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00.5

Indaling van hat verslag

De opzet van het versIag is zodanig dat de vijf deJ.en afzonderlijk

bestudcord (gebruikt) kUDnen worden.

Decl 1 - Algomeno en achtergrond informatte -

Dit deel is bEldoeld am (}e lezer op de hocgte to brongen van het 1'ooi

gebeuren voorz,over clit in een van de volgondo dolen van belant5 kan

zijn. Aan de hand van de paragrafen 1.J en 1.4 kunt U zich nader

ori~nteren op de inhoud van dit verslag.

Deel 2 - Het afstudeerwerk -

Dit deel behandelt het hele afstudeerwerk en weI ais voigt;

1) De opdracht (2.1)

2) Do llit"\','erking hiol'vCln in eer.ste aanzetr. uitmonclend in het systcem...

011 tl.r e l'P ~

J) Deslsystecmonhverpon zander dat U IIverloronll raakt in de schema.' s.

( 2. J)

4) Het hole antwerp tot in detail zoals het in de praktijk in cebruik

1 s •

.5) Service-infomatic

6) Samcnvatting

Deel J - Bediening -

( 2. 4·)

(2 .. 5)
( 2. 6 )

Om te voorkomcn dat de tijdmectcommissaris die het apparaat gaat

bedienen, het hele verslag door gaat lazen om vast te kunnen stollen

waartoe het apparaat in staat is en hoe hot badland moet worden. is

dit deel geschreven. De eoige vereiste voorkennis is beschreven in

paragraa!' I.J

Deel 4 - Onclerhouds en Testinstructies -

Dit tijdmeetsysteem is zo omvangrijk dat cenvoudig onderhoud en/of

snaIle reparatie onmogelijk wordt als men niet weet waar men op moet

letten~ In dit decl staan daarom OGn aantal testinstructies beschrcven

welke nagenoeg het hele systeem omvatten. Voor het gemak zijn extra

schema's, print lay .. outs en bedradil1gsschell1a l s toecovoegd.



Deel 5 - Slot -

In dit deel worden de niet technische aspecten ondor do aandacht

gebracht. Ook de nevenactiviteiten in verband met dit project staan

hier nog vermold.

Gaheel aan het einde is een index toegevoegd om de toegankelijkheid

van hot verslag to verbeteren, evenals een aantal bijlagen tor com

pletering van het gaheel.
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1.3 - Probleemschets -

De titel van dit verslag: "Tijdmcting bij roeiwedstrijdcn" en het

felt dat or afstudeorwerk met betrekking tot dit onderwerp is ver

richt, doen vermoeden dat or iets II o·nge.oroans!! aan de hand is. Dat

klopt ook, al is het niet voor de hand liggcnd.

Aan de hand van de sltuaticschcts op de ,r(JIg-end·:) bladzijde, zal ik

proberen het eon en alleler duidGli:j]-;: te makcn.

De totalE~ .!2..~nl.~;.1:"!i:..te bij roeien bodraagt maxima,,1 ,g. km voor naC;e

noeg aIle e;angba.re 1vedstrijdtypon.: Dit .vil editor niet z,egg-en dat

er aItijd over de volle 2 km geroeid wordt. De voorkomende

roeiaf'staJ]51cl1..3i t']._~_5_00r0..,_LQ..(2)Q.::n, ] 5.0Q]~r!.._ 2Q..Q.Q}~~_ Bi j 2000m .ved

strijden ligt de startplaats en de aankomstplaats vast p namelijk

op respectieveIijk de 1l0 m"_lijn Ell1 de "2000m ll .-li.jn. Bij kortere a1'

standen echter is ton minste een van de twce lijnon (1500m wedstrijd

~~n, lOOOm en 500m wedstrijden ?~n of beida) op een andere plaats

langs de baan gesitucerd.

Tu..~L-?cU.tL;j.dnn (tussenuitslagen) 1"orden ook bij het raeion op prijs

cesteld en vlel na iodEH'C 500m. In tsgenstel1ing tot sporten zoals

schaatsen of zwemmen komen doze tussentijdon ochter niot van ~6n of

twee vasto plantsen. maar van verschillonde, 500m uit elkaar liegondo,

punten.

Ongeveer zos mil1uten hea1't eon " acht mot stuurnw.n II nodig om de 2km

at' to leggen. \Vol moer dan tien minuten heaft cen II sciffour" (cJat

is oon eonling) nodig om daze afstand met tegonwind te ovorbruggen.

Als aIle volgende wedstrijden pas zouden beginnen, wanneer de vooraf

gaande wedstrijd geheol ge~indigd is, dan moet 6f het aantal wed

strijden per weekend beperkt worden, 6r men hecft eon volle week

nodig om het (huidigo weekond-)programma af te worken. In de praktijk

wordt dit ondervc.ngcn door ~2.!:.5:10re.~ed~I.~!ijde!.!. (welke met korte tus

sonpozen na elkaar starten) £.£lljkq;..;i.i.~J: op de wedstrijdbaan toe to

laten.(maxi8ual haalbaro is drie)

ongebd. ji'eld1" ,..~Een van de belongrijkstc nog niet aangeroerde punten

de tijdmeting zel1' bij daze roeiwodstrijdon.

De tot nu too geha_l1teerc1o methadon zijn or t\'joe (glabaal), namolijk:

1) do stoP\'J<ltch, en ;~) (Jon olclctronisch systeem. Beide s)'stemen hebben

gemeen dat het st2rten en stoppen Van de tijdmoting vollodig m0t de
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hand geschiedt. Eon aanvaardbare,betrouwbarc en vooral botaalbarc

oplossing om dit (semi-) automatisch to doen geschieden, is nog niet

gevonden. Beide systemen hebben ook gemesn dat de verkregen uitslagen

nog ~~~s0E.Yenrd moeton worden om zodoende een ovorzicbt to krj.jgen

van een gehele wedstrijd of van ploegen in het bijzonder. Bij bet

huidig electronisch systeem wordt per tussenpost en ook bij de finish

~'3l e cht s_§ 6~.!.....1~~2.'!.P. r~e brill kt om all e bo t en tel' k10 kken 11 ~ Om to ell d 8

juistc tijd aan de juisto ploeg toe to kennon, wordt de doorkomst

volgorde via eon intercom doorgogeven.

Bij belangrijke wedstrijden en bij miniem aankomstverschil tussen de

oerste ploogen, is het niet maer verantwoord uitsluitend op de

I1handgeklokte ll tijden af to gaan. lIoe'Nol or nog geen Butomatiscb

W 0 r Ieen cJ s y s t 0 f~ m i s d at: \.J 0 1 n allW 1c 0 uri g en direct de tijden beschik-

baar hoeft, bescbikt men over de mogelijldlC'Jid om fot0.t.:ini.~,h":'"_~~P1:_~_a::.

tuur aan to koppolan, zodat een aantal minuton na de finish de juiste

volgorde an tijd van een filmstrook is af te lozen.

Bet Jaatste nog vermeldens\qaardige punt is dat bnhi".lve roei\,;Irodstrtj

don, ook kanowedstrijden gehoudon worden op de roeibanon. Omdat kanols

vee} smallere banon nodig hobben is het mogolijk zoln negen ploegen

over eon rooibaan to laton gaan, tegenover zes ploGeen bij rooien.

Vanuit de Zuidclijke Rooi-Bond is de wens naar Varon gokomen om eon

univorsaol tijdmeetsystoem te (laton) vervaardigen dat globaal tot het

volgonde in staat is :

Het gelj jktijdig \"'eergeven Yan tusson en oindtijden Van mnximaal drie

wedstrijden (iedor ~even plocgen).

Er moet op moerdere plaat~en (afhankelijk van \\'edstrijdtype) eestart

en gefinished kunncn worden. De tijden maeton per baan (ploeg) of op

volgorde van doorkomst uitgesorteercl worden (verderop in dit verslag

rospectievelijk parrallel-en seriegebruik gonoemd).

Ter onderstouning van het roeigebeuren dionen de baanposten onderling

en met de ''Jodstri jdleiding (centrale ,post) via een intercom in ver·~

binding to staan.

Het systeem moet de mogolijkheid biedon fotofinish-apparatuur aan to

sluiten.

Als or kanowedstrijden verworkt worden, moet do baancapaciteit tot

tien uitg2breid ](unncn 1lorden (bij maxima-al t"\\'oe wccJstrijden golijk-

tijdit';).

Daarnaflst leven er HOg een aant;al \Vonson voor d(-J toekomst:
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De mogelijkheid om de resultaten uit te printen en eon scorebord ten

behoevo van publiek en dergelijke.

Het volautomatische "klok"systeem blijft nog een verre vrome wens.

1.4 - Voorbereidend werk -

Het eerste voorbereidend work is verricht door de Zuidelijke Roei

Bond (Z.H.B.) zelf, namelijk het zoeken van mensen die herBid w{:~:t'en

hun (studie)tijd in dit project te stoken en het zoeken van de moge

lijkheid zoln systeem op de 1'.H.E. te latGn ·vervaardigen. Om met (jit

laatste te boginnen: De mogelijkhei.d het tijdmeetsysteem op de afde ..

ling Tllectrotechniek van de T.H.E. te laten maken, ward gevond(~n in

de vakgroep B.B.B. waar prof. Zaalberg van Zelst ruimschoots mede

werking aan dit project tOBzegde. De coaching werd toevertrouwd aan

ir. BrE.'ukers en ire li'aatz. De hoevGolh.EJid '\Vork voor dit project 1yord

in aanvang geschat op minimaal afstudeerwerk voor twas parsonen. Hot

mcer,verL zou in de V0rm van T.H.-stagos vervulcJ kunnen wordon.

Om zo snel mogclijk to kUl1nen beginnon 'YOI'd bt"Jsloten van dit project

eon decl af to splitsen en dit in een stago op te laton lossen:

I!Kabelprobleem bij tijdmeting ton bohoove van roeiwedstrijdon"~

Doze stage heaf't eon vorvolg ee1ccegon: "Vervolgstage ka1:JGlprobloold

bj j tijdmeting ten behoove van roei,vec.1str·ijden". Hoolvel het I'tJsul-

taat van doze twos stages tcchnisch weI uitvoorbaar maar verra van

ideaal ,vas, is tijden~::; het eig;enlijke afstuderen nog een dordo .stage

op dit kabeldoel verricht, waarna de resultaten in hat afstudBorwerk

gofntegreord kondan worden ( C' .... a~p J·.l!lJ~A.JV (s....... ~ ombouw van een be stEland

kabeltra.nsmissicH'yf3teem van T.T.L. naar C_Most!). Voor de volledigheid

zijn de verslagen van de zojuist gonoomde drie stages als bijlagen

nrc 1,"2 en 3 tocgevoegd.



DEEL
.Ret afstudeerwerk

2
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2.1 - De opdracht -

De opdracht behorend bij het in dit vers1ag beschreven afstudeor

ucrk t 1uidt in zln a.lgemeenheid als volet:

He t on twe rpcm en bouwon van e en t i jdmGo t- vo r'lve !"1-cings-

en di~itaal uitleessysteem ten behoove van rooiwedstrijden.

Hoowel deze formu1cring op zich juist iS t is bij het afstudeerwerk

uitgegaan van oen aantal won50n v;elke bij de Z.E.B. en de <,,_fstudeel'der

1eafden, en van de realiseerbaarhoid welke door de tochniclc enerzijds

en de boschikbaarhcid van financi61e (en oak materi§le) midde10n

and:: rzi jd s ~ bepaalc1 we rd.

Puntsgawijs kan de opdracht nu uitgebraid wordon mot de navolgende

hoofdeisen vaor het systeem:

1) Universeel bruikbaar, ongoacht het w(~dstrijc1type.

2) Geschikt voar maximaal zevsn ballen bij rociwedst1'ijden en tion

banen bij kanowedst1'ijdell.

3) Bij roeiwodstrijden geschikt voor maximaal driB wedstrijdon

gelijk"tijdig op dezelr(le baan zOildcr v'erlies van informatie Val)

doze laatste drio wedstrijdon.

Bij lcanowpcstrijden gescbikt voor waximaf:ll t\\'oe wodstrijden

gc1.ijkt:LJdig" 01' c1ez~d.fde baan, zonder vc:c1:ies van inf'ormatie

van dezo laatsto twee wodst1'ijdon.

)-/-) Eenvoudige bediening zOl;;ol wat betrei't de to verrichten hanc1e

1ingon f alsook de mogelijkheid om dit systeom beha1vo met veol

rnonson~ ook met slechts Heinig monson to kunncD bedionon.

5) GoheJ.e installaLie mobiel en eenvoudig to installoren on zo mo

golijk con tocreikende noodvoeding bij langdurige netstoring.

6) Ingobouwde intercom.

7) Nogolijkheid om foto£inish-apparatuur aan to koppelen.

Dc neveneisen welke aan dit systeem gosteld worden, zijn bcdoeld

am uithreiding in de toekomst mogelijk te maken:

8) Mogc1ijkheid om de verkregcn resultaten to kunnen regist1'eren

mot bC'hulp \"TC:ll) een I!printer ll
•

9) Mogelijld"H~:id om do snclsto ti jd via enn groot scorebord ten be-

hoeve van het pul)lioJ\ "(','eer t(~ [':(]yon.

10) 11'118000 intcrcomkan<:l.al.



in baanvak C

in baanvak D

in de baanvakken A en B

in de baanvalcken B en C

in de baanvakken C en D

L1 (J e baanvakken A. B en C

in de baanvalcken [3, C on D

in de baanvakken A. B, C en D.

Ter verduidelijking zul1en de hierboven genoemde tien punten van

een toelichting worden Yoorzien.

2.1.1 - Univcrs~el bruikbaar ongeacht het wedstrijdtype -

Als de roeibaan onderverdeeld wordt in vier baanvakken van iecier

SOOm lengte. en deze baanvakken voar het gemak aangeduid worden met

A, S, C_en D, Voar respectievelijk O-SOOm, SOO-IOOOm, 1000-1500m

en 1500-2000m, dan zijn or tien wedstrijdtypen te herkennen:

1) 500m wedstrijd in b~anvak A

2) SOOm wedstrijd in baanvak B

J) SDOm wedstrijd

4) SOOm wedstrijd

S) 1000m wedstrijd

6) IOOOm wedstrijd

7) 1000m wedstrijd

8) 1500m wedstrijd

9) 1500m wcdstrijd

10) 2000m wedstrijd

Het systeem zal zodanig van opzet dionen to zijn, dat het zelf weet

van welko post de benodigde informatie gehanld moot worden als aIleen

aangeeevon wordt welke baanvakken in gebruik zijn.

2.1.2 - Go schi kt vo or maximaal zeven banen hi j roe j 1."ed stri jd en en

tien banen bij kanowedstrijden -

In do huidige praktijk is zes banen rospectievelijk acht ~ negen

banen het maximum. Technisch eezion kan dit echter bijzonder eenvou

dig en met ro1atief' zoer we-i.nig extra cornponentcn uitgcbreic1 \-Jorden

tot zeven. Het bijkomende voorde(~1 is clat uitlezing van de (voorlopig)

niet gebruikte baan zeven beschikbaar is om de lopende tijd van de

- wedstrijd 1.lIeer te gcyen. Dat het acintal banen Vaal' kanoi,voclstrijden op

maximaal tien is gesteld, heoft oen soorteclijke oorzaak. Dit wordt

nader toege1icht in ondorstaand punt.

Bij raeien geschikt voor maximaal drio wedstrijden gelijk_

tijdig en bij kanowcdstrijdon geschikt voor maximaal twes

1.vedstrljden g01ijk:tijdig-

Deze eis gecombineerd met de vorigc r laat zion dat or J x 7 ~ 21

tijden continu af to lazeD moeten zijn. De daaropToJgcnde zevan

tijdon. namelijk de start van wodstrijd nummer 4 (rasp. 7, 10, 1:3 \en z. I



worden dan over die van wadstrijd nummor 1 (rasp. 4, 7, 10 onz.)

hcengeschrcven waardoor daze dus verloren gaan. De daarop Yolgende

start, wodstrijd 5 (resp. S, 11, 14 enz.), za1 de tijden van wod

strijd 2 (resp. 5, 8, 11 enz.) vernictigon. Bovenstaande betekent

vooral dat or gronzen gestold moeten worden aan de snelheid van de

opeenvo1gendo starts. Hiervoor eerst een grafiokje:

tijd in afgelegde afstand aanta1 wedstrijden

minuten

o

1

2

J

4

5

6

7

8

9

10

11

o SOOm 1000m 1500m 2000m in de baan
.1-

1
sn e1 ste

.... 0

----langzaamsto

2

Oil!_ •

J

ti jd om

over to

nemen

op een'minimaal startverschil vankomt neer

Uit daze graftek b1ijl:t dat "}edstrijd vier niet mag star-ten ~~.F"..:slai

de laatste van wedstrijd 1 de finish gepasserd is (doze laatsto krijgt

daar maximaa1 twee minuten Vaal' ten opzichte van de snelste).
• - 1 L2, 2 2 , 3, 3 2 , ! min.Dit

bij cen roeiduur van de sne1ste- de langzaamste van respectievolijk

4-6, 5t-71, 7-9, 8t-10i, 10-12 minuten.

Hot feit dat or slecbts 21 tijddisplays I) zijn, boperkt bij kano

wedstrijdon dan ook de baancapaciteit tot zeven (dus ook J x 7 tijden)

of' de ,."edstrijdcapacitoit tot twee (2 x 10 tijden) zodat er oen

display ongebruikt b1ijft. Gekozen is voor het laatste. Aangezien

I) Met een tijddisplay wordt in dit verslag
, ,
pon uitleeseenheid bedoold,

bestaande uit zes cijfers (rasp. tiental1en minuten, minuten, tiontal_

len seconden, seconden, tiende seconden en honderdste seconden).



het apparaat meestal voor roeiwcdstrijden gebruikt wordt, worden de

displays opgesteld in drie blokkcn van zevcn. Bij kanowedstrijden

worden de drie bovonste displays van het middelste blok gebruikt

voor de drie extra tijdon b"llorend bij het rechtse biok en de drie

onderste displays van het middelste blok voar de drie extra tijden

behorend bij het linker bloke

2.1.4 - Eenvoudige bodioning zawal wat betroft de to verrichten

handelingen. alsook de mOE,olijldleid oak met ,,,oinig monson

dit systeem te bedienen. -

Veel knoppan leiden de aandacht van het roeigebeuren af. Veel knoppen

betokent vaak oak ingewikkolde becliening. Geen van beide is \'10nselijk,

zodat gestreeft is naar maximale eenvoud, zonder al to veel te kort

to doen aan de mogelijkheden.

Dio maximale eenvoud vereist toch een minimaal aantal handalingan

zoals: 1) H<3t nanzetten en 'lervolgElns op ,,,erking controlGl'on 'van

he t apparaa t.

2) Het aantal to gebruiken banen installen (bij 8, 9.of 10

l'JOrdt dit rtutomatisch als kanow~~dstl'ijcl gej:nterprctcwrd.

J) Het aCH1t;even!instellen l\Telke baunvukkon voor de lvodstrij-,

den in gebruilc zijn.

4) Ibt corrig-oren van de stand van de blokverdelers indian

noclig.

5) Hot nangeven, per tussanpost, of er ~~n of meerdere knoppen

gebruikt zul1en \oJorden veal' hot klokken van de ploegon.

6) Hot intercomvolume zelf naar wens installen en tenslotte

7) Het instollen of de snelste finishtijd automatisch op LeI

laI' 7 lVt-lergegeven moet worden of niet, omdat deze baan

in de praktijk voorlopig tach niet gebruikt wordt.

Punt 5) vcrdient nog nadere toelichting.

Als per baan ~~n knop beschikbaar is om te klokken, dan vercist dit

bij optimaal gebruik 30 man die langs de bi:1an actief zijn (start 1;

500m, lOOOm, l5DOm 2000m, 4 x 7 = 28 ; centrale post 1. tataal 30)

Omdat dit weI wat veel is, moot het mogclijk zijn met slechts 66n
knop de doorkomst aan to gevon van aIle boten (helaas gaat dan elec

triseh gezien 1dcl df? informatic vcrloren lVolke tijd bij wolke baem

hoart). De minirnalo bczctting is dan bij vollodig gebruik van de

tussenpostcn zes man en bij uitscl1a1<n1inC va.n de 500m-, IODOill-,

en de l50Dm post"drie man. ~an het mindor?



V ..lU

Tot slot nog iets over de gewenste afhandeling van een wedstrijd in

dit systoem.

a) Om herkenoing van een .vodstrijd mogelijk to maken llioeton er l\l(-3d-.

strijdgegevens bij de start(post) ingovoerd kunnen worden, welke

vervolgens bij do desbetreffenc1e ',;edstri jdtijden automat.Lsch

weorgegoven dianen to worden.

b) }~on v'alse start moet probleemloos venverkt kunnen worden en rnag

niet tot storing leidon.

c) Hr.lt systocm client z,?lf te bepalen wanneer e(:Jn "VJedstrijd c.~ell post

gcpass2rd 1S, zoctat de daaropvolgende tijdon aan de volgenrle wed

strijd kunnen worden toegekend.

2.1.5 Gahale installatie mobiel en eenvoudig te installeron on

zo mogelijk een toercilcondo nooc1voeding bij langdurieo not

storing,'!n.

Kiet alleon op de Boekso Dergen Waar de Z.R.S. eon rooibaan hoeft,

is bo11oofte aan tijdmocte:.pparatuur. Omdat or toch niet ioc1or !'i8ckond

op de Z.R.B.-bafln geI'oeid wordt, wordt do apparatuur uitgclcend aan

vervoor ou installc;ren vun de apparo.tuul'j vandaar dat ze mobiol dicHJt

to zijn. Mot bctrekl;:ing tot de eenvoudige installerinc I;:an hOJ)(')lij1c

volstaan 1';orc1en mot de oprnerL:ing dat het uit .. en oprollen van veel

kabcl (moerdero kabols Van ieder 2kw) rnoeilijker is dan bet uit.~. en

oprol1cn van slochts e(~n lcabel (Vi3Jl totaal 2k:m).

Uitval Van do netYoeding' }.;:owt in Nederland zoldon voor o Het uittrok

ken van stokke1's of het struike1en over netsnoer met als gevolg on-.

derbreking van de zo broodnodigo onorgielevcring, komt holaas 18~S

vaker Yoor. Hoewel deze onderbreking gsen destructievo govolgen voor

de apparatuur zal lv;!bben, kan met 100% zekerll.eid voorspeld 1"Jorden

dat aIle beschikbare informatie geheel zal vordwijnen als de voeding

uitgeschakeld 1vo1'dt. Om dit to voorkomen is eon noodvoeding wenselijk

wolke storingsvrij kan worden aangcsprokon.

2.1.6 - Ingebouwde intorcom -

Dill misvcrstanden to voorkomcn: mot intercom \vorclt tenminste do mo-

~elijkhcid bedoeld aIle posten met elkaar te kunnen laten communi-

cerone Bet makkelijkste zou zijn als aIle posten elko.a1' eelijktijdig

zoudc)n kl.lnnen horen. D1t vereist nanwlijk ni0t moer bediening dan 'die

Van de volume knop. De BQnvoudigste l'caliserin{y, is vordcr die lv<:larbij



microfoon en luidspreker vast ingebouwd zijn in de poston, zodat zo

niet vergeten k0nncn worden. AIleen de startpost vormt hierop een uit

zondcring; doze zal met een koptclefoon uitgevoerd worden om de (hulp)

starter bewegingsvrijheid to gevan. De mogelijkheid om op tussonposten

tach eon koptelefoon aan to sluiten, zal echter niet magen ontbreken.

2.1.7 - I'fogelljkh,oid am fotofinish-apparatuur aan to koppelen -

Dit houdt in dat:

1) de fotofinlsh-apparatuur door de tijdmeoti'_pparatuur gestart moet

kunnen worden, of dat

2) do lopende tijd van de bewuste wedstrijd maegefotografeerd moet

kunoen wo~dcn, of dat

J) de mogelijkhoden 1) en 2) gekombineerd kunnen worden.

Mogelijkheid 1) komt vaal' als er slechts 66n wedstrijd in de baan is

omdat de f'otofinish-apparatuur over slechts Gen ingebomvde klok be-

schikt. Die eno T,''''(lSd'~''l' J'd l'-'n du~ '~ltl' J'd 1I<J'e"ro'lr~dll ,,10 J-'d el'j'., -::... ""'... •• l ... U .:') C~ • . L.) \1 - G' ••.. ".. , 0

MOBBlijkheid 2) moot t08Gopast worden als or moordere wedstrijden in

de baal~ zijn (die "gevolgd" mooten ]cunnen Hordon). Er dianen dan I',Jel

drio lopende tijdon beschikbaar te zijn, die dan eventucol am bourten

moegofotografeerd kunnon worden.

Nogeli..jkhoid J) boudt dan in dat do apparatwII' in staat mo(~t zijn om

do fcd"ofinis1.1-apparatuul' to starton, en oolc dat or drie lop(~nc1E' tlj ..

don beschikbaar mooten zijn.

2.1.8 - Mogolijkheid om de verkregon resultaten te kunnon registro

ren met behulp. van eon printor -

Naarmate or meer on sneller achtereen geroeid wordt, is er aok meer

tijd on moeite nodig am do resultaten to venverken (administratief').

Een groot deel van dit work kan overgonomon worden door oen lI s 1immo"

printer. Doze aankoppeling wordt oenvoudiger naarmate or moor signa

len rcpds voorhandcn zijn.

Mogelijlchcid om do snelste tijd via. eon groot scorebord

weer te kunnen geven ten behoovo van het publiek _

Doze mogolijkheid sprockt voar zich.



2.1.10 - Nogelijkheid voor een tweede intorcom kanaal -

Als f.lnt gebruik van het eerste intercomkanaal evenZGor ontaard als

de moeste andere in praktijk werkzame communicatiekanalen, dan is oen

twocdc intercomkrinaal am ~Grkelijk drinGende informatio over to dra

gen, absoluut noodzakelijk. jUs het gebrllik cchter niet Olltaardt in

misbruik, is een tweeds intercomkanaal toch weI wensolijk; hier

kunnen namelijk posten zoals bij het botenterrein, het aanlegvlot,

de kleedkamers en dergolijko op aangesloton worden.

2.2 - Systeomontwerp -

\'/:i.Ide ideeen bepalon hot begin en hoopvolle verwachtingen bepalen het

einda van een ontwerpfase. AIleen do neerslag hiervan zult U in dit

verslag terug kunnen vinden.

Bij vcrc1ere lezing \Vordi.; de lverking van logische bOllvis!;enOl1 zoals zo

in dit systeem zijn toegcpast (NAND, NOR, EXCLUSIVE OR poortcll; Flip

Flops, schuifrogisters s monostabiolo multivibrators of 'lon(~_8hotlslf,

counters onzovoorts) be1colld verondersteld. Nocht U twijfolen, docu-

mentatie over C-J\los loeica kunt U vinden in Jlfotorola handbookon Vaal'

rlagonoeg aIle types, in Fairchild handboelcon Vaal' 17'airchild types en

in Philips handboeken Vaal" de Philips typos. Eveneens zijn kopi~n

VerVGDTc1igd van de specificatios Van de gebruikte types, wolko als

bijlage viol' aan dit verslag toeeevoegd zijn am zonder naar de i)(Jt~

ken to mooton grijpen of naar do bibliotheok to mooten lapen, dit

verslag (of hot apparaat) to kunnen bestuderen.

Bij het ontwerpon van dit systeam en bij de uitworking ervan is

uitgegaan van de naYolgendo grondgedachte:

Om tijd to kunnen meten, (pulsen te kunnen tallon) heb

je cen tellor nodie. Zoln teller moot bediand, "gestullrd"

!cunnen I\'orden.

TIl' zijn nu twee mogelijkheden:

1) De t(~llel' bovindt zich op die plaats Waar ook gouoten '",orc1t

(langs de bann dus) en do tijd warcit vcrvolgens doorgestuurd

naar de centrale post.

2) De toller bcvindt zich op de centrale post en de stuursignalen

\IIor(h~n vanrd' de meetplaats (langs de baan) doorgostuurcl naar de

ccntz'alo post.



Doze laatste mogelijkhoid is gekozen. Dit betekent dat or con trans

port van aIle gegevons langs do baan in do richting van do centrale

post moet leomen gavolgd door cen venvcrldngssysteen:, zodat de langs

de baan ingevoerde en op de jtliste ldjze doorgeleiddo gogovons do

tellers bedienen.

2.2.1 - Systecmontwerpschets I -

Op de volgenc1e bladzijde (020) staat de eer:5te aanzet getokend.

Het antwerp is ruwweg in twos delen te splitscn, namelijk een deel

dat zorgt voor het gegevenstransport van de baanposten naar de cen-

trals post en een deel - de centrale post - dat zorg draagt vaal' de

verwerking van de gegevens en de tijduitlezing zelf. In de schots

op de volgende bladzijc1e en in doze paragr~af, wordt de nadruk ge

Iegd op decl 1. Deo1 2 komt in de YoIgendo paragraaf aan de orda.

Gcgevon strc'Jl spa rt

Deze gegevens zijn a) bij de startpost 1) startsignaal

2) valse-start signaal

J) wodstrijdgegevens

4) inte:ll'com

b) bij de 500m, lODOm, l500m, 2000m,

1) 7 signalen ieder de door-

kOl1lsten van de baten

a<:tngevond
2) intercom

c) indien de SOOm of de lODOm of de 1500m post als

startpunt gebruikt wordt, dient bl) en b2) ver

vangen te worden door al) tot en met a4).

AIle gogevens met uitzondering van de intercom, worden met behulp

van.!.ijc1ver:.!.elingsE:.ultiplex (T.D.N.) binair overgozonden. Het totale

tijdframe bcvat 40 posities welke als voIgt ingodceld zijn;

posities 1 tot en met 7 gereserveerd voor de doorkomst ap baan 7 tot

en met 1 van de 2000m post

positie 8 is altijd hoag. Dit is de~controle-1~ van de 2000m post

posities 9 tot en met 15 gereserveerd vaor de doorkomst op baan 7

tot en met 1 van de 1500rn post

positie 16 is altijd haag. Dit is dc "controle-I" van de 1500m post

posities 17 tot en met 23 gereserveerd voor de doorkomst op baan 7

tot en met 1 van de 1000m post

po sit i C1 2 If ~ con t :C ole _. 1" it 3.n del 0 () ~l rrJ P 0 s t

posities 25 tot en met 31 goreserveerd voer de doorkomst op baun 7
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start - I SOOm 1000m 1S00m 2000m,
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c
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\ .. ? I-_..t~

tot 011 met 1. Van cJ e 500 en po S t

·t" '">..," t ... III 1pos~ ,le? J"- can rOJ.. o- van (10 500 In post

do startpost

Il controle-Ill.

geresorveerd voor

ge1'ese1'veerd voorpo 5i tic JB

posities J3, J4, 35 gcreserveord voor wedstrijdgogevens a J+d 3, B2td2,

a1td
i

van do startpost

posities 36 on J~ goreserveerd voor het adres van de wedstrijdgoge

vons van de startpost

val so -sta.rt sign av.]}
start signaal van

positie ho

positie ~39

Het tijdframe wo1'dt gevolgd door een 1'ustperiode van tenminsto negen

klokpulsen. De redon hie1'van zal verderop duidelijk worden.

Stolt U zich nu ~~n groot schuifrogister van 48 bits voor.

Dit schuifreglste1' heeft 1~8 parrallelingon, l!B par1'al1eILlitganc;on,
, ,
eon scrioingang en ve1'der een aantal stuuringangon waarvan do belang-

1'ijksto de klok- en de pa1'raIIel!scrleingang zijn. De zojuist genoem

de posities uit het tijdrrame zitten op ondorstaande wijzQ aan het

schui~register verbonden.

48 bits seh ui f regis ter
F

Gemakshalve wordt hGt schuifregiste1' in zes seeties van ledor acht

bits verdeeid. Ais do p!S aansluiting nu haag gemaakt 1'Jordt, wo1'dt

op de ee1'stvoleende positieve klokpulsflank parrullol ingevoe1'd.

De informatie in het schuifregister is dan vBnaf links gerekend:

4·0, 39 , - - - - - 4-, J, 2 • 1., H, II, H, H r II, H , H, H. De a c 11 t 1 a a t s t 0

Llitga~lgon a.;, 11 (dit is seetie F) zijn nu Q.llcma~"l hoog. Vervoleons

flanken staat 0]) do uitgangc!l] a t h de informatii~ e t 1. Deze :1.11for~

matie bevat tCl1ll1:tnst0 pen hogo positie, namel:i..jl\: pcsitie 8 (nu aan

uitcang a). Ivoo1' acbt pos:i.tic~ve flallken later, is de informatie wol,.

k8 ingevoerd Nord ip seetio D bescl1ih:be.ar aan de uitgang a .;. h. Ouk

. t ·"t " 1 It"l1U 15 -enilfll1,S:O een varl co 8C ..'1 u],_tgaXl[;en haoG on weI tHn gevolge



v all po sit 1. c 16: dell c 6 n t r ole _ 1 II van d c 1.") 0 0 in po st. De sec tie sAo n B

zijn intussen gevuld met van links af ingeschoven "nu110n". Na to

taal l,lO positieve flanken b0v:i.ndt zic11 gegovon 1.10 .j. JJ aan de uitgang

a f h en dan hebben we eigonlijk aIle gowensto informatie gehad.

WoeI' acht positieve flanken later is ook aan de uitgang a + h to

constateren dat aIle inforr:Jatto gopasseercl is ornc1.'d: nu al~~ uitgangon

laa~ zijn. Dit is dan ook het tAken dat pis weer haag gemaakt kan

worden. Nu is dUB 46n cyclus goweest of towel 66n frame gepasseerd.

Hoow(~l dit systeeOl r0alisAorbaar is, wordt het in doze vorm niet too-

gepast varnli8f;e het grate aantal benodigcle (in,eS8ngs)lijnen.

Stap twee in de gcdachteneang borduurt op het bovenstaande voort.

Plaats rf1tjpectievalijk scctiA A tot 0n mot li' van het schuifrcgistEH'

op respectievelijk: de startpost, de 500m post, de lOOOm post, de

1500m post de 2000m post en de centrale post. In do tabel op de vol

gonde bladzijde ziet ~wclke tijdfram~posities beschikbaar zijn bij

do posten. 1\15 t hot moment :Ls -\'Jaal~Op pa:cra11el ingcvoord wordt,
o

dan staat horizontaal de tijd sinds t uit (T is de tijd tussen twee
o

li"lokpul sen) en vex'tic,'lal de informatie in cJe baanposten en de cen-

tral0 post.

Stnp drie :in c1(~ gedachtonc;ang is: Geef iedcrp post een eigen ficlluif-

regi st<H' van acht hi t s, e en po 0 rt schake 1 ing am to 1<::i jken of aIle

.'lellt u:it{';a_ng(~n "(""01 of niet nul zijn, en een tellor die de stand bij-

houc1t van het aantal nog te toIle£] positlov0 k10kpu1sflanken na het

vOr'schijnc:n van al1Ptiic;("d. nu110n. Hot IlU verkregen systoem draa{;t op

correcte wijze informatie over en is zelfsynchroniserend omJat ioders

po s t 'I' e e twan n (' p r h G t f r a In () e in d e 1c 0 mten wan n e <3 r d II S wee r par r ,i 11 C 1.

ingovoerd moet worden.

Enke1e gogevens met b8trokJ-;:ing tot het gegov011stransport zoals ze

toocepast 'Jorden 1n bet dofinitieve systeem:

klo~frequontie schuifrccisters

framel1e rhaIinE,sfreql!on -Li e

dit learnt overoen met

positicduur '" T

fr;'!"OclUUr '" 1.-1-9 T

500 kHz

10,2 kHz

2 j1 fi

98 Il~

Dit betekent overigo!1s rninj.rlJaaJ godurende ladera 8 Teen puIs in het

datasignaal. Dit komt overeen mot een laagste freqllontio van ong8veer

60 kHz.
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start post

500m post

lOOOm post

l500m post

2000m post

centrale post

1) vanaf dit momrmt (t +8T) Z].Jn er allemaal nullen in de sartpost.
o

Dit betekent dat er na 40 positievB klokpulsflanken (op do 410)

weer parral1el ingevoerd wordt.

2) vanaf dit moment (t +16T) zijn or a11emaal nullen in de SCOrn post.
o

Dit betekent dat or na 32 positievB k10kpulsflanken (op de 330)

wear parrallel ingevoerd wordt.

J) vanaf cUt moment (t +2 i.!/I') zijn er allemaal nullen in de JOOOIn post.
o

Dit batekent dat or na 24 positiove klokpulsflanken ( op do 25e)

weer parrallel ingevoerd wordt.

1-1) VD.llaf dit monwnt (to+32T) zijn er allemaal l1ullen in do 1.500m pos-t.

Dit lJetokent dat or na 16 pasitievo lc10kpulsflanken (op do 170)

weer parrallel ingovoerd wordt.

5) vanaf dit moment (t +40T) zijn or allemaal nulleD in de 2000m post.
a

Dit l:)(~tekent dat or na 8 pasitievG klokpulsflanl<:on (op de 90)

weer parrallel ingevoerd wordt.

6) vanc-d' dit moment (t .,,1.IST) zi,jn er allemaal nullen in de centrale
o

post. Dit betekent dat hot frame ten einda is en dat pis weer hoag

gemaakt kan worden.

7) op dit moment (t +49T) wordt parrallel ingevoerd op aIle posten.
a

Na ~9T is de cyclus ten einde en begint dus bij to+49T een nieuwe

cyclu S

TAB E L G E G R V ENS T RAN S P 0 R T (zie stap 2

bladzijde O;~;~)



De manier waarop data k1o]c en intercom de kabel opgostuurd wardan cn

ook weor afgehaa1d worden, wordt beschreven in de paragrafen 2.J.1,

2.3.2 en 2.3.8

~.2.2 - Systeemontwerpschets II -

Bovenaan de volgende bladzijde staat nog"eens dael 1 in blokjes vorvat.

Met de ontvangstpost wordt dat dee1 van de centrale post bedoeld dat

het lijnsignaal decodoert en een datasignaal met bijbohorend klok

signaal aanbiedt aan de gogevensvordeler. Daze gagevensverdeler bevat

het laatste schuifregister in de reeks (oftewel soetio F). AIle van

be 1 ang zi jnd e gegeven spas se ren de ui tgang van di. t sehuifrogi ste I' en

weI als voIgt (zie oak bladzijde 023):

gedurende Ee_!::"Lllde_~: to "<t<to + T is geen waardevo11e informatie

aanwe zig.

t ';' 8T<t<t ... 9T is de 20QOm post informatie
o 0

aanweZl·.t~·

gedurende p-,:'Hi~de c: to ...16T<t<l:o+17T is de 1500m post inf'ormatie

uan"we? ig.

t ...21~T<t<t +25T is de 10GOm post informatie
a 0

naln"e zig.

t +J2T<t<t +3JT is doo 0
JOOm post inf'ormatio

gedurendc periodo 1: t -l·40T<t<t +41T is de start post
--'-- 0 0

aan\yezig.

informatie

aan1vo zig.

Zeven van do acht uitgangen van hot schuifregistor (do uitgang van

de "contrale-l" wordt niet doorgeleid) worden, afhankolijk van het

1'l1odstrijdtype en af'hanlce1ijl': van de periodo, doorgcleid llaar eon van

d ".r- -I- , , l' 'k "e V1JL s~anaaara-uitgangsGroepen,name 1J een groep voor de wor-

kelijke startinformatie, 6~n groep voor de werkelijke finishin~or

matie on drie groepen (welke niet altijd gebruikt hoeven!kunnen

wordon), voor de500m, do lOOOm, en de 1500m informatio. Door

deze vijf standaarduitgangsgroopen is een standaard wedstrijd verkre-

gon:

Dc start. inf'ormatie staat altijd op uitgang II C' 11
,)

De .500m informatie staat a1 ti jd op ui tgang 115"

De 1000in info rma ti e staat a1 ti jd op uitgang 1110 11

De 1500m informatie staa.t nltijd op uitgang 1115 11

Dc fini 5h informatic staat altijd 0].) uitgallg I1F II

Nadere inf'ormatie met betrckkin~~ tot de gegcvensverde1ing st<:w.t in·

paragraaf 2.3.3
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Na de gegevensvordeling voIgt blokverdel:i.ng. Er zijn drio blokken

It II, III en vijf blokverdelers, l1amelijk voor iodere standaard

uitgangsgroep ~6n. De blokverdelers sturen hUD gogovons am beurten

door naar de blokkon I, II en III bij roeiwedstrijden, en naar de

blokkon I en II bij kanowedstrijden. De blokverdelers worken verdeI'

orHJ.lhanIcolijk van olkaa1' ..

De blokve1'deler voor do startgegevens springt 60 seconden na een

startsignaal automat~sch ovor naa1' het volgendc bloke Wordt er ech

tel' binnen 60 seconden na de start een valse-start doorgogoven t dan

wordt de blokverdoling geblokkeerd tot er een nieuw startsignaal

komt. De overige vier blol,vordelers springen am, 120 seconden nadat

de eerste boot gopasseerd is. omdat dan normaal gaspraken aIle boton

do lijn gepasseerd kunnen zijn (op doze manier wordt dus vRstgelegd

of een wedstrijd gepasseerd is, zoals oak bcdoeld in do laatste zin

van paragraaf 2.1.4). In daze blokverdelers bovindcn zich oak de om

zettel's die de doorkomstsignalen bij seriegebruik (6~n knop dus 66n
signaal gel:Lj1ctijdig) omzetton in partallelsiE,Tl21en wolke verdor be-

handeld "Worden aIr. de andere par/allel ingevoerd0 signalen. AIle

blokverc1elcrs zijIl verdeI' voorzien van eon indicatio ...velko aangee:ft

naar welk blok de binnenkomonde gegevens gestuurd zullen worden.

Is oen bl(lkverdeler niot in cobruik (bij kortere baanwedstrijden bij

voorbeold) dan werkt de indicatie geheol niet, zodat ook goen val'-

warring kan ontstaen.

Nu komt pctS hot: echte telvJerk aan de ordo, ,,,ant nU zijn aIle bono ..

digde ~;ignalon 4-W:~gosort()erd beschikbaar om de toIlers to besturen.

Dozo, van de blokverdelers afkomstige signaleD, worden a1 dan niet

via hulpschakelingen aan de tellers in de drio blokken toegevoerd.

Do dric blokken zclf zijn vol1edig identlek. Hoewal dlt niet strikt

noodzakeli,,1c was maar weI oenvoudiger en lflalckclijker real:i.seerbaar,

heaft ladera baan z I n e:1.gen teller. lit: zilll..2~:._~). :l.C10}J,!:...ioke tel~..?:..£.§..

Van do tellers wordt verwacht dat ze:

a) uitgevoerd zijn met zes cijlers (tientallon minuten, minuten,

tientallen secondeD, secondon, tienden seconden en honderdsto

seconden)

b) op nul gezet worden zodra or in het desbetreffende blok eon start

signaal verschijnt (of correcter uitgedrukt: zodra de teller in

kYlGst:l.o eon st<:tr.tsignaal kd.jgt)

c) de loponde tijd wcorgeven vanaf het starttijdstip gedurcnde de

eerst(~ 500m zolarrg er gfJCi1 valse-start signaal geg-evou is

d) bij het boreikeD van do 500m de telstand van het moment van door-



komst vasthouden in de geheugens en displays totdut ze

e) bij het beroiken van de IOOOm t rospectiovolijk do 1500m on de

2000m de telstand van het moment van doorkomst overnemon en weer

vasthoudon in de geheugens en displays.

Helemanl onderaan de blokken tenslotte staan de wedstrijdgegevens

weorgegeven u Voordat een wodstrijd van start gaat t wordt met behulp

van een duimwielschakelaar het wodstrijdnummor (0 tot on met maX1

maal 199) en het volgnummer (0 tot en met maximaal 7) ingesteld.

Aansluitond aan de start worden daze ge~ovGns overgostuurd naar het

bijbehorende bloke Op de werking hiorvan wordt nader ingegaan in

paragraaf 2.3.1 en 2.3.6

2.3 - Deelontwerpen -

In onderstaando paragrafen zal aan de hand van blokschema's eepro

beard worden oDig inzicht to geven in:

1) Dc eisen die er aan doze deelontworpen gosteld worden

2) Hoe dit in principe uitgewerkt moet worden en

3) Wollee concossie~i er evontueel eedaan maoton \~ordGn.

2.3.1 - Sturtpost -

Van de startpost wordt verlancd dat de aangeboden gegovens -start t

valso-start t wedstrijdgogevons en intercom (in twos richtingen)-

overgostuurd worden en dat or een signaal BaD de 500m post aangeho-

den wordt. waaruit de oorspronkelijke data en klok betrauwbaar to

roconstrueren zijn.

2.3.1.2
rl ". _

Op bladzijdo 028 staat het blokschema van do startpost. De ondor

delen zijn voorzien van een omcirkeld nummer en zullen achtereenvol-

gens hokeken worden.

(1) Valse-start indicatie

Een valse start wordt gegeven als ~en ongelijk start of iets dorge

lijks. Bij roeien kan het Yoorkomen dat er bij of kart na do start

materiaalfouten optreden waardoor eeo ploeg ernstig gedupeord wordt.

In dat goval kan de karnprechtpl' beslisson de boten toru{!. to roepen s

CGschiedon. Dlt betekentDit kan tot onge"v-ecr 60 S8 con den na de start

dat or tot hoogsten s 60 Sf') c: and Oil na de start een valse-start gegeVeD

mag worden. Dozo indicati8 J welke naast do va6e-startknop zit, Eeeft

aan of die zest).g sccondc·!J al vorstrcken z:lJn.
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(2) on (J) ~edstrijdgegevans: adresteller en multiplexer

Om oen getal tussen do 000-0 on de 199-7 over to kunnon 7,encon.

zijn 12 bits nodig (~~~ vear het hondordta1, 2 x 4 voor do tiental

len en de cenhedon en driB voer het head or volgnummer. Van de 7

posities die or ~an de startpost beschikbaar zijn, zijn or twee voor

do start on de vals-start en de overigs vijf voor het overzendcn van

die 12 bits. Dit gaat als voIgt: Van die vijf posities worden or

twoe gereservoerd voar het adres ( er zijn dus vier adressen mogo

lijk; 00, 01. 10,1.1). De overige drie posities worden gebruikt om

die 12 bits in groepen van drie ovor to sturen. Het oen en ander over

eenkomstig ondorstaando tabo1.

aant;a1

positieve sta.rtpu1 s adres adres uitgang mUltiplexer

flanl-;on I 1 2 A B r, 4 5;;

X 0 0 0 0 0 a
l

a
2

a
J

Het hoe en "Waarom

X 1 0 0 0 0 a a.,.) a van deze tabo1 zal.
1 t::.. J

1t7 0 ]. 1 0 0 a <1
2

a in paragraa-r 2.3.61 J
8 0 0 1 0 1 b

1
b

2
b nadGT: toegelioht

J
9.,15 0 1 1 0 1 b

l
b

2
b

J
worden.

16 0 1 0 1. 0 °1 c
2 c

J
17\·23 0 1 1 1 0 c 1 c 2 c

J
2h 0 1 1 1 1 ell 0') d

J'"
251 :n 0 1 1 1 1 ell d

2
d

J
J2 0 0 0 0 0 a

1
a

2 a.3
X 0 0 0 0 0 <.'1.

1
a 2 a

J

I ) De bedoeldo po si ti.evG :f1 an ken zi ,jn a-rkomstig van element ( 7 ) ,

overoen1<omcnd met de pis aansluiting.

Het is de bedoeling dat in de tw~microseconden na de positiev0

flank op de pis aansluiting, de over te sturen informatie aango

baden wordt (tot hoogstcns onkale tienden microseconden) voordat

or in opdracht van de kiok puIs parrallel inc;ovoerd \V"ordt. Hie:raan

wordt normaa1 gesproken voldaun. Ka 32 x 98 us (.32 cyc1i) is al1es

overgezonden (ongevoor ),2 ros).

( 4 ) ICl () lcp u Iso sci 11 at 0 r

DE~ klokpulsoscillator gooft eon b1okgo1f a:f van IMHz en een bIok•.

golf van 500kHz. Do reden Van do 500kHz blokgolf is in paragraaf

2.2.1 a1 gebloken. De Hmz b1okgolf \'iordt gE-~brll:i.kt bij onderoeel (9)

en zal daar worden tucgolicht.



(5) Schuifregister

Hot schuifroglster is a1 in paragraaf 2.2.1 bchandeld

( 6' \, Nul1endotector

Indian ~~n ingang haag is, is de uitganG evenseens haag.

(7) Teller

Indian de bovenste ingang laag is, mag or gete1d worden. Als or

40 positieve klokpulsLtankol1 getold zijn, ''lordt de uitgang en dLlS

oak de pis aansluiting hoog gemaakt.

(8) Exclusive-or I lijnsignaal constructie

Omdat het datasignaal afkomstig is uit een schuifregister dut z'n

opdrachten uitvoert bij ladera positieve klokpulsflank, kunnen ver

anderingon in het datasiE-naal (0.)1 of 1+0) ui t: slui tend samellvallen

met hot optroden Van de overgang van 0 naar 1 in het klokpulssig'na2t1.

Uit hat datasignaal en het klokpulssignaal is daarom zaer oenvoudig

een lijnsignaal af te leiden, dat exact deze1rdo frequontie heart als

het kloksignaal en dat geen faseverschil ton opzichte van het k1ok

sit;naal voort indian hot datasignaal laag is cn eon f"asovorschil Van

180
0 ten opzichte van het kloJ~signaal voert indian het datasignaal

hoot; is.

Tijd in microsecondon __)

dtlta ~-L

r--,,_ J-ld 0 k -J L..-..

Ii jn sigrH1E1} J

o 1 5 6 7 8 9 10 1]

a b c

0 0 D

0 1 1

1 0 1

1 1 0

Door klok en data aan oen Ilexclusive_orll poart toe to voeren, krij

gall. we dus het Iijnsignaal. Dit Iijnsignaal heeft (gekko signaal

vorman ui tgezonderd) (~en grondfrequentie van 500kHz.

(9) l"lip-Flop

Als hot datasignaal in het schuifrseister een vertraging ton opzichto

van de klol<:puls bogint te krijGon van moor clan J..j.O ns, dan ontstaan

er ongo\'7onste stoorlJi·e;«~n. Om to voorl~omen dat dr~:',e stoo:r'Pielcen

i nd ord (lad sto ring voro 0 r :t.aknll, \;70 rd t %-/1 S i1 d. de boi do klokpnl sfi bnketi



(dan zijn de stoorpieken zeker ver<.h\lcnon) hot 1ijnsignaal ineoklol;-t

in een D-FIip Flop. Aan de uitganG hiervan staat dUB nu een correct

1 i j n sign a a 1. •

(10) Driver

Een l1orma.le C-Nos uitgang is zekor niet in staat om con l'edelij)ce

signaalspanning op de lijn to vorzorgon. Bet signaal gaat daarom

door orm tweet:caps buffer (z.iG uit'-'!9rking) welke een uitgancs impe

dantic heeft welke veI'waarloosbaal' klein is ten opzichte van de ka

raktoristieke kabe1imppdantie R.

(11) Karaktoristioke afsIuiting

Even wat rekonwerk aan de impedantie waarm08 de kabol is afgesloten

L H

Z? ~ I'

Z .Li~~I;;;-±_R1LE-_:l:_lu~'2._t
:=

jWL -:. 211 + 11 jllJC

')

EJ 1 -=,._~:.I,:,~;..L-±-.R ( j~?g).L..±._j~ILRl
1 - ifLC + j£.JCH;. jWCR

Doze uitdrukking wordt g("lijk aan R ondor de vooI'waarde dat wL/R::.,w8R
')

oftev!ol 'lIs L/c=-,H..... De bopaling van L on C is verdeI' af'hankalijk van

dn ge~enstG dempingon. Grote L en erote C goven goede overdracht van

het hoogfrequcntc signaal en mindel' goedo ovordracht van de audiofre

C]uentios. K1eino L en C gevoll goe(]o overdracht van de audio:frequont:i_Gs

en mindel' goode ovorc1racbt van het hoogfreql.lento Eicnaal of doordringen

van hot hoogfroquente sig-naal in hot audioc1ec1. Als nll de hoogste

audiofroquontie (8 a 10 kHz.) W is en do laagste frequentio vanai' (10)
l

W
2

is (500~(Hz), dan is de midc1elbare frequentio

WJ to VtJ 1 (,J; ~ ";-1-;8 1~ ~~ • Al s ~JL = 1/(") C dan 2~LC ::: 1

Hieruit voIgt LC ~ 0,56 10 • En met de ois L/c = n ::: 5623 wcrdt

dit L = O,56mB en C ~ 0,1 uFo

De voeding van de startpostschakoling wordt via oen smoorspoel van de

lijn afgehaald. De zelfinductie van dozo spool is bepaald door de

grootste maat voarhanden zijnde potkern en de hoogst toelaatbare

., t' d 1:lfnp'_~(jan -)_0 van . eze smoorspoc _ OeH}

gelij1-:stroonl1'JooX'stancJ van de spool

duidelijk zijn dat de

(400mB, R ::: 0,8 Ohm). Het zal
s

loosbaro invloerJ heart op de kara.ktoristieke afsluiting.



(12) Voec1ing

De smoorspoe1 van do voeding is reeds bij het varigo punt aan de

orde geweest. Een condensator in de grootte orde van 2000uF en oen

condensator in de orda van O,luF halen aIle overgebleven rimpols en

pioken Vorl de vooding af zodat goon verdel.-e rn,latregelen nodig zi jn

(met uitzondering van de klokpulsoscillator als doze stabie1 moot

zijn).

(13) Auc1iodeel

Het audiodee1 komt in paragraaf 2.J.8 aan do orda.

De enigo concessie die gedaan wordt betreft de voedingsspanning.

De stroomafname van de diverse posten en de respectievolijke ~erie-

weerstanden in kabel cn spoolen veroorzaken een spanningsverlies van

enkele volts. Dit betekent dat er weI een kristal gestuurde oscil

lator toegepast kan worden, maar dat het kristal niet in Ben oven

op temperatuur gehouden kan worden omdat zoln ovan aIleen a1 600mA

trokt, teeen zoln 50~60mA van de startpost zelf.

2~J.2 - TllsS8npost -

.2,.1.:.?J
Van do tur:;sGnpost 'vorc1t verlangd dat doze het l:1.jnsigncol decod€'ort

zodat het oort;pron](olijke datasignual on klokpulssignaal (in fase

en in frequentie) eereconstru8erd kunnen worden.

Vervol{';c)ns liJoeten de zcven gereserv()erde posit:i.es in het tijdf1'<:.me

ingovuld worden. Doze posities worden gevuld mot de doorkomstgcgovens

of mot de S, de VS en de wedstrijdgegovens als do tusscnpost nIs start~,

post in gebruik is. III dat goval wordt een sch8.keling aang?Koppeld

·\I'elke de ondordolen (1),(2) en (3) lIit 2.).1.2 bevat. Het nieU\\'o dat3

signaal wordt vervolgens op deze1fdo wijze als bij de startpost de

lijn op gestuurd.

Op blad7,ijdeOJJ staat het blokschcma van de tussenpost getekencl on

op bladzijde OJ~ hot tijddiagram van de bijbehorendo signalon. Voor

dat de clementen op zich besproken worden, eerst even een ruwe inde

ling: element (1) berstelt bet bin\1~mkomende signaal. Do clementon

(2) en (3) reconstruoJ'(!\) het kloksignaal en C1.{HDfmt (4.), met bchulp

van he t

gi ste r.

klo1csie;ni i fll t hot

Dc elementen (6)>>

datasignaal. Element (5) is het schuifre-

( 7 ) L ( 8) ell (1 ')', ,. 0 '~l ,-",.1'0 fl h t d '- 'I 1 I. -~ ~, ea'ca~ on c.o ',_

signaal weer op de Juiste wijze Waarna (9) on (10) zorgen voar ee~

goedo bUf:ferinlj en karaktcristieke afsluiting. De elp,m(:nton (11)en
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(12) vorzoreon het synchroon partallel invoc1'en van de gogovcns.

(IJ) en (14) verzorgon uiteindelijk de intercom en de voeding.

Tijdens de diverse bowerkingen van de signalen traden or twee 5001'

ton storende invloedon op; beide ten gevolge van tijdsvcrtrnging in

do dIverse logis6ho bouwstenen. De eerste is eon vGrschil in tijds

vortrnging tusseD twoo signalen (door verschillende weglongto bij

voorboeld) welke geen tijdsvo1'tracing ten opzichte van elkaar magen

hobbon. De t\;;c;cde is de on1'ogolmatigheid in de tijclvertraging. Hior

wonH niet beuoeld de onregeJ.matigheid in vertraging ten gevolge van

temperatuursvoranderingen, voedingsspanningsinvloedan en dergelijke,

maar de onzekerhaid in de beslissing op dat moment. Over doze laat-

ste onzekerheid is in de normale databookon niots to vindcll; men

geefl weI aan dat een Nk'N'D-poort bijvC'orboeld eon typiscbe vertra

gin[?; lH,eft vall 25n8 (bij IOV en 15pF belasting), mahr geof't niet

aan o:f di t !(an varit{ren tUBsen 21~,5 Gn 25,5 of' tassen 20 en 35 0:[

misschjen weI tussen 15 en 45 DS. Deze onregelmatigheid, hier verder

jitter gPrJoGmd, bepaald u:i.teindelijk do nauwkeuriehoid \va,H'ITiOO de

klok on c1us ook do data geroconstr-uoerd lean worden .. De ondGrdelen

en de weg wolke bepalond zijn voor deze jitter zijn op bladzijde

OJJ dik gotekond weergogeven. De jitter wordt op bladzijdo 034 aan

gegc,vc:n door eon :[10.:]}( niet als een stap _r ofL to tckerlHn, maar

als cc:n blokjo_rr- -'U- leder 10g15011. clement maai~t hot blokjo

brec1 e r met g10 ba a1 :iO'% van de oigell vo rtragingsti. jd. IIo owel dt tin

de praktijk dl!:i.delijk e(~n grootte-orde lager blijkt to Iiggen, is

dit tach aangahouden amdat er andel'S niet veel to tekenen viele

GoheeI bovcnaan bladzijdc 034 staan tel' vorduidelijking data en

bloksignaal getekend waaruit het lijnsignaal goconstrueerd is.

Hoci'Jcl h(~t signaal aan uitc;an;van Schmitt TriGg(~r (1) een vertraging

hocf't van ongevcer 2}us (!cabol) is dit niet meegerekond omdat dit

verdeI' niet van invloed is. WeI is de jitter van de Schmitt Trigger

aangoC8ven •

TI) Schmitt TriGger

De Schmitt Trigger herstelt het signaal in amplitude en in flank

stei11.eid. Door de nivo's van de Schmitt-trigger wordt de hysterese

en het gomiddelde omslagi1:i.vo bopaald .. Dit betakent dat bij onjl!isto

instelling breerltevorvorming kan ontstaan. De uitgang van de Schmitt-

bladz:i.jde 0J3 (m OJ1.~

:'f+:J.:.... :~~~=
, I , ,\

I I , , "'-

rut
I "
I ' • I, I : ,,

t
. .. rlc;ge r J. S signaal (a) 01'



(2) Flankdotector I exclusivo or's

Signaal (a) bereikt poort (2c) nu via twae weeen: do eorstc is direct

en de tweeds via (2a) en (2b). Doze laatste weg is ongeveor 70 ns

vertraagd ten opzichte van do directe "~ego Ten gevolge hiervan stann

aan de ui tgang van (2c) naaldpulsen 'van ongeveer 70 n s breedte.

DeZfJ naaldpulsen, signaal (b), tredon iec~er:.£. microsocondo op !?~l~~!:.lv::..

wanneer er eon verandaring in het datasignaal optreodt, want dan zijn

ze af'''Bzig. Do ecrstvolgende naaldpuls valt dan .£~ltJj..:~. samen met een

negatieve flank in het oorspronkelijke klokslgnaal.

(:1) Nonostabiele Multivi brators I klokrocon,,;tI'uctie

Signnal (b) wordt toogovoerd aan tweo monostabielo Hluitivibrators p

kortweg one-shotls genoemd G De eerste one-shot heeft een pulsduur van

I,Jus en de tweede een pulsduur van Ius. De cerste ell daarmce ook de

tweocJ.e one-shot kan ntct opni(~uw gotrigge:cd '.vordon gedurende de I,Jus

pulsduur. Dit betokcnt do.t all(3011 gereageerd 1'lordt op die_Jl~~·~.;t0plJ1.§_~!..!~

in (b) welke samonvallen met de negatievo flanken in hot oorspronke

lijke kloksignaal. Signaal (c), do ~ van de oerste one-shot, wordt

verdeI' gebruikt als kioksignaal voor het schuifragister en voor do

teller (elemont (12)). Signaal (d) en (0) leveren dan hot echtu klok

signaal op on weI (e) in fase en ongeveer 250ns vortraagd ten opzichte

van (a), en (d) Gvcnecns 250ns vertraagd ten opzichto van (a) eD gc

invortc·erd.

(4) Dataroconstructio I exclusivo or

Op bl ad;::i jde

. 1 Alsl·f;naa.. . s

030 staat de cOl1structie van lijnsignaal uit datil 0n klok

echtor lijnsi[;"naal en ]~loksignaal a.an oen exclusive or

poort tongcvoGl'd worden, komt het oorspronk()lijk datEud.gnaal \licer

torug~ Hiervoor wordt poort (4) nu gebruikt. Signaal (a) on (0) wor

don toagevoerd en signaal (f) is het resultaat. Ten eevolge van do

vertraging in (0) ten opzichte van (a) ontstaan nu stoOl' pulsen.

Deze hebb(~n ochtcr goon invlood als [-Jet datasignaal (r) na dez€

stoorpulscn pas ingeklokt wordt in bet schuifregister.

(5) Schuifrogister.

De positievo flanken van stgnaal (c) zijn ongeveer )-!,OOns vertraagd

ten opzichte van (a). De stoorpulsen welko optreden van O-JOOns na

(a) zijn dus vcrdwenen als (c) gebruikt wordt om het datasignaal (r)
in te klokkon in het schuifregister. Het resultaat is gesimuleord

met behulp van (g). Het schuifregistcr tranRportoart de data waarna

hot (vGrtraagcJ) ,tan de uitgangel1 versch:i,jnt.. Hoel~cl het signnal aan

uitgang 88, (h) niet identick hoeft te z,ijn [Jan sigrwal (g), is dit

tor wille van do eenvoud tach zo gotokend.



(6) Klokvertrager ! exclusive or's

De vertraging van (h) ton opzichte van (g) zal foutan veroorzaken

als doze niet gecolnpensoerd wordt. Dit betokent dut signaal (d) of

(e) vertraagd za1 mooten worden am als codoer signaal gebruikt to

kunnen worden. Doze vertrasing bodraagt JOO h 400ni voar sienaal

(e) en IJOO h l400ns voor (d). Omdat hier drie tot vier IoC.'s voar

nodie- zijn, is een andere oplo:;;sing (;nkozon namelijk signaal (c) to

vertragen met l40ns : I I.C. Signnal (1) is het resultaat.

(7) Lijnsignaalconstructie ! exclusive or

Het over to zendan datasignaal (h) en hot evouredig vortraagde sig

naal (i) worden toegevoerd aan poart (7): oen 01c1usive or. Hot

resultaat (j) is nog niet helemaal geschikt om de lijn op to sturen

zodat het nag gecorrigeord moot worden.

(15) Fl(;\.nkdetoctor ! exclusive or's

K10ksignaal (d) wordt vertraagd met (Ie) als resultaat. (k) en (d)

worden samen aan Ben exclusive or toegevoogd; het uitgangssignaa1 (1)

wo rdt gebrui kt am si gn aal (j) to co rr:i.ee ren.

(8) IAjnsignaalcorrectie ! Flip Flop

Hot gebruikon van de Flip Flop heaft twee voordelen: Ie de nodige

correcties (stoorpulsen wegwerkon) worden er mee geroaliseerd.

20 do flanken in het uitgangss~_gnaal IH)nlon bcpaald door de kortst

m0 gel i j Ie c, d i Ie get eke n d e IV (: g en n:l. e t door 11.e t moo r j itt (} r v 0 r () 0 r ;~ a ken d e

schuif'registor-uitgangssignaal. Re~;ultaat: (j) wordt illgoklolct met

bahnlp van (1) on dit levert (m) Gp. De jitter in (m) is volgons de

tokening ongeveer 20011S. A1s nu de 500m-. de IOOOm-, de 1500m-,

de 2000m.. on de centrale pJst all()maal ciezelfde onzeJhn'hoid introdu

ceren, dit is dan 6 x ?OO ~~ 1200n5, clan is he'/.; data on het klokslg-

naal niet moor te roprodueol'en. Indion flchtor do jitter per element

belanGrijk kloinor blijkt to zijn clan de veronderstelde 30% van (:0

vGrtraginGstijd, is owL \(101 mog;cllijk h.ot s:lgnaal to reconstrueron.

In de praktijk bloek de getokonde jitter, ook over zes posten gerekont1

, niet voor te komon.

(9) Driver

Oak bij do tussonpost zorBt Gon drivor vaor de lijn uitsturing.

Zie vorder nUlmnor(lO) van do startpost (2.J.?.;~) of de schema-

uitwerking (2.4.1).
(IO) Karakteristieko afsluitinG

Nullencetectie

Zodra aIle uitgangcn van hot schuifrcgistor lanG zijn, wordt het



(12) Teller

Zodra de reset ingang lang is. begint de tellor de positicvc klok

pulsflanken te tellen. Na 32 (respocticvelijk 24, 16. A) flanken

wordt de pis aansluiting van het schuifregistor in daze 500m-(res-

t · }"1 ~o('n 'l~(\O r)('('}(\l~ )~·l)<:"';Al'lr)oc,t 1'100°' !,.r-'n,;:)"lr-!cpoc·],eve.J.,),( 1. ".01_, ;),101-, ".} J",... .... v ~ "u t,"'c..o.·\c,.

(13) f\udiodeel

Het D.udiodoel ,~or-dt boschrc)vem in ;2,.3.13

(Itl) \7oeding

Bier is nadere uitleg overbodig.

De concAssies liggon bier op het gAbied v"m de intrn:cofll, zij ;';'.1l11en

daar dan ook verdor aan do orde cestoId worden. I\let betrekking tot

het dicitale deel kan nag opgemerkt wardAn dat or pas probleman

drcigen indien de stroomafname te groat wordt en daardoor de voedings-

spanning' to laag. In de praktijk zijn duzo problern<HJ af,vGzig.

2.3.3 - Gegevensvcrdeling -

De g0gevensverdelor wordt Yoorafgpgaan door do ontvangstpost.

Deon t van e; s t po s t b est a 2;, t u i t c1 () c 1 e in e n ten (1) tot e n lEW t (4,) van d e

tussenpost. en fUllctioneert ex.act 2.1s reeds beschreven is. De ont,ranest ..

post If'v(~rt k101-:- (Hi data5ignaal welke toegevoerc1 Horden aan de U;GE:;8-

g('g'Cv'~ns\'()Tc1eling {;oschic(lt. Aan de hand van de tabol op bladzijde

039 vol{;,t 0QrJ gecJot:cd,Jl~~erclp bcschrijvinc;. Links bovon staan de tien

rnogelijke i·:edstrijclt.,>,pes vc'1J.0tlig uitgetekencJ. Aan ieder 1i'ecJstrijd--

t y p 0 hi 0 r d toe n ken ;w~ I'k 0 n c] () cod G me e g e g eve n "i elk e a c: h t e r die m0 gel :i. j k

held vor-meld staat. In pa.ragraa:f 2.2.2 staan een aantal periodes

gedcfinieerd welke hier nu van belang zijn en nog even kort vermeld

worden. Informatie afkomstig van:

start po st i s be scbikbaar in peri ode f

500rn po 5t i s be s chi leba,.,.r in periode (;

lOOOm post i s be schikbaar in po rioL1e d i.i[;lrl de ui tgang van bet

1500m po st i s be schi l"bac:.r in pc)riode c schuifrf)gi ster

2000m post -l ("' bi:' E3 cU.. J lclJ8.ar in par-lode b- .,

Rechts bovenaan in de tabel staan de reeds ecrder genoemde (paragraaf

2.2.2) stanc1aarc\uitgangsccc)(;POIJ IISI! f 11 5 11, 1t10it I Ill.5" ~ "Fi! geschY'cH'en.

Onder i.OdlJI"'t~ uiti=~anJ~:.;~:L:l"O(1) sth,a.t Et~-;\.!I,g·C-;E~even j.n 1dell<n })eriodes (IE!

bosc1'li~(iJtlr'~ inf'ori1121tj. e dOOrt;'f~{~(~Vf~n T\~Qrdt na("lr' di(~ ui Hn{~·s£~roeJ).

0,') 1')1 ',' (1 ",; J.' r>" 0" () 'l' ' l..' , 1 j t -t • _c...." .....H_ '·h za~ eJ),'L me'l,; een vOOY'OE'C C OCf;nlJ.cht \'~orden.



039

-AB
BC

-CD

ABC
AB 0

A 0

o

f e

e d

d c
c b

f e d

e d c

d c b

f e d c

e d c b

f e d c b

f d :>--e c >-
d c~

-
c b--
~e e-
-E-d d

-
..e-C C

) I ', ' i

F =Db.ABe.BCd.CDc

informatie
in gebruik zijnde kenmer- overname in
b kk l~ende· aang~evenaonva en ~ perl·ode voor

/000 ISOO"" l.DOO"

JfY\A 57"' B J ~ C 1 D\ code S 5 10 15 F groep

1 P>F AEC'D
2 sC>p ABCD
3 kC>F ABCD
4 sC>FABCD

ABCD
- -ABeD
--ABCD
ABCD
ABCD
ABCD
A
AB

BC
CD

AB
-ABC

BCD

s =Af:ABe:BCd:CDc

5 = ABe.ABCd.BCDc

10 = ABCd.ABDc

15 = ADc

5 5" - FS

JOOm 6
.....

,<; r; ... f-

7 '"
:, t; '-..,.. F

....

500m 8 s 5 10 .... F

..
9 5 5" ,0 ..... F

:OOOm 10 -
s so 1O I') - F

iOOm

logelijk
eiCf
ummer

ed
;trijd
Iver

AFLEIDING
GEGEVENSVERDELING



Voorbeeld: Nogelijkheid 6 , wedstrijd over lOOOm met do start op

de SOOm post

Baanvak .\ is niet in eebruik dus AoN.

Baanvak B is 'hel in gebruik dus B kenmel'kende code

Bannvan C :1.5 weI in [';cbruik cJus C ABCD

Baanvak D is niet in gebruik dus D

Er wordt gestart op de SOOm post. De informatie daarvan wordt dus in

periode e doorgogev8n naar uitgangsgroep "Sll. IHt is in de tabel

terug to vinden: verticaal onder de S (rechtsboven) en horizontaal

achter de 6. De 500m tussontijd wordt geklokt op de lOOOm post; de

informatie clus overzend(~n naar uitgangsgroep "S" in periode d. Er

zijn geen 1000m en 1500m tU5sentijden zodat de hokjos onder de "lOll

en de 1115 11 op regel 6 leeg blijven. Gefinished wordt er op do 1500m

post; de informatie clus in periode c doorleiden naar uitgangsg1'oep

II :It II •

Als we nu naar de kolom onder "51! kijken en daarbij lotton op de

kenmerkendo code, z:i.en vie dat periode f al1.oen gebruikt 1Iiordt voor

hot doorgevoj] van informat:i.e (na.ar ItSII) <lIs tenll1:insto ba;:;.nval:: J\. in

gebruik is: A.f • Zo ook: periode 0 vordt alleen gebruikt als bnan

vak A niot on baanvij,T" 13 weI in geb:culk is~ A.B.e • Perlode d 1-Jordt

a11eon gebruikt als baanvak B niet en C weI in gobruik is: B.C.d

Porioc1e c 'vordt al100n gebruikt als baanval-:: C niet en baanVclk D weI

in gebrui]f C.l). c • Di t 1'e suI te e rt in de volgendo constateringen

(zie links en rachts onder in do tabsl):

- De uitgang van het schuifragister wordt doorvorbonden met stan-

- claarduitgangsgroep "Sll als A en f of A on B en e of B en C en d

- of C en D en c Yoorl~otnt .. 0n eVGnzo voor de stanc]a.arc1u:L tgangsB,'I'of'pen

- "5 11
: als 1) (Hl Ben E! of;\ on 13 en C en d o:f B en C cn D en c voor-.

- komt; "10': als A en B en C en d of A en B en D en C vQorkornt;

- "15 11 uitsluitend als A en D en c voorkomt en tenslotte

- "F" als D on b of A en B en e of D en C en d of C en D en c voor-

- komt.

Doze consta.tering is in formula uitgeschroven terug te vinden, links

onder bladzijdo 039.

De oisen die nu aan de gegevensverdeler gesteld ~orden 1uidon:

"automatisch doorleiden van de informatie afkomstig van de baanpos-

ten naar do gew(,)rlsto ~;tand<iarduitganGsgrO(~p0n. Eo t: !laanv.::'tkg"f""b:cuik

"iordt met behu1p van een vif,rtal schakolac:d.'S aangogeven ll •

Aan de gegevensvordelcr kan nog eon be1angrijke neveneis gestold

wordon, nanwlijk het Ond(H'C;rukkon van stoorpulsen em/of' rout!:



pulsen ten c;ovolge van aan of afkoppelen van de lijn tijdons vol

bed ri jf.

2.3.1.2.. ~ ~

Op bladzijde Ol.!·2 staat het b10kschema van de gCGGvensverdelor.

(1) Schulfragister

Het schuif'register is roeds uitvoerig bosprokon zodat valstaan wordt

mot de vOrl'lo1ding c1at de uitg:.:;.ogon B2 tot en met B~~ doorverbonden

zijn met de ingangen DI tot en met D7 van du clementon (7) toe en

mot(11}; zie OOIe (:3).

(2) NuJlendetector

Zoc1ra or uitsluitend nullen aaln:ezig zijn in het schuifregister

warde ~O,1~n~i~d01~.jk OP:l~~:l~t ~e~e~ve.n,am ,,~{~rta11(!1J.~~n to
de COol St\Olg0I1C1EJ pu::a-cl, .... e kloLpi41s:flc.nlk. I)j)O--
(3) Databus

vooren bij

Doze hus verbindt uitgang B2 van hot schuifrsGister met de ingangen

DI van de elei112nten (7) tot en met (11); B~3 n1f,t de D2 ingangen enzo.·

voorts e

(4) Periods tellAl'

Doze poriodetel1er telt het aantal posit:\.evo kloJcpuls:flalJl\:cn vana:f

de ti jd

b hocg

c hooc:

r1 hoog

e hoog

I haog

klokpul sfianken.

t
o

tUBsen twos positicYO

bet moment van parfal1el invoeren:

c;edul'oncle poriodo b t -j. 8T<t<t + 9T is uitgG.ng
o 0

gedurende periode c t ",~16rJ.<t<!; -l-17T is uitg<.'"ng
o 0

goclurende pcrioc1o cl t +2 1IT<t<t +25T is uitgang
() 0

go(jurr:nde per:Lo(~e G t
o

+J2T<t<I;O+JJT is uit;gang

goduronde periodo :f to·t..~()I<t<to·:-I~.lT is uitga~lg

]_~; hot momont waarop patral1el ingovoord 1I'ordt en T is

(5) Daanvakgcbruik

:Met ])dwlp van vier onafhankelijlc wissolschakelnars l<Jorden A,B,C en

D hoog of laag gcmaakt (en daarmee dus ~,~,~ en IT respectievelijk

lang of' houg) arhankelijk van het wedstrijdtypa.

(6) Arleiding eegevonsvordeling.

De formul(~s links ond"r op bladzijde 039 zijn met bohulp van een

aant;)} KA.:\JD poortC'11 Gcro2-.1iscerd. Als do bij (4) en (5) beschreven

sienalel1 aanEclegd wordon, reageren de uitgangen S tot en met F

overeenkomstig de formulas.

(7), (8), (9). (10). (11) Storingonc1erdrukker/~;tandaardl1i.tg'angsgroep

De storingsonderdrukkcr vorvult twoe functies:

1= Overner:,c;n van de informat:L(~ op do ciatabL:s tijdens de overnanJo-

periode en daarna vasthouden, zodat niot aIleen gedurende die
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bopaalde periode de informatie beschikbaar is, maar ook gaduronde

de restorende tijd tot de nieuve ovorname poriade.

2= HC1t onderdrukken van storinG. De mato \'Iaarin dit rnogelijk is, zal

uit het volgende blijken.

Vaal' iadora inga~g (oat zijn or 5 x 7 = J5) is or Gon storingsondor

druk1cor \\'ellce or als voIgt uitziet:

Klok

IN

a is een 4-bits schuifregister

(uitsluitond seriegobruik)

b 18 eon 4-input NAND

c is een inverter

Do ui tgang van de zo sto rin{!,ond e rd ruld::fH' 1'..:ord t pas 11 DOg a1 saIl e ui t-

gangcn van het schuifrogister hoag zijn. Dit lautste is het goval

als or tcnrd.nst vier keor achtereen een haag siEnaal (een 11 1 ") is

ingck1okt. Dit inklokken gesehiodt in opdracht van element (5) en

\vel precic~: 2:.!:.!. de ovornameperiode. Hat doet or verdeI' niet toe of' er.

eon POll of Cf)l1 "1" aang'eboden Hordt. Zolang de deshotrof:fonc1e s-(o(1 ..

daarclint.{;i:3.ngsgr'oep in gebruik is, worat nllc~ tijdons do OVernVl1l0-

poriodo aangcboden informatie ingeklokt. Komt or nu een storing die

zich voordoet als cen "1" f dan loopt doze 1\101 c!oor het b.-bits schuif

regist,-~r heen, maar is vorder n10t in staat de uitgang haog ("111)

to maken zor];"t or geen storing aptreedt. Pas als or vier ];,ocr aehter

olkaar in exact dezelfdc positie van het tijdframo oen storing op

t roe cJ t die z i e 11 a 1 sea n "111 v 0 () I' c1 0 e t, "j 0 r d t c1 e u i t g an g van des to··

ringsondordrukkor oak "1" zodat er fouten ontstaan. Eon storine die

z t c h 2.1 see 11 II 0 Ii V 00 r d () ott u s son e en r.i. j lie n G n II IHl eft d i l' 0 c t res u 1 ..

tanto DI'~ uitgang van doze stor:Lngsondorc1rukker 'vordt direct nul

gcmaal~t. Dit betokent dnt die opdracht \volke door die " enon ll gog-e

ven word, afgobroken Kardt. Ala de storing gcweest is, is in 0,4ms

(Ii eye1i) do juiste uit{;angsini'ormatie \'Jeer aa,m.,;ezig. Doze storing

kan alleon voorkomen in een rij lI enon ", ,,,olke ontstaa.n doordat er

ergans op een Icnop gocJrukt 'wordt. Daze lI enen " zijn daarom minimaal

O,ls en maximaal 0,58 aanwezig (vooropgoste1d dat men niet kortor

op oon knop--kan c1rukkcn en normaal gesproken nooit langeI' d:rukt).

Als de storing nu aan hot eind van de rij enon optreodt, kan dit de

mectnauwkeurigheid uantaston.

€'11 {~'(Ot,;G'J'ens ook COXT<"ct aaligeJ.egcJ Horden. Al1()(~11 de storingsonoer_

druk1dng zou nag p.nign Yerbctc'r:\.l1g kunncn cebruike;-J.



On d 0 r :;; t ,'1. ,1\ Ide s c h a kG 1 i 11 g V 0 () r k 0 mt d at 0 0 k des tor j 11 g die 7, i c hal soC' n

nul voordoet, l1iet direct invloed heeft (in een ri.. j met lI onen II).

Doze schnkeling is echter nog niet toegopast.

2.3.4 - Dlokverdeling -

Do afhandeling van ecn wedstrijd wordt in hoge mate bepaald door de

opzet van de blokverdeling. De wensen mat betrGkkin~ tot die opzet

hangan dan oak nauv samen met do punten genoomd in paragraaf 2.1.2,

2.1.3 en 2.1.4 (de opdrachtpunten). Daarom allereorst een korto

in\icntD.risat~~G:

~r zijn urie blokk811

Enj rooihedstrijdGl1 011 kcH10,,'odstrijden tot en met zo\"en ba,len in

ec'uruik. zijn aIle drie do blokl~cn in gebruik.

Bij kaI10\v0dstrijC!(~n met 8, 9 of 10 banon in {','cbruilc, "['Jorden de drie

blokken hervardeeld in twee blokken v~m ieder tien banana

'" I !OJ d 0 r b 1 0]-:: k r i j g ten ve r\J e r k t uitslll:'Ltnnu infoI'matie die op
, ,
een on

dozolfdo ~edstrijd betrakking heaft.

Ton <tanzioll VLin do bcdi.ening geldt oak nOG:

_ Een nieu\\'o 'I'.'odst:cijd betel,ant aL~tomatisch vrijmaken van eon ni,ouw

hIok

" l\on valslJ-,s{-art client automatisch verwerkt tG \'iorden; clat \'Iil zeg-

~8n c1at ean valse-start verhindert dat bij opnieuw starton niet

hnt volgendo b10k beschreven \vordt, [naar het blo]{ haarin reeds

( V ., 1 <..) 1'7 ". '" t" a' s t: ~. I' 'L-.'-l.l. L:J \' c.... 1..._'.::1 • (,,_, •

ZoJru ~en roeiersveld dat is over het algomoen hot

snelsto ploog voorbijrui lCi bin ne il hve e mi nu ten n ad at de

;.~ij!-)dc irt:fo:ciLllltie ~l..utorn[:ltiscl~l doo:C{~'oL~'("!"Qll L('l \\Jo/'d(~n El.d.. n 1'10-(; vol s:eild

IJcson(Jn.n~:~s lUi:1.[;' l3en ocnvoudigG do(~tt do(;ltr't;f'fond(-~ cor·r(Jc:tj.enl0i~'GJ.ij~',:-

/.0\)81 1)iL'!D,11el ,c;,ls ;,;nri()L>o:JTpi~<~ ',lienc r;,ooiteloos verhcrl;t, te ]n;n

non ·\·~:o::('d:..~n (voaI' iQdero tlJssc:nnfstanc.l CD VOOI' d(~ i"ini,51) afzonc":o:cTj jk



Vaal' de realisaring van de wausau zijn twos typeu blokvordolers nodig.

Hot ecrste type is de blokverdelel' Vaal' startgegevBns, hot tweedo type

(vier stuks) is de blo:'~verdoler voor de 115 11 , de 1110 11 , de 1115 11 011 de

IIF" gegevens. E0ido types zulloD "hioronder nader bespro~en worden.
. '\'. '.'/2 '1 ). "; F' F~lo1rvprdeler cotar-CO"eeeven"; ,,;"Ike cison ? "/).'3'

.,;'~-';-''1~"";;' .J ."." .,' ' "" 'b ,', ~ (' <:," ~ <r,,~ '.' ~ -; L;;;-\ .,
1:.:1' \,'orden zeven signaJ.en aangeboden u, v~, 1, ~.?, j~ __,~~n__y Z.LG

eventunel blac)r~ijdE~ Ol~S). 5ignaal S dient eorst in tijdsduur bepE'Jrkt

to HOrGen «< 1~!['ls) omdat dit sit,;naal dEl roset VCl.n de toIlers ?,al

bGst~lr8n. 1~811 t:wGcdc startsignaHl l::d,nnen 60s na het eer'ste £~::iL.!.d(:.!.

900E.f;:c.;L,~"t~2.~f)_2::5.~..!2.. cli'tc'l' c1it het vo:cige absoluut waardeloos rnaakt

d.'? tijcJen i.n hot b8schrovcn bIok). Gos na eon start-

signaal most de blokvcrdeler "doorschuivon ll
DUal' het volgonde bloke

IJT
.; '" V-'I'l ",'Yj" '". (e V' " '\ JL,· 'i" t·, ., d'j l' p. c t') ,,, (J (, I' "c, 11 S', n ,,·1. <; J' '~'I'l -, "1 1" 0 ".) (' I'} n,~ t ~"~" ,'. J."...L-.~.J. C",. .~ Gt,.G ',.. I.. ..., .............1- ' •. _~ _, " ,,; '--' ......... Lt..J~ '" '.~ • 5 ua. J'h f.~ ~ • J,.. .... '....; U Va..L v-

sign,~,[',l "jordi:. f::;J.tj:.1Q. F:;:evolgd door de u(~dstrijdgog8vons, zodc:,t dozo

dus dil'oct na, d·C) st~lrt in hotzelfc1o blok geschreven '.jorclon. Het

valse-startsignaal: rnits ten hooGste 60s na de start gcgeven, dient

hot "cloorsGh~.!i\tenH v'an de blo~;:verd\:31er to VOO;-lcoll1on. EOd nicuw st.art-

signaaJ. ncft doze blokkering '''091' Ope Do bltdcverdoler moot v'ordeJ' nog

voorZ:lon ,·/orden van een lcnop VJaarmeo het dooX'schuivGn met de band kan

geschiedon of geb16kkecrd kan worden en een indicatie in w~lke toe-

stanc1 de blokY(~rdc:lc:c zich b81.d.ndt.

De blo~verdeler client oen ingangssignaal door to kunnon leiden naar

,., 011 <" , ,." -j-' ~,. ,- '1 ~~ (<.. -1 (,1, I )u . ,..;t ...~ __ .\ ~l. .' ....J. ~:J.•, t:...., L). _ ..... ,,-'. , e('~) b-llitgang (blok II) of oen c-uitgang"

tot en rnet zeven banon in gfJbru:Lk, 1"01'-

den doze uitgangon cycli~ch aangewezen in do volgordo: a, b, c, a,

b, c s b , c cnzovoorts. Bij h'sdstrijden ["et acht, negon of tion

bnl1u!'l in gebrllik, ":urden cleze uitgcHlt:;on nangcwc,zen in de volgorde:

a, b, a'$ b, a, b cmzovoorts. Do uitGangen c wordon dan niet [',obruikt.

De start en valse-startsignalen welke tach aan blok III mooton worden

-(;oegevoc:;rd, ",ordc~n via een hulpscllake1ing uit Sa, Sb 1 V;3a en VSb

afgelcid. Voor biok III ziot het becld or dan ais volEt uit (nadere

toolicbtin,:; in paragraaf 2.3.7):

teller 7
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rli



2 •....l._~_.!. ..L_d.? Blokvordoler 115", 11 1 0 11 , 1115 11
, 1l}!'11 gl~govon3i 'lIo1ke oisen ?

Do si~nalen Vaal' doze blokvordelors kunnen zich op drlo manieron

aandicnt:;n:

1) Bij 7 banen of mindel' in gebruik, via do 7 uitgangen van de 1'05

JV) c t :L uvel i j I\:f~ stan d 0. a r d u i t g U 11 g S g roo p (p a r/n11 a 1 g e b r u i k )

2) Dij '? banen of mi.ndel' in g(~bru:Lk via een uitgaug van de respec

tievolijke standaarduitgangsgroep (sel'ieg~bruik); dus oak een
ingRng van do blokverdeler.

J) P" " 0
U], J ',), 9 of 10 i":H:l.nen in g(~bruik, uitsluitond via

, ,
eon LIi tgang van

de respect:i.cvolijl~G standartrduitgangsgroep (seri(~gebruik); dus

ook lyi.<'r l~(~n 'jqo'c'''ry van do bl(,kvorcleler.~, '-~ .... ~ - e_. t::::. "·~b

De bj,nnonkomende si6na1en moeten toegovoerd worden aan eeD omzetter

welke 7 ingangen en 10 uitgangen heaft.

In het '::"§~E'_::~_t;: goval kunnon de 7 ingangssignalen recbtstroeks nlOt de

7 eerste uitgangen doorvorbonden worden.

In gaval moet het eerst binnenkomende signaa1 (op ingang

1) cloc)]'(;',leid ,':orden naar uit[','Ocng Ii het tllioec1e binncnkomonde sig

naal naar de tweede uitgang enzovoorts. Meor dan 7 signalen kunnen

niet veI~erkt worden en ~ogon niet tot storing lei~en.

In het dc'rde gaval wordt het Borst binnenkoluonde siennal doorgnlc:i.d

naar uitgang 1; het tweede naa~ uitgang 2 ellZOV0orts. Noel' dan 10

signalcn kunnen niet vor~erkt worden en magen niet tot storing laiden.

De soloC'cie van do blo};:vGrd(~lerllitgangen g,lat 1111 ills voIgt:

O rl' z'-' r> ·f, t P. l' )• ,-,., ~j oJ direct doorgsleid

na,a,r eon €t-.td.tgnng, een b-uitgo.ng of (len c .. ~litc;ang in de volgoreJe

a, b, C 1, at b, c en7;ovoorts. Tor verduidelijking: s:..f. alIf:! a-u:J.tgan.;elJ

of aIle b-uitgangel1 .9..£ a11e c-uitcangen ,,;ordon geselecto(jrcl.

1\vo od e .t~e val Do 0 r______J..-.{'~4...,. _

pa/ralle 1 si gnal e n

doorgclei<:l 1~ordon

de omzetter worden 7 seriesignalen omgezet in 7

welke vervalgens, evenals in het eerste geval

naar de a-uitgangon, de b-uitgangcn of de c-uit-

gan en, eveneens in de volgardo a, b, c, at b, c enz.ovoorts.

DE2.E:.r~_~;_.G'2.!:.!2.1 Dit blijf't tets aparts. De seriEfsign,den h'orden via de

omzetter naar de volgende uitgangen . l ' d (, .doorpC_Pl ~cvons 1no tijdvolg-

blo t( ITT o-<'hnipl "1)""1'1 8 t1 Ilb"lou- 'Ill) ?c' (of-4'c-",c'J- Iit")"~1 all IIb101,~ Ill).. M. > J. .~ .' • ~ (.J-......... f _~. '.... ,,_ J \J .' ~ .. \.,;,~ ~ L_ (.... .l J:l' .t... ,

Jc (of'tnvol IIbaan 10 1l ,lIblok Ill) en vervolgens als or sirls' 13. tC'l1-

minsto t\H:,e minute!! verstrEduoHJ zi.Jn 1b, ;~b, ]b, 4·b, 5b, 6b, .5c, Ge,

onzovoorts. Dez,,; seloc-1:iorn:'ocedul'G dirHlt natuurl:Ljk gob,eel automa

tisch te verlop0n. In aIle gevailan dicnt de blokvcrdoler 1205 na

het

IJit

r> e ·l·..., -..:: t'- l .. -1 '1"1 (' J'-' 1(" " r'", (' r~ ,-J, f '::!1 ••~~ --, 0' 0 1~ (} ,..-1, E,-' ") ). 01
'-" ~'. >... , .-" .._ .. i ~ j ~V ., •.' 1\,,, \ ""_C,_l •. t :._ L' _ ....~ ·:1 Slp;n~.il.,_

Hdo()r~";ct1t1iv(~na rnoet clan do llEtl'ld ,{flO Qf~n

"door te schuiv0n".

indicatie to controlc-



ren zijn en mAt bohulp van een cloorschuifschakelaar te corrigeren.

Doze blokindicatie client buiten werking te zijn als de blokverdelcr

zelf niet in gebruik is.

~..• h~~~l Principe opbouw van de blokverdelor startgogevens.

Op bladzijde 048 staat het blokschema van doze blokverdeler wecr-

gagcven. Dit blokschema zal puntsgewijs toegelicht wordon.

(1) en (2) O~e shot .
Zoeln': or oj) oS een startpuls aankomtS, ,vorden boide one shots ge-

set. De oarsto one ~hot heaft Gon pulsduur van ongeveer IOus en de

tweedc heeft een pu1sduur van 60s. Daze tweede one shot vorhindert

aat zowel de eersto als de tweode one shot opnieuw geset ken worden

binncn de 60s.'

(3) Flip Flop sturing

Als \,j8 het VS slgno.al en element (4) even buiten bescboul,.'ing laton,

dan 1~'erkt olJnnent (:3) als voIgt: Het signaal van de b~eode one shot

loopt oak naardoze Flip Flop sturing. Zodra hot signaal van doze one

shot ~ogvalt - 60s na het startsignaal - goeft element (3) cen stuur

opc1racht aan el(~m()nt(5). Worclt or nll birmen do 60s na de start E)On

valse-startslgnaal geC0ven, dan wordt doze stuuropdracht tegengehou

den. Deze blckkcring k"':11 op t1Voe manieren opgehevon 'I·jorden: 1) door

eon niclliV dtt tenmin ste 60s na het Gorste start-

sig~aul is Gogoven). De uitcang van de eorste one shot heft do blok-

-""''>P1' ()'j') ?) -IJOOI'~. '-' _, 0 j,oJ ••, de ~oor~chuif~chakeling (eloment, (4)).

drukker

Dit el0[lJGot bostaat

(4) Qoor~chuif~chakeling

n:i t e(~n scllakolaar Govolgd door eon bounce-onder-

'11-[~-~::rT'---r~_n aar (2)
H lP<c-l ~-~

~~;J.--.i[>,"-- n aar (J)

De doorschuif'scbak(~l:ilJgheaft vier functios:

1) Het doorlatenschuiven van de data in de blokverdeler. Hiertoe

wordt de schakelaar

en daarmoe ook de 3

even omgezet zodat de Flip Flop sturing (3)

deler (element(S)) een puIs krijet,

waardoor do blokvordeler"doorschuift". Nevonverschijnsclen I) zijn

het resetten van one shot nummer (2) en hot opheffcn van de VS

blokkering inciien die ar was.

2) Bet afbreken van de 60 secondonprocedure zodat er evcntueel toch

wepr soal cestart kan wordon. NGvenver~chj jnselen zijn dat do VS

blokk\? rille; opgeLo-1j on lvO :edt C~ll d a t he t bl0 k il doo rscbuift I!. Al s d i t

I) 1J1' t'-- 1"""'· "'!"~'r 'L-,~[,-rt· '"j"' et "'nr.'·o',';-'nc.:t te-• l.l.-... .., ~,\{"-~v_ l ... v,,",..L, ..L -' u t) ,,~.c ~ '.J' zijn
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laatste nist gewonst lS, cowaan nag twee keor op de duorschuif

schalcolaar drukkon.

opheffen van do VS blokkering. NovenvoL,,;chijnsolel1 zijn nu

afbrcken van de 60s procedure (als dozo neg niot afgelopon

en bet Hdoorschuiven tl van de blokverdclol'.

J) Het

hot

is)

J.} ) He t blokkeren van het doorschuiven. Als de doorschuifschakelaar

in ingedrukte (omgeklapte) stand vastgezet wordt, blijft de blok

verdolor in de geselectoerde stand staan ongoacht W0t or verdeI'

gehourt.

(5) Drio of twco deler

'Element (5) bestaat ui,t twoc Fl~_p Flops die nor-maal door drie delen.

Zodra er echter 8, 9 of 10 banen in gebruik zijn, wardt het door 3

de1en verhinderd en omgezet in door tWOG de1on. Dit gobeurt gewoon

door do twoede Flip I'lop in z'n l1ulstand vast to houdon. Do vier uit ...

gangell van doze hvee }flip :Flops ~'wrden gebruikt om aan to goven wel

ke van de dri8 uitganeen Vi';tl1 de e1emcmton (6) (pagina oh8) goseloc-

tOBl'd n:0cten wordon. De to,:)standen van de Flip Flops mot uitgangs-

nivo1s stnan 11:L 0 ron d e r in tab 0 1 v 0 rill b i j eon.

2 100 1

31010

1 010 1

on 7,OVO G rt s

1 0 1 0 1

2 1 0 0 1

1 0 1 0 1.L

To (: st ,j,nd

1

uit::",ane: _~ delen (1001'1 ban~~ in gObl'llik"l

Ql en C)2 Q2-,----_. .~-",_-....,,,.'-...__.\. --------."""
o 1 0 1 J '1 0 f r,)j, 11 d () r

J ". of mindel'(

J 7 of winder

J 7 of mindel'

2 8, 9 of 10

2 8, 9 of' 10

2 8, 9 of 10

10/7 7/10

0 1

0 1

0 1

0 1

1 0

1 0

1 0

enzovoorts

(G) Demultiplexer

Dit element verzorgt hot doorloiden van do informatie naar ~JI1 van

de ultganeen. Als de Flip Flops in toestand 1 vorkeron worden de

a-uitganGcn geselectcord, als de Flip Flops in toestand 2 verkerGn,

worden de b-uitgangen gGselecteerd en als do Flip Flops in toestand

J verkereD worden do c-uitgangen geselecteerd. Do opbouw van de

domultiplexers is afh;:~rlh:el:i_jL 'van h61.; ctallgcbocJen siGnaal. Worelt dit

sig'naal g0II1'v(~rteord aangebodcll, d"en 1-,'vrdt hot ~;chGr::Ja tocgepast dnt

links boven op de volgondo bladzijdc staat. Wordt het signaal niet

e'oinvortoo:cd aan{;ebodcn, dan Hordt h~~t schclna rechts boveD toegcpu_st.

J) e in for rn aLi c ·v· e 1" ,I"::: c- 1'1'"'_ :'j 11 t: ·c',";} r'l -r,.,T ~:"'_' ]_,".~ ('~ ~ I-j -q 0,. Y" "L .-:'l A_, _',.. ' 'L"l 1
J • - '_ - '. ~ " '~ -....... ~ ,_... _ \"J C:. ~1. t,ln (.1 G Li ::~ t lS' n n f~ ..



IN IN

Ql---H

Q2 ---t-"i

('I) Indici'tie

UIT a

urT b

tJIT c

Q2 UIT a

De blokindicatie ziet or als voIgt uit:

Q2

Ql

QI

Q2

.?...!..l.1.~.~J2 Principeopbomv blokvordeler lf511,"lOIl,lIl5".1I:F'1I gegevens

Op bladzijdo 051 staat het blokschema van daze blokverdoler. Oak

dit schema zal puntsgewijs toegelicht worden.

(1) Schuifregister

Dit schuirregister Yormt saman met de clementen (2) en ()) de serio -

pariall e 1. 0 ill Z e t t e l' • JJ:i t s c h u i fro g i s tor 1"; 0 r d top d rio man i ere n g e b r u i Ie t :

1) p;:-u!aJlel :invoer, partal1el l1itvoe:c. Synchroon met kInk up Cl i.ng8.nr;

2) ~~e d e j nvoe I" t PEtryalle 1. ui tvo e r. Syn ch1'oon me t kJ c k op Cl ingang

J) Parr'l11r:l i"v081', ,paryallel uitvoor. Asynchroon

ad 1) Dez.(~ manier l·;o:r·dt eebrl1ikt indian or l10rmaal met zeven knoppen

(van zeVCl1 l)3.IV'n) e;Ch'iH'kt wordt. Ii;1' is gekoz(~n Vaal' :::ynchronn inklok-

ken in pJaats van ac::,rnchrool1 omdat de stuursir;nC'elen VOOl' hE'd; ,<;chuil

register ~;lkaar dnn mindel' kurmon be:i:nvloeden (zie documentatie

:MC1 1,tOJ1.J, l:n.Jlage 1;.). Ikt ink:Lol::riL[;naal kocot via clement (2) binncjrJ en

is afkomstig van de kInk ult de ontvangstpost (voldoende hoge frequen

tie er! al ti jc1 aamve Z].g). Mocht de klok tach \veeyallen, dan wordt ver

deI' inklokken verhindcrd en blijft oude informatie behouden. Zie oak ..

bladzijdc OJ) signual (c).

ad 2) In daze gebruikstoestand zijn de paxjailelingancon geblokkoerd.

S,~·.ll1" 1"1 'nn"' ..C> 1 n ""'I'" -'.. ' (.))..:..J. ..~ I "--' L. \_ .. - \;. b • ...... J l> .j is nu een 12-bits schuifregistcr vorkregen.

Al s e r 0"/0 rge schake Jd wo:cd t van go bruill'. smogo Ii jkhe i d 1) n aar 2) on

or 1vorc1t t5.. jdens dit overschakelen ge(~n informatio aan~ebodcn op de

overschakoling de volgende J.nformatie: 1 0 0 0 0 0 0 0 en clement (J)

o 0 0 O. Ing'Cl.ng 1 loS l1U via olerilent (2) (de schuifregistersturing)

doorverbonden niot de Cl-ingang van het schnifrog:\.;.:;ter (1) en (3).
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Als er nu op ingane 1 signalen verschijnen (mits binnen twoe minuten

gegeven), dan is do toestand in de schuifregisters als voIgt:

PuIs 8} 8 2
8

J
B4 B 8 6 B

7
B8 Q

1 Q
2 QJ Q,45

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4--- boginpositie

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

J 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

ol1zovoorts ..J"-- -"-y

Gebruikte uitgangen

r
_____......J.._._..___

"""\
1 2 J 11- 5 6 7 8 9 10

De 111 11 die door bet schuifregister hoenloopt. kan, afhankolijk van hot

aantal pulson, e rgen s in het schui:fregi ste I' blijven staan or eruit ver-

dwijnen. Als nu de blokvordeler twec minuton na het aerste doorkomst

signaa1 "doorschuift ll , mag hot niouwe blok niot met oude informatie

beschroven worden. Hot schuifregistor moet terug naar z'n beginsitu

atis: B1 hoog en B2t B8 en QltQ4 laag. Dit terugkeren naar de bcgin

positie gcschiedt door gobruiksmogolijkheid J). Deze beginpositio

dient ingonomen to zijn voordat de blokverdelor "doorschuift".

ad J) Asynchrone patrallOl invoer, patrallel uitvoer.

Voorwaarde voor dozo gebruiksmogelijkheid is dat de aansluitingen

AI S en pis ho og zi jn (aan overige voo !'iv-aarden is al voldaan). Di t hoog

maken gcbeurt 1208 na hot eerst binnenkomend signaal, door de tweede

one shot van graep (5). Het resultaat is dat allo uitgangen (mot uit

zondering van 81) laag worden. Direct hierna slaat de J/2 deler (6)
om n aar de vo 1gende stand zonda I' da tor nog informatie aanwe zig ilias

in het schuifregister dio in het niouw te beschrijven blok oude

informatie zou kunnen ovorschrijven.

(2) Schuifrcgistersturing

Dc schuifregistersturing heaft de volgende ingangen: 7/10, pis, Cl-c,

Cl-o, "1" en Q (van (5)).7/10 is hoog indien er zeven ba.nen of min

der in gebruik zijn, en is laag indien or acht, negon of tien banen



in gebruik z1Jn. Het aantal te gcbruiken banen wordt met behulp van

een schakelaar ingesteld. pis is hoag bij pajral1elgebruik en laag

bij seriegebruik. Het patrallel of seriegebruik wordt voor iedere

blokverdeler apart ingestold met behulp van een schakelaar. Cl-o en

Cl-e zijn klokpulssignalen uit de ontvangstpost (zio eventusel blad

zijde 0J3 en 034 signalen (0) on (e)). De pasitievo flank in het

Cl-c signaal komt ongeveer tus na de positieve flank in het Cl-e

signaal. nIH is het doorkomstsignaal van baan 1 en wordt bij sorie

gebruik benut am de serie signalen door to geven. Q, is normanl hoag en

is gedurende lOus laag, 1205 na het eerst binnenkomend doorkomst

sign aal. De schui frcg'i st 0 rsturing he eft two e ui tgangen n amo Ii jk:

Cl-uit en p/S-uit. In en uitgangstoe5tanden kunnon met behulp van

onderstaande waarhoidstabel weergegeven worden.

Toestand J,ngallGon Ui tgangen Opmerking

7/10 p/s C! Cl-c Ii III Cl-uit P Is-ul t

a 0 X 1 X 1\1 11 til" 0 Synchroon matS van Cl-c

b 1 0 1 X Ill" 111 11 0 Synchroon me t....$'" van Cl-e

c 1 1 1 _ru-, X _nJIJ 1 Syn chroon mot-r van Cl-e

d X X 0 SLn 0 _ru-U' 1 Asynchroon dus direct.

Tn de toestanden a en b is de Cl-uit uitgang dool'vorbonden mot de 111"

ingang, gesymboliseerd door de "I". In de toostanden c en d is de

Cl-uit uitgang doorverbonden met de Cl-c ingang, gesymbolisGord door

do d aaraan to egavo e rele klo kpul s .J'1.Jl.- • De pi S-ui t ui tgang kan hot

beste van niva veranderen als Cl-uit laag is. Om dit to boreiken p

wordt de vcrandering in 7/10 en/of pis (of concreet: de ovorgang

van tOGstand c nanr a of b of omgekeerd) pas doorgegoven als Cl-uit

laag is. Dit is zekcr het geval tijdens een positieve flank in sig

naal Cl-e. De verandering in p/s-uit kan in toestand d wol direct

(asynchroon) plaatsvinden omdat ar nu gaen storing in het schuif

register (1) plaats zal vinden omdat dit via de A/s ingang eveneons

asynchroon werkt.

()) Sohuifregistor

Dit 4-bits serieschuifregister is het staartstuk van de serie-parral

leI omze t te l' on is ui t sl ui t end to egevoogd om 10 ban en to kunnen

klokken (bij kanowedstrijden).

(4) OF poort

De working van doze OF poort behoeft geen nadere toe1ichting. De

bedoeling crYan is, het eorst b:i.nnenkomend signaal door te sturen

naar grosp (5). De plaats van daze OF poort is achter (na) het

k "schuifregis~er gapland in plaats van ervoor omdat dit het volgende

voordael heeft. Bij seriegebruik bchoort aIleen de baan "Ill knop



in gebrllik te zijn. Als or echter mot de overigo knopjes gespeeld

wordt, dan komen doze onbodoolde en ongewenste signaleD weI op do

ingangen van het schuifregister (dus erv66r) terecht, maar niot op

de uitgangen (dus erachter). Het spolen met de knopjes kan dus niet

tot storing laiden.

(5) One shots

De oersto one shot wordt getriggerd door de positiov0 flank van het

eerste doorkornstsignaal. Gedurende de pulsduur Van 1205 kan deze

one shot niet meer opnieuw getriggerd worden. Na 1205 wordt Q van

de earsto one shot weer hoog en triggcrt hiermae de tweede die een

pulsduur heeft van ongeveer 10 us. De Q uitgang Van doze one shot

maakt A/s op het schuifregister hoog. De Q uitgang maakt pis hoog

en geeft aan de Flip Flop sturing een puIs ten taken dat ar door

geschoven kan worden.

(6) Flip Flop stllring; 11)/2 11 deler

functies

naar (5)

De Flip Flop sturing van daze blokverdelers is aanzienlijk eenvou

digor dan die van de blokverdeler startgogevens. De sturing bestaat

slochts u:i.t een enkele NOH poort

De J of 2 deler heaft een klokingang an een ingang om aan to geven

hoavesl banen er in gebruik zijn: 7/10 • Do werking van daze deler

is identiek aan die in de blokverdaler startgegevens (waarbij wei

goldt '1/10 .=. 1077 zie hifJrVOOr 2.J o h.2.c:t(5)).

(7) Doorschuifschakeling

De doorsclluifschakeling voor deze blokverdelers is soortgelijk aan

die in de blokvcrdeler startgegevens:

~,~
H~---naar(6)

Daze doorschuifschakeling heaft drie

1) Hat door laten schuiven van (de informatie. il'i) de blokverdelar.

Hiertoe wordt de schakelaar even omgezet zodat de Flip Flop stu

ring en daarmoe ook de J of 2 deler (6) een puIs krijgt waardoor

de blokverdeler IIdoorschuift ll • Nevenverschijnsel is echtcr het

resetten van de one shot (5).

2) Het afbreken van de l20s procedure (door de reset) waarna de

blokverdeler direct "doorschuift ll • Indien dit "doorschuiven ll on-

gcwenst is, kan door twoe keel' extra drukken de oude stand weer

be reik t \oJ 0 I'd en.

)) Het blokkeren van het doorschlliven. Als de doorschuifschakelaar in

ingedrukte (omgcklapte) stand vastgezot worc1t, blijrt de blokver-



doler in de geselecteerde stand stann ongeacht wat er verdor

gebeurt.

(8) Demultiplexer

Dit element verzorgt het doorleiden van de informatie naar 66n van

de uitg·angen. De manier waarop dit gebeurt is identlek aan die van

de b10kverdeler startgegevens o Zie hiervoor 2.3.4.2.a (G).

(9) Baan 8, 9, 10 verdeler

Als 7/10 laag is (a1s er dus 8 9 of 10 banen in gebruik zijn),

wordt de informatie op de ingangon doorgeleid naar de uitgangen

vo1gens onderstaande tabe1

Ingangen Uitgangen

7/10 a b 8 n 10 ga 9a lOa nb 9b rJOb;; -.- .__. -,.._--~-
1 ,,\," X X X X 1 1 ] 1 1 1.r..

0 1 0 0/1 0/1 0/1 I/O 1/0 I/O 1 1 1

0 0 1 0/1 0/1 a/I 1 1 1 I/O ~/o ] /0-

(10) En. poart

De \-Jerking va,1 de I~N poort die uit een N.AND -I'- invGX'·ter is opgeboU\1d~

behocrt goen nadore toelichting.. ,

(G),(8}~(9) on (10) B10kindeling

Do tweevereiste blokindelingsmogelijkheden zijn: Drie blokken van

ieder zeven banen of twee blokken van ledor tien banen. De e1emonten

(G),(S), (9) en (10) bepalen deze blokinde1ing. In het eorste geva].

betekent dit dat de a-uitgangon tot blok I, de b-uitganeon tot biok II

en de c-uitgangen tot blok III behoren. In het twoedo geval betekent

di t dat a.llo a-ul tgangen plus de c-ui tgangen van baem 1, 2 en J te

zaman hlok' I vorman en aIle b-uitgangen plus de c-uitgangen van baan

5, G on 7 tezamen biok II vormen.

(11) Indicatie

De indicatie mag niet werken als de blokverde1er niet in gebruik is.

A1s de blokverdeler niet in gabruik is, dan is de bijbehorende stan

daard uitgangsgroep van de gegevensverdeler ook niet in gebruik. In

dat goval is dus .de inklokpu1s van die standaarduitgangsgroep oak

alwezig. A1s die inklol<:puls nu gO'bruikt 'wordt als triggersignaal yoar

een one shot met een pulsduur van ongevear gOus, dan is de Q uitgang

van daze one shot hoag a1s de standaarduitgangsgroep/blokverde1er

buiten gebruik is, en is ongeveer 90 van de 98us laag als do stan

daarduitgangsgroep/blokverdeler weI in gebruik is. De indicatiescha

keling staat nu ,veergegeven ,op de vo1gende b1adzijdo bovenaan.



(Qlock Euls ~torings 2.ndordrllkkor)
+ + +

JL

QI ..-----------u~~_...

Q2

QI

Q2

a = bIoI\: I indicatio

b = blok II indicatie
b

c blok III indicatie
c

2~ Blokverdeling welke concessies ?
De eisen die aan de blokvordeling en de blokverdelers gesteld worJen.

zijn volledig realisoerbaar. Eventuole concessies zoudol1 trouwens

ontoelaatbaar zijn omdat dit de systeemverwachtingen duidelijk na

delig zau beinvlo(,lden. De 8nige zwakke plek "lordt govorrod door de

60s en de 120s one shots. Doze zijn als gcvolg van de hogo weerstands

waarde in het He nehJerk (6-8NOhm. 50uF)en do zoeI' langzClllle nadering

van de beslissingsdrompel (door diG lange pUlsduur) gevoolig voax'

vorandoringen in spanning, temperatuur en vochtigheid en gevoelig voor

stoorpioken (zawel capacitief als inductiof).

2.3.5 - Telwerk -

Het telwork in dit systeom bestaat uit 21'identieke tellers welke

ona~hank01ijk van elkaar warkon.

2.)"2. 1.

De oisen die a;.m hE~t telwerk gestold kllnnen ,.;orden zijn reeds aan het

sind van paragraaf 2.2.2 vcrmeld. Voar de duidelijkhoid worden ze

hier nog eens herhaald: Van de tellers wordt verwacht dat ze

a) uitgevoerd zijn met zes cijfers (tientallen minuten, minuten.

tientallen seconden, seconden. tiendo seconden, honderdste secon

den) •

b) op nul gezet worden zodra er in het desbetreffendo blok een start

signaal verschijnt (of corrector uitgedrukt: zodra de teller in

love stie een stnrt signaal kri jgt 0 )

c) de lopende tijd weergeven vanaf het starttijdstip gedurende de

eerste 500m zolang or geen valse-startsignaal gegeven is.

d) bij het bereikon van de cersto 500m de telstand van het moment

"'ran do 0 rko mst vHsthoud en in g(~llougen s en dt splay s to td at ze

e) bij het bereiken van do laO Om, re~pBctievelijk de 1500m, rospoc-



tievolijk de 2000m, de tclstand van het moment van doorkomst

overnemen en weer vasthoudon in de goheugens en displays.

Voorts dianen de tellers te beschikken over een ingang waarmee de

displays uit gezet kunnen worden; een zogenaamde blanking input.

De blanking regeling zolf vindt in een hulpschakeling plaats. AIle

tellers tenslotte moeten uit ~6n telpulsoscillator de telpulsen

toegevoerd krijgen

2. 3.2!_~

Op bladz,ijde 058 staat het blokscherna van een teller weorgegeven.

Dit schema zal weer puntsgewijs toegelicht worden.

Vooruitlopend op de uitgewerkto schema's dient nu reeds vermeld

to worden dat het gohole tijdmeotsysteem uitgevoerd is met

C-I-lo s 1 ogi ca. He t te 1we rIc vo rmt hier e ch te r oen ui t zondering op

In hot telwerk wol'dt zowel C-Nos logiea als T.T.L. logieR gebruikt

(am puul" materiele rodenen). Dit betel.. ont dat er oak een nivo

aanpassing plaats moot vinden tu~sen doze 10giea ramilies.

Dit gebeurt in de "interrace".

(1) Interface C-Mos T.T.L.

De gcbruikte C-Mos logiea heart 0 en 12V als voedingsnivo's on heoft

O-~V, en 11'~-12V als 10gi5c1:1e nivo's. De gebruikte T.T.L. logiea

heart 0 en 5V als voectingsnivo's en heeft o,2-o,4V en 2-4v als logisehe

nivo's. 1~6n C-Nos burfel' is in staat hoogstens t\'ioe T.T.L. ingangon

to sturen. E6n T.T.L. buffer kan een (nagenoog) onbeperkt aantal

C-Mos ingangen sturen. Met het bovenstaando in godachte wordt de

interface stap Vaal' stap behandeld.

Eel'ste stap: C-Mos --~ T.T.L.

lS2V .111
OV ';;;;";';;---1

uit

cvr4V

1\-.reede stap: T.T.L. -~ C.• Nos

Allereel'st vindt aanpassing

van de logischo nivo's plaats

met behulp van oon speciale

C-Mos inverter/buffer met

dubbelo voedingsaansluiting

(VDD en VCC). Vervolgens

wordt deze inverter gavolgd

door een T.T.L. inverter!

buffer.

Ook nu vindt eerst aanpassing Van de logisehe nive's plaats. Dit

gebeurt met behulp van een T.T.L. inverter en een "pUll up" weer_

stand. Dit betekent dat do uitgangsspanhing boven de voedingEspanning

u~t kan stijgen (12V ten opziehte van 5V) Omdat er echter in de
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(2) Sturing

De tellersturing heeft de volgende ingangen: S, VS, 5, 10, 15, F en

SF' en ais uitgang: S, F' en ST. De S ingang kri.jgt hot startsignaal

toegevoerd. De VS ingang krijgt het valse-startsignaal getnverteord

toegevoerd. De 5, rospectievalijk de 10. 15,en F ingang krijgt het

doorkomstsignaa1 gefnverteerd toegevoerd dat afkomstig is var de

blokverdeler 1t5lt_, rospectievelijk 1110 11 _, 11 15 11_,en II]'!! gegevens.

SF is hier eon aflcorting van .§.nelste finish. Het toevoeren van eon

geInverteerd slgnaal op doze ingang heaft precies hetzelfde ef'Tect

ais do F ingang. namelijk het ovarnemen van do telstand. Doze SF

inguog is slechts op drie tclprinten uitgovoerd naar do connector (de

"teller 7 11 printen van de drie blokkon) on l\'ordt Gebruikt om de

sllolste finishtijd uit het bijbohorend blok -\\'e(~r to goven. Hot s:l.g-

naal dat aan SF toegevoerd wordt p is afkomstig van een hulpschakoling

die de snelste doorkomst bepaalt aan de hand van de F I signalen.

Uitgang S ontstaat door S te invorteren. Uitgang F 1 wordt bepaald

door F en SF en weI volgans: F'=F+SF. Uitgang ST (store) is normaal

hoog. Wordt or een startpuls gegeven, dan wordt ST laag totdat oen van

de ovarigs ingangen oen signaal krijgt. AIle hierna komende signalen

op de VS. 5, 10. 15, F of de SF ingang bebben tot gevolg dat ST

kortstondig (10us) laag wordt. Een puIs op de S ingang maakt ST weer

laag totdat er weer een signaal op een van de ovorige ingangen komt.

Indian de signalen in een andere volgorde dan de beschrevene aange

boden worden, kan het overnemen van de lopende tijd gedurende de

eerste 50 Om achterwego blijven (zie biervoor 2.4.7); telfouten of

overnamefouten bij de tussentijden treden echter niet Ope

(3) tot en met (8) Algemeon)

Al deze elementen hobbon in zich verenigd een tientcller, oen geheu-
'J""'-~ __

gen, een BCD -~ 7-segment decoder en een driver.

Element ()) te1t de honderdste seconden.

Element (4) te1t de tiende seconden.



Element (5) telt de seconden~

Element (6) telt de tiontallen seconden en wordt met bchulp van oen

aparte zestel1er gecorrigeerd.

Element (7) telt de minuten.

Element (8) telt de tientallen minuten en wordt mot bohulp van eon

aparte zesteller gecorrigeerct.

De clementon zullon kortweg met tienteller aangeduid worden. Alia

tientellers werken onderling synchroon am te voorkomen dat or tol

f"ou ton on t staan do 0 r loopti jd ve rschi 11 en.

()) Tienteller honderdste secondoD

De tientellcr heeft als ingangcn R. B, ST on C (de overige komen bij

paragraaf 2.4.7 aan do orda) on als bolnngrijkste uitgangen: N en de

LED uitgangen a, b. c, d, 0. f en g. Do R ingang is de reset van de

tienteller. De B ingang is samen met de overigs B ingangen doorver

bonden met de 81 ingang van do teller (B=Blanking, BI=Blanking Input)

Een hoog signaal op do BI ingang dooft de uitlezing zonder ovorigens

ook maar iets aan de verdere werking van de tellors ta vorstoren.

Een bloksignaal op doze ingang, 1aat de uitlezing aan/uit knipperen

(Bij minder dan 25Hz is dit merkbaar on storend, tussen 50 on 100Hz

is dit weI merbaar maar niet storend, boven de 100Hz is het niet maer

merkbaar) Door de verhouding aan/uit to reBelen is do gemiddelde in

tensiteit van de llitlezing te regeleno

Eon laae niva op de ST ingang betekent dat de tolstand overgenomen

wordt in de gohcugcns (latches). Een hoog nivo op do ST ingang be

tekent dat de tel stand op het moment van de ovorgang van laag naar

hoog J-- v<:\stgehouden wordt in de goheugen S ongeacht do overige in-

gangen.

De C ingang is do klokingeng van do tienteller. Hier wordt de 100Hz

telpuls aan toegevoerd. De ovarigo ingangen Van doze tienteller zijn

zodanig geschakeld, dat de tientellor bij iadere positievB klokpuls

flank met 1 wordt opgohoogd o Als de 9 bereikt is. wordt uitgang M

laag. Als bij de volgende positieve flank de tel stand 0 wordt. wordt

N weor hoag.

(4) Tienteller tiende seconden

De niet getokende stuuringangen van deze tionteller zijn zodanig

geschakeld dat de teller iedera tiende secondo opgehoogd wordt.

VerdeI' is deze tienteller vergelijkbaar met de vorige (3)
(5) Tienteller soconden

De niet get(~koncl8 stuuringangen van doze tienteller zijn zodeslig

goschakeld dat de teller iedere secondo opgehoogd wordt. Vorder is



llbl

doze tienteller vergelijkbaar met de vorige ()) en (4).
(6) Tienteller tientallen seconden

De niet getekende stuuringangen zijn zodanig geschakeld dat doze

tellsr iadera tien seconden opgehoogd wordt. Met uitzondering van de

reset is doze teller vergelijkbaar met de vorige. De reset van doze

teller komt via een andere weg. Het rosetten van deze teller gebeurt:

1) door het startsignaal en 2) wanneer de gelijk met deze tienteller

meelopende zesteller (9) de stand 6 bereikt. Doze tionteller telt

dus als voIgt 0, 1, 2, ), 1.J-, 5. 0, 1, 2, ), 4, 5, 0 enzovoorts.

(7) Tienteller minuten

De (ten dele getekende) stuuringangen van deze tienteller zijn zoda

nig geschakeld dat deze teller iedere minuut opgehoogd wordt. De

verdere werking van doze tellor is vergelijkbaar met (J),(4) en (5).
(8) Tienteller tientallon minuten

De niet getekende stuuringangen zijn zodanig geschakeld dat deze

teller iedera tien minuten opgehoogd wordt. De vordere werking van

daze teller is vergelijkbaar met element (6), want ook in dit geval

is or een gelijk mee oplopende zesteller die verhindert dat de tien

toller de stand 6 aanneemt.

(9) Zestel1er ticntallen seconden

Doze zesteller wordt, evenals de tientellers, gereset door het start

signaal. De stuuringangen (enable) en de klokingang zijn zodanig ge

sch~keld dat de teller iedere tien seconden (gelijk met (6)) opge

hoogd wordt. Als de stand 5 bereikt is, wordt een signaal afgogeven

aan do minutenteller zodat daze bij het beraiken van de GO secondeD

opgehoogd wordt. Het beroiken van de stand 6 in deze zesteller heeet

oen onmiddelijke rest tot gevolg welke ook aan de tienteller(6) door

gegeven wordt, waardoor be ide tellers de stand 0 aannemen.

(IO} Zesteller tientallen minuten

De stuuringangen zijn zodanig geschakeld dat daze teller iedere tien

minuten opgehoogd wordt. De verdere werking is vergelijkbaar met die

van de andere zestel1er.

De eison welke ~n paragraaf 2.J.5.1 aan het telwcrk gesteld werden,

zijn volledig realiseerbaar. De .teller houdt zich aan het voorgeschre

von gedrag mits de volgorde Van de aangeboden informatio de volgcncle

is: s; X; s, X. S, X, enzovoorts (S=startsignaal, X=~~n of meer sig

nalen op e~n of meer Van de overige ingangen van element (2)). Wordt

de volgorde gCl'iijzigd in S, X, 5, S,-- dan wordt aIleen de lopende

telstand niet overgenomen (na de laatste start); weI zijn de tellers

op nul gezet. Ook het overnemen van de tussentijden (of' eindtijdon)



is niet aangetast.

2.J.6 - Wedstrijdgegevensverwerking -

Alvorens in te gaan op de vcr'werking' van de "\"ec1strijdgegevens, zal

eerst ingegaan worden op de overdracht van doze gegevens vanaf do

startpost naar de blokken. Puntsgewijs komt dit neer op de vo1gondc

COil ~~tateringen:

1) Zodra bij de startpost de pis aansluiting van het schuifregister

haog wordt, moat de over te zenden informatie (de wedstrijdgoge

vens in dit geval) binnen twos microseconde aangeboden wordon.

2) Indien aan het vorige punt voldaan is, wordt de informatie binnen

hoogstens 40T (BOus sinds t ) aangoboden aan de storingsondordruk
o

king in de standaarduitgangsgroep "S"; dit is dus nog ~Ldat pis
weer hoog wordt.

J) Wordt een gegeven tenminste vier keel' achtcreen aangeboden aan de

storingsonderdrukkers, dan verschijnt de informatie aan de llitgang

van do standaarduitgangsgroep ~s~.

4) Informatie op do uitgangsgroep liS" ,"ordt direct doorGeleid naa.:>:"

~~n van de dric blokken via de b10kverdelar startgegevcns.

Het boycnstaande nog even in gedachto hOl1dend komen oorst de li1inimn1e

oisen aan de orda.

2.':.i.6.1
~-,_..---
De oi scm die nu aan de wed 5t1'1 jdgogoven svo rw{C) rking ge stold kunn on

"Jorden t zijn nu wat duidelijker to stollen. Het overzonden client to

gesGh:icden in goclcc1ten omdat 12 bits niot in een keel' overgostuurd

kunnen worden als or maar vijf plaatscn zijn. In paragraaf 2.J.1.2

is reeds Yoorgesteld dit to doen in vier groepen van dris bits

(graep aI' a 2 , R J ; groep b I , b 2 , b
J

; groep c 1 , c 2 , cJ; graep ell' d 2 ,

d~), waarbij de resterande tweo plaatsen gevu1d worden met het adres
./

(00, 01, 10, 11). Do informatie client tenminste vier cycli achtereen

aangebocJen te worden. De Hedstrijdgegevens dicl1c·:m zodanig aangebodon

to 'vardon dat recol1structie van het oorspronkelijke nummer eenvoudig

mogelijk is. Het hole proces moot in ten hoogsto onkele tiende secon

den afgelopen zijn omdat het andel'S te lang duurt voordat het wed

strijdnummer onder hot blok geschreven is.

~"2_~ HaaIi sering VEm de wensen

Het oversturen van de informatie in vier groepcn Van slechts drie

bits is niet moeilijk. Bet roconstruoren Vall ci,jfors ,... e1ke echtcr

vier bits nodig hobbon gaat niet in &~n keel' maar za1 in twoe koer

mooten gebeuren. Dit bctekent dat or voor het Gxtra overneW811 van de



informatie extra geheugens nodig zul1en zijn. Het binnonha1en van

do informatie en het hervcrde1en is op de vo1gendo b1adzijdo duide1ij

ker gemaakt. Wordt or op de stuuringangen van do daargetekende geheu

gens A en n een hoog nivo aange1egd, dan nemen zo (continu) de aange

boden gegovons over. Wannecr dit nivo 1aag wordt, stopt het overne

men o In de adresstand 00 neernt A
L

over, bij 01 neernt BL,over, bij 10

neernt An over en bij 11 noernt En over. D~ wijziging van 01 naar 10

za1 probleman geven, irnrners a1s de stand 01 zich via de tussenstand

00 wijzigt in 10, dan wordt de correcte informatie in AL verniotigd

doordat do verkeerde informatie overgenomen wordt. Om dit to voorko

men wordt doze overgang bewust op de volgende manier gemaakt:

01--:>11-+10 (nu neernt B n we11:i.swaar verkeerde informatie over, maar

die krijgt z'n goede kans nog). De eenvol1digste mcmier om dit to re

a1iseren houdt echter in dat oak de andere adreswijzigingen via doze

11 tussenstand kamen te ver1open:

00 -~{>1.1 ~Ol --i,>ll -{>lO ---t;>11--t> 11--{;>11 -t>OO 1vaarna bloldcering.
adres tst adres tst adres tst adres tst adrcs

Het he1e veI'haal over de wedstrijdgegevens tot nu toe 1eidt tot de

tabol op bladzijde 065.

Hot ovex--zcIH}en van do YH:ldstrijeJgog8vons en het roconstrnor(:ln 6rvan

voli".;orJs de ~ojuist geschetsto m~}thode b1ijkt goed realiseerbaar to

zijn. Tach zijn or twee kanttekeningen bij te plaatsen

1) Indien er een fout in de overdracht van gegevens p1aatsvindt, dan

is de anng(~boc1en tijd te kort am de informatic alsnog correct door

de storingsonc1eI'drukker te krijgen; dit 1eidt dan tot onjuiste gcc;e

vens. A1s dit geconstateerd wordt is het moge1ijk doze fout to her

stellen door nogmaals een startpu1s to geven. Dit loidt tot nog

mauls uitzenden van de wedstrijdgcgcvcns zodat ze nu wo1 correct

over kunnen komen, en 1eidt niet tot ~outiove informatie in het

zojuist gestartte blok omdat deze startpu1s (mits binnen 60 secon

den gegeven) toch geblokkeert wordt in do blokverde1er startgocovens.

2) Indian de voorgeste1de wijziging van de storingsonc1erdrukker in

paragraaf 2.3.3.3 doorgevoerd wordt, werkt de overdracht op de

hierbovon geschotste manier niet meer. Dit za1 dan eveneens aange

past mooten worden. Beide wijzigingen zijn echter nog nlet doorge

vo e rd.
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J. "o.

j i~"

ja

ja
•

ja

n (! G j D.

ja nec

nee j a

neo ja

n e (0

nee

nee

Dee

11 G fJ

11 e c

c :,~ nee

? nee ja nee nco ja

? ne(~ ja noe noe ja

c3 nee

? n 0(,

? nee

dJ ':'lOO

?
?

o 1 1 bl b2 b] nee neo nee ja ja

a 0 1 bI b2 bJ ~eo ja nee nee ja

o 0 0 a1 a2 aJ ja nee nee nee noa

a 1 1. a1 a2 a3 nee noe nee ja ja

o 1 1 dl d2 dJ nee

o 0 1. ?
o 0 1 ?

o 1 O? ? ? noa llOO ja n(H~ ja

o 1 O? ? ? nee nec ,ja nee ja

o 1. 0 c1 c2

o 1 1 c1 c2

o II? ?
a 1 1? ?
o 1 1 dl d2

1 0 0 al a2 aJ ja nee nee noe noe

o a 0 al a2 a] ja neo nee nee noo

al a2 aJ

a1 a2 a)

o 0

o 0

1 1. cl c2 cJ

1 1 - cl c2 c)

o 1- hI b2 bJ

1. 1- bl b? b)

1. 1 d1 d2 dJ

1 1 d 1. d2 d J

::. 1 d1 d2 dJ

o 0 1 1- a1 a2 aJ

o 0 1 1 - al a2 aJ

1. 1 1 1.. d1 d2

1 0

1 0

1 1

1 1.

1.,,1

o 1 1 1- bi b2 bJ

o 1 1 1- 1::>1 b2 b3

o 1

o 1

10 10 ...... c1c~2cJ

1 0 I 1 - c 1 c2 c J

ctd re s

1

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

sign.

start

x

27

o
It)

4'1-7
3

24

20;.2J

17.13

19

9.10

11

12+15

16

Aan ta.l

f1ankon

wedstrijdffeg. uitgangen stan- ovornemon van

ac r. ITli t g El.i! g enda ard II i tg an g S •.a--1_a....t._C_h--,,.__.,....._--r -:---t

v::.~ multiple groep IfSIf A
L

B
L

AI{ Bn LIm's

i.n P /s A B 1. 2 J' 1.+.5 S' 1. 2) 4 .5
-,._,_.:..-.-+---+----+----+~'----...:;:.._-I-------

o 0

o 0

TAB 'II L WED S T R I J D G E G EVE N S V E R W E R KIN G

I) De gebeurtenissen onder deze kolommen zlJn gcrolateerd aan de

positieve flank in het P/S signaa1; wijzigingen vor1open syn

chroon met de positiove p/S flank. De symbolen op de regels geven

dus de (statische) toestand weer tussen de positieve flanken.

If) De gebeurtenissen onder deze ko1ommen zijn gerelateerd aan do

positieve flank in bet P/S signaal, maar ze lopen achter (ten

hoogste 82us, -tonminsfe J4 us) afhanke1ijk van de p1aats waar

de gogevens ingevoord worden (Iangs de baan).
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2.3.7 - Hu1psohakelingcn -

= Extra baanverdeling

Te1pulsoscillator

Di spl ayregeling

~ Snolste tijdvoorzlAning

:=

Bij de beschrijving van de oison voor de blokvorcleler startgegevens

(2.3.4.1.a) staat reeds do noodzaak vermeld e(~n hulpschakelinE' t(-'J

gebruiken voer de extra baanverdeling. Aangezien doze hulpschake

ling niet bij de blokverdoling zolf is ingepast (hoowel doze daar

weI thuis heart) wordt hij hier behandeld.

De noodzaak van een goode te1pulsoscillator komt voort uit de ais

nauwkeurig te kunnen rueton.

i\.ls de displays goen interessante inforflla-tio bovatten, bijvoorbeold

als de desbGtrB~fonde banen buiten gebruik zijn, moctan ze uitgescha

keld kunnen worden enerzijds am verwarring te voarkamen en anderzijd~

am energic to sparen. (voaral bij netspanningsuitval) WeI is het zin

vol om ~~n extra display aan to laton omdat dit de lopende tijd dan

111oergoven kan. Net de Idispla.Yl'cgeling" kan tevens de intonsiteit vall

de displays aangepast worden aan de omstandigheden.

De laatsto hulpschakeling bieot do rnogelijkheid de snolsto tijd in

het desbetreffende blak oak op baan 7 neer to schrijvcn ais dat

gewenst is, omdat doze baan in de praktijk niet in gebruik is

2.J~ De eisen voor do hulpschakelingon

Met betrekking tot de extra baanvordeling kan valstaan worden met

een Jdein tabelletje (zie ook 2.3.h.l.a)

toevoeren afkomst:i.g van

> ~'1
.

<..'tan '7 hanen

S 2 J s 5I, ~, a c
S4 S 5

c c
'C 5 s".5,6,7 b c

"'fro ---
v "1 2 '3 VS V~, , .. o. c
\Ts "IrS V~:.i

1.1- c Cvc7 V5 VS°.5,6,7 b c

in gebruik

5 1 ,2,3= 5 ingang tellor 1,2 en 3

54
f..' ingang teller 4w

55 6 7=' s ingang tellor .5,6 en 7----., , ----
VS veo ingang tellor 1,2 en J1. ') ')= .,
_·,~.. t_J --\IS, =V5 ingang teller 4~ .L.f-

\r~3 6 =vs ingang teller r' 6 en 7.5, ·,7 .:>,
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De telpu1soscillator dient een voldoende nauwkeurig signaa1 af te

leveren hi j varierende voedingsspanning en temperatullr. De langst

te meten tijd wa&r dit apparaat voor ontworpen is, kornt nooit boven

de 15 minuten uit. De nauwkeurigheid over dezo 15 minuten dient

O,Ols of betel' to zijn. Dit komt overcen met 10 p.p.rn. (10 parts
r:'

per million = 1 : IO~). De telplllsfrequentie dient 100Hz to zijn.

=

De displayregf~ling liloet tHee functies kunnen vervullen:

1) De intensitoit van de gebruikte displays regalen tUBsen nul en

maximaal.

2) In of uitschakalen van de displays Qveroenkomstig onderstaande

x X ,.- d i 81'1 a y i sui t

x X X

x
X X

x X X X

display is aan indien

display is uit als

de snelste tijd niet

op tellor 7 weergog e 

ven hoeft to worden.

staId.

standen schakolaar inge-

De gebruikswijze wordt

met behulp van een elf-

x

dit weI gowonst iS e

in de overige goval10n

(niets ingevuld) is hot

di spl ay aan

x X X

x

x

v
A

X X

X X )~

v X X X-'.

)(

)~
v
A

V ~~ r V
A A. 1.

--;.J'" X V V
A .fA /I.

",,"" X X ;:. )~.-"':-.

x.
x
X

x

x x x x x x

X

X

x x x x x x

x
x

X x: X X X

x
x

x

x

tabel

DISPLllY

;:-)10k teller

I I

I 2

I 3
I 4

I 5
I 6

I 7

III 1

III 2

III J
III I./-

III j

III 6

III 7

II 1

II 2

II J
II 4·

II .5
II 6

II 7
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De "snelste tijd" schakeling dient - per biok - het cerst daorkomend

finishsignaal door te kunnen leiden naar de SF ingang van teller 7
en dient de ovarige fini~h signalen te blokkeren als zo binnen twos

minuten na het eerste finishsignaal doarkomen.

2.:b..7.£ R(~alisHring van de hulpscbalcelingen

De extra baanvcrcleling kan eenvoudig met onkele NAl'HJ poorten vo1'-·

wezenlijkt worden. Een eenvoudig blokschemaatje staat in paragraaf

2.J.4.I.a en de definitievB versie staat in paragraaf 2.4.9 •

=
De f';ewGnste nau\\'keurigheid van de telpulsoscillator vereist een

k1'istaloscillator met gestabiliseordc voading en met temperatuur

stabilisatie voor het kristal door middel van een oventje. Ais voor

de kristalrrequentie 1.6J8.400 Hz gekozon wordt, dan wordt do tel-
IV

puIs hieruit argeleid door to delen door 2- '. De realisering van doze

oscillator govolgd door een dolor staat vorder uitgoworkt en toege

licht in paragraaf 2.4.9

Oak de realisoring van de "snelste tijd" schakeling is zo eenvoudig

dat volstaan kan wordon met de verwijzing naar paragraaf 2.4.9 waar

doze sch,l.l,:e1ing be schrO'\rE~n staat.

AIle hulpschakelingen vaal' dit systoom zijn goed roalisoorbaar.

Concessies aan de gastalde eisen hoaven dan ook niet goJaan to wor

den. In het ontworpstadium is ochter 66n punt onopgemer~t geblevon:

Dit punt betref"t de krtstaloscillator. Pas nadat do schakoling ge

kozen, ontworpen on gorealiseerd was, werd "goheel" duidelijk welke

maatrogolen genomen dienen to worden om eell (zoeI') nBuwkeurigo scha

koling te krijgen. Voor de volledigheid volgen hier onko1e punten die

Vaal' andoren van belanG kunnen z,ijn. Als eersto punt: Krista11en

kunnen het nauwkeurigst ges1epen en getrimt worden als de grond

:frequentio tussen de 2 en 1.~ 111Hz liGt. BovEmtoonkristal1en zijn nit

den bozo voor dit soort doeleindon. Opgave van de minimale gewonste

nauwkeurigheid kan geen kwaad. Ais tweeds punt do schakeling: Hot

kristal kan op twoe manieren gebruikt worden namelijk in seriereso-

nantip en in parrallelresonantie. Hot vervangingsschema van oen

kristal in serieresonantie is een L, C on R in sorie cn het ver

vangingsschema van een kristal in parrallelresonantio is een L, C,

en R parrc,.11e 1.



L C H

~~~-{J/-, ==9
kristal

"serieresonantie"

H
P

c
p

"parrallelresonantie"

Worc1t het kristal toegepast in een schake ling dio eon (parasitaire)

parrallelcapaciteit toevoegt, dan kan het beste serieresonantie

toegepast wordcm orndat de (parasitaire) c8.paciteit niet rechtstreeks

invloed heaft op

wordt. Wordt het

de oscillatiefreQuentie die door L en C bsnaald
~ s s'"

kristal toegepast in osn schakeling die een (para-

'sitaire)'seriecapaciteit tOBvoegt, dan lean het beste parrallclreso

nantic toegepast wordon. Iedere belasting die het kristal in cen

schakeling ondorvindt, befnvlaud de frequBntie(wordt lager).

rioe kloiner de bolasting des to grator do IHluwkeurig.heid. Ju.s laat.~

sto punt het bestellcn van het kristal; dit vcrloopt het baste door

n ~unJke urig op to gGven in we Ill: type sC:luhJ" ling hat k1':1. ~:;t<il to egc-

past i.>J.~lt \vol'den. ~{og botor is het, het schema mot de bostoll:'on

meG to sturen inclus:i.e:f bijzondorheden.

2.3.3 - Intercom -

D8 alcemene e:Lsen die uan de intercom gest:olcJ '''ordon zijn eenvoudig

to formulerpl1: Aile posten dienon mot olki'J.201' te lcunnen commLlnico:ron.

Allo IJosten tnei- u:itzoncJoring van de st<lrtpost moetc,n llJet vast in

goboLlwde microfoon en luidspreker uitgerust worden om "verso ten" te

De technischo olsen zijn:

1) De communicatio moot gevoord worden via de kabel die gebruikt

wordt voor het doorgeven van de data en het vorzorgen van de

gelijkspanningsvoeding voar de schakelingen in de baanposton.

2) De tllssonpost mag vaal' het commul1icati.osignaal van voorgaande

po st n aar va 1gend G po st go en d 8,;Jping geven.

J) De tuss8npast moot het communicatiesignaal van de andere posten

kunnen ontvangen.

4) Op de tussenpost mag do eigonspraak niet door de luidspreker

worden weergegoven.

5) Het c1atasignaal l1J8l?; de communicatic niet verstoren en ol1lgekHord.

In plaats van de bekende vorkschakeling uit de telofonie techniekeh



is het systcem toer;cpast dat op bladzijde 071 is 1"oergegeven.

De plailtsing van do intercom in doze schake ling dient zodanig te

geschieden dat samen met het hoogfrequente datadeel do kabel ka

rakteristiek afgosloton is naar b8ide zijden. Tot slot lean nog

vermeld worden dat de bruikbaarheid van de intercom kwalitatiof

toenoomt als aIleen die microfoons ingeschakeld staan t die deol

uit maken van de ge\vGnste comrmmicatie oli1dat andel's het achter

grondlawaai van aIle overigo posten (storend) hoorbaar is.

2.3.fL2------
De basis van de intercom is een instrllmentatioverstorker. Boven ...

aan bladzijde 071 staat eon schema weergegeven dat als rekonmodel

dienst zal doen. Onderaan bladzijde 071 staat het schema wecrgege-

ven \\'aar straks do intercomverster};:er ingevoeed zal 'v•.'orden.

Voor do spanningen v ] en v ') (in l-w t rokonmodel) k8.n ge schreven
u _ u ••

worden (bij identieke versterkers AI):

11.., +R} .
.) -t 1v
--~-- ul
2 D .' P"'J r.,i.!.

Doo r boid e

:= taken te

zijden van het

vermenigvul-

H. .•:.I1
4v :.: A (v ,_ '.1 I y

u2 1~ 2 . 2';--"- u2
J\. +-\L3 !.

digen met 211)+114 en ver

volgens aile v termon
U u

naar links te brengen en

do overj.ge termen naar

rechts van het :.: teken,

Hieruit is af te

krijgen \\1e:

{2R3 ,,·H 1).o¢-Al (R1r.'I.11J ) }v ul -:- Al HJ v u2 =-'\ v 1 (2HJ +H1..J

leidon:

Als Al voldoende groat wordt gaat

dit over in:

{2R3+R4+Al(R4+11J)jvu2 + AlRJVul=AlV2(2RJ+R4)

Al(2Rl+R4)(vl-v2)

2H
J

+R4,;.A~ F~~----

~ (2Rd+R4~_~~
1)
1.~4

v .. v
ul L12

v ul -

Voor v
uL

kuonon we schrijven (de twee versterkers A
2

worden weer

idcntiek verondersteld):

v :=
uL

A (v (2 - v /2 - v
uL

/2) ~2 u2 ul v ""uL
Vaal' grate A

2

v = v -v =-vuR ul u2 uL

gna.t eli t over in : v
uL v -v

u2 ul Voor v
uH

geldt:
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'{
I 1

V.
L C\t

o HI'-"{_t- .~
------~11 ~--

v", ;'1
1\

L intercom..

vor-sterker ,.-

'7,- z z

COITJrnUn i~

catie

cJataven~Ar... '

\kir~D' i-,.--------'
volgende pUf-;t

cc

1 .....-----·--z----.

--
-_.'. -

'd atav8 1'1"1'; rki tlE;

\'-----1----'
voorafgaande post

d a tave I'1ve rking

van de tussenpost



en V z is nu:

Wordt nu de terugkoppe1ing in rekening gebracht (via HZ en HI)

dan wordt voor v uL en vuH a1s functie van v
L

en v R gevonden:

AtfV1lL _ v R VL~_
v 11 Noem dan:v = uL 1 - - uL IJ - v H ..""R =H

uL --'"- uH 1 Z
H

1
+R

Z
R +H

2
R +H 11 t<H

21 '1 2 1 .

v =uL -vuH A1s vR=O dan ge1dt

voar Vz :

of Indian Atzeer groot is

za1 V z '" VI Wanl100r \\ie 131' voor zorgen oat de ingangsimpedantie van

do versterker ge1ijk is aan HI' dan za1 doze tussenpost geen demping

geven. De impecJa_ntie dio de bron v
L

nu ziet (ZBB) kan berekencl "Wor

den. Veronderstel daarvoor vn=O Nu ge1dt:

v IL
~

~-R

"' v =0-- R

in I =(vL-v L)!R I ='VL+At~~VL _l!n
11." 0 u - 0 \ 'I") ') 1-) -\ ,

J. V n= V n= '+<:'''l.r>t

De ingangsimpedantie ZL en ZH op de punten -(I) en (2) maeten nu

gelijk zijn aan Z (karakteristieke kabe1impoc1antie) omdat anders

de afs1uiting van de kabe1 niet k1apt.

A1s nu in het onderste schema ap b1adzijde 071 verondorste1d wordt

dat voor audiafrequentios de condensator C on de spoe1 L weinig in

v10ed op de berekeningen hebben, dan wordt de situatie verge1ijkbaar

met die van het rokenmode1. HI is dan ge1ijlc aan Z. De ingangsimpe-

dantie ZL wordt dan:

Z = ZR')!2
L >.

Z+H Z!2

AIleen a1s H
2

--;> 00 wordt ZL'" Z



· . t \.. v JB1J gro -e it 15 ~
V

L

= - en Hz kan dus willekeurig groot

ning; v L ).

Een ande re

sarieweerstand R =
x

singsprobleem weI

gekozen worden (de enige beperking wordt gevonden in de maximaal

haalbare uitgangsspanning v
uL

en de minimaa1 ge"Jonste ingangsspan-

methode is ZL = Z - Z2!(Z+H
0
!2) to corrigeren met een

Z2!(Z+R2!2). Deze m~gelijkhBid lost het aanpas

op maar de tussengevoogde vieerstand R
x

introdu

CBert tevens verliezen. De baste oplossin~ is geen verliezen tot

te laten en VI en v
2

zoveel Ologelijk ge1ijk te maken aan elkaar

zelfs a1 introduceert dit enige misaanpassing. Voor de getekende

schakeling betekent dit, dat de verstcrking van het stel ingangs

vorsterkers (de eigenlijke instrumentatieversterker) zo groot mo

gelijk gemaakt moet worden~

Ben groat voordeel van deze schakeling is dat de ingangsimpedantio

bij benadering alti:jd gelijk. is aan de bronimpedantio (automatische

aanpassing) •

1\vee zaken zijn tot nu toe acllterl'icge gebleven namelijk de micro

~oon en de luidsprekcr voorziening. De microfoonvoorziening bestaat

ult eon (vast ing8b~uwde) illschakelbare kristalmicrofoon gevolgd

door een vcr-sterkel' (OI4 amp.). Dit vorsterkte signaal ,wrdt via hveo

identieke weerstanden toegevoord aan de punton (1) en (2). Als dit

signaal op doze twee punten exact hetzeIfde amplitude en fase ver

loop hoeft, dan wordt dit in de instrumentatievorsterker onderdrukt.

De luidsprokervoorziening bestaat uit een (vast ingebouwdo) luid

sproker voorafgegaan door oon verstorker welke een van de twee uit

gangsspanningen v
uL

of YuH versterkt. Hondzingen is niet mogeli,ik

omdat het microfoonsignaal niet kan doordringen in hot lui.dspreker

depl. fHj de startpost zal in plaats van een vast ingobolwde mtero

foon en luidsprcker, een koptelofoon met aangebouwdo microfoon

toegepast worden.

? 02. 8 .3
Het schema tot nu toe geeft sleehts

, ,
8en sehakel weer uit een keten

van zes. Overdracht van aUdiosignalen langs de hele lijn zander dat

er sprake is van storende verliezen, misaanpassing, rondzingon,

oscilleren en dergelijke is weI te ontwerpen; of het in de praktijk

ook zo zal worken als het ontworpen is, moet nog blijken.



2.~l _ Uitlverking , schema's -

Het aantal I.C.'s dat in dit tijdmeetsysteem verwerkt is, bedraagt

ruim 600. Het vermogen dat door daze 600 I.C. 's gedissipeerd wordt

is bij toepassing van T.T.L.-I.C. 's aan de forse kant. Voor de ro

alisering werd daarom uitgekeken naar een vermogensarme logicafamilie.

De kens is toen gavallen op C-Nos logica"vamvego de Yolgende voorde-

len: Zeer lage vermogensdissipatie

Voedingsspanningen tussen de J en 16 volt mogolijk

Hoge storingsongovoeligheid; 45% van de voedingsspanning

Goeclkoop

De uitwerking van het systeemontwerp uit boofdstuk 2.2 en de deel

ontwerpen uit hoofdstuk 2.3 heeft geleid tot definitieve ontwerpon.

De schema's van daze ontwerpen zullen een voor eon gegeven en zo 110-

dig toegelicht worden. Het is hierbij raadzaarn zo mogelijk do blok

schema's (uit hoofdstuk 2.3) erbij te namen am zo inzicht to krijgen

in de schema's.

De schema t s hebben bet ol1derstaande gemoo f~chappo1ijk:

.- Do tek(~n\'Jijz8 en notatic~ van logische bom.;stenon, bijbehorende

symbolen on aventuoel numrnering of indexering is zovacl mogelijk

in overeenstemming gebracht met de notatie uit data- en handboeksn.

De logische bouwstenen zijn in ieder gova1 herkenbaar aRn hun type •.

nummer en vorder aan onderstaande kenmerken: FE' voor Flip Flop;

-fl- VOOI"' e0.l1 one shot (-91_ one shot getriggerd op positiev8 f'lank,

-1..- voor one shot gotriggord op nsgatievo flank). De binaire tel-

lers zijn herkenbaar

ingang an 66n enable

ters aan de voertien

aan vier Q of Qb uitgan,o:en, een Cl f' 1a ~ a 0 )

(cn a of' b)ingang; de acht bits schuifregis-

ingangen en acht uitganCon; de vier bits

schuifregisters aan de Cl a of bingang, de D
a

of' bingang en de

vier Q ~ buitgangen.a OJ: "

De pinnummers van de I.C. 's zijn in de schema's omcirkeld weer-

gegeven; in de tekst tussen haakjes (1) •••••• (24)
= De aansluitingen van de connector zijn in een rechthoekje vervat;

in de tekst 7Ja1 dit op de vo1gende manier ,,;oergegeven 'yorden:

=05= of =R= of inclusief printnummer =3612= , =47B= •
Let er wei op dat do letters G, I, O.en Q ontbreken op de connector.

Ben H betekent dat dit punt aan de positieve voedingsaansluiting

verbonden is.
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2.4.1.a - Startpost; print 35 -

Op bladzijde 076 ziet U hot schema van de startpost
(I-
~.p

Links boven vinctt U de S en de VS

aansluitingon die aIle vier afkom-

stig zijn van schakolaars. Door

m:i.ddcl van de NAND poorten wordt

het bounce offect van de schako-

laars ondardrukt.

$
Omdat de 555 one shot do storendc eigenschap heeft zichzelf gerlurende

enkelo minuten no. het inschal;:elen van de vuodingsspanning to blokke.

r 0 11, i s be s lotend e z (~ 0 n e s hot tor0 set ton met b 0 h u 1 P van he t 'n;;' s i g

naal (aansluiting (11)). Na doze reset werkt hij WBer normaal. Nadeal

is echter dat ban de startpost na een valse start niet moer te zion

is of de oorspronkolijkc 60s al afgolopen zijn I).

De tweede one shot stuurt ean NPN transistor.

De collector van doze transistor is (buiten)

do print via cen L.E.D. vorbonden met de + •

$

+

Links ondor in het schema bovindt zicb de lNIIz klokpulse·sc:i.l1atoI' en

middenonder staat Ben Flip Flop (A) die de twoedo klokpuls van 500kHz

afl ove rt.. Dc kID kp ul S0 scill a to r we rkt red (~li jk stabie 1 bi j e en YOf)_

dingsspannine tusson 9t en l6v (maximaal toegevoerde zal echter niet

boven llV komen).

$$
De rost van de schakeling is reeds uitvoerig aan de orde gewcest;

het schooa bevat verdeI' dan ook geen verrassingen.

2.4.l.b - Wedstrijdgegevens startzijde; print 47 -

Als de start niot op de Om lijn plants vindt maar bij een van do

tussenpostcn, dan coet doze print aangekoppeld worden. DR ingangon

1 + 7 Voor de doorkomstschakelaars mogen dan niet aangesloton zijn

omdat doze ingangen oak doorverbonden zijn met en gebruikt wor~en

door do hulpstartpost (print 47 du~;). Do niem\' toegevoegde schaJcElling

'-) Voordoel 1.' S'.. echtor dat de indicatie te resetten is, als er snel

na eon valse start weer opnieuw gestart zou moeten worden.
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de bovonste S.'f.

de onGorste s. 'T.

van de S.'f e zel:f

l"aarvan he t scbema op bl ad z.i jde 077 st aat, komt st El ric ove rean me t

een deel van hat startpostschema. WeI nieuw zijn do tweo one shots

(6&n reserve); deze zijn bedoeld om de uitgangen van de multiplexers

laag te maken als or geen behoefte is aan daze wedstrijdgogevens

informatie. Als riamelijk bij het overschakelen op oen ander baanvak

gebruik daze (hulp)startpost plotseling tU5sonpost wordt (nog voor

dat de aangekoppelde hUlpstartpost losgonomon is), dan mogen er op

de plaats van de \oJedstrijdgegevens geen hoge (met "1" gevulde) bits

meer voorkomen omdat dezo informatie dan organs in een biok noerge

schreven zal worden (baan 5, 6 of 7). Als de multiplexoruitgangen laag

zijn gebeurt dat nlet. (Daze fout kan bij de Om lijn nooit optreden

omdat deze startpost nooit tussenpost kan worden.)

2.4.2~a - Tussenpost; print 36. 37, 38 en 39 -

Het schema van de tussenpost staat op bladzijde 079

$
Links boven staat de Schmitt-triggor (5.1'.). De hysterese van de S,'I'.

is klein gehouden (grote weerstand, 1,2NOhm). Het gemiddelde omslag

nivo is in doze schakoling ongeveer gelijk aan do halve voedingsspan-

ning. Hot gamiddeld nivo van het aangebodon signaal wordt bepaald

door de spanningsdeler aan de ingang; daze is zodanig argaregold dat

het uitgangssignaal zo min moge1ijk breedtevervormillg krijgt. Nocht

uitvallen, dan kan dit snel verholpon worden door

te gebruiken welke geheel is aangesloten. De werking

staat uitvoerig vermold in bijlage 2.

$
Onder het schuifregister bevindt zich de telschakeling. Hoever de

schakeling moet tellen, wordt bepaaid door de plaats van de tussen_

post langs de baan (500m-, lOOOm-, l500m- of 2000m post respectieve

lijk tellen tot J2, 24, 16 en 8). Omdat er ~6n standaardprint ont-

\\'orpon is, is hierop het '''olgende printspoor gotekerld: ~.
'.~

Door nu tweo van de dunne printspoortjes weg to krassen ...

volgens de aangogeven manier (zie schema en print(lay out)), talt

iedere tussenpost zover als ar geteld moet worden. Aangazien or niet

gesoldoerd hoeft te worden, is een defecta print sneller te vervangen

door de reseveprint; oven het juiste patroon inkrassen en monteren.

$
Goheel in het midden van het schema is het ingangscircuit van de

tussenpost getekend. Do \<ioerstanden van 1,2MOhm 8n de condensator

van 1200pF dienen tor onderdrukking vanovontu(~le stoorpielam welke
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het gevolg zijn van het bounce effect. Omdat deze onderdrukking

niet van essentieel belang is (de eventuelo fout bedraagt ten hoogste

1ms, zie bijlage 1 bladzijde 17 middenin) is een onderdrukking zoals

die bij de startpost voor het S en VS siGnaal voorkomt niet toege

paste De wocrstanden in de ingangsschakeling zijn aan aarda gelegd

om er voar to zcrgon dat het rustnivo laag is als de in gang niet ge

bruikt en niet aangcsloten is. Dit betekont weI dat do schakelaars

aan de • aangosloten moeten worden. Aangezien da schakelaars aanga

sloten worden met behul~ van oen tweGpolige (mono koptelefoon)plug

waarvan 88fl :pool aan het chassis zit, di~mt dit chassis niet aan

aarde maar aan de + aangcsloten te zijn (hetgeen overigens geen

enkel bezwaar hoeft to zijn zolang de goaarde chassisaansluitingen

van de (BNC)coaxialo-habelpluggen, welke gefsoleord opgestold zijn,

ni~)t moed,dlllg doorvorbonden wordon met de chassisdolon van de

schakelaarpluggen).

$
Rcchts midden in het schema staat de indicatieschakeling getekend o

Daze schakoling had dczolfdo kwalen als die in de startpost; namelijk

langduriGo (minuten) blokkering na inschakoli.ng van de voedings

spanning. Dit problee~ is opgelost door eon weerstand en condensa

tor aan de 'resetingan{::,; toe to voegen. Doo:rdat het nivo van do R

aansluiting pas onkala tiendon seconden hoog ,';ordt ~ het inschakelol1

van de Yoedingsspanning, wordt do on8 sho'i.; matson gereset zodat het

probloem van de baan is. De tijdsduur van de cerste one shot staat

inr;esteld op 115 seconden. Dit is correct als dEl tussenpost werkc

lijk tussenpost is, maar zou 555 mooten bedragen als daze tussenpost

als startpost in gcbruik is. De tijdsduur wordt in dit gaval torug

gebracht doo x' een ex -era v,a 0 rstand parrallol to ze t ten aan do timi n g

,,,ee:cstand via de aangckoppeldo print ,,,edstrijdgogevens stal'tzijdo.

$$
De rest van de schakeling is een rechtstreekse uitwerking van het

~eeds behandelde blokschema. Het audio eri v6edin~sdee~ van d~ tussen

po st leomt in paragraaf 2.4.10 aan do orde.

2.4.2.b - Ontvangstpost; print 46 -

De ontvangstpost welke is ondorgebracht tussen do hulpschakelingen

(print 46) heart mot de tussenpost do Yolgende delen gameon:

Schmitt-trigger, vier E~xcltlsive or paorten on tv-Jee one shots. De

werking arvan is identiek aan hot overeenkomstigc deal in de tussen

post. Voor de werking aryan wardt daarow verWBzon naar paragraaf
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2.4.2.a en voar het schema naal' bladzijdo 082.

2.4.3 - Gegevensvel'delor; prj.nt 01 -

De gcgevensvordeler zoals die wCGrgegeven is op bladzijde 083 bestaat

uit de delen (1) tot en met (6) uit hot blokschema gegevensverdeling

(bladzi jde 042).

$
De l1i1~"\lierld.ng van dit blokschema hee:ft een l<loine 'Wijziging ondorgaan

ten opzichte van het blokschoma zeif. Bi j hot blol\:scllOma (en ook bi j

het daarop gebaseerde gedetaiIleerde schema) leefdo do gedachte dnt

de informatie op de B uitgangen van het schui:fregister aan de sto~

l'ingsonderdrukk()l's aangeboden werd nog voordc..~t de Qvel'namoopdri1cht

verschoen. Berekeningon mot bebulp van spocificatios van de I.C. IS

ondersteunden doze gedachtengang o In de praktijk bloak de informa

tie aan de B uitgangen 500ns of meer vertraagd to zijn ten opzichte

van de positieve klokpulsflank (2000s berekand vo1gons spocificatics)~

Hierdoor kwam de overnameopdracht (',vo1ks bcrekend was op .500n~, ver

trag:i.. ng ten opz:1.chtG van de klokpulsf'lank) sa:iwn te va11en met de

datawisseling$ hetgeen tot fouten lciddo. Om dit problcem op te lossen

moo st de ovcrnamo opdracht extra y'£'rtr~?;~~9. \vorden of 'y..£r1~s.?:..Ed \101'

den direct no. do positiove klokpulsflank tot hoogstcns 1 ~ Itus orne.

Gokozcn is voor de laatste moge1ijkhcid omdat deze het eenvoudigst

to realiseren was. De overnameopdracht via uitgang S, 5, 10, 15 of

F van element (6) (blokscl1.ema) wordt hoog doordat eon porioderl~gang

t . J- ' .( :1.hoo g \VO rdt encnrlun s l;e e on van 00 lngangen

Door nu het getnverteerdo kioksignaal op de

At D t C of D hoog is.

aangegaven wijze ann de

schakelaars tOG te voeren, wordt bereikt dat de ingangen A, B f C oC

D niet continu haog zijn (als de schakolaars ingedrukt zijn) maar

slechts gedurende de tijd dat de kIokpuls laag is (en dat is onge

veer van Of7 tot 2us na de positieve flanh: hot geval). De overnamo

opdracht wordt hierdoor tijdelijk verhinderd oftawoI schijbaar ver-

traagd.

$
Helemanl probleemloos was de gogavensverdoler nog niet; de nullen-

detector producoerde een flinke hoevee1heid stoorpulsen in amplitu

de vari~rend van IV tot aV an met een pulsduur Van hoogstens onkela

tientallen nanoseconclcm. Daze: stoarpicken blok8n voorn<'lmelijk ver

oorzaakt to worden door de "controle-I" dio door het schuifragister

loopt. Als doze "controie-Ill vorschuif't van positie :2 naar 3 ]:.:>ij

voorbeold, dan wordt 2 lang en J hoag. Als J haoE wordt voordat 2
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laag wordt, is or niets aan de band, als J echter pas haag vordt

nadat 2 a1 laag gc,,,ordcl1 is, dan gaat het fout omdat de NOE poart

nu canstateert (zij het heel even) dat or allemaal nullen aanwezig

zijn. Deze stoorpieken zijn onderdrukt door de uitgallgon van de

th'ee NCR poorten en de twee NAND poorten met een condensator van

120pF ieder te belaston.

$5

Oak de periodeteller blook min of meal' stoorpieken to produceren;

doze laatste ontstaan door vertraging in de NOR poort nr.VI en/Of

de vier inverters. Oak doze stoorpieken zijn met candensators op

do uitgangen van de NOR poorton onderdrukt.

$$
De werking van de gegevonsver'c}cler voldaet verdeI' aan de vonvHch..

tingon.

2.4.4 - Gegcvensverdelor t Storingsonderdrukking; print 02, 03t 04 -

ZOHcl het scl,oma - dal.; 01' bladz:Ljcle 085 staat .. als de "'Jerking van

de storingsonderdrukking is eenvoudig. De printen 02 en OJ bevutten

iedor b,oe standc18:::·dui1:t;3.ngsgroGpen, print 04 bevat or een.
Print 02 bevat do stanclaarduitgangsgrocpen voor do startgegevol1s

(met gefnvortccrde uit~angen) en de 500m gogevens; print OJ die voor

de lOOOm- en do 1500m gogsvens pn print 04 dio vaal' de ~inishgegGvens.

Problemon [)wt de sto:cingsol1derdrulcldne; (uitgezonderd materiaaluitval)

zi jn ge he e 1 af\ve zig.

2.4.5 - Blokverdeler startgegevens; print 05 -

Het uitgev,orktn schoma van doze blokvE.'rdeler staat op bladzijc10 0860

$
De eerste toelichting die bij dit schema nodig iS t betreft de extra

inganff op de flip flop sturing. De Flip Flop reageert op een p08itie

'Ve flank op de CI ingang. :;.laze positie'Ve flank ontstaat door een
, • f.'J' I ~ .1'

n8gCl~J.eve i .u,n-\. op [~~:!i1 van CJe vlcr ingangen van de NOR poort waarbij

do ovcriga ingangen lang zijn. Als er een valse-startsignaal gegeven

wordt, dan wordt ingang nummer (J) van deze (4-input)NOR hoag totdat

een nieuw startsignaal doze ingang weer laag maakt. Dit laatste gaat

zo snel Jat ODO shot numm0r (2) nag gsen tijd heeft gehad om coset

to worden (door overigcns hot zelfde startsignaal). Daze trage

rei:lctie wordt vOI'oorznakt dovrc1at de one shot de tiiiJingcondonsator

c e r s i.: moe t 0 i J t 1 2 d e ::-1 a]. v (I r nn J e r beg 0 nne n k an 'W 0 I'd en mot (1 an g z a am)
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laden. Aangezien hot ontladen van eon timingcondensator van 50 uF

aanzienlijk meer tijd vergt dan het ontladen vun een timingconden

sator van lOOpF (one shot (1)). bctekent dit dat ono shot nummor

(1) geset is ruim voox'dat one shot nummer (2) gesot is en dus voor-

dat ingang (4) van de ( J' ~ )l''''''T{ . t 1 1!·-lnput., l\~,. poor 1.00g gewor.Len is. Om te

voorkomnn dat de 1J'l:lp 1<'lop omslaat ton gevolgo vail de negatioYo

flan1<: op ingctng (;;) van de NOR POQ rt ~ is ingang (5) ve rbouC! en mo t

het st.artsienaa1. Do Flip Itlop lean nu gehcol overeenkomstig dE' be-.

doaling nlleen omslaan doar eon negatievG flank van do 60s one shot

(mits or geon valse-start gogeven is) en door do doorschuifschakeling e

De functie van de Q uitgang van one shot (1) blijft nu beperkt tut

het opheffen van de valse-start blokkering. eveneens gaheel ovoroen

komstig de bedoeling e

$
Het tweede punt dat extra toelichting verdient is de start en do

valse-start ingaugssc:hakeling. In de oor:;pronLolijlce opzet en oak

in het blokschoma ontbreken de twos one shots van 20U8 en lOus wolke

gehcol bovenaan do bladzijde getekond zijn. De redon van de toevoG

ging staat eigonlijk in parEigraaf 2.J.5eJ (blaczijdo 061). Hierin

staat c1at hot tolwerk realisoerbaar is ind:1.en do si.gnalEn1 ,.v01ke

aangcboderl lvorch.\D D.an de t(~ller Sf Xv 5, X E1in',Ovoorts zijn. vJ<l,u'Lij

X ",.. . ~ "f'eon 01 meor S1gna~0n op oon O~ moor van do andere ingnngon (dan do

start.i.nga.ng) Yoor::;tolt. Dozo s:lgnalcn horden inclel'daad ,Jan aIle tol

leI'S aangcbodon t bshalve aan die tellers dio meelopcn om alleon do

lopendn tijd weer te goven en de tellers die niet in gobruik zijn e

Doz.e telllors krl;jg\nl aIleen maar bet sta:l.'tsignaa.l toogevo~)rd '1Ja.ar-

door zo beurtelings weI en niet de lopendc tijd weer zouden Gaven

(zie eventueel paragraaf2.4.7). De toegevDogdo schakoling voorkomt

dit doordat nu vlak voordat hot star.tsignaal doordringt (via do 20U5

one shot) in de bloh:verdelGr zeIt'. con puIs a:Cgegeven \I.'ordt ann de

tellers via de V'S aansluitil1g(~n. De aangeboden signalen zijn nu dus

van de vorm: VS. S. X. VS. S, X, enzovoorts voor de in gebruik zijnde

tellers en VS, S, VS. S. enzovoorts veor de mGolopendo en de niot in

gebruik zijndo tellers. zodat nu aIle toIlers correct worken.

De rest van de schakoling is reeds uitvoerig tor sprake gekomen bij

de bchandeling van het blokschema (paragraaf 2.3.1.~.2.a).
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2.4.6 - B10kverdeler 5, 10, 15, F gegevens; print 06, 07, 08, 09 -

Op bladzijde 089 staat het schema van doze blokverdo1or weergegeven.

De meeste elementen zljn genummerd zodat het terugvinden op de print

iets eenvoudiGor gaat. Om do samenhang tussen de olementon onder1ing

en tussen het b10kschema en het gedotai11eorde schoma to verduidelij

ken, voIgt hier een vergolijkend ovorzicht:

Naam Nummer blokschoma Nummers detai1schema

SchuifrcJglstor (8-bits)

schuifregistersturing

schuifregister (4-bits)

OF poart

one shots

Flip Flop stu ring

3/2 de10r

doorschuifschako1ing

demultiplexers

baan 8, 9, 10 verdoler

EN poorten

blokindicatio

$

( 1 )

( 2 )

( 3 )

( 4)

( .5 )
( 6 )

( 6.)

( 7 )

(8 )

( 9 )

( 10 )

31
0, 3, 5, 6, 23, 33
32

4 24, 25,
26, 27

20

1, 2, 28, 29
21, 22

niet gOllummerd

7, 8, 9, 10, 11, 1;~

13, 14, 15, 16, 17,

18 plus invertors

JO,plus drie (3-inpllt)

NOR poorten, transis

tors en L.E.D.'s.

13i5 de bellando1ing van het blc;kschema zij a112 aspecten van d(~ze

blokverde1er reeds uitvoerig besproken op 66n na. Dit ene onbespro

ken aspect is het vo1gende:

Als de blokvcrdeler ineesteld staat op seriegebruik, dan moet de in

formatie welke eventuccl nag aanwezig is in de schuifregisters (Jl
en 32) verwijderd worden voordat do b10kverdeler "doorschuift" (tar

vDorkoming van fouten). Dit gebeurt door het hoge signaal op de A/S

aansluiting dat afkomstig is van de Q Ilitgang van one shot 27. De

vertraging waarm(~e nu de 13 ui tgangen (B2 t 138) van het schuif'regi s

tar laag wordeD, voorzover zo dat nag niet waren, bedraagt 154ns.

Dit is berekend ten opzichte van de positieve flank in hot Q uit

gangssignaal' (nur:m1Or 27)(gesymbolisccrd door __~-). Om nu te kij1cen

of chze vertraging toelaatbaar is, zijn do volgende berekeningco

gemaakt (ui tga3.ndc van 12~-V vocdingsspannhle; en af.vBzighoid van be

dradir:gscapacii.;oi-t) mot biJtrek1dng tot de Flip :F'lops 28 on ;?9. Net

ton wordt de vertraging bedoeld (in Q of ~) tan opzichto van de
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01 ingang als de Flip Flop I wordt. Met toff ¥ordt do vertraging

in Q of Q bedocld ten opzicllte van de 01 ingang als do Flip Flop

o wordt. De vertragingen zijn afhankeleijk ven de capacitieve

belasting van de uitgangen veroorzaakt door de ingangscapaciteiten

van de poorten (en ookdoor do hedra~ingscapacitoitmaar die is nog

niot meegerekend).

Q, t =:. 149ns qB t l26ns
,1-\. on on

22L~n s
-

-'- 195nsQ~ t Q
13 '-'

rl on on

Q1\ t - 121.)n s QB : t off = IOL~n s
off'

QA t olr= 192ns Q-.~ : t off.'= 164n s
L

De cijfers vocr Q
A

mooten ten gevloge van poort 20 verhoogd ,'>'orden

met 22ns als ten opzichte van ~ gometen wordt. De cijfers voor

Q
B

gomoten ten opzichte van J-- moeton met 22,~192=2l4ns verhoogd

worden (lnip Flop B lvordt do.or Q
A

gestuurd). De tabel op de volgendo

b1adzijde geeft de totale situatie weer inclusief conclusies.

2.h.7 - TolwE~:rl;:; printon 10 tot en met JO -

De basis van h2t telwerk, waarvan het schema op bladzijde 092 staat#

wordt gevormd door de tientellers (onderaan in het schema). Doze

tientell~rs bostuun uit do volgende 10gischo elemGnton: decimaal

teller (BCD), gohoL!i..;'en, decodor (BCD-> 7 ~Ggment) en drivnrs. Daze

combinatle VCdl log:Lsche olemoiltCtl :in con bohuizi.ng 1.[5 hanrJig in

antwerp en gebruik. Doze tientollers blekon aIleen in T.T.L. en niet

in C.-.Mos levorbaar te zijn. D(~ vaseline voor daze; T.T.L. I.C.'s (5V)

warlit per print c;GroG01d door middel Van het voodine;s-I.0.:LMJ09K

Do belangrijkste f'uncties van doze tiontellors zullen hioronder

toee;elicht worden aan de hand van de afzanderlijke in en uitgangen.

1) Reset (o~ Clear input)

Bon laag niva op de reset inganG, resot de teller en houdt daze

op nul. 1~jdens het tellen is doze ingang hoag.

2) C (Clock input)

ladere positieve klokpulsflank hoogt dE' teller met
, ,
een ap mits

de reset hoag is en de P en S ingangen laag zijn.

J) P (Parrallel count enable input)

Een hoag niva verhindert de teller vorder to tellen

4) S (Sorial count enable input)

Een hoog nivo verhindert de teller verder to tellen en maakt

ui tgang N. hoog



TAB E L V E R T RAG I N G S T I J DEN

Ove rgang [tl jd in Plip Flop selc3ctie t::' I." in'Carmatie "'Jvan 15 ') ~r J,:JR bo token t.,-
\lS sind s QA QB QA QB ui tgangen aa.nlv. =1 dr:l.ngt dit eOll

__f- af.V" 0 ",0 door tot fout ?
uit::ranp'ol1

1. 0--154 0 0 1. 1 a 1 ja nee

154--171 0 0 1 1 a 0 ja nee

171 t 0 1 1. f 0 ? noe

171-2l{·6 1 0 1 1 a+b 0 ja nee

2)-1-6 1 0 l 1 ~. 0 ? nee

246 1. 0 0 ] b 0 j ('-1 rle~___

2 0-11.16 1 0 0 1 b 1 ja n80

146 t 0 0 1 •• 1. ? nee

146.• 151} 0 0 0 1. - 1 neo nee

I.5 Il·-21 L/- 0 0 0 1 - 0 nee nee

214- 0 0 f 1 f 0 ? nee

211.).- 34·0 0 0 1 1 a 0 ja nee

31-l0 0 t 1 1 ~" 0 ? nee

31~O_lI09 0 1. 1 1 ai-C 0 ja nee

409 0 1 1 t i" 0 ? nee

l.Wg 0 1. " 0 c 0 j -, nee.L , c_,--"---_.
"

3 0 .• 151.1- 0 1 1 0 c 1. ja 110e

1.5 i-.!.-l71 0 1 1. 0 c 0 ja 118 e

171 t 1 1 0 t 0 ? nee

onmiddc .. 1'11-21).6 1. 1 1. 0 c 0 ja nee

lij~ {;OV o"1g'(] ;!,46 1 1. t 0 t 0 ? nee

:100 r ~.
-. .

4· l 1 1 0 0 - 0 nee nee

re se t .... f ~" ~r + t 0 ? nee

')I"O cedure 0 0 1 1. a 0 ia neo

Er traden geen fouten op omdat de informatie wolke doorgeleid

zou kunnen worden a1 weg is voordat or nieuwe of dubbole groepen

uitgangen gosolecteerd kunnen worden. Ais nu de bedradingscapaci

teit erbij betrokken wordt. dan nemen aIle tijden toe. Ook in dit

geval gaat het goed omdat de tocname in de vertraging van de Q uit-

gangen (absoluut gozien) altijd meer is dan de vertragingstoenamo

voor de B uitgangene
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5) N (Maximum count out~ut)

Doze uitgang is haag als de teller in de stand 0 + 8 staat of

als de S ingang hoag is. Daze uitgang gaat omlaag bij het berei

ken van de telstand 9 (mits S laag is) en wordt weer hoog als de

tel stand 0 wordt.

6) ST (Store 01 Latch strobe input)

Als dezeingang laag is, wordt de infbrmatie in de teller (con

tinu) overgonomeD in de geheugens. Wanneer doze ingang hoog

,,,ordt, stopt lwt ovcrnemon en wordt de la.atst overgenornon infor-

matie vastgchouden. De teller to It gewoon verdor.

7) Latch outputs

Doze zijn niet gobruikt.

8) D.P. (Decimal Point input)

~ezc ingang is laag op de toller voor de honderdste secondon (3),

de seconden (5), de minuten (7) en do tientalloll minuten (8). Dc

docimalE' punten van de bijbehorende 7-sogmentsdisplays zullon

niet opl:i.chten. Daze ingang is hoog bij de overies t:ientel1ers

(4) en (6) waardoor de decimale punt van het bijbehorende 7-seg

mentsdisplay (links t(~i1 opzichte van het cijfer) zal oplici'1"ttm.

Do decimale punt 11cht niet op als het hele 7-segmentsdisplay

ld.t is.

9) B (Blanking input)

Een haag niva op dze ingang schakelt aIle drivers (on dus oak de

aangcsloten segmenten) uit zodat het hele display niet oplicht.

10) H.B.I. (Hipple Bl.:::..nking Input)

Een laag nivo op deze ingang schakolt de drivors uit als de stand

in de geheugens 0 is, zodat het hele display niet oplicht.

11) R.B.C. (Ripple Blanking Output)

Deze uitgang is aIleen laag als Bhoog is en/or als R.B.I. laag

is en de inf'ormatio in de goheugons 0 is.

12) a, b, c, d, e, I, g en d.p. driveruitgangen

De 11 in II 'of Ilaanll toestanc1 van doze uitgangen komt overeon met oen

laag nivo (hoogstons enkala tienden volts). De Iluit" toe stand

leornt overoen met een hoclg niva (open collector uitgang, IJ1Clximale

spanning 15V).

$
Het grote voordeel van de P en S ingangon op de tiontel1ors is de

mogelijkheid synchroon to kunnen tellen. De tienteller voar do

honderdste seconden reagGort op aIle telpulscn. De N uitgang van doze

tienteller is verbonden mot al10 P ineangen van de ovarige tiontellers

(en oak de twee zos tellers, hoewel daze geen echte P ingang hobbon),



zodat deze slechts mee kunnen telle11 als cleze N uitgang laag is 9...!l

de S' ingang van de tienteller in kwestie eveneens laae is. Do tien

teller voor de tienden seconden raageert dus op de lO~, 20~, 30£

telpuls enzovoorts. De N uitgang vml doze tianden seconden teller

wor-dt dus iedora seconde kortstondig' laagl b:tj de telstalld .99

De seconden-tienteller reageert op iedere IOO~, 200~, JOO~ telpuls

enzovoorts. De N uitgang van deze secondenteller, en claarmee oak

de S ingang van de tientallon ~socondenteller worcIt iodera 10 seconden

kortstondig laag; bij de telstand 9.99 Do tientellar voor de tien-

tallen seconden reageert nu op iadera lOOO~, 2000£, 3000£ telpuls

enzovoorts. De )f uitgang' van daze tientallen-seconden toller '''ordt

niet gebruikt omdat de telstand noait boven de 5 (59.99) uit zal

komen. Bij de 60.00 '-Jordt doze toller namelijk gareaet 60.oo--$>()O.OO

De meelopends zesteller dio hiervoor verantwDordelijk is, zoret ar

tevens voar dat de functie die de M uitgang bij de telstand 9 (99.99)

zou vorvullen, nu verricht l'lOrcIt bij de tolstand 5 (59.99)~

De S ineang van de minutentellor worclt hierdoor laag gomaakt zodat

daze toller op ladera 6000£. 12000~ telpuls onzovoorts re8gecrt o

De V uitgnng v~n doze minutonteller en daarmee oak de S ingang van

de tiental1en-minuton teller wordt iedera 10 minuten laag (bij de

stand 9.59.99). De laatste tientollor tenslotte reagoert dus om de

tien minuten. De maximale stand van doze tienteller wordt door do

meelopende zosteller eveneens tot 5 boperkt. Do totalc maxirnale

stand is dus 59.59.99 G

Middenin ~het schoma staat de interface uitgawerkt. Omdat doze inter

faoe in paragraaf 2.3.5.2 a1 uitvoerig aan do orde is gewoGst, wordt

volstaan mot een opmerking: De T.T.L. inverters welke het signaal

van hot T.T.L. deel naar hot C-Mos deel mooten transportersD,krij

gon uiteangsspanningsnivo's to verworken van 0 en 12~ Omdat doze

12V ver boven de T.T.L. voodingsspanning ligt moet er een diodo in

het uitgangscircuit opgenomen zijn (zio bladzijdo 059). Een opon

colloctoruitgang kan niet toegopast worden omdat or oak inverters

uit dezelfde bBhuizing gebruikt worden in omgekeerde transport

richting. VervangLlg van doze I. C. 's door andere typen dan de ,?L.'OL~

dient dus weloverwogen to geschiaden indian dit nodig mocht blijken.

$
De bei(:o zestellic)rs 1\'01ke gocreeerd ztjn nit twee binn.ire tellers

en Gnk(~le NAND poorten loveren geon probloinCll op (behoudens eventu_

eel materiaalu~tval).
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Gaheel links tenslotte staat de tellersturing. Hoewel do working

van dit deel eenvoudig genoemd kan ,,,.,orden, doet zich toch een moei

lijkheid voor die nog niet achterhaald is. Als direct no. het in

schakelen van de voedlngsspanning de blokverdelor startgegevons op

hlok II gezet wordt (print 17 + 23) en daarna eon startsignaal ge

geven wordt, kan het voorkomon (lang niet aItljd) dat een aantal

tellers (de onderste tellers bij voorkour; 50ms vijf, soms allomanl)

schijnbaar nint willon starton. Bostudering van dit probleem heef't

echter a1 laten zion dat de tellers weI geraset zijn en ook eaht tel

lon, maar dat or niet overganomon wordt. Als doze ~out na enkale

minuten spontaan verdwijnt, blijken aIle tellers weer gelijk te lopon

£.!l blijft or continu ovcrgenomon lvarden (mits or natuurlijk gosn

tussentijd ~ingekloktn is). Hot vroemde maar ook kenmorkende van dit

vel'schijnsel is:

1) Het kan zich voordoen nadat het apparaat enige tijd (of langer)

uitgeschakeld is goweest.

2) De onderste tellers zijn er altijd bij batrokkan (meestal de on

derate vijr som~ oak aIle zeven.)

3) De fout verdwijnt not zo onverwachts en onverklaarbaar als hij

gokomcl1 is.

4) Uitslu:i.tend blok II vertoont dit verschijnse1.

Do ~out moet waarschijnlijk gozocht wordon in de tellersturing in

samenhang Mot storing op de VS lijn, de S 1ijn (beide zijn ze gemoen

schappolijk vaor aIle zeven pr:i.nten) o~ de vooding. Als de fout 0011-

mftal vord"10n0l1 ls, komt h1j niet moer terug zolang de voeeling ingo ..

schakold blij:ft.

2.4.8 - Wedstrijdgegevonsverwerking; printoD 31, 32 en JJ -

Het schema van do wedstrijdgegevensvor\'iorking staat op bladzijde 096.

$
Geheol links onder staan tl."ee Njll~D poorton \\oGl'gcgeverl met kortge

slaten ingangen. Dit heeft te makon met ~e opsplitsing van de drio

blokken in tweo blokken van tien banen als er acht, negen of tien

banen in gebruik zijn. In dit laatste goval namelijk hooven geen

wedstrijdgegevens onder de middelsto rij toIlers woorgegevon to

worden zodat dit middelste wodstrijdgegevensdisp1ay uitgcschakeld

moet kunnen worden. Op print JJ zijn daarom beicle ingangon ('7/10 en

BI+STB) aangesloton en is het kortsluitstukje op de print weggekrast.
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Bij de andere tWBC printen (31 on )2 respactievelijk blok I en blok--_.-,--
II) is aIleen dC1 1:31+5'1'B (Blanking input + Stand-by) ingang aangeslo-

tan en is de ongebruikte ingang afgesloten.

$
De one shot in de schakeling is bedoeld om de vier latch!decoder!

drivers over te laton nemen. Ten gevolge van een fout in het prille

beginstacUul11 is het opnrJinen van doze one shot achteraf noodzakelijk

gobleken. Op de pri.nt lay.~out is hij echter niet terug te vinelanD

Do one shot moet tenminste tot en met de 27~ cyclus vanaf de start

(zie bladzijd9 065) en ten hoogste tot de J2~ cyclus overnemen. In

dien aan daze voorwaarde voldaan is, zijn or verder goen probleman.

2.4.9 - Hulp schake lingan; prin ten JLr, en 46 -

De bulpschakelingen zijn op twos printen ondergebracht namelijk

print 34 en 46~ Do hulpschakelingen zijn:

Extra baanverdeling (print 34, schema op bladzijde 098)

Tolpuls0scil1ator (print 34, schema op bladzijde 098)
Displayregeling (print 34 on 4G, schema's op bladzijden

099 en 100)
Snelste-.tJjd voorzionine (print 46, schema bladzijcle 100)

$ Extra baanvcrdoling

De ze hulp schake 1:1.ng is lIi te r st stmpe 1.

Het 10(7 signaal i.s afkomstig van dezelfde print. maar is op een

gotol.ent (099).

VS1 , VS ) zijn
o c

ui tgangcn gaan

all cl (: 1:' 0 b 1 ad z 5.. j de

(5 , Sb~ S , Vs ,a c a
startgagcvens. Do

De signalen aan do linke rkan t

aIle afkoillstig van de blokverdeler

naar respecticvelijk de S ingang

van teller 1, 2 en J van biok III, de VS ingang van ~0ller 1, 2 en J

van blok III, de S ingang van teller .5, 6 on 7 van blok III en de

\! Sing an g Van t e 11 e r 5, 6 en 7 van b 1 0 Ie I I I •

$ Telpulsoscillator

De telpulsoscililator is opgobouwd rond het I.C. :MC14.536. Dit

"timcr"I.C. bevat een oscillator on eon programmeorbare del or

welke het mogclijk m~akt rochtstreeks de gewensto telfrequentie af

to nemen. Do oscillatiefroquentie dient een factor 2
n

van 100Hz to

zi jn.

2!...----'-1,-·-:l0-1·-,1;.1.--·t--J·~;.--l._. 1 L ..~ ~._._!._.2;2-_'~~_!~.= 1.L_
frequent:i..e 102,4 20 L;"S 1~09,6IB19:2 l,6.3841~312?68 D,5.53Gh:3,1072

kHz ~rrlz



t--~-®

+

TELPULSOSCILLATOR

print 34

S 5"&1

® -:" 2,,1C1.Op ":" .

VSSb1
~ WJ

D-t- --s 1,1.,3

~

10/7
v41\ol vo'~t>wI(
bl'''';i~t

-VS t§-----------..ro!

it ID."IDr "2.ii'" l.C~'.

~eleld "".of
...... tO~~Ct~r

~~-:;:~-l'---f--~ (~ti=~-Hhf-~V=-SI12J)
"'"'-=----+--~ @

.EXTRA-BAAN VERDELING

HULPSCHAKELINGEN



G 9 print 34

I~

1'1

1\

11

It

10

H
A 1~

A :l'S

C 24

E 21

F 18

G :1'
J
A II

A 1&

B I'o lo

F 2.1

G n

H

'c"' '?~ A
A

;.~ 8
~.., D

'~~ F
I :~1 G

,ei, ,";;;,:;

"

i ,
;"

l 1 ~;..

t ,
",

.~~;

,,,JiJl-r--
,"
"

i
r 1

I
,,

Jart
I
'L ..

Idisptay is uit

099

I 1=display ~LOK I bao" 1
el'l '2..

STB 12 34S6 7B910 rri"t

i ~l
I 3

F

i ~I
I 6
I 7
nI1
III2
lIT 3
nIl.
ms
1lI6
m7
n1
[2
II3
lIt.
[S
[6
[7

cIT!

fl«] O@

10/7 ill

7110
~

ECill

F ®

-
1

J
--::r~l @

'-;I..

I' BI+ST8+1+2+3+4+5+8 ta
J

JISPLAY REGELING

DB1@@STB§j
1:

@ 81 +ST8



H

H

1!'1 .

S1 e;;:...-
j2 -----f~~ HULP

SCHAKE
LINGEN
print 46

?t'JELSTE-~lJD VOO~~IENING
, 'f (j) ~ ~ tIS-MAo ... II J'""T----~.--.......----1-~I_T=:::I L:;~~_c::J.~11

Fa 1 II '

ll.f &

'\

Rt~-----.c=·~I-.......l

BR-=~"-----~

Q--"'~---------~~~_---J

~ !IT]
"I" ":/" "I" "1" ''1'' "I" _

~ n is!' ... :U I se n 1: SF SFn SI:
lIt .&.

1-;' b : H('\'1001

l- ~ \& 1,. fll.iOIl

2~.l"'.25 ) '- t-I<. 1'1011

I~-;'·l.)... : "'1(,1';51.&

OOQJ h603+23031
c
c

DISPLAY REGELING



1. \I .L

Aangezien de maximnal haalbare oscillatiefroquontie met hot too-

gepastc I.C. JMhz bed raagt, is als oscillaticfreauentie
'"

1.638.li.OOEz

gekozen. Door de 8-bypass ingang hoog te maken en de adresingangen

A, B, C, D op respectievelijk hoog, laag, hoog en hoog nivo te loggen,

kan van de decode-out uitgang rechtrstreeks hat 100Hz tolsignaa1 af

genomen worden. Dit signeal wordt echter Berst aan een transistor

trap toegevo~rd am ocn goede flanksteilheid to krijgon. De maximaa1

toelaatbare stijgtijd bedraagt volgons de specificaties l5us (C-Nos

tellers, vaal' de T.T.L. tellers geen opgave); de tellers bleken Gehtor

een stijgstijd van n1(,er dan Ius niet good to h:unnon ven'iarkon. De

transistortrap brengt do stijgtijd nu terug tot ongeveer 200ns.

Da voedingsspanning van do oscillator is met behulp van een zener

diode gestabilisGord. Het kristal is ondergobracht in een oven am het

op een redelijk constanta tomperatuur te houdon. Het afregelen van

de oscillator is mogelijk met behulp van de twae toltrimmers. Als de

oscillator eenmaal afgerogeld is, blijft de froquentie binnen de

grenzen 1.6J8~395 - 1.638.405Hz (het opwarmen en afkoolen van de oven

heaft hier toch nog invlocd op). De [;omiddeJ.de frequcmtie wijkt \'Jaar-

schijnlijk mindel' dan 1Hz af van do 1.6J8.400Hz •

$ Di spl a.y rege]. ing

Het telsignaal wordt toogevoerd aan ecn one shot (schema bladzijde

100 links ond(~r). De timingH8orstanc1 (\Jo1ke rogelbaar is ui tgevoerc1)

en timingsondensator l[.ijn zodanig gekozen dat de rnininw.l0 pUlsduur

ang-avasr 0,1 h O,2ms bedranet en de maximalo pUlsduur 9,5 h S,8ms.
De gcmiddolde tijd dat do Q of Q uitgang laag is, is dus instelbaar

t ll~; son cngoVGer 2 en 98%. De Q uitgang van de one shot wordt door-

verbondon mot de 81 ineang (bladzijde 099 links boven). De overige

ingangen van het schema op bladzijdo 099 zijn afkomstig van de olf-

standen sclJ."kela.ar '-'Jaar het 2cii.ntal ha.rlan dat in gebrui1c is mee 1n

gosteld wordt. De uitgangen A + G gaan rechtstrooks naar de printen

(10+15, 17f22, 21++29) zoals in de tabol is aang-egoven (bladzijde 099) ..

De ui tgangon 11.. en n gaan naar print L),6 ten behoove van de printen

16 en 2J. De laatsto print - JO - is via een twoede "snelste-tijd~

schakolaardek doorverbonden met uitgung A of J (zie schoma op blad

zijde 100). Hot al of niet aan zijn van de displays stemt nu gahee1

overeon met de tabel op bladzijde 067.

$ Sne1ste-Tijd voorzJ.8ning

Het schema vnr.1 doze schake1:i,n{~ staa.t op b1.uc1zijdo 100. G<;3heol links
sta.2"l11 21 in{;ctnr.;n:l gQto1<.cnu \oJeltcf~ llc:clJondon z:ljn lliOt de F 1 uit{::'anE;0iJ

van de teJ.printeil 10;. 30. De eersto :lnclex .sl::lCl.t op hot 1Jlok OD dry

th'nede indox op de '(;21181' l1it dat bIoi,. De scha.keling bestaat nit



dr-ie (f'unctioneel) :identieko delen, voor iodor blok t6n~ De o,:~rste

finishdoorl;:omstpul~;, in bloJ( I bijvoorbeold, t:ciggert one shot

nUtTiiller 19 ",;olko opt·\'l(~C minutel1 ingosteld staat. De Q lii.tgang van

deze one shot wordt pas na ongevee:r 1. us \laag Y,odat de acbter'[';e

schakelr1e 1\AND poort nummel~ C3 een puIs van c10zelfde ti,jcJsduur af.

geeft. Deze puIs kan bijvoorbeeld gebruikt worden am een relais

to bekrachtigen dat een claxon bedient. Als nu de snelste tijd op

teller 7 eeschreven moet worden, wordt dit signaal (finishpuls 1"1"

respectievolijk 11"1" en 111"1") doorgeleid via de NAND poorten

9 en 10 naar de SF ingang van tellor 7 in hlok I. Als do snolste

tijd niet op tello!' 7 hoeft te staan, dan i,,:ordcn niet de f'inish

pulson IIII!!, 11 '1 1 11 en 111 11 1" geblokkeord maar weI do snelste finish

puIs (SF). Indien (~r meer beh.oeft(~ bestaat am aIle finishdoo:!.'kom-

sten hoorbaarte maken, moet de claxonschak.olinG nict aangekop

paId wordGn aan de finishpulsen 1 11 1", 11"1 tl
, 111"1" maar aan de

finishpulsen 1"7", 11"7", 111"7". Omdat aIle connectoraansluitingon

l·te' "'1 l'n g",l~rll·;I( Zl' J'11 zuJlron 0'0' f'~ll:lc:;:hT)lllse·.rl Ill"e c '1 1 0... .,-", u. ". I " ._ ,., ... . _ .• ~ _

de connector af mooten staan aan do finishpulsen "7".
hun plaats yp

De one shot num:r:er 22 links onder in het SChOIT'cl. bchoort tot do

diplayreg01ing efl is daar reeds behandeld o ])0 p00rtan 2), 21J on 25
bepalen of de 81 ingangen van de tol1cr-7 printen 16 en 2J door-

vcrbonden worden met de A of de H ingnne. De HI ingang van print

)0 is zojuist bij de displayregeling al aan de ordo gewoest.

HI' is nu nog behoefte aan een tweetal extra hulpschakelingen.

zullen ze dat weI worden. De eorste is de zojuist gonoemde claxon

scbakelin[;, de tWBede is een schakeling om fotofinish-apparatllur

aan to kunnen sluiten. Beide schoma's staan op bladzijde 10J.

De claxonschakeling is reeds gcbaseerd op de vorwachting dnt gG

bruik za1 worden gomaakt van de f'in1.shpulsen 117!' (mocht later blijken

dat dit niet meer interessant is, en weer uitgegaan maet worden van

finishpulsen "l~, dan kunnen daze het beste afgenomen worden van

de uitgangc~n VcUl de NAlm poorten 9, I) en 17 (niet gelnverteerd)).

De drie finishpuls-ingangen van de claxonschakoling kunneD noait

tegelijk, maar slacht ~6n voor 66n pulsen krijgon. De transistoren

kunnen elkaar dus niet oneunstig beinvloeden. De condensator in

lCl1f,GI1 (van ong8vC'OI' Ius t ot 0 n.':o ,r e C)" 0 -J s ) 1'" t·"'.I 11 . ,.... • J-L,_., eerste r'G 1 a1. S lYlO e t

in staat zijn bet t1,'eede te sturen en hot tw(!ode moot in st<:~at z;ijn

ccn stoviGe clo.x.on in te schakolcn. Do ollc1urste schake15ng :is 'floor
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de fotofinish-apparatuur. Not behulp van OGn schakclaar kan eon

keuz8 wordon gomaakt uit vior ing~ngen: S (aIle startsignalen),

Sa (startsignalen hlok r), Sb (startsignalon biok II) en Sc (start

signalen blok III). Oak in dozo schakeling !:leofi; de candcnsa'cor dB

taak de pulsduur to verlengen.

2.4.10 - Intercom en filters; print~n 40 tot en met 45 -

H()t uitgvJC'rkte intorcomschema staat op b1aclzijdo 105.

Orndat do intercom al bij paragraaf ~~.J.n.2 aan de ordo is go·,veest.,

hoeft or op doze plaats niet veel meer over gczegd te worden.

De schake1ing is getest (ook meerdero posten) en volcleod aan de

verwachtingen. De ruststroom en oak de werkstroam van de illtercom

zijn laag genoeg om al te grote spanningsverllezen over de kabel

te voorkomen. Bij het opstellen van daze paragraaf is daze intercom

versterker nag niet in de lijnlcoton ingeboLlv;d zodat een eindoorc1oel

nag niet gegevcn lcC:.tl worden.

Dc, filtoX's op de tnssenposten hebben tot taal( de sigi1ulcn te schoidf'n

van de \roeding en evonocns onderling to splitsen in hooc;fregucnt

0\1 laagfr(~qu\c>nt (tot 8kHz). De toegep<:lsto Slnoorspoelcn van

150mH en de a~vlakcondensntoren van 2000uF blj.jken zeor offoctief

de voedin{~sSptH1!Jing van dc' lijn ar te kunnen halen. Urn oYcmtuele

h 0 0 e f l' e que n J.; e pic k j e s die toe h 11 0 g 0 V 8 r b 1 i j ,. e n ~ 1'; 0 g t e k 1'i j g e n

is eB11 condensator van O,luF ovor do voeding caplaatst. Daordringen

van laugfrequonte signalen in het hoogfrequente deol is niet gecon-

statecrc1 en heaft zskor niet tot storing gelcdc1. Doordrineen vall de

hoog:froqucntc signalon in het laag:froquente dool kornt weI \loor (GY'

staat immel'S lOV
t

_
t

blokspanning op de lijn) maar leidt niet tot

moeilijkbodcn. Of do 1ijn uitcindelijk in de praktijk karaktoris

tiek is afgesloten, is niet bekend en kan ook niet eenvoudig getest

1"'orden.

Do keuzo van de kabol zel:f is bepaald door de beschikbare :financiele

midd(~lon c:l1erzijds en de minimaal vereiste k1'laliteiten anderzijc1s.

De carste testen van het kabeldecl zijn uitgevoerd mot aIle baan

posten inclusiof de intetcom (oudore versie) waarbij kabollengtes

van 500m (vier stukk0rJ) en 100m (e'en stuIc) gobruikt zijn. De goli:jk-

strOO!n1U51,'eorstand van daze kabel bedroeg ongeveer 2,1 Ohm per 100m.

De spanning Ban de centra.Ie post zijc1e diondo Ih .. 15V to zijn Ot:J

vo1doonc1c spcmning ovor te !louden bij do startpost (in vcrband m(~t

de kristalosci11ator). De dcfinitieve kabel (Hl[.J, van Fopn)

IH~eft een geli jh.stn1omluS\1ce:cstand van 1,950bnl per IODIn.
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2.J~.11 - Voeding -

De Yoeding van dit appnraat is mot recht cen apal~to paragraaf l'JaaI'd.

De uiteindelijke vocding blijkt nogal "fors" uitgevallen tc zijn.

De keuz8 van de 'liorkspanning werd bi..j aanvang van dit proj(~ct vrij

weI meteen vastgesteld op 12 Volt o Vaal' C-Nos I.Co's bleek dit een

gunstige werkspanning te zijn en indian de netspanning ult zou vallen,

zou het apparaat ult 12V aceu's gevoed kunnen worden. Ook dit was cen

reden om l2V to kiezen (6V systemen worden steeds minder toegepast,

zodat naar aIle waarschijnlijkheid 6v acculs moer k08ten met zich

mee zul1en gaan breneen). De stroomafname word als voIgt berckend:

E~n segment van een 7-scgmentsdisplay trekt maximaa1 20 rnA. ~r zijn

drie blokken met ieder zeven tellers die weer zes cij£ers met zeven

segmenten hobbon; verder zijn er nog twoe decimale punten per teller

in gebruik zodat het totale aantal segrnenten cp 1008 komt. Als aIle

segmenten op volle sterkte branden, is aIleen yoor de displays al

20A nodig. Als or echtor gemiddold vijf segmenten van ioder 7-sog

mentsdisplay branden, dan is nog maar 15A nodig. Do T.T.L. I.C. IS

(126 tellers Cfl 1.;-2 invort,31's) varden op lOA geschat. De C··£,:os I.C.ls

zj jn verwCJ.arloGsbaar gea.cht ~~odat do totalestrooma.fnamo op 25A ''1GI'd

begroot. Deze 25A gaat in zln geheel naar het apparaat; de accu

krijg~ nog niets. Bij netuitval zou deze 25A geheol uit de accu

mooten l;:oE,cn. Fen ontJa.ding van 25A geduronde acht uron vereist Ben

accu n:ct eon cc1.pacitcd.t vnn ongeveer 250A1:-1 (op basis van 20 urige

ontladirJg)« Accu I s tot l;~OAh zijn ruim in de handel en redolijl-::

betaalbaar (acculs voor persanenauto's met di8selmotoren). De stroom

a f n <l nw b i j e en 120 Ah a c c u. i s b i j 20 urig e () 11 t 1. ad in g beper11: t tot 61-\ ,

b1.j 10 urige ontlading tot ongeveer 11A (de capaciteit necmt af bij

snellere ont1ading) en bij 8 urige ontlading (cen ,';ecJstrijddag)

13 Et 11.)1\. TIit zou betekenen oat de displays in dit laatste geval

slecht J ~ 4A wogen afncmen (op de vaeding van de I.C.ls kan natuur

lijk niet bespaard worden) hetgecn neerkomt op 4 ~ SmA per segment.

Persoonlijk proeven hobben aangetoond dat doze stroom voldoende is

om de cijCers oak overdag zonder moeite af te kunnen 1ezen, mits

do lichtomstandigheden in het vertrek waar het apparaat opgesteld

staat, aangepast worden. Bij het ontworpcn van de definitiovo voeding

zijn rill de volgcnde uitgangspunten gchanteerd:

-- Stroomcllna.me (joor het <tpparaat: continu 25A

- Accu; 12V 120Ah

De vosdingsspanninp zolf dier1t ~e~t,r..·tbl·J. ·.l.'.snord to .. .
- ~ L _J • --~ - Zl.Jrl en Iliag nl(~t



boven de lJV komen omdat anders de Becu overladon wordt en bcgint

te gassen •

.. De stroomafna.me aient begrenst to v'forden omdat andE)l'S de bela.s .•

ting van de voedingsschakeling te groot kan worden.

Met doze gegevens is de voeding ontwurpen. Het resultaat staat op

bladz.ijde lOS.

De effectiev8 waarde van de socundairo transformatorspanning in on

belaste toe stand werd berekcnd op 20V. Waarschijnlijk ten gevolge

van een communicatiestoornis is de transformatcr iets zwaarder be-

meten: 20V in belaste toestand (maxirnaal 2xJ5A). Om doze extra

energie niet in do rogeltranststoren to laten dissiporen is in de

primaire katen van de transfoI'matoI' een 18 Ohms weerstand van lOON

opgenomen en is niet de 220V maar do 240v primaire aansluiting benut.

De transrormator is secundair uitgevoerd met middonaftakking (eigon

lijk tW08 goscheidcn wikkelingen) om de diodebrugschakoling to ver

mijden (diodebrugschakeling: vier diodes leder J2,5A gemiddeld,

spanningsval over de brug ongeveer 2x1,2V ; gotckondo schakeling:

viaI' diodns ieder 6A gomiddold, spanningsval ongeveer IV).

De grootte van de eloctrolytische condcnsator i6 als voIgt bepaald:

Zonorspannil1g :'0 basisspanning := 15V. Do m:i.n:i.mi.d.o collector-spanninG is

elus evoncons l5V. D(~ topspanning van de secundc.:,ire is ongevcor 3DV;

de topspanning van cle condensator ollg6voer 29'1. Dc cOI1Qonsator \'Jordt

galacton in de gearceerd aanCG-

govcn periods. De condensator

wordt met 25A ontladcn in de

rasterende tijd ~ 6,6ms
~J

Q=I o t:=25.6,6.10- J =O,165C

Q""C.!lV",C.14 -> C=O,165/111-=

~,12 • a0 au:B' •

De toogopaste condensators zijn 4700uF en kunnen 7A gemiddeld ver

"'o1.'kon zodat or vier toegepast moosten worden. Totaal: C=19.000!lF,

I ==28A G Do gestabiliseerdo spanning yoor de basis van d(~ rogel ..gem.
transistors wordt uit een spanningsvordubbelingsschakeling gehaald.

O t 1 d ' " , l' t .m -0 voor~omon a~ een aar.lug ·onpaar eon onovenredlg groat doel

·van de 25A zou gaan 10v-eren, zijn emitter"iJ80rstc:mden toegepast

('woerstandsdraad op grate 101'J woerstandon gcnd.kkold). Om oscillorotl

to voorkomen is de basis van de regcltransistoren ontkoppold met eGn

aleo van L}70uF .. Links on midc](')noudor bcvil1dnn zicl.!. de bcgrenzings

schalc~;Jir:,:~c>n. IciidcL'm boyan on roeht~ staan de moet en bulpschakE:J

ling-Gn. Dc bodionjnc;;;schakelaar (hoofdschal<:claa:t.:') is eon tW8cdel'::S

trapp on s cb a k" J. ..:.cu' (g 0;, chikt v 00 r J5A). De de k](c n ve rbind e n in de
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stand 1 de n respoctinv\'lijlc S aaI1s1uitinG mot de 1. aans1.uiting en

in stand 2 de R respoctievelijk S aansluiting met do 2 aansluiting.

Dek n heert een mauk voor breok schakelio& en dak S hoeft een breok

voor maak sch<.\kc<ting (:,d.o d:i.agram). In ~;tnnd 1 ..;;ordt de basisspanning

van de rogeltransistoren vrij1Vol gelijk b'G~laakt met de accLlspanning

door c1 eve r bill d in L;" vi ado d i 0 C; 8 en 11 ('\ t S d e k • Di tho 0 r t tw 8 e g e vol·.

gan: 1) De transistoren zijn volledig af~Bknepen en leveron dUG niets.

2) De spanningsverdubbelingsschakeling lov0rt nu L~OmA aan de accu en

dit is voldoendo voor de zogenaamde druppellading l ). In stand twco

lVordt de basisspanning van de regeltransistoron op 15'1 gebracht. De

aceu '\Vo rd t in de ze stan d me t enIre Ie ampere oS go 1 cl.d en to td at ne ace u··

spanning op lJV komt~ Transistor Tl staat nu op het punt to gaan

geleiden \VD.ardoor de ba,sisspanning van du l'ogoltrcUl&istol'on nrd~ zolang

zakt totdat de stroomlevering aan de accu nul gewordon is. Zolfs in

dien de druppel1ading van 40mA teveel zou zijn, wordt de &panning

nog begrenst. Als de stroomlcvering to groat iE; (bij leg\'") aCCll bij~

voorbeeld) stijgt de spanningsval over do emitterwcerstandcn boven

IV waardoor transistor T2 gaat geleiden en daardoor de stroom be-

po r k t tot J 0 A. De sp <.l n 11 in Iii S val 0 ve r d e 0 IIIitte 1'1'.' e e r s t ,til d e 11 W 0 r c] t t ('; 0 ..

yens gebruikt om de stroomafnamo te moten. 1.1s tijc1ens hot :1D bedrij:f

zijn vv.n de vooc.1ing' de notsp2.nl1:lng ldtvalt, dan werkt de sp2·;.nninGs~

verdu.Lbelingsschakelinp, niet mc:or 1'1iaaldoor do rogeltrailtd,::;t;oren

afbl'Jknepon en de beg1'ol1zingsschakelingcn losgekoppold worden.

D·l.' t· J ('I .,1, O-)P" C 1 ("'I (r) 'Ilr1 '. ,-~ ~)11. 1 . .1- \ 1,1, "J{.(, lor 1'1 afvult) is bodoeld am oncontroloerLaro

lokstromcn to vorhindoron. De accuspanning zukt ou zoeI' snel tot

l2V en blijft dat tot ongoveer 80% van de capnciteit benut is.

Bij II}V is do accu leeg, bij 11V good leeL;" en moot vaarzichtig her

laden wordon en benoden do lOtV traden deformatics op van het pJaat

matoriaal zodat de lcvonsduur van de accu geroduceerd wordt.(cn zelfs

aanmerkelijk bij herhaling). Als de netsto1'ing verholpen is mag or

direct weer ingcschakeld worden zander daarvoar de vaeding uit te

zettf'll. De hole voocJingsschakeling inclusief aecu is gemontoord in

oen houton bah: 1',Telke vier cornpartimenten heaft. De vc~ntilator,

koelplnat met regeltransistoren, 18 Ohms lOON weerstand, 54 Ohms

weerstand, begrenzingsschalcclingen

" t' t 'rer:m compar -:l.ll1en~. rans:formator on

on hulp- en mcetschakolingen in

d t
" , .con en sa"ors ~n een eompart],lllcnt.

I) Een HCCU die niet in gebruik is, ontlaacJt z,iehzrdf zeal' l<:lngzi:ii.un.

Di t kan tflgGDgccaan ,",ardon door met eon constante Idoine strooustcl~",

te to ladeu: zogenaan;c1e c1ruppeI1i\ding



Bedienlngsschakelaar, meters, netzekeringhouder, 220V invosr en

220V en 12V ui tvo e r (vi a eon dri 0 lasfm con taG td 0 0 s) in eon C ompar-

timent. Do accu tonslotte heeft Bcn plaats gekregen in het overblij

vende compa.rtimen t. He t dek sol van de drie e e r stgono e mel 8 compartinw\J

ten zit vastgeschJ:'oefd. De accuruimte is mot eOll oigen schranierend

doksel afgosioten. Do kist is met behulp van aluminium hoekprofiol

vorstevigd. De voedingonwelke voor do tijdmeeta.pparatuur nodig zijn

(220V ton behoove van de ventilator en l2V voor de rest) worden via

een drie fasen staker afgenomen (5 en T: 220V, R en Nul: +12V, middon

pen:aardpen: OVen aarde vaal' do hole kast).

De printen van- en onder biok I hebben gezamelijk een zokering van

lOA,' eon condonsator van 1,~70u:F en eon "hoogfreqllont H condensatortje

van O,luF. Hetzclfdo geldt Vaal' de printen van- en onder blok II en

blok III. Oak de Iijnverbinding naar de baanposten is apart gezekord.

( lA) •

De positievB voedingsaansluitingon van aIle connectors (met uitzon

dering van die van print J1, 32 en J3) zit aan de displayzijde.

Op de printen zelf zijn tantaalcondensatortjes vari§rend van 2-22uF

toegopast waar extra stoorafvlakking nodig word ge3.cht.

2.4.12 - Hoe zit hat aan elkaar -

In doze paragraaf zal goprobeord worden de groto lijn te pakken to

krijcen voor zover hot G2tat om informatiotransport in c.Ht systecm"

Gedotaillord zal dit niot gubouren omrlat dit in hoofdstuk 2.5 aan de

o rde komt.

~!.,I~..d;,
AIle baanposten worden aan elkaar gekoppeld met behulp van een

coaxiale kabol ";aar"'lran de ka!'aktoristieke impedantie 75 Ohm bod:r'aagt

en waarvan de golijkstroomlusweerstand over 100m kabellongte 1,95 Ohm

bedraagt. De kabel bostaat uit drie stukken van ongevoor 520m,

stuk van ongeveer 600m (om extra obstakels to kunnen passeren)

, ,
een

en
, ,
een stuk van ongovoer 100m. De gegevons van de startpost wordon in

hot datavorwerkingsdee1 en in het aucliodeel ingovoerci. Boide delon

boschikken over een IIlijn Btl aansluiting. Beida aansluiting'on Hordon

rechtstreeks verbonden met de BNe connector (chassisdoel). De aard-

aansluiting van do startpostschakeling wordt rechtstrool::s met de

n18.ntelaansluiting van de BNC connector verbondcn. Op dezG BNG connoc~

tor wordt de kabel aangesloton welke naar de 500m lijn voert. Do

tussenl)Osten beschikken ieder over b~'ec 1I1ijn :,u aansluitingen 011 t11iGC

I!li in B II a"11"lPJ" i·"l-'~-C·ll I::t"'l"/··c II].. All .," t" .
u· . 'C<.. u. "', JJ, ,c o OJ':· • . '. .1Jll "-j aanSJlu.··lng'en zljn verbondon



met de "lijn A" B?~e connector' '\vaarop de kabel afkomst.ig van do

vDorafgaande post aangesloten wordt. Beide "lijn B" aansluitingcn

zijn verbonden met de "11jn B" BNG connoctor waarop de kabul naar de

Yolgenc1e po st aango slo ten word t. Do man telaan slui tingen van beide

RNe connectors zijn verbonden met d& aardaansluiting van de tU5sen

postschakeling (zowel datavorwerkingsdeel ais audiodeol). Het laatste

stuk kabcl leidt tenslotte naar de DNG connector op de centrale post 0

De signaalloiding loopt nu via oen znkcring naar de ontvangstpost,

print 46 "lijn A" aansluiting (=460?~) on naar de "lijn A" aanslui

t~ng op print 45 (=450J~)~

2" 1.~.).2. 2,_ Gor;evcn sve rde ling

Het datasignaal ult de ontvangstpost wordt samen mot de benodigde

kloksignalen toog'avQord aan do gegovonsverdcler (print en).
De zeven datauitgangen (de databus) worden met de vijf standanrd

uitgangsc:rocpen vGrbonden (de storingsonclerdrukkers, pl'inten 02, OJ

en 04). Oak de vijf Dvername-opdracht-puls uitgangen worden iedor

ann oen standaarduitg<:~ngsgroop taege-Iloard. FT' zijn nu ~35 uit-gang-en.

De nivo's van ~e uitgangon worden uitsluitond bepaald door wat ar

lcmg s do 1 i jn inc;cvo C I'd word t. De vo rdo :ce Y<H""0 rldng he af't op doz,e

J.5 sii;-naJJ,,!1 f,;een invloed (tonz.i j C1:' sprako il::; van c1efecton).- _.,
De overigo signalen, afkomstig van de lijn» do ontvangstpost p de in

tercom. de gcgevensvordele[' (print 01) of' de stol'ingsonderc1rnld~8rs.

welko tocGcvoord worden aan
, ,
een of meordoro van de ovo1'ige printen~

staan in goen cnkel functioneol verband met de vordore vorwerking

van de zo;juist genocmde 3.5 uitgangssignalen.van do uitgangsgroepen.

~~1!:..~.12..!',2 BJ..okvordelers

De 35 ui tgangen van de standu.aI'dui tgangsgro open bovatten alle infor-

matie 'velLe nodie; i~3 om de tellers to besturen~ Voordat dit gcbeurt

\Vordt de informatie opgosplitst in orlc blokken. Er zijn na de blok

vcrdelors dus JxJ.5,.,l0.5 uitgangell (o:ftc'\vcl 21 per blokverdeler).

De startinCormatie wordt ais voIgt doorgestuurd:

-_.-? JJlck I 1--·.. 5
---) JJlck II 1-··-5

1 ---5a aI StartBlo1\:

Diok II Valse-start

Slok III Valse-start

Dlok III Start Ib--- 5b
- -1310k II Start 1 _•... ~. .5 --~ BloJc III ]. .. _... .5
LC' C -'

Blak I Val S0- ~>tart NodstriJd[0geven s

---~-,------_._~)

'I _. -. -'1'" ,. , , 1 "1 '::~ "\ 't., '.'. 1,.. .+ .~_ ","

/

- _" J.jJ "Cll(;.',-C' lJ.l;,'. -~
....... n_.R ~"''''

-----' . ._--.,.._--)

Dc zijn van do blokverdolers voor de

t{lSS(~tl~ifst~tnclf.;e€~e\'·ens (~r! do i""5_nisl1(:;(~f3'0'"rcns. TJozo ziji1 (115 voIgt n.Etn_

gesloton:



I ----··7a a- -1 r~b----··(b

I' ----·-ic c

Slok I toller 1-----7

Hiok II teller 1-----7

Bl 0 k TIT t G11 e r 1·· - - - -7

Dit goldt vaor de "5",
de "IOU, de "15" on

de IIF" gegovons.

~. Ii·s 1~ Telwerl;:

D 11. t t 1 , J 1 • -I (S ''O'C' ".5 11 lil.0", "15 11 O",lll'l:'l!)e aan G' e warK aango;)O(j,on SJ.gn<:tJ.cn "'J v.:>" J'

bcpalen uitoindelijk de telstand. Do uitgangon van de tellors zijn

via oon sorieweerstandjn verbonden me,-/;; do ?-segmsntsdisplays 1,l'(;11U::J

(om lange dradon en extra connectors te vormijdau) via oen hulp

printje haaks op de tolprinten zelf zijn gcsoldeerd. Extra voordoel

van doze methode is nag dat een telprint direct op werking gecon

trol(1ord kan l,;.'[irden tan/Jijl hij nag in een tcstschaJ~cling o}:genolilen

J.s; do displays zit ten or imnlGrs a1 aan. De over1ge aanslnitiilgon

van de telprinten zijn roeds ui.tvocrig toegelicht.

2.5 - Print InyMout en connectorbekabeling -

2.5.1 - Lay-out algcmeen -

De lay-out weer~dv8 van de toegepaste printen bestaat uit tW8e halrter)

De .!2.(~:L~_l,~'ii..9.., .D!2.',LLt van d e p r i n t 1 a y •. out g (J EJ f t d e 2.X.LQ.C'J'::'sliLl':ll1X' i "id 'L.'::':an

de print weer. Het tellen aan de l.e!s gaat al~, vc<lgt:

Ih 1J 12 11 10 9 S

\) v u V V ". c.. a v v \,.1

1 2 J 1; 5 6 '1 8 9 10 11 1 ')
__ 1 t ....

wordt gekenmerlct door eon vierkantje ~

m~,l":'')'E'~S'''T ~ :1"..
I~' .... -'..,V.
-O_iD ~j "'-L~'--"-'--V~j

1 2 J 4 5 6 7

16 15 14 I) 12 11 10 9

a G~ p;"s0 I. ~.- ""=: :J
u 'oJ U \.1 V U v

1 2 J 4 5 678
De kopzijdo van het I.C.

20 19 18 17 16 15 14
Q. 0 0

tj 24 pens I.C.

-. <')
J..J

of door nummoring van de aansluitingen op de print, door eon d1'j.o-

h0 0 kj0 (print 06+09) ,

] (Li 3D) 1.
Dc ondnrste hplft van de

of door een pijltje (tientoller I.C's, print

weer.zoals U daze ook op de print zelf zict. Ten opzichte van de

1 2 J 4 5 6 7or ?,,~ n -~f) ::)'•
_ :)r~:,~~ -'-"'..10

f· •__.__""

• \...' .~. '-' \.1 '-, I,.

14 1J 1? J1 10 9 B 1615 1·'.;. IJ 12 J.1 JO 9

<:)
u

.-() 71

nu

G\I _fL_--U...-'..!...- P 'I ]

Q 1 () p (~i"1 S I III C a
'~ 'N,"''''''''--''''''''_'''''''__'''''__'''''''''''

j~.' V \.) U 'v U • j

de loCa'S isteller!viiDsnld.



AIle printen hobben hot

eurocard formaat en zljn

I 2
.,

" .5 6 7 B 0 1" 11 12.:> --r -' _.. U

; (: \) <) [) -iL-..-0 0 ') c; (). .~

allemaa1 voorzien vari con

dtJ.bbolzijc1ige connector

met 44 aansluitineen. De

printen 01, 06+39, 46 en

47 zijn doorgemetalisoerd o

v () U U-~0·-";'J (j 0-,) IJ u
2l!- 2J 1"')1:> 21: 20 19 -, () 1'( 16 15 1L~ 1)~~4-d ..ll...CJ

De print lay-out van de

printen 02, OJ, 04 en van do printon 06+09 Z1Jn ontworpen en geplakt

op 4:1 formaat. De overige print lay-outs zijn 1:1 vervaardigd.

de lay-outs van de printen staan op de volgende bladzijdcn:

o 1..;.9 ?:.x 0 J JJ?..!LL..Q1 LO G:i' 0 _?...i.l- 03_d..q t .:E..L}.?J..1.1.i...~_J IJ:..i.. 3:;;;J.§j:.~L2i_ Lr 0.:t!:L2..i_...l~ 6i-!±z.
115 116 117 118 119 120 121 122 12J 124 125 126

Indien ar een pijltje op de lay-out staat, is de print daar gewij-

zigd.

2.5.2 - WijzigingeD in layout -

Print 06 tot en met 09

De uitgang van IJOO:ct 0 n1.ct en (8) van de poorten

van dit schuifrogister gaat nu nUQr

ondorl.n'o;o.1tJ on ga,li; nu n <1.0. X" ~~ran s C 1"l U i f' x' e E~' i s t ~) )....

( 6) OIl ( Q \ v"--' C'I'~.-_) ~ lJ I ""<.I I ,

poorton 3 Oll 5. De 01 aanlsnltlng (9) Van ~3:3 is nu nioi; mcer doo:r'v(,j:'~,

bondon met QlU(lJ) maar met connectoraansluiting =21=.

Print 10 tot en mot JO

De aansluitingen (6), (7) en (9) van de NC14501 zijn nu niet moor heag

maar doorverbonden met connectoraansluitfng =F=; dit geldt aIleen

voor de printeD ]6, 23 on 30. Aansluiting (10) van de 1·;C11:.501 is uii;".

gevoerd naD.r connectoraansluiting =6",. Aansluiting (5) van de minuton ..

tellor is mot een draadjo op de BI-1ijn aanges1oten. Het bovenste

printspoor op do (onderste lay~out van de ) niet onderdelenzijde is

in dp rechterbovonhoek tegen bElt onderliggencJe printspoor aan gaan

liggen. Deze kortsluiting is verholpen.

Print 31, 32 p 3J
Aansluiting (10) vall de NOH poart (l-lCIIWOl) {;Ctat niet naar de aan-

- 't' (~) "SLUl -lngen ~ van ae Vlor latch/decoder/drivers, I!Jaar aIle en no.a1'

(14) van do latch gC14508. Aansluiting (3) van de NOR poorton gaat nu

ool>. Jj8.<:-:.r do ono "'[lot."'., \lel1~:e tooF'.,·C-VOOf(d 'J••'lJ"-1 (~'~rl 1-'(''''''-'---''-'') -"·'t·_,,,,-.,-.ci'- _..... -t...... ~"" ~ ,'...... -'''-'v,....... l,.j II I.,,).L (;)(~~.J(~J

gaat ndar de aansluitingcn (5) van de

Print 34

Do uit:gang van hot tiinE:]:' I.C. 1';C])~536 gaat niet naC:.:t' de connector•.
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hold verbeterd. Do uitgang van de flankvorbeteraar gnat weI naar aan

sluiting =8= van de connector. Aansluiting (6) van het timer I.C.

moet ni8t gaaaro maar hoag zijn.

Print 35

Het verbindinr;sstukjo tu.SSGn (3) en (,;)) 0101; (15) van de NC14528 i::;

vorb:coken. De aansJuitingen (3) ei] (5) zijn hoag gemaakt. Hot print-

(1;,) van deze one c:ll() -I- iso' I' "D'S 1 ," f)'C] n', ," I' (1 r) )~. ... v~· ~ .1.'0' \..J t""J ", ~ c:.A. r.. \va a r hi j 0 0 k

thuis hoart. De verbinding tussen aansluiting (18) van hot schuifre

gister en (15) van de one shot is verbroken. Aansluiting (1.3) is nu

buitonom vorbondon met aansluiting (11) van de VS bounce onderdrukker

(NC14011 of F34011).
Print 36 tot en met .39

Do )~/~ ~~rls'lliJL'~I~IP (]~). f ~ (.4,.. 0.. ..~ -- -~ . _I~ (;:J • ..J is uitgevoord nanr do connectoraans1uiting

...,X:=. Do 1,2),jo11m ingangs'\icorstanden zijn volgons de lay",.out aan een

hoog niva gelogd. Dit is gewijzigc1 in eon In::'Lg niva door de rwburig0

printsporen to vcrbreken en vervolgons apart aan te sluiten.

de 11.55 one shot is uitgevoerd nE-tLlI" aansllllt:Lnr;

=L"" op de connector. Do aansluitingen (13), (3) en (5) zijn niet "un

II golcgd, maar o.2.n eon condensc~tor (m ,!eo:n:tand welko respecticYo1ijk

rlaar aarde ell naar H gao.rl.

Print 40 tot en mot ~5

Dc 10kOhm VOllFdJrog(:l"'.ilr op d~~ print (luid::;prokerverstorkor) is vor~,

vangon door con losse volumcregelaar op do frontpaneoltjes. De beide

a.ansluiting0rJ op do print :d jn nitgovoGl'd IHH,r de cOlm8ctar.

In de corste :Lnstru:nontatioverst(H'kor is de terugkoppeling aar:gr:d:H'acht

welko 00 rspronkcli jlc on tbrD.1.::.

Print 1106

Do kortsluitvorbinding voor de connector op do bovonstc print lay-out

diende voor testdoeleinden. In do definitiovo gebruikswijze is hij

vorwijderd. Aansluiting =13= van de connector is nu in gobruik voor

de KJo"E- uitgang (nllmmer(6) van de l~Jus one shot). Aans1u5.ting =,11=

van do connector (oorspronkelijk ~ van de one shot voor de display

rngo1ing) is nu in g0bruik voor de C1-0 a<:tn:.;luiting afkomstig Van (9)

van de 1 us one shot.

2.5 • .3 - CotinGctorbc)~ab()l:l.ng -

Aan de print 1;:,1yo.out bladic;n zijn de oVGI'zichtcn t08[;ovoogc1 van do

prcciezo bodrading,

dc; drai',dl:1eu:ctabel.
(JI1
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Toelichting op de tabellen or:' de bladzi jdon 1;27 tot en me t; IJG~

Tabel 1 geeft een ovcrzicht van de namen van do connGctoraanslui

tingen A tot en t,Jet Z van alle types printen. TIr is gonn

onderschcld g8U1hakt tussen ing-angen en uitgangen.

Connectoraansluitingen welke woI met elkaar verbonden zijn

hooven niet altijd dezelfdo naam to hebben.

Tabel 2 ge8ft cen ovorzicht van de namen-van de connectoraanslui 

tingen 1. tot en met 22 van aIle types printen. TIr is geen

ond e T S che:\. d grjiIJ,-HJ 1ct t us sen ing;:;ngen on ui tgange 11.

Conncctora,-~ns1.Llitingen1",('lke -h'cl met olkaar verboilden ,,,ijn

hooven niet altijd dczolfde nRam to hobbon.

Tabol 3, 4, 5 en 6

Langs de horizontals as (dit is do lengo zijde) staan de

corw0'ctoraansluitnummers (tabol J en Ii- de aCll1s1uitingGn p,

tot en mat Y en tabol 5 en 6 de aansluitingen 2 tot cn met

21). De aansluitnummers A en 1 respectiovelijk Z en 22 zijn

niet opgonomen in doze tabellon omdat aIle aansluitingen A en

1 doorverbonden zijn en met de + 12V voeding,

en de aanslui.tingen Z en Ui tzoncering

hierop vormon de printen welke in de baanposten gernstalleerd

zijn; hio1' zijn de aan~.luitilJg(H1 it on 1. rcspectievolijk Z en

doo r\'(' rl'on d on tusson de printen J5 en 40 voar do startpost,

J 6 en 1.q YO 0 r de 500 m po oS t , ')7 e il 1.1;2 v 0 0 r del 0 0 O!Ii po ::;-1: ~ :3<3 en
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( u V
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..J .... l~)
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4) - In dit gevnl is er goen doorverbinding.
'Tal)(:jlJ'"<' ·L~{-(l' '.1,.. '" 1J

I • '':v 'J 0rl
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Vorklnring van rie Yoetnotcn uit de tabellon J, 4, 5 en 6

') Narc!' de b~.t;ll1Vak,scliL1koJ.aars op 118t bedioningspanoel

ll) nEtar de S-blokincLLcc'J.tie op het bedieningspEtneel

I") naar do 5-blokindicatie op hot bedieningspaneel

IIU) naa1' de P/S-5 scbako1.a.ar op b.ot bedien:;.ngspaoeol

5) naar TI3S-5 op het bedieningspaneel; in tabe1 1 kunt U zion walke

1 .". • • ~1"ll.':,!.":·:·'~:l·l'IU1 ACi', 1."", Pl"'~' !',";V'() l~c;e-P·j:: (IT\L()~S'I,)aans~ulLlng 1n do __ ~_.v, _ U~. ~ ~ ~ _

11aa.l"

b) n aar

~)

11)

3)

d 8 lO,-blokind i cat1 e op he t bed ion irJ[o;spo.no el

do r/S,-10 schi:L~c!la8.1' op het bec'l:i.Gnii1['])(J,noel

nC.".~_l·vn 00 ~0~ bnal~~11~1'1{700nrle,e>1'~01'~Cr' ale!)'~ ,.. _ ~ 1. '"....., l,r ~-,.1.. v .._ _") ~J.t (,A., -' .~~, v -' ....'.1 'C __ tl..••

15-blokindicatia Op het bedieningspaneel

K) n 0.2.)'

") naD.r' D;3S-15 Op

sclla"kcla.aI" Op lI0t t)ediorl·1.. i1{~SI)a.Il0c,1

l:l ~~ b'c'dl·~l-l~"n,~]~S·lep], ~0r·(10- c~]' ~S)
'".' .., ..J .-. '~_ .L. L';' t-> ._~ .--' 'I. _&. ~"".-. tV. J. _' .1. ~. _ ~

p,
'} l1<:til1' }' •• blol;:indicatie op hot bedianingspa'tosl

~ naal' P/S-F schakolaar op het barlioningspansel

TD.1)G)

op h~t bodioningspaneel; verdcr als ~

I) n;:lnr do Snclste.,.Ti jc1 scbakelaar op hot boc]:ir:ni,llgspalloel

~) zie tabcl 6 vootnoot 24

Ill) naar de connector veor de hulpstartpost; zio sch0ma
11 II ) 2tD.ri slul tirigen t;a.al'l

ziQ " 1! )

zio I Ii )

ziG 11 Ii \
I

zi (~
Ii .. )"

zie I 11 )

naar de plug{~oi1 "\lOO1' do c1ood';:,(;wst,scllEtkGl,larCS

')ZiC 'II )

~)

+)

8)

)

)

Tab"'] S

') 1'1 ('_'1 C':. 1"

It ) n aiH'

J) netar

'ra'heI6
._"_.. , .•~_",..,.....ft••~._

cJec' baanvakschakolaar op hot bedioningspaneol

de S-blo!dnd:LcatJ.e op hot bccienin[;spanecl

JJSS-5 oj) hot bc·d:i.cllingc:;panoel; Z:lC yo1'dc:o,' tabol 2

I) '.", 'I ',' i"J}' ."., 1 1 dL I1Lar ne~ ~heCGe (8~ vane

bed i e n j 11 g S P ,If! e e 1; z i e 0 0 k sell 0 m<1 p r i n t 4G (h u 1 p s c 1'1 a k eli n g 011 )
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ting heaft een laag rustnivo (niet inGodrulcto schakelaar) zio oolc

schema

b) naar de plug vaor de startschakelaar (stereo koptelofoonplug); de

plugaansluiting staat op het schema. Sf heeft eon laag rustnivo
......

'1) z,ie voetnoot 30

8) ") 1'1) Ii) oanr de indicatio-LED op het voorfrontje

9) zie voetnoot 27

'0) zie voetnoot J6

~ zie voetnoot JJ
13) zie voetnoot 4-2

15) zie voetnoot 39
c,,). L t 1,0.,)Z1.0 vo e enoo "+(

Ill) 2',1 e vo e tna 0 t 4'5

~) doze aansluiting wordt op deze print nist gebruikt

lO) Zl.f) vo e tno 0 t 24 .

~) via een woerstand van 75 Ohm naar aardo

Zl) "l.&) '~) ~~) /;~) >~) aIle micl'ofoon aansluitingon gaan Berst naar do bedio •.

n ing s schakel aars, c1 aarn a n aal' de koptel (~foonpluggen

( ~l '""CL a c.._11 niet via de ingebouwde schakelaars) an van daar

af naar de micl'ofoons (dit la2tse geldt niet voor de

startpost; doze boschikt niet ovor Bcn ingebouwdo illlcro-

foon)

13) ~~) 3~) ~!) Ii'Y)S3} aIle luidsprekoraansluitingon gaan ecrst naar de lcopte~.

lefoonpluggen (al dan niot via de ingcbouwdo schakclaars)

en van daar af Daar de luidsprekers (dit laatste geldt

niet vaal' de startpost; deze beschikt niet over cen in

gcbouwde luidspl'oker

'14) 4} en") uit tabol LH Dozo drie aansluitingen tezarnen zijn verbon··

den met de niddenaansluiting van do ENe plug

waarop de kabGl naar de 500m post aangesloten

wordt. Do wantelaansluiting van daze plug wordt

verbonden met de aarde van do schakelingon.

2» z i e v 0 0 t n a 0 t 27

~) zio voetnoot 30

1.:1) 15) 5) Dozr:~ dl'ie R?nsluitingc-m tcza.nwn zijn verbondon mot oe midden".

aansluiting van de ENG plug waarap de kabel afkomstig van de

startpost, .:a.l1e;eslotf'il '\Tordt. De rnantelaansJuiting van doze

500f:! post.
';0' 2/" ~)} J Doze drie a&Dsluitingen te ;!,amc'n zijn vOi'bondon mAt do !nidden ...



aangoslotcn wordt. Do mantelaansluiting van deze plug is

verbondell met de aarde van de schakelingen op doze 500m post

~) zie voetnoot JJ

32) zie voetnoot 3G
'n) )1) 1:1.) DeZ9 drie acHlsluitingen tezanfen zijn verbonc1on met de middon-

aansluiting Van de BNG plug waarop de kabel afkomstig van de

500m post aangesloton .vordt. De mantolaansluiting van doze plug

is verbonden met de aarde van de schakelingen op deze lOOOm

post.

~ ~, Dozo drio aansluitingen tozamen zijn vorbonden met de midden

aansluiting van de BNC plug waarop dn kabel naar de 1500m post

aangesloton wordt. De mantelaansluitin~ van daze plug is ver

bonden met de aarda van de schakelingen op daze lOOOm post.

~) zie Yoetnoot 39
~) zie Yootnoot 42

39) 3'f} I~ Dezo drie aEtnsluitingon tezamen zijn vorbonden ITJG't: de midden.,

nan 5J. ui ting van de ENe pl ug waurop de kabel 03.:::'1(0 mstig 'VDrJ de

lOOOrn post aangesloton wordt. Do mantelaansluitine van dGZC V1ug

is verbondon met de aards van de schnkclingen op doze 1500m

po :-::1.:.

Doze drie aansluitingen tezamen zijn vorbondon mGt de middon-

anl1s1uiting vnn cJs 131-:0 plug: waarop do kaLel naar de 2000m po::;t

aa,nt:;0s1oton 110I'dt. De rorl.ntelQfj.nGluitin[~ ,ran clezc~ J)lug is ,'orIOn

bon(lon m(]t de aa.rdo van do schakoli!1Gon op doze 1500m post.

~~) zie voetnoot 4'5

~) zie voetnoot 43

~») l;l) '8'; Doze dris ai'1.Dsluitint;en tozamon zijn vorbonclon met de mlc1den-

aanslld.ting valLdo E'.l\C plug \.'aHl'0p do kabel afkomstig van de

1500m post aangosloten wordt. De mantelaansluiting van de~o plug

is verbondoD mat de aardo van de sch~(elinGen op dazo 2000m

post ..

's~4'I) ~ De,,~o erie aansluitingcl1 tezamon zijn vorbonden met de r.lidden

aansJ.uiting van de BNG plug \inarOp do lea.bol n~taT de centrale

post aangesloten wordt. Do mantolaansluitinG van doze plug is

verbonden met de aarde van de schakelingon op deze ZOOOm post.

~) ziG vootnoot 5fi

~) Boze aansluiting is niet in gebruik op doze print.

~ I) ....'..'1."-.. ., To:-tnoot 56

5""') -\-ia. e'=ll] \,'JGeI'stn.l1d 'van 75 (~~nn) rla.ar' nal""'cja

S"S") !'Ac1.ar d(:~ 1-1':""~ld(~:['1. .. o~'i_c1:~;"Yl)Dtent:LonHJtE31' Or) 11.et l)E-;d=Lonin{~Sl)i.u.lecl

H) S'l) It~ Dcze drie D,an:.;~l uitj,ncon zijn verl)on!.1c!ll mCot do Ii jr:z.ekerillg

a C {j t e T 0 D 1-1 '2 t aa.f} ,:~ ".; !1 '.::, ";";1"') ,f") ',-", {.;~ (,.~ '.<. "'rr ,"::.',-'·l ,"J, C. C 0..• ',.' >,', .'t'" "....:l..~J. ,....)'. 1) (', 1 J" -) - .... 1~,1 (- "l,. P
.J • - ~ I, ...,- - -~ - -.., \0 ~ - _c _ "'~. .:...,1._ .. ,.,U ..~.:': i\,.(! :.t':.l;_U;.:~;:



.L .50

:Ls "7001' ve:chonden met do middonaansluiting van do BNC plug

\vaarop de kabel afkomstiG van do 2000m post aangesloten I·Jor-dt.

De mantclaansluiting van doze plug is geaard.

501) naar de vic:c baanvakschak8laars op het bec1ieningspaneel; zic Q0I-:.:

schoma print 0]

,)0) 5"3) naa.I' del\: 1 van de Snelste-Tijd schakclaal'; zie ook tabol 2 on

h':~t scb(!i:1u van print J..16, hulpschak(~linGen.

bO) 2,:i. c I )

TAB B L 7 Draadkleuren in de centrale

~P

~P -p ..~~" ..p
I.•;

.~ 0 .p '.',-,~ . ,'4'

0 (.) r-l ~..: 0
f-{ r., ,() C) f"-"I.

.0 .D (j) rl ,Cl
0 0.J feD ,0 ..p ill

ti) bD () ·,-l 0.1
oj cD ~._~

'? ~': C ~ •.<
(/) .,.:> "-... -:.~ ,u....

:l ::; o,-j ,..j (1) C.J _('0'" r: 1"-0 f" .•~ '0 ~": i~'-,
r.:! ['j -, (I) 0 (l 0'" (;,..' 0 0 <) ....1.,) (J [j
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2.6 - Samonvatting -

Het doel van do samcnvatting is enkolG kenmerken van het ontworpen on

gerealiseerde systeem nog eens naar voren te halon. Het is niot de

bodoeling om het onthouden van dit ontwerp to bovorderen of om het

nog eens uit te leggen (het effect zou tagengesteld zijn) maar weI

is het de bodoeling de groto lijn in hct-verhaal DOg oven uit de de

tails te lichten 1!2.arin hij ingebed licht 0n hj or en daar oven van

een andere kant to laton zion.

Uit do vele mogelijkheden die or zijn om het probleem zoals hat in

de opdracht geformuleerd is, aan to pakken, wordt direct in hAt b8

gin al een dUidelijke keuze gemaakt: De tellers worden ccntraal gc-

plaatst en weI op die plaats waar do uitlczing gewenst is namelijk

bij dco -wcdstrijdleic1ing in de centrale post. De konsel-.':'-J8I1tios van

doze kouze stekon direct daarna de kop op; de ]Y;:nodi.{,;de invoerc:oge

vens voar de toIlers zullon vanaf do baanpostcn naar de centrale

post gctransporteerJ mooten wordon. In dit vorsing op bladzijds OJ9

wordt direct gekckoc naar de tcchnisch gozion mecst interessante

bewust voorbijGaand aan

De roden V;)Jl OlE'''''' l_·",,-'<:t·io' -is -to·~U7 i· c• "l"--Jr1'~rl i"l t)1.'J"i",C'", l·t:V~ll),"J.... L'...J..-J I., ."" v ....... ~. _ "' oJ.L b v v " .\. v........ ..•.• ! .....~ ... ,.I"c") '-" • &.LL _. _~ .,'>-1

probloom bij tijdmetin{-!: ten behoove van roei\'iEJdstr:J..jc](H)I! • De keu:?,o

serle O';r~rzcndC311 'van dc infoI-matio die de startgcp;ovens en de c1ooT'··

De '111e11' o"j l-I··PO~I-""--;---'LA 'vo-'dt ";'~0'~--;' (ar-'-'" O')l)')c.... . ~ J.. .•J.. _I~~v. ,.' , )., t: .. l-) ....... .L ..... \ "r....... I., (:,) ovcr-

GozondGn (in twas rlchtingeo overigens). Om tach min of weer konti-

nu over to ku.men zcnGon \'lordt gekozon vaor tijdverdelingsmultiplex

dit systoem gelijkc waarde tocgekcnd wordt aan

allo i nIO TIna t1 0, en all e info rma t i 8 0 yen 1 2ingz 3,'.im 0 f oven sn e love r

go stuurd wordt- ( e'l " .,. \., ·'l 1(..'".. \J ~. _ zaggen binnen de duur van het tijdframo

ongcacht of Gcen of slechts weinig of aIle posities ongewijzigd

~ijn). D0 k8U~O wordt vervolgons verdiept door het anntal positics

'V2tn I-j0t t1,jeIfr'1l;'lO 011 c10 lvijz\'0 Vt1.n in'V'uJ.lol1 aa.ll to IJt1SS\J1'1 ['lan de

1·.~nn:--;(~rlo ltarl b.ct eit1c} "flaYI de sY'stcenl()tlt~-Jer'I)SCr10ts \'jox'dt c]a,il (10 f"X".tiT.lO.,,,,

duur bcpaald rekening houdend met de gedachte dat de tijdsduur voor

het overzondon van de inFormatie plus do tijd5duur welke nodig is

OIn ll.t?t ::3if;·nE't .._~_1 \rx'i j ZGlc(}1" van storir~c "'Lo l(ur.inc'n ':..11-fclorscl:1Gidon, ("lui ..."

delijJ( cell {~r"oottc ...",ol"'de 1".:lei.i1f~;1" dient te ziJr! dD.n de rninirnzla]. \i·CI' ...,

Gis t e f'lC (j tn a.Ll1:\ll(o u r:L{~~11.8 i d tI



Hoewcl do gotranspcrteerde gcgevens tochnisch gazierl kourig CBordend

binncnkomen. is or orgaoisatorisch gozien nog niet vool duidelijkhcid

omdat do in£ormatie bijvGorboold nu eens eon wedstrijd over ZODOm be

tre:ft en dan wee I' <}C:11 "\<led stri jd ovo r SO Om , st artend op de lOOOm It jn

en eindigend op de 1500m lijn. Doze ~rganisatorischo onduidelijkhoid

wordt opgalost door binnen het systeem een zogenaamde standaardwod

strijd te cre6r2n. De overgezonden gegevens worden nu zodanig ve~deo].d

dat de als startinformatio bedoeldo gegevons op de startuitgang vor-

schijnen, de 500m informatie op do 500m uitgaDg enzovoorts o

De volgorde waarin en de manier waarop de baangogevens do tellers

mosten besturen, wordt bepaald door do gebeurtonisson op do bann.

Daze gcbeurtenisscn bapalen de randvoorwaarden en daarmee hat systeem:

Maximaal drie ~edstrijden gelijktijdig op de bann bij roeiwedstrijdeD

tot on met zcvcn banen in gebru:J.k en maxima.,.:tl hwe wcdstrijdon g()li~ik

tijdig op de baan bij kanowedstrijden tot en met tieD banen in ge-

bruik. k;on tweeL18 r;:l.ndVOor1d<:w.rdo voor hot systeem is de 1vens om (10

doorkomsten zoewol met &~n knop (seriagobruik) als met meerdere ~nop

pen (maximaal 7, paTTallclgobruik) to kunnen klokken. Boide rnnclvoor-

waarden bepalen hoe de beschikbare stuursignalon doorge10id ~ooton

"\varden narc.!' do tellers en in welko blokkn1 de teller:, gec:coopeerd

mooten 'Jo~'clen. Doze doorloi(JinE~ van gngevons vindt plan-L~.; in "Vij:f

blokvsrde19I's Cal dan l~ -; G t v·j -, 1., l' 1 n '.' C" }',;. 1- 0 1 'I 1') p" '1 ) 1':[·'" t·· 1- -, nJ...... _"c.-. l ..... ~ ... ~'x: ~~~ ~_ ,l.t\... ,,," __ • ~>t.~.. It ~,' .",(_14

nog evon expliciet to vorl;101cl(;n dat cle vijf blokve:nJelors ona:fha!ll·:o .•

lijk ,qc!:'!cen (,m dUE> goon informatie l!1ongon of' uitvisselon, ook niot

','<HUloeI' 81' twee blok1<:CI1 VE.n ioder tri.on banon G\:d'orlneord zi Jll.

De tellers tenslott,'1 vor'werken de aangeboden signalen tot tijden

welke achtcT8pnvolgons op de displays verschijnel1 a1 nnar co1ill1g

de wedstrijdon vorderon. Hoewel dit volkomen lor:;isch geschio<1t vol.~

gens van tevoren opgestclde en vastcclsgdo patronen, lijkt het hGle-

maal niet logisell als men niet p:cecies woot "\ia/; or gaallc10 :LS en ""<li'!.r

de "clou" zit. In deel J is daarom aan de hnnd Van do bedionings_

5.nstructio Gep:;'~Ob?8rd hie:c moor c1uidclijkl.leid tc scheppcn.

Het systoE!:n i~> ton~"lottc aangevulcJ I;let "\·.edstrijdgf)gevens 1·;olke in;je,

voerc1 1vo:c::.1 en bj_j de start en "\·;olko Vloorgegevon .';ordon ondor het b10!(

dat de tijden van do bijhehorende wedstrijd weorgeeft. Een aantal

1\'Gl1~e op zio0h nlot veal betreLkinc: hoLib81-j 0i' do tllc\l1ior van afhandel:cng

van e en \i () C; s t r.1. j d •



In hoofdstuk ;~~J \'Jordt gC3probeerd het systeemont"\~'erp rijp te malum

voor :t'calisering. Aan de hand van databoekenworden stap voor stap

schema 1 s ontworpen en getoetst aan de verwachtingen. Als bJ.:i.jkt dat

de realisering haalbaar is, wordt Ben b1okschemo opgesteld en to~ge

licht zander in die details te treden die weI nodig waren om Zover

te kome n. Al s de ze de 01 on hvcrpen ui tgO'iJG rkt) geboU'-Jd en ge te st zi ,in,
blijken er tWC8 scorten fout0n op te traden 1) ont~erpfouton en 2)

praIeti selle fou ton. De on t'de rp:fouten zi jn nageno eg gehe e 1 te ru.g to

voeren tot onvoldoende totaalovcrzicht in hot CCI'ste ontwcrpstadium

waardoor niet aIle aspecten galijke aandacht kregon. Het is niet mo-

gelijk gebleken achtora£ voldoende compensatie te bieden

realisering van de schakelingen a1 te 'leI' was of de tijd erVDor ont-

brak. De subparagrc..fen 2.3.X.J geven red(~lijk weeL' waar nog Y8x'bwte

ringen aangeb:ca.cbt zouden mooten 'vorden om !tIeer dan 100% tovn~dcn to

kunnol1 zijn. De praktische fouton komen in hoofdstuk 2.4 naar 'loren.

De llitge"J8rkte schema's in hoofc1stuk 2.4 geven de uitcinclelijko 1;oe.-

"J 0 rd e n c1<.:. (; z c be VJ"(:~ c1 :lfS8 il d en 0 vo ro en leom s t if; de vo n,j achi:; ingc n '-J(~ rkol1 •

Dat OI' ecbtor Gon ae.:lt<:tl tegenyal1ers voor1n·w.men, blijkt uit do toe."

lichtingen • Do grootste pcrsoonlijke tcgenva11er blijft echtor het

011'\/0 ri.! ach t gro to pC'; rc en tag e ~:8. to ri aal ui tve.l ...

T)at OV-(~~ ri Gor1 s cl(~} sct)(~ tn~ IS a.nn "\':"ox'a.!1 d.criritCC11 on C; (J l-"l"lc'vig 1·~a.3'~on 1)1:i. jl;,t

ondor r;,s,",,:' u:Lt cen cleol van de "WijziginGon in do print lay-ant '\'!olke

in hoofdstuk 2.5 baschreven zijn.

Ann het eind van dit deal - het a~stlldeerwerk - moet helaas gecon-

statG(~rd Hox'den dat lang niet aIle facetten van het afstudecn'i(~rk

aatl de ordc f!:(;1~Olnen zijn. }let "'VJ(;tD.rorn vall \reel IJral-rtiscl1.C zalc.el1 ont ..",

gaat de; lezer op doze mc~rnGr, b,ocnvol direct gozegd kan "Jorden dat

daze niet van primair belang zijn. Zouden doze onbesproken onder-

'\\'Crp'c311 1'101 op{~':~nomen 1o!oJ:'don~ di1.n zou het: ver[;12g aanmorkelijk in

omvang toel1G!I',3n.

~r zijn cchtar nOG tWCQ onderworpen waal' weI oen dool van djt verslag

de 0 I'd e •
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