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Samenvatting.

In dit verslag wordt een apparaat beschreven,dat tellingen

moet verrichten aan een random signaal,dat afkomstig is

van een vermoeiingsmachine.

Ret tellen kan naar keuze volgens vier telmethoden plaats

vinden,te weten nivo-overschrijdingen,maxima,range count

en range-R count.

De basis voor cen telmethode is de opdeling van de signaal

ruimte in een aantal met behulp van potentiometers

instelbare spanningsnivo's.

De telling vindt plaats m.b.v. 16 zesdecadentellers,die

simultaan wor~en uitgelezen met een printer.

Signalen met een frekwentie tot 5~O Hz kunnen met dit

apparaat worden geanalyseerd.
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Inleic1inr;.

In aansluiting op eerdere afstudeerprojecten ten dienste
van het VermoeiingslaboratoriUJTl \IJH is di t afstudeerVIerk
gericht op het analyseren van het responsiesignaal,dat
ontstaat als een proefstu...1.c of proefconstrJilctie aan een
random varierende- belasting wor-dt onder"lOrpen, om aldus
te komen tot een uitspraak over de te verwachten levens
duur van het metaal c.1. de constructie.
de voorspelling is des te nauwkeuriger naarmate men het
in de practijk verwachte belastingsverloop beter kan
sirouleren in de roeetopstelling.Reeds lang is men ervan
overtuigd,dat een random varierend belastingsverloop
een betere simulatie levert dan de traditionele harmoni
sche exitatie.
De analyse omvat het (vasts)tellen van het aantal keren,
dat een aantal gebeurtenissen eedurende de waarnemingstijd
optreedt.ledere telmethode behelst het tellen van gebeurtm
nissen,welke onderling gelijksoortig ziJn,doch verschillen
t.a.v. ligging en/of grootte.De uitkomsten van een groep
tellingen volgens een bepaalde telmethode verschaffen de
informatie voor statistische bewerkingen,welke op hlLn
beurt weer kunnen leiden tot uitspraken,die relev~~t zijn
uit vermoeiingstechnisch oogpunt.
Voordat tot de uiteindelijke opzet van het apparaat is
gekomen,diende er een a~~tal- beslissingen te worden geno
men t.a~v. de keuze uit een veelheid van telmethoden,het
aantal tellers c.q. simultane tellingen en de maximale
telinhoud.Verder diende een onderzoek plaats te vinden
naax de wijze waarop de tellerinformatie zichtbaar ge~aakt

zou worden en/of geschikt gemaakt voor verwerking via de
computer.
Diverse overwegingen hebben geleid"tot de volgende opzet
v~n het apparaat:
1.Gekozen kan worden uit een viertal telrnethoden,evt.later
uit te breiden Bet een vijfde.Drie telmethoden geschieden
volgens DIN45667.De vierde telmethode is volstrekt uniek
en de relevantie ervan is vastgesteld in in het WH-labora
toriurn.
2.Er is gekozen voor een 16-tal tellers c.q.simultane tel
lingen.Per telling kan tot 1 miljoen worden geteld.
3.In eerste instantie is afgezien van verwerking via de
computer.De diverse tellerstanden worden beurtelings uitge
print op een Fluke printer model 2010A.

Ret apparaat kan worden ingezet bij ~alle in het laborato
rium aanwezige proefopstellingen,welke met een random
varierende belasting worden geexi teercl.'revens kan het exi
tatiesignaal zelf worden geanalyseerd,waardoor het mogeli~
is om een statistische vergelijking tussen exitatie- en
responsiesignaal uit te voeren.·
De bandbreedte van het te analyseren signaal is altijd
kleiner dan 300 Hz.

r'
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1-,:1.Inleiding.

Omdat men slechts een beperkt aantal tellingen si~ultaan

kan uitvoeren,impliceert het toepassen van welke telmethode
dan ook een discretisering van het te analyseren responsie
signaal.Deze discretisering houdt in,dat we ~et spannigsge
bied,dat het signaal kan bestrijken,opdelen i~ zgn. nivo's.
De basis voor alle-t: telmethoden is het vaststellen van nivo I s
in dalende en/of sijgende zin.
Het te analyseren signaal is als elektrische spanning
beschikbaar op de uitgang van een rekstrookjes-meetbrug.
Het signaal omvat een constante component,de(statische)
middellast en een (pseudo)random varicrende component,de
wissellast.Positieve spanningen,c.q.signaaltrajecten komen
overeen met een trekspanning,negatieve met een drw~spanning.

Ret signaal kan zich tussen + en-12 Volt bevinden.
Indien er geen middellast wordt aangebracht,kan het signaal
daadwerkelijk de gehele ruimte tussen + en -12 Volt beslaan.
Zodra er een middellast aanvezig is,beslaat het signaal
slechts een gedeelte van de spanningsruimte omdat dan de
maximale momentane trekspanning(12 Volt)of d:t'ukspanning
(-12 Vol~)de beperkende factor is voor de grootte van de
wissellast, waarvan overigens het be zit V8.J.v:L een symmetrische

amplitudeverdeling is verondersteld.

Dc relevante signaalruimte wordt opgedeeld in een aantal
n~vo's,welke in de vorm van spanningen op de lopers van
potentiometers beschikbaar zijn.ledere loperspanning behoort
bij een comparator welke het overschrijden van het betreffen
de nivo vaststel~.Er zijn 15 p-nivo's beschikbaar waarvoor
geldt:Vp~i-1)<Vpi~Vp(i+1).

Bij ieder p-nivo hoort een q-nivo.De q-nivo's mogen onde~~

ling wel samenvallen,wel geldt de restrictie Vqi< Vpi.
Er is nog een 16-de p-nivo met bijbehorend q-nivo,dat men
vvillekeurie; ergens in de spanningsruimte kan plaatsen, ten
behoeve van referentie-doeleinden.v-lel geldt :Vq16 <' Vp16.
In hoofdstuk 2-2 zal verdeI' op deze zaken worden ingegaan.
Eerst zullen de vier telmethoden worden besproken.

1-2.Nivo-overschrijdingen~

De basis voor deze telmethode is het tellen van het aantal
keren,dat de diverse p-nivo's in stijgende zin worden
overschreden.We voeren de restrictie in,dat overschrijdingen
ten gevolge van kleine signaalvariaties,zoals storingen en
mechanische trillingen van de meetopstelling niet tot
registratie van een nivo...,.overschrijd:i.ng mogen leiden.
Daartoe voeren we een voorwaarde in,welke luidt,dat een
overschrijding van het nivo Vpi eerst dan Hordt vastgesteld,
als het bijbehorende q-nivo,dat een afstand~V onder Vqi is
gelegen,in dalende zin is overschreden.In figuur '1 is de
hysteresiswerking nader in beeld gebracht.Tussen t1 en t2 is
het nivo Vpi zes keer in stijgende zin overschreden,terwijl
er drie nivo-overschrijdingen worden vastgesteld.Alle rela
tief kleine variaties worden niet geteld.Deze variaties zijn
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nu juist afkomstig vanstoringen,van welke aard dan ook.
Indirekt i-Jerkt de hystere se storings-onderdrukkend, maar
verkleint ook de bandbreedte.De kleine snelle signaal
variaties tellen I:-iet mee.Bet sigll<1alverloop volgens de
stippellijn geeft het zelfde aantal nivo-overschrijdingen.
Ret freki'lentiespectrum van het aangeboden signaal, inclusief
aIle storingen,geeft na statistisch onderzoek aanleiding tot
meer nivo-overschrijdingen dan. het aantal,dat VJordt vastge
steld.

1-3.r·1axima.

Bij deze telmethoc.e ivordt vastgesteld hoe vaak er een
maximum optreedt t:ussen twee opeenvolge:ndb nivo I s Vpi e~ '.'
Vp(i+1) .Er zijn 15 p-nivo I s ,dus er I:'orden maxima vastgesteld.
in 14 vensters.Ook een nivo-overschrijding van het hoogste
nivo Vp15 IIJ'ordt als een maximum beschouwd~Voor het tellen
van maxima gelden soortgelijke restricties ~ls bij nivo
overschrijdingen het geval was.

Vr(~+I)----~~----'----------+-~--
'. ~(i.+IJ-

Vpi. .,--+------t---.;.------~--+--~-__:~---.--_\_
V~i

1;1 t i9.2
Een maximum wordt beschouwd als een voorwaardelijke nivo
overschrijding.Er is sprake van. een maximum in het venster
tussen de nivo1s Vpi en Vp(i+1),als tussen de eerste stij
gende overschrijding van het nivo Vpi en de eerstvolgende
dalende overschrijding v~~ het nivo Vqi geen overschrijding
van het nivo Vp(i+1) plaats vindt.Uit fig.2 blijkt,dat er
tussen t1 en t2 vier wiskundige maxiQa zijn in het venster
tussen Vpi en Vp(i+1), waarvan door bovenstaande voorirJaarde
er slechts tweeworden vastgesteld.
Als we van de p-nivo's,welke boven het nulnivo of het DCnivo
(middellastIO) liggen, de bijbehorende q~nivo I slaten samcnv8.1
len met dat nul- of DC-nivo,dan krijgen we een variant,welke
bekend staat als de zero resp.meancrossing peak count-:.
methode.
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1-4.:Oe Rangecount-methode.

Deze telmethode beoogt informatie te verschaffen over het
spanningsverschil tUBsen een re1atief maximUIll en een claarop
volgend relatief minimum.Een zinvolle discretisering van dit
verschil krijgen we door uit te gaan van de opdeling van de
gebruikte spaIlningsruimte in p-nivo's,clie op onderling gelij
ke afstand ~V liggen.Het spanningsverschil, de range,wordt
genormeerd op het aantal vensterbreedtes £lV.
De grootte van een range wordt bepaald door het aantal
p-nivo's,dat op een dalend traject wordt gepasseerd.Dit aan
tal noem3n we j .De relevante spanningsruimte vlOrdt belegd
met 15 p-nivo'soDe opeenvolgende p-nivo's liggen op een
onderlinge afstand t>.V.Indien de spanningsruimte zich uit
strekt van Vp1-~V tot Vp15+6V,dan geldt het volgende verband
tussen j en de rangegrootte:

(j-1)~V<range«j+1)AV ; j=1,2,3, .......• ,15.
De ranges met j=1 worden verder buiten beschouwing gelaten.

De diverse aantallen gemeten j-waarden leiden tot een histo
gram volgens fig.3,vlaarin de gebieden,welke bij een bepaalde
j-waarde hC..L-'en,elkaar overlappen(breedte 2AV) .Door interpola
tie is een nistogram te verkrijgen,dat bestaat uit elkaar
niet overlappende gebieden met de halve breedte AV.
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Evenals bij de eerder besprbken telmethoden doet zich het
probleem voor,hoe de invloed van relatief kleine signaal
variaties,zoals storingen,klein te houd.en.ln" fig-.4a is
sprake van een range met j=8.Een veel kleinere rirnpel in
fig.LI-b leidt ,omdat de rimpel wordt doorsneden door een
p-nivo,tot een range met j=4 en een range met j=5 ..
De maatregel ter bestrijding van de invloed van daze
kleirie rimpels bestaat hieruit,dat het aantal p-overschrij-_
dinGen op een dalend traject slechts als zodanig wordt
opgevat,als op het direct aansluitend stijgend traj2ct ten
minste twee p-nivo's zijn overschreden.Wordt er slechts een
p-nivo stijgend overschreden,dan wordt er gewool1 doorgeteld1
waarbij de e~rste dalende overschrijding wordt overgeslagen.
Dit criterimil toegepast op fig. 4-b leidt tot een zelfde range
als in fig .LI-a.
N.13 .Bij d.e rangecount-methode spelen de q-nivo' s geen enkele
role

1·-~.De Range-R countmethode.

Bij de rangecount methode ging het om de frekwentieverdeling
van het spanningsverschil tussen een relatief maximum en een
daarop volgend relatief minimu~,waarbij een bepaalde ligging
van de range t.o.v. de p-nivo's niet van belang is.Deze tel
methode heeit tot doel om ook informatie te verschaffen over
deze ligging.
Indien we,behalve een range van een bepaalde waarde,ook de
ligging van die range vaststellen,bijvoorbeeld door vast te
stellen, in 1:·Telk venster het aan de range vooraf gaande rela
tief maximum ligt,dan leidt dit tot een tweedimensionele
verdeling.Vle tellen niet het totaal aantal ranges van een
bepaalde waarde~maar tellen de aantallen ranges,voorafgegaan
door een maximum in een bepaald venster.
In fjg.5 is aangegeven,hoe-in een systeem van 6 p-nivo's 15
verschillende rnogelijkheden zijn van een maximum in een
bepaald venster inet aIle daarop volgende rangegrootten .Dit
leidt tot het tweedimensionele histogram volgens fig.6.
Omdat we maar 15 tellingen simultaan kunnen verrichten,
moeten we ons bepaalde beperkingen opleggen.In ons gey-al
beperken we het aantal p-nivo's.De te bestrijken spannings
ruimte wordt wat minder dicht"met p~nivo's belegd.
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De kennis over de ligging van een range met een bepaalde
grootte leidt tot een zinvol:e uitspraak over de verhouding
van de grootte van het maximum,dat de range inleidt(€(max))
tot de grootte van het minimQ~,dat op die range volgt
(U(min)).In het vermoeiingsonderzoek is het zinvol gebleken
om te weten,~oe va~K de aan een range gekof~elde verhouding
(}(min): Ci'(max) een bepaalde "'laarde ~O aanneemt,vlaarbij \:le
naar keuze positieve trajecten(C'(t))O resp.Vi(t)4 0) of
negatieve trajecten(G(t) resp. Vi(t)~O) in beschouwing
nemen.Het signaal wordt zowel positief als negatief gelijk
gericht en naar keuze wordt van een van daze signalen vast
gesteld,hoe vaak tijdens het experiment de verschillende
geoeurtenissen volgens fig. 5 optreden.Het negatief gelijk
gerichte signaal wordt tevens geinverteerd.Uit fig.7 blijkt,
dat we in het geval van een nuldoorgang bij meting aan het
positief gelijkgerichte signaal een kleinere range (R1)
vaststellen dEn in werkelijkheid het geval is(R2):De rauge
wordt bewust afgekapt.

oJ-----I-.....E...-4-~f-------
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2.Beschrijvinf?) van het §:.EParaat.

\ng/l"9 S
Sc.hQ.kt.tiYlS

2-1..

R.C.

2-1.Inleiding •

R_
~220Vt'\J

~--7I PRINTER
"fLUI<E

lo/OA

.Het apparaat dient de in het voorgaande hoofdstuk behandelde
telmethoden uit te voeren,te weten:nivo-overschrijdingen(n.o.}
mo.xima(max.) ,rangecowlt(RC) ,en range-R count(RRC).
De (analoge) ingangsschakeling behandelt het ingangssignaal
Vi zodanig,dat het geschikt is voor toevoer naar de (digi~

tale) schakelingen.
Naar keuze kan een van de vier telmethoden worden uitgevoerd
m.a.w o een van de vier groepen pulsvoerende lijnen wordt
d.m.v. een kabelconnector naar een systeem van tellers
gevoerd.
Er klmnen 16 tellingen simultaan worden uitgevoerd d. m. v.
zesdecadentellers,welke dus maximaal 9990999 gebeurtenissen
(pulsen) kunnen vaststellen.
Een vande 16 tellers (T16) is permanen~ doorverbonden met
de lijn,welke pulsen voert bij nivo-ove~schrijdingenvan het
nivo Vp16. .
Voor de uitlezing van de tellers is de keuze uiteindelijk
gevallen op uitlezing d.m.v. een printer.De tellerstanden
komen in een bepaalde volgorde o~ papier te staan.Omdat
slechts een teller tegelijk kan worden.geprint,houdt de
sturing ook een uitgebreid multiplex-systeem in,dat er ~oor

zorgt,dat beurtelings slechts een teller met de printer is
doorverbonden.
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2-2.De Ingangsschruceling.

Voor een schema van de ingangsschalceling 1tJordt verwezen
naar figuur 8a.

2-2-1.Normerin~

In verband me-t de te gebruiken potentiometers voor het in
stellen van de p- en q-niva's is het zinvol gebleken om niet
uit te gaan van absolute signaal-nivo's in Volts,maar van
relatieve signaal-nivo's,uitgedrL~tin %.De grootste rlumte
die het signaal kan innemen,is een ruimte tussen + en -12 V.
(het geval:~iddellast nul en maximale randam-exitatie)
Deze ruimte omvat volgens afspraak 100%.Het nivo -12Volt
komt overeen met O~,het niva +12 Volt met 100%,derhalve het
nulnivo met 5056.E.e.a. is in het voorbeeld van figuur 9 tar
verduidclijking weergegeven.
De middcllast ligt altijd tussen 25% en 75%.
N.B.Er geldt:Vic-\;)=k~t),vmarbijk de conversiefactor in
Volt/tonf is.
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~-2~?Transforrnatie.

Om redenen,welke samenhangen met de te gebruiken comparato~;

ren,nodig voor het vaststellen van een overschrijding van
een P,- resp. q-nivo ,is het gevlenst om de signaalruimte
zodanig te transformeren,dat de getransformeerde ruimte
slechts positievespanningen omvat.
Indien Vi het ingangssignaal is en er geldt:
-12V~Vi~+12V,dan leidt een transformatie (Vi+12):2 tot een
signaalruim~e,welke tussen 0 en 12 Volt ligt.
Stel we willen een nivo instellen op x% in de originele
ruimte,met een potmeter,welke aangesloten is tussen + en
-12 Volt .De loperspanning is dan: -12+2LJ-x: 100 Volt.
De transformatie geeft een potmeterinstelling van ~~,waar
bij de potmeter tussen +12 en 0 Volt is aangesloten.
We gaan na of x en y aan elkaar gelijk zijn:

-12+24x:100 getransformeerd:
?

(-12+24x:100+12):2 u ~ 12y:100 -+ x=y

Inderdaad leidt de transformatie tot ongewijzigde relatieve
loperstanden van de potentiometers.

?-2-3.De Transformatie-schnkeling.

Het te analyseren signaal Vi wordt via een laagdoorlaatfilter
van het Butterworth-type,gevormd door R1,R2,C1 en C2 met een
afsnij-frekwentie van ca. 500 Hz naar de buffer IC 1 toege
voe~d.Dit werd nodig geacht om storingen,welke via de
signaalleidingen en de aangesloten apparatuur binnen komen,
bij voorbaat te elimineren.De fasedraaiing bij de hoogste
nuttige frekwentie-00mponent(ca.250 HZ) is minder dan 5
graden.
De diodes D1 0n D2 begrenzen het signaal tussen + en -12,6Y.
De spanningsdeler R4-R5-R6 vervult in combinatie met IC 2
de in 2-2-2 b8sproken transformatie (Vi+12):~.

Ret lutgangssignaal van IC 2 wordt via R8 en de Ge-diode D3
tot waarden boven -0,4 Volt begrensd en via S1a en S1b naar
de comparatoren gevoerd. -
In het geval, dat d_e range-R countmethode wordt gebruikt,
wordt een ander signaal naar de comparatoren 10 tim 16
gevoerd.Dit signaal is naar keuze (rn.b.v.S2) het ingangssig
naal voor zover het zich beneden het nulnivo bevindt en door
IC 3 gelnverteerdl en positief gelijkgericht (RR-),danwel
het signaal voor zover het zich bovenhet nulnivo bevindt,
gelnverteerd en negatief gelijkgericht door IC 3 en vervol
gens door IC 4 gelnverteerd (RR+).
In dit geval is geen signaaltransformatie nodig omdat de
gelijkrichting automatisch zorgt voor een signaalruimte,die
ligt tussen 0 en+12 Volt.
Ret is mogelijk om de metingen stop te zetten door het
verbreken van deverbinding tussen designaalingang en de
ingangsprint met een reed-relais.Dit kan'met~de hand
geschieden( start/syop) of rernot~via een relais op.,.-4e
exitatie-apparatuur.Eris v?o:):'zien in een(LED-)indicatie.
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2-2-L~ .De potentiometers~

De gebruikte potentiometers zlJn draadgewonden tienslagen
pote!.:.tioIi:eters \Tan 1 Kob.ill 2 \'!att, ':elks 1;jorclen gebruikt in
combinatie met de ~ial-instelling.Dc lopers van de potentio
meters \'Jordon niet belast cLoor deaaEgesloten comparator,
zod&t het in principe mogelijk is om het ingestelde nivo in
procenten &f te lsz8n.In 2-2-2 is aangetoond,dat de transfo~

matie van de spanningsruimte geen aanleiding geelt tot
interpretatiE ·-problemen in de vorn van e8~1 veTG.nderde rela
tieve potmster-instclling.
De dial-c.flezing maal~t hct instellen van de 10perSpo.ulingen
wet eon (digitale) voltmeter ove~~cdig.Wel \tJordt een eenma
lige interpretatie vereist t.a.v. het in 2-2-1 genoemde
over de normering,en dient rekening te worden gehouden met
een afwijking tussen de dial-instelling en de werkelijke
loperspanning t.g.v. een weliswaar geringe niet-lineariteit.
De potmeters hebben een lineariteit van beter dan 0,25 %;dit
betekent,dat de afwijking tussen de werkelijke en de
IIbedoelde"(ingestelde) loperspanning bij een spanning van
12 Volt over de weerstandsbaan maximaal 30 mVolt kan bedra
gen.
Vereist is,nat de nivo-instelling met een nauwkeurigheid
van beter dan 1% dient plaats te vind6~.

De totale nauwkeurigheid,welke haalbaar is met deze schake
ling,is beter dan 0,5%.
Hiervan is 0,25% toe te schrijven aan de niet-lineariteit
van de potentiometers en 0,25% aan andere oorzaken,zoals
drift in de 12 Volts-referentiespanning en onnauwkeurig
heden in de comparatoren.
Indien we ons de ei0 Vpi)Vqi herinneren,dan dient dit
gewaarborgd te zijn door een instelling van het q-nivo,
welke minsten-s 176 lager ligt dan de instelling van het
bijbehorende p-nivo.
Overigens dienen \ve in onze bescbouwingen ever het vast
stellen van (on)nauwkeurigheden te bedenken,dat ook de
meetapparatuur,bijv. de digitale voltmeter Fluke type 8000
met name in het 20 Voltsbereik een onzekerheid introduceert.

2-2-5.De Comparat~F.en.

De comparatoren,welke toegepast worden,zijn van het tJ~e

HO 3302P van ~10torola,welke vier comparatoren in een
package bevat.De uitgang van een comparator is van het open
collector type.Dit houdt in,dat we een zekere vrijheid hebben
in de keuze van de belastingsweerstand en de voedingsspllil-
ning en biedt mogelijkheden om de comparatoren TTL-compati
bel te maken.De uitgangstransistor kan in verzadiging
voldoende stroom opnemen am tenminste 3 standaard TTL
poorten te sturen.De voedingsspanning is asymmetrisch
(16 Volt),zodat we ervoor dienen te zorgen,dat de spanningen
op de +ingang en de -ingang niet beneden -0,4 Volt komen.
Dit is de reden voor de in 2-2-2 beschreven transformatie.
De ingangsstromen zijn dermate laag «3nA),dat de veronder-.
stelling,dat de potentiometers onbelast zijn,gewettigd is.
In figuur 10 is de schakeling weergegeven van een stel
comparatoren behorend bij het nivo Vpi en het nivo Vqi
(i NO 3302P).
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R2

ft6V 51<.6

Vi.
R1

Vu- (9.)

V-Ui)
V3.i.

+16v
fl2V

Vu.(p)

;
R2

f i~ .10.

De p-comparator is van het inverterende type :])e veranclsringen
van uit- en ingangs(verschil)spanning zijn tegengesteld.
De q-comparatoren zijn van het niet-inverterende type.
Voor de aangesloten TTL-logica is het van belang,dat ~e

stijgtijd van het aangeboden signaal klein is:~<100 nSec.
De comparatoren moeten snel omklappen van Vh (logische 1
~5 Volt) naar Vl (logische 0;0,4 Volt) en o~sekeerd.
In geen geval mag de II s tijgtijg;1I van het anRloge ingangs
signaal van invloed zijn.

----·--Vl)..

VL.+---'"
'=- , I -----. Vi.

~)
~v

In een open configuratie(lvolgens figuur 11 zaJ. de stijgtijd
van het uitg~ngssignaal Vu(t) afhankelijk zijn van de
I;stijgtijci ll Viet) van het aangeboden signaal Viet).
Indien A de versterking Vu:(Vi-Vref) is,dan wordt de
ornklaptijd bepaald door de tijd At,welke het signaal nodig
heeft om een spanningsve;yschil A V=Vi(t)-Vref=(Vh-Vl):A
te doorlopen.Stellen we Viet) constant,dan geldt:

~ Q
At=AV:V, dus: ~t=(Vh-Vl):AVi

Er is een fundamentele begrenzing in de snelheid,als men
bcdenkt,dat de versterking niet constant is:

A(p)=A:(1+pt.) met L.=RC
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Bij exitatie met een stapvormig ingang32ignaal zal de C,
samenhangend met deze dominante tijdconstante,via de bij
behorende R moeten worden opgeladen resp. ontladen tun.
spanningen overeenkornend met de situaties Vu=Vh en Vu=VI.
Deze tijdconstante is de fundamentele begrenzing voor de
haalbare slew rate.De MC 3302P-comparatoren zijn zeer snel.
De ongunstigste slew rate bedraagt 200 Volt/psec.
Indien men deze maximale ornklapsnelheid(slew rat6) wil
1?ehalen,dan is het zaak om de snelheidsbeperkende fa.ctor
Vi (t) te elirnineren .Dit vwrdt verkregen door toepassing
van meekoppeling.De meekoppeling verhoogt de snelheid,maar
introduceert hysteresis,welke van invloed is op de nauw
keurigheid van de ligging van het omklapnivo.

~
I< Vu:Vi=bA:(1-bAk)

V~ ++ b ~ Fl Vl.t, V+( q)=b(Vi+kVu)
V+(i)

Voor de q-comparator uit figuur 10 geldt:

V+(q)=ViR2:(R1+R2) +Vu(q)R1:(R1+R2) (superpositie-beginsel)

dus: V+(q)=(Vi+Vu.R1:R2).R2:(R1+R2)

Gelijkstellen met de formules van het meegekoppelde
systeem volgens figuur 12:

b=R2:(R1+R2) en k=R1:R2. Iviet R2»R1 is b~1.

Voor de grootheid bAk vinden VJe dan: bAk~AR1 :R2.
Indien we voldoen aan deloscilleervoonJaarde" bAk),1,dus
AR1:R2~1,dan zal het ornklappen snel plaats vinden.
Gekozen is voor R2:R1=1000.

Onder verwijzing naar het pulsdiagram van figuur 13 en de
comparator-schake ling van figuur 10 willen we d
omklapnivo's Vi(t1),Vi(t2),Vi(t3) en Vi(tL~1 voor
t1<t2<t3<t4 berekenen.

VIA. (p)

J
Vt~~ 5V

Vc.=ov

Vu.(!)

1
L Vh~>V

VL =oV

-1:.1 t:z. -t~ t"l

f i9· 13

•
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Criterium voor het omklappen van de q-comparator is:
V+(q)= ViR2:(R1+R2) + Vu(q)R1:(R1+R2)=Vqi ••••••••••••• (1)
Het omklappen van de p--comparator \V'ordt bepaald door:
V-(p)~V+(q)=V+(p)=Vu(p).R1:(R1+R2)+Vpi.R2:(R1+R2)••••• (2)
Dit geeft met (1):

Vi.R2:(R1+R2)+Vu(q).R1:(R1+R2)=Vu(p).R1:(R1+R2)+

+Vpi.R2:(R1+R2) •••••••• (3)

Uit (.?) volgt ,dat het omklappen van de p·-comparator
samenhangt met de toestand Vu(q) van de q-comparator.

Voor het omklap-nivo Vi(t1) vinden we,met Vu(q)=Vl~O

in (1) ingevuld:

Vi.R2:(R1+R2)=Vqi,dus Vi(t1)=Vqi.(1+R1:R2) ••••••••••• &(4)
analoog~met Vu(q)=Vh in (1) ingevuld,vinden we voor Vi(t4):

Vi(t4)=Vqi.(1+R1:R2)-Vh.R1:R2 ••••••••••.••.••••••••.•• (5)

Vu(p)=Vh en Vu(q)=Vh ingevuld in (3) geeft:

Vi(t2)=Vpi 0 ~ ., (6)

Tenslotte vinden we voor het omklap-nivo Vi(t3) me~

Vu(p)=Vl=O en Vu(q)=Vh in (3) ingevuld:

Vi(t3)=Vpi-Vh.R1:R2 ••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••• (7)

De nau'vvkeurigheid van de omklap-nivo's Vi(t2) en Vi(t3)
is vaIl belang.Altijd moet gelden: t1(t2 en t3<tL~.

De in 2-2-4 gesteld~ eis over de relatieve instelling
van p-nivo en bijbehorend q-nivo waarborgt ~et tijdig
omklappen in voldoende mate.

Ret emklappen van de p-comparator op het tijdstip t2
geschiedt in principe bij de ingestelde waarde Vpi.
Dit is bereikt door de -ingang van de p-comparator niet
rechtstreeks met Vi te verbindoh,Baar met de +ingang van
de q-comparator.

Indien R2:R1=1000 en Vll=5 Volt,dan geldt voor het omklap
nivo Vi(tL:-):

Vi(t4)=1,001Vqi-5 mVolt.

Bij een systeemspanning van12 Volt(~ 100;6) zal de
absolute onnauvJ1~eurigheidniet groter dan 0,19& zijn.
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2-2-6.De Pulsvormers.

Ten behoeve van de schakelingen,welke de rangecount
methode realiseren,zijn TTL-compatibele pulsen nodig.
Twee typen pulsen worden er gemalli~t.

De A-pulsen ontstaan bij passage in dalende zin van een
p-nivo,de B-pulsen bij passage van een nivo in; stijgende
zin.Daartoe worden de uitgangen van de p-comparatoren via
de weerstanden R16 tim R30 gesommeerd en verzwakt,zie
figuur13a.
Aan de uitgang van IC 5 ontstaat dan een trapjeskromme,zie
figuQr 14,welke hiervan een voorbeeld geeft.
We dienen hierbij te bederu{en,dat zowel de p-cornparatoren
als de sornmatieschakeling het signaal inverteren.
De grootte van ~V is begrensd,omdat we rekening dienen te
houden IT,3t de uitsturingsgrens in negatieve richting van
IC 5 (c&. 15 Volt).Een verzwakkin6 van ca. 5 maal is
gewenst.
Het trapjes-signaal wordt gedifferentieerd via C11 en
R35 en R34.
Dit gedifferentieerde signaal wordt toegevoerd aan een
tweetal comparatore.n van het eerder ·oesproken type EC3302P
(IC 6).

Normaal zlJn de uitgangen laag.Zodra het bij een comparator
behorende omklapnivo \Jordt overschreden,zal de betreffende
uitgang hoog worden.
De ligging van de o~~lap-nivo's,welko~p~ld worden door
de spanning op het knooppunt R35-R36 resp.~R33-R34,is

zodanig,dat er een goede.storingsmarge ontsiaat:
De pulshoogte op het knooppunt R34-R35 moet tenrninste
ca. 400 mVolt zijn om een A-puis of een B-puls tot
gevolg te hebben.Anderzijds mag de spanning 0ver R34 resp.
R35 weer niet te groot zijn:We 4ienen een marge in to
bouven om ten aTh.le tijd.e van een puis verzekerd te zijn.
Indien de flanken van het trapjes-signaal nl. niet snel
genoeg zijn, zal de hoogte van de puis op het knoopplmt
R34-R35 lager zijn dan de flankhoogte AV van het trapjes
signaal.
De hysteresis van d.e comparatoren is Vh.R37:R38 respQ
Vh.R39:R40;met Vh=5 Volt is dit ca. 100 mVolt.
De grootte van ~V is ca. 700 mVolt.
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2-3.Nivo-overschrijdingen.

De set-reset-flipflop vormt een essentieel onderdeel van de
hierna te bespreken digitale schakelingen.Ze VJordt opgebouwd
uit twee NAND-~oorten(zie fig.15).

5 ---i

R ----fl-__

fig.15

S R Q Q
o 1· 1 .)
100 1
1 1 x x
001 1

waarheidstabel

Indian zowel S en R hoog(logische 1) zijn,b~staat de
geheugenwerking hieruit,dat de toestand (Q,Q) bepaald
wordt door die ingang,welke het laatst laag ilogische 0)
was.Indien ~e set~ingang S dit was,geldt:(Q,Q)~(l,O):

de.flipflop is ~eset~was dit de reset-ingang R,dan is de
fl~pflop geresev:(Q,~)=(O,l). _
Er is nog een derde uitg~~gstoestand denkbaar,nl.(Q,Q)=(1,1~
Dit_treedt op,als S en R tegeIijk nul zijn.De toestand
(Q,Q)=(O,O) kan nooit optrecten.Een en ander voIgt uit de
waarheidstabel van fig. 15.

De set- en resetsi~nalen komen-aangepast op TTL-nivo
rechtstreeks van de p- resp. q-comparatoren.Het setsignaal
wordt door d~ inverterende D-comparator met referentie- 
spanning Vpi geleverd.Het resetsignaal is afkomstlg van de
niet-inverterende q-comparator met referen-tiespmming Vqi;
4 1 2 1 C .....= , "", o.
Indian we bij sijgende passage van Vpi setten en resetten b~

dalende passage van Vqi,dan is het aantal pulsen op Q gelijk
aan het aantal nivo-overschrijdingen van Vpi,zoaJ.s in 1-2
omschreven.Dit is nog eens geIJ.lustreerd in het tijddiagram
van fig. 16.

Vqt _I:-----\....-;f--J:......,I--~r_

R"
o
'1----.

So
-1- .._-------,

Qo
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Voor de nivo's 15 en 16 is dit op deze wlJze gerealiseerd.
Bij de nivo's 1 tim 14 wordt van de zelfde comparator
signalen gebruik gema~~t,doch de schakeling is wat uit
voeriger i.v.m. combinatie met de schakeling voer het
vaststellen van maxima(zie fig. 17).

~lf p~ qt Q Go
..n . I 0 0 f

S Q tpc;\..t. I I X X
0 , , 0

R Q

A

v.> 0

f i9· 11
De set-ingang wordt nu via een irverter en een N~~~-poort

met de p-comparator-uitgang verbonden.Het setten geschiedt
als voIgt (zie het pulsdiagram van fig. 18):De flipflop is
gereset en dus:Q=1.A wordt hoog bij stijzende passage van
Vpi en daardoor wordt S laag:de flipflop wordt geset.
Direkt nadat de niem-ie toe stand Q=O is verkregen, \\Tordt S
weer hoog.Aldus wordt een setpuls verkregen illet een puls-

.duur van ca. 40 nSec.,welke ook veor het setten resp.
resetten van flipflops van de maxima--schakeling Hordt
gebruikt.Eenmaal geset zal geen nieuwe setpuls op S
ontstaan voordat de flipflop gereset is geweest.

l r p~

v<o

.J LQ. o------+------"'"""""i~-~• .J.~

\/>0 v<o

Vpi.>Vqt.

:

Vp~

Q:Jl.. I l r
A -1

0

~----u us 0

R:--u U L r
t i9 18
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2-4 "t1axima.
In 1-3 is uiteengezet,hoe een maximuni gedefinleerd is.
Een maximum treedt op,als het ingangssignaal Vi de nivo's
Vpi in stijgende zin en Vqi in dalende zinpasseert zonder
tussentijds het nivo Vp(i+l) te overschrijden.De schake ling
voor het vaststellen van rr:o..:xima is als volgt(zie fig.19):

Rb~---t"---

n-o--- Qbi

....
Sbil Sbi2 Rbi Qbi Qbi

0 0 1 1 0
1 0 1 1 0
0 1 1 1 0
0 0 0 1 1
1 0 0 1 1
0 1 0 1 1
1 1 1 x x
1 '1 0 0 1

waarheidstabel Bi

lr i-
s i.1 Jl

QCl Sbi.:l. Q\)" "",ax.
R.bi. . Q.b~ tr bi

L.

fig.19

Aan de schakeling volgens fig.17 uit 2-3 is een tweetal
flipflops toegevoegd.De flipflop Bi wordt door de zelfde
signalen geset resp. gereset als de nivo-flipflop Ai o

Een derde flipflop, de blokkad.e-flipflop Ci, zorgt ervoor,
dat het resetsignaal op het punt Rbi van Bi geen 1/0-over,
gang van Qbi geeft,indien tussentijds het nivo Vp(i+l) is
overschreden.Ci wordt geset door de puIs Sai(Qci=Sbi2=1)
en gereset door de puIs Sa(i+1),zie fig.20.Als Sbi2 door
het resetten van Ci nul is,zal het laag worden van REi
geen resetten van Bi tot gevolg hebben;Qbi blijft 1,qbi
wordt nu ook 1,zie de waarheidstabel van fig./19.De blok-
kade \'Jordt opge~1even,als Vi het nivo Vpi hernieu\tJd j

stijgend passeeI't .Het acmtal cycli 6/1/0 op Qbi is het
aantal maxima ia het venster tussen Vpi en Vp(i+l).
De maxima, welke optreden in het "vensterll boven Vp15,zijn
identiek aan nivo-overschrijdin,:jen van Vp15-Vq15(telpuls
tpab15).

De resetnuls voor blokkade-flipflop C14 wordt rechtstreeks
van de" uitge.ng .van" comparator p15 betrokken.
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2-5.Rangecount ..

Deze-in 1-4 be8proken-tclmethode wordt uitgevoerd m.b.v.
de in fig.21 weergegeven schakeling,die uit drie gedeelten
bestaat:
1) een stuurschakeling
2) een binaire teller en
3) een elektronische schakelaar.

2-5-1.De stuurschakeli~

Deze is opgebouwd uit de als inverters gebruikte poorten
K1,K2,K3 en K4,een oneshot gevormd door K5 en K6,de
poorten P1 en P2 en een schuifregister,dat samengesteld
is ui t twee J -K master· -slave-flipflops.
De A- en B-pulsen,afkomstig van de in 2-2-6 besproken
pulsvormers,worden toegevoerd aan de inverters li3 en_K1,
die een Schmit-trigger\'lerking hebben.De pulsen A en B
worden~ervolgens weer geInverteerd door K4 resp. K2,zodat
aan de uitgang v&n K4 en K2 weer A- en B-pulsen verkregen
worden.De £eden van deze voorziening is enerzijds het reali
seren van A-pulsen,andcrzijds om verzekerd te zijn van korte
stijg- en aivaltijden.De eigenlijke pulsvormers bevinden
zich namelijk op de ingm1gsprint.
De stuurschakeling omvat verder de poorten P1 en P2.Voor
een NA~D-poort geldt onderstaande waarheidstabel:

X1 X2 Y
001
101
o 1 1
110

VIe zien,dat Y::::1 als X2:::0(de poort is 1icht) en Y::::X1 (de
poart is open),als X2::::1.0nder bepaalde condities zal poort
P1 pulsen naar de elektronis~he schak:elaar en poort P2
nasr de binaire teller toevoeren.Deze condities zijn vast
gelegd door <1e toestancl van het schuifregister.

\'1e zullen nu nader ingaa..."'l op de in 1-4 besproken methoden
t.a~v. het vaststellen van een range.Wanneer het ingffi1gs-

. signaal Vi een p-nivo passeert,wordt een puIs afgegeven.
Op een stijgencl traject van Vi ontstaan de B-pulsen en op
een do.lend traject de;; A~pulsen.Dc grootte van een range
vlordt bepaald <loor het aantal A-pulsen tussen een relatief
maximum en een relatief minimum.De eerste A-puIs hierbij
wordt niet geteld.Met welke range men te maken heeft,wordt
vastgesteld op het tijdstip,dat de tweede puIs uit een
niet onderbroken reeks B-pu~sen optreedtcOp dit moment
geeft een v~n de uitgangen van de elektronische schakelaar
een telpuls af.
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Op het schuifregister is onderstaande waarheidstabel van
toepassing:

Q2 P1 P2 Reset
o open dicht ja(1)
1 dicht open nee(O)

Q1 Q2
o 1
1 0

o 0 1 open di0~t nee(O)
o 1 0 open dieht ja(1)

op de 1/0-overgang van de 0/1/0-

Q1
1
o

Tijdens en no. preset=O:
Tijdens en no. clear=O:
Van uit clear-toestand
na eerste clockpuls: 1
idem,na tweede e.v.: 1
De nieuwe situatie ontstaat
clockpuls.
De clockpulsen voor het register zijn de uit inverter K2.
afkomstige B-pulsen.
Het presetten vindt plaats door de RC-combinatie bij
inschakelen van de 5 V-voedingsspanning.Daarmee wordt de
binaire teller gereset(R01=R02=1).
De clearpulsen zijn de pulsen A(~),welke door de oneshot
K5-K6 zijn gemaakt uit de A-pulsen,afkomstig van inverter
Qp de 0/1-overgang van de eerste A-puIs ontstaat een puIs
A(~) ,1:Jelke het register cleart en d.e reset opheft .Poort P2
staat nu open en er kunnen A-pulsen [~eteld \vorden.
De eerste :s..-puls no. een serie A-pulsen sluit poort P2 en
opent poort P1.Een evt.daarop volgende B-puls kan de
elektronische schakelaar bereiken en aanleidin~ geven tot
een telpuls.~it gebeurt ook daadwerkelijk indien de twee~e

B-puls optreedt.Direkt no. deze puIs wordt de teller
ge~eset en de evt. volgende B-pulsen bereiken via de nog
steGds olJen staande poort P1 de niet gebruikte uitgang AO
van de elektronische schakelaar.
Indien echter no. een B-puls een A-puIs optreedt,gaat P2,
welke bij de eerst0 B-puls dicht was,weer open.
De binaire teller telt gewoon door,waarbij de bewuste
eerste A-puIs no. de B-pills overgeslagen wordt.
Dit is de rimpel-o:r.lderdrukking,vTaarvc;..:rl in figuv.I' 4b uit
1·_LI- sprake was.

2-5-2.De binaire teller.

Deze wordt gerealiseerd met een IC type 7493N.
De 1/0-overgnngen van het uitgangssig,'naal van poort P2
worden geteld. .

2-5-3.De elektronische schakelaar.

Deze schakelaar is van het type 74154=9311.
In wezen is eli t ee11. schakelaar met 16 standen met G1-G2
als moedercontact en de punten AO tim A15 als schakel
contacten.
De schakeltoestffild wordt bepaald door de-van de binaire
teller afkomstige-4 bits in~ormatie,zie de waarheidstabel
op de volgende bladzijde.
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DeB A G1-G2 AO A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12
x x x x ...,

1 1 1 1 1 1 1 1 ...., 1 1 1 1 enz.I I

o 0 .0 0 0 0 1 1 1 1 1 /1 1 1 1 1 1 1 enz.I

000 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 enz o
001 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 enz.
001 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1- 1 1 1 1 ~1 enz.o 1 o 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 enz.o 1 o 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 enz.o 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 enz.
o 1 1 1 0 1 1 1 ~I 1 1 1 0 1 1 1 1 1 enz.
1 000 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 enz.
1 001 0 1 1 1 1 ..., 1 1 1 1 0 1 1 1 enz.I

1 o 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 enz.
1 o 1 1 0 1 1 1 1 1 'I 1 1 1 1 1 0 1 enz.
1 1 o 0 0 1 1 1 1 -:L 1 1 1 1 '1 1 1 0 e1:'0.

,- 1 1 o 1 0 aIleen A13 nul
1 1 1 0 0 aIleen A14 nul
1 1 1 1 0 aIleen A15 nul

Op de uitg8ng Ai (i=1,2, ••• ,14;de uitga11.gen AO en A15
\Vorden niet gebruikt) ontstaat een puls,die vastlegt,
met welke range we te maken hebben.
Een puIs op Ai geeft een range met j=i+1 aan.

In iiguur 22 is een voorbeeld gegeven.
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2-6.Ran~e-R count.
Zoals in 1-5 is uiteengezet, \'Jordt het optreden van een range
van een bepaalde grootte gekoppeld aan de ligging van het
relatief maximu~,dat aan die range is voorafgegaan.
De diverse gebeurtenissen, YJelke moeten worden vastge steld,
en vervolgens geteld,zijn omschreven in 1-5(fig.5).

In fig.23 is de schakeling weergegeven.Deze omvat, de oneshots
081 tim 085,de set-reset-fli~flopsFF1 tim FF5,de poorten L1
tim L4 en L6 tim L15,de set-reset-flipflop FF6,de inverters
L16 tim L19,de als inverter geschakelde poorten van het
open-collectortype L20 tim L23 en de oneshot 086.
Op de 1/0-overgang van een bepaalde maximum-telpuls tpb
ontstaat via de aangesloten oneshot een O/1/0-setpuls
voor de flipflop,die met de bewuste oneshot is verbonden.
Zodra een maximunl optreedt, \'Jordt dus een van cle flipflops
l!'F1 tim ]']'5 geset, ;'Jaardoor de met de Q-uitgang van deze
flipflop verbonden poort(en) wordt(worden) geopend.
Op het maximum voIgt een range,welke met een telpuls
tpc gepaard gaat.Deze range-telpuls wordt door e~n van de
poorten L16 tim 1119 gelnverteerd en na.ar een met deze poort
verbonden gT,)ep poorten, 'tJaarvan er een open is ~ toegevoerd.
Op de u.itgang van deze poort ontstaat een telpuls,die de
bewu.ste range-R moet aangeven.
Zodra een range-telpuls optreedt,ontstaat een 1/0/1-puls
op het knooppunt van de uitgangen L20 tim L23.
De 0/1-overgang van deze puIs leveT't via de oneshot 086
een resetpuls voor de flipflops FF1 tim FF5.
Op deze wij ze worden de range-R-telpulsen, samenlw.ngend met
de gebeurtenissen 1 tim 4 en 6 tim 15 uit 1-5 gemaakt.
De telpuls tpd5 kan eenvou.diger worden gemaakt,omdat een
ra.nge met j=6 aIleen optreedt in combinatie met een rnaxim1Lll
in het venster boven Vp15( tpc 5 en tpab-15).
Indien er zo I n maximum optreedt, llJOrdt de flipflop FF6 via
085 geset.FF6 wordt gereset door de telpuls tpc5.
Op de Q-uitgang van deze flipflop ontstaat dan telpuls
tpd5.
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2-7.rret tel- en registratiegedeelte.

De schakelingen in dit gedeelte dragen zorg voor de uitvoe
ring van de 16 simultane tellingen met een 16-tal zesdecadea
tellers en het beurtelings 'uitlezen van de tellerstanden
met behulp vaneen Fluke printer model 20~OA.

Achtereenvolgens komen aan de orde:
1.de tellers
2.de multiplex-schake ling en
3.de st~ITing"van de printer.
Voor de principeschema's,welke dit gedeelte betreffen,
wordt verwezen naar de figuren 24 en 25.

2-7-1.De tellers.
De simultaan te tellen groep gebeurtenissen,samenhangend met
een bepaal.ie gekozen telmethode,is vertaald in"een groep van
15 TTL-pulsen tpi van het type O/1/0,c1anwel van het type
1/0/1 , af:ilankelijk van de gekozen telmethode.
In het geval van nivo-overschrijdingen 8Il maxima is er" sprake
van 0/1/0-puls3n ~et een random tijdsduur van de puls;in het
geval van range count en range-R count treden er 1/0/1-pulsQn
met een vaste pulsdpur op.De fe~teli,ike keuze van de te
gebruiken telmethode wordt geda~~ door het aanbrengen van
een kabelconnector in de desbetreffende printconnector 8

De teller T16 is permanent doorverbonden-met b.et punt,dat
nivo-overschrijdingen van het referentie-nivo Vp16-Vq16
voert(telpuls tpabcd16).

Iedere zesdecadenteller is opgebou~d uit zes asynchrone
10-tellers van het type 74-90N .Er \'lordt geteld op" de 1/0
overgang van de op d.e ingang staande telpulG tpi.
De tellerstand is ill BG:J-parallelvorm beschikbaar,m.a .. i,'l.
per decade zijn er vier uitg8.11.gen aam·.ezig,welke in binaire
code e~n van de getallenO,1, ••• ,9 voeren.
(BCD=binary coded decimal)
Ret uitlezen van de teller houdt het doorvex'binden in van
de lijnen Tn-1 tim Tn-24- met de printer.
Ter verhoging van de storingsongevoeligheid is de teller
ingang via een zgn. pull-upweerstand aan de 5 V-voed.ings
spanning gelegd.
De resetingangen van de zes tellers zijn onderling doorver
bonden.De teller verkeert in reset-toe stand
(BCD:OOO,OOOOoOOOOoOOOO.OOOO~OOOO;decimaal:OOOgOOO),
als de reset hoog is of gevleest, terwijl nog geen telpulsen
tpi zijn am1.geboderi.
De reset/count-functie wordt verzorgd door een schillcelaar
met vier secties.ln de stand Ilcountli \'lorden de reset
ingangen groepsgewijze aan de TTL-nul gelegd,in de stand
IIresetll aan de TTL-plus via een weerstand van 820 ohm;
in deze stand leiden toegevoerde telpulsen niet tot een
verandering in de tellerstand.
De reset-lijnen zijn ter plaatse van de connectors met
elco's ontkoppeld,dit om stoorpulsen op deze lijnen te
onderdrillcken.Deze stoorpulsen zouden aanleiding kunnen
geven tot een ongewenste res~t,waarbij de tellerinformatie
vroegtijdig verloren zou gaan. "
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N$B .Ter verct1;j.delijking van de BCD-code het volgende
voorbeeld: indien er 98191.1-6 pulsen zijn geteld ,dan
voert de teller de BCD-informatie(8421-notatie):

1 0 d 1.1 0 0 0.0 0 0 1.1 0 0 1.0 1 0 0.0 1 1
~n-2J+

~
Tn-1

2-7-2.De multiplex-schakeling.

In 2-7-1 is·reeds opgemerkt,dat het tutlezen van een
teller via de printer het doorvex'binden inhoudt van 24
lijnen met de printerelndien we achtereenvolgens 16
tellers willen uitlezen,dan houdt de schakeling in
principe het elektronisch analogon in van ee!1- schaY.:elaar
met 24 secties,24 moedercontacten en 16 standen.
Een elektronisch alternatief voor deze schakelfunctie
is enerzijds het gebruik maken van een 2LI--tal 16 kanaals·
selectors van het type 74151, anderzijds het; toepassen Vill:

NAJ'ID-poorten als elektronische schakelaars.
Bij de uiteindelijke keuze is doorslaggevend ge\o,eest de
eenvoud van de bedrading en de storingsongevoeligheid.
Dit heeit geleid tot gebruikmaking van 2Lj·x16=38L~ NAND
poorten van het open-collectortype(96 IC's 7401) in
combinatie met 24 inverters(6x7400).

1~ hoog(~~,5 volt) resp. 1>0
O~ laag(~0,4 volt) resp. 1=0

8
fig.26

Voor een NA~~-poort(zie fig.26) geldt:

~A:B e~ dus Ib=A.B

Van NAND-poorten van het open-collectortype kunnen de uit
gangen zonder bezvJaar ,,·,orden doorverbond.en.,
Dit in tegenstelling tot de. standaard-totempaal-uitga.ng.
Voo~C' t\'Jee poorten 1 en 2, \Imax'van de uitgangen zijn doorver-:
bonden~open-collectoruitgang:externebelastingsweerstand is
noodzakelijk) geldt:

Ib1=A1 e B1 en 1b2=A2.B2,dus:
U~A1 .B/i+ l.2 .B2

u.

In fig.27 is het knooppunt UJ<gevolgd door een inverter.
Er geldt:

U=A1.STR1+A2.STR2

5,~~=l

fig.27
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Ret aantal op het knooppunt UX aangesloten poorten is naar
willekeur uit te breiden.lnons geval sluiten we 16 poorten
aan op het Pllilt U~Van de twee ingangen per poor~voert ~en
ingang de te schakelen informatie An,de andere pool'tingang
het stu'JJ'signaal STRn(strobe).
Voor Um geldt:

Um=A1.STR1+A2.STR2+ •••• +A16.STR16

We dienen te bedenken,dat het hier gaat om het schake len van
binaire informatie:An=1 of 0;STRn=1 of O,en dat de uitdruk
king voor U de logische OR-functie inhoudt.
In plaats van An voeren VIe de informatie Tn-m toe met
m=1 ,2, 00 •• ,2L~.De punten Urn voerende BCD-informatie, \'Jelke
naar de printer wordt toegevoerd •.
In he'i; pricipeschema van fig.25 is de matI'ix anngegeven
van .24 rijen en 16 kolommen;~elke aldus ontstaat.
Voor de 3ignalen STRn(n=1,2, •• ,16) is het belangrijk,dat
beurteliagsslechts 6en der signalen 1 is terwijl aIle
andere 15 0 zijn(mutually exclusive).
Als STRn 1 is,wordt de n-de kolom geschakeld naar U1 tim U2~

m.a.w. ds teller Tn killl worden uitgelezen(uitseprint).
De STR-signalen worden in het printc~-stuurgedeelte

gerealiseerd.

2-7-3.De sttiring VEm de printer 0

De Fllliee printer 2810A wordt gebruikt. voor het uitlezen van
de tellers.De stuurschakeling,zie fig.24,realiseert het
printcommando,dat het printen van de op de printer-ingang
aanwezi~e BCD-informatie tot gevolg heeft,en ontleent aan
het BUSY-signaal,dar. van de printer afkomstig is,het signaal
STRn via een binaire teller en een elektronische schakelaar,
en de inverters N1 tim N16.
De opzet is,datna een printcommando achtereenvolgens alle
16 tellerstanden worden uitgeprint.Tijdens de waarnernings
periode is het dus ten allen tijde mogelijk om tussenstanden
van de tellingen te registreren.De totale tijd voor het
printen van 16 tellerstunden is ruim 6 seconden.
De printcyclus wordt gestart door het indrukken van de
bouton II print ll op het voorpaneel,vJaardoor op het punt U32
een printcommando-puls ontstaat.\r!e nemen aan,dat de binaire
teller gereset is geweest en dus STR1 hoog(voor de werking
van de binaire teller in combinatie met de- lektronische
schakelaar 74154=9311 wordt naar 2-6-2 en 2-6-3 verwezen),
zodat teller T1 wordt doorverbonden met de prititer.Deze
heeft na het commando de BCD-informatie in zijn geheugen
o~gesl8.gen en de BUSY-lijn Vlordt laag.Het pririten duurt ca.
375 mSec.~et be€:.inctigen van het printen(van teller T1)
wordt de BUSY-lijn hoog. .
Er gebeuren nu twae dingen:
1.Ret BUSY-signaal uit inverter, a wordt aan de binaire
teller 7493toege~deDe 0/1-overgang van BUSY,dus de
1/0-overgang van BUSY,doet de teller naar de stand 0001
verspringen en STR2 wordt hoog:de teller T2 is met de
printer verbonden.



2.De 0/1-overgang van. BUSY activeert de uit d8 poorten
a en b gevormde oneshot, \'1e1ke een l'.8.INTo-puls via de
inverter c en de open staande poort d op punt U33 oplevert,
welke eveneens een printcommando voor de printer vormt
(Het eerste commando uit een printcyclus is een IJRINT-puls).
De J5RINT-pu1s wordt aan de uitgang van poort b vertraagd
door de RC-com~inatie van 390 ohm en 1 pF om ervan verzekerd
te zijn,dat en printcOID!tlando pas ontstao.t,als de volgende
teller staat voorgeschakeld."A1dus worden zo al1e tellerstan~
den ui tgeprint .No. de 16-de 0/1-overgang van BUSY is de -
stand van de binaire teller 0000 en daardoor gaat poort d
dicht .De PRJ] T-puls, welke op diezelfde overgang ontstaat,
bereikt U33 niet en de printcyclus is be~indigd.
Het pulsdiagram van fig.28 dient ter illustratie.
De binaire informatie van de 7L.j·93 vwrdt aan de _OIDzetter
74185 toegevoerd.De BCD-informatie aan de uitgang hiervan
dient voor de kanaalnummering(channel adress).

De PRINT-puls,welke op de 16-de 0/1-overgangvan BUSY
ontstaat, vwrdt be~l1..'.t voor het realiseren van een lI remote
paper advance"-puls.van 500 mSec.,welke een verticale
spatie tot gevolg heeit tussen de blokken van 16 tellerstan
den.De B-ingang van de oneshot 74121 wordt met PRINT-pulsen
gestuurd,de ingang A1-A2 met AO van de 9311.
Er is alleen oneshot1tJerking op de G/1-overgang van B
indien A1-A2 laag is,dus bij een tellerstand 0000.
In a11e andere gevallen is er geen oneshot1rlerking
(inhibit). .
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2-8.De voeding.

van +12 V,
voor de

cen spanning

Dit gedeelte verzorgt de diverse voedingsspanningen
analoge en digitale scbakeli.ngen, zie figuur 29.
V~or het analoge gedeelte zijn spanningen nodig
-12 v,-16 V en +16 V.De spaAning van +12 V dien
potentiometers.Voor de digitale schakelingen is
van +5 V nodig.

voor de

De spanningen + en -16 V worden in verband met de geringe
stroomafname en de matige eisen, welke aan de stabiliteit
worden gesteld gemaakt met behulp van een zenerdiode in
combinatie met en serieweerstand.
De spanning van +12 V wordt geleverd door de L 036 TI van
SGS-Ates.Op deze spanning wordt tevens een indicatielampje
aangesloten.Omdat de afgenomen stroom constant is,zijn de
re~Jlatie-eigenschappen an de L 036 TI nOet rele ant:
dIl/dt=O.De stabiliserende eigenschappen van dit IC zijn
dermate,dat de invloed van netrariaties en de rimpelspanning
san de ingang van het IC op de +12 V-spanning beperkt blijft
tot ca. 0,1 %.
De voeding voor de TTL-IC's(totaal ca. 240 stuks) moet grote
stromen Kunnen leveren.Op een,met 40.000 uF afgevlakte
gelijkspanning,we ke via een 25 A brugcel van een 8 V
wikkeling ordt betrokken,zijn een zestal IC's LH 309K
aangesloten,di elk een gestabiliseerde spanning' an 5 V'
leveren.Op de 5 V li~nen mogen geen storingen van betekenio
btaan.Het momentaan stijgen van de spanning tot ~w n 5,5 V
~an vernieling van poorten tot gevolg hebben.
De LM 309K onderdrukt inkomende storingen beter dan 60 dB
over eon frekwentieband van 100 kHz.
De transformator ~e ft twee statische schermen.Het primaire
scherm lordt aan de kast g0legd,het sec ndaire scherm aan de
systeem-nu.l.
Het netstoringsfilter in het primaire circuit onderdrukt
symmetrische sto~ingen,die via hat net het apparaat
binnen komen.
Op diverse plaatsen is de systeem-nul met een serieschakcling
van 2,2 ohm en 0,22 uF naar de kast ontkoppeldeDe weerstand
dempt de kring,gevormd door de zelfinductie van de lijn en
de ontkoppel-C~Sprongvormigebelastings-stromen zouden anders
aanleiding kunnen ge en tot stoorspanningen,welke de storings
marge van de logische nul zouden kunnen overschrijden.
De locale ontkoppeling wordt gerealiseerd met cleo's van
6,8 uFtwelke goede If-eigenschappcn bezittcn(het gebruikte
type heeft een lage zelfinductie).
Omdat de systeem-nul niet aan· de kast ligt,moetcn de gebruj.kte
BNC-chassisdelen van het metaal geIsolecI'd worden.
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Ap'Pendix1.Mi :Lma en negatieve nivo-oversohrijdingen •.

Het is mogelijk om in de plaats van (positieve) nivo-overschrij
dingen en maxima negatieve nivo-overschrijdingen. en minima te
tellen.Dit kan geschicden door de hiervoor benodigde print te
verwisselen met de no/max-print.

Een negatieve nivo-overschrijding is een dalende passage van het
nivo Vpi gevolgd door een stijgende passage van het nivo Vqi
met als bijvoorwaardc Vqi-Vpi~1%.

Een minimum trecdt op in het lVenster tussen. Vpi en Vp(i-1) ,a2s
cen dalende passage van Vpi gevolgd Vlordt door een stijgcnde
passage van Vqi zonder tussentijds passage van Vp(i-1),
met Vqi -Vpi)1%.

De schakelingell zijut·vergeleken met de no/max-schakelingen,
in zoverre eranderd,dat er inverters vervallen on elders
worden bijgevoegd,en aat de resetsignalen v or de blokkade
flipflops Ci van een lager p-n1vo afkomstig zijn in plaats
van een hober.

Voor een nade e toelichting· '1ordt naar het figurenblad verwezen.

Benodigd Z1Jn 15 Ie's type 7400 en 7 Ie's type 74279.
i-

De gewens~ kan het ref ~cnti nivo Vp16_Vqi0 nog worde~ gebruikt
voor het tellen van pos-ttieve nivo-overschrijdingen.
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Appendix 2.Gebruik8~egevens.

Bij het gebruik van het apparaat dient het volgende in acht te
worden genomen:
1.Plaats de kabelconnector in die printconnector,welke overcen
komt met de gewenste telmethode.

Links boven:range-R count
Links onder:rang count
Rechts boven:maxima
Rechts onder:nivo-o erschrijdingen

2.Stel de potentiometers in op de gewenste r~waarden.Bij de dial
instellir g ontstaan gemaJr...k.elijk fouten .....an 1(f'~.Denk om de eis:
Vpi-Vq:l. ~11%.Eventueel controleren met de digitale voltmeter.ln het
geval Vl',n range-R count moet 11 t oliderste nivo Vp10 en Gvt .. ook de
nivo's Vp16-vq16 mi stens 2% boven de 0 volt worden gelegd.

3.Plaato de seha laars normaal/range-R, RR+/RR-" en manual/remote
in de relevante positie .In'de manual-stand wordi de start/stop
schakelaar in de stand stop geplaatst 9 in de remote-stand moet het
relais-maakcontact op de exitatie-apparatuur verbroken zijn.

4.Plaats de count/reset-schakelaar in de stand reset.

5 .. Schake all~fbi de opstelling betrokken a,pparatu~.r in.Dc net
Bchakelaar van dit apparaat be indt zich op h t achterpaneele

Er kan nu geteld worden.

6.Plaats de count/reset-schakelaar in de,:stand count.

7~Pla£.ts de start/stop-Bchake aa,r in de stand start of bekrachtig
het relais in de exitatie-appa7Jtatuur.ln beide gevallen gaat het
rechter lampje branden.

Er wordt nu geteld o

8~op willeke rigetijdstippen kan nu en printcyclus worden gestart
door het indrukken van de bouton printeDe printcyclus duurt ca. 6 sec •
.. ssen de blokken van 16 tell,rstanden wordt een verticale spatie
gerealiseerd.

9~Indien men de tellingen wanat te be~ndigen,wordt de start/stop
schakelaar in de stand stop geplaatst(manual) of het remote
relaiscontact wordt verbrcken.

10.Voer oen printcyclu5 uit,waardoor de eindstanden worden geprint_

11.Herhaal 1 tim 10 indien tijdens het experim~nt op een andere
telmethode wordt overgestapteEerst dit apparaat uitschakelen.
Het omschakelen ep een andere telmethode heeft kort in ve~gelijki~g

tot de duur van h t expeiment te duren.
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Opmerkingen.

1.De toetsen "print" ell "standbye" op de printer zijn in deze
t~epass~ng onbruikbaa •

2.Realise U,dat het abusie elijk plaatscn van de count/reset
schakelaa in de stand reset het verniet gen van de tellerinformatie
tot gevolg h eft!Oo het momentaan uitvalle van de netspanning kan
reset ten tot gevolg hebb n.Het spreekt vanzelf,dat we e~ dienen te
res tt n,bij het tus entijds 0 erstappen op een andere telmethod •
Dit geschiedt door het kortstondig plaatsen van de count/reset
schakelaar in de stand resct.
+dien punt 4 wordt naselaten" (initiele reset), Of'': 'In de volkolllen
willekeurige teller tanden geprint,zoals deze ontstaan bij het
inschakelen an de TTL- oedingsspanning.

3.Kanaa ummerin~

De aerate twee cijfers van een geprinte re elzijn door cen komma
(decimal point) g sch iden van de daarop ~olg nde 6 cijfers.D
kmlaaln mmering loopt van 00 tim 15 en komt overe n met de t ~ler

standen T1 t/ T16.
permanent:K.~~T16=N(tpabcd 16).Nivo-o rschrijding n van het
referent'e- iv~#

nivo-overschrijdingen:

K(i-1)=Ti=N(tpai)
K14=T15=N(tpab15)

axima:

K(i-1)=Ti=N(t~bi)

K14=T15=N(tpab15)

range count:

K(i-1)=Ti=f(tpci)=f(ranges met j=i+1) i=1,2, •• ,14.
K14=T15=000~OOO.

rang -R count:

K(i-1)=Ti=N(tpdi) 1=1 , 2 t • " ~ 15 ..

lj,.EYentueel kan in rood worde geprint or het verbreken van de verbj.n
ding t 5 en P1/19 en P1/1-2 op de 100-polige connector van de
Fluke printol'.

5~In het geval range range-R count is en andere percentagc~ ,
:i.nterpretati van toepassil'lc:,.
Voor he RR+signaal geldt de tran formati X1 ,Y1: '~"

Y1=(2X1' 100)% 50%--;; X1 ~.100% '-'
.' ~ • , - .-. I .... '. ':J

Voor-het RR~6ignaal geldt de transformatie X ,~~2:

Y2=(100-2X2)% 00,.0" X2~ 50%
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1-1odifi. aties en aanvullingen.

1.Minima.Zie appendix 1.

2.0p het achterpaneel is een g~!soleerd BNC-chassis eel a~~gebracht,dat

bedoel -·:.is oor een toekomstig remote printcommando,bijvoorbeeld
afkomstig Vo~ een tijdklok.De O/1/0-puls dient TTL-compatibel to zijn.
Maak hierbij gebruik van de 5 V spanninb op punt U36 van de

phenol-connector.

3.Door on erlinge vcr isseling van de lijnen,we ke A- en B-pulsen
vo r n,is het mogelijk om van do nrang count over te schakelen
op uprange count.

4.Voor een ander syste mspanning dan d 12 V,zic nderstaande
figuur.
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Controle op de juiste werking van het aEparaat.

Omdat er geteld wordt aan random signalen,waarvan we slechts een
ruwe a priori kennis hebben,is het e treem belangrijk om de
juiste werking van het apparaat te controleren door het tellen
aan deterministieche signalen,zoals sinusvormige of blokspanningen.

Men kan de werking van de 16 tellers controleren in combinatie met
het controleren an de nivo-over chrijdingen.Daartce oeren we een
sinu vormig aignaal Vi toe en tellen we nivo-overschrijdingen.
Ale de 'cop~to:p ampli.tude van de sinus X Volt is,stellen Vie de p
nivo's i.n tuss nt50-tX:1~1o en(50+tX:1~oMet tu senpozen wordten
printcyclu5 estart.TuBsen de opeenvoIgende geprint tellerstanden
uit een bepaald blok mo teen constant verschil zijn, veree~Jtomend

met de printtijd van ca. 375 mSec.Bij e~n frekwentie van 100 Hz
bedraagt dit onderlinge ver chil 35 a40.Per minuut vinden dan
6000 overschrijdingen plaats,zodat het ruim 2t uur du rt voordat
de tellers de 1 rr~ljoen (OOOeOOOl) gepasseerd zijn.

Uitgaande van deze situatie worden nn aIle p-nivors tussen 50%
en(50+tX:1~~ gelegd en controleren we de maxima.Indian de amplitude
van de sinus nog steeds X is,zullen allee~ T15 en T16 standen
1000.000 hebben(uiteraa~d nadat er gereset is geweest).
We verlagen nu X,resetten en voeren een printcyclus uit zodra de
signaalamplitude de nieuwe statio aire waarde heeft bereikt,en
stellen vast,dat er,afgezien van T16,maar ~~n tellerstand
1000.000 is.Door variatie an X kunnen we dus d aan1ezigheid
van aIle telpulson vastst llen.

Een soortgeli.jkc proced1.1re kan worden gevolgd bij de controle van de
range en range-R countmethodeoDesgewenst kan ala i~.gangssignaal worden
genortlen een combinatie van een si.nus met variabele X en een
gelijkapanningoBij" constante X zal by. variatie van de gelijkspanning
inhet .stationaire geval goen invloed hebben op de getelde ranges
met een j-waar e~X,voo op esteld dat geen clipping optreedt.

Sk6
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betreft:automatische printcyclus met tijdklok

Voor de schakeling,zie bovenstaande figuur.

De PRINT-puIs \'Jordt nu gemaakt met een oneshot 74121,
waarvan de :S-ingang Schmitt-triggerwerking heeft.
Er is sprake van een OR-schakeling van printcommando's;
altijd ka.n een manual printcommando \'lord.en gegeven met
de print-bouton in afvlachtillG van een remote commando
van de tijdklok.Dit is h~~dig bij lange kloktijden.
De klokcyclus wordt op geen enkele wijze verstoord.

De 5 V ref op punt ~36 wordt nu niet meer gebI'uikt.
De 1 kohm-weerstand moet eventueel aa:-gepast vwrden aan
de hoogte van de op de ENC-plug aangeboden pulshoog+e:
als dit punt hoog is,moet er een stroom VCln minstens
15 rnA kUlllLen lopen.
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