
Nixie-buisjes

Inleiding
Rond 1970, de digitale elektronische techniek begon nèt, waren neonbuisjes voor de weergave van cijfers, de z.g.
Nixie-buisjes, erg populair. In een atmosfeer van neongas zitten tien draadfiguren in de vorm van de cijfers 0 t/m 9
en een gaasvormige anode. De gaasanode voert een positieve spanning en de cijferkathoden worden geaard, één
tegelijk. Daarbij licht het desbetreffende cijfer oranje-rood op. De benodigde spanning voor de anode is +200 tot

+350 volt. Een weerstand in de anodeleiding van 15 kΩ tot 100 kΩ, afhankelijk van het type en de voedingsspan-
ning, begrenst de stroom. De opgenomen stroom is laag, 1 tot 6 mA, afhankelijk van het type, dus de grootte van
de cijfers in de nixie.

Voordelen: - fraaie ronde cijfers,
- een op dat moment zeer volwassen technologie (elektronenbuizen).

Nadelen: - de hoge anodespanning (was destijds overigens heel gebruikelijk),
- een niet zo hoog contrast door soms wat "wollige" cijfers,
- de cijfers zitten ruimtelijk achter elkaar in het glazen buisje, dat is minder mooi.

Aansturing van de kathodes
Met één hoogspanningstransistor per kathode stuur je het desbetreffende cijfer aan. In dit schema is er één van de
tien getekend. Stuur je de transistor open, dan trekt de collector de aangesloten kathode naar aarde en ontsteekt
het cijfer. Een 1-uit-10 decoder 74HC42, 74HCT42 of 74LS42 stuurt steeds slechts één transistor tegelijk open.

De transistoren worden in de emitter aangestuurd. De basis zit via een weerstand aan een vaste spanning van
ongeveer +3 volt. Eén spanningsdeler volstaat voor alle basissen van vele nixies. Per nixie heb je een decoder
nodig. Van dit type decoder is er steeds één uitgang laag en de negen andere hoog.

Hoogspanning voor de nixies
Het lijkt aantrekkelijk om de netspanning direct gelijk te richten om de hoogspanning voor de nixies te genereren.
Maar dan verlies je de galvanische scheiding met het net en dat is levensgevaarlijk! Transformatoren met een se-
cundaire spanning van zeg 250 volt zijn heden ten dage moeilijk verkrijgbaar. Een heel bruikbare methode is om
een tweede transformator "achterstevoren" te zetten. Behandel ook deze hoogspanning met respect.
De weerstand van 470k heet "bleeder-weerstand" en laat de lading van de elco weglekken als de voeding uit gezet
is. Hij bespaart je een onverwachte optater van een schijnbaar spanningsloze schakeling. Zo'n elco behoudt zijn
spanning uren, zo niet dagen als hij niet ontladen wordt. Maar zelfs mèt deze weerstand is de halfwaardetijd (de
tijd dat de spanning tot de helft gedaald is) nog altijd zo'n 5 seconden. Wacht dus na uitschakelen steeds minstens
15 seconden voordat je met je vingers aan de hoogspanningsvoeding of de nixieaansluitingen komt.

Aansturing van de decoders
Per twee decoders gebruik je één 8-voudige D-flipflop 74HC374 of 74HCT374. In dit register past precies een byte.
Sluit de D-ingangen aan op poort P1 van de 80C51. Dat doe je met alle cijferparen. De klokpuls voor de registers
komt van een uitgang van P3 (EXT). Voor elk cijferpaar wordt dat een ander bit van P3.

Binary Coded Decimal
De codering die je nu toepast in de bytes van P1 heet Binary Coded Decimal, of BCD. Een nibble (4 bits) loopt nu
van 0000 (= 0) t/m 1001 (= 9). Maak je het nibble groter, bijv. 1010 (= 10), dan maakt deze decoder géén kathode
“laag” en dooft de nixie. Van de 256 verschillende codes die je met een byte kunt maken, 00 t/m FF in hex, worden
er nu slechts 100 voor de cijferparen 0-0 t/m 9-9 gebruikt.
In BCD leest een byte in hex precies zo als het er op een display dat uit twee cijfers bestaat uit gaat zien. Dus 43 in
hex is binair 0100 0011 en wordt op twee nixies zichtbaar als een 4 en een 3, maar betekent binair de waarde 64 +

3 = 67. Je kunt dus met BCD-getallen niet zonder meer rekenen in je µC. Het kàn wel, er is speciaal daarvoor in de
8051 de hulpinstructie DA A (Decimal Adjust A) ingevoerd.



Gegevens van enige typen nixies uit het Philips Data handbook, Electron tubes, Part 7, October 1972.

ZM1022, ZM1023 and

ZM1025 are identical to

the ZM1020, ZM1021

resp. ZM1024, but they

lack the color filter

coating.

Zoals je aan de tekens van de ZM1021 kunt zien zijn deze nixies
veelvuldig gebruikt in digitale universeelmeters en de ZM1024 in
tijd- en frequentietellers.
Sluit de anode (a, pin 2) aan via een weerstand op de Vdc. De
waarde van deze weerstand hangt af van de gebruikte positieve
spanning. In de grafiek hiernaast kun je daarvan de nominale
waarde aflezen. Neem dan de meest dichtstbije standaard
waarde.

Gegevens van een wat groter rechtopstaand type:

Omdat de anodestroom groter moet zijn dan van
de ZM1020 moet er ook een andere anodeweer-
stand Ra gebruikt worden. Hiervoor geeft Philips
in plaats van een mooie grafiek een summiere
maar duidelijke tabel:

Let op! Deze weerstand wordt heet, want met

P = I
2
 x R is dat voor 27 kΩ al 0,6 watt.

Neem dus een wat "dikker" exemplaar dan de
gebruikelijke 0,3 watt weerstandjes.

1) Pins 1 and 2 to be interconnected externally.

Top view type ZM1020

ZM1022

ZM1021

ZM1023

ZM1024

ZM1025

Numeral height 15 mm 15 mm 15 mm

Numerals 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 A V Ω % + – ~ c/s Kc/s Mc/s µs ms ns s

Supply voltage min. 170 V min. 170 V min. 170 V

Anode current 2 mA 2 mA 2 mA

Side view type ZM1040

ZM1042

ZM1041

ZM1043

Numeral height 30 mm 30 mm

Numerals 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 + –

Supply voltage min. 170 V min. 170 V

Anode current 4,5 mA 4,5 mA

Spanning 200 250 300 350 V

Weerstand 15 27 39 47 kΩ

n.c.: not connected



Showmodel
Met zes ZM1040's is een display voor
een klok gemaakt. De voeding is ge-
heel volgens het schema op de eerste
pagina. Links zie je de twee transfor-
matoren. Zij zijn met de 12 volt secun-
daire wikkelingen aan elkaar verbon-
den. De tweede trafo staat dus inder-
daad achterstevoren.
Rechts staan twee gelijkrichters, voor-
aan voor de + 5 volt, incl. stabilisator-
IC (een beetje verborgen achter de re-
servoircondensator), daar achter voor
de hoogspanning. In plaats van één
elco staan er vier parallel van 2,2 µF,
die lagen nog in het elco-bakje.

Registeraansturing
Het aanstuurschema van de drie 8-
bits registers zie je hiernaast. De drie
IC's 74HC374 zijn met hun D7 t/m D0
parallel aangesloten op b7 t/m b0 van
poort P1.
De klokpulsingangen CP zijn aange-
sloten op poort P3, voor de seconden
op b2, de minuten op b4 en de uren
op b5. Bit b3 kan zo gebruikt blijven
worden voor de tijdpulsen van DCF.
De drie weerstanden van 4k7 leken
nodig om de spanning snel genoeg
naar + 5 volt te trekken.

Nixie-aanstuurprint

Zo vinden de 9 IC's, 60 transistoren en 60 basisweerstanden een plaatsje op een print die achter de nixies staat.
Op de bovenste rij tussen de 8-bits registers 74HC374 zien we ook de twee 10-pens aansluitingen voor P1 en P3.
Onder aan de rand van de print staan 6 zig-zag rijen van elk 10 soldeerlipjes voor draadjes naar de nixievoeten.

De achterzijde van deze print, waarop alle verbindingsdraadjes te zien zijn. Bovenaan horizontaal de gebundelde
draadjes voor b7....b0. De print is horizontaal omgelegd ten opzichte van de foto van de componentenzijde.



Vooraanzicht en achteraanzicht van het showmodel

De klok is gebouwd op een plankje MDF. Op de voorgrond ligt een blokje met de ontvanger voor DCF-77. De ver-
binding is een vieraderig krulsnoer van een telefoon. De zwarte aansluitblokjes zijn uit oude telefoons gesloopt.

Aan de achterzijde zien we de voeding en de 89V51-computerprint, die op paaltjes boven de gelijkrichters staat.
De verbindingen van P1 en P3 naar de nixie-aanstuurprint zijn heel korte bandkabeltjes. Dit past natuurlijk niet
per ongeluk zo mooi. De kabel op P3 loopt door naar beneden, naar de aansluiting van de DCF-ontvanger.



Testprogramma en driver
Om de schakeling te testen nadat deze gebouwd is
werd eerst een eenvoudig testprogramma voor de
8051 geschreven. Het laat achtereenvolgens de
cijfers 0 t/m 9 verschijnen op alle zes nixies tegelijk.
Als er iets verkeerd is aangesloten zie je dat meteen
omdat de cijfers niet hetzelfde reageren.
Het echte programma heet disptst en is heel kort.

Het begint in A met het getal 00 en telt daar steeds
het getal hexadecimaal 11 bij op. Dat gebeurt tien
keer. Zo krijg je 00, 11, 22, 33 enz. Het gebruikt een
routine die R5, R6 en R7 vult met wat er in A staat.

Meer testprogramma's
Je kunt zelf meer testprogramma's maken. In het
showmodel zit een tweede testprogramma dat een
soort lichtkrant van cijfers laat zien. Hiermee kun je
zien of de aansturing van de decoders wel onafhanke-
lijk van elkaar werkt. Met het testprogramma Test 1
kun je dat niet zien. Testprogramma's moeten elk een
bepaalde functie testen, liefst niet teveel tegelijk.

Driver routine

De belangrijkste routine is de routine displ. Deze

stuurt wat er in R7, R6 en R5 staat via poort P1 naar
de drie IC's 74HC374. In het PC-jargon zou je dit de
"driver" kunnen noemen voor dit display van 6 nixies.
Je kunt deze routine bijvoorbeeld gebruiken in het
programma dat de tijd decodeert uit de tijdpulsen van
de tijdseinzender DCF-77.
Je ziet hier instructies NOP (no operation) staan die er

voor dienen de klokpuls op P3 wat langer te maken.
Als niet steeds de juiste cijfers op de Nixies verschij-
nen moet je hier eens wat meer NOP-instructies in-

voegen. Door paracitaire capaciteiten in de bedrading
(condensatoren door de parallele draadjes in de lint-
kabels vanaf de µC-print naar de decoders) kan het
een paar microseconden duren voordat het juiste bit-
patroon van P1 en P3 stabiel is. De testprogramma's
zijn er voor om daar achter te komen vóórdat je merkt
dat de klok als geheel niet goed werkt.

Wachtroutine
Bovendien is er een wacht-routine met drie wachtlus-
sen in elkaar. Het getal in A wordt gebruikt voor alle
drie de lussen. Dat geeft een extreem groot bereik
met de getallen van 1 t/m 255 in A. De wachttijd is
evenredig met A³. In het commentaarblok staan enige
voorbeelden.
Om voor andere wachttijden (T in µsec.) te berekenen
wat er in A moet komen is A = (T/2)

1/3
 een heel bruik-

bare benadering. N.B. Tot de macht 1/3 is een andere
schrijfwijze voor de derdemachts wortel. Sommige re-
kenmachines (o.a. Windows) kunnen wel tot de macht
1/3 of 0,33333 verheffen, maar geen wortel trekken
anders dan van de macht 2 (sqrt).

ORG 0

ACC EQU 0E0H ;Accumulator

P1 EQU 90H ;Poort 1 (display)

P3 EQU 0B0H ;Poort 3 (input-output)

;********************************************************

;***                                                  ***

;***               NIXIE DISPLAY-TEST                 ***

;***                     Test 1:                      ***

;***        Alle cijfers tegelijk van 0 t/m 9         ***

;***                                                  ***

;********************************************************

disptst MOV R4,#0AH ;Doe dit 10 maal:

MOV A,#0         ;Eerst de cijfers 0 maken.

dispts1 ACALL vuldisp ;vul R5 t/m R7 en display,

ACALL waiths ;wacht 1/2 sec.,

ADD A,#11H ;hoog het cijfer in BCD op,

DJNZ R4,dispts1 ;einde van de lus.

SJMP disptst ;en opnieuw.

;********************************************************

;***                                                  ***

;***    Vul R5, R6 en R7 en display het resultaat     ***

;***                                                  ***

;********************************************************

vuldisp MOV R5,A

MOV R6,A

MOV R7,A

;********************************************************

;***                                                  ***

;***        Display in BCD uit R5, R6 en R7           ***

;***                                                  ***

;********************************************************

displ MOV P1,R5 ;Seconden naar P1

CLR P3.2 ;Strobe seconden,

NOP ;puls verlengen,

SETB P3.2 ;einde strobepuls,

NOP ;puls verlengen.

MOV P1,R6 ;Minuten naar P1

CLR P3.4 ;Strobe minuten,

NOP ;puls verlengen,

SETB P3.4 ;einde strobepuls,

NOP ;puls verlengen.

MOV P1,R7 ;Uren naar P1

CLR P3.5 ;Strobe uren,

NOP ;puls verlengen,

SETB P3.5 ;einde strobepuls,

RET

;********************************************************

;***                                                  ***

;***              Wachtlus van 1/2 seconde            ***

;***                                                  ***

;********************************************************

waiths PUSH ACC ;Stel de inhoud van A veilig

MOV A,#63 ;Wachttijd = 0,5 sec.

ACALL wait ;Dit is de eigenlijke wachtlus

POP ACC ;Herstel de inhoud van A weer

RET ;en klaar.

;********************************************************

;***                                                  ***

;***             Driedubbele wachtlus:                ***

;***             Wachttijd staat in A,                ***

;***             Gebruikt R0, R1 en R2,               ***

;***             Wachttijd = ((2A+1)A+3)A+3           ***

;***             A = 1 geeft 9 usec.                  ***

;***             A = 2 geeft 30 usec.                 ***

;***             A = 8 geeft 1 msec.                  ***

;***             A = 37 geeft 0,1 sec.                ***

;***             A = 46 geeft 0,2 sec.                ***

;***             A = 63 geeft 0,5 sec.                ***

;***             A = 79 geeft 1 sec.                  ***

;***             A = 255 geeft 33 sec.                ***

;***                                                  ***

;********************************************************

wait MOV R2,A ;Wachtlus ((2A+1)A+3)A+3.

wait2 MOV R1,A ;Wachtlus (2A+1)A+3.

wait3 MOV R0,A ;Wachtlus 2A+1.

wait4 DJNZ R0,wait4 ;Terugsprong elke 2 instr.cycl.

DJNZ R1,wait3 ;Terugsprong elke 2N+1 instrcycl

DJNZ R2,wait2 ;Terugsprong elke 2N+3 instrcycl

RET ;Einde van de wachtlus.

END


