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Samenvatting 

De "Typofoon" is een spraakresponsie-eenheid die gekoppeld wordt aan een 
elektronische schrijfmachine.* Het apparaat geeft in spraak terugmelding van 
alle handelingen di e op het toetsenbord van de schrijfmachine worden verricht en 
maakt het visueel gehandicapten op deze manier mogelijk op een nonnale 
typemachine , geen brailletypemachine dus, te (leren) typen. 
Het huidig e model van de Typofoon is niet voor productie geschikt vanwege het 
feit dat het apparaat zodanig gebouwd is dat de kostprijs te hoog zou worden. 
Ook zijn er componenten gebruikt die inmiddels verouderd zijn. 
Dit verslag beschrijft hoe het huidige model uitgaande van de eisen 
Typofoon gesteld worden, verbeterd kan worden tot een model dat 
productie geschikt is. Het verslag is bedoeld als hulpmiddel bij de 
realisatie. 

die aan de 
w~l voor 

technische 

* De Typofoon wordt in detail besproken in de volgende twee referenties: 

- Kroon , J . N Ontwerpspecificatie t.b.v. de productie van de Typofoon 
IPO Memorandum no. 272 

- Kroon, J.N. De Typofoon . Het industri~le prototype van een spraak
responsie-eenheid voor de Olympia ESW 100 KSR tenninal 
IPO Eisenblad no. 102 
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Voorwoord 

Terugkijkend op de stage, waarop dit verslag betrekking heeft , kan ik 
concluderen dat deze voor mij bij zonder leerzaam is geweest. 
Omdat de stage tot doel had om te onderzoeken hoe een al bestaande schakeling 
geschikt gemaakt kon worden voor productie, werd ik zowel met technische, als 
met economische aspecten geconfronteerd, hetgeen een interessant geheel vormde. 
Ik wil hierbij degenen bedanken, die mij tot steun z1Jn geweest . 
Met name: Mijn stagebegeleider, Ronald Waterham, en Herman Ossevoort, voor de 
vele keren dat zij mij behulpzaam zi_in geweest bij al mijn vragen . 
Ook wil ik diegenen bedanken, die het mij mogelijk gemaakt hebben de nodige 
informatie te verkrijgen. 
En, last hut not least, bedank ik René Verhoeven en Gwan Tan voor het feit dat 
ZlJ alt i_id voor een goede sfeer zorgden in de ruimte waarin ik tijde ns deze 
stage vertoefde . 
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1 Inleiding 

In 1983 werd door medewerkers van de instrumentatiegroep van het Instituut voor 
Perceptie Onderzoek (IPO) een prototype van de "Typofoon" gerealiseerd Oitt. 1 
en 2). De Typofoon is een zelfstandige spraakresponsie-eenheid, welke 1n 
combinatie met een Olympia ESW 100 KSR een sprekende schrijfmachine vormt. 
Hoewel deze versie van de Typofoon speciaal voor genoemde schrijfmachine is 
ontworpen, kan de Typo foon in principe op elke schrijfmachine, computerterminal 
of tekstverwerker worden aangesloten. 
De Typofoon geeft een gesproken terugmelding van alle handelingen welke met de 
schrijfmachine -worden uitgevoerd, direct, dan wel achteraf op commando. De 
Typofoon kan ondermeer in de volgende situaties worden ingezet: 

typeschool voor visueel gehandicapten, 
privé schrijfmachinegebruik door visueel gehandicapten, 
visueel gehandicapten in beroepssituatie, 
typescholen voor niet-gehandicapten, 
als communicatiehulpmiddel voor motorisch, geestelijk en meervoudig 
gehandicapten. 

Ondanks zijn kwaliteiten is de Typofoon tot nu toe echter nog niet door een 
fabrikant in productie genomen. De reden hiervoor is dat bij de technische 
realisatie van het prototype slechts weinig op aspecten als pri_is en optimaal 
gebruik van de gebruikte componenten is gelet. 
Het aanvankelijke doel van de stage, waarop dit verslag betrekking heeft, was 
het realiseren van een versie van de Typofoon die wel voor productie geschikt 
is. Na een grondige bestudering van de oorspronkelijke versie van de Typofoon 
bleek echter dat de werkzaamheden om dit doel te bereiken een dusdanig grote 
omvang hadden dat deze niet in één stage voltooid zouden kunnen worden. 
Daarom werd het doel van de stage tot het volgende gewijzigd: 

Het geven van een duidelijke uiteenzetting van de technische eisen die aan de 
Typofoon gesteld worden, 
Bepalen welke componenten van de oorspronkelijke versie van de Typofoon voor 
verbetering of vervanging in aanmerking komen, 
Een zo groot mogelijk gedeelte van de verbeteringen theoretisch (en evt. 
practisch, indien de tijd dit toelaat) uitwerken, waarbij suggesties gegeven 
dienen te worden m.b.t. de toe te passen werkwijze. 
Opmerkingen dienen gemaakt te worden m.b.t. problemen die in de praktijk 
kunnen optreden. 

Het zal duidelijk z1Jn dat dit verslag voornamelijk als hulpmiddel zal gaan 
dienen bij de realisatie van een versie van de Typofoon die geschikt is voor 
product ie. 
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2 Een kritische beschouwing van de huidige scha~~~ng 

2 . 1 .!_fl_l_ e id i ng 

Om tot verbetering van de huidige schakeling over te kunnen gaan heb ik deze 
eerst grondig bestudeerd. Hierbij kwamen de onderdelen aan het licht m.b.t. 
welke de huidige schakeling verbeterd kan worden. neze punten worden in dit 
hoofdstuk opgesomd, waarbij een korte toelichting gegeven wordt. Een verdere 
uitwerking van de diverse onderwerpen vindt in de volgende hoofdstukken plaats. 

1. De voeding levert alleen +Sven Ov. Een de/de converter maakt hiervan 
-6v en +12v. 

2. Het display is duur. Het bevat een ingebouwde de/de converter die 50v-dc 
levert. Het hoeft daarom alleen met Sv gevoed te worden. 
Het heeft een ingebouwde microprocessor voor de besturing. 

3. De schakeling bevat een sterk verouderd RAM (lK X 8). 
4. Het ROM is opgebouwd uit 4 EPROMS van elk 4K X 8 bit. In totaal dus 

16K X 8 bit (16K byte). 
5. De microprocessor, een Motorola MC 6809 kan eventueel door een ander 

model vervangen worden, dat beter geschikt is voor toepassing in de 
Typo foon. 

6. Het systeem bevat zowel seri~le als parallelle I/0 circuits, waardoor 
een ACIA en een PIA nodig zijn. 

7. Er wordt gebruik gemaakt van een TDA 1011 audioversterker die een grote 
schakeling voor het audiocircuit met zich meebrengt. D.w.z. de versterker
schakeling bevat veel condensatoren die een grote capaciteit en omvang 
hebben. Bovendien moet de versterker gekoeld worden. 

8. Het toetsenbord bestaat uit losse functietoetsen, die op de printplaat 
zijn gesoldeerd. 

Ad 1. De de/de converters zijn duur en veroorzaken bovendien storing in het 
audiocircuit. Daarom kan beter gebruik gemaakt worden van één voe
ding die alle benodigde spanningen levert. 

Ad 2. Men kan beter een display gebruiken waarbij de voedingsspanningen 
extern toegevoerd worden. (Een display dat dus geen de/de converters 
bevat). 
Men kan de aansturing van het display met de microprocessor realiseren, 
die ook de besturing van de rest van de schakeling verzorgt. 
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Het 1s dus niet nodig een display te gebruiken dat een ingebouwd e 
microprocessor bevat (mits men ervan uitgaat dat er één centrale 
microprocessor wordt toegepast). Op deze manier wordt het display een 
stuk goedkoper dan het display dat in het huidige model van de Typofoon 
wordt gebruikt . 

Ad 3. Het spreekt vanzelf dat een RAM gebruikt moet gaan worden dat ook in 
de toekomst nog goed verkrijgbaar is. Liefst in CMOS vanwege de dissi
patie. 

Ad 4. Wanneer men één ÈPROM gebruikt van 256K levert dit een goedkopere 
realisering van het ROM-geheugen dan de huidige 4 EPROMS. Bovendien 
wordt de adresselectie hierdoor eenvoudiger, waardoor een decoder kan 
vervallen. 

Ad 5 Een microprocessor uit de MCS-51 serie van Intel is zeer geschikt voor 
toepassing in de Typofoon. Dit wordt in hoofdstuk 6 toegelicht. 

Ad 6 In het huidige model van de Typofoon is een PIA nodig t . b.v. het uit
lezen van het keyboard. Wanneer gebruik gemaakt wordt van een latch 
en e en buffer is deze PIA niet nodig . Gebruik van een latch en een 
buffer om een keyboard uit te lezen biedt bovendien de volgende twe e 
voordelen: 
- Latch en buffer zijn standaard logische I.C.'s en dus goedkoop. 
- Met de latch en het buffer kan het keyboard permanent stand-by 

gezet worden . Dit is nodig omdat het, ter besparing van stroom, 
gewenst is de microprocessor zoveel mogelijk in Power-Down te 
laten gaan. 

Ad 7. Het huidige audiocircuit moet beslist vervangen worden. Er zijn diver
se schakelingen die veel compacter zijn en waarmee toch hetzelfde of 
een beter resultaat kan worden verkregen. 

Ad 8. Het toetsenbord dat in het huidige model van de Typofoon wordt gebruikt, 
is hiervoor niet erg geschikt. (Het is o.a. niet vochtbestendig, hetgeen 
wel gewenst is). Het is mogelijk een toetsenbord te gebruiken dat een 
ve e l hogere kwaliteit heeft en bovendien goedkoper is. In hoofdstuk 8 
worden diverse toetsenborden besproken, die zeer geschikt zijn voor 
toepassing in de Typofoon. 

3 



3 Eisen m.b . t. de Typofoon 

Dit hoofdstuk gee ft de eisen we e r , waaraan de Typofoon dient te voldo en. De ze 
eisen, we lke zijn overgenomen uit litt. 1 en 2 , hebben b e tr ekking op hardwar e , 
software, vonngeving en ergonomie . Ook zullen de conclusies ge gev e n worden di e , 
m.b.t. de technische aanpak bij het verbeteren van de Typofoon , bij de 
interpretatie van deze eisen getrokken zijn. 1 

3.2 Uiteenzetting van de ~sen 

Vonngeving en ergonom~~ 

Voor ee n mogelijke vonngeving van de kast verwijs ik naar de fot o op pag. 9 van 
de ontwerpspecificaties van de Typo foon ( litt. 1). De kast mag zowe l in me taal 
als in kunststof uitgevoerd worden. 
De bedieningso rganen dienen als volgt geplaatst te worden: 

-Voorkant 

-Bovenkant 

-Opbouw 
-Achterkant : 

Twe e koptelefoonaansluitingen waarvan er minstens één de luid 
spr e ke r uitschake lt . Hoofdschakelaar met lichtindicatie en vo e l
baar schakelmoment. 
3X3 functietoetsen, 
volumeregelaar (een schuifpotentiometer, zodat de stand van de 
vol1..Il'ller egelaar op gevoel vastgesteld kan worden), 
luidspreker achter perforatie, 
eventueel een hoofdschakelaar 
display (optioneel) 
netaansluiting, 
zeke ring , 
Din-chassisdeel, 
RS-232 chassisde el 
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De functietoetsen 

-ruime afmetingen (min. l 5Xl5 mm) 
-voelbaar schakelmoment 
-centrale toets met bobbeltje 
-toetsen uitstekend boven afdekplaat 
-contrastrijke opdruk (Haas Helvetica Medit.nn) 
-toetsen eventueel verlicht (Hierdoor zal de tekst op de toetsen voor een 
slecht-ziende nog leesbaar zijn) 

In figuur 3-1 worden voorbeelden gegeven voor opdruk van tekst en 
symbolen. 

spraak alfabet snelheid ~ ABC >> 

woord woord woord 
terug herhalen verder ◄ ~ 

_.. 

nummer 
regel 

herstel herhaen NR ◄ ► ~ 

Fig. 3-1 Voorbeelden van tekst en symbolen voor de functietoetsen (Uit litt. 1) 

Het display moet, gezien de pr1Js, optioneel blijven. De gebruiker 
moet kunnen kiezen uit minimaal vier mogelijkheden, welke ook ach
teraf uitwisselbaar blijven, te weten· 

1. Geen display, kast zonder opbouw 
2. Kleinletterdisplay in opbouw (In het huidige model het type 

IEE FLIP 3600-14-020) 
3. Grootletterdisplay in aparte behuizing voor gebruik op statief 
4. Grootletterdisplay, bevestigd op de schrijfmachine 
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Het microprocessorsysteem 

Het microprocessorsysteem dient te bevatten: 
Een microprocessor (niet persé de MC 6809) 
Een EPROM voor opslag van het programma en de spraakgegevens. 

De I/0 van de microprocessor dient het volgende te realiseren: 

1. Seri~le input van de externe aansluiting op de schrijfmachine of 
een computer,etc. 
De schrijfmachine wordt d.m.v. een RS-232 poort (150 baud) gekoppeld 
aan de Typofoon. Het display wordt tevens via een RS-232 poort aangestuurd 
Cl 200 baud) . 

2. De input van het 3X3 toetsenbord geschiedt seri~el, dan wel parallel 
(afhankelijk van de systeemopbouw, in het huidige systeem parallel). 
Met drie toetsen kunn en instellingen gewijzigd worden, de resterende zes 
zijn bedoeld voor het terugluisteren van eerder getypte tekst en als hulp 
bij het lokaliseren. 
Onder lokaliseren wordt hier verstaan: Bepaling van de plaats in de zin 
waar de schrijfkop van de typnachine staat, bijv. t.b.v . het verbeteren van 
typfouten. 

De spraaks~hesechip 

Afhankelijk van de gebruikte chip genereert een spraaksynthesechip uit een 
aantal bits spraakdata (32 bits voor de MEA 8000) steeds één spraaksegment. De 
duur van zo'n spraaksegment wordt bepaald door de spraakdata zélf. (8, 16, 32 of 
64 msec.). 

Buiten de spraakchip wordt het geluidssignaal gefilterd en versterkt. Het volume 
dient m.b.v. een schuifpotentiomete~ instelbaar te zijn. 
De mogel ij khe id om het signaal van een eventueel aangesloten cassette recorder 
(diktafoon) bij het spraaksignaal op te tellen en daarna naar de luidspreker- of 
hoofdtelefoonaansluiting te voeren dient aanwezig te zijn. 

De software 

Hiervoor verwijs ik naar het eisenblad van de Typofoon (litt. 2). 
Belangrijk is om op te merken dat de software m.b.t. het huidige model van de 
Typofoon bestaat uit een geassembleerd Pascalprogramma. Het voordeel hiervan 1s 
dat het programma beter leesbaar is dan wanneer het rechtstreeks in 
assemblertaal geschreven zou zijn. Een nadeel is echter dat deze werkwijze een 
inefficrnnt geheugengebruik tot gevolg heeft. Men zal in de prakt ijk dus een 
afweging moeten maken tussen leesbaarheid van het programma en efficientie van 
het geheugengebruik. 
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De gehele schakeling, inclusief de bedieningsorganen en de connectoren dient, 
indien mogelijk, op één printplaat gemonteerd te worden. (eenvoudige montage , 
-;;para t ie--;-n- pr~d uc tie) . 

Wat de hardware betreft blijkt dat er een grote vrijheid m.b.t. de systeemopbouw 
bestaat. Wel moet er goed gelet \,j()rden op de protocollen m.b.t. de RS-232 
aansluiting en de functies die de spraaksynthesizer moet kunnen vervullen. 
Verder is men vr1J in het kiezen van resp. de microprocessor, ROM en 
RAM-geheugens, spraaksynthesizer en opbouw van het I/O-circuit. 
De strengste eisen worden door vormgeving en ergonomie opgelegd. Deze eisen 
hebben vooral betrekking op het type kast, de uitvoering van de functietoetsen 
en schakelaars. 
M.b.t. de eisen voor het display worden geen getalwaarden gegeven; noch m.b.t. 
de prijs, noch m.b.t. afmetingen en helderheid. Als eisen waaraan zeker voldaan 
moet worden kan men echter uitgaan van de eigenschappen van het display dat in 
het huidige model van de Typofoon gebruikt wordt (zie hoofdstuk 5). 
Vanwege het feit dat het display voor slecht zienden goed afleesbaar moet zijn 
kan men in ieder geval concluderen dat geen gebruik gemaakt mag worden van 
L.C.D.-displays (helderheid te gering). Verder mogen de karakters niet te klein 
zijn. 
In de vakgroep E.M.E. aan de T.H. Eindhoven is onderzoek gedaan naar de 
eigenschappen van diverse displays ( zie stageverslag M. Smulders, litt. 3). Bij 
dit onderzoek is een display naar voren gekomen dat ook in de Typofoon zeer goed 
bruikbaar is. Dit display zal in hoofdstuk 5 besproken worden. 
In hoofdstuk 4 wordt een audioversterker besproken die zeer goed in de Typofoon 
gebruikt kan worden. Hoofdstuk 8 beschrijft een onderzoek naar diverse bruikbare 
typen functietoetsen. 

De RS-232 aansluiting (uit litt.l) 

Protocol: 
logisch "l": Tussen -3v en -25v 
logisch "O": Tussen +3v en +25v 
Belangrijk Het bereik tussen -3v en +3v 1s ongedefinigerd. 
Zie figuur 3-2 
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U<v) 

t 
+2 S 

+3 

0 verboden 
bereik 

- 3 

-2 S 

Fig.3-2 To eg e laten spanningsniveau's voor de RS-232 signalen 

bitrate 150 baud: 110 baud instelbaar 
Overdrachtsformaat: 1 startbit, 8 databits, 2 stopbits 

Startbit 
Stopbits 

logisch "O" 
logisch "l" 

Verdere informatie is te vinden 1n de ontwerpspecificatie van de Typofoon 
(litt. 1). 
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4 De audioversterker ------- - - - --

4.1 Inleiding 

Bij het ontwerpe n van d e audioversterker was mijn streven een schake ling te 
gebruiken di e zo weinig mogelijk componenten bevat . De versterker dient een 
red el ijk uitgangsvermogen te hebben. Vanwege h e t feit dat men bij het gebruik 
van de Typo foon toch dicht bij de luidspreker zit, hoeft dit uitgangsvermogen 
echter niet zeer hoog te zijn. Een versterker die goed voldoet is de LM388. Deze 
audioversterker wordt in de praktijk veelvuldig toegepast in schakelinge n 
waarbij men zich dicht bij de luidspreker bevindt. Ik heb daarom besloten 
bove ngenoemd e verst e rker te gebruiken. De schakeling, welke ik heb toegepast, 1s 
overgenome n uit de specificaties m.b.t. de LM388 (litt. 8). Zie figuur 4-1. 
In dit hoofdstuk wordt beschreven op welke manier ik te werk ben gegaan an te 
onderzoeken hoe deze versterker het beste gebruikt kan worden . 

.,.,.. .. 

1l 

l 
Fig. 4-1 Versterkerschakeling zoals deze 1n litt. 8 wordt gegeven. 

4 . 2 _Het gebruik_van de LM388 

Het streven 1s om 
uitgangsvermog e n van 

deze versterker zodanig te gebruiken dat het maximale 
de versterke r zo dicht mogelijk benaderd wordt, terwijl er 
vervorming in het uitgangssignaal optreedt . Volgens de zo weinig mog e lijk 

specificatie van d e 
dan O ,4v zijn . Dus 
schakeling volgens 
bedraagt l,SW. 
Aangezien het hier om 
waarover d e verst e rker 

LM388 mag de topwaarde van de ingangsspanning niet groter 
0 ,28v effectief. De versterking bedraagt voor bove nstaande 
de specificaties 20X en het maximale uitgangsvermogen 

versterking van spraak gaat loopt het frequentiegebied 
optimaal moet we rken van ongeveer SOOHz tot ca . SkHz. 

9 



(litt. 7). Buiten dit frequentiegebied mag het gedrag van de versterker m.b.t. 
frequentiekarakteristiek en vervonning dus minder goed zijn omdat signalen met 
een frequentie die hoger ligt dan SkHz uitgefilterd kunnen worden m.b.v. een 
laagdoorlaatfilter. 
Strikt genomen zou men een banddoorlaatfilter moeten gebruiken, zodat 
frequenties van 0-500Hz niet doorgelaten worden. Argumenten die voor een 
banddoorlaatfilter pleiten ZlJn: 
1. Voor lage frequenties bevindt zich in het stemgeluid slechts weinig 

infonnatie. 
2. Bij gebruik van een banddoorlaatfilter kunnen storingen die zich 1n 

de frequentieband van 0-SOOHz bevinden (o.a. SOHz storing t.g.v. 
netvoeding) worden uitgefilterd. 

Een banddoorlaa t filter zal echter een schake 1 ing met zich meebrengen die vee 1 
complexer is dan wanneer een laagdoorlaatfilter wordt toegepast. Daarom verdient 
het de voorkeur in eerste instantie een laagdoorlaatfilter toe te passen. 
Wanneer blijkt dat men daarbij teveel hinder ondervindt van storingen in de 
frequentieband van 0-SOOHz kan men alsnog een banddoorlaatfilter toepassen . 
Ik ben ervan uitgegaan dat een laagdoorlaatfilter zal worden toegepast. 
Te bepalen zijn achtereenvolgens: 

1. Die maximale waarde v.d. ingangsspanning waarbij de versterker over het 
betreffende frequentiegebied optimaal werkt. 

2 . De gewenste afsnijfrequentie van het laagdoorlaatfilter aan de ingang. 
3. De optimale waarde v.d. belasting, waarbij uitgegaan wordt van een 

belasting van 4 , dan we l 8 Ohm. 

De gewenste informatie wordt d.m.v. de volgende metingen verkregen: 
Zowel hij een belasting van 4 01-on, als een belasting van 8 01-on 

a. Bij verschillende topwaarden van de ingangsspanning de frequentiekarak
teristiek Vu(f) bepalen. 
- Uit deze karakteristieken de versterking en het uitgangsvennogen over 

dát frequentiegebied, waarover de karakteristiek een vlak verloop 
heeft, bepalen. 

- Nagaan of dit frequentiegebied het gewenste frequentiegebied omvat. 
b. De maximale uitgangsspanning en het maximale uitgangsvermogen, waarbij 

een nog acceptabele vervonning optreedt, meten. 

De ingangsspanning kan begrensd worden m.b.v. een instelpotmeter achter het 
L.D.F. aan de ingang. 

Meetresultaten en conclusies 

Grafi e ken, waarin de 
bijlage l .(De lezer 

mee tresultaten zijn uitgezet zijn terug te vinden in 
zal opme rken dat enkele van deze grafieken merkwaardige 

Mogelijke oorzaken voor deze "deuken" zijn het omschake len "deuken" vertonen. 
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van het meetbereik van de meetapparatuur tijdens de metingen of 
niet-lineariteiten in het gebruikte IC.) 
Uit deze metingen blijkt het volgende 

Zowel bij een belasting van 4 Ohm, als een belasting van 8 Ohm verlopen de 
karakteristieken m.b.t. Vu(f) bij verschillende ingangsspanningen vanaf ca. 
500Hz tot ca. 10 kHz vrijwel volkomen vlak. 
Hieruit kan geconcludeerd worden dat deze versterkerschakeling uitstekend 
geschikt is voor toepassing in de Typofoon, waarbij het gewenste 
frequentiegebied loopt van 500Hz-5kHz. Het optimale filter aan de ingang zou dus 
een banddoorlaatfilter zijn met een doorlaatband die loopt van 500Hz tot SkHz. 
Zoals eerder vermeld zal geen waarneembare extra storing en ruis aanwezig ZlJn 
wanneer ook het frequentiegebied van 0-SOOHz wordt doorgelaten. On het filter 
niet onnodig complex te maken kan men daarom een laagdoorlaatfilter met een 
af snij frequent ie van SkHz gebruiken. Een der ge 1 ijk laagdoorlaat filter wordt 
beschreven in het applicatierapport van de MEA 8000 (litt. 7). 
In het huidige model van de Typofoon wordt echter gebruik gemaakt van een 
laagdoorlaatfilter met een afsnijfrequentie van ca. lOkHz. Gebleken is dat ook 
op deze wijze een acceptabele geluidsweergave wordt verkregen. De reden hiervoor 
is dat er zich slechts weinig storing en ruis in de frequentieband van 5-lOkHz 
bevindt. Daarom zal dit filter ook bruikbaar z1Jn. Het wordt in de volgende 
paragraaf beschreven, alsmede de begrenzing van de ingangsspanning tot de 
gewenste waarde. 
Uit de metingen m.b.t. de audioversterker 1s gebleken dat de maximale 
versterking en het maximale uitgangsvermogen, waarbij een nog acceptabele 
vervonning optreedt, worden verkregen bij een belasting van 8 Ohm. De 
ingangsspanning dient dan begrenst te worden tot O, 18Veff. Uit de grafieken 
m.b.t. de maximale uitgangsspanning en het maximale vermogen waarbij geen 
waarneembare vervorming optreedt blijkt wP.derom dat bij een belasting van 8 Ohm 
het beste resultaat wordt verkregen. Het maximale vermogen bedraagt ongeveer 
1,45W. Tabel 4./1 vat het optimale resultaat samen. 
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Tabel 4./1 Grootheden voor optimaal gebruik va~~~M38~ 

Optimale belasting Rl=8 Ohm 

Max. uitgangsvermogen waarbij de Pu,max=l ,45 w 
vervorming niet waarneembaar lS 

Optimale begrenzing V.d. ingangs spanning (Vi,eff)max=O ,18v 

Bijbehorende maximale uitgangsspanning (Vu,eff)max=3,17v 

Versterking 17,6 maal 

Uitgangsvermogen Pu=l ,25 w 

Het schema van de versterkerschakeling wordt weergegeven 1n figuur 4-2 

7 

Vil 

18n 11( 

101( • 
8 .n. ,nl ~5 

10.T\12 I\C . 2,7 

-

Fig. 4-2 Schema van de versterkerschakeling 

4.3 Beschrijving van een goed bruikbaar laagdoorlaatfilter 

Het filter dat hier beschreven wordt, wordt ook in het huidige model van de 
Typofoon gebruikt. M.b.v. de specificaties van de MEA 8000 kan berekend worden 
wat de paramet e rs van het filter moeten zijn om het ook te kunnen gebruike n in 
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een schakeling die gebruik maakt van de LM388 i.p.v. de audioversterker die 1n 
het huidige model gebruikt wordt (een TDA 1011). Zie figuur 4-3. 

Volgens de specificaties van de MEA 8000 geldt: 
Als Iref=O,l mA Iout =1,7 mA max 

Als Ire f=O, 3 mA Iout =5 
max 

mA 

Voor de schakeling geldt: Ire f=O ,05 mA, dus Iout =( 1, 7 /2) mA. Dit komt overeen max 
met O ,85 mA. 
T.o.v. Rl (470 Ohm) 1s de impedantie van de rest van het netwerk zeer groot, 
zodat Vl,max overeenkomt met (0,85X470) mV = 0,4 V 

Yrt'f~b 
lr"1~A 

Sv_ 
MEA 1.7K 
8000 

ÎM-Q85mA L-IDnH R 2'600n Cèl.1/ S,6 K -
R1•1.70n r C ►100nF R3-27K 10 K 2 

Fig. 4-3 Schema van het laagdoorlaatfilter 

De begrenzing van de ingangsspanning van de audioversterker (V2 in figuur 4-3) 
wordt als volgt bepaald: 
Aangezien het filter vrijwel niet verzwakt over z1Jn doorlaatgebied, mag, indien 
de MEA 8000 als spraaksynthesizer wordt gebruikt, verondersteld worden dat de 
topwaarde van de spanning over R3 maximaal 0,4V bedraagt. Dus 0,28V effectief. 
Om ervoor te zorgen dat de ingangsspanning van de audioversterker maximaal 0,18V 
bedraagt (de optimale waarde van deze spanning), kan men een serieschakeling van 
een instel potmeter van 10 kOhrn en een weerstand van 5 ,6 kOhrn gebruiken. Zie 
figuur 4-3. 

4.4 ~ogelijke problemen in de~tijk 

Hier volgen nog twee opmerkingen waarmee men 1n de prakt ijk rekening dient te 
houden. 
T.b.v. stabilisatie van de versterkerschakeling en om te voorkomen dat de 
versterker gaat oscilleren is het verstandig om achter de potmeter, v66r de 
ingang van het I.C. een RC-netwerkje te plaatsen. Verder 1s het verstandig een 
koppelcondensator in de schakeling op te nemen die ac-koppeling realiseert om te 
zorgen dat de de-instelling van de verschiltrap, die zich in het versterker-IC 
bevindt, onafhankelijk blijft van de stand van de potmeter. Bovendien \y()rdt 
m.b.v. de koppelcondensator een hoogdoorlaatfilter gerealiseerd, zodat er zich 
voor de ingang van de audioversterker een banddoorlaatfilter bevindt. Dit levert 
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een gunstige situatie, waarvoor de redenen reeds in par. 4-2 veI:lleld werden. 
Een en ander wordt weergegeven in figuur 4-2. Het RC-netwerk_ie wordt gevonnd 
door de weerstand van lK en de condensator van lnF: de koppelcondensator is de 
condensator van lOnF. 
Verder dient opgemerkt te worden dat bij realisatie van het reeds bestaande 
prototype van de Typofoon is gebleken dat de manier waarop de luidspreker wrdt 
ingebouwd een belangrijke rol speelt bij de geluidsweergave. 
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Volgens de ontwe rpspecificatie van de Typofoon (litt.l) moet het visuel e display 
gezien word en als opt ie t .b .v. type-instructeurs, visueel gehandicapten met 
voldoende rest-visus en bij gebruik van de Typofoon op typescholen voor 
niet-gehandicapten. 
De eisen m.b.t. het display worden niet specifiek weergegev e n . . De eigenschappen 
van het display dat in het huidige model van de Typofoon gebruikt wordt kunnen 
echter wel als een minimale vereiste beschouwd worden. Hier zal in het vervolg 
van uit worden gegaan. 
Het huidige model bevat ee n display van het type IEE FLIP 3600-21-020, een 
vacuUmfluorescentiedispla y (VFD) . 

Specificaties van het display IEE FLIP 3600-21-020 (uit litt. 1) 

20 karakters per regel (He t display bevat één regel) 
karakterhoogte 5 mm 
5X7 dot matrix display 
on-board microprocessor-controller 
TTL-niveau s e ri~le commmunicatie : 1200 baud 
voeding 5v d.c. 
on-board de/de converter 
afmetingen: breedte 15,75 cm 

hoogte 4 cm 
diept e 5 cm (inclusief aansluitingen) 

1. De ingebouwd e microprocessor en de/de converter maken het display duur . 
2. De ingebouwd e de/de converter veroorzaakt bovendien 

storing in het audiocircuit. 
3. I.p.v. TTL-bouwstenen zou vanwe ge de dissipatie beter van CMOS 

gebruik gemaakt kunnen worden . 

Ad 1. Het is bet e r een display zonder ingebouwde microprocessor te ge
bruike n. De besturing van het display zou dan m.b.v. de microprocessor 
die toch al in de schakeling aanwezig is kunnen gebeuren. 

Ad 2. Aangezi e n alle voedingsspanningen geleverd zullen gaan worden door 
een apart e voeding , zal een de/de converter in het toekomstige 
mod e l kunn en vervall e n . 

In de nu volg e nd e parag rafen wordt een display beschreven dat zeer goed 
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bruikbaar is voor de Typofoon. Aan de vakgroep E.M.E. van de T.H. Eindhoven is 
door een aantal stagairs onderzoek gedaan m.b.t . een groot aantal displays. Alle 
gegevens die in het vervolg van dit hoofdstuk gegeven zullen worden z1_1n 
overgenomen uit de stageverslagen van resp. M. Smulders (litt. 3) en H. Visser 
(litt. 4). 

5.2 Keuze van het display 

De grootste helderheid wordt verkregen bij gebruik van een 
vacuUmfluorescentiedisplay. Dit type display is bovendien relatief goedkoop in 

vergelijking met L.E.D. of L.C.D. displays. De dissipatie is laag in 
vergelijking met L.E.D. displays. Uit het onderzoek van eerder vernoemde 
stagairs z1Jn drie displays naar voren gekomen die voor de Typofoon goed 
bruikbaar zijn. 
Het betreft drie vacuUmfl uorescent ied ispl ays van het merk Fut aba, waarvan het 
type 16-LY-01 ZL de kortste levertijd heeft(*). Dit is natuurlijk gunstig 
wanneer men snel een nieuw prototype van de Typofoon wenst te realiseren. In de 
volgende paragraaf worden de eigenschappen van het laatstgenoemde display 
besproken. 
Een geschikte display-driver, waarbij de data parallel moet worden toegevoerd 1s 
de pPA 80 C. Aansturing van dit I.C. is direct door CMOS mogelijk. De prijs 1s 
laag en het I.C. heeft een korte levertijd(*). 
Gegevens over evt . bruikbare displays worden weergegeven in tabel 5./1, welke 1s 
overgenomen uit het stageverslag van M. Smulders (litt. 3). 

* 
Het Futaba display 16-LY-OlZL is op voorraad leverbaar door Alcom Electronics 
te Cape lle a/d IJssel. De levertijd bedraagt 2 tot 4 weken . De prijs is Fl. 
104 , - excl. B.T.W. 
De displaydriver uPA 80 C is op voorraad leverbaar door de firma Malchus te 
Schiedam. De levertijd bedraagt 14 dagen. De prijs is Fl. 4,56. 
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Tabel 5./1 Gegevens over bruikbare displays (uit litt. 3) 

Futaba Futaba Futaba 
Type display 16-MY-0lZL 20-MY-0lZ 16-LY-01-ZL 

V.F.D. V.F.D. V.F.D. 

Letterafmeting 9 X 5 10 X 5 12,5 X 7 
hoogte X breedte (mm) 

afstand waarop goed 1, 9 2, 1 2,7 
afleesbaar (m) 

Afstand waarop juist 2,6 2,9 3,6 
afleesbaar (m) 

Aantal karakters 16 20 16 
per regel 

Maximale 2luminantie 750 750 750 
( Cd/m ) 

Voedingsspanningen (v) 38,5_ 42,5_ 47 
6,2: 7,5: 7~2-

Afmetingen (mm) 175 X 25 205 X 34 205 X 34 

Prijs per stuk Fl. 75,- Fl. 94,- Fl. 104,-
excl. B.T.W. 
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5.3 Gebruik van het Futaba Fluorescent Displar type l~~LY-OlZL 

De informatie die in deze paragraaf gegeven wordt is overgenomen uit het 
stageverslag van H. Visser (litt. 4). 

Genoemd display heeft 16 digits, elk bestaande uit 19 segmenten, waaronder een 
apostrof('), een komma en een punt. Het heeft 37 aansluitpunten: twee voor het 
filament, zestien voor de grids (selectie karakterpositie) en negentien voor de 
anodes (segmenten). 
Overeenkomstige anodes (segmenten) v.d. digits zijn doorverbonden waardoor het 
niet mogelijk is om gelijktijdig op verschillende posities verschillende 
karakters te doen oplichten. Het is dus wel mogelijk één karaktergelijktijdig 
op meerdere posities te doen oplichten. Door de verschillende anodes te sturen 
kan een karakter gekozen worden, door een grid te sturen kan de positie van dat 
karakter op het display gekozen worden. De kleur van de karakters is groen. 
Het filament wordt warm, emitteert elektronen welke door de positieve anodes (de 
segmenten welke aangestuurd zijn) aangetrokken worden. Ze botsen hier tegen en 
de betreffende segmenten lichten op (fluorescentie). Door de grid voldoende 
negatief t.o.v. het filament te maken wordt de elektronendoorgang belemmerd en 
de segmenten lichten niet meer op. 
Selectie van de anodes gebeurt door ze een positieve spanning te geven; selectie 
van de grids (karakterpositie) gebeurt door ze met de aarde te verbinden. Dus, 
wanneer de grid aan aarde ligt kunnen de segmenten op de betreffende positie 
oplichten; wanneer de grid een negatieve spanning heeft kunnen de segmenten op 
de betreffende positie niet meer oplichten. 
Wanneer men kijkt in de beschrijving van het Futaba V.F.-display (bijlage 2.1), 
ziet met het basic dynamic drive circuit. Voor het type 16-LY-OlZL geldt: 
Eb, Ec = 47 V= 
Ek = 10 V 
Ef = 7, 2 V_ 

Uit de gegevens 1.n bijlage 2.1 blijkt dat de anodes niet constant mogen 
oplichten. Het gevaar bestaat dan dat het anodemateriaal beschadigd wordt 
(vergelijk dit met het inbranden van een punt op een oscilloscoop). 
De datasheet (bijlage 2.2) geeft een maximale tijd (pulsbreedte) aan van 80 
usec. met een maximale duty-cycle van 1/20. 
In het Basic Drive Circuit in bijlage 2.1 ziet men dat zowel de anodes als de 
grids gepulst aangestuurd worden, resp. met de spanningen eb en e . Het 1s 
echter ook mogelijk een vorm van aansturing toe te passen waarbij calleen de 
grids gepulst aangestuurd worden en het signaal op de anodes constant gehouden 
wordt. Deze vorm van aansturing is door H. Visser bij zijn gebruik van het 
display toegepast (litt.4). 
Het display kan niet direct aangestuurd worden, er moeten displaydrivers 
gebruikt worden. Een goede keus (redelijk goedkoop, korte levertijd) is de NEC 
pPA BOC (bijlage 2.3). Hiervan zijn er vijf nodig. Deze kunnen elk zeven pennen 
aansturen. De aansluiting is als in het Basic Drive Circuit in bijlage 2.1, met, 
in dit geval: 
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Benaming aansluiting 

GND 
-5V 

Vd . lSp 

gehanteerde spanning 

5V 
GND 

45V 

Voor de sturing van de grids is het handig een multiplexer te gebruiken. Dan 
hoeft slechts een 4-bits-signaal i.p.v. een 16-bits-signaal gebruikt te worden 
om de karakterpositie te bepalen. Men dient er dan wel rekening mee te houden 
dat genoemde display-drivers inverteren. De ingang van de display-driver moet 
dus "O" zijn om een grid of anode aan te sturen. Een multiplexer met active-low 
uitgangen is de HEF 4515. 
Voor verdere informatie m.b.t. het gebruik van het display verwijs ik naar het 
verslag van H. Visser (litt. 4). 
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6 Het RAM, het EPROM en de Microprocessor 

6.1 Het RAM en het EPROM 

In het huidige model wordt een RAM gebruikt van een sterk verouderd type, dat nu 
al bijna niet meer verkrijgbaar 1.s. Daarom kan beter een ander RAM gebruikt 
worden. 
Bruikbare typen z1.Jn: 
6116, grootte: 2K X 8 
6264, grootte: 8K X 8 
Beide z1.Jn statische RAM-geheugens die 1.n prijs slechts weinig verschillen 
(prijsverschil ca. Fl .3,-). 
In het huidige model worden vier EPROMS gebruikt (elk 4K X 8 bit) van het type 
2732. De adressering van deze vier EPROMS vindt plaats m.b.v. een decoder 
741S155, die de signalen van de R/W uitgang van de 6809 en de adreslijnen A

13
, 

A
14

, A
15 

gebruikt (A
15 

en R/W gebruikt m.b.v. een nandpoort). 

Eenvoudiger en goedkoper is om één 16K X 8 of één 32K X 8 EPROM te gebruiken. De 
prijs van deze beide EPROMS zal in de praktijk weinig verschillen. Bovendien 
vervalt op deze manier de decoder en een nandpoort. 
Bruikbaar zijn EPROMS uit de 27256-serie of uit de 27C256-serie. Het laatste 
type is in CMOS uitgevoerd en heeft dus een geringe dissipatie. 
Een bruikbaar type is het EPROM 27C256 
Grootte: 32K X 8 
Prijs (begin 1986): Fl.21,-

6.2 De Microprocessor 

Het biedt grote voordelen een microprocessor uit de MCS-51 ser1.e te gebruiken om 
de volgende redenen: 
Het betreft nieuwe techniek,dus 

Nu veel voorhanden en goedkoop 
Meer mogelijkheden, waaronder: 
* Multiple-purpose I/0 poorten 
* Meervoudige interrupt-control 
* Standaard serial interface 
* Goede power-control mogelijkheden 

Voor gedetailleerde informatie m.b.t. de MCS-51 serie verwijs ik naar het 
Intel Microcontroller Handbook (litt. 9). 
Het huidige programma voor de microprocessor is in Pascal geschreven, hetgeen 
de leesbaarheid van het programma ten goede komt. Dit impliceert echter een 
slechter geheugengebruik dan wanneer het programma rechtstreeks in 
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assembleertaal geschreven zou zijn. Men zal in de praktijk dus een afweging 
moeten maken tussen 

Programma in Pascal: 
Leesbaarheid van het programma goed, echter minder efficient 
geheugengebruik. 

Programma rechtstreeks in assembleertaal: 
Dit is handiger als de processor gebruikt wordt als controller 
i.p.v. als "rekenaar". 

De uitlezing van het keyboard kan eenvoudig gebeuren m.b.v. Memory- Mapped 
keyboard scanning. Wanneer een keyboard met een matrix-circui_t wordt gebruikt, 
zijn hiervoor een latch en een buffer-IC nodig. Bij de uitlezing wordt dan eerst 
data in de latch ingeklokt. Deze wordt op een matrix-struktuur gezet (de 
horizontale lijnen van het keyboard). Vervolgens wordt de data van de verticale 
lijnen van het keyboard in het buffer ingelezen. 
Een meer gedetailleerde beschrijving is te vinden in litt. 5, par 4.3.5. 
Als een keyboard met een Single-Pole: Common-Bus circuit wordt gebruikt, is 
alleen een buffer nodig. Qua eenvoud van uitlezing komen beide circuitsoorten 
overeen. 
N.b. wanneer een keyboard een Single-Pole; Common-Bus circuit heeft betekent dit 
dat de bedrading onder de toetsen geen matrix-struktuur heeft , maar dat alle 
toetsen een verbinding hebben met êên gemeenschappelijke draad. In figuur 6-1 
worden schetsmatig resp. een matrix- en een Sing le-Pole; Common-Bus circuit 
weergegeven. 

Matrix S ingle-Pole; Common-Bus 

Fig. 6-1 Twee circuit-soorten 
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7 .1 pe benodigde voedingsspanningen en stromen 

Zoals eerder vermeld is het gewenst gebruik te maken van één voeding die alle 
benodigde voedingsspanningen levert, zonder dat daarbij gebruik gemaakt wordt 
van de/ de converters. On deze voeding eenvoudig te kunnen real is eren 1s een 
transformator nodig die me e rdere spanningen aan de secundaire zijde levert. Deze 
trafo zal dus volgens specifieke eisen samengesteld moeten worden. 

+12V is nodig voor de audioversterker, waarvan het uitgangsvermogen, Pu, 
maxi~aal l,SW bedraagt. (Zie de specificaties van de LM 388, litt.8). 
Rekening houdend met dissipatie wordt het vermogen van de audioversterke r 
ruim genomen: 2W 
De voedingsspanning van de audioversterker bedraagt 12V= De stroom die de 
voeding t.b.v. deze versterker moet kunnen leveren bedraagt dus 2W/12V = l/6A 
=ca. 166mA. Deze stroom wordt afgerond op 200mA. 

Voor de spanningen t.b.v. de RS 232 signalen 1s er een 
tussen -3V_ en -25V_ voor het ene niveau en tussen +3V= 
andere nivëau (Zie pär. 3.3) . 
Er worden vier lijnen gebruikt, te weten: 

Cl e ar to se nd ( CTS) 
Request to send (RTS) 
Receive data (RX) 
Transmit data (TX) 

ruime keuze, nl. 
en +25V voor het 

(Zie eventueel bijlage N van litt. 1 m.b.t. de 
aansluitingen en het schema van de schakeling van 
Typo foon). 

definitie van de RS 232 
het huidige model van de 

Vanwege het feit dat de apparatuur (typemachine, computer , etc.) die op deze 
lijnen kan worden aangesloten een ingangsweerstand in de orde van kOhms 
hee ft, zal de gemiddelde stroom door deze vier lijnen tezamen nooit meer dan 
ca. SOmA bedragen. 
Daar de spanning +12V_ toch al aanwezig is, ligt het voor de hand om voor de 
twee niveau's van de RS 232 signalen -12V_ en +12V_ te hanteren . 
N.b. In het huidige model van de TypofoÖn wordt gebruik gemaakt van -6V= en 
+12V_, alleen vanwege het feit dat de gebruikte de/de converter deze 
span~ingen levert. 
De totale stroomopname van de audioversterker en 
bij +12V_ bedraagt dus maximaal ca. 250mA. De 
signalen -behorend bij -12V= bedraagt maximaal ca . 
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De spanningen -45V , -35V en 7,2V_ zijn nodig t.b.v. het display. 
Deze spanningen z1jn het eenvoudigst te verkrijgen wanneer de trafo een 
aparte winding heeft voor de 7 ,2V- en een aparte winding met een aftakking 
heeft t.b.v. de spanningen -45V= en -35V=. Het ontwerp van de trafo zal dan 
ook zodanig gericht zijn. 
M.b.v. de gegevens die in bijlage 2.1 voor het Futaba Display 16-LY-OlZL 
gegeven worden kunnen de maximale stromen berekend worden die bij deze 
spanningen horen. Bij deze berekeningen wordt ervan uitgegaan dat er slechts 
êén karakter tegelijk oplicht op het display (Hetgeen bij de Typofoon het 
geval is). Verder wordt ervan uitgegaan dat gebruik gemaakt wordt van display 
drivers van het type pPA 80 C. (Zie bijlage 2.3 voor gegevens m.b.t. deze 
display driver). De pull-down weerstanden die weergegeven worden in het Basic 
Dynamic Drive Circuit in bijlage 2.1 hebben bijgevolg een waarde van 100 
kührn. 
De spanningen -45V_ en -35V_ worden verkregen door een aftakking te maken in 
een secundaire winding waarover, v66r ge 1 ij kr icht ing en st ab il isat ie, een 
wisselspanning van 50V_ staat. Deze winding zal de maximale stroom voor de 
anodes en het grid van het oplichtende karakter moeten kunnen voeren, alsmede 
de maximale stroom die door de pull-down weerstanden loopt. 
Voor de anodestroom per karakter, Ib/digit, geeft de datasheet in bijlage 2 . 1 
een maximale waarde van 8mA, indien 16 segmenten oplichten. Een karakter 
bestaat uit 19 segmenten , zoals ver.neld in par. 5.3. Van deze 19 segmenten 
worden er 16 gebruikt voor het vormen van een letter. Deze 16 segmenten 
zullen echter nooit allen tegelijk oplichten. Wanneer men beziet hoeveel 
segmenten voor elke afzonderlijke letter van het alfabet nodig zijn, kan men 
een schatting maken van het aantal segmenten dat gemiddeld oplicht. Ruim 
genomen zullen dit er 8 zijn. 
Ook dient rekening gehouden te worden met het feit dat de maximale duty
cycle 1/20 bedraagt. Aldus komt men op een maximale anodestroom van: 

(het gedeelte v.d. segmenten dat oplicht) X (max. duty-cycle) X 

(totaal aantal karakters v.h. display) X (Ib/digit) = 

8/16 X 1/20 X 16 X 0,008 = 3,2 mA 

Eveneens volgens bij lage 2 .1 bedraagt de maximale gr id stroom per karakter, 
Ic/digit = 9mA. ne gridstroom is dus maximaal: 

(max. duty-cycle) X (aantal karakters v.h. display) X (Ic/digit) = 

1/20 X 16 X 0,009 = 7 , 2mA 

De maximale stroom door de pull-down weerstanden wordt als volgt bepaald: 
Gemiddeld zijn er 8 segmenten aan en is er ~ên grid dat aangestuurd wordt. 
(De aansturing van dit grid bepaalt de karakterpositie). Er ZlJn dan 
gemiddeld 9 pull-down weerstanden waarover een spanning van SOV= staat. (Zie 
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het Basic Dynamic Drive Circuit in bijlage 2.1). 
Deze hebben elk een waarde van 100 kOhm. De maximale stroom door deze 
pull-down weerstanden tezamen bedraagt dus 4,SmA. 
De maximale stroom die de winding van SOV_ dus moet kunnen voeren is (3,2 + 
7,2 + 4,S)mA = 14,9mA. Deze wordt afgerond op lSmA. 

De spanning 7 ,2V_ 1.s nodig voor het filament. Volgens de specificaties 
(bijlage 2.1) bedraagt de stroom door het filament, If, 75mA. 
Deze stroom wordt t.b.v. het ontwerp van de trafo ruim genomen: 80mA. 

+SV_ is nodig t.h.v. het systeem rondom de microprocessor (microprocessor, 
spräaksynthesizer, I/0 poorten, etc.). 
De winding die t.b.v. deze spanning wordt gelegd moet bovendien ook de stroom 
van 15mA t .b.v. het display kunnen voeren die samenhangt met de spanningen 
-45V en -35V . 
De stroom di-e benodigd is voor het systeem rondom de microprocessor 1.s 
slechts bij benadering te bepalen vanwege het feit dat nog niet bekend 1s 
welke IC's in de nieuwe schakeling toegepast zullen worden. 
Een schatting is te maken door ervan uit te gaan dat gebruik gemaakt zal 
worden van resp. een microprocessor uit de MCS-51 serie, een MEA 8000 
spraakchip , een EPROM van het type 27C256 en een R&'1 van het type 6116 of 
6264. M b.t. de rest van het systeem rond de microprocessor kan men slechts 
nagaan welke IC's gebruikt zouden kunnen worden. In databoeken wordt dan de 
maximale stroomopname van de diverse IC's opgezocht. Wanneer al deze stromen 
opgeteld worden komt men op een waarde van ongeveer 70mA. 
De winding die t.b.v. SV_ wordt gelegd moet in totaal dus een stroom van ca. 
85mA kunnen voeren. T. b :-v. de dimens ionering van de voeding wordt hier een 
marge bovenop gelegd. Zodanig komt men op een waarde van lOOmA. 

Tabel 7./1 geeft de benodigde spanningen en bijbehorende stromen weer. 

Tabel 7./1 Benodigde spanningen en bijbehorende stromen 

+SV= I = lOOmA 

+12V I = 250mA = 

-12V = I = SOmA 

-4SV= 
I = 15 mA 

-35V = 

7,2V_ I = 80 mA 
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_Toegestane afwijkingen 

Indien CMOS-IC's voor het systeem rondom de microprocessor worden gebruikt, 
mogen grote variaties in de SV gelijkspanning optreden. (Zie hiervoor de 
databoeken m.b.t. de diverse IC's.) 
+12V_ en -12V_ mogen behoorlijk afwijken. Zie hiervoor het RS232 protocol. De 
audiÖversterker zal bij een spanning lager dan 12V ook nog goed werken, alhoewel 
het uitgangsvermogen hierdoor natuurlijk afneemt. 
Het spanningsverschil tussen -45V_ en -35V_ (Ek m.b.t. het display) mag vari~ren 
tussen 8V en 15V. - -
De wisselspanning van 7,2V mag +15 en -10 procent afwijken. Deze spanning moet 
tussen 6,SV en B,3V liggen. Het spanningsverschil tussen +SV_ en -35V= (Eb, Ec, 
voor het display) mag een waarde van 61V bereiken. -
De spanningen voor de displaydrivers pPA BOC zijn als volgt: 

Naam aansluiting 

GND 
0V 
Vss 

Gehanteerde spanning 

+SV 
GND 
-45V= 

De spanningen voor het display zijn: 

-v = -45V 
Eb~t~P 

= 
= 40V = 

Ek = lOV 
Ef = 7,2V_ 

Hierbij z1Jn resp. Eb, Ec en Ek verschilspanningen, dus niet t.o.v. GND (Zie 
evt. bijlage 2.1 waar deze spanningen toegelicht worden). 

Opgemerkt dient te worden dat bovenstaande spanningswaarden alleen van 
toepassing zijn indien displaydrivers van het type pPA BOC worden gebruikt. 
Bij de berekening van de trafo moet met twee belangrijke zaken rekening gehouden 
worden , te weten: 
1. In belaste toestand treedt t.g.v. het ijzer- en koperverlies van de 

transformator een spanningsverlies aan de secundaire zijde op. Bij 
gelijkrichten treedt dan nog eens een spanningsval van ca. 1,2V over de 
gelijkrichterbrug op (spanningsval over 2 diodes). De secundaire spanningen 
zullen dus zodanig gekozen moeten worden dat ook in belaste toestand de 
gewenste gelijkspanningen nog bereikt worden. 

2. In onbelaste toestand zal de gelijkspanning ongeveer een factor 2 
maal zo groot zijn als de effectieve waarde van de wisselspanning aan 
de secundaire zijde van de trafo. (Dit is het gevolg van het feit dat 
de afvlakkingscondensator zich in deze situatie zodanig oplaadt dat 
over deze condensator de topwaarde van de wisselspanning aan de secundaire 
zijde van de trafo staat). De afvlakkingscondensatoren moeten dus zodanig 
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gekozen worden dat zij deze spanning nog kunnen verdragen. 

Bovendien is het verstandig om bij de berekening de stromen door de secundaire 
spoelen ruim te kiezen. De draaddikte en het aantal windingen dat de secundaire 
spoelen bevatten wordt nl. mede bepaald door de stroom die deze windingen moeten 
kunnen voeren. Wanneer na realisatie van de trafo blijkt dat de stromen bij de 
dimensionering te klein zijn gekozen, is het vrijwel niet meer mogelijk de reeds 
gewikkelde spoelen aan te passen. Tabel 7 ./2 omvat de gegevens waar bij de 
berekening van uit zal worden gegaan. 

Tabel 7./2 Gegevens t.b.v. de berekening van de trafo 

Gewenste gelijksp. wissels p. aan Gelijksp.voor stroom door 
na afvlakking en secundaire zijde stabilisatie 1n secundaire 
stabilisatie V.d. trafo onbel. toe stand spoel 

+5V 9V 12,6V lOOmA 

+12V 15V 21V 250mA 

-12V 15V -21V 50mA 

-45V 50V -70V 15mA 

-35V 40V -56V 15mA 

/ 7,2V / 80mA 
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7.2 Berekening van de trafo 

Vanwege het feit dat ik de beschikking had over een artikel waarin de berekening 
van S0Hz voedingstrafo's met SILIC0RE-kern wordt beschreven Oitt . 10) ben ik 
uitgegaan van een SILIC0RE-kern. De berekeningen zijn aan de hand van dit 
artikel uitgevoerd. 
Om de trafo te kunnen realiseren moeten de volgende grootheden bepaald worden: 

Voor de primaire zijde 
1. Het aantal primaire windingen 
2 . De dra ad d ik t e 

Voor elke secundaire w~~~~ing 
1. Het aantal windingen 
2. De draaddikte 

Alle spanningen en strOT11en zijn bekend. Bovenstaande grootheden zijn nu m.b.v. 
tabellen en grafieken te berekenen. Deze zijn terug te vinden in litt.10. 
Ik geef hierbij de berekening. 
De gedaante van de trafo is als in figuur 7-1. Aan de secundaire zijde worden de 
windingen voor de diverse spanningen over elkaar heen gelegd. 

primaire 
winding 

secumai re 
winding 

Fig. 7-1 Trafo met Silicore-kern 

SPOELLICHAAH 

Wanneer een winding een middenaftakking heeft en bijv. bestaat uit N windingen, 
a kan men niet als volgt tewerk gaan: 

Eerst l/2N windingen leggen, een aftakking maken, daaroverheen nog eens 1/2 N 
windingen 1:ggen. De reden waarom dit niet kan is de volgende: a 
De totale draadlengte van de 2e helft van de windingen is groter dan die van de 
le helft van de windingen, zodat de inwendige weerstand van dit 2e stel 
winding e n dus ook groter is dan die van het le stel windingen. Daarom legt men 
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in de praktijk 
gewonden . Op deze 
gerealis eerd. 

1/2 N windingen, waarbij met twee draden tegelijk 
· a 1 d . manier wordt het beoogde doe op een goe e manier 

wordt 

De secundaire spoelen worden door isolatielagen gescheiden. De totale 
isolatieoppervlakte volgt uit de breedte van het koper, b , en de dikte van de 
isolatielaag_ies (ca. 0,2 mm). Er zijn vier secundaire spoe~~n, overeenkomend me t 
de vier secundair e spanning e n. Uit de keuze van de kern, die verderop toegelicht 
wordt, volgt : b =34 mm. De totale isolatieoppervlakte, A. 1 , volgt dus uit : 

CU iso 

A = (3 X 34 X 0,2) mm
2 = 20,4mm 2 

isol 

Bij de berekeningen is gebleke n dat deze waarde t.o.v . de andere oppervlakten 
verwaarloosbaar is en dus niet in de berekeningen hoeft te worden meegenomen. 
Figuur 7-2 geeft schematisch de primaire winding en de secundaire windingen 
weer, met bijbehorende spanningen en stromen. De gelijkspanning -35V die in het 
midden van de secundaire winding voor U2 wordt aangelegd zorgt ervoor dat U2 
rondom de juiste gelijkspanning vari~ert. (Zie bijlage 2 . 1). 

U1= 2 2ov_ 
I1,max=0.11A 

~ l U2=7,2V-
--... --3SV: 12 :80mA 

l U3:S0V_ 

40V_ I3=15mA 

111 
1 U4:9V. 

l4=100mA 

lli I US::15V_ Î 15=250mA 

lli 1 U6=15V_ 
16:SOnA 

Fig . 7-2 Schematische weergave van de trafo 

Berekeningen 

Zi e figuur 7-2 

Ul = 220V 
U2 = 7, 2V 12 = 80mA P2 = 0 , 58 VA (Schijnbaar vermogen) 
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U3 = sov 
U4 = 9V 
US = lSV 
U6 = lSV 

Het totale 
p = P2 sec 

We zoeken 
P . Dit 

sec d. m.b.t. lt 

13 = lSmA P3 = 0, 7 S VA 
14 = lOOmA P4 = 0,9 VA 
15 = 250mA PS = 3,75 VA 
16 = SOmA P6 = 0,75 VA 

schijnbare vermogen bedraagt dus: 
+ P3 + P4 + PS + P6 :! 7VA 

nu in tabel 1 van litt. 10 de kleinste transformatorkern met P2,max ~ 
blijkt het type Ql3 te zijn. Hierbij vat ik de relevante gegevens 
type kern nog eens samen. Zie tabel 7./3. 

Tabel 7./3 Gegevens m.b.t. de Ql3 Silicore-kern 

P2 ,max 20 VA 

h cu 11 mm 

b 34 mm cu 

A 374 2 mm 
cu 

Nl/ul 13,65 wind ./volt 

Nl/220 3000 windingen 

d 1/2 20 0, 18 mm 

Acul 150 2 
mm 

Acu2 224 2 
rmn 

Jmax 4,5 A/mm 2 

Uvv/U 0,23 (spanningsverlies sec. zijde) 

De maximale primaire stroom bedraagt: 11,max = (P2,max + Pcu + Py)/Ul = (20 
+4,45 + 0,40)/220 :! O,llA 
De berekening van het aantal windingen N2, N3, N4, NS en N6 aan de secundaire 
zijde gaat als volgt: 

Het aantal wikkelingen per volt, <N>, is bekend. Voor de kern van het 
type Ql3 geldt nl. <N> = Nl/Ul = 13,65 (tabel 7./3). 
De verliesspanning aan de secundaire zijde is Uv. Voor de Ql3 geldt: 
Uv= 0,23 X Usec. Het aantal wikkelingen voor elk der secundaire 
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spoelen volgt uit: N = <N> X [Usec + Uv] = <~> X [l,23]Usec = 
13,65 X 1,23 X Usec . 

Dus N = 16,79[V-l] X Usec. 

Invullen levert: N2 = 121 
N3 = 840 
N4 = 152 
NS 252 
N6 = 252 

De draaddikte voor deze wikkelingen kan bepaald worden m.b.v.de grafiek 
behorende bij tabel 2 in litt. 10. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het feit 
dat de maximale stroomdichtheid, Jmax, voor de betreffende kern bekend is (tabel 
7 ./3). Uit de grafiek wordt dan de draaddikte afgelezen die hoort bij de 
desbetreffende secu~daire stroom. Hierbij wordt dus de lijn gebruikt die hoort 
bij Jmax = 4,5 A/mm . 

Dus bijv. 12 = 80mA waaruit volgt 

Zo ook: 

d 2 = 0, 15 mm 
cu 

d 3 = 0,01 mm cu 

d 4 = 0, 15 mm cu 

d 5 = 0,3 mrn 
cu 

d 6=0,12mm 
cu 

Nu zijn alle gegevens bekend om de trafo te kunnen wikkelen. Tabel 7./4 vat deze 
gegevens nog eens samen. 
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Tabel 7 ./4 Gegevens m.b.t. de trafo 

Kern : Ql 3 Silicore-kern 

Winding Stroom Spanning Draaddikte Aantal windingen 

Primair I 1 ,max 220 V 0, 18 mm 3000 
Wl 0 ,11 A 

Secundair 

W2 80mA 7 ,2V 0, 15 mm 62 

W2a 80mA 7,2V 0, 15 mm 62 

W3 lSmA sov 0,07 nnn 467 

W3a lSmA sov 0,07 mm 374 

W4 lOÖmA 9V 0, 15 mm 152 

ws 250mA 15V 0,30 mm 252 

W6 SOmA 15V 0, 12 nnn 252 

~rking : De spanningen U3, U4, US en U6 mogen best enigszins afwijken van de 
opgegeven waarde. De spanning U2 moet echter vrij nauwkeurig zijn (6,SV < U2 < 
8 , 3V). Het is daarom verstandig de winding W2 als laatste te leggen (bovenop) 
zodat deze, indien nodig, nog gewijzigd kan worden. 
De aftakking voor 40V in winding W3 wordt als volgt aangebracht: 
Eerst wordt het aantal windingen gelegd dat overeenkomt met 40V (672 windingen). 
Dan wordt er een aftakking gemaakt. Vervolgens worden hieroverheen nog eens 168 
windingen gelegd. Het aantal windingen overeenkomend met 40V wordt eerst gelegd 
omdat door dit aantal windingen de grootste stroom loopt, terwijl de binnenste 
windingen natuurlijk de laagste inwendige weerstand hebben. 

7 .3 Uiteindelijke realisatie van de voeding 

De spanningen -45V_ en -35V_ worden gerealiseerd m.b.v. de secundaire wikkeling 
W3. Er kan enkel zi]d ige of tweezijdige gel ij kr icht ing worden toegepast. Vanwege 
het feit dat bij tweezijdige gelijkrichting een voeding verkregen wordt die 
beter gestabiliseerd is dan bij enkelzijdige gelijkrichting zal zoveel mogelijk 
van tweezijdige gelijkrichting gebruik gemaakt -worden. 
De gewe nste gelijkspanning kan vervolgens ook op verschillende manieren 
verkregen worden , te weten: 
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1. M.b.v. een we e rstand en een zenerdiode 
2. M b.v. een weerstand, een zenerdiode en een transistor 
3. M.b.v. een spanningsstabilisator (voltage-regulator) in IC-vonn. 

De drie methoden zullen aan de hand van een voorbeeld worden toegelicht. 
Vervolgens zal de uiteindelijke keuze worden verklaard. In dit voorbeeld zal het 
spanningsverlies in de trafo en over de diodes in de gelijkrichtingsbrug ter 
wille van de eenvoud niet in beschouwing genomen worden. Figuur 7-3 1 icht de 
eerste twee methoden toe. 

b. 

C. 

d. 

1 S JJF -1 + 100V SOY=--+ 

+ 

IR IL - -
R:280.fl 

lz f 39V -45,2 v= 

6V2 

pnp ---- '.lo)V 

+ Is -4S ,1V. 

♦ 

Fig. 7-3 Twee me thoden voor het verkrijgen van de gewenste gelijkspanning 

Figuur 7-3 b laat zien hoe de tweezijdige gelijkrichting gerealiseerd ~rdt . De 
gewe nste uitgangsspanning is in dit geval -45V=. Omdat een zenerdiode met e e n 
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zenerspann1ng, Vz, 
serieschakeling van 
serie. 

van 45V niet bestaat 1s 
twee ze nerd iodes benaderd. 

de spanning -45V m.b.v. een 
Deze zijn gekozen uit de BZX79 

Wanneer men de sperstroom, Iz, door de zenerdiodes groot genoeg kiest hebben 
deze de in figuur 7-3 weergegeven zenerspanningen. Volgens de specificaties 1s 
een waarde van Iz = 2mA gunstig. 
De gewenste uitgangsstroom is in dit geval 15mA. Als vuistregel kan men voor de 
capaciteit van de afvlakkingscondensatoren een waarde van lOOOpF/ A hanteren. Dit 
geeft in dit geval een waarde van 15pF. 

1 .Methode m.b.v. een weerstand en een zenerd iode (~ 7-3 c) 

Il= 15mA (belastingsstroom) 
Iz = 2mA (gewenste sperstroom door de zenerdiodes) 
De spanning over de weerstand , Vr, bedraagt 4,8V. Voor de stroom door de 
weerstand, Ir, geldt: 
Ir = Iz + Il = l 7mA 
De weerstandswaarde, R .. moet dus zijn: R = Vr/Ir ~ 280 Ohm. 
Voor de dissipatie in de zeners geldt: Pzener = Vz X Iz = 90,4mW. 
Het vermogen dat in de weerstand wordt gedissipeerd, Pr, bedraagt: 
Pr= Vr X Ir = 81,6mW. 
Het in totaal gedissipeerde vermogen bedraagt dus 172mW. 

Het grote nadeel van deze methode is dat Iz sterk zal veranderen bij grote 
veranderingen in de belasting, waardoor Vz sterk zal vari~ren. De 
uitgangsspanning is daardoor niet erg stabiel. 

2.Methode m.b.v. een zener en een transistor (Fig. 7-3 d) 

Voor de pnp-transistor wordt gekozen voor het type BC556B. Deze kan volgens de 
specificaties een zodanig grote collector- emitter spanning verdragen dat hij 
niet stuk gaat wanneer de belasting wegvalt. Deze transistor heeft eerya > 100. 
Bij de berekeningen wordt voorf een waarde van 100 gekozen. 
Voor figuur 7-3 d geldt: 

Vz = 45,8V 
Iz = 2mA 
Ic = V,Î /( 1+/3)] X Ie :! Ie = _55mA 
Ib = Ic//3 :! Ief-3 = 15 X 10 A 
Ibis dus t.b.v. de berekening van de weerstand R te verwaarlozen t.o.v. Iz. 
Bijgevolg: 

Ir = Iz = 2mA 
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Vr = 4,2V 
R = Vr / Ir S! 2 , 1 kOhm 
Pzener = Vz X Iz = 91,6mW 
Pr= Vr X Ir = 8,4mW 
De uitgangsspanning bedraagt ongeveer -45,lV zodat voor de emitter
collectorsanning van de transistor geldt: 
Vee:! 50 - 45,lV :! 4,9V 
Het in de transistor gedissipeerde vermogen bedraagt dus 
Ptrans e Ic X Vee= 15 X 4,9mW e 73,5mW 
Dit ged iss ipeerde vermogen is weliswaar iets hoger dan het bij methode 1 
gedissipeerde vermogen,maar bij deze methode zal, bij verandering van de 
belastingsstroom. de verandering in de basisstroom van de transistor e1en factor 
S kleiner zijn. Daardoor zal de verandering in Iz, en dus ook in Vz zeer klein 
l;ijn, zodat de uitgangsspanning stabieler zal zijn dan bij methode 1. 

3.Methode m.b.v. een voltage-regulator in IC-vorm 

M.b.v. een voltage-regulator kan op eenvoudige wijze een goede 
spannings s tab il isat ie gerealiseerd worden. Wanneer er een volt age-regulator zou 
bestaan die een spanning van 45V levert, zou de spanningsstabilisatie 1n dit 
geval zelfs met slechts één component gerealiseerd kunnen worden (de 
voltage-regulator zélf). Er bestaat echter geen voltage- regulator die een 
spanning van 45V levert. Daarom dient men, indien men de spanning van 45V m.b.v. 
een voltage-regulator wenst te realiseren, twee extra weerstanden aan te 
brengen. In dit voorbeeld zijn de IC's van het type LM 137HV of het type LM 
237HV of het type LM 337HV van National Semiconductor geschikt. 
M b.v. twee extra weerstanden kan de uitgangsspanning van deze IC's tussen -1 ,2V 
en -47V ingesteld worden. 
Figuur 7-4 geeft weer hoe de schakeling er uit gaat zien als dit type IC wordt 
gebruikt. 

-,,;..f 
+100 V 

-Vin 

34 

,20 L,

1
10 Uf 

1
45V 

"'KJ V : 

4,2K 

- - - ~ + 



Fig . 7-4 Methode m.b.v. een voltage-regulator in I.C.-vonn 

Het schema is overgenomen uit het National Semiconductor Handbook (litt.8). 
1 Vout ! wordt door het IC zodanig bij geregeld dat er steeds een spanning van 
1,25V tussen de adjustment-aansluiting en de uitgang staat. Er loopt dus een 
stroom van ongeveer 10 ,4mA door Rl (Rl = 120 Ohm). Volgens de specificaties 
voert de adjustment-aansluiting een zeer kleine stroom (50-lOOuA). Deze is 
verwaarloosbaar t.o.v. de stroom die door Rl loopt zodat gesteld kan worden dat 
Rl en R2 een gelijke stroom voeren. 
Voor de potmeter R2 geldt: 

R2 = ( lvoutl/l,25V - 1) X Rl Ohm 

In dit geval: 

R2 = ( 45V/l ,25V - 1 ) X 120 Ohm= 4,2 kOhm 

Voor de condensator Cl, die voor de stabiliteit vereist is kan men volgens de 
specificaties een tantaalcondensator van luF of een elco van lOuF gebruiken. 
De dissipatie Pr, in de weerstanden Rl en R2, Pr, bedraagt: 
Pr 2 468mW (De stroom door de beide weerstanden bedraagt 10,4mA). 
De stroom die door de regulator vloeit bedraagt: 
Il + Ir = 25 .4mA 
De dissipatie in de regulator bedraagt dus 5V X 25,4mA = 127mW. 
De totale dissipatie bedraagt dus 595mW. 

De dissipatie blijkt bij deze methode meer dan drie maal zo hoog te z1Jn als bij 
methode twee. Verder is de stabiliteit van de uitgangsspanning bij methode twee 
en drie vergelijkbaar. Bovendien levert methode twee de gewenste gelijkspanning 
op een goedkopere manier. Methode twee verdient daarom de voorkeur. 
Figuur 7-5 geeft weer hoe de totale voeding gerealiseerd zou kunnen worden. Bij 
de keuze van de componenten (zener + transistor of voltage-regulator, evt. 1n 
combinatie met weerstanden) is hier de dissipatie als criterium genomen. 
Bij de realisatie van de gelijkspanningen -45V_ en -35V_ is geen tweezijdige 
gelijkrichting toegepast. Tweezijdige gelijkriëhting is- hier niet mogelijk 
vanwege het feit dat m.b.v. één secundaire winding, d.m.v. een aftakking, twee 
verschillende gelijkspanningen gerealiseerd worden. Bij tweezijdige 
gelijkrichting zou hierbij een diode in een van de gelijkrichterbruggen stuk 
gaan. Daarom is hier gekozen voor enkelzijdige gelijkrichting. 
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8 De functietoetsen (Keyboard) 

8.1 De eisen m.b.t . het keyboard 

De eisen m.b.t. het keyboard , welke overgenome n zijn uit litt 
volgt : 

Ruime afmetingen voor de functietoetsen (min . 15 X 15 mm) 
Centrale toets met bobbeltje (kan opgeplakt worden) 
Toetsen uitstekend boven de afdekplaat 
Contrastrijke opdruk van tekst en/of symbolen 
Toetsen eventue e l verlicht 
3 X 3 toetsen 

Aan deze eisen kunnen nog enkele wensen toegevoegd worden : 

l, luid e n als 

Om het gehe e l zo robuust mogelijk te maken is het beter gebruik te maken van een 
keyboard dat bestaat uit één geheel, i.p.v. losse toetsen. Het apparaat wordt 
door blinden en slechtzienden gebruikt, zodat het niet onwaarschijnlijk is dat 
een gebruiker, die tijdens het gebruiken van de Typo foon bijvoorbeeld een kop 
koffie nuttigt, op het toetsenbord morst. Daarom is het gewenst dat het 
toetsenbord vochtbestendig is. Bovendien mag het toetsenbord niet te duur z1Jn. 
In dit hoofdstuk zullen diverse keyboards met elkaar vergeleken worden. 

8.2 Beschouwing omtrent verschillende typen keyboards 

Om g e richt naar een keyboard te kunnen zoeken put ik uit resultaten van een 
eerder onderzoekje m .b.t. keyboards. In het memorandum m.b.t. dit onderzoek 
worden diverse bestaande keyboards met hun eigenschappen beschreven (zie 
"Overwegingen t.a.v. de keuze van het keyboard van de C.S.H. II", litt. 6). 
In h e t nu volgende wordt een samenvatting gegeven van de informatie die in het 
betreffende memeorandum gegeven wordt m.b.t. keyboards die geschikt zijn voor de 
Typo foon. Daarna zal het type keyboard genoemd worden waar t .b .v. de Typo foon 
voor gekoze n is. Ook zal deze keuze gemotiveerd worden. 

Mogelijke uitvoeringsvormen van een keyboard 

1. Me chanisch keyboard, een matrix van mechanische druktoetsen. 
2. Keypad , een matrix van kopersporen op een print , met geleidend rubber 

als contactmateriaal. 
3. Membraan keyboard, een matrix van folieschakelaars. 
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1. ~et mechanisch keyboard 

Dit keyboard wordt samengesteld uit conventionele (losse) druktoetsen en wordt 
afgemonteerd op een printplaat. Het is niet vuil- of vochtbestendig. 
De aansturing van dit keyboard is eenvoudig te realiseren m.b.v. een 8-bits 
latch en een 8-bit buffer. De uitlezing vergt dan niet meer dan enkele 
instructie-cycli van een microprocessor. Een manier waarop deze uitlezing m.b.t. 
een keyboard met een matrix-circuit gerealiseerd kan worden wordt beschreven in 
het rapport "Technische beschrijving van de Compacte Spraak Hulp, CSH I, (lit t. 
5). De manier van uitlezen wordt daar als "Memory-mapped keyboard scanning" 
omschreven. 

Bij het Keypad worden op een print d.m.v. koperbanen verschillende contact
eilandjes gerealiseerd. Op deze eilandjes komt een bovenlaag van geleidend 
rubber, waarna het geheel met een folielaag wordt afgedekt. Keypads worden 
bijvoorbeeld toegepast in telefoontoestellen met druktoetsen. 
Een Keypad is vuil- en vochtbestendig. 
Een nadeel is dat het Keypad op maat gemaakt moet worden (tenzij het gewenste 
formaat al standaard door de fabrikant gemaakt wordt). Afgezien van de 
aanmaakkosten, is de prijs van een Keypad ca. Fl. 100,-. 
De hoogte van de toetsen is 10-20 mm. Aansturing en uitlezing van het Keypad 1s 
indentiek aan die van het mechanisch keyboard. 

3. Membraan keyboard 

Qua werking is dit keyboard goed vergelijkbaar met de eerder genoemde keyboards. 
Het verschil zit hem in de uitvoering van de schakelaars. De contact lagen zijn 
op een folie gerealiseerd (zilver op een polycarbonaatlaag opgedampt). Daardoor 
blijft de totale dikte van het keyboard beperkt tot ca. 1 mm. 
De producent realiseert het keyboard volgens de door de klant opgegeven 
afmetingen. Het is dus gunstig dat de afmetingen vrij bepaald kunnen worden. De 
prijs zal hierdoor echter vrij hoog zijn, maar als er eenmaal een mal is lopen 
de kosten snel terug: 
Bij afname van grote series ca. Fl. 20,- per stuk. 
Bij afname van 10 stuks ca. Fl. 100,- per stuk. 
Een membraan keyboard is niet alleen vuil- en vochtbestendig, maar ook bestand 
tegen verschillende chemicali~n. 
De bovenkant is vlak, maar op bestelling kan om iedere toets een opstaand randje 
geleverd worden. Het keyboard 1s zeer geschikt om plaatjes op de toetsen te 
plakken. 
Aansturing en uitlezing van het membraan keyboard 1s identiek aan die van het 
mechanisch keyboard. 
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Conclusies 

De eigenschappen van de verschil lende keyboards zijn nog eens 1n korte vonn 
opgesomd in tabel 8./1. 
Om tot een juiste keuze van het keyboard te komen, worden de eisen nogmaals 
herhaald. 

De functietoetsen moeten ruime afmetingen hebben (minimaal 15 X 15 mm) 
De toetsen moeten een voelbaar schakelmoment hebben 
Er moet een centrale toets met bobbeltje zijn 
De toetsen moeten boven de afdekplaat uitsteken 
Er moet een contrastrijke opdruk zijn 
Er moeten 3 X 3 toetsen zijn, eventueel verlicht 

Gewenst: 

Vuil- en vochtbestendig 
Goed leverbaar, ook in de toekomst 
Lage kostprijs 
Keyboard dat i.v.m. de stevigheid uit één geheel bestaat 

We vergelijken de keyboards aan de hand van deze eisen en wensen. 
Het mechanisch keyboard valt af vanwege het feit dat het moeilijk en duur is om 
een dergelijk keyboard vuil- en vochtbestendig te maken. 
Het Keypad heeft een goede vuil- en vochtbestendigheid. Het heeft toetsen die 
uitsteken boven de afdekplaat en een voelbaar schakelmoment . Het vormt daarom 
een goed alternatief . De kostprijs ligt bovendien niet hoog (Fl. 100,-). 
Het membraan keyboard vormt ook een goed alternatief vanwege zijn goede vuil- en 
vochtbestendigheid en lage kostprijs bij grote series. Membraan keyboards kunnen 
uitgevoerd worden met een voelbaar schakelmoment. De toetsen steken niet uit 
boven de afdekplaat maar dit gebrek kan opgevangen worden door het feit dat de 
toetsen omg eve n kunnen worden door een opstaande rand, zodat het weinig 
problemen zal geven om "blind" de juiste toets te vinden. Dit is de reden waarom 
men de eis dat de toetsen boven de afdekplaat moeten uitsteken kan laten 
vervallen wanne er gebruik wordt gemaakt van een membraan keyboard. 
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Tabel 8./1 Eigenschappen van de verschillende keyboards (uit litt.6) 

Type keyboard Mee hanisch Keypad Membraan 
keyboard keyboard 

Aftnet ingen 10-20 10-20 1 
dikte 10 mm 

Aantal vast vast vast 
toet sen 

vuil/vocht- slecht goed zeer 
bestendig goed 

Prijs Fl.100,- Fl.100 Fl.20,-

Verkrijgbaar- goed goed goed 
heid 

Vereiste latch latch latch 
hardware buffer buffer buffer 

Vereiste eenvoudige eenvoudige eenvoudige 
software se anning se anning scanning 

Uit de beschouwingen volgt dat het best gezocht kan worden naar een keypad of 
een membraan keyboard. Het membraan keyboard zal waarschijnlijk het beste 
bruikbaar zijn omdat de opzet is dat de Typofoon in de toekomst in grote series 
geproduceerd zal gaan worden. Daardoor zal het membraan keyboard de laagste 
kostprijs opleveren. Duidelijk is ook gebleken dat een membraan keyboard een 
zeer hoge kwaliteit heeft. 

8.3 Geschikte keyboards 

Navraag van documentatie m.b.t. keypads en membraan keyboards leverde een aantal 
geschikte keyboards op. Deze zullen in deze paragraaf besproken worden. Het 
aantal keyboards dat afgenomen wordt bleek in zeer grote mate de prijs te 
be~nvloeden. De keyboards zullen per leverancier besproken worden . Een 
adressenlijst van de betreffende leveranciers is terug te vinden in bijlage 4. 
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l .Merk Grayhill: leverancier: _Rodelco Electronics 

Membraan keyboards 

voelbaar en hoorbaar contact 
verlichting mogelijk 
elke opdruk mogelijk 

Beschouwde typen 

3 X 4 toetsen 
toetsen 2 cm van elkaar 
frame om keyboard nodig 
standaard kleuren: rood , blauw, wit 

Aantal stuks met pr lJ S per stuk 

Art . nr. soort circuit 1-49 

89AB2 matrix $15,- ;Fl.41,10 

89AC2 Single-Pole $16,- ; Fl.43,85 
Common Bus 

Frame-pr ijs $1 ,50 ; Fl .4, 10 

voelbaar en hoorbaar contact 
verlichting mogelijk 

50-99 100-499 

$12,75 ; Fl . 35 ,- $11 ,25 ; Fl . 31 , -

$13,60 :Fl.37 ,- $12,- :Fl.33,-

$1 ,28 :Fl.3,50 $1, 13 ; Fl. 3 ,-

op toetsen kan me n zelf tekst aanbrengen doordat de toetsen e e n afneembaar, 
transparant kapj e hebben. 

Beschouwde typen 

3 X 4 to e tsen 
toetsen 2 cm van elkaar 
standaard kleuren: rood, blauw, wit 
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Aantal stuks met pr ijs per stuk 

Art. nr. soort circuit 1-49 50-99 100-499 

84AA1 2 of 7 $11 , 66 ;Fl . 32,- $9,91 ;Fl . 27,15 $8,75 ;Fl . 24,-

84AB1 matrix $10,60 ; Fl. 29 ,- $9,01 :Fl.25,- $7,95 ;Fl.22,-

84AC1 Single-Pole $11,13 ; Fl. 30 ,- $9,46 : Fl.26,- $8, 35 ; Fl .23 ,-
Common- Bus 

Deze firma kan membraan keyboards vrijwel geheel naar de wensen van de klant 
produceren,o.a.: 

toetsen met voelbaar contact 
verlicht 
opdruk naar wens 

Navraag naar de prijs van e~n membraan keyboard met 3 X 3 toetsen me t een 
toetsafmeting van 15 X 15 mm leverde bij afname van 100 stuks een prijs van 
Fl.25,- per stuk op. 
Bij afname van de eerste 100 stuks moet echter een extra pr1Js van Fl.2000,
betaald worden voor het opstarten van het productieproces. 
De stukprijs bij afname van de eerste 100 stuks bedraagt dus Fl.45,-. 

RS Component5_1_Leverancier: Mulder Hardenberg 

Beschouwd~ typen 

Art. nr. 331-253 
prijs per stuk (ong e acht aantal stuks) : Fl.34,40 

Eigenschappen 

4 X 3 toetsen 
ronde toetsen me t een doorsnede van 19 mm 
voe lbaar contact 
opstaande rand rondom de toetsen om gemakkelijk de goede toets te kunnen 
vind en 
bove n de toets e n bevindt zich een uitschuifbare sheet waarop zich aan de en e 
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zijde standaard-text bevindt. Aan de andere zijde kan men zelf text of 
symbolen aanbrengen door op de sheet te schrijven of te typen . 
standaard text zwart op witte ondergrond 
lichtindicatie is mogelijk 
uitgaande lijnen zijn al met een connector verbonden 

Art. nr. 331-269 

Eigenschappen 

Gelijk aan art . nr. 331-253 , echter hier gaat het om 4 X 4 toetsen . 
Prijs per stuk, ongeacht het aantal stuks: Fl.34,85 

Art. nr. 333-568 

speciaal bedo e ld voor ontwikke ling van prototypes 
leverbaar in pakketten , waaronder een pakket dat een 4 X 4 keyboard bevat 
voelbaar contact 
opstaande rand rondom de toetsen 
als het standaard keyboard meer toetsen bevat dan nodig 1s kunnen de 
overtollige t oetsen afgesneden worden 
er is al een connector aan het keyboard bevestigd 
het is mogelijk om text op de toetsen te schrijven 
transparante strip om over de toetsen heen te plakken wordt bijgeleverd 
kleur van de toetsen: beige; omgeving van de toetsen: bruin 
verlichting mogelijk 
het keyboard wordt tegelijk met enkele andere keyboards geleverd 
Prijs per pakket: Fl.229,35 
N .b . De oorzaak van deze hoge pr1Js is het feit dat één pakke t meerdere , 
verschillende soorten membraan keyboards bevat . 

Beschouwd type : IP65 sealed keypad: art. nr. 336-630 

Eigenschappen 

aantal toetsen : 4 X 4 
afm e ting toetsen : 6 X 6 mm 2 

hartafstand toetsen : 2 cm 
rubber laag over de toetsen 
pakke t met afd ekplaatjes voor de to e tsen wordt b ij ge 1 ev e r d , bevattende 10 
stuks van elk van de volgende kleuren : 
wit, oranje, groe n , charc oal, geel , 
Vervo lgens ook plaatjes met de cijfers 

gri j s, blauw. ivoor, rood , zwart. 
0 t/m 9 en letters A t/m Fin zwart op 
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ivoren achtergrond . 
Prijs: Fl.129,90 

~oneywell, Microswitch: Leverancier: Ho~wel~ 

Membraan keyboar~ 

Art. nr. TCA 431-2-E 
Prijs per stuk : Fl .40,- excl. B.T.W. 

!igenschappen 

3 X 4 toetsen 
2 toetsafmeting: 15,5 X 15,5 mm 

voelbaar contact 
opstaande rand rondom de toetsen 
tekst of symbolen worden volledig volgens specificaties 
het zichtbare gedeelte van het toetsenbord aangebracht. 
standaard kleuren: zwarte achtergrond 
cijfers : zwart op blauwe keypads 
symbolen en letters: zwart op lichtgrijze keypads 
lichtindicatie is mogelijk 
uitgaande lijnen zijn al met een connector verbonden 

Vel leman Kit 

Beschouwd type: membraan keyboard 
Art. nr.: KB-12 
Prijs per stuk: Fl .29,-

Eigenschappen 

3 X 4 toetsen 
2 toetsafmet ing : 15 X 15 mm 

van de klant onder 

text kan met wrijfletters onder het zichtbare oppervlak van de toetsen 
aangebracht worden 
kleur: blauwe toetsen op donkerblauwe achtergrond of lichtgrijze toetsen op 
donkerblauwe achtergrond 
connector wordt bijgeleverd 
circuit: Single-Pole: Common-Bus 
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8.4 De keuze van het keyboard 

De eigenschappen van de beschouwde keyboards worden nu nog eens 1n 
weergegeven, waarna suggesties gegeven zullen worden over keyboards 
gebruik in de Typo foon in aanmerking komen. Zie tabe 1 8. / 2. 

45 

tabel vorm 
die voor 



Tabel 8 . /2 Eigenschappen van de beschouwde keyboards 

Merk Membraan/ Artikel Aantal stuks Aantal Toets-
Keypad nurmner pr ijs / stuk toetsen afmeting 

Grayhill Membraan 89ABC 1-49 :F .41,10 3 X 4 lOXlO mm 2 

50-99 :Fl.35,- hartafst . 
100-499 :Fl.31,- 2 cm 

Honeywel 1 Membraan TCA Fl.48 , - 3 X 4 15, 5 X 2 
431-2-E 15,5 mm 

B.V. "De Membraan / 100:Fl.25,- * 3 X 3 15Xl5 mm 2 

Naamplaat" 

Velleman Membraan KB-12 Fl.29,- 3 X 4 15Xl5 2 mm 
Kit 

RS- Membraan 331-253 Fl.34,40 3 X 4 19 mm 0 
Component s Il 331-269 Fl 34,85 4 X 4 Il 

2 tl 333-568 Fl.229.35 4 X 4 15Xl5 mm 

Grayhill Keypad 84AA1 1-49:Fl.32,- 3 X 4 lOXlO 2 mm 
50-99:Fl.27,15 

100-499:Fl.24,-

RS- Keypad 336-630 Fl 129,90 4 X 4 6X6 2 
mm 

Component s 

* Bij de eerste 100 stuks komt een meerprijs van Fl.2000,-. 
De prijs per stuk bedraagt dan Fl.45,-. 

46 



Uit de gegevens in tabel 8 . /2 blijkt dat slechts door 4 van de beschouwde merken 
keyboards geleverd worden die goed aan de gestelde eisen voldoen. Hierbij speelt 
de eis m.b.t. de toetsafmetingen een grote rol. 
Het betreft de merken: RS-Components, Honeywell, B.V. "De Naamplaat" en Velleman 
Kit. De bruikbare keyboards zijn allen membraan keyboards. 
Wanneer men slechts een gering aantal keyboards wenst te bestellen verdienen de 
typen 331-253 (3 X 4 toetsen) en 331-269 (4 X 4 toetsen) van RS-Components, het 
type TCA 431-2-E (3 X 4 toetsen) van Honeywell of het type KB-12 (3 X 4 toetsen) 
van Velleman Kit, de voorkeur vanwege de prijs. 
De eigenschappen van de twee typen vn het merk RS-Components zijn, afgezien van 
het aantal toetsen gelijk. Het Honeywell keyboard verschilt van deze twee typen 
wat betreft de relevante eigenschappen alleen in de manier waarop text of 
symbolen op de toetsen worden aangebracht. Het is iets duurder. In het geval van 
een gering aantal keyboards verdient het type 331-253 van RS-Components dus de 
voorkeur. 
Een goedkoper alternatief is het type KB-12 van Velleman Kit. Qua eigenschappen 
1s dit type echter inferieur aan bovengenoemde typen om de volgende redenen: 

het heeft geen voelbaar contact 
er bevindt zich geen opstaande rand rondom de toetsen, zodat men de gewenste 
toets niet "blind" kan vinden (Het is natuurlijk wel mogelijk zêlf een 
opstaande rand rondom de toetsen aan te brengen). 
lichtindicatie is niet mogelijk 

Een andere eigenschap waarin dit type afwijkt van bovengenoemde typen is het 
feit dat dit keyboard is opgebouwd volgens een Single-Pole; Common-Bus circuit. 
Dit hoeft wat de uitlezing betreft geen bezwaar te zijn. 
Wanneer men echter meer dan ca. 225 stuks wil bestellen levert B.V. "De 
Naamplaat" zijn keyboards al goedkoper. Verder biedt deze finna het voordeel dat 
keyboards volledig volgens de specificaties van de klant geleverd worden. Het 
betreft bovendien een Nederlands bedrijf, zodat de levertijd waarschijnlijk kort 
1S. 

Conclusie 

Wenst men een gering aantal keyboards met een hoge kwaliteit, dan verdient het 
type 331-253 van RS-Components de voorkeur. 
Wenst men een gering aantal keyboards en laat men een minder hoge kwaliteit toe, 
dan kieze men het type KB-12 van Velleman Kit. 
Wenst men een groot aantal keyboards, dan verdient een keyboard van B.V. "De 
Naamplaat" de voorkeur . Men verkrijgt dan meteen een zeer hoge kwaliteit. 
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9 Conclusies 

Uit datgene, wat in de voorgaande hoofdstukken is beschreven, is gebleken dat de 
Typofoon op een aantal punten te verbeteren 1s en zodanig wellicht geschikt 
gemaakt kan worden voor productie. De conclusies die getrokken zijn bij het 
onderzoek t.b.v. de verbeteringen zullen in het nu volgende gegeven worden. 

Wanneer de voeding gerealiseerd 
zijde meerdere wisselspanningen 
te worden. 

wordt m.b.v. een trafo die aan de secundaire 
levert, hoeven geen de/de converters gebruikt 

Het probleem 
converters 1n 
opgelost. 

van de storing 1n het 
het huidige model van de 

aud iogedeel te, 
Typo foon wordt 

die door de de/de 
veroorzaakt, is dan 

Het dis p 1 a y dat in 

twee nadelen: 
het huidige model van de Typofoon wordt gebruikt, heeft 

le ·Het bevat de/de converters. Deze veroorzaken storing in het audiogedeelte 
en maken het display duur. 

2e. Het bevat een ingebouwde microprocessor. Deze maakt het display duur. 
In dit verslag is een display beschreven , dat geen ingebouwde de/de converters 
bevat, maar waaraan de benodigde spanningen extern toegevoerd worden. Bovendien 
bevat dit display geen ingebouwde microprocessor, zodat de aansturing 
gerealiseerd moet worden m.b.v. de centrale microprocessor, die ook de besturing 
van de rest van de schakeling verzorgt. 
Toepassing v.an dit display maakt de Typofoon goedkoper en bovendien wordt de 
centrale microprocessor efficignter gebruikt. 

Het RAM, dat sterk verouderd is, moet vervangen worden door een type dat 1n 
de toekomst goed verkrijgbaar zal zijn. 
In de huidige schakeling is het ROM opgebouwd uit vier EPROMS van elk 4 
Kbyte. Wanneer het ROM m.b.v. één EPROM van 32 Kbyte wordt gerealiseerd, 
wordt de schakeling kleiner en kan een decoder, die in de huidige Typofoon 
nodig is om de vier EPROMS te selecteren, vervallen. Daardoor zal de Typofoon 
goedkoper worden. 
T.a.v . de dissipatie kan men het beste ROM en RAM beide 1n CMOS nemen. Voor 
de overige IC's in de schakeling geldt hetzelfde. 
Voor toepassing in de Typofoon is een microprocessor uit de MCS-51 serie van 
Intel beter geschikt dan de Motorola MC6809 die in het huidige model van de 
Typofoon wordt gebruikt. 
Gebruik van een processor uit de MCS-51 serie biedt meer 
best ur ingsmogel ij kheden, waardoor enkele IC's, die in de huidige schake 1 ing 
wel nodig zijn, komen te vervallen. De schakeling wordt daardoor compacter en 
goedkoper. 
In hoofdstuk 4 werd een audioversterker beschreven, die geschikt 1s voor 
toepassing in de Typofoon. Gebruik van deze versterker levert een 
audiocircuit dat veel compacter is, dan wanneer een audioversterker van het 
type TDAlOll wordt toegepast. 
Uit datgene wat 1n hoofdstuk 8 1s beschreven 1s duidelijk gebleken dat 
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toepassing van een membraan-keyboard i.p.v. een mechanisch keyboard, de 
voorkeur verdient wat betreft kwaliteit, mogelijkheden en prijs. 

Over het geheel kan geconcludeerd 'loK>rden dat de Typofoon, wanneer de gegeven 
aanwijzingen ter verbetering worden toegepast; 

e 1 . Goedkoper wordt: 
2e. Componenten zal bevatten die in de toekomst waarschijnlijk nog goed 

verkrijgbaar zullen zijn: 
3e. Goed aan de gestelde eisen zal voldoen. 
Daardoor is het wellicht mogelijk zijn de Typofoon op deze WlJze geschikt te 
maken voor productie. 
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Bij lage 1 

Grafieken m.b.t. metingen aan de audioversterker 
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Multimeter I 
Multimeter II 
Oscilloscoop 

oscilloscoop 

s 
Rl 

II vu, eff 

PHILIPS PE 4804 
PHILIPS PM 5125 sine/square wave generato r 
PHILIPS PM i505 electr. VA[l meter 
PHILIPS PM 2527 digital rms multimeter 
PHILIPS PM 3226 
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II : vi,eff=0,12V 
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1>+ Bij h ogere vi,eff 
loopt vu vast . 

~l 

lp 
V, 
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Ve r st er ki n g voo r Po ut (W ) 
5 00 Hz ~ f ~ 5 k Hz 

1/f I: 16 X o,64 
II 15, 4 X 0,856 
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I vi,effK0, 1 v 
II vi,eff= 0 , l Sv 
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I V vi , eff=0 , 20v 
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300Hz!f~SkH z 

I 18 X 
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V, 

OJ 

-+ Description of Tat:-:e 

The ra11ngs 01 Fu1aba Vacuum Fluorescen1 OisP'ay 
(ca lled V F D hereallei I are outhned m this 
shortform catalog 
A Wide va11ety of mullicOlor V F.O manutac1ured t,y 
the rrost utH0·date techno,es os ava,lable. rn 
adclit,on 10 conventl()nal green diSl)lays 
Besides thfl,r h,gh b11ghtness . low VOitage c,perahon 
and long hte . the character format of Futaba VF .O. 
can be lreely deS,gne<l t,y the screen p11nt1ng 
method A complete hne ol V.F D capable ot meet · 
lr,g a wide range ol needs lrom desl<-top calculators 
and computer terminals 10 d,gllal cloclcs. audlO 
eQU,pment and measunng rnstruments is ava1lable. 

+ Reading the ·rabies 

The rat,ngs tables are gr~ by applocal,on The labte 
lol' each appl,cat,on rs arranged in the orde< of the 
symbols ind,cat,ng the character Slle trom the lowe9I 
numbei ol d,g1ts ot the same symlxll "° the <lesired 
model can be easily tound The tables hst the character 
shape. oUIS>de d,mens,ons. electncal charaC1er•st1CS. 
power consumpt10n. and olhe< rat,ngs t0< eech moóel 
and are select•on guides only Please contac1 Fu1aba to, 
m()fe deta11ed techn1cal intormatt()f'l 
Th,s cataiog does oot cover the many CUl1om p,oducts 
currenlly t,eing manufactured 

..+ Cautions for Opcration of 
V.F.D. 

Please reler to the apphcahon note AN -E•19Ct wh,ch 
oescr•t>es caU110ns 10 be e•etcrsed wtlen e>pera1tng 
V F O s p•QIJefly 

L 

-+ Type Number ldentification ____________ _ 

-----<1)-ol-• 
fl-, ,J d!Qots l 

--- 1%,o., ..... ...,.. 

ffil ~,al Synt,ols 
Soec ,a1 c'-Ssrfic.atO"l l'VfTt)Ots , ... Jed 
10 st\ape etc may "1P9~r bel....., 
l•l lnd !Si 

r-:- .. 

Ba• Grapt, 

, 1 o,.-.c,1ay i ormat 

· (l 5i!-, ,a1No 

·,l LHdw,,gfh 

-oo-öö"i 
(1) t"""y FQfmll 

~ Grac,hac (Dot Matrix ) 
C'Z)Sen111No 
131 Lead Lenglh 

Uled only- IMC longth il dllteflnt 
trom standa•d type 

1•1 Spec,al Svnt,<>s 
Soec:1111 cta1s1f+calion l'f"U)II related 
to shape,etc. may appear betweein 

(2) '"" (3) 

-+- Description of V.F.D. Types ____________ _ 

S Types 
Chara,cter heigh1 up to 5.9mm 
Small character display Low voltage. low power 
operat,on is featu~ 

B Typ~• 
Character heigM: 8.0-7.llmm 
Compact. medium we charac1er display. Operation 
al a low voltage of 12~2~V Is 1ee1u~ 

ll. Types 
0,erecter height. 8.0-10.9mm 
Medium size character display Symbols. lamp 
display . and other compaund drsptays ere ava,leble 

l G.J Types 
Cha•ecter height L : 11 .0-1711mm 

G· 18.0--21 .llmm 
J 22 D~ JO 0mm 

Easy-to-reed large charecler display V■riou9 
comP<>Und dis~ays ■re 1va1lable 

L 



\.Jl 

'° 

~ ' ., ') 

• .-· •):'."~;- .:; G'. / ·;t ~': 1 'J.t=.O. 
(V■cuum Fluore■cent Dl■pl■y) 

• -i 1 r:;l;ol 1.:;.:.,r.~;I1\;.:iti,1n u::::c-d ;n ~his c.Jt;1!.;q __ 

a. More t~an 7 colors can be obta,ned lly us,ng 
dttterent low·ve'<>C•ly eiectron t>eam fluorescent 
maler,al (Refl!!'f to the soectr■ I d11tnbution9 as 
shown t>etow l 

b. Clear . b"Q~I btue -green color 
c . Awt<lt! range of cQlors cao be eas,ly obta,ned by 

us,ng a colored l11!er 
d. Beau1,Iu11y shape<l characlers can be lreely 

produced . 
• · Low·Yollage ooera!tOn and low power 

consumolton oerm,t d11ect connecltOn to LSI 
f. All connectIons, excepl the external 1erm,nals. 

are sealed ,n a vacuum to assure high reliab1l1ty 
g. E•lremety long ltfe 
fl . F as! response 
1. Mass prodlJclton at a low price is POSSt>le. 
1. W,de range of models can meet almost any need. 

T-,oe Numt.r •YDlt N.,,..~, 
No. or O,g11t ~vt"'ICM"• .,, D,ç,•\ 
O\afKl9fS Patte,n 

~1'l!'CI o,a• ·~•"'S 'on~a, .. sed , .. 
t-lC" ,tw. ",iQ 

Qw,cte, Otffle"\!l.1on, 

CH. 
Ch• iat' f'' ::,, .... ~~ ... ,or- s 
(l'la,aCP• ...,e>Q,.., 
tRete, to s:ar.oa ·d lw me1 1 

CW Cn1•ac 1e , N ,01.., 

Oul.,[),nent,IOf'tl 
PL 0,,t, , 1 11 L~fr, :,1 ç .IISS \ubs'•afe 
PH. ~e,111 '"'e,çn· :>' ; ,ass svesr· ;ii1e 
C.P. ~•ac1e• P,,cr- .>• : en• •• ;o.c,l"IQ 
LP. Lead Pin P,1cl'"I o• ~ c •nq 
LL Le.WP ,.,LP"QI" •T~ . 

Fig No Ol,1 lintcJr•w1nç ·e1e•r,ceN<, 
Eiec:1ncal Cnar1C1., ,,,,cs 

ElfVl 

K!mAl 

f 1f'C tr'< l! Cna,,c1 e ris1,cs vo,,r,,-, •s 

~~:1::~ag• . Al:. o, DC 1. 
OC -.otl,q,e ,s o·e••l@ICI n DC 
Ft1a,ne,r, tCu11~ 1 

litl. ec,vo c,t 
Eb. Ec 1VOCI 
0- !Ydc) 

°"'' 

AroOI ".1· -d \Jol llqe OPa• 10 OPlk •a'vf 
DC A......w,e G• od vr,·•,qp , .... ,. • ._~O'W' 0 1 
ç..,, 011 ~-u -.oiaq.- -~. JCO ·--cl •o 1~ 
( e,"l l f! r l ,O QI •~ ' 'a~r• ·• an,t r,• ~ •I 
Ou•v c,~._ 

•b!d•Q lmA) r.,. A.roo, :..., .. .-n, oe• '.)I ~ C)Q•I 

icldtQ lmA) ~~~.;~i,,: .1: : G'1t <N)II 
1c:par,e1 •mA) OCt;1odCu11 e,,1 0-1 o,a,.,_ ,,..,. ,t.'!'dby "I 
lbl,-O tmA ! DC MIClOP Ci.,••~IOf'•~,....f"l 

lttt·LI 
'ootor 

ov 
ST 

l.., ,) • .. p,j~ • ) 

Br -ç"'•-e~ DY" L vltut 
8' ·Ç"! .. e!.S Dy •• L v.i,ue lo, C,tferent 
CQ1011-,.•io- 1 
0.,,-,an'loC .,,~ ,,.._uUICH•'"QI 
Sra1 -c a , ~ c,, 1"1K1 o• ·-.ie 
t"'(Jl"l ,....ul! <>'t'• •"QI 

[lJ ~•j••-..e 
J1owe1- Conaumpt•.J" tfTM ldtO,) 

10 1a1 ~ , CQl'ISU""Ol'()r oe• dogo1 
SIL S,nçie ,,., L~ Pac1o:aqe, 
CML Ou,, r In t.roe Pac._~ 
: m1r1i ,,., 1,on1 01 Tyoa flrita "" ...,1.c~ k' <:Y~ 

• Spec.tral Ci:;tr:but:ons ~s S05 SJO S65 605 uo 66S P•■•Wave~egl' 

J 
11 

f 
1 

1 ~ i i i X"'( i :;>""<,,.... 17""\.. • .,. l >', '1 .7"'K. ~ 1 1 i 
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'GO 00 i60 no S20 150 ~ 610 710 -~,-, 
,, 

~ .. - . ., . 
... , ... ·:O" 

YloleC Indigo Blue Green Yellow Or■nge Red 



+ lnternal Construction 

7 
l 

Anode segma-. 
(J"\ 1 

o ; Glasa substraae 

L Anode conductive 

( 

pattern 
Term_ inals __ ~--

Lead pin 
(Terminall 

Frit glass sealing 

Gl.-ss substrate 
'-------lnsulation layer 

'----------Transparent 
conductive layer 

Th,~-~•wtm,~ Anode electrode 
~ lnsulation layer 

V/ · · ·.· · ·· · ·· · Glass substrate 

Anode conductor 

+ Basic Circuit Diagram 

1 
111.lc 

~~~ _ __._ ___ __._ ___ _._,e 
• Reler to page c 

lor the basic pylse wavelorm 

Basic: Statie Drive Clrcuff 



Basic drive circuit 

Input/output wavelorme 
GNO 

-VDtSP 

drive wavelorm 

GNO, ,- GNJlO 
-VIII \..J 

Input waveform 

-VOtSP 

Output waveform 

Apart lrom above menticined discrete semiconductor devicee or 
inti,grated driver circuit, p-channef MOS high breakdown 
voltage oper>-drain type 4~8 bit CPU (micro computer) can 
also drive V F O directfy. 

+- Varlous drive circuits and inpuUoutput waveforms 

(1) Negatlve power supply use (2) Poslttve power supply use 

a lnternal loed resislance type 

b. Open drarn type 

<N>Jl.... 
➔v 

-•-

a lnternal loed resislance type 

:n 

;.:Jl... :n 

, · - · --, 
1 0-; 
, Please refer to the aoo1tcat1on note 

4N-E-1:n5 "Oriv@ IC lor V F D " 



_. Reliability Test Fu,aoa V F D are óes'll"'!d and manulactured to 
pass the ret,ab,toty tests hsted ,n the betow table 
Am04e consKJera11on ,s g,ven to rmt,al ta ilures. and 
lota! number ag1ng and screen,nç are oerlormed 10 
rnmrm,ze the ra 11ure rate 

Wear out laiture cannot be aVOt<lf,c ,,,,t> V F D 
Wear out ta,tu,e beg•ns to f!arty_ lr0tr. an MTBF = 10' 
hOurs computed !rom the random tauur, re le grven 
above Howeve, . amoie hle ,s ot>1 a11'ed by the desq, 
consderattOf"IS. tor e.:ample an MTTF of aD[)fo11 -

mately 300.000 hQurs tor use ,n a d,g11a1 clock 

i 
3 

0\ 1 ~ 
N ~ ... 

-

J 

! 
! 
w 

~ 

11 
·• i Il 

1 ~ . &. 

Random ta itures are sma ll and an MTBF of 10• hours 
(cont~e coelhc,ent 90 % 1 has been actuatty 
achoeved 

has been estomated by torced tote test 

AQpl,cat,on 
Îfttllem T"1 ConditiOIW Standerd 

,________ ----------; 

--,------- - --- - · _ __._ 0.-11 

i Ute I LIQl>tlld tor 1.000 hours 11 room te,rc,er1turo w,111 llll)lylng tno r1tlld YOttaoe JIS C50J6 0 e----- . ·- -- - - - ·- --. •----·---· -- -- ·• -- - - - - -------- --· --'----- - -
; Vtbr1tionOurat>thty 1 :~~~~:~~:-~cx:r::r'~~Y.:'Z':'eca::~n'~\~~J~:~:: JISD 1601 

- · - - - -
HIIQh Ïf'""O! r ■ture · Lig"ted ror lhe oer •od of 96 hou~'" 1n 6~ ~re cor,511n1 lemoerature M •L -STO -202E test m~h00 108.A. 

_ <Ä!'•~~- - --- _: ~~~ be~-~~~a_P_~y,ng. 1~ ~a!~ -~~~ . _ - - - -- - - - _!!'.S!_~_o.nd_'I•~ A JIS. C5036 _ -- - _ -- - -
LOW' T~ralure Ltglil ed fo, Itie oeriod of 96 hours "'a - ~ r1 ±J-C ccnstarit 1em~a1ure 
~ratl()"I c"amt>e• w 1t~ aoD'v•ng th'! rl!ed voltage JIS C502'1 

- ~~rature ~-c·I~ . . -: -~ - :.~-Sobtecî_;,Wfhe~lf,;; 1~! ~tO"l 19 Shc;JM, : MtL ·Sl0 ·202E lest melhOd 102A. 1!'$1 
~-';·~ --= · w,,,; IC)f 5 cycll!S (in hghled stale) • , conchlon D JISC5030 

-·~ - Oh n ·- · - F,1ïmênl .;,;,itiQe,S~1iö•/,otlher1Ïed~,Oi189' . - - ---· 
HNtltf Cyc:llng or,~ 1 and reoeated 10, 20.CXXJ cycies (withoul 'IOltaoe 

.,._,_- aooiieo to anocte and qrd) 

Higli Te,roerature Piac e d 1n a c lia -nbef anct ~ubIecll'd 10 a lempe,a!ure ot 85 :t2°C lor the 
S1orage ~r•od of 72 hours {11, unl,ghlea state) JtS C5022 

~ rerT1>e,a1ure - - -plaë ed I,; a chal'T'be,·and S~iec1ec1-Îo 1 '~'llU"! of -•o ~3-ëforf~-- J~SC~;~- -
SI0, age perlOd of 72 hQurs (1n unhghte<:I state) 

- -- - --- - -- - · - - -·- i-C ·- - - - -- - -- . . . . . . ·- ··· -
The I Shock ~ -· =·r,,c 5'.btecled 10 the soecihed IHI c:ond1ll()n IS shown MIL •STO :'02[ test mothod 1070. test 

rrna : .... - ~ - "5;- ~ - -•t-c lor5cyc""5 1,nunh9h1eos111e) concN,onA JIS C5030 

H~;;-~- . . -·- Pl8ceci 1n a cha~~a,;;· ~fed lo ä rëta1-,._ë humtdtty of 90 to 95 "'9 ~,;,·, UIL ·STO 202E test mothOd ;()39 IPSI 
(SIea~ S1a1e) 1emoera1u,e ot ,o 12•c 101 lhe oeriod of 96 houfs ' '" unI,gh1ed s1a1e1 cond1!1Ql"I B JIS C5023 

Vot,,1toon(1) 

Vot><atoon (2) 

Shock 

$olóe•abt11ly 

1 5mm 10IaI e•cu,slCYl . 10"'-55Hz heouency, ~ '""' cycle 1 m,nule v, . 
bratl()fl aool•ed to, 2 hou•s rn eac" 0 1 X Y and Z O•·ection!.. 
1 in uri lighled state) 

, AG acceieratlQf"I 55~200Hz l r~cy sweeo lime cycte 10 rninutes v, . 
bral ion aooued to, 2 hQu,s in each at X. Y. -'nd Z ()recIions '"' unlighteCI' slale) 

100G ma, ·,..·U""' acceie-,a:,on 6-s act,an hrf'e "• ·• S•"e wa ve aoc,I,ec, 
3 ,,,..,es ,.., eac '"' n• x Y a"IO Z a11 ec t•or,s 11 e 11,.-ies in 101a: 1n u,.. I,gi,Ied staIe 1 

D•ooed ,,, rr10'ten SOIOP• to, 5 secondS al 230 i:S• C 

Res,s:a'"lce 10 SoIóe""'l9 . lmme•s~ ,na 280 :t5•C ~· 001 101 30 t:2 seconds 
Hea1 

Te rm,na• Sl renglh 4 A 2509 """"'9'"'1 ,s a:1ach~ 10 !he e-nc, o' the leao Df'nd 
90• a'lO t"'-e.., ' f' ' u•n 10 or .g,nai pos•t ion to to,m I c yclf' 
8,e"l(j 1 C:. VC1f>'i 

Mil STD 202E te,t mo">od 201 A 
Jl5 C5C2~ Class A 

._,.,L ·STO 202E IP 'i ' 1""'14!- l txxj 2139 les' 
conaI1ion C JIS C5026 Tes1 cC>Odll10" C 

Mi l STD 202E test m,,onoc1 208C T<S'. 
cond11,on C JIS 5033 

._,. IL Sl0 •202E les! rne thod 210A TeSI 
conc:H-on E 

MIL STQ 202E l~S1 ~!~00 
211 A tes t cond1',ori C 

)( 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Oocl<. Tnw Au!- l/00 

0 

)( 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 0 

0 ~ 0 1 

- -- - ____ __j 
0 

1 

0 

-1 
0 

0 0 

0 0 1 

0 0 

0 Pertorrned ,, ~ , oerlormed 

L l, l, L 
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Table 7-1 Character Display (Alphanumerlc) 

-

r" ... 
t-rl-Oll 

11-mm 1 

211-Sl-O:lll / 

1 ... ... -.~ ""· jj, '"' Il ... J, 

ZI ...... ... ... 

so l 10 6'7 · 20.5 : 5.5 20 , 15 ~ lJ · 19 19 ,.o ! 1112.5 i 19 1 11 200 1 SI. ov , 12., l "s.,,.,t 

- - -----5~02 · 20.5 ! 5.5 ! 2.5ol tO.O , l),.311 5J 17.5 1 ~ e.o , ,rai 22 1 2.3 llXl! SI.--OY-,-~~ - - -
- ----- ~ ~----~--------+- ~-~------- - ----•·•- - ·----- -

--- - ----~ -- __ ill_~ 1352 : 2U i 5.5 : 2..5ol . IOO iO.J2I JO j 17 llXl , SI. OY 19.9 . "~----,.1 50 1 30 80 1 1/25 : 

lZ ·Sl -03ll I lt 
.> .. 
~'- ~•. °'~' 5.0 : 10 2052 , 2,.e : 5.5 2SI IOO iO.J2I 18 I '2 · llXl SI. OY I 185 1' s.,,.t ---- - ---------+-------+-~--,e--~---~------~---1--~·~--+-- ------1 

75 50 35 , !0 1 11'0 

1 

1 1 

1 1 1 : : 1 1 i 
1 

--~--- -----+---+-~-+- -1-----........ -+--'----r---------<---........ ------1 
! 1 

1 1 ! i 1 

1 : 

~ -OIZI. i " 1 ~ J 9.0 . 5.0 1752 . 2U 
I 

U ' 2..5o1 IOO :, .L 
11).,JJ 62 15 ' 

31 1 7.5 1 !ral 70 
1 

80 , 200 . SI. 0Y i 5ZJ 1's.,.1 

2"T-Oll ZI :1, ' 10.0 1 50 20!52 1 33.5 ; U : 2..5o1 ; tO.O t0-331 1 7.5 : 15 1 3' 8.5 1125 
1 8.5 1 9.0 ! 200 SI. , OY 519 i 1'S.,,.,C 

1 1 1 
1 

1 1 1 1 1 1 1 
1 

1 
1 ' ' 1 1 1 1 ' 1 

~HIia 1 .'U/11 1'.1 1 u 91!2 315 , 1115 1 2..5ol ! IOO C).J4I 10 IOO 
1 

28 ,.o 1 117.5 ! 5.5 i 8.5 ' 111) SI. ' rr, 1019 ! ies.,,.,t 

11-tT.flZI. " H ~ 12.5 I 10 20!52 . 33.5 , 11.0 5.t'II I IO.O 11).,JJ 12 ' 15 : ,, i 10 ,rai 8.0 90 200 SI. , OY 711 16So,JTW1 
1 

1 i 1 ' ; 1 i 1 1 i 1 ' 
1 

! ! 
1 1 

1 1 1 i 1 1 
1 1 
1 1 

I.JTC ' • 1 
:llO 1 '9.0 '0.0 : 815.0 - 5.t1I l7 1 C).:Q 2.0 125 30 1 ,.o '".5 1 28.0 :111 111) 1 Cl. ' OY - ! .. _. 

1 1 1 ' : ! i 
1 i i 

1 
1 

1 1 
' 1 i 

1 i i i : i i 
1 : 1 

1 
1 1 1 l 1 1 

1 i 
1 

1 1 1 1 ' 1 
1 : 1 

1 
1 

i 1 1 : 1 
1 ' 1 i 1 1 1 i 

1 
1 

1 ' i ' . 
' i ·---

! 1 
1 

1 : 
-- ____ ._ _ _ --------+--+-----'---- ·---- -------

1 
; 

' ,__ ---·- ------- ---,---- ---------- --
; 

' 



Ü' 
-1:--

Table 7-2 Character Display (Dot Matrix) 
,,.. .... • 

" .... 
• lt 
m , , . 

m 1: 

Qndnl'lln 

... , 
1 

Qlraw .. lláicllO.--.. ,_ 
"' 

- ---- --- (1 
.... 

111 
. ,. • " c.-.1111 ... 

. 1 • • ... ..., ., .. ··- 1 • • tJ Cl Pl. Pl. C.P. L1. u "' llll -:." !Nel .., .., 11.JI • IT 
..... 

. 5.0 15 169 20.5 .., 2.54 5.7 10,Jlli 0 22 25 5.0 1/2() 2., 2.5 m DL ov 12.9 5 • 7 0ol 0...:. 

-~ s.o · 15 1151 20.5 4.7 2.54 5.71>-l& e.o - 23 77 ·, e.o-:- 1m--.;. _ 2_1 - - 2.e ~ 200- oÏ.. ·- o~ 13.0 sn0c10..:. 

r !75 . 15 loM2 33..5 - 5.2 2.5A - ssfl)-37)- 5D! l'9 - 2515.5~ -im _:_-;;-; 55~ IX) . DL : D~ --- jg:;- -~ ; .-12~~ .. 
- --- -- - ·-- ____ ..,___ -----..-- - . -- -- -- ----

MMIZ 

SIMll 

Sa-41Z 

.... z IZ ll · 
· ---,.. - _ _ _ __..._ .. T·-

. · .. I 5.0 3.5 111f>2 24.8 4.7 2.54 5.5 : 0-31) 8.0 !!O 32 1 1.0 . 1/olO lO 10 , 200 : DL • OV 215.0 · 5 • 7 Ool 0...:. 
-- -·- · - · - - · • . . - · -·· ---·· • - -- + -· . -..i...=-- -----.-- ·-~~- - .:.-~- - --+-- - -·-·---

•-IMIZ IZ U 
.:s 4"M22- • ·~r ---
.;,.Ni-. ~-,- ~-

' 
11

_ m _ 3: _ _; ~~- ~ --5.2 . 2.5' _ 5.5 ~~ 73_1~ -~ J 8.0 ~ _11'<: ~ 7.0 ~ e.s_ ~
7

~ j _D~~-_'. 5•_~1!0..C. _ 

, 175 3.5 2202 33..5 4.7 2.5' 5.5 lll-421 7.8 : 100 31 1 t.O 1150 10 : 10.0 1111) . Dl '. OY ' - ' 5 x 12 Ool 0...:. 
- ·-·1 · -· ·- - -- - - - - · · - - ---:--- - - ·;-·· ----r - ··- • ·· · · · - • ·-r - - --- . .,. 5"T~11:11r ··· 

r...z 
aaaz 

re , • 
l!I l • 

• ~.o . l5 2202 ClO 4.7 2.54 5.5 -~ 7.8 , Wl 31 , t .o 11!!0 100 l!'n 1111) , Dl OY - i Qno 

- . - - 6.75 4.15 -1152 335- 65 2.54 5.5 ~1).371- 8.5 · - 75 - 17i-8.5 1~ 5.4 6 -. 200 ·•·1ll-·Ö;r--31 ; - - 5·x;~~ 

r t r~ r ! ~ 

.alU • - . -, 1 

- Î43Ölz - " -1 [ 
lf.lMIZ • f'. l: 

.:, MMIZ 1 J ~ i:rr 

l. 

l 
r 

1 
- t- - - - ---- - - ---- - ---- - - - - - -- +- ---- ~ ---- - - -- ---+- -

6.75 4.5 2l>2 33 5 6.3 2.54 5.5 i 0-31) 5 • 153 :Il 8.5 1/35 7.0 ; 8.0 200 DL : OY 42.4 , 5 • 7 Ool Owacl,r 
• ·-- - - - -- - · - - - - -- . - - · - - .......__ __ _ - -+-- - --,.- - _,. _ - - --- ---- - - - -- ....- -- - - -- -4 

1 1 1 l --- - -- - - - -- - -- - - ' - -- - --t---·----- ---- - --- - - -· - ---------~--
10.4 __ a.o _ _ 7!4 _ 290 _ 10.0 2.54 8.5 :~ I ~~_;_ !2.5_ 4.5 .:. 11_!:_ ~ 1~ ..; __ !o_ 200_.;_ ~ _ •-~ -+--·--· ~ • 70ol.[lp. Carmw 

145 4.95 1752 115 9.0 2.5' 5.5 •l>-3lt 9.1 1 125 32.5 . 8.0 1/20 8.0 n .5 . 200 . Dl OY 110 ! ~ :.:!""' '-
- · ··- - · • -· . - · · - · . . · -- -·--- _ _ __;___..:. - - ---- ----t--·--·• . 

- - - ... --~--- - - - - - - - ·- - ..,___ - ~ - J __ _ _ , - - • - _l _ _ ___ .__l__. - --- - - -- - - -· 
n.6 7 2 e2 33.5 n .o 2.5' 10 6 . D-1'1 e.s 125 31 8.0 1111.5 12.0 13.0 lOO SI. : OV 

- -- --- - - . -- - - ~ - - - j - - - · • ~ - -- - - -- .. ·- - - - - - - -- - ---

15.0 a ~2 ·o100 n.o 4.0 5.5 D-«l1 1.s 18 '1 10.0 1/20 8.o to 200 Dl OY 

1 
+----- -- -·- • - +- . - -- - - - -

20.0 w ~2 o10.0 11.0 2.54 5.5 ,D-451 4.0 : ,a;, 22 e.o 111.s 15.o 15.0 m Dl OY 

ari D9 er 

E u.o 1 

cw~ 

\. 

--1 
: / / '-' 1 j bJ ~u c I= ~ )'P-

cw ---, 

\. 

..... , 
••••• 1 

••••• 1 

■■■■■ c~ ••••• • ···••_1· ~-··· .--cw-· 

1023 5 x 7 Ool. OP Ca,mw 

78.9 5 • 70ol0.ldo!f 

5 • 7 Ool Owacl,r 

\r 



O" 
V, 

1 

D-26 

'- - -- - Pl ----
1 5--

r 
PH 

llllllllllllllti lf lfllllllllll 

D-28 

0-31 
~ ------- PL - - -

' ' !.. Ll ! ...!.... !.. L! 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

so--'°'1s1M& 

r,:a--
!! 

02' 

C P 

D-27 
- - - -- - - PL 

__ ___, 

ll ll1 1111111111111Ultll/ll lllllllllllll HIIIIIIIIII 

·-- c::::1:19-+- -.... ............ 
:111 u111••·111•11111mn 111111m 11 11 11111 ,1 11 11 "1 

P M 

t..=:;;;::======::::::;~-1-
LL-

- - L 

LP 

0-29 
•rl""' - - - ----PL 

CP u 

c~~!!~~~~~~~!!I~~~~- ~ 

llilil ii1!1il1icP 
- Il 111 11111 U-'----

! ! : : : : : ! ! ! ! ! 1 
- - 1 --. 

ij 
D-30 

PM. 

LP 2., o.2' 
~'---_-_-----_-_----'~ __j_ 
1 1 
,---p L------' 

0-32 
1<1""' 
--- - --- -- ----PL--------

1111111111111111111 
1 1 1 1 1 1 1 1 ïïïT 1 1 1 1 , - 1 i 1 -

,,~· 
-r--r-

1 

l 



D-3 3 !D-33·: Exhaust Tube Posrtion Lower Right Side) 

PL 
CP 

LP 

D-35 

----r;,.......-.._.1 - o.=-=P.L -=C•= 

---LP 

D-37 

i----- - - · 
CP 

PL 

TT 
l 

~~ 

l l ! ! 1 1 1 1 1 1 1 PH 

.J 

' 10 

l 

D-3!. 

D-36 

[ 
LP 61~ !- Ll ...,_ 

,~ ... 
10 CP 

[ , 
ot 

Er;:: =~~:-=:'S ~=-:-:-:- :- ·:- : -::::::::::::-~-

• 10 
LP 

l l 



0-.39 
------ PL-- --- - •~•• 

10 1 CP 
L_;__ - -

-tE ·-. .- . . 
,o 

LP 

0-:.12 

,o oilL"''"' 

~-------PL------ --•O_...,_ 

D-44 

1 --

PL . ·· · •··-- - - ,.,... ~.~ 
CP 20 ,.......... 

•ft•-~· _ t {= 

{ 1 1 PH ..._ _.__. _ 
1 

D L _____ , .... .. ____ 
r 

L p 20 0 2' 

1- !O 
PL - -----

410 ' ' L L "'"' ,o--

D--11 

E- =i · - . - - ---- - -~~{ i~ ______ __ 1:PH i: __ •;r,"u 

1 , •!,"'"' 
c.::::;;;;::::::::::::::::::::-=:::::::::::::,::~ ... -=-au---'--} 

LP 

-

1 0 

D-JJ 

CP , 20 

......................................... - ;PIH _ ... ~ ... _ ................................. -.kl. 
LP 20 

D-45 ,.,... 
r------PL---------'--

-CP- 20 
1 _ j_ n-· - - - · - -- -- - - - - - --" - - ----

1 1 1 1 
- -- · ------ - -- . - +--- . . 

1 1 1 1 

UV - - -- ----

1 
•- - -

1 

__ u _ 

--r 

- ' 
1 

:j 
-

PH 

_ L 
-- r 

20 

[ 
0 31 

oZ' 



Bijlage 2.2 

Specificaties van Futaba displays 

68 



1 

( 

n.LDRES:mr to!EJUC 01.SPUY CE.VICE 
Tec:hinie&l. InfOI:INltion 

TD-I-71135 IC 

Type 16-LY-Ol 
16-LY-OlZL 
1,·L":' - ol :t 
U,-LY-o1. Zl 

l . Features: 
ALCOM Electronlca Capella B\l 

ALPliA NEUKEUC DISPLAY l'OiT8US 1111 ~ 

2. o.it.er Di:rension an:! Segnents Pattern: 

As per next page. 

3. HaxllTLllll El.etrical Ratings : 

~ 
Filatent ~taqe Ef 

kode, Crid \t>ltage 

4. Re~ Of,erating Omnticns: 

~ 
Fil.arent \lblt.age Ef 

Ancde, Grid \t>lt.lge ~•ec 
Cath::de Bias •EJt 

D.lty Factor DJ 

Pul.se Width tp 

Brightness L 
5. Electrical Olaracteristics: 

1 Conliti (~) Test 
Filanent Qlrrent (If) Ef• 7.2 vac 

Ancde CUrrent C¾:fdig) Efso 7 .2 Vac 

'ix:,•ecc• 62 
Grid C\l..r-re.."'lt (ic!dig) Dt-1.SVdc 

n.i-1120 
Bric;titness ( L ) 

t;,-&OuS 

Grid eut-off u-,.2 Vac: 

ltlOO .U CAPELLE _,, _,. UIIEll 
JEL 010•111115 Il • nLa HIIQ 

min lll!IX Unit 

6.48 8.28 Vl!IC. 

61 Vp-p 

Unit 

7.2 Vac 

47 Vp-p 

• Wc 

1/20 

80 )lS 

200 Ft-L 

ons 111n ~ max --
67 75 83 

- 8.0 16.0 
~p 

- 9.0 18 .0 

100 200 -

-
~l tage (Eca:>) D:i-47Wc, Ec-vary 

-15 -11 

l.t --
irA 

~ 

rrA 

Ft-L 

Vëc 

Ek irdicated • lll&rlc.-~lied te the CZ.'lter•tap of the~ 
for the filaient t.ransfocrrer. · 

f'tm>.BA CDPPOR/\TlON 
D,\ICX) KroRI BLO:;., )F 3-1-16, Sotoltanda, O\iyod.!-Ku, ~'O 101, J.ip.:in. 

Phone: 03-25~5881 Telex : J26532 
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TRANSISTOR ARl~AV 

µPAS()C 
FLUORESCENT INDICATOR PANEL DRIVER 

PNP-NPN SILICON EPITAXIAL TRANSISTOR ARRAY 

DESCRIPTION 

Tht ,,t'AIOC it I fflOftOlithic -■ rr■y of - PNP-NPN ttrvct.....ci tr■nsi1tor1 . This devic■ Is ~•llv a,it■d 

fo, dri,ine FIP (F.........,.nt Indicator l'anel}. 

PACKAGE DIMENSIONS 

6ft """"""1WI 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T.-211 °CI 

CHARACTERISTIC SYMBOL MIN. 

Output u■lt■gt Curr■nt IL 

hfE1 100 
DC Cutffnt Gain 

hfE2 260 

Collector S■tur■tion Voltage vce1111I 

1"""1 Culffnt 11 

EQUIVALENT CIRCUIT 

FEATURES 

• Hith ...i1a11e reiine Vss: -«> v 

• Pull down resist"" mc:orpor■t■d 

• a- cu,,...,t limiting rftirto" incor1)orat■d 

• l'ack■gt is 111 pin piertje DIP (Duel ln-li,,. P■clt■gtl . 

AIISOLUTE MAXIMUM RATINGS 
lilo•- Vo11- - c.,....,,. IT.-21 "Cl 
"-•Vol .... Va -«> V 
_,vo1, .. v, -:ao V 
o..-,c.. ..... , .. ., fft.AA,1111, 

.... ,,.,.,.., - DloolpM ..... 

T-•-~ioft pd .., -MlaÎlffiUffl T.,,...,_u" 

11.,,...T_,. T111 ~-•121 •c 
0pom,,.r_,.,. T- -21-• .,. •c 

TYP. MAX. UNIT TEST CONDITIONS 

1.0 11A Vce•SO V 

211) vce•2.0 v . 10-20 mA 

450 Vce-2.0V, IQ-40mA 

0.85 1.5 V lo•20 mA, I1',0,3 mA 

1.0 mA VI•-!i.0 V 

CONNECTION DIAGRAM (Top Viewl 

::fJSSSSSS :: 
11 IJ IJ 14 Il .. ,,__,,._, 

o-o..-, 
1 J J • • • J 

"'' a,,n 
"' · m ,n 

"•2 211n 
" 2 10011n 
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TYPICAL CHARACTERISTICI !T.-25 °CI 
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DC CUIIIIENT GAIN • · 
OUTl'UTCUIIIIENT 

VcE•2.0 V 

~ 

1 / 
1 V 

~ 

I 

tl 10 30 10 100 

•o - °"""" c.,,,.., - """ 

~ VOLTAGE WL 
lllll'UT VO\. T AGE 

Vss•-«> V 

IIIIL•10,n 

--

-

-2 - 3 ..... 

> 10 
1 t tl .O 

~ 3.0 

i 

l 1.0 
g 
j 0 .11 

8 
1 0 .3 

i 
~ 

COLLICTOII IATUIIATION VO\. TAGE-. 
OUTl'UT CUIIIIENT 

•o•!ID ,, 

µPABOC 

0 .11 
3 tl 10 30 10 100 

Vo-V1 TEST CIRCUIT 

DC VO LTAGE 
fU:GLJIIIATOfll 

,--------------
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Trans formateren 

I.L.P. Nederland B.V . 
Vossenbrinkweg 1 
7491 DA 
Delden 
Tel. 05407-62024 

B.V. "De Naamplaat" 
Postbus 39 
7770 AA 
Hardenberg 
Tel. 05232-61553 

Rodelco-Electronics 
Postbus 6824 
4802 HV 
Breda 
Takkebijstraat 2 
Tel. 076-784911 

RS-Components 
Firma Mulder-Hardenberg 
Westerhoutpark la 
Postbus 3059 
2001 DB 
Haarlem 
Tel. 023-319184 

Honeywe ll B.V. 
Rijswijkstraat 175 
1062 EV 
Amsterdam 
Tel. 020-5103911 
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Elproma B.V. 
Van Ryckevorselstraat 4 
3972 ER 
Driebergen 
Postbus 170 
3970 AD 
Driebergen 
Tel. 03438-18724 

Keytronic 
Manudax Nederland B.V. 
Postbus 25 
5473 ZG 
Heeswijk-Dinther 
Meerstraat 7 
Tel. 04139-8911 


