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Met dit programma is afstandsbesturing van de diaprojector vanuit de computer op 
verschillende manieren te realiseren, te weten directe besturing vanuit de plug voor de 
cass. recorder of besturing vanaf de monitor middels een fotodiode. Op de technische 
aspecten Romen we later uitvoerig terug. Eerst wil ik het programma zelf even met u 
doornemen. 
 
HET PROGRAMMA VOOR DE DIABESTURING, 
 
Dit programma is geschikt voor het achter elkaar vertonen van 12 diaseries. Vooraf 
moeten dan wel eerst de nodige gegevens worden ingevuld, t.w.: 
 
Regel 680-735: de titels van de diaseries. 
 
Regel 1010 e.v.: de titels van de dia's alsmede de projectietijd per dia (in sec). 
 
Voor de eerste 3 series zijn als voorbeeld reeds een paar gefingeerde titels gegeven. 
De nummering van de DATA-regels is zodanig dat hieruit direct diaserie en 
dianummer valt af te leiden, b.v.: 
 
Regel 2050: diaserie 2, dianummer 05.  
 
Het aantal dataregels kan naar behoefte worden uitgebreid door bij elk blok regels 
tussen te voegen. Wel moet u de laatste regel met 'DATA END,0' handhaven, want 
hierop stopt het programma aan het einde van een serie. In regel 55 is met PT=1 de 
pulstijd gegeven voor de diawissel. Mocht deze tijd soms iets te kort zijn dan kunt u 
voor die l (sec.) een andere tijd intikken, eventueel in tienden van seconden. 
 
Bij het runnen van het programma verschijnt eerst het MENU met de titels van de dia-
series. Nadat u hieruit een keuze hebt gemaakt, volgt pagina 2 met daarin de volgende 
informatie: 
1) Nummer en titel van de diaserie. 
2) Volgnummer  van de dia. 
3) Titel  van de dia. 
4) Projectietijd in sec. 
5) Klok welke de totale tijd bijhoudt. 
6) Tijdbalk waarmee het verloop van de projectietijd wordt aangegeven. 



7)  Een sprite linksonder waarmede eventueel via een fotodiode de projector kan 
worden bestuurd. 
 
Na het indrukken van de spatiebalk wordt het programma gestart. Gedurende de 
looptijd van de tijdbalk is het altijd mogelijk om de dia langer in beeld te houden dan 
de voorgeprogrammeerde tijd door Fl in te drukken (pauze). Met het indrukken van 
F2 wordt de pauze weer opgeheven. Met F5 kan de dia voortijdig worden gewisseld, 
terwijl F3 de mogelijkheid biedt om aan het einde van een serie direkt over te 
schakelen naar de volgende serie. Met F4 kan weer naar het MENU worden 
teruggegaan. 
 
Het programma is gebaseerd op besturing middels een fotodiode welke voor de sprite 
tegen het beeldscherm moet worden geplaatst. Heeft de computer een relais op de 
cassetteuitgang, dan kan de besturing m.b.v. de MOTOR ON en MOTOR OFF 
instructie plaats vinden. U dient dan de apostrofe op de regels 470 en 525 te 
verwijderen. 
 
WAARSCHUWING: 
 
Het is raadzaam om dit programma eerst in z'n geheel over te nemen en daarna te 
SAVEN alvorens het te runnen. Er zit namelijk een stukje machinetaal in, waardoor 
bij een eventuele tikfout de computer kan 'blijven hangen' en u het gehele programma 
kwijt bent. Na het saven kunt u het programma uittesten en waar nodig corrigeren. Als 
alles dan naar wens gaat, ga dan pas uw eigen titels invoeren. 
 
AANSLUITING VAN DE DIAPROJECTOR OP DE COMPUTER, 
 
Wanneer de computer voor de motorsturing een relais op de recorderuitgang heeft 
(zoals bij de MSX computers van PHILIPS), dan is directe sturing mogelijk met een 
simpel kabeltje zoals is gegeven in fig.l. Belangrijk is wel dat U vooraf nagaat of de te 
schakelen stroom/spanning niet te hoog is. Hoewel in de gebruiksaanwijzing niets 
wordt gezegd over de max. toelaatbare stroom/ spanning kunnen we dit veilig stellen 
op 250 mA/40 V, zoals dat geldt voor een mini reed-relais. Om er zeker van te zijn 
dat deze waarden niet worden overschreden kunt U met een voltmeter eerst de 
spanning controleren op de stuuringang van de projector. Daarna met een mA meter 
over deze punten de max. stroom meten. Mochten de gevonden waarden hoger zijn 
dan eerder genoemde maxima dan kunt U gebruik maken van het volgende circuit: 
Dit circuit biedt de mogelijkheid om de projector te sturen met behulp van een 
fotodiode welke voor de sprite wordt geplaatst (eventueel bevestigen met een zuig-
napje tegen de beeldbuis). Ook bij dit circuit wordt de voedingsspanning uit een van 
de joystickuitgangen betrokken CBU 3). Inplaats van de fotodiode kan ook een LDR 
worden gebruikt mits de donkerwaarde minstens l M-Ohm is. Bij een lagere 
donkerwaarde de weerstand van 100 K aan de ingang evenredig verlagen. De 
fotodiode (of LDR) moet op het circuit worden aangesloten met een afgeschermde 
kabel, waarvan dan de afscherming tevens massageleider mag zijn. 
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