Backup RAM. De machine houdt records bij en kan
eerdere high scores onthouden. Anders dan bij de
Match functie, wordt de High Score beloning pas toegekend wanneer alle spelers hun spel voltooid hebben. Wanneer een speler over een eerdere High Score heen gaat, wordt een beloning van 1 tot 3 replays
gegeven en schakelt de machine de getoonde score
naar die van de speler met de hoogste score. Een High
Score kan slechts aan één speler worden toegekend,
ook wanneer een eerdere speler de High Score al verbeterde. Aangezien er maar één groep tellers is zal
de machine normaliter van de laatste speler stapsgewijs terug gaan en de score van elke speler laten zien
tot de eerste speler. Daarna zal de huidige High Score getoond worden. Spelers kunnen de flipperknoppen gebruiken om de verschillende scores nog eens te
laten zien, maar ook de verschillende prestaties op het
speelveld en de Match nummers.”
Komen de geluiden van echte chimes en de tellers of
zit er in de KoD elektronisch (verstelbaar) geluid?
Reinhard: “De kast heeft echte Bell Chimes en ook de
traditionele Gottlieb knocker assembly. We hebben
geprobeerd om met elektronische geluiden de chimes
en bellen van de KoD na te maken maar de meeste
mensen waren niet zo blij met het resultaat. Maar, uit
kosten overwegingen, hebben we wel besloten om in
plaats van afzonderlijke bellen en chimes een 3 gongen
chime assembly te gebruiken. De Bell Chime assembly is een ander nieuw origineel Retro Pinball ontwerp.
Dat moest wel want alle gereedschap om de vroegere Gottlieb chimes te maken was verloren gegaan. Het
geluid is uniek omdat het een Retro Pinball kast is, maar
zeker vergelijkbaar met de oude Gottlieb EM kasten.
Deze 3-bell chime assembly zullen we gaan gebruiken
in alle EM stijl kasten. Het systeem heeft nog wel de
mogelijkheden voor elektronisch geluid en deze worden gebruikt om de ontbrekende geluiden die een EM
kast normaal zou maken te vervangen. Het wordt ook
gebruikt om aan de verschillende dingen die gebeuren
op het speelveld geluid toe te voegen.”

nische “work-alike” commerciële flipperkast. Het board
is op maat gemaakt voor onze specifieke wensen voor nu
en in de toekomst. Het is waarschijnlijk niet erg geschikt
voor ontwikkelingen buiten onze projecten omdat speciale ontwikkeltools nodig zijn. Het gebruikte operating
system zal niet worden vrijgegeven in het public domain.
Nadat wij de productie volledig op gang hebben, zijn
we bereid het gesprek aan te gaan over verdere toepassingen van het board systeem, maar voor dit moment
concentreren we ons op de toepassing er van bij dit
project en toekomstige projecten van Retro Pinball LLC.
Zodra de uitlevering van flipperkasten begint, zal ik met
plezier de mogelijkheden en beperkingen van ons RPC
(Retro Pinball Controller) systeem met anderen delen.
Waarom hebben jullie gekozen voor de King of Diamonds, want er zijn zo veel Gottlieb single player flipperkasten die geschikt zijn?
Gene: De keuze voor de KoD komt van Herb. Zoals
gezegd, KoD staat bekend als één van de meest gewilde kasten uit het verleden. Het gebruik van de kopruit
animatie, een unieke horizontale roterende unit op het
speelveld, samen met eenvoudig te begrijpen regels die
uit het kaartspel komen maken de KoD een aantrekkelijke kast voor alle leeftijden. Maar, hij zorgde ook voor
een erg grote uitdaging om onze eerste kast te worden!
Flipperkasten werden niet gemaakt om voor altijd mee
te gaan. De roto targets in de oorspronkelijk Gottliebs
waren gevoelig voor slijtage. Hebben jullie daarvoor
het zelfde systeem gebruikt of hebben jullie een eigen,
verbeterd ontwerp gemaakt?
Gene: In eerste instantie hebben we overwogen om
een alternatief aandrijf systeem te gebruiken zoals een
stappen motor die dan de Roto Carrousel op de goede positie moet zetten. Helaas zou een stappenmotor

Heeft KoD een test systeem voor “troubleshooting?
Reinhard: “Ja. Hoewel er geen traditioneel Dot Matrix
Display voor de speler is, heeft het RPC systeem een
16X2 display op de CPU PCB om eenvoudig door de
Audit, Adjustment en Test menu’s te navigeren. Daarin zitten alle test procedures die eigenaren bij een
hedendaagse flipperkast zouden verwachten.”
Jullie hebben zelf de PCB en de software ontworpen
waarop deze flipperkast draait. Kan deze uitgebreid
worden en zouden jullie overwegen om deze in licentie ter beschikking te stellen aan anderen zodat zij ze
kunnen gebruiken in hun eigen project (dat anders is
dan de KoD)?
Reinhard: “Ja, het board systeem dat we hebben ontworpen is uit te breiden binnen de eisen van het soort
product dat wij momenteel maken: een ElektromechaNFV Spinner Magazine, jaargang 19, nummer 1
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