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DE 64-IN-l DOOS
door Frits Kieftenbelt

De 64-in-1 doos heb ik ontworpen, omdat ik mijn beide 8-in-
I dozen vol had en ook het steeds wisselen van die twee beu
was. Er kwam een idee in me op, om een 32-in-1 doos te maken
en spoedig lag het proto-type op tafel. Al snel bleek dat er van
een 32-in-1 doos met wat aanpassingen eenvoudig een 64-in-
I doos was te maken en aangezien er bij onze P2000-stand van
de PTC-afd. Zwolle in Den Bosch nogal wat belangstelling
voor was, besloot ik om de print als zelfbouw-ontwerp in
TRON te plaatsen.

Kosten
Kosten compleet gebouwd:
16-in-1 = f 175 + (I x f65) = f240,00
32-in-1 = f 175 + (2 x f65) = f305,00
48-in-1 = f 175 + (3 x f65) = f370,00
64-in-1 = f 175 + (4 x f65) = f 435,00

Solderen:
Nadat de dubbelzijdige print op de fotografische wijze uit
TRON is overgenomen en geboord, moet voordat de compo-
nenten erop worden gesoldeerd de print worden doorgeme-
taliseerd.

Weet u het niet meer?
Voor diegenen die niet weten wat een 64-in-1 doos (of8-in-
1 doos) precies is nog even in het kort: Zoals je weet, zijn er
voor de P2000 diverse insteek-dozen voor sleuf 1. Zo heb je
een doos voor BASIC-NL, een doos voor het Familie-Geheu-
gen, enz. Een 64-in-1 doos kan al deze programma's in 1 doos
hebben en door middel van schakelaars bovenop de doos kan
het gewenste programma worden gedraaid. Zo is de P2000 in
bijv. stand 1 een Elektronische Kaartenbak, in stand 2 een
BASIC-computer, in stand 3 een PASCAL-computer, een
Textbewerker ofwat er zoal is. Een8-in-1 doos kan maximaal
8 verschillende programma's hebben, terwijl een 64-in-1 doos
dus... je raad het al. Je hoeft dus nooit meer sleuf 1 van doos
te venvisselen, het is nu een kwestie van een schakelaar in de
goede stand zetten.

Dit betekent dat we verbindingen tussen de boven- en de
onderkant van de print moeten maken. Op de tekening van de
componenten-opstelling zien we zo'n 26 kleine kruisjes (x)
staan. Steek hier een draadje (met harde kern) door en soldeer
het aanBElDE zijden van de print vast. Doe dit bij alle 26. Als
dit is gebeurd, kun je de diodes en weerstanden op de print
solderen. Alle componenten dienen aan BEIDE zijden te
worden gesoldeerd! Dan de vier 32-pins IC-voeten; deze
moeten van het professionele type zijn (gedraaide bus-contac-
ten), omdat de voeten aan zowel de printzijde als de
componentenzijde worden gesoldeerd.

Bij low-cost IC-voeten is het solderen aan de componentenzijde
niet mogelijk, daarom dus de professionele IC-voeten. Ove-
rigens vereist het solderen van de IC-voeten een dunne
soldeerpunt, omdat het anders vrij moeilijk is om tussen 2 IC-
voeten aan de componentenzijde te solderen. Maar het valt
mee als je alleen DIE eilandjes soldeert, waaraan een baantje
zit en door die eilandjes eerst te vertinnen voor de IC-voeten
erop worden gezet, vloeit de tin makkelijk weg.

Compleet te koop
De doos is ook compleet gesoldeerd te bestellen, de prijs is dan
f 175,-- exclusief EPROM's. Tel daarbij op de prijs van de
EPROM's (f65,-- per stuk medio 1991) enje bladert meteen
verder in TRON. Maar misschien valt het mee als je de doos
dus zelfbouwt en begint met niet 4 maar met maar 1 EPROM.
J.e hebt dan geen 64-in-l doos maar een l6-in-l doos. Alsje
16 programma's in de doos hebt (de EPROM is dan vol) dan
koop je er een EPROM bij en dan heb je al een 32-in-l doos.
Bovendien isdeprijsf65,--nogvan 1991 en aangezien dit een
vrij nieuw type EPROM is zal de prijs al snel dalen. Het kan
dus zijn dat het nu al een stuk goedkoper is. Bij aankoop van
een EPROM is deze natuurlijk leeg. Tegen geringe vergoe-
ding wil ik de programma's wel in de gewenste volgorde in de
EPROM programmeren, maar als je zelf een programmer bij
je P2000 hebt, wacht dan tot de volgende TRON! Daarin staat
een bouwontwerp van een adapter-print die het zo maakt dat
je deze grote EPROM's met een kleine programmer kunt

programmeren.

Dan solderen we de condensatoren en de 4 IC's erop (let op de
+ bij de tantaal-elco's en op het nokje bij de IC's). Tot slot

moeten de duimwielschakelaars SI en S2 nog met de print
worden verbonden. De nummers 1,2,4 en 8 komen aan SI,
waarop deze cijfers ook staan vermeld en de letter A van SI
komt aan de plus (+), de aansluiting hiervoor bevindt zich
vlak boven Cl. S2 heeft 3 draden, de nr's 1 en 2 op S2 komen
aan resp. 1 en 2 op de print en nr.S op S2 komt aan de min (-
), ook die aansluiting bevindt zich boven Cl. De print is nu
klaar. Let op, als de print zonder doos wordt getest, zorg er dan
voor datje de print in sleuf I steekt, met de componenten naarACHTEREN!
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Print in doos bouwen:
Als de aangegeven type
duimwielschakelaars zijn gekocht,
dan kunnen de volgende maten
worden aangehouden, ervan uit-
gaand dat de lege insteekdoos, de
doos is met een vlakke bovenkant
en niet schuin zoals de PHILIPS of
Miniware insteek-dozen. De
breedte van de doos is 93 mmo
Houdt de doos nu zo voor je dat de
schroeven naar achteren zitten.
Meet vanaf rechts 10 mm en zaag
daar de doos in.Dan 30 mm verder
nog een zaagsnede en dan kan dit
gedeelte er met een kopkniptang
"'orden uitgeknipt. In de 30 mm
brede uitsparing komen de beide
duimwielschakelaars te zitten.
Schakelaar S2 (BCD 10 standen)
kan voorzichtig worden open ge-
maakt en een vergrendeling wor-
den aangebracht, zodat de schake-
laar alleen de standen 1 t/m 4 kan
bereiken.
Reeds gebouwde exemplaren zijn
te zien op clubavonden van de
GGPC afd. Noord en de PTC afd.
Zwolle. Als je zo'n doos wilt bou-
wen, kun je dus het best eerst bij
een van deze afdelingen gaan kij-
ken.

Onderdelenlijst:
Rl = 1K8
Rl tlm R7 = IK
C1,C2 = 1 uF tantaal(!)
C3,C4,C5 = lOOn Sibatit
D1,D2 = 1N4148
IC1 = 74LS138
IC2 = 74LS14
IC3,IC4 = 74LS244
SI = Bin 16 st.(0-15) 03.45.1627
S2 = BCD 10 st.(0-9) 03.45.1731
4x 32 pins prof.IC-voeten (zie
text)
EPROM(s) type:27C200IA
Ix lege kunststof doos voor
sleuf 1

Op de lege kunststof doos na, zijn

Componenten opstelling 64-in-l
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boven: Schema behorende bij het verhaal van
Frits Kief ten belt.alle artikelen verkrijgbaar bij de Display Electronica zaken in

het land. De nummers achter de duimwielschakelaars S I en
82, zijn de bestelnum-mers van Display Electronica. Alsje die
opgeeft, weet je zeker dat je de "originele" 64-in-1 doos
schakelaars hebt. Veel succes met het bouwen en tot de
volgende TRON voor de programmeeradapter.

Corre.spondentJe: flit..B Kieftenbelt,
Postbus 197,8100 AD Ra.elte.

Da.yline 9022
PTC-nel 340019
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