gas
of rookconcentratie beneden de inge
stelde grens daalt;
b) het tweede type ,,N" blijft signale
ren. totdat een reset heeft plaatsge
vonden;
Fig. 5. Opstelling van sensoren in
enkele ruimten.

Fig. 7. Onderlinge kop
peling van verschillende
sensoren.

l

|

sensor 3

Praktische toepassing: bij brand worden au
tomatisch luiken geopend om verstikkende
rook te laten ontsnappen.

I

Fig. 6. Totale alarmering.
spanningsvergehjhe' en tijdver tr ager

CPU

7

T

i

I a 'armlijn

I 5 V voea-ngs ■

spanning

— ----- 8
— ----- 9

I T1

T

4

12

U

6

|

| rMBt2(
6
5

7

'

MXE 70111

6.8I-

MXE 70312

1
7

\ alarmering
alarmering

100p

33h

\io^

'è'

pA 7i1

74

I

ïF

bufter
acc u

I

T

Fig. 6

deel 3-Zelfbouw gas/rookdetector
Uitgangspunt van deze schakeling is de snuffelaar MXE 70812, die gevoelig is voor
gas èn rook — een prettige bijkomstigheid. Gedacht is aan een apparaat, dat uit het
lichtnet wordt gevoed, omdat de gloeidraad nogal wat stroom vraagt n.l. 0,8 A bij
ca 1 V. Voor controle doeleinden is een duidelijk afleesbare meter aangebracht. Bij
een bepaalde intensiteit wordt alarm gegeven, terwijl dit signaal ook op TTL niveau
beschikbaar is voor verdere verwerking.

Opzet
De gas/rookdetector is volgens fig. 1
aangesloten. De voeding behoeft niet te
stabiliseren, omdat het nulpunt niet

c) gelijk
gaande type,
maar deze ,,S” uitvoering kan een
grotere stroom voeren voor de alarme
ring.
Alle eenheden hebben een ,.X” uitgang
en twee ,,Y” uitgangen. De Y uit
gangen van verschillende eenheden
kunnen worden gekoppeld, zodat een
keten van sensoren wordt gevormd. De
X uitgangen worden hierbij niet aange
sloten, behalve de laatste, die aan een
ingang van een CPU komt (fig. 7).

belangrijk verloopt. Wel is de trafo,
type LH 10, aangepast. De gloeistroomwikkeling voor het opwarmen van de
detector is aan één zijde geaard, zodat

de trafowikkeling onderbroken dient te
worden. Dit is eenvoudig op de aansluitklem uit te voeren. Met een tweetal
potmeters zijn de gevoeligheid en het
nulpunt van de meter in te stellen.
Digitale verwerking
Achter de detector is een spanningdeler
aangebracht met een schmitt-trigger,
die dus op een bepaald detectieniveau
omklapt. Op dit moment zal de zenerdiode doorslaan, waarna een LED de
,,gevaarlijke situatie” aangeeft. Ook is
hier een TTL niveau beschikbaar, dat
normaal hoog is (+4 V) maar bij gas-
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Fig. 1. Complete scha
keling voor een zelf
bouw gas/rookdetector met signalering.
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detectie laag wordt. De LED kan men
eventueel vervangen door een relais of
een zoemer.
Nadat het systeem is opgewarmd, wordt
het nulpunt ingesteld. Door de gevoeligheidsregelaar „door te draaien”
kan men gasdetectie nabootsen, dit kan
bijv, aanspreken op schaaldeel 4 van de
meter, waarbij de totale uitslag automa
tisch wordt begrensd tot 8 schaaldclen
Dm de meter te beschermen. Wordt de
jotmeter hierna teruggedraaid, dan zal
Je gasindicatie-LED pas doven op
schaaldeel 2 van de meter, dankzij de
hysteresis van de trigger. Op deze
manier is men er van verzekerd, dat de
„gevaarlijke situatie” is opgeheven als
de signalering verdwijnt. E.e.a. is goed
te controleren met sigarettenrook.
Het lijkt goed te verwezenlijken om in
een rokerig vertrek automatisch de
ventilatoren in te schakelen bij een
bepaalde rookconcentratie. Door het
juist kiezen van de schmitt-triggerdrempel worden de ventilatoren pas
uitgeschakeld als de meeste rook is
verdwenen. Fig. 2a en b geeft het print
je, waarop deze schakeling zich be
vindt.
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Fig. 2a en b. Printje voor de schakeling van fig. 1.

Uitbreiding
Met de schakeling van fig. 3 worden de
mogelijkheden van de detector als volgt
vergroot:
a) op een gasdetectie wordt een visuele
vóórwaarschuwing gegeven.
b) na 10 s wordt het echte alarm inge
schakeld, dat niet meer uitgaat, ten
zij een reset wordt gegeven.
Met een vijftal IC’s is het bovenstaande
te verwezenlijken.
a) Bij een eerste onveilige situatie
wordt de gasdetectie-flipflop geset. Dit
gebeurt dus op het laag worden van het
TTL-signaal van het eerste printje.
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Afb. 1. Proef
opstelling van de
gas/rook detector.
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Fig. 3. Uitbreiding van de
signalering met visuele
vóórwaarschuwing
en
zoemer-alarm.
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Omdat GDF hoog wordt, zal TSI gaan
sperren. Op dit moment kan de TAA
775 G actief worden. Het RC-netwerk
kan zich laden en ontladen, zodat de GA-S-lampjes in een langzaam ritme (ca
1 Hz) knipperen: dit is de voorwaarschuwing, dat een bepaalde gascon-

•r

, T'T
P 1490 - — -

Ti i Ti i1

1400131

1400131

|

TTTTTTT

X7

LJ

tor)

Fig. 4a.
Componenten
opstelling van
f‘g- 3.

alarm
reser

lJ

centratie is bereikt. De oscillatoruitgang zelf is verbonden met een NAND.
waarachter een tienteller is geschakeld.
Na lOs wordt een resetimpuls gegene
reerd via een one-shot, die zowel de tel
ler als de gasdetectieflipflop reset. GDF
wordt laag, TS1 gaat geleiden, zodat de
oscillator van de TAA 775 G afslaat: de
lampjes doven.
b) Wanneer er na 10 s nog steeds een
onveilige situatie heerst, blijft het vóóralarm continu werken en worden de
resetimpuls en het geïnverteerde TTL
ingangsignaal gelijktijdig benut om de
alarmflipflop te setten. Hierdoor gaat
TS2 in geleiding en wordt de halfgeleiderzoemcr in werking gesteld. Dit zoe
mertje kan zowel continu als met geluidstotcn reageren, afhankelijk van de
manier van aansluiten. De geluidopbrengst is verbazingwekkend groot
voor zo’n klein ding: Bij deze 12 V uit
voering is de stroomopname slechts 20
mA, waarbij een geluidniveau van ca 85
dB wordt opgewekt! Ook kan de zoe
mer weer worden vervangen door een
jelais, dat indirect brandblussers of

£
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ventilatoren inschakelt, deuren of ra
men opent of sluit, enz. De praktische
uitvoering geeft fig. 4a en b.
Met het bovenstaande zijn wat (moge
lijk nuttige) schakelingen gegeven. Laat
u niet onverwacht (’s nachts) door gas
of brand overvallen. Wanneer u erg vast
slaapt, schakel dan d.m.v. de alarme
ring een waterstraal in, die precies or
uw legerstede is gericht: dit effect zr
ook verrassend zijn’
Gasdetector en halfgeleiderzoemer: MXE engi
neering, Harderwijk.
Behuizing 1D en IP6 terminals: Gully, Loosdrecht.
Trafo LH 1, printplaat, platte kabel: Radio Service
Twcnthe.
TAA 775G: Skiltronics, Leeuwarden.
Molex zelfbouw IC voetjes: Elspec, Overveen.
Schutter lamphouders (driedelig): Blessing-Etra,
Rotterdam.

u.
E3

ta o on i

>

Fig. 4.b.
Printje van de
uitbreiding.

Afgemonteerde gasdetector. Links de voorwaarschuwingslampjes, rechts het zoemertje.
De eigenlijke ,,snuffelaar" is op de rechter
zijkant gemonteerd.
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Dit systeem realiseert het nabootsen van verkeerslichten op een . .normale" kruising,
waarbij wordt opgemerkt, dat steeds verkeer uitéén bepaalde richting wordt vrijgege
ven; de drie andere richtingen zijn geblokkeerd. Normaal gesproken zal het verkeer
op de beide tegenover liggende rijbanen gelijktijdig in beweging komen. Hier is echter
bewust van afgezien om de mogelijkheden te vergroten. De schakeling is zo gedimen
sioneerd, dat uitbreiding met meerdere lichten kan worden gerealiseerd door simpel
weg voor elke lamp een NAND bij te plaatsen. In plaats van extra verkeerslichten
kunnen ook wegdekken voor auto-racebanen worden geschakeld door het sturen van
transistoren uit de logica, kortom: de mogelijkheden zijn talrijk en aan ieders wens
aan te passen.

i. Wanneer S2 wordt teruggezet in de nor
male stand, zal geen onveilige situatie
ontstaan, omdat de limingcyclus niet
wordt onderbroken- alleen de lampen
worden geschakeld.

Resumerend bestaat de schakeling uit
REG A en REG B met een timing.
We onderscheiden twee bedrijfstoestanden:
a) normaal
b) lichten
buiten werking

Blokschema
Voor het sturen van onze verkeerslich
ten zijn enkele algemene regels op te
stellen:
a. Rood en groen licht zijn tegengesteld,
dwz.: op een bepaald moment branden
alle rode lichten op één na- de groene zijn
allen uit, behalve aan de paal waarvan
rood niet brandt.
b. Bij een volgende fase zal de groene doven
en de rode aan gaan, terwijl de opvolgen
de paal van rood in groen verandert.
Rood „ijlt” dus na op groen, of groen ijlt
voor op rood, net hoe men dit bekijkt.
?. Hieruit volgt, dat voor de rood- en
groensturing schuifregisters kunnen wor
den toegepast, die op het juiste moment
worden doorgeschoven.
d. Omdat rood en groen tegengesteld zijn,
is een preset nodig (SI), die één groene
en drie rode lampen ontsteekt, (fig. 1).
e. De overgang van groen naar rood wordt
overbrugd door de gele lamp. We moeten
een keus maken tussen groen en geel.
Hiervoor is geen extra schuifregistcr no
dig, omdat geel eigenlijk een „verlengstukje” is van groen- alleen de lampen
worden omgeschakeld.
f. Een timing zorgt er voor, dat de beide
registers op het juiste moment een klokimpuls krijgen toegevoerd. Met een
selectieflipflop wordt gekozen tussen
groen of geel.

| flipflop |--------------

»/o*’ f-

■<

timing

ZZE

—-10000!
______ ,

tsrs

groen

register A

1 H® ® ® ®|

register B

■100001

rood

Fig. 1. Blokschema
van de verkeerslich
tensturing.

| pre/reset |

g. Na 24 uur worden de lichten vaak (auto
matisch) buiten bedrijf gezet, waarbij de
gele lampen knipperen. Deze situatie is
ook meegenomen. Met S2 wordt een flip
flop bediend die de groene en rode lam
pen zonder meer blokkeert. De gele
lampen worden door deze flipflop en een
elektronische keuzeschakelaar uit de nor
male bedrijfstoestand gehaald en overge
schakeld naar de knipperstand, omdat het
AMV-signaal aan dit circuit wordt toege
voerd.
h. Beide bedrijfsstanden worden gesigna
leerd. Het is ook mogelijk om de blokkeerflipflop automatisch te sturen door
een elektronische klok- voor de liefheb
bers!

Ó"*

1. Als er geen blokkade is (normale
bedrijfstoestand), zal REG A, afhanke
lijk van de selectieflipflop, een groene
of gele lamp laten branden. REG B
schakelt de rode lampen door van alle
palen, waar geen groene of gele brandt.
2. Is er wel blokkade (lichten buiten
werking), dan zijn alle rode en groene
lampen uit. Het signaal van de selectie
flipflop wordt geblokkeerd door SFS
voor geel. De elektronische schakelaar
geeft het AMV-signaal vrij voor de gele
lampen, die in dit ritme gaan knip
peren.
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Fig. 2. Met slechts 4 IC’s worden de verkeerslichten gesynchroniseerd.

Afb. 1. Afgemonteerde verkeerslichten,
geplaatst op de behuizing, waarin de
logica is ondergebracht. De 5 V-voedingspanning wordt extern toegevoerd. De
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opgenomen totaalstroom bedraagt ca. 0,5
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Registerbesturing (timing)
De beide klokimpulsen worden op
gewekt m.b.v. een synchronisatictcller,
die tevens de selectieflipflop bestuurt,
(fig. 2). Door een klassieke NAND
multivibrator wordt een signaal (AMV)
opgewekt, dat aan de teller wordt
toegevoerd. De snelheid van het AMVsignaal bepaalt uiteindelijk, hoe lang de
lichten rood en groen zijn. Na enig
experimenteren zijn waarden van 100
en 320 pF gekozen.
Met SI wordt de timing gereset, d.w.z.
dat de teller in de nulstand komt en de
selectieflipflop wordt gereset; tevens
worden de registers gepreset. Tijdens
dit resetten verschijnt ook de eerste
klokimpuls. Dit is niet van belang, om
dat een presetsignaal voor de registcrf 1 ipflops voorrang heeft boven het kloksignaal, evenals een resetsignaal.
Na de reset gaat de teller lopen. De
volgende actie heeft plaats in stand 2.
Het C-signaal van de teller wordt geïn
verteerd en met de B-uitgang in een
poort gestopt. Het resultaat is, dat de
selectieflipflop wordt omgeschakeld;
tevens wordt de tweede klokimpuls ge
vormd. Deze toestand handhaaft zich
tot stand 9. Nu wordt de selectieflipflop
weer gereset en de eerste klokimpuls
gevormd, enz. enz. Met dit merkwaar
dig, doch zeer regelmatig kloppend hart
worden de verkeerslichten bestuurd:

a. Een groene lamp brandt tussen de tellerstanden 2 en 9.
b. Met de selectieflipflop wordt in stand
9 overgeschakeld naar geel- deze
lamp brandt dus tot tellerstand 2.
c. De rode lamp van deze paal wordt
dan in stand 2 ingeschakeld.
d. Op de tellerstanden 2 en 9 wordt nog
even een duwtje gegeven aan de
registers om de juiste groene of rode
tampen te selecteren.

H

Fig. 4. Elektronische schakelaar voor het
laten knipperen van de gele lampen.

Registers
Deze zijn opgebouwd uit JK-flipflops
met de mogelijkheid tot voorinstelling
(preset). REG A, dat de groene lampen
bestuurt, komt op het pre/reset signaal
in de stand 1000, fig. 3. REG B, dat de
rode lampen bestuurt, wordt net anders
om (invers) gepreset en geeft P laag,
Q,R en S hoog. Als we aan de uitgangen
lampjes denken, zullen dus groen E,
rood Q.R en S branden na dit presetsig
naal.
Op de klokimpulsen zullen de registers
één stand doorschuiven, zodat na klok
impuls 1 het lampje aan F brandt en
na klokimpuls 2 de uitgangen R,S en P
hoog zijn. Door het laatste registerbit
van REG A terug te voeren naar de Jingang en het inverse registerbit van
REG B terug te voeren naar de Kingang van de eerste flipflops, kan deze

cyclus zich eindeloos herhalen- even
tueel met 10MHz voor supersnelle coi,
reurs!

Elektronische schakelaar
Uit het blokschema volgt, dat deze tus
sen REG A en de gele lampen wordt
geplaatst, (fig. 4). Normaal staat de
blokkeerflipflop gereset, zodat BL laag
is. Dit signaal blokkeert het AMVsignaal voor de poorten van de 4 lam
pen. De registersignalen E tm H wor
den nu gewoon doorgeschakeld. In de
stand ,.lichten buiten werking" zal BL
hoog worden. Het AMV signaal wordt
nu doorgeschakeld, de vier lampen
gaan gelijktijdig knipperen. De norma
le cyclus (registeruitgangen) wordt ge
blokkeerd door het inverse BL signaal.
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Fig. 3. Schuifregisters van 4 bits met preset-mogelijkheid.
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Lampjessturing
Voor de lampjes isgebruik gemaakt van
rode, gele en groene LED’s uit het
Monsanto programma, (fig. 5). Omdat
over de groene en gele een grotere
spanning valt dan over de rode, terwijl
de stroom voor alle lampen continu
50 mA is, zijn de voorschakelweerstanden aangepast. De lampjes worden ge
stuurd door de SN7440, die het voor
deel biedt van 4 ingangen en een grote
fan-out per poort.

Normaal bedrijf
Wanneer er geen blokkade is (normale
werktoestand) zal de groene lamp bran
den als de selectieflipflop is geset (SF
hoog). De rode lampen worden recht
streeks door REG B gestuurd, ook als
BL laag is. Voor de gele lampen geldt,
dat ze branden als de selectieflipflop is
geset bij normaal bedrijf. Hiertoe wordt
SF en het inverse BL-signaal in een
poort samengevoegd tot SFS (selectie
flipflop significant). Wanneer groen
brandt, is SF hoog, BL is laag, zodat
SFS laag is- dit betekent, dat het signaal
SF niet belangrijk (significant) is: alle
gele lampen worden geblokkeerd!
Wordt nu SF laag, dan gaan de groene
lampen uit, maar tevens wordt SFS
hoog, zodat via de elektronische scha
kelaar een bit van REG A (dat hoog is)
yordt doorgegeven aan de betreffende
ampdriver, zodat de gele lamp gaat
iranden- uiteraard van dezelfde paal,
waarop net tevoren groen was uitge
gaan.
Lichten buiten bedrijf
Wanneer S2 wordt overgezet in de
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„nachtstand", worden groen en rood
volledig geblokkeerd, (fig. 5). Omdat
BL hoog is, zal SFS ook hoog worden:
de stand van de selectieflipflop is nu on

ll

>01

9

8

lichten
buiten werking

Fig. 5. Larnpbesturing.
blokkeennrichting en sig
nalering van de bedrijfstoestand

belangrijk. De elektronische keuzeschakelaar gceft signalen aan de gele
lampdrivers in het AMV-ritme door: ze
knipperen. Als grapje is nog een twee
kleurige LED gebruikt om de beide
..werkstanden” te signaleren. Als BL
laag is. normale stand, zal de MV 5491
groen oplichten. Is BL hoog, dan wordt
deze LED beurtelings groen of rood in
het ritme van het AMV-signaal.

Starten cyclus (normaal bedrijf)
Nadat in het voorgaande de afzonderlij
ke circuits en de diverse blokkades zijn
voorgesteld, enkele opmerkingen over
het gehele systeem. Het is mogelijk om
enkele waarheidstabellen voor de regis
ters en de besturing samen te stellen dit alledaagse onderwerp is echter der
mate bekend, dat hiervan isafgezien. In
enkele punten is de exacte werking op
te schrijven.
a. Resetttoestand. Uitgangspuntis.dat
van de vierde paal de gele lamp brandt
(geel 4), van de andere palen brandt de
rode (rood 1.2,3).

Afb. 2. Ajgemonteerde logica. Linksboven is nog plaats voor een eenvoudige voeding.
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1. De teller wordt gereset, evenals de selectieflipflop.
2. REG A staat in de stand 1000, REG B in
de stand 0111.
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2. De selectieflipflop wordt geset, SF wordt
hoog.
3. Het gevolg is. dat groen 1 oplicht.
4. EE wordt geblokkeerd bij de lampdriver.
omdat SFS laag wordt, gaat geel 4 uit.
Deze situatie blijft gehandhaafd tot tel
lerstand 9, waarop groen 1 moet doven
en geel 1 moet gaan branden.

rood

grtl

gro*n

naar dt NAND ~
uitgangon

Fig. 10. Achter
aanzicht van een
verkeerslicht.
Het geheel kan in
een plastic voetje
o.i.d. worden ge
stoken.

3. Door de reset wordt groen 1 voorbereid.
Deze zal echter niet branden, omdat SF
laag is.
4. Omdat tevens BL laag is, wordt het eerste
bit van REG A doorgeschakeld naar de
gele lamp: EE is hoog, geel 4 brandt, om
dat SFS hoog is.
5. Van REG B zijn Q,R en S hoog, er is geen
blokkade, dus branden rood 1,2 en 3.
b. Tellerstand 2. Geel 4 moet doven,
rood 4 gaan branden en groen 1 gaan
oplichten.
1. Klokimpuls 2 wordt opgewekt- hierdoor
schuift REG B een stand door. R,S en P
worden hoog, zodat rood 4 brandt en
rood 1 dooft.
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c. Tellerstand 9.
1. De selectieflipflop wordt gereset, waar
door groen 1 dooft.
2. Klokimpuls 1 wordt opgewekt Hierdoor
schuift REG A een stand verder, waar
door bit F hoog wordt
3. Groen 2 wordt voorbereid- deze lamp licht
niet op. omdat SF laag is.
4. Omdat bit F hoog is, zal ook FF hoog zijn
5. Omdat SF laag is. zal SFS hoog zijn: geel
1 brandt.
Deze toestand blijft gehandhaafd, tot
tellerstand 2 wordt bereikt. Hierop
krijgt REG B weer een duwtje, enz.

Praktische uitvoering
De printjes zijn weergegeven in de fig.
6, 7, 8 en 9. Deze passen keurig in een
Gully kastje, type 2DZ. Er is gebruik
gemaakt van een externe voeding, al
hoewel er in het kastje nog ruimte
genoeg is voor een eenvoudige 5V

voeding, die ca 0,5A moet kunnen le
veren.
De vier signaalpalen zijn ook uit print
plaat gezaagd volgens fig. 10. Uit de
rommeldoos zijn enkele oude TV voet
jes getoverd, waarin een gaatje is
geboord. Hierdoor wordt een vieraderig pu-snoertje gestoken, aan het print
je gesoldeerd, waarna de print in een
van te voren gezaagde sleuf valt van het
voetstuk. Vervolgens komt om het
voetje een stukje zelfklevend aluminiumband voor de afwerking.
Aan het andere eind van de kabeltjes
zijn stereopluggen gezet, die in de chassisdelen van het kastje verdwijnen.
Uiteraard kan men deze ook aan de
achterzijde van het kastje aanbrengen,
zodat alleen de resetdrukknop, de omschakelaar en de indicatie LED aan de
voorzijde overblijven.

Kastje 2DZ: Gully, Loosdrecht.
MV5522,5322,5024 en 5491: Techmation,
Schiphol-Oost.
IC’s en componenten Rodelco, Den Haag.
Printplaat Radio Service Twenthe, Den
Haag
Printpcnnen IP6: Gully. Loosdrecht

,r
Reactietestertje
Met dit apparaatje is het mogelijk om de tijdsduur van oog-vinger reflexen te bepalen,
waarbij het belangrijk is, dat de drukknop goed gedefinieerd schakelt en tevens snel
(korte contactafstand) omdat de tijd, die nodig is voor het bewegen van de drukknop
in de totale reactietijd is opgenomen.
Teller
Deze is volgens fig. 1 opgebouwd uit de
bekende decadetellers met hierachter
buffers en decodeercircuits met stroombegrenzingweerstanden voor de cijferindicatoren. Aan de telleringang wordt 100
Hz toegevoerd, waarmee de reactietijd in
honderdsten van seconden nauwkeurig
kan worden bepaald. De 1-seconde
„overflow” impuls wordt doorgegeven
door een flipflop op de klokingang aan te
sturen vanaf de tweede D-uitgang van de
teller. De BC 108 stuurt de MAN 73 indica
tor. Voor hetzichtbaar maken van een „1”
dienen twee segmenten parallel te wor
den aangestuurd.
Scheiding tussen seconden en honderd
ste seconden gebeurt met een continu op
de voedingspanning aangesloten punt
van de middelse indicator. De drie indica
toren zijn op een apart printje uitgevoerd
(fig. 2a en b), dat haaks op de tellerprint
(fig. 3a en b) staat. Het is mogelijk, om de
2’/z decadeteller voor andere doelein
den te gebruiken. Men zou met de hand
kunnen resetten met een enkelpolige
omschakelaar, waarbij het normaal ge
sloten contact naar RO gaat en het losse
contact naar pen 2 van de 7472. Bij druk
ken springt alles dan op nul. Als de bufferingang hoog is, worden de telleruit-

■

L_n

| uitleesprmt

«I
MAN 73

L

overflow

I
+ I

u

MAN 7

MAN7

I

dec punt

i

Fig. 1. Eenvoudige
teller met tussengeheugen.
7447
3

---------

---- 7472
9
10
II

74 75

74 75

K

O

C B 7~|flo

C

,B

4~|fl0

74 90

74 90

po
R0

O

po
teller
ingang

buffer
ingang

7630-'
dec punt

MAN 73

MA N 1 *lm 8

I eenheden I tientallen

ƒ I’

tl........
I7*68.n

tien tallen

744 7

74 7s

7490

7490

pfri o i^jj] | fri ii ij f)

IffnTïlny mjjjli 11

7447

74 75

!

7472

io

/ /11 \ \

teller
in, *

J

WTW1

HZZ2

eenheden

ö
n

Fig. 2 a en b. Uitleesprintje.

d

% t 00 ofooj!l

AFE^GCOB AFEGCDB
overflow

II overflow

t> d c j e / o ö dc g p e f o fe

RO

BC1O8

5- buffer
RO
in

Fig. 3a en b. Tellerprintje, waarop het uitlees
printje wordt gestoken.

41

i

J

gangen doorverbonden met de decodeeringangen, zodat de cijfers meehuppelen
met de snelheid van het aangeboden
ingangsignaal aan de teller. Wordt de
bufferingang geaard, dan blokkeren de
decodeeringangen en blijft de uitlezing
stilstaan. De teller kan echter gewoon
dóórgaan.
Opgemerkt dient te worden, dat voor de
ze toepassing de + en - niet op de print
zijn uitgevoerd; mocht u ze willen gebrui
ken, dan kan het tellerprintje aan de
rechterzijde wat breder worden gemaakt.
Sturing kan plaatsvinden als de andere
segmenten.

Besturing
Om een reactietester te bouwen, kan de
schakeling van fig. 4 worden toegevoegd,
die op het printje van fig. 5a en b is onder
gebracht. De 50 Hz wisselspanning wordt
verdubbeld tot 100 Hz. Om een mooie
rechthoekimpuls te verkrijgen, is een
schmitt-trigger achtergeschakeld. Via
een poort gaat het 100 Hz signaal dan
naar de telleringang. De kunst is nu om
de poort op tijd los te zetten.
Om het simpel te houden is gekozen voor
een vaste intervaltijd (eigenlijk zou deze
starttijd variabel moeten zijn om het
gokelement te vermijden). De tweede
schmitt-trigger vormt een langzame multivibrator. Om toch een relatief kleine
condensator toe te passen voor een lange
tijd, is een BC 108 toegevoegd. Als uit
SVin

o-

Idee voor de opbouw
De displays rusten op de haaks naar binnen
omgezette uitsparing voor de uitlezing

blokkeerd, maar tevens wordt de buf
feringang aan aarde gelegd.
De cijferuitlezing geeft nu de reactietijd
aan, want bij het setten van de flipflop ge
beurt er nog iets. Uitgang 8 wordt laag,
zodat ook de rechter one-shot generator
een impulsje afgeeft. Dit betekent een
resetsignaal voor de teller en de overflow
flipflop: alles staat nu op nul. Pas als deze
impulsen „weg" zijn, is de ruststand be
reikt en kan de teller de impulsen tellen
Op deze manier zijn we verzekerd van een
scherp gedefinieerd startpunt.
Als de stopknop vóór zijn tijd wordt inge-

drukt of vastgehouden, kan niet worden
gereset en blijft de teller de laatste stand
aanwijzen. Door de condensator van 2,2
nF van de eerste one-shot generator te
vergroten, kunnen er zelfs extra impulsen
worden toegevoegd: leuk om even te
proberen, maar het op tijd stoppen gaat
wel „de mist" in. Wie ontwerpt er eens
een eenvoudig oscillatortje, dat een on
gedefinieerd aantal impulsen afgeeft in
een bepaalde tijd?
MAN7. MAN 73-Monsanto Techmation. Schiphol O
Haakse connector aan strip-ITT Avio-Diepen, Rijswijk

'/? 740

IN914

50 Hz s m

gang 6 van de schmitt-trigger hoog
wordt, zal deze condensator langzaam
worden opgeladen. Op een zeker mo
ment gaat dan de BC 108 geleiden, waar
door de schmitt-trigger ingangen aan de
voedingspanning komen. Hierdoor klapt
zijn uitgang om, waardoor de elco weer
wordt ontladen.
De basisstroom voor de BC 108 neemt af,
zodat de triggeringangen via 560 Q wor
den geaard - dit is een logisch „0" sig
naal, enz. Op deze manier wordt de oneshot generator ergens tussen de 4 en 6
sec. getriggerd, deze tijd is te veranderen
door de waarde van de elco aan te pas
sen. De one-shot geeft een impulsje af
aan de ingang van de flipflop, die wordt
geset en de tellerpoort vrijgeeft Op het
zelfde moment als de teller impulsen
krijgt, wordt de bufferingang hoog de
teller „gaat van huis", de uitlezing begint
wild te knipperen. Dit is het moment, om
zo snel mogelijk de stop-toets in te druk
ken. Hierdoor wordt de teller weer ge
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Fig. 4. Besturing van de
teller als reactietester.

Elektronische koekoek als deurbel

Met een tweetal schmitt-triggers is hier een koekoekroep nagebootst. Omdat deze to
nen niet even lang mogen klinken, zorgt een teller voor synchronisatie. De teller krijgt
pulsen van een derde schmitt-trigger, waarmee het tempo is te regelen: men kan zo
kiezen tussen een hele snelle roep, of een langgerekte, wat slaperige vogel, waarbij
het aantal roepen is in te stellen op de print.
Er is een schakeling toegevoegd om de generator in rust spanningloos te schakelen,
hetgeen stroom spaart en tevens is een geïntegreerde versterker toegevoegd. Het eni
ge, wat dan nog is te doen, is het aansluiten van de voedingspanning (beltrafo 8 V 0,5 A) met brugcel en 500 pF elco, een luidspreker (ca. 2 W, 4.. 8 D.) en de beldrukknop.
Voeding
Met TS3 wordt de ingangspanning ge
stabiliseerd op 5 V voor de achtergeschakelde TTL circuits. De zenerdiode kan
0,25 W zijn, hij wordt nl. niet warm bij
normaal gebruik. Wanneer de koekoek
echter continu (langer dan 5 minuten) in
staat, zal de combinatie van 47 f) en 100
fl de stroom niet voldoende begrenzen,
zodat nu of een zwaardere zener, of R4
dient te worden vergroot tot bijv. 820 Q.

Voedingschakelaar
Vóór het inschakelen van de voeding
spanning voor de generator dient vol
gens fig 1 de schakeling rond de beldruk
knop Door het indrukken hiervan wordt
de emitter/collector van TS1 kortstondig
overbrugd door condensator C1. Doordat
via 100 12 een elco van 47 pF naar aarde
is geschakeld, betekent dit een negatieve
puls op de collector van TS1 tijdens het
be/dr uitknop

10

IS1BC3O8

cz

Aantal roepen
Bij het inschakelen van de voedingspanning staan de TTL-circuits in een wil
lekeurige stand. Door de lengte van de
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koekoekroep niet al te kort te nemen, zal
resetten van de tienteller in de praktijk
niet nodig zijn. Dit ligt anders voor de
7476, omdat deze bepaalt, na welke roep
de voedingspanning dient te worden af
geschakeld. Met een RC-netwerkje kan
echter heel eenvoudig een pre/reset sig
naal worden opgewekt. Normaal dienen
deze ingangen hoog te zijn, maar bij het
inschakelen van de voedingspanning zijn
ze laag, omdat eerst C3 moet worden op
geladen. Doordat de capaciteit relatief
groot is, is de voedingspanning allang
stabiel vóórdat C3 is geladen, hetgeen
voor een voldoend lange tijd een pre/resetsignaal oplevert. Aangezien de frequentiedeler wordt gestuurd door de Duitgang van de tienteller, wordt na elke
koekoekcyclus een puls toegevoerd aan
de 7476, waardoor de uitgangen na 1, 2
of 3 roepen van niveau wisselen. De
negatief gaande uitgangsignalen van de
flipflops worden, afhankelijk van de door
verbinding, aan de basis van TS2 toege
voerd, waardoor deze transistor gaa
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aantal roepen

laden van C1. Omdat de basis van TS1 via
1,5 kfl aan de +9 V ligt, waarbij C2 zich
ook op dit moment kan opladen, wordt de
basis van TS1 ook even negatief getrok
ken. Hierdoor gaat TS1 even in geleiding.
Op de collector staat nu de geschakelde
9 V, waardoor via spanningdeler R1/R2,
TS2 eveneens gaat geleiden. Dit heeft tot
gevolg, dat de basis van TS2 aan aarde
wordt gelegd via R3, waardoor TS1 blijft
geleiden. Hierdoor blijft ook TS2 in gelei
ding: deze schakeling is houdend, waar
mee de voedingspanning is ingescha
keld.

67k

• Hier een weerstand van 1
kü aanbrengen naar aarde
om de ingang af te sluiten
(aan onderzijde van v/d
print te monteren), zodat
brom wordt voorkomen en
men de print niet behoeft af
te schermen.
/
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Fig. 1. Complete scha
keling van de elektroni
sche koekoek.

2W versterker

ii

lA

±

Tan

P k Cü
______ ï

43

j

RIQlk

sperren. Hierop gaat ook TS1 sperren en
wordt de voeding afgeschakeld en de
koekoekgenerator spanningloos als de
elco's zijn ontladen. De beide tonen wor
den via twee dioden samengevoegd.
Door deze dioden een bepaalde voorspanning te geven, kan het volume wor
den geregeld.
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Versterker
Omdat het hier om een deurbel gaat, is
afgezien van een externe volumerege
laar; met een instelpotmeter op de print
kan dit worden ingesteld bij de inge
bruikname. De geïntegreerde versterker
trekt in rust een stroom van ca. 10 mA dit lijkt mij klein genoeg om deze niet
steeds in en uit te schakelen. Bij batterijvoeding kan men ook de versterker voe
den vanuit de collector van TS1 en deze
zodoende meeschakelen. Wel dient TS1
dan te worden vervangen door een
zwaardere PNP-transistor, liefst gekoeld,
want de totaal opgenomen stroom be
draagt tijdens de roep ca. 400 mA bij 9 V.
De monolitische versterker levert ca. 1,2
W bij 9 Ven ca. 2 Wbij 12 V,de luidsprekerimpedantie is dan 8 D. Dit geldt voor de
TCA 160 B. Verder is er nog een TCA 160
C, die een hogere nominale bedrijfsspanning heeft van 14 V en wordt geleverd
met een aangebouwde koelvin - deze le
vert een vermogen van 2,6 W bij 8 Q. Hier
is de B-uitvoering toegepast, voorzien
van een koelvin. In rust is een absolute
maximumspanning voor beide uitvoerin
gen van 18 V toelaatbaar. Om ruimte te
sparen op de print is de luidspreker koppelelco verkleind tot 100pF, omdat geen
lage frequenties behoeven te worden
weergegeven. In principe loopt het frequentiebereik van de versterker van 145
Hz...110 kHz, maar door het aanbrengen
van 680 pF, eventueel te vergroten tot 4,7
nF aan de ingang, worden de hoogste fre
quenties begrensd. Om het lage frequentiebereik in andere toepassingen op te
halen, kan C4 worden vergroot tot 47 p F
en de koppelcondensator tot minimaal
680 pF; nu is weergave vanaf 60 Hz mo
gelijk. Voor hen, die willen weten hoe de
versterker is opgebouwd, geeft fig. 2 het
inwendige schema.
De printuitvoering van de schake
ling is weergegeven in fig. 3a en
b. Het geheel is in te bouwen in
J
een goedkoop luidsprekerboxje.
X
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Fig 2. Interne opbouw van de
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IC*s: National Semiconductor (Rodelco, Rijs
wijk) en Texas Instruments, Schiphol.
Inatelpotmeters PT 10 V (Piher): Ritro, Barneveld.
Molex zelfbouw IC voetjes: Elspec, Overveen.
TCA 160 8: Philips Elonco, Eindhoven.
Koelvin WA 343 (Schaffner): Rodelco, Rijs-
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Slimme SUmpac voedingen
zijde tegen het koeiprofiel geplaatst. Na
het monteren van de voedingstrafo is de
omliggende ruimte volgegoten, zodat
een uiterst stabiel geheel isontstaan. Bij
de zwaardere voedingen zijn de vermogensdioden en -transistoren op de ge
bruikelijke manier bevestigd. Door de
uitgekiende trafospanningen zal het
vermogenverlies in de regeltransistoren
minimaal zijn, zodat bij maximale belas
ting in continubedrijf de voedingen
slechts ,,handwarm" worden. Bij indu
striële toepassingen worden vaak meer
dere voedingen in één rek opgeborgen.
Om dan goed te kunnen koelen zijn
ventilator eenheden toe te passen,
waarbij de lucht, dankzij de geperfo
reerde behuizing, aan alle kanten om de
verwarmde delen speelt. Verder kan
spanningverlies in de bedrading tussen
voeding en object worden gecompen
seerd, omdat is voorzien in zgn. ,,sense” aansluitingen.
Verder zijn de voedingen op afstand te
programmeren. Hiertoe wordt de ,,+
sense”-verbinding met de positieve
voedingsklem losgenomen. De programmeerweerstand kan nu, bijv, met
een
reedcontact, tussen de klem

Oltronix, Zweden, ontwikkelt allerlei
soorten voedingen voor laboratorium
en industrie, hetgeen de lezers van
Radio Electronica al jaren weten. De
industriële Slimpac serie biedt ook voor
zelfbouwers interessante aspecten, die
wellicht tot nabouwen in andere vorm
noden. Deze serie valt op door het plat
te uiterlijk: de hoogte is slechts 4 cm,
zowel voor de kleine als ook voor de
grote vermogens. In de eerste plaats is
dit te danken aan het transformatorconcept: deze kan nl. klein blijven door
de toegepaste C-kern. Ook grote
,,knotsen" voedingselco’s zijn verme
den: waar grote capaciteiten zijn ver
eist, worden meerdere elco’s parallel
geschakeld.
Het koelproblecm van de serieregcltransistor is opgelost door toepassing
van de zgn. Coolpack behuizing. Dit
houdt in. dat de boven- en eventuele
onderplaat voor een deel is geperfo
reerd om luchtdoorstroming mogelijk
te maken. In de tweede plaats zijn de
op de bovenplaat gelijmde schotjes ver
vaardigd uit koeiprofiel. Bij de voedin
gen met kleiner vermogen zijn de regeltransistor en de brugcel aan de binnen-
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Enige testaitribuien bij de Slimpac 60: variac.
belastingsweerstand en universele meter (50
AD/V.

,,progr." en de positieve voedingsklem
worden geschakeld.
Zoals uit fig. 1 blijkt, bestaat het hart
van de voeding uit de welbekende pA
723 spanningregelaar. De uitgang, punt
6, stuurt een darlington. zodat slechts
een kleine stroom wordt afgenomen.
R60 dient ter beveiliging van het IC bij
doorslag van TS70. In de emitterleiding
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Fig. 1. Principe schema van een voeding. In lab'el 1 en 2 zijn componenlwaarden gegeven voor verschillende uitvoeringen.
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Slimpac 8 met regelprintje Slim 3. TS 50
en 51 zijn thermisch
gekoppeld met de Svormige strip.
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Fig. 2. Overspanningsbeveiliging.
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van regeltransistor TS71 is een weerstandje opgenomen, dat op een bepaald
moment de stroombegrenzing in wer
king stelt — bij zwaarder belasten dan
is toegestaan zal de voeding als een
constante stroombron gaan werken.
Doordat TS50 en 51 zijn aangebracht,
zal bij dalende spanning door te zware
belasting echter ook de stroom afne
men; de minimale stroom die bij vol
ledige kortsluiting kan lopen wordt
ingesteld met P50.
Deze zgn. „foldback” mogelijkheid is
vooral van betekenis voor de dissipatie
van de regeltransistor TS71: Bij kort
sluiten van de uitgang staat over deze
transistor de maximale voedingspanning, maar door de veel kleinere stroom
zal de warmteontwikkeling een heel
eind lager zijn dan bij vollast. Op de
,,normale” voedingspanning is een hulpspanning gesuperponeerd, waaruit het
IC via TS52 wordt voorzien van de
positieve spanning. Wanneer de voe
ding wordt kortgesloten, zal Z50 in
werking treden, zodat de voedingspan
ning voor het IC wordt afgekapt op ca
5 V, waarbij TS52 mag worden gezien
als een stroombron.
Met de spanningdeler aan de uitgang
kan de juiste uitgangspanning worden
ingesteld - naregeling heeft plaats met
P90. Dit basisschema wordt toegepast
voor de hele Slimpac serie, zodat een
universeel printje, de Slim 3, is ontwik
keld. Afhankelijk van spanning en
stroom zijn er enkele wijzigingen in de
componenten, terwijl bij grotere ver
mogens de darlington „fors” wordt uit
gevoerd. TS70 komt dan ook op het
chassis. De trafo is primair beveiligd
met een onzichtbaar ingebouwde thermoschakelaar, die bij ruim 100 °C moet
aanspreken. Over de uitgangsklemmen
is een suppressordiode aangebracht, die
de „opgedrukte” tegenspanning van
buitenaf begrenst.
Voor de 5 en 6V uitvoeringen is stan
daard een overspanningbeveiliging in
gebouwd. Fig. 2 geeft de „zware” uit
voering voor de Slimpac 60. Door deze
46
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net spanning

SLIMPAC 3

Fig-

Belasten van een voeding

220V-

beveiliging kan de uitgangspanning
nooit groter worden dan 7 V. Het circuit
werkt automatisch.
Uit deze serie bekeken we drie voedin
gen:
Slimpac 8 - 24 V bij 0,3 A
Slimpac 25 - 15 V bij 1,5 A
Slimpac 60 - 5 V bij 10 A
De verschillen in voedingspanningen en
componenten zijn aan de hand van fig.
1 in de tabellen 1 en 2 samengevat.

Metingen
1) De Slimpac 8 is aangesloten volgens
fig. 3. De sense-ingangen worden op de
voeding doorverbonden. De uitgangspanning wordt met een scoop afgele
zen, terwijl de stroom door de belastingweerstand wordt ingesteld op ver-

Slimpac 25, gedeelte
lijk gemonteerd: het
regelprintje Slim 3
dient nog te worden
aangebracht.

schillende waarden Met de variac
wordt de netspanning zodanig inge
steld. dat er juist geen rimpelspanning
ontstaat bij de verschillende stroomsterkten. Op deze manier verkrijgt men
een beeld van de minimaal vereiste
netspanning bij verschillende belastin
gen. In tabel 3 zijn de uitkomsten gege
ven. Verhogen van de netspanning tot
260 V heeft geen invloed op de uitgangspanning.
2) Vervolgens zijn de sense-draden los
genomen en wordt de belasting aange
sloten via twee draden van elk 2 m leng
te, fig. 4. Normaal gesproken worden
de sense-draden om de voedingsaders
gewikkeld. Dit is hier bewust niet ge
daan om te kijken, of de voeding stabiel
is. Theoretisch zou de kluwen voeding-

Slimpac
type
60

25
8

C80

C81
4x
10 000 pF

4700 pF
1000 pF

halfgeleiders
slimpac
60

25
8

2200 pF
2200 p F
220 pF

ongcstab.
voed .sp hulpsp

C51

C50

10 V

10 n

1,5 n
10 n
1 n

6 V
6 V
2.6 V

27 V
40 V

100 p

R70

R90

R91

R92

C90

50 mü

3,3 k
15 k
15 k

1.5 k
6,8 k
6,8 k

1 k
4.7 k
3.3 k

470 pF
150 pF
47 pF

0.22 n

Tabel 1

IC: MC1723CG
D80

TS70

TS71

D90

2 x 40 HF20
B80/C1000
B80/CI000

2 N 5494

2N3771

2 N 3053
2 N3053

2 N 5494
2 N 5494

40HF20
MR751
1N4003

tussen 3 en 4 R55 = 5,6 kQ
tussen 3 en R56 = 1.5 k

Pennen 3 en 4 door verbonden

OS25O

□ oo

Tabel 2

oooo

1
(mA)

Netsp
min (V)

I
(mA)

netsp
mm (V)

100
150
200
250
300

170

50
100
150
200
250
300

165

180
180

185
190

4

r ZF

- ZF

170
175

V-

E

o
o
o
o

O
o
o
o

4
i|'

T

180

185
190

Tabel 3
SLIMPAC 8

Tabel 4

en sensedradcn wellicht aanleiding ge
ven tot oscilleren; dit is echter bij geen
van de voedingen het geval. Ook nu is
weer gekeken naar de netspanningsonafhankelijkhcid volgens punt I. De
resultaten zijn weergegeven in tabel 4
- de verschillen zijn minimaal.
3) De voeding wordt belast totdat de
max. stroom wordt afgenomen. Bij
zwaarder belasten moeten theoretisch
zowel spanning als stroom teruglopen dit is hier niet het geval zoals uit tabel
5 blijkt: de spanning daalt wel, de
stroom van de Slimpac 8 neemt toe tot
350 mA. Vanuit de voeding gezien isdit
geen bezwaar, omdat het totaal op
genomen vermogen kleiner is dan tij
dens de normale belasting. Wel valt er
over de sericregcltransistor een grotere
spanning, ook loopt er een grotere
stroom, waardoor de dissipatie toe
neemt. Dit brengt ons bij punt

Fig. 4. Belasting van een voe
ding met aangesloten sense
draden.

□J

□--□—
SL IMPA C 8

4) Duurproef met de max. stroom vol
gens fig. 5. Door de uitstekende koeling
loopt de temperatuur slechts langzaam
op. waarbij de voeding na 12 uur conti
nu belasten flink handwarm wordt: dit
is het uiteindelijke ..stabilisatiepunt ”.

overbelasten
I
(mA)

uite
sp(V)

300
350
325
310
200
150
110

24
20
16
14
6
2
0

Tabel 5
Voedingen in de Coolpack behui
zing. Voor de foto zijn de Slimpac
60 en 25 met de onderzijde naar
boven geplaatst.

Fig. 5. Diturproef met een con
stante ohmse belasting.
waarbij niets verontrustends optreedt.
5) Kortsluiten van de voedingen perio
diek vol belasten levert ook al geen
problemen op: deze voedingserie is niet
stuk te krijgen bij ..normale” behande
ling.
6) Bij vollast (1.5 A) heeft de Slimpac
25 bij een netspanning van 190 V een
uitgangsrimpelspanning van 0,8 Vu.

Opmerking
De minieme uitgangspanningschomuitgangspanningschommelingen die zich voordoen bij belastingvariaties van nul- tot vollast (vol
gens de fabrieksgegevens 15 mV) zijn
niet gemeten door gebrek aan geschikte
apparatuur. De importeur kan u hiero
ver volledig inlichten, omdat de voedin
gen gedeeltelijk gemonteerd binnenko
men. De regelprintjes worden in Ne
derland geassembleerd, zodat elke voe
ding uitvoerig wordt getest en afgere
geld. alvorens deze wordt afgeleverd.
Inl: Oltronix, Leek (Gr).
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experimenteervoeding
voor TTL
Bij deze voeding vormt de monolitische spanningregelaarp.L 723 ook het hart van de schakeling. De hieruit
ontwikkelde stabilo heeft een (instelbare) uitgang
spanning van 5 V meegekregen bij een stroomafname
van 4 A, ruim toereikend voor de meeste experimen
ten. Bij 4 A treedt tevens een stroombegrenzing in,
zodat deze voeding kortsluitvast is: bij overbelasting
zal de uitgangspanning dalen; de stroom blijft altijd
4 A.

'■J

~3J
Fig. 1 geeft de schakeling. Voor een
betere warmte-afvoer zijn twee vermo
gentransistoren toegepast, die a.h.w.
parallel zijn geschakeld. In de emitterleidingen zijn enkele kleine weer
standen opgenomen, hetgeen de stabili
teit ten goede komt. De spanningval

hierover geeft een indruk van de af
genomen stroom, die door twee VUmeters wordt aangegeven. Tevens kan
nu steeds worden gecontroleerd, of de
vermogentransistoren dezelfde stroom
voeren. De vermogentransistoren zijn
rechtstreeks (zonder isolatieplaatjes)

op een koelplaat gemonteerd voor een
betere warmtegeleiding.
Aan de achterzijde van deze koelplaat
bevinden zich de beide stuurtransistoren, de koelplaat is uiteraard geïsoleerd
opgesteld. De brugcel wordt stevig op
de behuizing vastgezet, ook i.v.m. de
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Links: Dat de voeding slechts weinig componenten bevat, blijkt uit deze detailopname. Boven: Achteraanzicht van de voeding.
koeling. Aan de achterzijde van het ap
paraat ziet u vier . ,stereo"-chassisdelen, waarop de voedingspanning en de
wisselspanning zijn aangesloten, dit
voor een eigen , ,voeding-standaardisatie”; u hebt ze waarschijnlijk niet nodig!
Verder is éénpuntsaarding toegepast
om genereren te voorkomen, vandaar
dit enigszins vreemde schema. Om de
R/ te verlagen is de sense-aansluiting
rechtstreeks op de aansluitklem be
vestigd. zodat ook spanningsverlies
over de leiding en de 0,15 fl worden
gecompenseerd. De weerstand van 220

fl is aangebracht om de uitgangstroom
van het IC te begrenzen als een BD135
mocht sneuvelen.
In fig. 2a en b is het printje van de spanningsregelaar weergegeven.
Praktijk
Alhoewel de elektrische eigenschappen
uitstekend zijn te noemen, vormt de
koeling bij dit prototype een probleem:
de toegepaste koclplaat (10 x 10 cm, 8
ribben van 3 cm) is ontoereikend om
hier bij volle belasting 20 W continu in
te stoppen: de transistoren worden te

warm! Een stroomafname van ca 2 A
kan nog net continu worden verwerkt.
Gebruik bij uw uitvoering per vermogentransistor dus zo'n koelplaat en de
problemen zijn opgeiost. Beter is, om
de trafospanning lager, ca 8 V, te ne
men.
Behuizing TES 565, VU-metcrs: Radio Service
Twenthc, Den Haag.
U-L 723, halfgeleiders en componenten: Ritro,
Barneveld.
M V 5094, wisselspanningLED: Techmation, Schiphol-Oost.
Trafo M311: MXE engineering. Harderwijk.
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J.

Eenvoudige TTL-voeding

o.
Het idee om een simpele experimenteervoéding te vervaardigen ontstond,
doordat zowel voedingstrafo als behui
zing plotseling in mijn bezit kwamen.
Deze schakeling is ontzettend eenvou
dig en al meermalen toegepast. Een
kortsluitvaste spanningregelaar, ge
schikt om 1 A te leveren, verzorgt hier
de 5 V voedingspanning, (fig. 1). De
voeding is secundair uit te schakelen
(fig. 2), waarbij ook de extra stekcrbussen worden meegeschakeld. Wil men de
opgenomen stroom van een schakeling
meten, dan kan volgens fig. 3 een exter
ne ampèremeter (bijv, een universele
meter) worden aangesloten op de stekerbussen. Is men niet geïnteresseerd in
de stroomsterkte, dan kan de schake
laar worden gesloten. Tenslotte dient
een LED voor voedingspanning indicaie. Fig. 4a en b geeft de print weer. De
panningregelaar wordt voorzien van
jen koelvin, waarbij de optredende

warmte gemakkelijk wordt afgevoerd,
doordat de behuizing zowel aan de
onderzijde als in het deksel is voorzien
van sleuven. Het kastje wordt met één
schroefje gesloten.
22CV

Fig. 1.
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Fig. 2.

OKW behuizing- Ritro, Barncveld.
AviSor printtrafo: Manudax, Heeswijk-Dinther
jclaar en Schaffner koelstcr: Rodclco, Rijswijk.
Spanningregc
LED OSL-33 met clip: Tekelcc Airtromc. Amsterdam.
BYX 36 of equivalent: Philips, Eindhoven.
Printplaat en etsmiddel: Radio Service Twenthe, Dcn
Haag
Soldeer terminals IP2 of IP6: Gully, Loosdrccht.
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Spanningregelaar
voor groot vermogen
Voor veel schakelingen is een gestabili
seerde voeding vereist die, afhankelijk
van het experiment of industriële toe
passing zeer verschillend kan zijn voor
wat betreft spanning- en stroombereik.
Hiervoor wordt dan een schakeling op
gebouwd, die voor het te voeden circuit
geschikt is. Om nu snel en met weinig
onderdelen een voeding te maken is de
spanningregelaar MPC 1000 bijzonder
geschikt: een complete gestabiliseerde
voeding in één huis, die kan worden in
gesteld met behulp van twee weerstan
den voor de gewenste spanning tussen
2 en 35 V. De stroom die kan worden
afgenomen zonder gebruik te maken
van externe transistoren is maar liefst 10
A. De vermogendissipatie bij 25 °C
bedraagt 100 W, boven deze tempera
tuur neemt de toegestane dissipatie af
met 0,571 W / °C, zodat een goed koellichaam wordt vereist. De uitgang is
kortsluitvast en kan worden voorzien
van een stroombegrenzing. Bij een
ingangspanningvariatie van 3 V be
draagt
de
uitgangspanningvariatie
0,1%. Een belasting van 100 mA tot 4
A bij 12 V uitgangspanning gemeten,
levert een uitgangspanningvariatie van
0,15% op volgens de fabrieksspecificaties. Het geheel is ondergebracht in een
TO-3 behuizing en heeft 9 aansluitpen
nen, die passen in een noval buisvoet.

Deze is echter ongeschikt als men een
stroom van 10 A afneemt.
De inwendige schakeling van deze
,,black box” is in fig. 1 gegeven. Uit fig.
2 blijkt, dat voor spanningen van 2 ...
7 V, R1 en R3 moeten worden ingesteld
en voor 7...35 V, R1 en R4. Als men de

weerstandwaarden gaat bepalen voor
diverse spanningen blijkt, dat R1 logarithmisch en R4 lineair verandert, zie
ook de tabel. Het is daarom vrij lastig
om een continu instelbare voeding te
maken, omdat R1 en R4 gelijktijdig die
nen te worden aangepast.

Tabel

Praktische uitvoering
Het IC wordt op een grote koelplaat ge
monteerd na eerst twee gaten voor be
vestiging en negen voor de aansluitin
gen te hebben geboord. Voor de gaatjes
voor de aansluitpennen kan men 2 mm
boren, waarna isolatiekousjes over de
pennetjes worden geschoven en het ge-
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Fig. 1. Principe van de vermogenregelaar.
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Fig. 4. Spanning
regelaar 5 V bij
een stroom van
max. 50 A met
sense aansluitin
gen.

Fig. 5. Montage van het printje
boven de koelplaat. waarop al
léén de condensatoren zijn aan ge
bracht volgens fig. 2.

Afb. 2. Montage van de spanningregelaar op
hel printje in de koelplaat. De overige instelcomponenten worden extern aangebracht,
volgens fig. 2.

soideerhp
(aansluiting hu'S)

aan onderzijde afgevijlde
pennetjes IP6
1P8

hoeihchaam

heel wordt gemonteerd. Door deze
montage steken de pennetjes 2 a 3 mm
(afhankelijk van de dikte van het koel
lichaam) boven de oppervlakte uit. Dit
is te kort voor een novalsteker o.i.d.
Daarom werd een printje ontworpen
volgens fig. 5. Deze wordt vanzelfspre
kend met de koperzijdc naar boven ge
monteerd om de aansluitingen te kun
nen solderen. Voor de 3 condensatoren
worden geen gaatjes geboord, de aansluitdraden worden op de print ge
soldeerd. Voor de externe aansluitin
gen is gebruik gemaakt van zgn. ,.ter
minals”, type IP 6, die vanaf de onder
zijde door de print worden gestoken om
te voorkomen, dat bij het verwijderen
van de schuifjes BB 11, het printspoor
wordt meegetrokken. De pennetjes
worden afgezaagd en het randje nog iets
dunner gevijld om de print zo dicht
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mogelijk tegen het koellichaam te druk
ken. Dit kan niet zonder meer, want
dan raken de pennetjes het aluminium
oppervlak. Daarom wordt tussen de
print en het koeloppervlak een stevig en
dun foliemateriaal gelegd, dat eerst van
de nodige gaatjes wordt voorzien. Nu
kan het geheel worden gemonteerd en
vast gesoldeerd. De aansluiting aan pen
5 wordt uitgevoerd met twee pennetjes
om grote stromen te kunnen verwer
ken.
Wil men 10 A voeren, dan is het nood
zakelijk het printgaatje van pen 5 te
vergroten en een stevige draad recht
streeks aan deze pen te solderen, dus:
eerst de draad solderen, daarna de
isolatiefolie en het printje monteren.
Tenslotte geven de figuren 3 en 4 nog
enkele toepassingen voor stroombegrenzingen noggrotere uitgangstromen.

Maximale waarden:
Impulsspanning op V,n 2 t.o.v. aarde ge
durende 50 ms: 50 V
Continu ingangspanntng op V,„ 2 t.o.v. aar
de: 40 V dc
Spanningverschil tussen ingang en uitgang
V,n 1 t.o.v. VUII: 60 V dc
V,n 2 t.o.v. VUII: 40 V dc
Max. uitgangstroom 2: 10 A
Af te nemen stroom van Vrrf: 15 mA
Junctie temperatuur, huistemperatuur tijdens
bedrijf resp. :
- 55. ..+ 200 °C.
55 ... + /75 ’C.

±.
ru,i

O

"°z 3
0'0

compensat >e

inverterende
ingang

Stroom
begrenzing

stroom
voeler

huis
Vint

Fig. 6. Aansluitgegevens

terwijl dc aansluitgegevens uit fig. 6 vol
gen.
Motorola MPC 1000: Diode-Utrecht.

n
De toelaatbare IC-spanningen worden steeds groter: Ray
theon is er in geslaagd een spanningregelaar voor zowel posi
tieve als negatieve spanningen te ontwikkelen, waarbij aan
de ingangsklemmen, afhankelijk van de uitvoering. + 35 V
of ± 45 V t.o. v. aarde mag worden aangelegd! Du IC met
als typenummer RC/RM 4194 heeft verder als voordeel, dat
de beide spanningen gelijktijdig worden ingesteld d.m.v. één
weerstand (Ro).

Dubbele spanningregelaar: meer mogelijkheden
Alhoewel de spanningregelaar type
RC/RM 4194 in principe is ontwikkeld
voor OpAmp schakelingen, waarbij hij
een plaatsje vindt op dezelfde print als
de schakeling, zijn de eigenschappen
dermate aantrekkelijk, dat een zelf
standige voeding met dit circuit ge
rechtvaardigd lijkt:
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Fig. la. Gebalanceerde uitgangspanningen voor OpAmps.
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Fig. 1c en d. Printje voor de
schakeling van fig. 1b.
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110 v-

110 v* naar keuze

— door voor Ro een potmeter te
nemen (2,5 kfl/V) ontstaan continu
regelbare uitgangspanningen van 50
mV...32 V
— de uitgangstroom bedraagt (per
spanning) 150 mA voor de DIL uit
voering en 250 mA voor de TO-66
uitvoering.
— door het aanbrengen van extra transistoren kan de uitgangstroom wor
den vergroot, waarbij tevens de
stroombegrenzing instelbaar is met
extra weerstanden.
— asymmetrische OpAmp voedingen
zijn eenvoudig te realiseren.
— op afstand, door bijv, een reedcontact, is de voeding aan of af te
schakelen (Rscl).
— met extra logica d.m.v. duimwielschakclaars te programmeren op
bepaalde spanningen
— door procescomputer te program
meren
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N.B.: De diode kan vervallen bij
toepassing van een LED voor wis
selspanning.
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Enkele schakelingen
a) symmetrische voeding
Een voeding voor + en -15 V levert
geen enkel probleem op, fig. la. Met
Ro wordt de spanning ingesteld, met S
is de referentie eenheid van het IC inof uit te schakelen, waardoor de uitgangspanningen volgen. Doordat in dit
voorbeeld de TO66 uitvoering wordt
toegepast, kunnen een groot aantal
OpAmps worden gevoed.
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10n

HF

opmerking

Uitwerking
Omdat de af te nemen stroom relatief
laag is, kan met cnkelzijdige afvlakking
worden volstaan volgens fig. 1b. Met de
instelpotmeter kan men kiezen voor
OpAmp spanningen van + 12 V of +
15 V - beide uitgangen zijn kortsluitvast. Op de naar buiten uitgevoerde
extra 6 V wikkeling kan een indicatie
LED worden aangesloten, waarbij een
diode zorgt, dat er geen te hoge tegenwaartsspanning kan optreden die de
LED vernielt. Ook kan een wisselspan
ning LED worden toegepast, bijv, de
MV 5094. Het printje met de rechtop
gemonteerde 1000 pF elco’s is weerge
geven in fig. 1c en d.
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Fig. 4a en b.
Schakeling van fig. 3
op print.

asymm

-O * V"

3

35 Vtmox I

Fig. 3. Uitbreiding van
fig. 2, waarbij de uitgangstromen groter zijn. Ook
zijn asymmetrische uitgangspanningen moge
lijk.

Fig. 2. Asym
metrische voeding.

toren is de schakeling uitgebreid voor
stromen tot IA, (fig. 3), waarbij tevens
stroombegrenzing optreedt. Met Ro
(potmeter van 47 kil) is de uitgangspanning instelbaar tot ruim 20 V - met een
grotere waarde tot max. 31 V. Tevens
zijn achter elke uitgang ampèremeters
geplaatst. De voedingspanning is af te
lezen op een omschakelbare voltmeter.
Omdat beide spanningen gelijktijdig
worden geregeld, is één voltmeter vol
doende, die uiteraard op de positieve
voedingspanninguitgang is aangeslo
ten: door na deze instelling SI te slui-

c) uiteindelijke schakeling
Door toepassing van vermogentransis-

OF: instelbare u/fgongs-l
u/fgongsj
yrenzmg 1
stroom begrenzing

spanningsvergehjkers

vmt '-5V

bg •Vu,t • •12V(20knJ

asymmetrische
voedingspanningen
worden verkregen. Eerst wordt met Ro
de gewenste negatieve spanning inge
steld. Daarna is met RB de positieve
spanning te vergroten tot max. de ingangspanning, waarbij het circuit niet
meer stabiliseert. De waarde van RB is
niet zoals bij Ro uitgedrukt in kfl/V,
omdat deze waarde afhankelijk is van
de ingestelde negatieve spanning: RB
loopt proportioneel mee!

b) asymmetrische voeding
In principe gelijk aan de voorgaande
schakeling met een kleine uitbreiding,
(fig. 2). Door de introductie van een
balanceerweerstand
kunnen
(Rb)

X
4“ o

Ro b'j -Vult • -fik' (15 Rn.) en
Ro

max 38 stuks RMH0
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Vm' O
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47
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“ Vuit
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ten, kan ook de asymmetrische span
ning continu worden geregeld, waarbij
de totale positieve voedingspanning op
de meter wordt afgelezen. Bovendien
geeft een LED aan. dat de uitgangspanning asymmetrisch is. De LED licht al
op. als de verschilspanning tussen de
negatieve en positieve voeding 0,6 V is.
Mocht men vergeten zijn, hoe groot de
negatieve spanning is, dan kan men de
SI even terugschakelen. Dit instellen
kan men het best doen, zonder aange
brachte proefschakcling.
De print is in fig. 4a en b gegeven.

d) programmeerbare voedingen
Getracht is d.m.v. spanningdelers en
decimale duimwielschakelaars. een in
stappen van 1 V en 10 V instelbare
voeding te verwezenlijken. Dit bleek
met eenvoudige middelen moeilijk te
verwezenlijken, omdat bij het omscha
kelen van de duimwielschakelaars Ro
tussen de verschillende standen even
..in de lucht" hangt Dit heeft dan tot

Afb. 2. Voeding voor grotere stroomsterkten
en asymmetrische spanningen.

Afb. 1. Spanningregelaar voor kleine stromen volgens fig. 1b t/m d.

gevolg, dat de uitgangspanning de
maximale waarde wil aannemen.
In theorie is er echter wel een oplossing
te bedenken, al kost dit wel een handvol
logische circuits:

Fig. 5. In stappen instelbare
voeding.
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RC/RM4194 TK

1) Door gebruik te maken van BCD
duimwielschakelaars en hier achter buf
fers van het D-type flipflop opgebouwd
te plaatsen zoals de 7475, kan de voe
dingspanning worden ingesteld. Door
de klokingang van de buffers even laag
te maken, wordt de gewenste waarde
van de uitgangspanning in één keer
vastgezet. Achter de buffer komt een
,,1 uit n” decodeercircuit met open col
lector uitgang. Afhankelijk van de ge
wenste voedingspanning zal steeds één
uitgang hiervan worden geaard. Hier
door zal de spanningdeler, die is af
geregeld op 1 V en 10 V per stap,
,,ergens" worden geaard, waarmee de
spanning is ingesteld.
2) Evenzo kan men een elektronische
32-standen schakelaar maken volgens
fig. 6. Er dient een extra weerstand in
serie te worden opgenomen om de
spanningval over de vermogentransistoren te compenseren. Plaatst men
voor de multiplexer met open collector
uitgangen een procescomputer, dan is
uw voeding volledig automatisch voor
testdoeleinden, enz. te programmeren.
Tenslotte geeft fig. 7 de aansluitgegevens van de verschillende behuizingen.

Raytheon 4194: Uni-Office, Rotterdam.
Behuizing 2DZ en printpennen IP6 of IP2: Gully,
Loosdrecht.
Molex zelfbouw IC voetjes: Elspec Overveen.
Printplaat, trafo NT 100: Radio Service Twenthe,
Den Haag.
TIP3055 en TIP36B: Texas Instruments, Schiphol.
Wisselspanning LED, MV5094:Techmation,Schip
hol.
Sloan LED + weerstand, type 2L5: Radikor, Hil
versum.

RM t4SV
RC: t35V

Fig. 7. Verschillende behuizingen van de
spanningregelaar.
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Dubbele spanningregelaar

*

in interessante behuizing
1.^
i

W'.. f H
T_.._L__ _
sen aan de max. af te nemen stroom.
Deze schakeling is uitgeprobeerd aan
de hand van het printje van fig. 5a en
b, waarbij de stroomafname voor beide
spanningen 1 A kan bedragen bij Rs =
0.68 O.
r__n_______ ____________

Deze regelaar van Raytheon, die typenummer 4195 heeft meegekregen, is
speciaal ontwikkeld voor het voeden
van OpAmp-schakclingen; voor de piekeraars is in fig. 1 het principeschema
gegeven. De simpelste, praktische uit
voering in de bekende halve DIL behui
zing, kan zo op de printplaat, samen
met de OpAmps, worden samenge
bouwd, waarbij de afgenomen stroom
lOOmA per voedingsspanning mag be
dragen. (fig. 2). De enige, extern aan
te brengen componenten, bestaan uit
twee elco’s van 10 pF aan de uitgangen.
Bij kortsluiting van de voeding kan de
unctie-temperatuur oplopen tot 175
2, waarna de ingebouwde thermische
eveiliging in werking treedt, die de
egelaar afschakelt; opblazen is dus
welhaast ónmogelijk.
Hiermee zijn de mogelijkheden nog niet
uitgeput: Enkelvoudige, hogere posi
tieve uitgangspanningen kunnen wor
den verwezenlijkt, door de balanceeringang door te verbinden met de nega
tieve uitgangsklem, (fig. 3). Door een
spanningsdeler vanaf de positieve voedingspanning kan de max. (vaste) uitgangspanning worden ingestcld. Hier
bij wordt het aardpunt van het IC aan
de weerstandaftakking gelegd. Voor
grotere uitgangstromen kan men eerst
een andere behuizing kiezen, waarbij
de TO-66 uitvoering 2,4 W kan dissiperen bij 25 °C.
Wanneer dit niet toereikend is, kan een
extra uitgangstransistor worden toege
past. Ook is een stroombegrenzing aan
te brengen, dit kost nogeenseen transis
tor per uitgangspanning. Uiteindelijk
ontstaat dan de schakeling van fig. 4.
De waarde van Rs dient men aan te pas-
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De kortsluitvastheid is uitvoerig getest
bij ingangspanningen van 20 V, ont
staan door enkelvoudige gelijkrichting
en 10 000 pF afvlakking. Eerst werden
de uitgangen één voor één tegen het
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Fig. 3. Positieve, enkelvoudige voeding voor hoge uitgangspanning. waarbij 15 V < V„it < + 50 V.
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Fig. 4. Dubbele voeding met kortsluitvaste stroombegrenzing.

chassis voor een half uurtje kortgeslo
ten. Dit had geen ongunstig resultaat.
Vervolgens werden de pos. en neg.
voeding gedurende een halve dag kort
gesloten, zodat de vermogentransisto-

ren het maximale vermogen moesten
dissiperen. Ook nu geen problemen —
logisch, dat wc deze regelaar kunnen
aanbevelen voor industrie en amateur.
De aansluitgegevens voor de verschil
lende behuizingen volgen uit fig. 6.

Fig. 5a en b.
Printuitvoering van fig. 4.
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Behuizing
Al ruim twee jaar zijn er van Vero geanodiseerd aluminium schotjes in de
handel met merkwaardig gevormde uit
einden, waarmee op eenvoudige ma
nier kastjes van allerlei afmetingen zijn
samen te stellen, fig. 7 en 8. Deze
schotjes hebben een standaardbreedte
van 5,5 cm met variabele hoogte.
Tevens zijn er printgeleiders aange
bracht, zodat deze serie werkelijk uni
verseel van opzet is te noemen. De
schotjes vallen in elkaar en worden met
dunne aluminium boven-en onderplaatjes (gemakkelijk te bewerken!) door
zelftappers tot een stevig geheel samen
gevoegd. Bij deze experimentele voe-

ding is vooral tijdens de kortsluittest
nogal wat warmte ontwikkeld, die uit
stekend over het gehele kastje (afm. 16
x 11 x 5 cm) werd verdeeld. Eigenlijk
is het kastje één en al koelprofiel door
de geribbelde uitvoering van de schot
jes. ,,Warm” aanbevolen!
Raytheon 4195: Uni-Office, Rotterdam.
Vcro-Box: Mulder-Hardenbcrg, Haarlem.
MV 5026: Techmation, Schiphol.
TIP 3055 en 36B: Texas Instruments, Schiphol.
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Verbeterde hybride spanningrege/aar
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De in deel 3 van deze serie besproken hy
bride SI 3000-serie spanningregelaars
van Sanken heeft enkele aantrekkelijke
eigenschappen meegekregen, die de
bruikbaarheid vergroten.
In de eerste plaats zijn de verticaal uitste
kende aansluitpennen aan de onderzijde
komen te vervallen en vervangen door
vanaf de zijkant bereikbare soldeerlippen. Dit garandeert een maximum koe
lend oppervlak zonder onderbreking en
vereenvoudigt de montage.
Ten tweede zijn de modulen voorzien van
een extra transistor (fig. 1), die zorgt voor
stroombegrenzing bij de 12, 15 en 24 V
uitvoering zodat kortsluiten zonder meer
toelaatbaar is.
Als laatste verheugend punt is de 5 V uit
voering geheel opnieuw bekeken, fig. 2,

waardoor de elektrische eigenschappen
zijn verbeterd, terwijl ook hier in een
kortsluitbeveiliging is voorzien.
Fig. 3 geeft een idee van de mechanische
uitvoering.
Enkele eigenschappen
De modulen zijn bedoeld voor „superluie" technici, want door de ingebouwde
brugcel is in principe naast de trafo
slechts een drietal condensatoren nodig
om het zaakje te laten werken. Opmerke
lijk is, dat de minleidingen apart zijn uit
gevoerd voor het in- en uitgangcircuit,
zodat oscilleren door laad- en ontlaadstromen in de module en via de bedra
ding kan worden tegengegaan door het
kiezen van een gemeenschappelijk aard8

40

I

punt. In voorkomende gevallen kan men
zelfs een stopweerstandje van bijv. 0,5...1
O tussen de pennen 3 en 6 aanbrengen
om onderlinge beïnvloeding te voorko
men.
Aan pen 4 komt de bufferelco, die af
hankelijk van de ingangspanning en de af
te nemen stroom (bij 5 V tot 2 A, bij de
overige spanningen 1,5 A) de toelaatbare
rimpelspanning bepaalt. Aan pen 5 komt
een elco, die bij het inschakelen eerst
wordt opgeladen vóórdat de uitgangspanning kan ontstaan. Door deze elco
groot te kiezen, zal de uitgangspanning
relatief langzaam naar de uiteindelijke
waarde lopen. Hiermee worden grote belastingpieken door de regelaar tegenge
gaan.
Het lijkt mogelijk, om d.m.v. een schaketOOuA

8

”x
SI 3120 6
4

3

X

2200j7[~
O-

T

5 6

4=

-O*

5/3050 6
10/J

c*>

SV

O
30

Fig. 1.

O

Fig. 4.
3200fJ

40

—*1
-H

i

0

8
?’

.1

-07

7
Fig. 3.
0,5

30

O

58

4

1°f—“1

Afb. 1. Afge
monteerde
voeding. De
printjes zijn
tegen de tra
fo's gezet.

Fig. 5a. en b. Printje
voor de 12 V uitvoering.

Fig. 5a.
22Ov-

iOO/jA

Imti
verlichting)

Fig. 6a. en b. geven de 5 V uitvoering.

Fig. 5b.

O

',y:

220v-

O
slov

laar tussen pen 5 en de minleiding de
voeding op afstand te bedienen. Dit is
echter niet toegepast, omdat de dissipatie van voorschakelweerstand Rx, even
als de waarde, niet bekend zijn! De totale
dissipatie van de module mag ongekoeld
5 W bedragen, bij maximale stroomafna
me dient flink te worden gekoeld.
Schakeling
Na het bovenstaande is hier nog weinig
aan toe te voegen. Een 12 V en 5 V rege
laar zijn volgens fig. 4 in één behuizing
ondergebracht, waarbij de voedingen
volledig gescheiden zijn uitgevoerd (af
zonderlijk gebruik mogelijk) en om ook

negatieve spanningen te realiseren door
één min- en plusleiding te combineren.
Serieschakeling kan ook, waarbij de
maximaal af te nemen stroom 1,2 A
bedraagt bij deze trafo's. Het maximum
nut wordt verkregen, door voor de 12 V
module een trafo van 17 V bij 1,5 A en
voor de 5 V module een trafo van 12 V bij
2 A toe te passen. De rimpelspanning bij
maximale belasting ligt dan ergens tus
sen 2 en 8 mV.
De verlichte VU-meters geven een ruwe
indicatie van de opgenomen stroom.
Door de traagheid van de meters wordt,
de inschakelpiekstroom van de bufferelco niet als nadelig ondervonden. Fig. 5 en

100fjA

6 geven de printjes, waarop de elco's
rechtop zijn gemonteerd. De printjes zijn
tegen de zijkant van de trafo gemonteerd
d.m.v. afstandbusjes, de regelaars zijn
met platte kabel op de overeenkomstige
aansluitpennen 1 t/m 8 aangesloten. Bij
maximale belasting kan men de spanningregelaars beter op een stevige koelplaat bevestigen en deze aan de achterzij
de tegen de behuizing schroeven. Isolatie
is hierbij niet noodzakelijk.
SI 3000 G serie: MXE engineering. Harderwijk.
ITT elco's: Ritro, Barneveld.
Telefunken trafo's en VU meters: Radio Service Twenthe, Den Haag.
Kastje 2DZ: Gully. Loosdrecht.
C & K schakelaars: C & K Benelux, Driebergen.
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Gelijkzetadapter voor digitale klokken
Hel komt nogal eens voor, dat digitale
apparatuur wordt beïnvloed door nelspanningssioringen. als geen filters zijn
ingebouwd. Digitale klokken geven dan
een merkwaardige tijd aan, terwijl nctspanningsuitval de klok een willekeuri
ge tijd laat aanwijzen. Om een eind te
maken aan het gemanipulcer met apar
te schakelaars voor uren, minuten en
seconden werd onderstaand gelijkzetcircuit ontwikkeld. De te verrichten
handelingen zijn eenvoudig:
* de juiste tijd wordt met duimwielschakelaars ingesteld
* met een drukknop wordt hel systeem
(klok en gelijkzelschakcling) 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 gelijkzelschakcling 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 uit twee
delen. Er is een referentietellcr nodig,
waarvan de inhoud na elke impuls
wordt vergeleken met de ingesteldc tijd
van de duimwielschakelaars. Dezelfde
impulsen worden ook aan de klok toe
gevoerd. Hieruit volgt, dat de referentieteller en de klok synchroon lopen.
Om rekenwerk te voorkomen is de
referentieleller precies zo geschakeld
als een elektronische klok. Op deze
manier kan men met de duimwiclscha-

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 impulsop
wekking heeft plaats met ’/2SN7413
schmitt trigger. Met de gekozen com-
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ponenten (3901) 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 resctingang hier
hoog, hetgeen geen effect heeft (fig. 1)
op deze schakeling. Zoals we zagen,
worden alleen de referentieleller 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 referentieleller, die ook als basisontwerp
voor een klok kan dienen.
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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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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.

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. I)
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.

Opmerkingen
De resetschakelaar van fig. 1 kan zich
zowel in de klok zelf als in de behuizing
van de gelijkzetschakeling bevinden.

Duimwielschakelaars: FM920D01 en halfgelei
ders: Rodelco, Den Haag.
Plug/chassisdec! met schakelcontact: Philips, of
Hirschmann.

95
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” klokimpulsen worden geblokkeerd. Ge
lijktijdig worden deze impulsen aan de
referentieteller toegevoerd. Wanneer
de ingestelde tijd wordt bereikt, zullen
de uitgangen van de duimwielschake
laars hoog worden. Dit heeft tot gevolg,

i
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WEEK
KLOK
Met gebruikmaking van de hiervoor be
sproken gelijkzetadapter voor digitale
klokken is een klok samengesteld, die
naast de seconden, minuten en uren ook
de dagen van de week weergeeft door
toevoeging van enkele LED's. Tevens
wordt er elk heel uur een signaal gege
ven. Het geheel is op tijd te zetten met één
drukknop, nadat de gewenste tijd met
duimwielschakelaars is ingesteld. De
BCD-uitgangen van de min.- en urentel
lers zijn op een chassisdeel beschikbaar
voor verdere verwerking, evenals de
reset- en 24-uur signalen.
Schakeling
De totale klok is opgebouwd uit vijf
hoofddelcn:
1 displayprint
2 minuten/urensturing met gelijkzetmogelijkheid
3 impulsopwekking/sccondensturing
4 uursignaalgever
5 dagenrealisatie
Tenslotte nog enkele kanttekeningen
bij de constructie.

Display
Een nog niet besproken type is het Opcoa 7-segment display dat bestaat uit
GaP LED’s, die rood licht uitstralen en
luisteren naar het typenummer SLA 7.
Opmerkelijk is. dat niet zoals bij de
MAN 1 per segment meerdere dioden
onder elkaar zijn geplaatst, maar dat
hier per segment slechts één diode
wordt gebruikt, hetgeen kostenbespa
rend werkt. Het licht van zo’n 40 mA
diode, dat naar alle kanten uitstraalt,
wordt gereflecteerd naar de volle segmentlengte/breedte. Door een speciale

oppervlaktebehandeling van de boven
zijde van het display (oppassen met
vastpakken!) ontstaan scherp gedefi
nieerde segmenten. Het display kan
worden gestuurd met een SN7447,
waarbij voor elke diode moet worden
voorzien in een stroombegrenzingsweerstand. Fig. la en b geeft de prakti
sche print waarop de displays, stroombegrenzing en decoders een plaatsje
vinden. Er is voorzien in een lamptestsignaal, terwijl van twee displays de
links geplaatste decimale punten op de
voedingspanning zijn aangesloten om
onderscheid tussen uren, minuten en

seconden te maken. De print is uni
verseel en ook voor andere doeleinden
te gebruiken - desgewenst kan men
,,blanking” aanbrengen (onderdruk
king van niet-belangrijke nullen).
Minuten/uren sturing

Met enkele eenvoudige ingrepen kan
deze bestaande schakeling worden om
getoverd tot een echte klok (fig. 2 en 3):
• Aan punt ƒ wordt de minuutimpuls toege
voerd van de secondentellerprint.
• Punt e is de uitgang van de minuutimpul• De verbinding tussen de schmitt-trigger

p
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b * sw7*4* * *1
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Fig. la en b. Displayprint.
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(punt 8 van dit IC) en de ingang van de
minutenteller wordt onderbroken.
Er wordt een draad gelegd tussen punt e en
de minutentelleringang.
Als wordt afgezien van de dagenteller,
wordt een extra reset (punt h) opgezocht
om de secondentellers bij het gelijkzetten
eerst te resetten. zodat een vaste begintoe
stand ontstaat. Mét dagenteller vervalt deze
reset, hetgeen nog zal blijken.
De uurimpuls wordt van de print gehaald.
De 24-uurimpuls is nodig voor de dagen
teller.
Aan punt g komt een resetdrukknop, voor
zien van anti-dender flipflop

De schakeling is verder ongewijzigd. Bij
het gelijkzetten wordt eerst de tijd
ingesteld met de duimwielschakelaars,
vervolgens wordt de schakeling gereset.
Bij het loslaten van de drukknop wordt
de secondenteller vrijgegeven en
springt de klok naar de ingestelde tijd.
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afmetingen van deze zoemer, die hier
al hoorbaar is bij een stroom van 15
mA. De schakeling (fig. 6) is betrek
kelijk eenvoudig. Op de uurimpuls
wordt een RS-flipflop geset. Het resul
taat is, dat een NAND wordt vrijgege
ven, waarop een 1Hz signaal is aange
sloten. Door het setten van de flipflop
zijn enkele JK-flipflops in staat signalen
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Afb. 2. Zoemer GA 101: minimale afmetin
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Uursignaalgever
Al enige tijd zijn er miniatuurzoemers
in de handel. Het type GA 101 werkt
op gelijkspanning en geeft al een pittig
signaal bij een geringe stroomsterkte.
Afb. 2 geeft een indruk van de minimale
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Impulsopwekking/secondensturing
Deze schakeling (fig. 4) is oer-conventioncel. De door de brugcel ontsta
ne 100Hz wordt door de transistor om
gevormd in echte impulsen, die worden
gedeeld tot 1Hz. Hierachter is een 60teller voor de seconden geplaatst. De
minuutimpuls ontstaat op de resetlijn
Ro of op het knooppunt 3-4 van de
NAND’s - ze zijn naar keus te gebrui
ken. Op NAND ingang 5 wordt het
resetsignaa) toegevoerd van punt h (fig.
2) of van de dagrealisatie. In fig. 5 a en
b is de print weergegeven van deze
schakeling.

te verwerken — de 1Hz impulsen wor
den geteld. In ditzelfde ritme wordt een
transistor opengestuurd, zodat de minizoemer enkele piepjes produceert. In
stand 3 van de binaire teller wordt de
RS-flipflop gereset. Hierdoor blok
keert het 1Hz signaal, de teller wordt
gereset en op de volgende uurimpuls
gewacht - elk uur worden zodoende
twee piepjes gegeven. De zoemer is op
de print (fig. 7a en b) gelijmd. De print
wordt tegen een zijwand van de behui
zing geplaatst, nadat hierin een gaatje
is geboord.
Dagenrealisatie
De dagen kan men weergeven met een
display, waarbij er voor de zondag een
1 en voor de zate'rdag een 7 staat. Dit
is simpel, maar estetisch nogal kaal.
Hier is gebruik gemaakt van 7 LED’s
met ingebouwde weerstand. Elke dag
knippert er een LED in het IHz-ritme.
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De schakeling, fig. 8, bestaat uit een 7bit schuifregister met wat stuurlogica.
In de bedrijfsstand wordt de dagimpuls
doorgegeven aan het register over de
parallel geschakelde klokingangen. Bij
het gelijkzetten wordt eerst het register
gereset. Omdat ingang 13 van one-shot
1 laag wordt, verschijnt er een negatieve
lank op de resetingangen van het
egister. Als de resetimpuls is verdwe
nen, wordt one-shot 2 automatisch
geactiveerd, zodat de masterflipflop
van het eerste registerbit wordt ingele
zen. Wanneer de drukknop blijft inge
drukt (gewoon vasthouden!) zal nu op
de eerstvolgende achterflank van de
1Hz impuls het eerste registerbit hoog
worden. Op de volgende klokimpulsen
schuift het register deze informatie
door. Als registerbit 7 hoog wordt, zal
ingang 13 van NAND 1 laag worden,
hetgeen resulteert in het hoog worden
van de J-ingang van het eerste register
bit. Hierdoor blijft het zaakje door
schuiven zonder dat men opnieuw be
hoeft te resetten. Bij het loslaten van de
drukknop, die terugveert naar de nor
male stand, wordt nog een extra klokimpuls opgewekt. Deze „trap na”
nemen we maar op de koop toe.
Aan de registeruitgangen worden
NAND’s geplaatst met een grote fanout, zodat stromen tot 50 mA kunnen
worden geschakeld, ruim voldoende
voor de meeste typen LED’s. Aan de
overgebleven poort wordt het 1 Hz sig
naal toegevoerd, zodat de betreffende
LED knippert, fig. 9. De praktische uit
voering op 2 printjes volgt uit fig. 10 en
1 la en b.
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Fig. 5a en b. Printje voor de impulsvormer, delers
en de secondentellers met de reset flipflop

1Hz in

2°.
SN7Ï.00

uur impuls m

Fig. 6. Schakeling voor het opwekken van
twee pieptoontjes. die door de uurimpuls
worden geactiveerd.

Fig. 7a.
Fig. 7a en b. Printje voor
hel uurtijdsein. De miniatuurzoemer is op de print
gelijmd.

Fig. 7b.
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Fig. 9. Sturing van de LED's met ingebouwde weerstand voor het zichtbaar
maken van de dagen van de week.
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Grote truc
De hier gesuggereerde gelijkzetdrukknoppen voor de klok en voor de dagen
kan worden vereenvoudigd tot één wisselcontact. De procedure is nu als volgt:
De duimwielen worden ingesteld. Op
een tijdsein van bijv, de radio wordt de
knop ingedrukt en vastgehouden in de
ze stand. Het systeem wordt gereset, de
seconden gaan hierna .Jopen”. De
dagenuitlezing wordt scherp in de gaten
gehouden. Moet worden ingesteld op
woensdag, dan wacht men, totdat het
lampje voor dinsdag oplicht. Binnen
een halve seconde laat men nu de druk
knop los, o wonder: de dag-LED
springt meteen naar de gewenste
woensdag en blijft verwilderd knip
peren, terwijl de minuten en urentellers
in de ingestelde duimwielstand sprin
gen. Het kan haast niet eenvoudiger’

Fig. 11a en b. Printje voorde
LED-sturing van het weekregister.
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Fig. 12b. Op een 31-polig
chassisdeel worden de gewens
te BCD-signalen en hulpsignalen aangesloten.
Opmerking: Men kan de hulpsignalen beter niet uitvoeren op deze
connector, maar dezelfde aanslui
tingen aanhouden als bij het eerste
ontwerpje van dit boekje — men
kan de klok dan voorzien van een
grootbeeld-uitlezing en desge
wenst deze displayprint (fig. 1)
weglaten!

Fig. 11b.

Fig. Ha.

ma

di

za

do

1*0

MM

®

@

@

.IHt

Q

■ft

357

k

1 —

65

Fig. 10a en b. Print
voor het dagenregister
met de besturing.
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National Semiconductor, 31-pol. print
en contrasteker (Amphenol), druk
knoppen (Knitter): Rodelco, Den
Haag.
Afb. 3.

BE * * * SSk,"?Jï?»

_zr.

t
Afb. 3 en 4. Detail
van de afgemonteerde
klok zonder dagenstu
ring - de plug is in het
31-pol. chassisdeel ge
stoken.

Afb. 4

1

W • 6'T

Behuizing, type 2DZ en aluminium strippen: C_
’*z , Loosdrecht.
F.
GuJIy,
Opcoa displays, SLA 7: Tckclec Aitronic, Amsterdam-Oost.
Zoemer GA 101: Figroen, Rotterdam.
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Enkele constructiedetails
Door gebruik te maken van een Gully
kastje, type 2DZ, ontstaat een overzichteiijk geheel De complete klok
zonder dagenrealisatic is eerst uit
getest (afb. 3 en 4). Doordat de losse
voor- en achterschotjes, na het aan
brengen van de benodigde sleuven en
gaten, met enkele aluminium strippen
worden aaneengezet, eveneens een
standaard produkt van Gully, ontstaat
een handzaam, lichtgewicht chassis,
waarop de printen worden gemonteerd
met afstandbusjes. De BCD-draden
ïhwwwwb
voor het chassisdeel aan de achterzijde
kunnen worden gebundeld en door de
aanwezige gaatjes worden gestoken,
zodat onderscheid mogelijk blijft tussen
uren en minutenbedrading. Ook draad
boompjes kunnen gemakkelijk worden
Afb. 5. Compleet af
gemonteerde klok.
,.verankerd”. Het achteraf monteren
van de uur, 24-uur en resetdraad op de
printeilandjes van de klokprint is goed mogelijk. Men kan overal
bij met deze halflosse constructie.
Wanneer alle printjes zijn gemonteerd (afb. 5), blijft een over
zichtelijke opstelling gewaarborgd. IC’s kunnen gemakkelijk wor
den verwisseld bij (hopelijk veel later) optredende storingen. De
voeding wordt via een apart chassisdeel toegevoerd (fig. 12a), ter
wijl de BCD aansluitingen op het chassisdeel in fig. 12b zijn
weergegeven, met de andere hulpsignalen. Op deze 31-polige uit
voering is ruimte genoeg om ook de secondentelleruitgangen aan
te brengen - doen!

««««««ƒ g . c (•',

» »
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W

Duimwielschakelaars FM120D01, IC’s National Semiconductor, 31-pol. print en
contrasteker (Amphenol), drukknoppen (Knitter): Rodelco, Den Haag.

Nevenpost voor de
weekklok
Een vervolg op de weekklok is dit verlengstuk, dat alleen de minuten
en uren weergeeft en omdat zowel de voeding als de sturing door
de weekklok worden verzorgd, is dit apparaat dan ook speels ,,het
slaafje" gedoopt.

Schakeling
Door dit nevenpost idee is het klokje
met slechts 9 IC's uitgerust, (fig. 1). Er
is gebruik gemaakt van 7-segmcnt indi
catoren van Hewlett Packard, die per
segment slechts één LED bevatten.
Door een speciale lensconstructie
wordt het licht gelijkmatig over het seg
ment verdeeld, waarbij een zeer helder
beeld ontstaat bij een segmentstroom
van 25 mA. De indicatoren worden
door SN7447 decoders gestuurd, waar
bij voor elk segment een weerstand van
150 O dient te worden voorgeschakeld,
om de stroom te begrenzen.
Het tcllergcdeelte is conventioneel.
Stand 60 van de minutentellers wordt
uitgecodeerd, waarna deze impuls
wordt doorgegeven aan de urenteller
waarbij tevens de minutentellers wor
den gereset. Stand 24 van de urcntellers
wordt eveneens uitgecodeerd voor het
genereren van een resetimpuls voor de----- * re n yjj
ze tr.l1r.rc
tellers. Mnt
Met een speciale resetingang
kan het klokje in de nulstand worden
gezet door de moederklok, om automa
tisch gelijkzetten mogclijk te maken.
Door de „lamp test” knop in te druk-

ken lichten, als alles goed is, alle seg
menten op, waarmee de decoders en de
cijferindicatoren worden getest. Ten
slotte geeft een extra LED de scheiding
tussen minuten en uren aan.

Sturing
Omdat de klok meeloopt met de moederklok, dienen zowel de snelle gelijkzet- alsook de normale minuutimpulsen
te worden toegevoerd. Het enige punt,
waar deze signalen op hun beurt aanwe
zig zijn, is aansluiting ,,e”. Bij het uit
testen blijkt, dat de minuutimpulstrein
voor het gelijkzetten het slaafje feilloos
bereiken. De normale minuutimpulsen
komen echter niet over — ze worden
door de kabel gesoupeerd; ook bij los
gekoppelde nevenpost. Dit is te verklag Zggr kOr(e tjjdsdUUT V3H dCZC

impuls - de kabelcapaciteit is zodanig,
dat deze snelle impuls wordt kortgeslo
ten. De enige oplossing is dus, om deze
impuls te verlengen. Hiertoe is de

schakeling van fig. 2 aangebracht. Aan
aansluiting ,,e” zijn eerst twee NA'ND’s
geschakeld, zodat bij kortsluiting in de
kabel of andere storing de moederklok
niet wordt beïnvloed door het slaafje —
tevens is het ingangssignaal voor de
hierachtergeschakelde one-shot gene
rator gelijkvormig aan dat van aanslui
ting ,,e”, zodat geen impuls wordt
gemist tijdens het gelijkzetten. De oneshot generator levert een constante
impulsbreedte voor de minuutimpul
sen, die korter is dan de aangeboden
gelijkzetimpulstrein, maar vele malen
breder dan de normale, zeer snelle
minuutimpuls, zodat de laatste nu on
gestoord het slaafje kan bereiken.

Praktijk
De nevenpost bevat slechts twee ge
drukte bedradingskaarten, waarop de
uitlezing met de decoders (fig. 3a en b)
en de tellers (fig. 4a en b) zijn aange-
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Fig. 1 Schakeling
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bracht. Wanneer een eenvoudige driepunts spanningregelaar wordt inge
bouwd, is een twee-aderige afge
schermde kabel of een drie-aderige
niet-afgeschermde voldoende voor het
maken van de verbinding tussen beide
posten. Wordt geen voeding inge
bouwd, dan is een extra ader nodig voor
de positieve voedingspanning. In de
moederklok wordt het printje van fig.
5a en b aangebracht, waarna 10 m kan
worden overbrugd — grotere afstanden
zijn afhankelijk van de toegepaste kabel
en het voedingspanningverlies in de
leidingen.

Fig. 2. Uitbreiding van de be
staande weekklok. De nevenpost
kan de ,,echte" klok niet beïn
vloeden; tevens worden de impul
sen verlengd door de one-shot ge
nerator.
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SN74 90

Displays 5082-7730: Hewlett Packard, Amster
dam.
Halfgeleiders, componenten, spanningregelaar
7805-5 V, IA: Rodclco.
LED MV 5026: Techmation, Schiphol-Oost.
Printplaat. platte kabel: Radio Service Twenthc,
Den Haag.
Behuizing 1 DZ en soldccrterminals 1P1 of 6: Gully, Loosdrecht.
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Fig. 3a en b.: Displayprint met de decodeercircuits en segmenttest mogelijkheid.
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Slagwerk voor weekklok

en

Omdat het genereren van twee ,,piepjes" per uur niet overeenkomt met de
werkelijkheid, is onderstaande schakeling gemaakt, zodat op elk uur het juiste
aantal,,slagen" klinkt - in welke vorm dan ook.

Schakeling
Het slagwerk is opgebouwd rond
twee tellers, die voor het gemak in
één behuizing zijn ondergebracht
(fig. 1a en b). De klok zelf heeft een
knopje voor het op nul stellen, bij het
loslaten hiervan wordt automatisch
de juiste tijd aangegeven, die van te
voren
met
duimwielschakelaars
werd ingesteld. Omdat het resetsignaal uit een one-shot generator
komt is het niet belangrijk, hoe lang
de resetknop wordt ingedrukt: de
impuls kan maar éénmaal komen en

zet de hoofdteller in de nulstand. Nu
bekijken we eerst de schakeling rond
deze hoofdteller. Bij het loslaten van
de resetknop van de weekklok ko
men er uurimpulsen binnen, afhan
kelijk van de ingestelde tijd. Omdat
het een 24-uurs klok is, is een teller
gekozen, die volledig binair (tot 16)
kan tellen: het is echter gebruikelijk,
dat na 12 slagen één slag volgt. Dit
betekent, dat stand 13 moet worden
benut voor het geven van een resetsignaal, dat de teller op nul zet,
maar... dan zijn we de één-uur slag

kwijt. Geen nood, die maken we dan
even. Via een NAND worden de A, C
en D uitgangen van de teller uit
gecodeerd (als ze gelijktijdig hoog
zijn, staat de teller in stand 13) en
wordt via een tweede NAND 1Ro
hoog gemaakt. Dit betekent een resetsignaal voor de teller, waardoor
de uitgangen weer laag worden.
Zodoende valt ook het resetsignaal
weer terug. Alhoewel deze impuls
vrij kort duurt, is deze lang genoeg
om een one-shot generator te active
ren. Hierdoor zal signaal EUI (Extra
uurimpuls) laag worden en tellerin
gang 1 hoog. Aan het eind van de
one-shot RC tijd wordt EUI hoog, de
uurimpulsingang is ook hoog in rust.

uit O+ 5V

Fig. 1a. Complete schakeling va
het slagwerk, opgebouwd rond ze.
IC's.
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Fig. 1b. Twee tellers van het type 7493 zijn nu
verkrijgbaar in een gemeenschappelijke behui
zing.
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zodat telleringang 1 laag wordt. Een
hoog-laag overgang betekent een te
tellen impuls, zodat de teller van
stand 0 naar stand 1 schiet. De RCtijd van de one-shot is zodanig geko
zen, dat deze tijd ergens binnen twee
uurimpulsen valt tijdens de gelijkzetimpulstrein. Het gevolg is, dat de
hoofdteller als het ware nèt doet, of
hij achter een 12-uur cyclus is ge
schakeld. Dertien uur wordt stand 1,
veertien uur stand 2, enz.
De tweede teller is een hulpteller —
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aan deze teller wordt op 2Ro in prin
cipe een resetsignaal toegevoerd,
zodat deze teller in stand 0 staat en
er niet uit kan. Deze situatie veran
dert op de eerste uurimpuls. Via een
uurimpulsverlenger wordt een flip
flop (start vergelijken) geset, zodat
FSV hoog wordt. De blokkade voor
2Ro wordt opgeheven. Op het hoog
worden van FSV wordt een ingangs
poort voor het 0,5...1 Hz signaal
geopend, zodat dit signaal, na in
verteren om op het goede moment
te beginnen en geen uurslag te mis
sen, aan de telleringang wordt toe
gevoerd. De uitgangen van de hulpteller worden alle geïnverteerd en
samen met de uitgangsignalen van
de hoofdteller aan een exclusive OR
toegevoerd, die hier dienst doet als
binaire bitjesvergelijker. Bij ongelijk
heid van de signalen aan alle vergelijkeringangen op hetzelfde moment,
worden de uitgangen hoog — via een
NAND, gevormd door dioden en een
transistor, wordt FSV gereset en
wordt het 0,5...1 Hz ingangsignaal
geblokkeerd, terwijl de andere flipflopkant de hulpteller weer in de
nulstand dwingt.
Uit het bovenstaande volgt, dat blok
keren van het 0,5...1 Hz signaal pas
kan optreden, als beide tellers in de
zelfde stand staan, omdat dan alle
ingangen van de binaire vergelijker
pas ongelijk zijn op hetzelfde mo
ment.
Het ingangsignaal voorde hulpteller
stuurt een transistor, waarachter
„het slagwerk” wordt geschakeld.
Enkele suggesties hiervoor zijn:
— halfgeleiderzoemer, die op ca. 12 V
werkt
— oscillatortje met luidspreker. De tran
sistor maakt de massaverbinding
— relais met misthoorn, 's avonds over
te schakelen naar visuele indicatie
— ding dong gong in de gang...
De praktische realisatie van de scha
keling is in fig. 2a en b gegeven. Het
geheel is ondergebracht in een 2DZ
kastje, waarin ook de voeding van
fig. 3 een plaatsje vindt: de spanningregelaar is op een koelplaat (5 x
10 cm) aan de achterzijde tegen het
kastje bevestigd. Tevens zijn hier
twee chassisdelen aangebracht om
gelijk- en wisselspanning aan de klok
toe te voeren en de hulpsignalen
over te brengen naar de slagwerkprint.
74393: Texas Instruments, Schiphol.
SI 35S4 M, MB 12: MXE Engineering, Harderwijk.
Kastje 2DZ: Gully, Loosdrecht.
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Achteraanzicht van
de behuizing met
de spanningrege
laar, die op een ge
ïsoleerde koelplaat
is bevestigd.
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uurimpuls

Fig. 3. Toegepaste voeding, waarmee nu tevens
de weekklok van spanning
wordt voorzien.
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Blokschema
Dc cyclus start op dc urcnimpuls met
het settcn van een flipflop (fig. 1).
Hierdoor wordt een hulpteiier vrijgege
ven, die impulsen van 0,5 Hz krijgt
toegevoerd. Dit 0,5 Hz-signaal stuurt
eveneens een poort, waarachter een
zoemer is geschakeld. De zoemer pro
duceert periodiek piepjes, totdat de
hulpteiier, die vanaf dc nulstand begint
te tellen, wordt gereset door het resetten van de flipflop op het moment, dat
de vergclijker gelijke tellerstanden ont
dekt tussen de kloktellcrs en de hulpteller.

Slagwerk voor digitale klok
Wanneer u in hel bezit bent van een digitale klok met BCD-uilgangen voor de urentel
lers en verder de beschikking hebt over een uurimpuls en een 0.5 Hz impuls, kan
op eenvoudige wijze een zoemertje worden gestuurd, dat afhankelijk van het aantal
uren evenzoveel piepjes geeft bij hel bereiken van een bepaalde uurstand. Dit circuit
vervangt dus hei mechanische slagwerk, al kan met succes de zoemer worden vervan
gen door een one~sho! generator met een impulsbreedte van ca. 30 nis en een relais,
dal een ding-dong gong stuurt
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Vergelijker
De BCD-standen van de klok-urentellers worden vergeleken met de geïn
verteerde waarden van de hulpteiier
(fig. 2). Volgens de tabel blijkt, dat bij
het bereiken van een bepaalde urentellerstand (als voorbeeld 4 uur), de diode-uitgangen alle laag zijn. In alle ande
re gevallen is er minstens één diode-uitgang hoog. Door nu de diode-uitgangen
nog eens te inverteren en deze uitgan
gen in een AND te stoppen, kan het
uiteindelijke signaal alléén hoog wor
den, als alle inverter-ingangen laag zijn,
hetgeen slechts op de juiste urenstand
voorkomt. Om op dit moment een flip
flop te kunnen setten, wordt het uitgangsignaal nogmaals geïnverteerd.

Schakeling
Fig. 3 geeft het totaalbeeld. Op de
urenimpuls wordt een flipflop geset,
waardoor de Ro-ingangen van de hulptellers worden geaard: deze teller staat
nu in de nulstand. Tevens wordt het 0,5
Hz-signaal via een poort toegevoerd
aan teller en zoemer. Op het bereiken
van de ..echte” uurstand van de dag,
geeft de vergelijkerschakeling een sig
naal af. waardoor de flipflop wordt ge
reset. Hierop wordt het 0,5 Hz-signaal
voor de zoemer geblokkeerd en ver
schijnt een constant resetsignaal voor
de hulptellers, waarna op een volgende
urenimpuls wordt gewacht om een
nieuwe cyclus te starten.
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MOS-LS! klok met toegift
Alweer een klok, zult u zo langzamerhand zeggen. Best mogelijk, maar ditmaal een
heel bijzondere: alle onderdelen zijn op één 24-pens DIL MOS-chip samengeperst.
Dit is mogelijk door de toegepaste ionen-implantatie techniek. Hierdoor werden de
afmetingen van de chip bijzonder klein
eigenlijk bleef er nog een massa ruimte
over! Geen nood: de klok is zowel geschikt voor 12 als 24 uur bedrijf en als toegift
is nog ..even" een kalender ingebouwd, die de maanden en de dagen weergeeft tevreden? Achtereenvolgens zullen de verschillende delen worden besproken
Voeding en impulsopwekking
Ondanks de honderden geïntegreerde
ladingsdragers is het opgenomen ver
mogen bijzonder klein - de voeding is
dan ook zeer eenvoudig, (fig. 1). Om
dat de voedingsspanning VDD niet
kritisch is (11...18 V) zal enkelvoudige
gelijkrichting voldoen, een rimpel is
toegestaan. De spanning voor de uitle
zing mag max. 35 V bedragen; de
..break-down” spanning van de digitselectielijnen. De impulsingang van de
klok krijgt 50 Hz toegevoerd. Door een
spanningdeler wordt het ingangssignaal
op een acceptabele waarde begrensd.
Netspanningstoringen worden door de
condensator van 10 nF kortgesloten.
Het is mogelijk om de klok uit een bat
terij (of Deac-cellen) te voeden. Wan
neer de netspanning uitvalt, zal VDD
ca. 13 V bedragen, zodat de accu’s
normaal in druppellading staan. De
interne oscillator heeft een RC-netwerk, dat op de VDD is aangesloten.
Dit netwerk dient op 50 Hz te worden
afgeregeld. Bij wisselspanningsbcdrijf
hoeft de 50/60 temp, ingang niet te
worden aangesloten. Door deze voor
zieningen zullen de klok en kalender
altijd op tijd lopen - wel zal de uitlezing
doven bij netspanningsuitval. De klok
is ook geschikt voor 60 Hz netfrequenties. Fig. 2a en b geven de voedingsprint
weer.

Uitlezing
Om zo weinig mogelijk aansluitingen te
krijgen, is een multiplex-systeem toege
past (fig. 3). De uitlezing vindt plaats
met groen oplichtende buisjes van het
type DG 12H. Door het verhitten van de
gloeidraad zullen elektronen uittreden,
die via een rooster de gefosforiseerde
segmenten (anoden) bombarderen.
Over elke gloeidraad valt 0.8 V. zodat
bij 6 buisjes op 6,3 V een voorschakelweerstand van 15...18 O is gewenst.
De elektronen kunnen door het aanlog
gen van een passende roosterspanning
op D1...D6 worden geblokkeerd. Op
deze manier is selectie van een der
buisjes mogelijk. Wanneer tijdens een
selectie de bij deze buis behorende 7-
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segmentcode wordt toegevoerd via
Sa...Sg. zal op dit moment het juiste
cijfer zichtbaar zijn.

Intensiteitsregeling
De digitsignalcn schakelen tussen vaste
niveaus. Door de middcnaftakking van

MAAND
UREN

DAG
MINUTEN

Fig. 3. Multiplex uitlezing voor de
klok, waarbij op eenvoudige manier
de helderheid is in te stellen.
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de glocidraden te voorzien van een
regelbare spanning kan de intensiteit
worden geregeld, (fig. 3). Ook kan de
middenaftakking rechtstreeks of via
een weerstand aan de -28 V worden
gelegd.

MOS/ LSI
KB

.------- digtts----------

Sturing van de uitlezing

Om een voor ons oog stilstaand beeld
te verkrijgen, worden de buisjes in
ijltempo geselecteerd. De interne oscillator. die dit verzorgt, dient op 100 kHz
te worden afgercgeld. Tussen resp.
0REF. O en aarde wordt een RC
netwerkje aangebracht, (fig. 4). Bij het
inschakelen zullen de digit-selectielij nen en de segmentuitgangen van de
chip ..aan aarde” liggen, hetgeen een
positieve anodespanning voor de buis
jes betekent - alle segmenten lichten
nu op. Deze eigenschap kan men zien
als een sementcontrole. Het effect
treedt op. omdat VDD iets later aanwe
zig is als de -28 V. Ook uitval van de
voedingsnetspanning wordt hiermee
gesignaleerd.
De weerstanden begrenzen de stroom
door de chip tot een acceptabele waar
de. Bij normaal bedrijf zullen alleen de
significante segmenten laag zijn met de
overeenkomstige digitlijn. Een comple
te scancyclus duurt ca. 8,4 ms.
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Fig. 4. Sturing van de uitlezing. gelijkzetmogelijkheden en keuze tussen
klok of kalender en 12- of 24-uurs
bedrijf.
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Een interessante extra mogelijkheid
geeft de INH (inhibit) lijn. Als deze
ingang wordt geaard, zullen de digit
selectie en de segmentuitgangen niet
naar aarde (pos. spanning) gaan! Op
deze manier kan men meerdere chips in
een zgn. ..wired-or” configuratie opne
men over dezelfde uitlezing.

punt 1

Fig. 5a en b geven de iprint van de uitleeseenheid. Ditmaal ligt de koperzijde
boven. De buisjes worden op de kopereilandjes gesoldeerd. Aan de onder
zijde worden de verticale draden strak
getrokken en door de print gestoken,
waarna ze aan de bovenzijde op de hori
zontale koperbanen van het multiplex

sf
sg
sa
sb
D6
D5
D4
D3
D2
D1

Se
Sd

Sc
D.P.1
D.P.2

Fig. 5a. Print voor de uitlezing. De printsporen be
vinden zich aan de boven
zijde.
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Fig. 5b. Onderzijde van de uitlezingsprint. De segmentdraden worden strakgetrokken en aan de bo
venzijde gesoldeerd. Uit de afbeelding blijkt, dat de
buisjes niet exact in het midden van het Gully kastje.
typelDT. staan. Dit kan men eenvoudig verhelpen,
door de weerstanden links rechtop te monteren en de
buisjes in z n geheel iets naar links te verschuiven over
de print. Het afgedrukte sporenplan is hierop aange
past.
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systeem worden gesoldeerd. De com
ponenten komen aan de onderzijde met
uitzondering van de transistor, die in
een voetje links naast de buisjes is
geplaatst.
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Gelijkzetten
Is/ö
9
Deze functies lopen over de KA en KB
Sla
ingangen, (fig. 4). Omdat de klokin2N33I9
gang wordt ,,gescand” (afgetast) door
’.SM
digitlijn D3. moet een diode worden
aangebracht tussen KA en deze lijn.
Wordt deze diode weggelaten, dan
dient 60 Hz te worden toegevoerd aan
dec punt 1
de klokingang. Bij 50 Hz loopt de klok
nu natuurlijk achter. Met SI wordt ver
Fig. 6. Toegepaste schakeling, waarbij automatisch wordt omgeschakeld tussen klok en kalen volgens een keus gemaakt tussen klok
der, resp. 24- en 12-uurs bedrijf en tevens de decimale punt wordt meegenomen.
(TS is time set) of kalender (CS is
calendar set). Bij het uittesten bleek,
dat de kalender eerst op datum moet worden gelijkgezet - dit is ook niet
leen in de standen 10, 11 en 12 zal deze
vorden gezet. Hierna kan men de klok
nodig!
buis oplichten. De tijd loopt van 1 tot
'elijkzetten. Bij gebruik als kalender
12 uur - nul uur komt nu uiteraard niet
In het voorgaande is opgemerkt, dat de
zullen de minst significante twee buizen
uitlczing bij het inschakelen van de
voor - aan alles is gedacht!
Tenslotte verdient de ALT (alternate)
niet oplichten - hierover gaan alleen de
voeding of bij netspanninguitval (zon
seconden als op de klok wordt overge der batterij) alle segmenten weergeeft.
uitgang onze speciale aandacht. Deze
schakeld.
uitgang is tijdens de eerste acht secon
Op een hele minuut of op een heel uur
Met S4 worden de dagen, met S3 de
wordt SI in de stand TS gezet - dit
den (0..7) laag en gedurende de laatste
maanden gelijkgezet. Hierna wordt SI
betekent een reset voor de chip, waarna
twee seconden (8 en 9) hoog (-28 V).
overgeschakeld naar de klokstand.
de seconde-impulsen worden geteld.
Met deze uitgang is het mogelijk om
Voor het gelijkzetten van de klok zijn
Achtereenvolgens kunnen nu zowel de
onderscheid te maken tussen de klok
de mogelijkheden tamelijk uitgebreid.
kalender als de klok in de juiste stand ‘(ALT laag) en de kalender (ALT
Met S4 worden de tientallen minuten
worden gezet. Het gelijkzetten gebeurt
hoog), zoals in het onderstaande zal
(M) ’ingejjteld; met S3 de uren (H).
met een frequentie van 2 Hz.
blijken.
Door, gelijktijdig indrukken van S3 en
Met S2 kan men kiezen tussen een 12
Belangrijk:
S4’ worden de minuut-eenheden inge
uur of 24 uur uitlezing. Bij 24 uur bedrijf
De kalender kan het best worden ge
steld. Deze handelingen zullen elkaar
loopt de tijd van 00-00-00 tot 23-59-59.
bruikt met S2 op de stand 12. In de
op geen enkele wijze onderling beïn Bij 12 uur bedrijf wordt tijdens de uren
stand 24 zal de eerste maand als 01
vloeden. De seconden kunnen niet de meest linker digit geblokkeerd, alworden beschouwd, de twaalfde maand
als 00! Dit kan verwarrend werken.
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Fig. 7a en b. Schakeling om de chip. Alle
aansluitingen zijn naar buiten uitgevoerd. De
FET wordt tussen de aansluitpennen gesol
deerd.
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Definitieve schakeling
Om zowel de klok als de kalender
continu te benutten, is Sla voorzien van
een middenstand (fig. 6). Automatisch
wordt nu gedurende de eerste 8s de tijd
weergegeven, tijdens de laatste 2s de
datum. Met S2 uit fig. 4 kon men kiezen
uit 12 of 24 uur bedrijf. Hiervoor is een
automatische omschakeling ontwik
keld. De klok geeft nu 24 uur weer, bij
de kalender wordt deze omgeschakeld
op stand 12. Dit is te verwezenlijken
door de ALT-uitgang te gebruiken als
commandosignaal voor het omschake
len. Deze uitgang mag echter niet
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Fig. 8a. Aansluitgegevens van
de chip.
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Fig. 8b. Aansluitgegevens van
het Itron buisje.
rechtstreeks aan D3 of KA liggen. Zelfs
doorverbinden van deze lijnen dooreen
transistor, die door het ALT-signaal
wordt gestuurd, geeft problemen; de
lek is te groot. De beste oplossing is, om
een FET te gebruiken als omschakelelement. Met 1,5 MQ in serie met ALT
werkt de omschakeling feilloos.
Omdat de decimale punt tussen minu
ten en seconden niet nodig is tijdens de
kalenderuitlezing, wordt deze recht
streeks door het ALT-signaal gestuurd.
Decimale punt 2 (tussen uren en minu
ten) wordt geaard. Deze punt licht
continu op. zodat onderscheid wordt
gemaakt tussen maanden en dagen.
De automatische omschakeling zal ook

tijdens het gelijkzetten plaatsvinden,
waardoor 20 uur ineens 8 uur wordt,
enz. Dit probleem heeft men onder
vangen door de signalen CCS (cloesed
(during) calendar set) en CTS (closed
(during) time set) te introduceren. Ge
durende het gelijkzetten van de klok
(Sla op TS) dient CTS te worden door
verbonden met D4. In dit geval wordt
het ALT-signaal onderdrukt en blijft de
klok in 24 uur bedrijf. Tijdens het
gelijkzetten van de kalender zal het
ALT-signaal hoog blijven als CS en
CCS actief zijn. Hierdoor komt de klok
in 12 uur bedrijf, wat betekent, dat de
kalender de juiste maanden aangeeft.
Het is dus zinvol, om deze signalen

U )}C-

-

c'c

gelijktijdig om te schakelen. Fig. 7geeft
de print weer, waarop alle aansluitingen
zijn uitgevoerd - voor elk wat wils! Fig.
8 geeft de aansluitingen van de kerami
sche wonderchip en de fosforbuisjes.

Mostek MK 5017 BB: Diode, Utrecht.
Printpennen IP2 en BB11: Gully, Loosdrecht.
Behuizing: Instrumentenkastje, type 1DZ:
Gully, Loosdrecht.
Molex zelfbouw IC voetjes: Elspec, Overveen.
Minischakelaars en drukknoppen met microswitch: Tekelec Airtronic, Amsterdam.
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Datumklok met extra uitlezingen
Hierbij een variant op het vorige ontwerpje. De oorspronkelijke uitvoering met groenoplichtende cijferbuisjes is nu gewijzigd in LED uitleeseenheden, die in zo grote
verscheidenheid worden aangeboden, dat als voorbeeld een aantal uitlezingen zijn ge
realiseerd. Omdat de principiële werking van de klokchip in het vorige verhaaltje staat,
vallen we meteen met de deur in huis.

Opzet
Uitgangspunt is een multiplex uitlezing
met gemeenschappelijke kathoden, zoals
die o.a. in zakrekenmachines wordt toe
gepast. Het voordeel hiervan is het kleine
stroomverbruik, gemiddeld 10 mA per
segment. Omdat de spanningval over
een oplichtende diode ca. 3 V bedraagt,
waarbij de stuurtransistor voor de seg
menten in de verzadiging wordt ge
bracht, kan met een voedingspanning
van 5 V worden volstaan, waarbij een
voorschakelweerstand noodzakelijk is
om de piekstroom te beperken. In dit ge
val blijft de totale opgenomen stroom zo
klein, dat een geïntegreerde transistorcombinatie zonder koelproblemen kan
worden gebruikt voor de segmentsturing.
Omdat er vrij veel segmenten gelijktijdig
oplichten, is de kathodestroom van de
uitlezing aanzienlijk groter, zeker als we
bijv, twee van deze multiplex uitlezingen
parallel schakelen. Het is dus zaak, om
„zwaardere” kathode-stuurtransistoren
toe te passen, maar... de klokchip heeft de
prettige eigenschap, dat er een pauze
bestaat tussen het aansturen van de
kathoden (digits), waarbij de stuuruitgangen a.h.w. even „zweven". Dit maakt het
mogelijk, om i.p.v. stuurtransistoren, thyristoren te gebruiken. Het grote voordeel
hiervan is, dat thyristoren als echte scha
kelaars werken, er wordt geen vermogen
gedissipeerd, dus typen in plastic behui
zing zullen uitstekend voldoen. Om forse
indicatoren toe te kunnen passen, die in
het daglicht beter zichtbaar zijn, zal de ge-

Fig. 1.
n»t

spanning
ingregelaar
3120 on 3552
>2 op koelpl

—4—

b. afhankelijk van de lengte van de ver
bindingen tussen klok en uitlezingen
zal meer of minder spanningverlies
optreden.
Het is dus noodzakelijk, om eerst een
proefopstelling te maken met de toe te
passen kabellengte en daarna de grootte
van de voedingspanningen te bepalen
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Printje met klok, stuur IC, transistoren en thynstoren.

middelde segmentstroom minimaal 20
mA dienen te zijn, hetgeen resulteert in
een aanzienlijk grotere segmentpiekstroom. Ook dient de displayspanning te
worden verhoogd om deze grotere
stroom in multiplexbedrijf te kunnen
waarmaken.
Met deze gegevens in het achterhoofd is
gekozen voor een 12 V gestabiliseerde
voeding voor de klok (eigenlijk geen
stabilisatie nodig) en de grote displays
(om een constante helderheid te waar
borgen) en een gestabiliseerde 5 V span
ning voor de mini-uitlezingen. Het gehele
„plan” is globaal te zien in fig. 1, waarbij
het volgende kan worden opgemerkt:
de spanningregelaars kunnen natuur
lijk met de stuurtransistoren worden
samengebouwd op een gemeen
schappelijke koelplaat.

Dit kan het best met een regelbare voe
ding. voorzichtig opdraaien tot de ge
wenste helderheid is bereikt, waarbij de
klokchip uit min. 12 V en max. 20 V dient
te worden gevoed. Op de print zijn de
klok en display-voeding gescheiden uit
gevoerd, zodat voor de klok eventueel
een aparte voedingspanning kan worden
gekozen.
Uitlezingen
De minste moeilijkheden geeft het printje
van de „helderste" uitlezing, fig. 2a t/m
d omdat dit in verhouding tot de andere
vrij groot is. Er is gekozen voor vrij nieu
we rode MAN 74 en hiertussen een twee
tal gele MAN 84 indicatoren met ge
meenschappelijke kathoden,zodat er een
duidelijk verschil is tussen uren, minuten
en seconden. Puntensturing is hierbij
overbodig. Bij fig. 2a, b, c staan de cijfers

Fig. 2a.

stuur transistoren
j 7x op koelplaat

klokprint
2 schok

voeding
trafo
12 V- IJSA

2drukkn.

Fig. 2b.
display
6xMAN3M

(mot punton)

lxMAN7i
2xMAN84

Igttn punten)

6x MAN 3A

(mot punten)

Fig. 1. Opzet van een elektronische klok met een drietal uitlees-eenheden.
Fig. 2. Printje van de grootste indicatoren.
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MAN 74

MAN 84

rood

geel

MAN 74
rood

dicht naast elkaar, bij fig. 2d iets verder
uit elkaar. Fig. 2c is gebruikt in fig. 2e bij
toepassing van een speciale behuizing
(waarover later) met zwarte kunststof
rand volgens afb. 1 voor het geval, dat
een display wordt samengebouwd met
de rest van de logica.

Het wordt al lastiger, om het printje met
de MAN 3M van fig. 3a en bte maken, aan
de onderzijde van de print dienen de A en
B segmenten met draadjes te worden
doorverbonden. De afscheiding tussen
uren, minuten en seconden heeft plaats
met een tweetal LED's van het type MV

52, die groen licht uitstralen. De extra
voorschakelweerstanden worden aan de
onderzijde van de print gesoldeerd aan
de LED anoden, de LED kathoden worden
aan de min gelegd. De afmetingen van de
verspringende display-pennen volgen uit
fig. 3c.

rD.

Z533n
g.

AOh
FO-

L
Fig. 2c. Mini-uitvoering van fig. 2e.

Fig. 2d. Verder uit elkaar geplaatste cijfers.

Fig. 2e. Deze print hoort bij de behuizing van afb. 1 en is op ware grootte gegeven.
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Fig. 3. Printje voor een uitleeseenheid met MAN
3M indicatoren. De helderheid bedraagt 400 ftL
bij 10 mA/segment. De weerstanden hebben
een waarde van 47 O.

3,1
Q,

L
Fig. 3b.

TWrnirHt

'hj-

0.4.

Fig. 3c.

*7_ lc op
D

77

F

6x
MAN3A

*5U
100

alt. dec punt
Z6

100

>BMI

K75

SQïDn°na

lllïllllllllllllllllllllllllllll

ed

C’dp

L

’i‘

f

MV50

MV50

Fig. 4a.

Fig. 4b.

Fig. 4. Hier is de MAN 3A toegepast. Alhoewel de helderheid per segment volgens de fabneksspecificatie gelijk
is aan de MAN 3M, is de lichtopbrengst in de praktijk kleiner door een iets andere kleur rood (naar amber toe)
en de scherpere definitie van de segmenten (minder spreiding).

Nog een mogelijkheid is, om MAN 3A ty
pen toe te passen. Deze hebben scherpergedefinieerde segmenten, maar geven in
de praktijk wat minder licht dan de voor
gaande. Het vervaardigen van een printje
voor deze typen is geen sinecure, omdat
de aansluitingen heel dicht op elkaar
staan en de pennen niet zijn versprongen.
Het beste is, mocht u ze willen toepassen,
om de sporen aan de bovenzijde volgens
fig. 4a en b aan te brengen, waarna de
segmenten met draad worden doorver
bonden voor het multiplex systeem. De
ifscheiding is hier met rode MV 50 LED's
jitgevoerd, de aansluiting hiervan is geijk aan de vorige, alleen de waarde van
de voorschakelweerstanden verschilt,
omdat de spanningval over groene LED's
groter is dan over rode. Fig. 4c geeft de
exacte afmetingen van deze indicatoren.
In de „knutselpraktijk" kan men de aansluitdraden voorzichtig iets uit elkaar
brengen, hetgeen het solderen vereen
voudigt door de grotere spoorafstanden.
De laatste uitvoering is dus duidelijk voor
erg geduldige en precisieuze knutselaars
met een zee aan tijdl
Nog een aardige mogelijkheid geeft fig.
5. Hierbij is uitgegaan van een rond print
je, waarop een viertal FND 70 indicato
ren zijn aan te brengen met ertussen
mini-LED's als scheiding van de uren en
minuten. De cijfercellen kunnen in bijpas
sende voetjes of in Molex-zelfbouwvoetjes worden geplaatst, terwijl eronder nog
genoeg ruimte is voor bijv, een schake
laar voor de voedingspanning, zodat de
rest van de schakeling niet wordt beïn
vloed. Ook kan hierop de „blanking"schakelaar worden aangebracht, om van
hieruit alle andere uitleeseenheden te do
ven. Uw eigen behoefte bepaalt echter de
toepassing.

Fig. 4c.
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Even terug naar de eerste uitleeseenheid.
Wil men de segmenten sturen, dan kan
men de transistoren ook op een aparte
print-met-koelplaat onderbrengen vol
gens de schakeling van fig. 6 en de uit
voering van fig. 6a en b. De 1,5 mm dikke
aluminium koelplaat van fig. 6c wordt
haaks omgezet en na montage van de
transistoren wordt de koelplaat zwart ge
lakt met bijv, schoolbordenlak. Bij gebrek
aan epoxy transistoren met hieromheen
geklemde koelvin kan men ook TlP-uitvoeringen toepassen.
Schakeling
De klokchip wordt gevoed uit 12 V, waar
bij eventueel een ontstoringsfilter kan
worden aangebracht, (fig. 7). Synchroni
satie heeft plaats uit het lichtnet. Aan de
segmentuitgangen bevinden zich spanningdelers om de hierachter geplaatste
stuurtransistoren een aanvaardbaar ni
veau aan te bieden, zodat deze geïnte
greerde transistoren in verzadiging wor
den gestuurd. Het substraat dient te wor
den verbonden met de meest negatieve
spanning, hier het minniveau.
Aan de uitgangen hangen alle parallel ge
schakelde segmenten van de kleinste
indicatoren via stroombegrenzingsweerstanden. De digitsturing wordt verzorgd
door plastic thyristoren, die 6 A kunnen
schakelen, dit is rijkelijk overgedimensio
neerd, de helft is voldoende. Ook hier
heeft sturing plaats via een spanningdeler.
De automatische omschakeling van klok
naar kalender gebeurt met een FET. Deze
wordt, met de weerstand en diode, achter
op de print gesoldeerd. De decimale
puntsturing tussen minuten en seconden
wordt automatisch meegeschakeld door
de ALT uitgang. Tijdens de datum-uitlezing doven de seconden indicatoren en
ook de punt tussen sec. en min.

Het gelijkzetcircuit bestaat uit een dubbelpolige omschakelaar, die normaal in
de (rust)middenstand staat, met toege
voegde dioden en twee drukknoppen met
twee dioden. Ook voor deze dioden was
geen plaats meer op de print, ze worden
rechtstreeks op de schakelaars/drukknoppen gemonteerd. De aansluitingen
worden aan de onderzijde van de print
gesoldeerd.
Met een extra schakelaartje wordt de uitlezing geheel onderdrukt, de ,,punten"
tussen uren en minuten blijven branden,
omdat ze rechtstreeks op de voeding zijn
aangesloten, de beide andere LED's gaan
aan en uit in het klok/datumritme: hier
aan kan men zien, dat de chip werkt.
De print volgt uit fig. 8a en b. Aan de
aansluitingen a t/m g komen de stuur
transistoren voor de grote displays, de
kathoden hiervan komen ook weer aan de
thyristoren. Tenslotte geeft fig. 9 een sug
gestie voor een voedingschakeling met
handige spanningregelaars voor 12 V en
5 V en een simpele oplossing voor een
tussenliggende spanningwaarde.

Fig. 6. Sturing van de grootste indicatoren.

Fig. 6a. Printje voor fig. 6. De weerstanden zijn
rechtop gemonteerd.
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Slotopmerkingen
Als er voorlopig geen behoefte is aan
extra mini-uitleeseenheden en het kastje
met de configuratie volgens afb. 1 wordt
toegepast, kan de intensiteit verder wor
den opgevoerd door de voedingspanning te verhogen tot 20 V. Hierbij kan de
koelplaat met de zeven BC 175 vervallen,
want in de eerste plaats kunnen deze
transistoren niet genoeg dissiperen, ter
wijl ook de basisweerstanden moeten
worden aangepast. Tevens wordt nu de
CA 3082 niet gebruikt. Het is overigens
wel handig, om de rest van de compo
nenten toch te monteren als men later
nog eens wil uitbreiden. Voor de BC 175's
kan het type BD 135/137 worden gebruikt
met een basis-serieweerstand van ca. 22
kQ naar de punten a t/m g
de spanningdeler 10/56 kfl blijft hierbij gehandhaafd.
Deze transistoren behoeven niet te wor
den gekoeld tegen de behuizing. Wel
moet de behuizing aan de boven- en
onderzijde worden voorzien van enkele
gaten, zodat er lucht door het kastje kan
stromen: zet de transistoren ,,op de
tocht". Het kastje bestaat uit aluminium
profielplaat, dat in allerlei lengten (met
losse voor- en achterschotjes) is te ver
krijgen bij de importeur Radikor, Hil
versum. De toegepaste diepte bij dit mo
del is 11 cm. De klokprint zit met enkele
afstandbussen achter de frontplaat ge
schroefd, de trafo tegen een achterschotje, evenals de print van fig. 6b met 5 mm
afstandbussen,
waar de transistoren
haaks op staan in verband met de koel-
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Afb 1 Rechts boven de ,,blanking''-schakelaar om de cijfers Cs nachts} te doven. Links hiernaast
een schakelaar met middenstand: boven = gelijkzetten klok, beneden = gelijkzetten datum, mid
denstand = automatisch omschakelen tussen klok en datum. Onder de gelijkzetdrukknoppen. De
printplaat is aan de voorzijde zwart gelakt.

lucht. Bij 20 V voedingspanning bleek
verder de 50 Hz niet meer goed door te
komen, zodat aan pen 23 een RC-netwerkje van 100 kfl/100 pF naar aarde extra
werd aangebracht. De voedingtrafo is
een type van 2 x 15 V met aftakking; twee
dioden en een elco van 1000 p.F leveren
de gewenste 20 V en de middenaftakking
is geaard. Deze schakeling werkt reeds
een jaar naar tevredenheid en geeft ook
overdag een helder cijferbeeld. Ten slotte
veel plezier bij uw experimenten!
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Afb. 2. Binnenwerk van de SI 3552 M. De vermogentransistor is direct op de behuizing
aangebracht. De rest van de schakeling bevindt
zich op de duidelijk zichtbare keramische chip.
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Fig. 8. Klokprint. De netsynchronisatie is later
aangebracht, zodat u deze mist op de afb. aan
het begin van dit artikel. Afhankelijk van de
opstelling, kunnen de draden van de achterzij
de van de print door het extra gat naast de klokchip naar boven worden gevoerd.
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MK 5017 3B: Diode, Utrecht.
CA 3082: Inelco. Amsterdam.
MAN-displays: Techmation, Schiphc
Thyristoren: Texas Instruments, ScF
chiphol.
Spanningregelaars: MXE engineering,
ring. Harderwijk.
Cermet instelpotmeter: Bourns. Den H<
„
laag.
Schakelaars/drukknoppen: Tekelec Airtronic, Amster
dam,
Printplaat. etsmiddel: Radio Service Twenthe. Den
Haag.
Soldeenerminals. aluminium kastjes: Gully, Loosdrecht.
Radikor, Hilversum,
Kastje volgens afb.
jes vooi uitleningen:
Kunststoncastje
i: Ritro. Barneveld.
jggen/chassisdelen:: Rodclco, Rijswijk.
Amphenol plut
FND 70: Inelco,
o, Amsterdam.
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Fig. 9. Mogelijke uitvoering van een voeding. De 50 Hz synchronisatie voor de klok wordt aan de
bovenzijde van de trafo afgenomen.
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Eenvoudig
elektronisch klokje

® ai os

Nadat op blz. IS een universeel inzetbaar multiplex display
is besproken, ditmaal een toepassing hiervan in een bureau*
klokje. Naast de twee gesuggereerde toepassingen voor posi
tieve en negatieve voedingspanningen blijkt er nog een moge
lijkheid te bestaan, nl. het gebruik van PNP- en NPN-transistoren in één ontwerpje. Deze klok geeft hiervan een voor
beeld.

Klokschakeling
Dat het realiseren van een klokje steeds
simpeler wordt, mag blijken uit fig. I:
om de klokchip ..aan de praat” te
krijgen, is één voedingspanning toerei
kend. verder dient 50 Hz te worden
toegevoerd en een RC-netwerkje te
worden aangebracht om de multiplex
oscillator te activeren. Aan de hand van
de aansluitgegevens worden de ver
schillende mogelijkheden besproken.
Onderdrukking uitlezing
Door deze ingang, pen 1. te aarden,
wordt de uitlezing onderdrukt (..blanking”). Dit geeft de mogelijkheid om de
segmentuitgangen van meerdere klok
ken parallel te schakelen, waarbij in
principe alle ..strobe" ingangen van de
klokken zijn geaard. Wanneer, nu (van
één klok tegelijk) pen 1 hoog wordt, zal
de tijd van de betreffende klok op de
uitlezing zichtbaar zijn. Een ander idee
is. om bij afwezigheid alleen het display
uit te schakelen, waarbij de klok ge
woon doorloopt- dit verhoogt de le
vensduur van de LED-uitlezing.

MOSnat:

RE- tronies

50/60 Hz keuze
Het is verstandig, om pen 11 hoog te
houden, aangezien we in Nederland
met 50 Hz lichtnetfrequentie werken.
Mocht u het klokje meenemen op uw
vakantietrip naar de VS. waar de chips
worden gefabriceerd... even overscha
kelen op 60 Hz bedrijf.

Tijdinformatie

Deze verschijnt aan de uitgangen 3 t/m
9 in de vorm van 7-segment signalen.
Omdat wc spreken over multiplex sig
nalen zullen, afhankelijk van de aftastfrequentic. achtereenvolgens de secon
den, minuten en urenstanden hierop
aanwezig zijn. Deze signalen zijn be
trouwbaar (..true”), als ze hoog zijn.

Voeding
Een ongesiabiliseerde voedingspanning
tussen 7 en 17 V mag tussen de pennen
2 (VDD) en 12 (Vss) worden toege
voerd. waarbij pen 12 positief dient te
zijn- de andere komt aan de min van de
voeding.

12/24 uur selectie
Naar keus is 12-of 24-uurs bedrijf mo
gelijk. waarbij in het eerste geval bene
den 10 uur de nul van de tientallen uren
wordt onderdrukt. Wanneer deze in
gang (pen 10) hoog is. zal de klok een
24-uur cyclus doorlopen.

4 /6 digit selectie

Strobe [
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CH2 behuizing met een beltrafo legen de
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Fig. 1. Aansluitgege
vens van klokchip met
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Gelijkzetten
De pennen 13 t/m 15 krijgen elk een
drukknop naar VDD. Voor het gelijk
zetten van de uren wordt snel geteld,
waarbij elke seconde de urenteller via
de minutenteller wordt .,opgehoogd”.
Met de tweede drukknop (langzaam)
worden de minuten via de secondentel
ler op tijd gezet- nu wordt gedurende
elke seconde een minuut ,.doorlopen”.
Wanneer ook de minuten op tijd staan,
wordt de stop-knop ingedrukt, waarop
alles stopt. Het is de kunst, om er voor
te zorgen, dat tijdens het gelijkzetten de
secondenteller iets verder is dan de
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Fig. 2. Sturing van
de uitlezing.
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Fig. 3a en b. Printje voor de uitlezing.
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..echte" tijd. Door op het juiste mo
ment de stop-knop los te laten, kan op
de seconde nauwkeurig worden gelijk
gezet.

Ingangsimpuls
Aan pen 16 wordt de 50 Hz toegevoerd.

Dit signaal komt van dc trafo, waarbij
de „klok” ingang is beveiligd voor te
hoge spanningspieken- de diode kapt ze
af tot dc positieve voedingspanning. De
condensator sluit snelle storingsimpulsen kort. Dc 50 Hz wisselspanning
wordt toegevoerd aan een „inwendige"

naar aigit selectie
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Fig. 4a en b. Printje
voor klok IC; segrnentsturing

°

" °v°

schmitt trigger. waarna het blokvormig
signaal verder wordt verwerkt

Digitsturing
Om de tijdsignalen van dc segment
lijnen op de juiste plaats te krijgen,
wordt met de pennen 17 tm 22 steeds de
juiste cijferindicator („digit") gekozen.
Omdat het „klaarzetten" van dc tijd en
het selecteren zeer snel gaat (ca. 60
kHz) ziet ons oog een helder, stilstaand
beeld. Deze signalen zijn actief
(„true") als ze laagzijn; dit in tegenstel
ling met de 7-segment uitgangen van de
chip. Hieruit volgt, dat voor de displaysturing dus zowel PNP als NPN transistoren nodig zijn (fig. 2).
Multiplex frequentie
Alhoewel de klok is voorzien van een
ingebouwde oscillator, moet het frequentiebepalende netwerk uitwendig
worden aangebracht aan pen 23. Een
,,scan"-frequentie van ca 180 Hz is al
voldoende, maar we kiezen deze hoger
om kleinere componenten te kunnen
toepassen: een condensator van 22...27
nF en een weerstand van 100 kfl zullen
hier voldoen.

Hoeveel indicatoren?
Afhankelijk van de ingangsconditie van
pen 24 kan men 4 of 6 cijfers uitlezen
in het eerste geval worden de seconden
onderdrukt en kan men 2cijferindicatoren besparen. Bij het laag maken van
deze ingang zal de tijd ook in seconden
zichtbaar zijn- voor elk wat wils!

+•

MM 5314: Rodclco, Rijswijk.

FND 70: Inelco, Amsterdam.
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Mini MOS-klok

Een complete klok, die uren en minuten
weergeeft, in een 16-pens behuizing. Dit
is een recente ontwikkeling van General
Instrument, type AY-5-1224: zeker het
vermelden waard. Om aansluitpennen te
besparen, hebben de meeste pennen
meerdere functies meegekregen. De be
langrijkste gegevens van de klok zijn:
geschikt voor 50 en 60 Hz bedrijf
keuze uit 12 of 24-uur tijdpresentatie
BCD uitgangen of 7-segment configuratie
nulstel mogelijkheid
onafhankelijk gelijkzetten van minuten en
uren
multiplex systeem met een frequentie
van ca. 50 kHz, „rustige" uitlezing
voedingspanning 12 .18 V ongestabili
seerd
temperatuurgebied 0...+70 °C
keramische behuizing

Aansl uitgegevens
Aan de hand van de penbezetting van fig
1 zal de werking worden toegelicht.
• De voedingspanning wordt aangeslo
ten tussen pen 2 en 5, waarbij pen 2 posi
tief dient te zijn. Het is ook mogelijk om
van een negatieve voedingspanning uit
te gaan, waarbij pen 2 is geaard: dit komt
op hetzelfde neer.
• De multiplex frequentie wordt inge
steld door een condensator tussen pen 3
en de meest positieve spanning te plaat
sen.
• Aan pen 4 wordt 50 of 60 Hz toege
voerd. De logische „0" ligt tussen 0 en 2
V, de logische ,,1" tussen 2 en 8 V.
• Een viertal multiplex uitgangen (MX)
pen 7 t/m 10 tasten achtereenvolgens de
gemeenschappelijke kathoden van de
cijfercellen op hun beurt af met de 50 kHz
multiplexfrequentie. Tussen deze impul
sen bestaat een tussenruimte, zodat
overlappen en flank-overgangsverschijnselen zijn uitgesloten (inter-digit blanking).
• De rest van de pennen (1,11 t/m 16) zijn
de 7-segment uitgangen, waaraan de
anoden van de cijferuitleescellen worden
gekoppeld. Alle a-segmenten komen pa
rallel, de andere evenzo. Er ontstaan nu
7 groepen van elk 4 parallel geschakelde
segmenten.

„klokhuis" is bovendien een 1 Hz impuls
beschikbaar, die aan een intern selectie
orgaan wordt toegevoerd. Dit selectie
orgaan tast tijdens de aftastimpuls (stro
be) op pen 6 snel één voor één alle segmentuitgangen af. Is nu een gelijkzettoets
ingedrukt, dan wordt de interne 1 Hz
impuls even doorgegeven aan de minu
ten of urentellers, die van te voren in de
nulstand kunnen worden gezet. De gelijk
zettoets werkt voor het oog onmiddellijk,
omdat de 1 Hz impuls niet in de ingangspoortschakeling is opgenomen. Het ge-

lijkzetten had best iets sneller gekund in
bijv, een 2 Hz ritme om de minuten wat
te versnellen.

Overige functies
• Tijdens dit aftasten (scannen) wordt
gekeken, of de ingangdeler door 50 of 60
moet delen via pen 12, afhankelijk van
de aangeboden frequentie op pen 4.
• Verder wordt steeds bijgehouden, of
de klok in 12 of 24 uur cijferpresentatie
staat via pen 13.
• Aan pen 14 kan worden gezien, of de
BCO

gelijkzetten nuls telling complement 12/26 uur
minuten
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Gelijkzetten
Hierbij is pen 6 erg belangrijk. Op gezette
tijden ontstaat hier een impuls, die vóór
de multiplex-impulsen MX valt. Op deze
momenten worden de klokuitgangen aan
hun lot overgelaten en is de uitleeseenheid eigenlijk afgeschakeld. Binnen in het

BC108

Fig. 2. Schakeling van de
mini MOS-klok.
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Kroonsteentje:
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Loosdrecht.
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Hewlett Packard, Amsterdam en Diode,
Utrecht.
Schadow
Digitast
SRL
druktoetsen:
techn. bur.
Uylenburg, Haarlem.
Augat IC voet 514-AG7D.
Nijkerk, Amsterdam
ITT elco 1000 pF-16 V. Ritro. Barneveld.

J-

0,5/

2.SC

de haaks.ofgesneden pen (aan bovenzijde)
is de
maten in mm

Afb. 1. Afgemonteerde klok, die het best in een
plastic doosje kan worden ondergebracht.

7-segmentuitgangen straks „normale" of
omgekeerde (geïnverteerde, comple
mentaire) informatie moeten geven. De
uitgangsniveaus kunnen dus „logisch"
worden omgedraaid.
• Pen 11 geeft de klok een seintje, of 7segment informatie, of BCD-uitgangsignalen zijn gewenst. In het laatste geval
geven de pennen 1, 16, 15 en 14 resp. A,
B, C en D. Ook deze gegevens kunnen, als
boven omschreven, met pen 14 worden
omgekeerd.

Uitwerking
De gehele klokschakeling volgt uit fig. 2.
Aan de trafo wordt de eis gesteld, dat de
ze 30 mA moet kunnen leveren bij 12 V
- in principe is één wikkeling genoeg.
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Fig. 4. Enkele gege
vens van het HP uitleesbouwsteentje in
DIL-behuizing.
Om werk te besparen is een geïntegreer
de multiplex uitleeseenheid toegepast
met 5 cijfers, waarvan de middelste niet
is aangesloten om een scheiding moge
lijk te maken tussen uren en minuten. Dit
is een heel erg mooie, maar dure oplos
sing. De inwendig doorverbonden ano
den worden rechtstreeks door de chip ge
stuurd, de meer stroom vragende ge
meenschappelijke kathoden doortransistoren.
De functiekeuze tijdens de aftastimpuls
kan d.m.v. dioden worden geselecteerd.
Achtereenvolgens zijn aan de bovenzijde
de uren, minuten en terugsteltoets aan
gebracht.
Geen diode aan pen 14 betekent „norma
le" informatie, de diode aan pen 15 maakt
24-uur cijferpresentatie mogelijk. Door
het ontbreken van de laatste twee dioden

J

-U

pen no

1
2
3
C

5
6

kathode 1
anode e
anode c
(kathode 3)
(anode dp)
anode d
kathode 5

8

anode g
9 kathode C
10 anodef
11 (met aansluiten)
12 anodeb
13 kathode 2
14 anode a

is gekozen voor 50 Hz en 7-segment uitlezing: dit klopt dus met de wensen.
Het geheel is op het printje van fig. 3a en
b ondergebracht, waarbij de in verhou
ding ontzettend logge trafo opvalt. Re
medie: pas eens zonnecellen toe om de
kostprijs fiks te laten stijgen! Wel is dan
een kristaloscillator nodig voor het op
wekken van dè 50 Hz.
Voor het gelijkzetten zijn leuke druktoetsen met microcontact en ingebouwde
LED voor printmontage toegepast, terwijl
het netsnoer in een printkroonsteentje
wordt geklemd. Voor verticale montage
van de uitleeseenheid boven de print is
een speciaal voetje kant en klaar in de
handel voor ca. f 12,-: dit is met wat
moeite ook zelf te maken. Tenslotte geeft
fig. 4 gegevens over de geïntegreerde
cijferuitleeseenheid.

MOS-k/ok
met alarm en LCD
De klok is geëvolueerd'. Momenteel zijn er uitgebreide klok IC's in de handel, die
naast het weergeven van de tijd ook zorgen, dat u 's morgens (desnoods ’s middags)
op tijd wordt gewekt, waarna u afhankelijk van de behoefte een radio of het koffie
zetapparaat kunt inschakelen. Na een uur schakelt alles zonder verdere ingrepen
automatisch uit.
Blokschema
In principe bestaat het schema van fig.
1 uit drie delen, nl:
a. werkelijke tijd circuit (boven)
b. alarmeringcircuits (onder)
c. sturing voor de uitlezing (rechts)

Achtereenvolgens worden deze punten
behandeld.
a. klok
het 50 Hz signaal wordt
toegevoerd aan een impulsvormer,
waarvan de blokvormige spanning via
een 50-deler (afhankelijk van de selec
tie kan ook 60 Hz worden gekozen,
waarna dit circuit als 60-deler werkt) als
1 Hz naar de secondenteller gaat. Norgemeen schappe lijke Q
source aansluiting
I2of 2C uur selectie

maal gesproken worden de seconden
niet uitgelezen. Ze kunnen desgewenst
zichtbaar worden gemaakt op de plaats,
waar de minuten worden weergegeven.
Op de secondenteller volgen de minu
ten- en urentellers. Met de bedienings
knoppen in de ruststand wordt altijd de
werkelijke tijd weergegeven. De uitle
zing kan echter worden onderdrukt
(blanking). In dit geval zal het 1 Hz uitgangsignaal niet worden beïnvloed.
Wanneer dit signaal wordt toegevoerd
aan de colon (tussen de uren en minuten
van het LCD) blijft deze knipperen,
zodat toch controle mogelijk is op het
,,aanstaan" van de klok.
bl. alarmering — in de eerste plaats
zijn hier nogmaals de minuten en uren-

Eigenschappen van de klok
50 of 60 Hz bedrijf
enkelvoudige voeding (8 ... 29 V)
laag stroomverbruik (32 mW bij 8 V)
12- of 24- uur bedrijf; uren en minuten indica
tie. seconden mogelijk
voor- en namiddag indicatie
onderdrukking voorafgaande nul; alléén
bij 12-uur bedrijf
wektijdinstelling op willekeurig tijdstip van de
dag
doezelmogelijkheid met (elke 9 minuten)
peterend alarm
59 minuten doezelteller met vóórinstelling
snel en langzaam op tijd zetten
alle tellers kunnen worden gereset
indicatie van netspanningsuitval
instelbare helderheid van de uitlezing
directe sturing van fluorescentiebuisjes en
vloeibare kristallen uitlezingen (LCD)
40-pcns DIL behuizing

tellers aangebracht, die niet door de
seconden teller worden gestuurd, om
dat op elk willekeurig tijdstip moet kun
nen worden gestopt. Er worden impul-
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Fig. 1. Blokschema van de klok met
alarmeringsmogelijkheid.

* Noor. LCD » Liquid cristal display, ofwel uitlceseenheid
met vloeibare kristallen, zie ook blz. 10.
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m klok chip

sen toegevoerd via de gelijkzetschakelaars. met (naar keuze) in een langzaam
(2 Hz) tempo of sneller in een 50 Hz rit
me. Bij het terugzetten van de schake
laars in de ruststand stopt de teller. Dit
is het tijdstip, waarop u wordt gewekt,
omdat er tussen de werkelijke klokteller en de alarmerings-hoofdtcller een
vergelijker is aangebracht, die continu
overeenkomst probeert te vinden tus
sen de tellerstanden van beide tellers.
Lukt dit, dan worden er enkele flipflops
geset in het blokje „besturing alarme
ring". Eveneens verschijnt er een „pa
niek" uitgangsignaal (hier wekkeruit
gang genoemd), dat een zoemer o.i.d.
inschakelt.

De realisatie van deze cyclus is als volgt:
op het vinden van het wektijdstip door
de klok wordt een hulpteller gereset
naar stand 59. Aan deze teller worden
de minuutimpulsen van de werkelijke
klok toegevoerd, waarna de hulpteller
op elke impuls één stand aftelt. Na 9
minuutimpulsen wordt een flipflop ge
set, die de zoemer inschakclt via de
wekkeruitgang. Deze flipflop blijft ge
set staan, totdat het doezelcommando
een eind maakt aan het alarm. De
hulpteller gaat gewoon door met aftel
len, waarbij na 9 minuten de flipflop
weer wordt geset, enz. totdat het uur is
verstreken. Als de nulstand van de
hulpteller wordt bereikt, wordt even
eens de alarmeringsflipflop gereset,

Nu zijn er twee mogelijkheden. Men is
volledig wakker geworden en wil trach
ten op te staan, of men is nog te lui om
op te staan... Bij de eerste mogelijkheid
wordt de zoemer en tevens de alarme
ring volledig uitgeschakeld met het
signaal ..uitschakelen alarmering".
Hierbij worden alle flipflops onmiddel
lijk gereset en zal pas na 24 uur opnieuw
de zoemer gaan. De alarmering kan
volledig worden onderdrukt door het
alarm- uitschakelsignaal continu laag te
houden. In het tweede geval kan een
„doezelcommando" worden gegeven.
Ook hierbij gaat de zoemer uit, maar
steeds opnieuw (een uur lang!) kan de
zoemer elke 9 minuten opnieuw wer
ken.
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klok uitgangen

Fig. 4a. Transitron LCD (T), in dit prototype toege
past, maar helaas niet meer verkrijgbaar.
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zodat pas na 24 uur opnieuw kan wor
den gewekt: de hulpteller blijft tot dit
tijdstip in de nulstand staan! Met het
signaal „uitlezen beschikbare alarmeringsperiode” kan op elk moment wor
den bekeken, hoeveel minuten er in de
hulpteller beschikbaar zijn voor een
signalering.
b2. besturing alarmering
hiermee
kan ook een radio of iets dergelijks wor
den ingeschakeld gedurende max. één
uur. Ook hierbij zijn er twee mogelijk
heden:

• Na het bereiken van het wektijdstip
wordt met het doezelcommando de
zoemer uitgeschakeld. De alarmering is
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Fig. 4c IEE -LCD.
type 1504 - 03 (T) of
type 1604 - 03 (R).

Fig. 4b. Siemens LCD. type
AN 4132 (R of T).
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*R = reflcctive, T = transmissive*
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Fig. 4d. Hamlin LCD-serie
3400 (R).
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Fig. 5a. Stuurschakeling voor de
zoemer.
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nu nog actief en de hulpteller staat, bij
snel reageren, in stand 59. Door nu het
signaal ,.uitlezen beschikbare alarme
ringsperiode” te geven, zal de radio uit
gang actief worden. Uitschakelen vindt
automatisch plaats over 59 minuten,
met de hand kan dit op het doezclcommando, waarbij na 9 minuten (of de
eerste keer korter) dan uiteraard de
zoemer wordt ingeschakeld.
• Op een willekeurig tijdstip kan de

source aansluiting

mando schakelt de radio uit. Op het bedieningspaneeltje is het in- en uitscha
kelen met een extra schakelaartje uitge
voerd.
c. uitlezing — gekozen kan worden tus
sen:

r ad'0 ■ uitgang

=□ uit schakelen alarmering

7)

mm ut en( eenheden )

radio
uitgang
ir 2e print

selectie

=3 50of 60Ht ingang

=□ uitteren wek tijd stip

tientallen minuten

uitgang

leprint

Fig. 7. Aansluitgegevens
van de MOS klokchip
S 1998 en MM 5316.

radio ook worden ingeschakeld. In dit
geval wordt eerst het signaal ..uitlezen
beschikbare alarmeringsperiode” gege
ven (waarbij blijkt, dat de hulpteller in
de nulstand staat) en tegelijkertijd wordt
de schakelaar voor het langzaam gelijkzetten even aangetikt, waarna de hulp
teller in stand 59 komt: de alarmeringstoestand wordt hierbij nagebootst.
Hierna schakelt de radio in en kunnen
de schakelaars weer in de ruststand
worden geplaatst. Op het doezelcom-

• werkelijke tijd in minuten en uren
• seconden (op de plaats van de minu
ten. minuten op de plaats van de uren)
• alarm periode, waarbij de uren wor
den onderdrukt
Gekozen is voor een uitlezing met
vloeibare kristallen, die rechtstreeks
door de klok wordt gestuurd, volgens
de schakeling van fig. 2 waarbij de
polariteit over het display steeds om
keert in het 50 Hz-ritme. Door R1 te va
riëren (1 ... 5 kO) kunnen de tegen
gestelde amplituden aan boven- en
onderzijde van «het LCD worden af
geregeld op gelijke grootte, zodat de
gelijkspanningscomponent
volledig
wordt onderdrukt.
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Fig. 9b.

Fig. 9a en b. Met deze print kan de klok wor
den uitgetest. Bij toepassing van een LCD
vervalt de helderheidsregelaar. Ook de transis
tor ..helderh.” mag nu niet worden ge
plaatst! Helderheidsregeling alleen voor fluo
rescentie buisjes of LED-displays.
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Fig. 10. Schetsje van de
behuizing, die uit één
plaatje aluminium is sa
mengesteld.
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Op de gemeenschappelijke source uit
gang kan desgewenst een heldcrheidsregeling worden aangebracht voor an
dere typen uitlezingcn volgens fig. 3.
Het LCD van dit prototype is voorzien
van een zon en maan om de na- en
voormiddag aan te geven. Helaas is bij
dit type geen voetje beschikbaar. Met
een stukje printplaat, wat schuimplastic
en aluminium strippen kan de glazen
sandwich toch worden „aangespro
ken”, zie ook de afb. voor constructiedetails.

Overzicht LCD’s
Omdat er momenteel binnen redelijke
termijn LCD’s te leveren zijn bij ver
schillende importeurs hierbij enkele
voorbeelden van een viertal typen vol
gens fig. 4a tm d, die in dit verband het
meest voor toepassing in aanmerking
komen, al zijn er meer uitvoeringen be
schikbaar.

Fig. Ha en b. Sluurcircuits voor halfgeleiderzoemer en wandcontactdoos.
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Overige schakelingen
Bij gebruikmaking van een halfgeleiderzoemer kan deze worden gestuurd
door een BC 108, omdat de opgenomen
stroom slechts klein is, fig. 5a. Het
klok-uitgangsignaal wordt door een
spanningdeler op het gewenste niveau
gebracht.

1

/50

MM 5316
S 1998.
LCD’s:

Rodclco. Rijswijk
Siemens, Den Haag en Ritro, Barncveld.
fig. 4a - (niet leverbaar)
fig 4b - Siemens, Den Haag,
fig. 4c - Tclcrcx, Den Haag,
fig. 4d - EMTA, Bodegraven
Triac schakelaar: EMTA. Bodegraven.
Halfgeleider zoemers: Geukcn. Den Haag
Blccptone: Bodamer, Zaandam
MB 12: MXE engineering. Harderwijk
Spanningregelaar 12 V- Jnclco. Amsterdam
Trafo NT 100: Radio Service Twenthc. Den Haag
Molcx zelfbouw IC voetjes - Elspec, Ovcrveen
LED: Tcchmation, Schiphol

De radio wordt ingeschakeld via een
triacschakelaar, fig. 5b. Ook hier kan
met een enkele BC 108 worden vol
staan. Voor controledoeleinden is op
het bedieningspaneeltje een LED aan
gebracht. Het geheel wordt gevoed
door een 12 V spanningregelaar, waar
van het principe in fig. 6a is gegeven.
Deze driepuntsregelaar in TO-5 behui
zing wordt aangesloten volgens fig. 6b
en voorzien van een koelster.
Verdere uitwerking
De klokbouwsteen, waarvan de volledi
ge aansluitingen in fig. 7 zijn gegeven,
is omgeven door een simpele doch
doeltreffende voedingen debedieningsorganen volgens fig. 8.
Vervolgens werd een universeel printje

getekend en getest voor de klok met de
LCD-sturing of een helderheidsregeling voor andere uitlezingcn. Afhanke
lijk van het type kunnen de componen
ten worden geplaatst, dus: óf de LCDtransistoren met weerstanden, óf de
..helderheidstransistor” met de potmeter van 10 kfl volgens fig. 9. In principe
is hiermee de klok klaar - bij het
inschakelen zal de zon knipperen in het
1 Hz ritme waaraan men kan zien, dat
het geheel niet op tijd staat. Wanneer
een gelijkzetschakelaar wordt bediend
is het knipperen over. Bij het toepassen
van twee gelijkzetdrukknoppen kan bij
gelijktijdig indrukken de werkelijke
klok worden gereset naar 12:00:00 uur
's nachts of 00:00:00 uur. resp. bij 12en 24-uur bedrijf. De alarm-hoofdtellers worden in dat geval gereset naar
12:00 uur of naar 00:00 uur (hierbij
dient tevens te worden gekozen voor
..uitlezen wektijdstip”) - voor de lief
hebbers!

Ij
Bij dit Transitron-LCD bleek een voet niet leverbaar. Geen
nood: Op een stukje printplaat werden sporen geëist, waarna
de print tegen het glas werd gedrukt. Aan beide zijden vervolgens een reep schuimplastic,
waarna enkele aluminium hoekprofielen de print tegen de glasplaat klemmen. De contactdruk
is uitstekend. Dit type is nu niet meer verkrijgbaar.
Fig. 10 geeft een schets van de behui
zing, die uit één plaatje aluminium kan
worden gebogen. De wekker- en radioschakeling is op een apart printje (fig.

Upjndergebracht. De 12 V spanningregelaar is zwevend tussen de min- en
+ 12 V lip gemonteerd.

91

Ui.

----

Gemodificeerde alarmklok

oA

«ft

C

C

De uitleeseenheid met vloeibare kristallen heeft als enig nadeel, dat 's nachts of
's morgens vroeg niets zichtbaar is: op z'n minst zal het licht moeten worden aange
knipt (en dan nog moet onder een bepaalde hoek worden gekeken om wat te zien).
Het hieronder beschreven model heeft als uitgangspunt losse LED's voor de segmentaanduiding, waarbij de helderheid van „uit” tot maximum regelbaar is met een
potmetertje. Het principe en aanvullende gegevens van de klokchip staan in het vorige
verhaal.

Opzet
Gedacht is aan een uitvoering met steekbare printjes volgens fig. 1a. Het blijkt, dat
voor deze 12-uursklok per segment een
extra transistor nodig is, omdat het MOScircuit geen 20 mA mag voeren. Omdat
deze print het grootst is, is deze als bodemprint uitgevoerd, waar dan de uitleesprint en de klokprint in vallen. Tus
senin komt de voedingsprint- deze
schuift in printkaartgeleiders, die op de
klokprint zijn gemonteerd. Fig. 1b geeft
de achterzijde van de behuizing, waar de
halfgeleider (of andere) zoemer en een
wandcontactdoos zijn aangebracht voor
resp. het wekken en het inschakelen van
een radio. Wil men een transistorradio
inschakelen, dan volstaat een laagspan-

ningchassisdeel of -connector om de bat
terij te schakelen.
Door functies te combineren, zijn slechts
vijf drukknoppen/schakelaars nodig (fig
2). Het bedieningskastje is met een elf
aderige, platte kabel aan de bovenzijde
van de klokprint verbonden. In principe
zouden ook het doezelcommando en de
alarm-uit schakelaar kunnen worden ge
combineerd. Om veiligheidsredenen is
dit niet gedaan, want men zou best halfslapend het alarm geheel uit kunnen
schakelen (I) - nu hoeft men slechts op
de tast naar de linker drukknop op het
kastje te zoeken.

LED print
Deze print, fig. 3a, is tamelijk universeel
opgezet Uit experimenten blijkt, dat het
nagenoeg niets uitmaakt voor de helder
heid, of twee of vier LED's in serie worden
geplaatst, mits de voedingspanning is
gestabiliseerd Hierbij is gekozen voor 12
V. Bij terugdraaien van de helderheid is
er wel verschil.
Mocht u een digitale thermometer willen
bouwen, dan kan een plus- of minteken
worden gevormd. Bij een DVM kan bijv
de meest linker helft van het k-segment
van LED's worden voorzien (rechterhelft
doorverbinden aan de achterzijde) om
een negatieve spanning aan te geven (als
dit segment dan uit is, is de spanning
automatisch positief). Op deze manier is
een 3’/2 digit uitlezing te realiseren,
waarbij de komma naar keuze is te ver
plaatsen (losse h-dioden op fig. 3). De
segmenten zelf hebben een afwijkend
aantal dioden, die toch een duidelijk ge— platte kabel

gelijkzet ten - 1 • snel
0 • ruststand
2 • langzaam

o

O

1 - - - uitlezen alarm tijdstip
0- - uit lezen (normaal) klok
2- - uitlezen alarm periode (tuur)

I Hz LED (geel)

klokprint-------(met hulpcircmts)

— unleesprint

>

drukknop uitlezen seconden

voed>ngsprini
- normale ruststand
drukknop
doezelen

Fig. 1a. Op deze manier worden
de printjes in elkaar en op
elkaar gestoken.

LED stuurprint

halfgeleider
zoemer

92

Fig. 2. Bedieningskastje voor de klok.

wandcontactdoos
of
laogsponning chassisdeel

net

- alarm uit. ook weekendstand

potentiometer helderheid uit-

Fig. 1b. Achterzijde van de
behuizing. Door toepas
sing van een inbouw-zoemer is deze in het prototy
pe naar de rechter zijkant
verhuisd.

definieerd cijfer geven; dat op grote
afstand is te zien: deze methode spaart
zowel LED's als printruimte. Voor onze
klok zijn wat extra voor- en namiddag dio
den geplaatst om tevens de uren en
minuten te scheiden. Kijk bij het solderen
zorgvuldig, hoe de sporen lopen: bij het
plaatsen staan sommige LED's „tegen
elkaar in", gezien vanaf de voorzijde.
LED stuurprint
Om de aanpassing tussen LED's en klok
te verwezenlijken, is per segment een
transistor nodig, (fig. 4) waarbij de uit
gangen zijn afgesloten met 100 kü. Voor
elk segment wordt Rx in serie gescha
keld, die hier een vaste waarde van 470
£ï heeft. Wilt u exact 20 mA LED-stroom,
dan kan deze weerstand worden aange-

Fig. 3b. Koperzijde van de
LED print. Het nauwkeurig
boren van de gaatjes en de
juiste LED montage levert
een aardig stukje „huis
vlijt" op.
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Fig. 3a. LED opstelling. Dit 3’/? decade printje is voor meerdere doeleinden
bruikbaar.

Fig. 4. LED-sturing. Omdat een MOS circuit
geen 20 mA mag voeren, is deze buffer per seg
ment vereist.
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Fig. 5a. Koperzijde van
de LED-stuurprint, aan
gepast aan de klok.
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Klokprint
Hierop zijn het klok IC met de hulpcircuits
ondergebracht. De klok wordt gesyn
chroniseerd met 50 Hz, er is gekozen voor
12 uur-bedrijf, onderdrukking van de uitlezing is niet naar buiten uitgevoerd met
een schakelaar, omdat met de intensiteitsregelaar het display kan worden ge
doofd. De aansluitgegevens van de klokchip zijn voor het gemak nog eens in fig.
6 gegeven. Het printje volgt uit fig. 7a en
7b, waarbij links een spoeltje, met daarin
een rietcontact, is geplaatst. Dit contact
schakelt bijv, een radio in bij het uitscha
kelen van de alarmering (pen 27). De
alarmering heeft plaats met een zoemer
(de „Bleeptone" geeft een toon van 2,5
kHz in de standaarduitvoering en werkt
op 12 V bij 10 mA), multivibrator, sirene,
Fig. 7b.

Fig. 7. Klokprint.
Alhoewel de voedingprint slechts 3 aanslui
tingen heeft, wordt
door de kaartgeleiders
toch een stabiele be
vestiging bereikt.
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Fig. 6. Aansluitgegevens van het 40-pens klok
IC.

autoclaxon, verlichting aan en gordijnen
open, enz., want de schakeling is zodanig
uitgevoerd, dat de (open) collectoruitgang van alles kan sturen (via pen 25).

Fig. 7a.
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Fig. 5b. Componentenopstelling van de LED-stuurtrap, volgens de schakeling van
fig. 4 af te leiden.
past. Fig. 5a en b geeft de print weer,
waarbij twee afsluitweerstanden van 100
kü kunnen vervallen, omdat de segmen
ten i en j parallel worden aangestuurd
vanuit de klok, evenals a en d van de
tientallen minuten. De printconnector
voor de LED-uitlezing is een Amphenol
type, de klokprint is hier ingestoken met
losse mescontacten van het fabrikaat Elco.
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Fig. 8. Voedingprint.
Doordat de totaal opgenomen
stroom klein is, behoeft de spannmgregelaar met te worden ge
koeld. Voor de dioden zijn 1A-typen
toegepast

Fig. 8a
eico print Dennen

Voor „zware" belastingen moet de schakeling echter naar eigen inzicht worden
uitgebreid.
Verder is de 1 Hz-uitgang (pen 39) ge
bruikt om een extra LED te stimuleren op
het bedieningskastje. Met het terugrege
len van de intensiteit van de uitlezing gaat
deze LED (helaas) ook mee. De helder
heid wordt geregeld door de gemeen
schappelijke source van de uitgangtrap
(pen 23) meer of minder aan de +12 V
voedingspanning te leggen Tenslotte
wordt de voedingspanning en het 50 Hz
referentiesignaal geïnjecteerd tussen de
kaartgeleiders links en rechts op de print.

Fig. 8b.

SI-3120E
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Gelijkzetten
Qit kan snel (60 Hz) of langzaam (2 Hz), af
hankelijk van de stand van de betreffende
schakelaar, voor de uren en minuten.
Men kan zelfs op de seconde nauw
keurig gelijkzetten. Hiervoor is het be
langrijk, om eerst het knopje „uitlezen
seconden” (juist, het middelste knop
je) in te drukken en dit vooral vast te
houden. Door de gelijkzetschakelaar
eerst in de snelle stand te zetten, ko
• 12V in
men de seconden op nul. Door de ge
+ Ï2V
lijkzetschakelaar vervolgens in de
langzame (onderste) stand te plaat
sen, worden de seconden geblok
keerd. Aangenomen, dat de minuten-
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teller één minuut voorloopt, dan kan
men bijv, bij het bereiken van de vol
gende 60-stand van de secondenwijzer van het horloge de gelijkzetscha
kelaar in de middenstand plaatsen,
waarna ook de secondenteller weer
wordt vrijgegeven. Hierna staat de
klok exact gelijk.

Fig. 9. Totaalschema.
Door het toepassen van
steekprintjes ontstaat een
compact geheel, zie de afb.
op de volgende pagina.
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Voedingprint
Over de voeding valt weinig te vertel
len, fig. 8a en b geeft het printje weer,
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dat een gestabliliseerde spanning van 12
V geeft en het 50 Hz synchronisatiesignaal. De trafo is een speciaal gewikkeld
0,4 A type: nu vlot leverbaar! Bij het
inschakelen zal de colon tussen minuten
en uren knipperen. Dit betekent, dat de
voedingspanning te laag of ,,weg" is ge
weest. Bij kortstondige netstoring be
tekent het knipperen dus, dat de klok niet
meer op tijd behoeft te lopen: er zou best
een interne reset kunnen hebben plaats
gevonden, of iets anders ondefinieer
baars. Door even de gelijkzetschakelaar
over te halen, wordt het knipperen opge
heven. Het totale schema, waarop de
hierboven besproken circuits zijn samen
gevoegd, is in fig. 9 gegeven voor de
puzzelaars.
Klokchip: AMI S 1998: Ritro. Barneveld
MM 5316: Rodelco, Rijswijk
Bleeptone halfgeleiderzoemer: Bodamer, Zaandam
Sanken SI 3120 spanningregelaar en dioden RA-1
MXE engineering Harderwijk
TIL 209A LED's: Texas Instruments, Schiphol
Amphenol connectoren: Rodelco, Rijswijk.
Elco contacten: Radikor, Hilversum
Rietcontact en losse spo
>oel (12 V): EMTA, Bodegraven.
;ingstrippen: Gully': Loosdrecht.
Kastje 2D met bevestigii
Voedingstrafo 15 V - 0.4I >A: Radio ServiceTwenthe, Den
Haag.
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PRINTLIJST
Printnummer

F1

BF

Printnummer

7247
7340

7,50
3. 17,—
6,-

115
50
255
95
65
65
85
365
140
80
60
65
115
95
55
115
70
115
55
120
60
145
145
70
70

7423
7424
7425
7426
7427
7428
7429
7430
7431
7432
7433
7508
7524
7525
7526
7527
7528
7529
7530
7531
7532
7533
7534
7535
7536

7348 compleet

7349*
7350*
7351*
7352*

41~

4. 5,50
27,9,50
5, 3,50
4.7,50
6, 3,50
7,50
4,50
7,50
3,50
8,-

7353 compleet'

7354*
7355*
7356*
7357*
7358
7359
7360
7367*
7402
7403
7404
7405
7417
7418
7419
7420
7421

9,50
9,50
4.50
4,50

F1

BF

6,50
7,7, 10,3,50
4,50
5,50
9,50
5,1.50
4,8, 9, 13,50
11,50
8,50
7.50

100
105
105
150
55
70
85
145
75
25
60
120
135
230
185
125
115
65
50
85
70
55
45
95
135

3,5,50
4.50
3.50
2,50
6,9,-

I

Epoxyprinten te bestellen door storting of overschrijving op ondervermelde postrekeningen, inclusief
verzendkosten, t.n.v.
F. A. H. Tergau, postbus 78. Huizen (NH).
Nederland: postrekeningnummer 2 307 553. België: postrekeningnummer 10831 28.

Aanvullende printlijst
printnummer

ongeboord

geboord

7404 41
42
43
44
45
46
47
7506 01
21
22
23
7507 10

f 8,5, —
6, 6,6,—
8, 5,5,—
5, —
9, 6, 8,-

f 9,—
6, 7, 7,—
7,9, 6,6,6, 10,7, —
10, -

Epoxyprinten (incl. verzendkosten) te bestellen bij
vooruitbetaling op bankrekening 644658614 van
Slavenburg’s bank, Enschede, t.n.v. Cetron, Nijbroek (Gld.). Postrekening bank 119600. Betaal
cheques toegestaan.
België: BRU-bank NV, Boulevard de Waterloo,
Brussel.
655-5046086-68
(1 gulden is 15 BF)

1 compleet: alle hieronder, bij dit onderwerp horende printjes, met sterretje aangegeven.
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