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moeten nu laag zijn. Als dan op de 
LDR R2 minder licht valt dan op 
R1, stijgt de spanning op punt A 
boven de halve voedingsspanning. 
Hierdoor wordt de uitgang van Al 
hoog waardoor T1 en T4 gaan ge-
leiden. De motor draait nu in een 
bepaalde richting. Als de lichtver-
houding op de LDR's wisselt, zal de 
spanning op punt A onder de halve 
voedingsspanning zakken. De uit- 

gang van A2 wordt nu logisch 1 
waardoor T2 en T3 kunnen gaan 
geleiden en de motor in de tegen-
overgestelde richting gaat draaien. 
Met P2 kan men nu de maximale 
fouthoek van het paneel t.o.v. de 
zon instellen. 
Voor de aandrijving van de zonne-
panelen kan het beste een motor 
uit de modelbouw worden genomen. 
Uiteraard moet deze geschikt zijn 

voor spanningen tussen 9 V en 15 V. 
Ook mag de maximale motorstroom 
niet groter zijn dan 300 rnA. 
Met deze stuurschakeling kan het 
zonnepaneel slechts in één vlak 
worden bewogen. Om de zon hele-
maal te kunnen volgen moeten twee 
stuurschakelingen gebruikt worden: 
één voor het horizontale en één voor 
het vertikale vlak. 

49 	W. Schaaij 

busy-indikator 
voor junior 

Op de junior computer kan vrij een-
voudig een busy-indikator voor een 
printer worden aangesloten. Alles 
wat daarvoor nodig is, is een kleine 
schakeling die wordt toegevoegd aan 
de printer-interface. Verder moet een 
kleine modifikatie worden aange-
bracht in de PM-software. 
Het schema van de schakeling is bij-
zonder eenvoudig. Het busy-signaal 
van de printer is beschikbaar aan 
pen 11 van de RS 232-aansluiting. 

Het gedeelte rond Ti zorgt voor de 
nivo-aanpassing van RS 232 naar 
TTL. Bij een positieve spanning 
aan de ingang ("0") gaat T1 ge-
leiden, zodat op aansluiting PB6 
van de VIA een logische nul komt 
te staan. Bij een negatieve spanning 
("1") spert T1, zodat PB6 +5 V 
krijgt toegevoerd via R3. Diode Dl 
zorgt er voor dat de basis-emitter-
spanning van T1 in dat geval wordt 
begrensd tot —0,6 V. Via T2 gaat 
de LED branden als de printer een 
busy-signaal (negatieve) spanning 
geeft. Weerstand R1 zorgt er voor 
dat de LED niet brandt en ook 
geen busy-signaal aan de junior 
wordt gegeven als niets is aange- 
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T1, T2 = BC 5478 

sloten op de RS 232-konnektor. 
In de PM-EPROM moeten de vol-
gende plaatsen veranderd/toegevoegd 
worden: 

133A 	20 F4 14 JSR BUSY (veranderen) 

BUSY AD 00 18 LDA PBDVIA (toevoegen) 
29 40 	ANDIM $40 
DO F9 	PB6 VIA = 0? 
AD 82 1A LDA PBDPIA 
60 	 RTS 

Ondanks de fantastische eigenschap-
pen van het beeldscherm is de oudere 
terminal met papier toch nog niet in 
onbruik geraakt. Vorig jaar nog maak-
ten wij onze lezers blij met een ont-
werpidee voor een koppeling van een 
printer aan de Elekterminal (zie 
Elektuur nr. 225/226 op pagina 
7-72). We komen hier op dit onder- 

DATA 

t 

STRORE 

t 1µs 

werp terug met een vollediger en 
flexibeler ontwerp, zogezegd beter 
aangepast aan de Centronics-stan-
daard, waaraan de huidige printers 
voldoen. 
Er wordt nogal makkelijk gesproken 
van Centronics-norm , maar als men 
de gebruikershandboeken van de 
diverse fabrikanten (Epson, Seikosha, 
NEC . • . om de bekendste maar op 
te noemen) raadpleegt, stelt men vast 
dat elk model zijn eigenaardigheden 
heeft,van afwijkingen in de pinning 
tot het gewoonweg ontbreken van 
bepaalde signalen. Daarom stellen wij 
voor pas blind vertrouwen te 
schenken in de konnektor van de 
printer na een grondige kontrole 
van de aansluitpennen. Voor onze 

VIA 6522 
PRINTER 

interface hebben we slechts de on- 
misbare signalen genomen waarvan 
de aansluitpennen bij alle gangbare 
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modellen overeenkomen: dat zijn de 
8 data-bits (vergeet niet dat de Cen-
tronics-interface een parallel-inter-
face is!), een "data geldig" signaal 
(DATA STROBE), de BUSY-lijn 
(die in aktieve toestand aangeeft dat 
de printer geen data kan ontvangen) 
en de SELECT-lijn waarmee de 
printer aangeeft of hij wel of niet de 
data van de computer wil ontvangen. 
Uiteraard zijn de onmisbare massa-
lijn en de afschermingslijnen niet 
vergeten. De sekundaire signalen zijn 
Paper Out of Paper Empty, Fault, 
Input Prime, ... onnodig om ze 
allemaal op te noemen omdat ze hier 
toch niet gebruikt worden. 
Op de interface-kaart van de Junior 
Computer bevindt zich de VIA 6522 
waarvan de twee poorten zonder 
voorafgaande ingreep gebruikt kun-
nen worden. Zoals te zien in het 
schema blijven de lijnen PA0 	PA5 
(voor de verwerking van speciale sig-
nalen bijvoorbeeld) ongebruikt. Voor 
de rest is de zaak vrij eenvoudig: 
de 8 databits (PBO 	PB7) geven 
niet alleen de komplete ASCI I-karak-
terset (7 bits), maar geven ook toe-
gang tot speciale printer-karakter-
sets (Griekse, Japanse, Cyrillische 
en Franse tekens, graphics etc.). 
De lijn CB2 op de 6522 geeft het 
"data-valid"-signaal. Dit is een im-
puls van een mikrosekonde of min-
der, die wordt uitgezonden binnen 
een mikrosekonde na de stabilisa-
tie van de databits op een poort B. 
Het uitzenden van die puls geschiedt 
automatisch en volgt na elke schrijf-
operatie op poort B. De pen PA7 is 
een ingang die het BUSY-signaal ont-
vangt. Via ingang PB6 wordt infor- 

matie naar de computer verstuurd 
voor wat betreft de modus waarin 
de printer verkeert; wanneer SE-
LECT logisch laag is, drukt de prin-
ter niets af. Ter informatie zij nog 
gezegd, dat het logische nivo van de 
SELECT-lijn ook beïnvloed wordt 
door de detektor die het eind van 
het papier signaleert; wanneer het 
papier in de printer bijna op is 
"de-SELECTeert" deze zichzelf. 
Volgt nu alleen nog het aansluit-
schema van de Centronics-konnek-
tor en een klein programmaatje, 
geschreven voor de DOS Junior, 
waarmee u het beste uit deze pa-
rallel-interface kunt halen. Daar-
bij valt op, dat de konfiguratie van 
de in- en uitgangs-poorten bij het be-
gin van elk karakter wordt her-
nieuwd. De ASCII-kode van het af 
te drukken teken moet niet in de 
akkumulator zijn op het moment 

PB0 	PB7: 8 BITS DATA OUTPUT 
PA7 	: BUSY INPUT 
PA6 	:SELECT INPUT 
CB2 	: DATA STROBE OUTPUT 

dat de routine begint, maar de temp.-
buffer AHOLD; de inhoud van de X-
en Y-registers wordt namelijk niet 
"gesaved". De instruktie LDA 
AHOLD, die te vinden is aan het 
einde van de routine PAROUT, is 
noodzakelijk bij de DOS-versie van 
de Junior Computer die deze routine 
aanroept om het af te drukken 
karakter uit de buffer AHOLD te 
halen. Voor de gebruiker van de 
DOS Junior Computer merken we 
op dat het niet voldoende is deze 
routine te plaatsen vanaf lokatie 
$ 9E op adres $2317 te vervangen 
door $E1. 
De 1/0-instruktie, beschreven in het 
gebruikershandboek van Oh io Scien-
tif ic, laat een erg flexibele besturing 
van de printer toe; 10,08 alleen al is 
voldoende om de printer te akti-
veren; 10, 09 aktiveert de seriële en 
parallelle uitgang van het systeem. N 

PB IS OUTPUT 

PA6 & PA7 ARE INPUTS 

CB2 OUTPUTS DATA STROBE 
GET SELECT BIT 
EXIT IF SELECT IS LOW 
WAIT FOR BUSY LINE LOW 
GET CHARACTER 
PRINT IT WITH STROBE 

CENTRONICS INTERFACE WITH VIA/6522 

24E2 A2 FF 	PAROUT LDXIM $FF 
24E4 BE 02 FB 	 STX 	PBDD 
24E7 E8 	 I NX 
24E8 BE 03 FB 	 STX 	PADD 
24EB A2 A0 	 LDXIM $A0 
24ED BE 0C FB 	 STX 	PCR 
24F0 2C 0 FB BUSY 	BIT 	PAD 
24F3 10 08 	 BPL 	RTS 
24F5 70 F9 	 BVS 	BUSY 
24F7 AD 63 23 	 LDA AHOLD 
24FA BD 00 FB 	 STA 	PBD 
24FD 60 	RTS 	RTS 
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51 
gebufferde 
triac-aansturing 

Een bekend nadeel van vrijwel alle 
elektronische komponenten is dat 
ze meer of minder temperatuur-
gevoelig zijn. Weliswaar vallen triacs 
onder de onder temperatuurgevoelige 
komponenten, maar desondanks "re-
ageren" ze nogal rigoureus als de 
omgevingstemperatuur echt te laag 
wordt; ze doen namelijk helemaal 
niets meer! Dit komt omdat triacs bij 
lage temperaturen meer gate-stroom 

nodig hebben. Vaak worden de triacs 
door opto-couplers getriggerd, die 
deze grotere stroom niet meer 
kunnen leveren. In tegenstelling 
tot de "gewone" triacsturingen is 
deze van een versterkertrapje voor-
zien, zodat in alle omstandigheden 

voldoende gate-stroom geleverd kan 
worden. 

Transistor Ti vormt het versterker-
trapje. Het "signaal" van de opto-
coupler wordt hiermee ruim 
voldoende versterkt. Kondensator 
C2 fungeert als kapacitieve weer- 
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