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Het navolgende programma is -jammer genoeg- geschreven voor MSX-S met 
diskdrive. Enkele wijzigingen in de LOCATE opdrachten en het veranderen van de 
LOAD en SAVE opdrachten maken het programma ook geschikt voor MSX-1 
computers evt. met datarecorder. Uiteraard kunnen cassettegebruikers een 
telefoonnummer sneller opzoeken met de hand dan via het inlezen van een bestand op 
cassette. 
Het programmagedeelte zit erg gammel in elkaar en is lastig in gebruik door het 
toepassen van de INPUT instructie. We plaatsen het echter toch vanwege de 
originaliteit. Normaliter worden dergelijke rammelende programma's geretourneerd. 
Afred Debels. 
 
Dit programma laat uw computer samen met een weinig hardware als een 
professionele geheugentelefoon werken. Als u iemand wilt bellen, tikt u gewoon de 
naam in, waarna de computer er het bijbehorende telefoonnummer bij zoekt en 
vervolgens dat nummer zal draaien. Hoe? Dat vertel ik nu. 
 
Omdat de software betrekkelijk eenvoudig is, begin ik met de hardware. Daarvoor is 
het wel nodig dat u weet hoe een gedraaid nummer normaal doorgegeven wordt. Dat 
gaat zo. Door de telefoon loopt, op het moment dat de hoorn van de haak is, een 
gelijkstroom. Wordt er dan een cijfer (0-9) gedraaid (of gedrukt), dan wordt die 
stroom een aantal keren onderbroken. Wordt er bijvoorbeeld een 'drie' gedraaid, dan 
wordt de stroom met korte tussenpozen 3 maal onderbroken. Hierdoor ontstaan 3 
pulsen, die de telefooncentrale weer vertaalt in een bepaalde verbinding, waarna 
wordt gewacht op het volgende cijfer. Zijn alle nummers gedraaid, dan is de 
verbinding compleet en gaat de telefoon over. 
 
Nu we dit weten is het eigenlijk vrij eenvoudig om de computer een nummer te laten 
draaien. We moeten er gewoon voor zorgen dat de stroom een aantal malen 
onderbroken wordt en daarvoor hebben we een klein beetje hardware nodig. 
 
De hardware 
 
Eerst dit: De meeste computerliefhebbers zijn zo bezorgd om hun computer dat ze er 
niet van houden om zelfgemaakte (onbetrouwbare) hardware op hun computer aan te 
sluiten. Maar de hardware voor dit programma hoeft (hoe is het mogelijk) op geen 
enkele manier op de computer aangesloten te worden!! Hoe dat in zijn werk gaat, 
wordt nu uit de doeken gedaan. 
Via de software wordt het telefoonnummer omgezet in pulsen, die het CAPS lampje 
aansturen. We hebben nu een knipperend 'caps' lampje. Als we een LDR (een 
weerstand die afhankelijk is van licht) op het caps lampje leggen, krijgen we een 



weerstand die: groot is bij een gedoofd lampje en klein bij een brandend lampje. 
Daardoor krijgen we weer een stroom die groot of klein is en met die stroom gaan we 
de kiezer aansturen. 
 
Het stroomkringschema, 
 
Het schema is erg eenvoudig. De LDR is in het schema aanwezig als R2. In serie met 
RH staat Rl en de stroom door die twee bepaalt of transistor Tl in geleiding gaat. 
Zodra dat gebeurt, wordt relais KI aangetrokken, waarna de stroom door de telefoon 
wordt onderbroken en de puls is gestuurd. Waarom die transistor? Nu, meestal is het 
caps lampje een LED en die geeft te weinig licht om de weerstand klein genoeg te 
maken om voldoende stroom aan het relais te leveren. Daarom versterkt de transistor 
de stroom eerst voor het relais. Voor het onderbreken van de stroom door het toestel is 
voor een relais gekozen i.p.v. een electroni-sche schakelaar, omdat er veel 
verschillende stromen en spanningen door de PTT leiding lopen, waardoor er veel 
meer electronica voor nodig is om zonder problemen te schakelen. Een relais heeft 
met geen enkele soort spanning, c.q. stroom problemen. 
De componenten kunnen gesoldeerd worden op gaatjesprint of op het printje dat 
gegeven is. Dat moet je alleen zelf (laten) etsen. De aansluiting van het relais is 
eenvoudig. In de telefooncontactdoos/steker zitten 4 aansluitingen (zie afb.). Daarvan 
maak je de aansluiting A / A' los, waarna je het relais daartussen zet met de 
aansluiting zodanig, dat de schakelaar gesloten is in rusttoestand van het relais. De  5 
V voeding haal je uit een adaptor of uit de computer. Dat laatste is het gemakkelijkste, 
omdat je dan altijd spanning hebt als de computer aanstaat. Maar de hardware is in dat 
geval WEL verbonden met de computer, dus je moet dan voorzichtiger te werk gaan. 
Die spanning haal je uit een van de joystickpoorten, waar de  V op pen 5 zit en de nul 
(-) op pen 9 (zie afb.).De LDR moet rondom afgeschermd worden tegen licht uit de 
omgeving en zo dicht mogelijk op het caps lampje worden gelegd. 
 
Afregeling 
 
Als de hardware af is, moet die nog afgeregeld worden. Daarvoor moet je de LDR op 
het caps lampje leggen en daarna m.b.v. de caps-toets het lampje aanzetten. Nu regel 
je Rl zo af dat het relais net aantrekt. Als je dan het caps lampje uitzet, moet het relais 
weer afvallen. Zoniet, dan moet je Rl iets terugdraaien. Dat is alles. 
 
De software, 
 
De software is vrij eenvoudig. Het grootste gedeelte van het programmma is er om de 
invoer van gegevens te verwerken. Het gedeelte dat uiteindelijk voor het aansturen 
van de hardware zorgt is daarbij vergeleken maar zeer kort. Na het opstarten wordt 
meteen de data ingeladen. Staat er geen data op de diskette (zoals bij de eerste keer 
opstarten), dan wordt er meteen naar de 'nieuwe gegevens-invoer' routines 
gesprongen. Als er wel data aanwezig is, kun je meteen vooruit. Voor de rest wijst het 
programma zichzelf tijdens het gebruik. Alleen dit nog: het is mogelijk dat het relais 
wat aan de trage kant is. Dan is het nodig om de rustperiodes tussen de pulsen te 
verlengen. Dit doe je door de FOR-NEKT lussen in de regels 840, 850, 860 en de lus 
(FOR P=..) in regel 940 langer te maken. 
Ik wens u veel plezier toe bij het bouwen en gebruiken van de schakeling!! 
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