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Opgelet
schema werken op netspanning en dat is erg gevaarlijk. We raden je aan
Sommige schema’s
extra voorzichtig te zijn tijdens
tijdens het testen en de schakeling in een goed geïsoleerde
behuizing in te bouwen. Ook is het voor de beginners aan te raden om de schakeling
even na te laten kijken. door iemand met wat meer ervaring.

Mededeling
Voor dit magazine mogelijk te maken zoeken we mensen die artikelen willen schrijven of ideeën hebben voor
onderwerpen. We kunnen helaas niets in ruil stellen buiten de eer van een artikel in dit magazine gepubliceerd te
hebben.

Copyright
Niets in dit magazine mag gekopieerd worden zonder toestemming
toestemming van de auteur. Het magazine mag vrij verspreid
worden maar er mag GEEN geld voor gevraagd worden en er mag niets aan verandert worden.
worden Afdrukken mag
alleen voor eigen gebruik. De ontwerpen zijn enkel voor particulier gebruik en nabouwen is volledig op eigen risico.
We doen ons best om dit magazine zo correct mogelijk op te stellen maar er kunnen altijd foutjes in sluipen. Wij
kunnen daar dan ook niet verantwoordelijk voor gesteld worden.
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Handige knutsel tips door Reddevil
In dit nieuw onderdeel van het magazine geeft Reddevil een aantal handige knutseltips die handig van pas komen bij
het bouwen van behuizingen etc. In de eerste editie van dit onderdeel wordt er beschreven hoe je een led mooi kan
inbouwen. In het volgende magazine zal een tip verschijnen over plastic fiber op leds aansluiten.

Hoe een LED mooi inbouwen
Auteur: Geert Juchtmans (Reddevil)

[0909-001]

Iedereen heeft het al eens meegemaakt dat een led in een kastje inbouwen niet zo gemakkelijk is. Er zijn in de
handel wel ledhouders maar dat lukt niet altijd. Soms is de behuizing te dik, heb je het gat te groot gemaakt of
blijft de houder niet vastzitten na montage. Er is altijd wel iets. Op de foto zie je dat met de rechter led een paar
problemen waren om hem erin te krijgen met een kras op de behuizing tot gevolg .Dit gaan we proberen op te
lossen aan de hand van volgende foto's en uitleg.
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STAP 1:
We maken aan de hand van de print waar de leds een plaats hebben gekregen een tekening ( dit kan met elk
tekenprogramma) voor op de behuizing te leggen waar de gaten van de leds worden geboord. Op de teken zet je de
afmetingen of boorgaten van de print, ook de afmeting van de behuizing, gaten van een schakelaar en natuurlijk de
gaten van de leds. Zo kan je zien of alles past. In dit voorbeeld is er ook een druk schakelaar, wat het iets moeilijker
maakt voor straks alles uit te lijnen.
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STAP 2:
We plakken de tekening op de behuizing vast en boren de gaten. Voor een led van 3mm boren we met 3,5mm, een
led van 5mm met 5,5 mm, dus altijd een 0,5mm meer. De leds die ik gebruik zijn maar 20 mcd, je kan fellere
gebruiken maar dat geeft een slechtere volle kleur op het papier. Voor de drukknop boren we met 14mm, dit om
later de drukknop gemakkelijk te bedienen.
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STAP 3:
We lijnen de print nu uit in de hoogt zodat de drukkop (zwart asje) net gelijk met de voorkant van de behuizing
komt. Dit kan men door lange schroeven in de bevestigingsgaten van de print te klemmen. Door 2 moeren te
gebruiken kan men deze perfect in hoogte regelen. Heeft men geen drukknoppen, dan speelt deze hoogte geen rol.
Je moet dan alleen zien dat de draden van de leds lang genoeg zijn en er geen componenten tegen de behuizing
komen. Steek nu alle leds door de print zonder ze te solderen. Men houd de print tegen de behuizing en steekt de
leds in de gaten. Leg de behuizing plat op tafel en zet de print juist in de lengte en de breedte. Duw de leds naar
beneden zodat deze met de kop de tafel net raken en trek de led een halve mm terug. Zorg er voor dat ze zeker niet
voorbij de behuizing komen. Soldeer van iedere led 1 pootje vast.
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STAP 4:
Draai de behuizing met de print om, controleer nu of de leds juist zitten. Is dit het geval dan kun je alles solderen
anders dat ene pootje verwarmen en de led juist duwen.
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STAP 5:
Nu gaan we de print in de behuizing bevestigen, dit doen we door de print van hoogte te regelen zodat de leds juist
in de behuizing zitten. Dan schuift men de print op zijn plaats zodat de behuizing juist past en sluit. Dan doet men de
behuizing voorzichtig open zonder dat de print beweegt en tekent men de schroeven af in de behuizing.
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STAP 6:
Boor de gaten en maak de print vast. Deze moet natuurlijk terug van hoogte geregeld worden. De print staat zo hoog
omdat hier nog een transformator onder komt.
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STAP 7:
Met het tekenprogramma maakt men nu een mooi frontje. Men kan dit op fotopapier afdrukken, op gewoon papier
of een papier dat kleeft. Een groot etiket als het ware, Easycomputing heeft dit onder product ref 4379. Op het
papier plak ik een beschermfolie om de tekening te beschermen, dit is de zelfde folie die men op de boeken plakt in
de bibliotheek. Het zou ook lukken met blanke lak in een spuitbus maar dit heb ik nog niet getest.
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STAP 8:
Nu gaan we de tekening uitlijnen op de behuizing, dit doen we door lang de onderkant een felle lamp te plaatsen. Op
de tekening kan men dan het licht zien in de boorgaten van de leds. We zorgen er voor dat het licht op de juiste
plaats valt. Met de schakelaar houden we geen rekening, dit is niet erg dat het een paar mm scheelt.
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STAP 9:
We plakken aan 1 kant de tekening vast met plakband en plooien ze om. Nu trek ik de folie af in mijn geval, voor het
andere kan je prit of lijm in een spuitbus gebruiken.
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STAP 10:
We plakken voorzichtig de tekening op de behuizing. Met een scherp mes en een lat snijden we de randen van de
tekening bij, soms is het gemakkelijker om dit op voorhand te doen.
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STAP 11:
In het gat van de schakelaar plakken we nog een extra stukje plastiek. Dit kan een stukje zijn uit een verpakking van
speelgoed of van die dunne plastic mapjes. Dit om de tekening langs binnen te beschermen. Bij de leds is dat
natuurlijk niet nodig.
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STAP 12:
We werken de schakeling verder af en testen de schakelaar uit. Het kan zijn dat de hoogte van de print nog iets moet
aangepast worden om dee schakelaar juist met een lichte druk te schakelen.

VEILIGHEID:
Neem je tijd om te klussen, dit zorgt altijd voor een mooi resultaat. Zorg ervoor dat de werkplaats proper is en je
werkgerief in orde is. Draag geen loszittende kledij, bescherm je ogen en oren. Draag indien nodig een stofmasker!
Gebruik je gereedschap voor wat het gemaakt is, een boormachine is geen hamer.
Nog veel knutselplezier,
Reddevil
© Schematheek.net
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Audio Test-Box
Auteur: Stijn Coenen (Stynus)

[0909-002]

Iedereen die af en toe eens een versterker
repareert kent het wel. Er is nog iets mis met de te
testen versterker waardoor je dure boxen worden
opgeblazen. De hier beschreven schakeling is daar
een oplossing voor. De audio tester die hier
beschreven is kan je in plaats van je dure boxen
gebruiken als je even een versterker wil testen.
Deze test box is een samenstelling van een paar
schema’s waarvan sommige op de SchemaTheek
site zijn terug te vinden en sommige andere in dit
magazine. De hoofdingrediënten zijn een dummy
load, 2 kleine luidsprekers, een DC beveiliging, een
stereo versterker en een vu meter.
De dummy load is hier opgebouwd uit een aantal 4,7 Ohm weerstanden in serie/parallel schakeling. (Zie schema 1)
Dit is gedaan om meer vermogen te kunnen verstoken. Er kan eventueel ook gekozen worden voor 1 grotere
weerstand maar dit is meestal duurder. De
speaker staat parallel met de dummy load
maar heeft nog een extra weerstand in serie
zodat de versterker harder gezet kan worden
zonder doof te worden. De speaker is ook
in/uit schakelbaar met een speciale
schakelaar, in de ene richting veert deze terug
als je hem loslaat en in de andere stand is het
permanent aan. De middenstand is dan de
uitstand. Door het terugveren van de ene kant
kan er heel snel even meegeluisterd worden.
De speakers zijn kleine speakers die normaal
bedoeld zijn om op een walkman aan te
sluiten, met een beetje zoeken zijn die vast
wel ergens in een rommeldoos te vinden, de
impedantie ervan is 8 Ohm. Andere speakers
zijn eventueel ook bruikbaar.

Omdat er 2 line-niveau ingangen zijn voorzien is er ook een versterker ingebouwd.
Hiervoor is de “TDA2005 Stereo 2*10W versterker” van op de SchemaTheek
gebruikt. De ingangen zijn met de tulp ingangen verbonden met een 1:25
spanningsdeler. Die zou eventueel ook vervangen kunnen worden door een
potmeter om het volume regelbaar te maken.
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Om de luidsprekers te beschermen is er een DC beveiliging voorzien die elders in dit magazine beschreven wordt.
Parallel met de dummyload staat een vu meter voor een snelle indicatie of er signaal is.

Onderdelen Lijst:
R1, R2: 250 KΩ
R3, R4: 10 K Ω
S1, S2 wissel schakelaar
S3, S4 3 standen schakelaar terugverend in 1 stand
S5
Netschakelaar
2x
bananenbus rood
1x
bananenbus zwart
2x
tulpstekker chassismontage
1x
Eurostekker chassismontage
1x
Stereo versterker (Voorbeeld
http://www.schematheek.net/index.php?p=schema&c=1&id=52 )
1x
Dc beveiliging (zie elders in dit magazine)
1x
Dummy load
1x
VU meter (voorbeeld Velleman K4305)
1x
12V voeding
2x
Luidspreker 0,25W 8 Ω
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Schema:
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Schemerschakeling
Auteur: Ben Vandenberk (vdbeke)

[0909-003]

Als je ’s nachts naar de WC moet en je wil je huisgenoten
niet wakker maken door het licht aan te doen, dan is deze
schakeling de oplossing. Deze schakeling zorgt ervoor dat
er een ledje automatisch bij schemering aan gaat.
De werking van de schakeling is vrij eenvoudig. De LDR en
R1 vormen een spanningsdeler voor T1, als het donker word
dan zal de weerstand van de LDR vergroten en zal de
basisstroom van T1 toegeknepen worden, waardoor de BEovergang van T2 niet meer word kortgesloten en T2 zal gaan
geleiden met als gevolg dat de led zal gaan geleiden.
Je zal zien dat R4 geen waarde toegewezen heeft gekregen,
maar dit heeft een reden. De waarde van R4 wisselt
naarmate de kleur van led je gebruikt. Je kan R4 berekenen
aan de hand van volgende formule: R4= (Uv – Uf – Ucesat)/ If .
Berekeningsvoorbeeld voor een rode led: (12V – 1.9V – 0.2V) / (20mA) = 495Ω => 560Ω
Een verklaring van de gebruikte eenheden, Uv is de voedingsspanning, Uf is de spanning die over de led valt als deze
geleid, Ucesat is de spanning die over de CE van T2 valt als deze in saturatie gestuurd wordt en als laatste If, dit is de
stroom die door de led vloeit als deze geleid.

Onderdelen:
T1, T2: BC547
R1: 1KΩ
R2: LDR van 4mm diameter
R3: 10K
R4: bereken zoals beschreven staat

Opmerking: Let op dat je geen te grote verbruiker aansluit, T2 kan
maximum 100mA uitsturen.
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Speaker DC-protectie
Auteur: Stijn Coenen (Stynus)

[0811-004]

Verbrand, zo ziet de spoel van een luidspreker eruit als er een DC
spanning uit de uitgang van een versterker komt. De hier
beschreven schakeling
zorgt ervoor dat de
kabel
naar
de
luidspreker
wordt
onderbroken als er een
dc spanning opstaat.

Op de ingang komt de spanning van de
speaker binnen. Via de spanningsdeler R6R7 wordt de spanning verkleint naar een
waarde die bruikbaar is voor de schakeling.
De spanning op de speaker uitgangen
kunnen bij sommige versterkerkers
namelijk oplopen tot meer dan 50V. Dat
zou een opamp niet overleven op zijn
ingang.
Het signaal gaat dan door een RC filter (R8 + C3 C4). C3 en C4 zijn hier in antiserie geplaatst om wisselspanning te
kunnen verdragen. In deze RC filter worden wisselspanningen kortgesloten hierdoor zal de spanning op het
knooppunt R8 R9 R10 C3 0V zijn bij een gewoon speaker signaal. Als er echter een DC spanning op de ingang staat
dan gaat er hier wel een spanning staan.
Hierdoor gaat IC1A die als integrator staat
zijn spanning langzaam laten stijgen op de
uitgang. De spanning op deze uitgang kan
zowel positief of negatief stijgen. Daarom
gaat deze via diode’s voor de 2 kanalen
worden samengevoegd worden en naar 2
comparatoren gebracht worden. 1 voor
negatieve spanning en 1 voor positieve
spanning.
Om de regeling wat te vertragen is er na de
diodes nog een condensator en een
weerstand toegevoegd.
De spanning waarmee de comparator de
ingangsspanning vergelijkt is 0,7V en -0,7V.
Die spanning worden opgewekt door D5 en
D6. Als de DC spanning groter is dan dat
niveau wordt de uitgang hoog. De uitgangen
van IC1D en IC1C worden via diodes D5 en
D6 samen gevoegd.
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De signalen uit de opamps sturen via
R16 T1 aan. Hierdoor gaat led 1
branden en wordt T2 uit geleiding
getrokken. Hierdoor worden K1 en K2
uitgeschakeld. Bij normale werking
gaat T2 via R18-R19 in geleding
waardoor K1 en K2 aangetrokken
worden. Hierdoor worden de ingangen
met de uitgangen verbonden.
R17 zorgt ervoor dat de basis van T1
laag wordt getrokken als de uitgangen
van beide opamps laag zijn. C9 zorgt in
combinatie met C9 ervoor dat de
regeling wat vertraagt wordt zodat de
relais niet gaan klapperen.

De opamps in deze schakeling hebben een
symmetrische voeding nodig. Daarom is er
op de print een printtransformator
voorzien. Met 2 spanningsregelaars wordt
hier dan een gestabiliseerde voeding van +
en – 9V van gemaakt. Als er 12V relais
gebruikt worden is het mogelijk de
voedingsspanning te verhogen door de
spanningsregelaars te vervangen door een
7812 en een 7912. De transformator
spanning moet dan ook verhoogd worden
naar 2x 12V.
Onderdelen Lijst:
Weerstanden:
R1, R6
R2, R7
R3, R8, R13, R14
R4, R9, R11, R12
R5, R10
R15, R20
R16, R17, R18
R19
Condensatoren:
C1, C2, C3, C4
C5, C6
C7, C8
C9
C10, C13, C14, C15,
C16
C11, C12

100K
3K3
8K2
330K
18K
1K
4K7
47R

100 µF 35V
470 nF
1 µF 35V
220µF 35V

Halfgeleiders:
LED1, LED2
D11, D12, D13, D14
D1, D2, D3, D4, D5,
D6, D7, D8, D9, D10
T1, T2
IC1
IC2
IC3
Diverse:
X1
X2
K1, K2
G6RW
TR1

LED 5mm
1N4004
1N4148
BC547
LM324N
7809
79L09

2-polig printkroonsteentje
5-polig printkroonsteentje
Relais 9V spoelspanning
2*12V 2,5VA transformator

100 nF
470µF 35V
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Dit schema is gebaseerd op het schema van Velleman K4700 luidsprekerbeveiliging.
luidsprek
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16F877A development board cursus deel 1
Auteur: Stijn Coenen (Stynus)

[0909-005]

Een tijd geleden waren er development
boardjes voor de PIC16F877A te koop. Er
was toen beloofd
eloofd dat er een cursus voor
geschreven ging worden voor de basis dingen in
picbasic. Het heeft een tijdje geduurd maar hier
is de cursus dan toch.
In dit eerste deel komt de uitleg over de demo
code aan bod. De fuses en hoe de leds worden
aangestuurd, komt hier niet aanbod om de
simpele reden dat dit allemaal op picbasic.nl
picbas
heel goed is uitgelegd.
Het eerste deel van de code is de 7 segment
displays aansturen. Dit gebeurd in een subroutine met de volgende code:
Dispuit:
If digitbit = 0 Then
Low DigitSel
digitval = digit1

'Subroutine begin
'Als de display selectiebit 0 is dan
'Het rechste display selecteren
'De waarde die op het rechtse display moet
'komen in digitval zetten
digitbit = 1
'De digit selectie bit op 1 zetten voor het
'linkse display bij de volgende keer dat deze
'subroutine wordt aangeroepen
Else
'Als de display selectiebit 1 is dan
High DigitSel
'Het linkse display selecteren
digitval = digit2 'De waarde die op het linkse display moet
'komen in digitval zetten
digitbit = 0
'De digit selectie bit op 0 zetten voor het
'rechtse display bij de volgende keer dat deze
'subroutine wordt aangeroepen
EndIf
Select digitval
'De uitgangen aansturen
'In digitval zit nu de waarde dat het display
'moet gaan weergeven. met de case structuur
structuur wordt nu
'het stukje code dat bij dat getal uitgevoerd
Case 0
'Bijvoorbeeld voor 0 wordt dit stukje uitgevoerd tot
High Digita
'aan de volgende case
High Digitb
'De displays zijn
zijn op de volgende manier opgebouwd:
High Digitc
'
High Digitd
'
a
High Digite
'
#####
High Digitf
'
#
#
Low Digitg
'
f # g # b
Case 1
'
#####
Low Digita
'
#
#
High Digitb
'
e # d # c
High Digitc
'
#####
Low Digitd
Low Digitc
Low Digite
High Digitd
Low Digitf
High Digite
Low Digitg
Low Digitf
Case 2
High Digitg
High Digita
Case 3
High Digitb
High Digita

© Schematheek.net

23

High Digitc
High Digitd
High Digite
High Digitf
High Digitg
Case 12 'C
High Digita
Low Digitb
Low Digitc
High Digitd
High Digite
High Digitf
Low Digitg
Case 13 'D
Low Digita
High Digitb
High Digitc
High Digitd
High Digite
Low Digitf
High Digitg
Case 14 'E
High Digita
Low Digitb
Low Digitc
High Digitd
High Digite
High Digitf
High Digitg
Case 15 'F
High Digita
Low Digitb
Low Digitc
Low Digitd
High Digite
High Digitf
High Digitg
Case Else
Low Digita
Low Digitb
Low Digitc
Low Digitd
Low Digite
Low Digitf
High Digitg
EndSelect
'1 mS wachten
DelayMS 1
met display opgelicht
Low Digita
'Alle
segmenten terug uitzetten
Low Digitb
Low Digitc
Low Digitd
Low Digite
Low Digitf
Low Digitg
Return
'Terugkeren
uit subroutine

High Digitb
High Digitc
High Digitd
Low Digite
Low Digitf
High Digitg
Case 4
Low Digita
High Digitb
High Digitc
Low Digitd
Low Digite
High Digitf
High Digitg
Case 5
High Digita
Low Digitb
High Digitc
High Digitd
Low Digite
High Digitf
High Digitg
Case 6
High Digita
Low Digitb
High Digitc
High Digitd
High Digite
High Digitf
High Digitg
Case 7
High Digita
High Digitb
High Digitc
Low Digitd
Low Digite
Low Digitf
Low Digitg
Case 8
High Digita
High Digitb
High Digitc
High Digitd
High Digite
High Digitf
High Digitg
Case 9
High Digita
High Digitb
High Digitc
High Digitd
Low Digite
High Digitf
High Digitg
Case 10 'A
High Digita
High Digitb
High Digitc
Low Digitd
High Digite
High Digitf
High Digitg
Case 11 'B
Low Digita
Low Digitb
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Dit stuk code wordt in het hoodprogramma (main) aangeroepen door de volgende regel:
GoSub Dispuit

Telkens als deze sub routine wordt aangeroepen wordt er naar 1 van de 2 displays weggeschreven. Bij sommige
programma’s is dat zo echter niet heel handig. Daarvoor kan er nog een 2de subroutine gemaakt worden.
Bijvoorbeeld:
Dispaanst:
GoSub Dispuit
GoSub Dispuit
Return

Aangezien de displays om de beurt worden aangestuurd moet de dispuit sub regelmatig aangeroepen worden.
Anders gaan de displays knipperen of eventueel zelfs uitblijven.
Een tweede deel van het demo programma vormt een knightrider. Dit deelprogramma zit ook in een subroutine.
Maar omdat de knightrider veel te snel zou gaan als de subroutine bij elke cyclus wordt aangeroepen is er een
vertragingslusje met een teller tussen gezet. Dit kan hier omdat de leds niet gemultiplext zijn.
If vertraging = 100 Then
GoSub Knightrider
vertraging = 0
Else
Inc vertraging
EndIf

'Als vertraging de waarde 100 heeft
'bereikt dan de subroutine knightrider
'uitvoeren
'Vertraging terug op 0 zetten
'Als de waarde van 100 nog niet bereikt
'is dan vertraging +1 doen

De knightrider subroutine ziet er alsvolgt uit:
Knightrider:
If knightbit = 0 Then
Inc KnightTel
If KnightTel = 7 Then
knightbit = 1
EndIf
Else
Dec KnightTel
If KnightTel = 1 Then
knightbit = 0
EndIf
EndIf
Select KnightTel
Case 1
High
Low
Low
Low
Low
Low
Low
Case 2
Low
High
Low
Low
Low
Low
Low
Case 3
Low
Low
High
Low
Low
Low
Low

Led1
Led2
Led3
Led4
Led5
Led6
Led7
Led1
Led2
Led3
Led4
Led5
Led6
Led7
Led1
Led2
Led3
Led4
Led5
Led6
Led7

'Subroutine voor knightrider
'Leds naar links verplaatsen
'Waarde knightrider +1 doen
'Als de waarde 7 is (hoek) dan
'knightbit op 1 zetten zodat bij de volgende
'cyclus de leds de andere kant opgaan
'Leds naar rechts verplaatsen
'Waarde knightrider -1 doen
'Als de waarde 1 is (hoek) dan volgende
'cyclus de leds de andere kant opgaan
'Leds naar rechts verplaatsen
'De leds aansturen volgens de waarde van
'KnightTel
'Bijvoorbeeld bij de waarde 1 wordt Led1
'hoog gemaakt en de rest van de leds laag

Case 4
Low
Low
Low
High
Low
Low
Low
Case 5
Low
Low
Low
Low
High
Low
Low
Case 6
Low
Low
Low
Low
Low
High
Low
Case 7
Low
Low
Low
Low
Low
Low
High
Case Else
High
High
High
High
High
High
High
EndSelect
Return

Led1
Led2
Led3
Led4
Led5
Led6
Led7
Led1
Led2
Led3
Led4
Led5
Led6
Led7
Led1
Led2
Led3
Led4
Led5
Led6
Led7
Led1
Led2
Led3
Led4
Led5
Led6
Led7
Led1
Led2
Led3
Led4
Led5
Led6
Led7
'Terugkeren naar waar de subroutine is
'opgeroepen

Een laatste deel van de code bestaat uit de seriële interface en het lcd aansturen. De seriële interface moet bij het
opstarten van de pic worden ingesteld. We gebruiken hier de interne uart van de pic.
HSERIAL_CLEAR

= On

Declare HSERIAL_BAUD
9600
HSERIAL_RCSTA
= %10010000
HSERIAL_TXSTA

= %00100000

INTCON = %11000000
ON_INTERRUPT
GoTo SeriIn
PIE1.5 = 1

'Zorgt ervoor dat de buffer automatisch
'leeg wordt gemaakt voordat er data wordt
'ontvangen
'Snelheid op 9600 bits/seconde instellen
'Hardware seriële poort opzetten in
'continue mode
'Verzenden via uart opzetten in asynchrone
'mode
'Interrupt opzetten
'Bij interrupt naar SeriIn springen
'Interrupt voor usart opzetten

De interrupt routine ziet er als volgt uit:
SeriIn:
HSerIn [serdata]
Print serdata

'Interrupt routine
'ontvangen data in serdata zetten
'ontvangen data op het lcd printen
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HSerOut [serdata]
Context Restore

'Data terug naar pc sturen ter bevestiging
'Data herstellen en teruggaan

De tekst die bij het opstarten naar de pc wordt verzonden gebeurd met het volgende stukje code:
SerUit:
HSerOut
HSerOut
HSerOut
HSerOut
HSerOut
HSerOut
HSerOut
Return

["***********************************",
["* SchemaTheek.Net
*",
["* PIC16F877A ontwikkelbordje
*",
["* Demo programma V1.2
*",
["* Laatste update: 23/12/2008
*",
["***********************************",
["Type hier uw tekst voor op het lcd:",

13,10]
13,10]
13,10]
13,10]
13,10]
13,10]
13,10]

De “, 13,10” op het einde van de data zorgt ervoor dat de volgende tekst op een nieuwe regel komt in de terminal.
Dit was het grootste deel van de demo code uitgelegd. Als er nog vragen zijn dan mogen die altijd op het
SchemaTheek forum gesteld worden. De complete code is op de site te downloaden bij de pagina van dit artikel.
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16F877A development board cursus deel 2
Auteur: Stijn Coenen (Stynus)

[0909-006]

In dit tweede deel van de cursus wordt een rgb led
sturing beschreven. De RGB led kan met knoppen
worden bediend en de waardes zijn op een lcd af
te lezen.
Een filmpje van deze schakeling in werking is te
bewonderen
nderen op youtube via de volgende link:
http://www.youtube.com/watch?v=dsqq1zMNis4
De led is aangesloten op dezelfde pinnen als de op
het board aanwezige leds. Dit kan snel gedaan
worden door draadjess in de female headers naast
de pic te steken. De rode led hangt op portd.1, de
groene led op portd.0 en de blauwe op portc.3
De code die hieronder beschreven is,, is niet de
complete code. De initialisatie etc. is weggelaten.
De complete code is wel op de SchemaTheek site te vinden.
Cls
Print At 1,1, "R
While 1 = 1

'Het display leeg maken
'Op de eerste regel "R G B " zetten
'Dit is de hoofdlus
'die wordt uitgevoerd zolang
lang 1 gelijk
'aan 1 is. Een oneindige lus dus.
'Het volgende stukje is een pwm lus
'Als de waarde van een kleur variabele groter is dan 0 dan wordt
'de desbetreffende led ingeschakeld
If rood > 0 Then
High Led_Rood
EndIf
If groen > 0 Then
High Led_Groen
EndIf
If blauw> 0 Then
High Led_Blauw
EndIf
For index = 0 To 32 'Pwm lus in 32 stappen
'De index variabele telt hier op van 0 tot 32
If index = rood Then
'Als de index variabele groter is dan de
Low Led_Rood
'kleurwaarde dan die kleur laag maken
EndIf
If index = groen Then
Low Led_Groen
EndIf
If index = blauw Then
Low Led_Blauw
EndIf
DelayUS 50
'Even wachten. Anders is deze lus al afgelopen
'voordat je de led ziet branden
Next
'De waardes van de kleuren op het display zetten:
Print At 2,1, DEC2 rood, " ",
" DEC2 groen, " ", DEC2 blauw
'***************
'Rood
G

B

"
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If R_plus = 0 Then
If R_plus_bit = 0 Then

If rood < 32 Then
Inc rood
EndIf
R_plus_bit = 1

'Als de knop voor rood bij te tellen hoog is dan
'kijken of R_plus_bit laag is.
'R_plus_bit zorgt ervoor dat er niet elke cyclus
'wordt bijgeteld bij de kleurwaarde.
'Als de waarde van rood kleiner is dan 32
'+1 doen
'R_plus_bit op 1 zetten zodat er nietmeer wordt
'bijgeteld totdat de knop terug los is geweest

EndIf
Else
R_plus_bit = 0

'Als de knop terug los is dan R_plus_bit terug
'laagmaken

EndIf
'Bij de - knop gebeurd exact hetzelfde alleen wordt daar de waarde -1 gedaan
If R_min = 0 Then
If R_min_bit = 0 Then
If rood > 0 Then
Dec rood
EndIf
R_min_bit = 1
EndIf
Else
R_min_bit = 0
EndIf
'***************
'Groen
If G_plus = 0 Then
If G_plus_bit = 0 Then
If groen < 32 Then
Inc groen
EndIf
G_plus_bit = 1
EndIf
Else
G_plus_bit = 0
EndIf
If G_min = 0 Then
If G_min_bit = 0 Then
If groen > 0 Then
Dec groen
EndIf
G_min_bit = 1
EndIf
Else
G_min_bit = 0
EndIf
'***************
'Blauw
If B_plus = 0 Then
...
EndIf
Wend
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