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Bij dit zelfbouwproject maken we een computergestuurd looplicht, dat wordt
aangestuurd via de printerpoort. Doordat de volgorde waarin de LED's (lichtgevende
dioden) gaan branden wordt opgeslagen in het computergeheugen zijn zeer fraaie
patronen te maken, die zonder solderen kunnen worden veranderd.
De Z80 microprocessor (het centrale zenuwstelsel van de computer) communiceert
met de buitenwereld via I/O poorten, ledere I/O poort is voor te stellen als acht, door
de computer bediende schakelaars. In een MSX-computer zijn de video-chip, de
geluidschip en de chip die het toetsenbord uitleest, via I/O poorten met de Z80
verbonden. Ook de printer wordt vanuit twee I/O adressen bestuurd. Een van deze
adressen bepaalt welk teken naar de printer wordt gestuurd, het tweede controleert of
de printer gereed is om een nieuw teken te ontvangen. Om de Z80 de mogelijkheid te
geven alvast verder te gaan, wanneer de printer nog niet gereed is voor een volgend
teken, wordt het nieuwe teken zolang opgeslagen in een buffer.
Bij het looplicht maken we gebruik van deze buffer. De buffer heeft de mogelijkheid
acht LED's onafhankelijk van elkaar te besturen. Alleen vragen de LED's meer stroom
dan de buffer kan leveren. Daarom zijn op het printje twee IC's 7400 geplaatst; deze
versterken de kleine stroompjes uit de buffer tot grotere stromen (ongeveer 10 mA),
die de LED's voerden. Omdat de uitgangen van de IC's 7400 5 volt leveren en de
LED's op 1,7 volt werken, zijn acht weerstanden van 330 ohm aangebracht, die dit
spanningsverschil opvangen.
Nu de besturing van het looplicht. We kunnen geen gebruik maken van de instructie
LPRINT. Bij deze instruktie gaat namelijk de tweede printer I/O poort controleren of
een volgend teken mag worden verzonden. De printeruitgangen die dit controleren
worden bij dit project echter niet gebruikt, zodat de toestemming voor een volgend
teken nooit verschijnt en de computer eindeloos gaat wachten. De eerste printer I/O
poort die de buffer vult, dient dus apart te worden aangestuurd. Dit gebeurt met de
instruktie OUT (te vergelijken met POKE bij geheugenadressen). De eerste printer
I/0-poort bevindt zich op I/O adres &H91. Dit is niet vastgelegd in de MSX-norm,
maar het blijkt voor alle MSX-computers die ik probeerde te kloppen. Deze buffer
kunnen we nu vullen met een getal tussen O (alle LED's uit) en 255 (alle LED's aan)
met OUT &H91,0 of OUT &H91,255. Het bijgevoegde programma maakt eveneens
gebruik van deze OUT-instrukties. Nu hebt U echter op het scherm het overzicht
welke LED's zullen gaan branden. Dit programma is geheel te bedienen met een
joystick (in poort 1) of met de cursortoetsen en de spatiebalk.

De opbouw.
Wanneer U niet over de mogelijkheid beschikt het printje na te maken, kunt U ook
gebruik maken van een stukje Vero-board. Het beste kunt U het type nemen met
kopereilandjes met elk drie gaatjes.
Als eerste monteert U de acht 330 ohm weerstanden. Deze hebben elk een
gemeenschappelijke aansluiting met +5V. Aan de andere kant komen de acht LED's.
Let U goed op dat U deze op de juiste manier aansluit; de langste aansluiting (anode)
aan de weerstand. Nu kunt U testen of alles juist aangesloten is met een 4 1/2 V

batterij. De + komt bij de gemeenschappelijke aansluiting van de weerstanden. Door
de - tegen de kathode (korte aansluitpen) van de LED's te houden moeten deze
oplichten. Is dit niet het geval dan is zo'n LED defect of verkeerd om aangesloten.
De IC's 7400 kunt U het beste in IC-voet-jes plaatsen, dan worden ze niet onnodig
verhit bij het solderen. Ook hier moet U weer goed opletten dat de IC's juist geplaatst
worden; de uitsparing bovenop moet zich in dezelfde richting bevinden als op de
tekening. Nu kunt U de aansluitdraden monteren; een + en een - draad voor de
voeding. Die voeding kan bestaan uit een 4 1/2 V batterij of kan gehaald worden uit
de joystickpoort. In het laatste geval moet U er wel 100% zeker van zijn dat U geen
kortsluiting veroorzaakt! Nu gaan er nog 9 draden naar de printerconnector, nl. 8
datalijnen (l voor elke LED) en een lijn. Controleer zeer goed of U deze draden op
precies dezelfde manier monteert zoals aangegeven op de tekening. De schakeling is
nu klaar voor gebruik. Veel succes ermee!

