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1. INLEIDING

In de groep ECB van prof.ir. A. Heetman aan de Technische Hogeschool

Eindhoven wordt gewerkt aan een verregaande automatisering van het

ontwerpen en bouwen van digitale logische schmcelingen. Een onderdeel

van deze automatisering is een halfautomatische bedradingsmachine,

waarbij de te wrappen pennen door de machine met een wijzer aangege

ven worden, maar het wrappen zelf met de hand moet geschieden.

Aan het begin van mijn afstudeerperiode was reeds een soortgelijke

machine aanwezig. Deze bleek echter niet te voldoen omdat hij te ge

voelig was voor storingen uit het 220 V voedingsnet. De afstudeerop

dracht was het bouwen en bedrijfsklaar afleveren van een halfautoma

tische bedradingsmachine. De bestaande mechanische installatie kon

.gehandhaafd blijven. In plaats van de snelle MECL-I logica zou de

HHTL logica gebruikt worden o Deze logica is ongevoelig voor storingen

vooral door het grote spanningsverschil tussen het '1' en het '0'

niveau. De invoer van gegevens moest geschieden met een ponsband in

plaats van met ponskaarten, zoals in de bestaande machine gebeurde.
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2. GLOBALE BESCHRIJVING

In figuur 1 is aangegeven uit welke delen de halfautomatische bedra

dingsmachine bestaat, afgezien van de mechanische constructie.

a. De "ponsbandlezer,verbonden met de Magic Box;

b. Het bedieningspaneel, v~rbonden met de Hagic Box;

c. Drie stappen motoren, gevoed vanuit de Hagic Box;

d. De Magic Box bevat de logica en voedingen voor het systeem.

Ad a. De ponsbandlezer wordt bestuurd door de Magic Box en leest de

verschillende bytes van de ponsband. De bytes zijn als voIgt samen

gesteld:

Groep I:

Groep II:

Tape feed

byte bitnr
7 6 5 4 3 2 1 0

A XO X1 X2 X3 x4 X5 x6 ,0

B X7 RX YO Y1 Y2 Y3 Y4 0

c Y5 Y6 Y7 RY. 0 0 0 1

D DO D1 D2 " D3 HO H1 H2 0

E H3 TO '1'1 T2 T3 EO E1 0

F E2 E3 S KO K1 K2 0 0

A XO X1 X2 X3 x4 X5 x6 0

B X7 RX YO Y1 Y2 Y3 Y4 0

c Y5 Y6 Y7 RY 0 0 0 0

G LO L1 L2 L3 L4 L5 L6 0

H L7 L8 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1
1:=::::::::== ====::===========================================

De bytes A, B en C bevatten de informatie voor hor:i.zontale en verti

cale verplaatsingen met de richtingenj bytes G en H bevatten de in-

formatie voor de draadlengte. De grootte van de verplaatsingen en de

draadlengte is:
7

Horizontale verplaatsing: (256 - .L Xj • 2 exp. (7-j)). 0,1 inch
J=o

Verticale verplaatsing (idem
8 Yj ) . 0,1 inch

Draadlengte (512 - L Lj • 2 exp • (8-j)) .. 0,1 inch
0=0
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Wanneer een vel'plaatsing of lengte 0 inch is, zijn aIle bits voor deze

verplaatsing of lengte gelijk '0'. Is bit nr 0 in byte C gelijk aan

'1', dan wordt byte C gevolgd door de bytes D, E en Fjanders door de.

bytes G en H. De bytes D, E en F bevatten de informatie voor het draad

nummer en de draadkleur. DO-D3, HO-H3, TO-T3, EO-E3 geven binair resp.

het duizendtal, honderdtal, tiental en de eenheid van het draadnummer.

KO-K2 geven een code voor acnt verschillende draadkleuren. S is een

signaalbit, welke aangeeft dat de draadkleur gewisseld moet worden.

Ad b. Ret bedieningspaneel heeft twee drukknoppen met specifieke func

ties nl. START en ZOEKj vijf druY~noppen voor handbediening van de

motorenj vier neonindicatoren om het draadnummer aan te geven en tien

lampindicatoren, nl. twee voor het pennummer en acht voor de draad

kleur. Een druk op START doet een volgende groep bytes inlezen m.b.v.

de ponsbandlezer en verwerken. Er zijn twee groepen bytes nl. ABCDEF

en ABCGH. Beide groepen komen afwisselend voor. Druk op ZOEK doet de

eerstvolgende bytes D, E en F inlezen en verwerken.

De druY~noppen voor handbediening van de motoren zijn de volgende:

LINKS, RECHTS, OP, NEER en DRAAD. De neonindicatoren geven het draad

nummer aan. Sarnen met de lampindicators PEN 1 en PEN 2 geven zij een

duidig aan hoe vel' men met de bedrading van een schakeling gevorderd

is. Er zijn acht lampindicatoren voor acht verschillende draaillcleuren.

Wanneer de draadY~eur gewisseld moet worden, klinkt een geluidssignaal

en flikkert het lampje van de nieuwe draadkleur.

Na verwisseling van de draadspoel kan men op START drukken. Het ge

luidssignaal stoptj het lampje van de nieuwe draadkleur blijft onaf

gebroken aan en de bytes ABCGH worden ingelezen en verwerlct.

Ad d. De Magic Box bevat een kaart met logische circuits en een kaart

met:

1. bekrachtigingen voor de drie motoren;

2. een gestabiliseerde voeding van 15 V voor de logische circuitsj

3. een voeding van 250 V voor de neonindicators.

In de Magic Box zijn verder gemonteerd:

1. een transformator voor de verschillende voedingenj

2. een voeding van 60 V voor de bekrachtigingen van de motoren;
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3. gelijkrichters, elco en power-transistor voor de gestabiliseerde

voeding van 15 v.

Ad d. De drie stappenmotoren zijn van Philips, type AU 5105/80. Zij

dienen voor de horizontale verplaatsing van de montageplaat; voor de

verticale verplaatsing van de aanvdjsarm en voor het afpassen van de

draadlengte. Een omwenteling van de as bestaat uit 48 stappen en komt

overeen met 0,1 inch. De motoren maken 160 stappen per seconde en ont

wikkelen een kracht van maximaal 1,5 kgf in horizontale en verticale

richting. Dit komt overeen met een koppel van 60 gem aan de as.
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3. BESCHRIJVnm VAN RET SYSTEEM

Figuur 2 geeft een blokschema van de bedradingsmachine., De nummers van

deze blokken komen overeen met de nummers van defiguren welke deze

blokken weergeven. De blokken 6 t/m. 17 zijn logische schakelingen en

komen op de kaart met logische circuits voor als ruimtelijk gescheiden

blokken. Verbindingen binnen-deze blokken zijn met groene draad ge

maakt; verbindingen tussen blokken met gele draad; verbindingen met de

connectors op de plaat met blauwe draad.

Tabel 1 geeft een korte beschrijving van de blokken. De codering van

de verbindingen tussen de verschillende blokken is aangegevenibij het

blok, dat het signaal voor de verbinding als uitgang heeft. 1in fig. 2

In tabel 2 vinden vdj de codes voor deze verbindingen met een korte

verklaring.

In tabel 3 is de plaats van de verbindingen op de connectors aangege

Yen. De connectors zijn genoemd c1-c6. De verbin~ingen zijn aangegeven

met de code van tabel 2.

In de figuren 4 t/m. 17 is elk logisch circuit aangegeven met de code

van het moduul, gevolgd door "/", gevolgd door het pennummer aan de

uitgang; voor een flipflop nemen wij hiervoor de Q-uitgang. Codering

van de moduuls, plaats van de moduuls op de kaart en de aansluitpunten

van de circuits in een moduul zijn in figuur 18 gegeven. Set-reset

flipflops zijn opgebouwd uit twee 2-input nand-poorten of twee 4-input

nand~poorten en hebben non-set en non-reset ingangen.

Rierna volgt een verklaring bij de figuren 1 t/m. 18. In de fi~lren

3 t/m. 17 worden uitgangen a~ngegeven met een cirkel; ingangen met een

ruit, waarin de code van de verbinding.

Figuur 1;

De fysische opbouw van het systeem wordt hierin schematiscn weergege

Yen. De nu~~ers verwijzen naar de figuren, waarin deze olokken beschre

yen zijn.

Figuur 2

In deze figuur zijn aangegeven de blokken met hun nunmers en de ver

bindingen tussen deze blokken met hun code. Tabel 2 geeft een korte

verklaring, waaruit de mnemonische betekenis van de codes blijkt.
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Figuur 3

De ponsbandlezer werd opnieuw bedraad en voorzien van een bekrachti

ging voor de koppelingsspoel met eigen voeding. Ook is aangegeven de

opening en sluiting van de code-contacten en het hulpcontact. relatief
a

tot een asomwenteling van de ponsbandlezer van 360 • De neergaande

flank van het signaal KLOK w9rdt in blok 6 (figuur 6) gebruikt om het

signaal T te vormen.

Figuur 4
Het bedieningspaneel. Links boven zien wij de uitcodering van de draad

kleuren met de lampdrijvers. De gloeilampjes krijgen hun voeding via

de weerstand van 27 ~. gestabiliseerd door de zener UZ 706 van 6,8 v.
Met signaal SK wordt het lampje dat de draadkleur aangeeft korte tijd

gedoofd met een frequentie van 10/3 Hz, wanneer de draadkleur gewis-

·seld moet worden.

Hieronder de lampdrijvers voor de lampjes PEN 1 en PEN 2. Linksonder

komen de signalen D3-DO binnen. Omdat de drijver ID10 van de neonindi

catorbuis ZM1020 ook de gelnverteerde signalen nodig heeft, worden met

vier 2-input nand-poorten de signalen D3-DO geinverteerd. De schake

lingen voor de indicatorbuizen van het honderdtal, tiental en de een

heid zijn identiek aan die van het duizendtal. De drukknoppen zijn

rechts aangegeven. De kleurcode van de verbindingen tussen bedienings

paneel en Magic Box vinden vdj in tabel 3.

Figuur 5

Ret gedeelte van de voedingen links van de stippellijn is gemonteerd

op de bodem en de achterwand van de }Iagic Box; het gedeelte rechts

van de stippellijn is gemonteerd op een kaart in de Magic Box. De voe

dingsspanningen van 250 V voor de neonindicatorbuizen en van 60 V voor

de motorbekrachtigingen zijn niet gestabiliseerdQ De voedingssp~~ning

van 15 V voor de logica is weI gestabiliseerd met een schakeling ge

bouwd rond het Ie: LM300. Deze voeding is kortsluitvast en kan een

stroom van maximaal 2 A leveren. De bekrachtiging van de motoren is

zo eenvoudig mogelijk gehouden. AIleen de bekrachtiging vml motor X

is getekend. De bekrach~iging voor de andere moioren is ideniiek.



- 7 -

Figuur 6

De ingangsschlliceling voor de ponsbandlezer. Het signaal KLOK wordt ge

differentieerd, zodat de neergaande flank bij het sluiten van het hulp

contact een smalle puIs T tengevolge heeft. T wordt echter niet toege

laten, wanneer aIle 10-17 in de "1" toestand zijn. Dit is nodig omdat

een byte van de ponsband welke geheel bestaat uit bits "1", als tape

feed moet worden opgevat. De'ingangssignalen 10-17 worden eerst via

een RC-filter ontdaan van de franje tengevolge van het prell en van de

contacten. Daarna worden deze signalen m.b.v. signaal T binnengepoort

als de signalen 0-7. 0 is nodig met een zeer grote fan-out, omdat met

o de registers voor de neonindicators en de draadkleur ge-reset worden.

Zie figuur 17. Na 0 = "1" volgen immers altijd de bytes D, E en F,

welke nieuwe informatie voor de registers van de neonindicatoren en

de draadkleur bevatten.

Figuur 7

Het identificatieregister voor de bytes A, B, C, D, E, F, G en H is in

principe een schuifregister. Bij het lezen van een van de bytes A, B,

C, D, E, F, G of H is het signaal met de overeenkomstige naam in de

"1" toestand. In rust is het gehele identificatieregister in de "0"

toestand. De schuifvolgorde is A-B-C-D-E..;.F of A-B-C-G-H, afhankelijk

van de toestand van flipflop T10/3. Flipflop T10/3 wordt met A gereset

en geset met o. Deze resetting is analoog aan de resetting van de re

gisters voor de neonindicators en de draadkleur, beschreven in figuur

6. Van deze flipflop T10/3 worden de signalen P1 en P2 afgeleid, voor

de drijvers van de lampindicators PEN 1 en PEN 2. Met de drukknop

START kan een "1" geintroduceerd 'worden in flipflop T10/8 van hat

identificatieregister, onder voorwaardB dat het gehele identificatie

register en de X-teller en de Y-teller in de rusttoestand zijn. Bij

elke neergaande flan.lc van T schuift deze "1" een flipflop verder.

Het de drukknop ZOEK wordt flipflop T12/3 geset. De koppeling van de

,ponsbandlezer wordt bekrachtigd via het signaal KOP, wanneer een 1l'1 11

voorkomt in het identificatieregister of flipflop T12/3,en het signaal

STOP niet op is, d.w.z. de ponsband niet mechanisch geblokkeerd is.

Na de setting van de flipflop T12/3 gaat de ponsband dus lopen totdat

bit 0 in byte C gelijk ,"1" Vlordt. In de JK-flipflop J3/6 wordt dan een

"1" geintroduceerd en de bytes D, E en F worden gelezen en verwerkt.
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De signalen START en ZOEK komen de schakeling binnen via een differen

tierend netwerk. AIleen het indrukken van deze knoppen }leeft effect;

niet het ingedrukt houden.

Figuur 8

De blokspanningsgenerator levert met een multivibrator een blokspanning

PM van 160 Hz. Deze 160 Hz wordt gebruikt om de stappenmotoren te stu

ren. Om synchroon met het aantal omwentelingen te kunnen tellen, wordt

deze 160 Hz gedeeld door 48. '. Dit is signaal PT. Een omwenteling be

staat immers uit 48 stappen en komt overeen met een eenheidsafstand

van 0,1 inch. Bovendien wordt in deze blok het signaal INIT gegenereerd.

Dit signaal blijft ongeveer 100 msec na het inschakelen laag en wordt

gebruikt om enige stabiele niet gewenste toestanden van registers, welke

na het inschakelen van de voedingsspanning kunnen voorkomen, te elimi

neren. Na deze eerste 100 msec wordt INIT hoog en heeft verder geen in

vloed in het systeem. In bl~k 8 wordt INIT benut om een stabiele niet

toegestane toestand in de 48-deler ongedaan te maken. Bovendien wordt

~NIT gebruikt in de blo~~en 10, 13 en 16 om m.b.v. PM in snel tempo de

tellers naar de rusttoestand te tellen.

Wanneer signaal S op is bij wisseling van de draadkleur, weerklinkt uit

de luidspreker een superpositie van 160 en 10/3 Hz blokspanning. Boven

dien voert signaal SK een blok van 10/3 Hz, hetgeen' de lampindicator

voor de draadkleur doet knipperen. Het signaal SK wordt in blok 12

m.b.v. vierpoort V8/8 gevormd. Het is slechts om historische redenen

dat hiervoor een vierpoort in blok 12 gebruikt werd.

N.B. Er wordt ook een signaal SYN gevormd. Dit signaal dient om het

tellen te laten beginnen juist na de neergaande fla~~ van PT. Zie fi

guur 10, 13, 16. Het signaal SYN is achteraf overbodig gebleken en kan

vervangen worden door PT. Dan kunnen ook de expander x6/4 en de vier

poort V10/6 vervallen.

Figuur 9

Het telregister voor de horizontale richting. Het gehele telregister

is in rust in de "1". NX geeft de rusttoestand aan en is dan gelijk

"0". Uit de ponsband worden X7-XO ingelezen in de teller yia de directe

reset ingangen van de JK-flipflops. Dit gebeurt met tweepoorten die als



- 9 -

ingang een van de bitsignalen 1-7 en een van de identificatiesignalen

A of B hebben. De teller telt bij de negatieve flanken van de pulsen

op,PTX.: verder naar de rusttoestand. Zodra de rusttoestand bereikt is.

stopt de controleschakeling de toevoer van pulsen via PTX.

Figuur 10

De controleschakeling voor de horizontale richting.bestaat uit drie

delen:

1. Flipflop T16/3 wordt geset door INIT wanneer de voedingsspanning

ingeschakeld wordt. Via tweepoort T17/3 wordt dan de blokspanning

van 160 Hz via PTX aan de X-teller toegevoerd. NX zorgt voor de re

setting van flipflop T16/3. waarna tweepoort T17/3 afgesloten wordt

~n het telregister in de rusttoestand blijft.

2. JK-flipflop J6/6 wacht op de negatieve flank van signaal B en geeft

dan aan JK-flipflop J6/8 het signaal "klaar om te tellen". Op dat

moment is nl. de informatie van de ponsband:XO-X7,ingelezen in de

X-teller. JK-flipflo~70~cht nu op de negatieve flank van SYN om

aan poort T17/6 het signaal "tel" te geven. In plaats van SYN kan

hier ook het signaal PT geqruikt worden, ,zoals reeds is opgemerkt

onder figuur 8. Poort T17/6 laat nude blokspanning PT door naar

PTX, totdat de rusttoestand van de X-teller is bereikt. Dan wordt

met NX de JK-flipflop gereset. Flipflop J6/6 was reeds gereset bij

het opkomen van J6/8 aan het begin van de telcyclus. J6/6 wordt

eveneen~ gereset door A. Dit is nodig voor het bijzondere geval,

dat de af te leggen afstand in een vorige telcyclus nul was. Tege

lijk met poort T17/6 wordt T17/8 opengesteld, zodat de blokspanning

PM aan PMX toegevoerd kan worden voor de motorsturing. Deze poort

T17/8 kan ook opengesteld worden, middels de vierpoort V3/6, door

de drQ~noppen voor handbediening van de motor LINKS en RECHTS.

3. Flipflop v4/6 is opgebouwd uit twee 4-input nand-poorten en bevat

de informatie voor de richting in het horizontale vlak. Deze flip

flop wordt geset door A of door LINKS en gereset door B.6 of RECHTS.

Bitnr 6 van byte B bevat immers de informatie voor de richting.
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Figuur 11

De volgordetabel voor de niveaus nodig voor de motorbekrachtiging is:

PMX
LINKS RECHTS

MX1 MX3 MX1 MX3 MX1 MX3

1 1
.

0 1 1 0-
0 1 0 0 1 1-
0 0 1 0 0 1- -
1 0 1 1 0 0- -======================= ============================================

MX1 moet van niveau \risselen voor:

LINKS • HX1 (j) J.1X3 + RECHTS • (HX1 (j) NX3) = "1"

MX3 moet van niveau wisselen voor:

LINKS • (HX1 (j) I1X3) + RECHTS • l1X1 <i) MX3 = "1"

De verwezenlijking met JK-flipflops en poorten is hieraan conform.

Figuur 12

Teller voor de verticale richting. Zie figuur 9, mutatis mutandis

Figuur 13

Controleschakeling voor de verticale richting. Zie figuur 10, mutatis

mutandis.

Figuur 14

Stuurscha..~eling voor de verticale richting. Zie figuur 11, mutatis

mutandis.

Figuur 15

Teller voor de draadlengte. Zie figuur 9, mutatis mutandis.

Figuur 16

Ook de controlescha..~eling voor de draadlengte bestaat uit drie delen:

1. De schakeling welke na INIT de L-teller naar de rusttoestand telt.

2. De schakeling,welke het tellen start en stopt met J17/6 en J17/8.

J17/6 wordt echter.niet gereset door A, omdat een kleine fout in

de draadlengte « 0,1 inch), welke kan ontstaan door een ver-
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keerde instelling van de JK-flipflop J17/6 na een draadlengte ge

lijk aan nul in de vorige telcyclus, toelaatbaar is. De schw~eling

is verder analoog aan die beschreven onder figuur 10.

3. De stuurschakeling voor de motorbekrachtiging kon eenvoudig zijn,

omdat de motor slechts in een richting hoeft te draaien. Uit de

volgordetabel onder figuur 11 vinden vdj eenvoudige set en reset

regels (uit de tabel onder RECHTS):

S(MX1) = MX3, S(MX3) = MX1, R(MX1) = MX3, R(MX3) = MX3.

Deze regels worden uitgevoerd door verbindingen tussen de in- en.

uitgangen van de JK-flipflops.

Figuur 17

Registers voor de neonindicators, lampindicators voor de draadkleur

en het audiovisueel signaal voor de draadiusseling. Deze registers

worden geset met tweepoorten, die een van de bitsignalen 0-7 en een

van de identificatie signalen A,B of C als ingang hebben. Zij worden

gereset door 0 behalve de flipflop voor het audiovisueel signaal, die

gereset wordt met T.

Figuur 18

Plaatsing van de logische moduuls en de connectors op rle kaart. Be

schrijving van de moduuls en de circuits met hun pennu@uer. Plaatsing

van de moduuls en de transistoren in het bedieningspaneeJ..
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4. SLOTOPMERKINGffi1

De hierboven beschreven bedradingsmachine is tot stand gekomen na een

gedeeltelijk mislukte eerste opzet. Deze eerste poging was te weinig

modulair en optredende fouten hadden hierdoor soms complexe gevolgen.

Hierna is met de opgedane kennis en ervaring de huidige schakeling

ontworpen. De opbouw uit blokken met duidelijk gescheiden functies is

een grote hulp geweest bij het ontwerpen, bouwen, testen en beschrij

Yen van het systeem.

Mijn coach, ire J. Hoogeveen, was ten aIle tijde bereid mij met raad

en daad terzijde te staan. De vrijheid welke hij mij liet bij het

zoeken naar een voldoende oplossing is mij bijzonder welkom geweest.

Tenslotte dank ik prof.ir. A. Heetman, die mij in staat stelde mij

meer te verdiepen in de digitale technieke~ en de medewerkers van de

groep ECB voor de prettige sfeer en samenwerking.



TABEL 1.
Korte beschrijving van de figur~n en blokken.

Figuur l:Fysische opbouw van het systeem. Wij onderscheiden
~e ponsbandlezer, het bedieningspaneel, de Magic Box
en de motoren X, Y en L.

Figuur 2:De indeling van het systeem in blokken, met hun
onderlinge verbindingen.

Blok 3, De ponsbandlezei met ingebouwde voeding voor de
figuur 3:koppelingsspoel. Deze spoel wordt bekrachtigd,

wanneer KOP hoog is.

Blok 4, Het bedieningspaneel met de druknoppen, de decodering
figuur 4:van het draadnummer en de draadkleur, en de sturing

van de neon- en de gloeilampindicatoren.

Blok 5, Bekrachtiging van de motoren, voedingen van 250 V,
figuur 5:60 V en 15 V.

Blok 6, De ingangsschakeling voor de ponsbandlezer. Deze
figuur 6:schakeling gene~eert uit ~e signalen KLOK, 17-10

de signalen T, T, 7-0 en O.

Blok 7, Bet identificaticregister voo de bytes van de
figuur 7:ponsband. Bij het lezen van een van de bytes A,B,C,D,

E,F,G,H is een signaal, dat met dezelfde letter is
aangeduid, hoog. Na indrukken van de drukknop START
of ZOEK wordt vanuit dit hlok'de ponsbandlezer
gestuurd met signaal KOP.

Blok at Blokspanningsgenerator -van 160 Hz en 10/3 Hz.
figuur 8:

Blok 9, De X-teller. Aan deze teller voor de horizon tale
figuur 9:richting wordt met de bits X7-XO een beginwaarde

-gegeven. Daarna telt de teller door naar de
rusttoestand.

Blok 10, De controlcschakeling voor de horizontale richting
figuur 10:doet bij het inschakelen van de voeding de X-teller

naar de rusttoestand tillen. De controleschakeling
regelt het telproces van de X-teller en heeft
bovendien een flipflop, welke de richting van de
verplaatsing in het horizontale vlak aangeeft.

Blok 11, De stuurschakeling voor de motorbekrachtiging X
figuur ll:genereert de nodige signalen voor de motorbekrachtiging.



TABEL 1 (vervolg)

Blok 12, De Y-teller, voor de verticale verp1aatsingen.
figuur 12:

B10k 13, De contro1eschake1ing voor de Y-coordinaat.
figuur 13:

Blok 14, De stuurschake1ing voor de Y-coordinaat.
figuur 14:

Blok 15, De L-te11er, voor de draad1engte.
figuur 15:

B10k 16, Controle- en stuurschakeling voor de d~aadlengte.

figuur 16:Het register voor de richting ontbreekt hier en
de stuurschake1ing is eenvoudiger dan die voor X en Y.

Blok 17, Regi~t~r voor de informatie van het draadnummer,
figuur 17:de draadkleur en van het audiovisuee1 signaa1.

Figuur 18:P1aats van de moduu1s en de connectors op de
kaarten in de Magic Box en in het bedieningspanee1.
Pennummeri van de cicuits en tabe11en van de
flipflops.



TABEL 2
De codering van de verbindin~ tussen de blokken.

Y.
L.

t ,

t t

, ,

, t

, ,t ,

, ,, ,
, ,

t ,

, ,
, t "

" t,

voor de X-, Y- en L-teller.

, ,
, ,

Drukknoppen voor de handbediening van de motoren,
op het bedieningspanee1.

Drukknoppen met specifieke functies, op het
bedieningspaneel.

}PUlsen voor de stuurschakeling X, Y en L.

START }
ZOEK
LINKS
RECHTS
OP
NEER
DRAAD
KOP
STOP

Besturing van de ponsband1ezer.
Signaal voor de mechanische b10kkering van de
ponsbandlezer.

KLOK Hulpcontact in de ponsbandlezer.
17-10 Codecontacten in de ponsbandlezer.
T,T _ Triggersignalen t afge1eid van KLOK.
7-0,0 Signalen, afgeleid van 17-10.
A,B,CtD}Identieficatiesignalen voor de bytes op de
E,F,G,H ·ponsband. .
P1,P2 Signa1en voor de lampindicatoren PEN 1 en PEN 2.
NX,NY,} Signalen, die de rusttoestand van de X-, de Y- en de
NL L-te11er'aangeven.
PT Blokspanning van 10/3 Hz, voor de tellers.
PM Blokspanning van 160 Hz, voor de motoren.
SYN Synchronisatiepu1s, afge1eid van PT en PM.
INIT Initiering van eeo stbie1e toestand ns het inschakelen

van de voeding.

}pu!senPTX
PTY
PTL
PMX
'PMY
PHL
RX1,RX2}Richtingssignalen voor de stuurschakelingen X en Y.·
RY1,RY2
MXl-MX4}
MY1-MY4 Signalen voor de motorbekrach~igingen Xt Y en L.
ML1-ML4
D~~D6 Binaire code vo~r het duizendtal van het draadnummer.
H4-HO " """ honderdtal " t,
T4-TO " """ tienta1 "t,
E4-EO t, ",t de eenheid ""
K2-KO " ", t de draadk1eur.
S Signaal voor de draadwisseling.
SK Blokspanning van 10/3 Hz voor de draadwisseling.
WX1-HX8 Verbindingen met de wikkelingen 1-8 van motor X.
WY1-1.JY 8
WL1-WL8



TABEL 3.
Plaats van de verbindin~~n or de connectors.

Connector cl Connector C2
Nummer Verbinding Kleurcode Nummer Verbinding Kleurcode

naar C2 naar Cl
1 10 R 1 17 GL
2 II GN 2 16 GN
3 12 GL 3 IS R
4 13 B 4 14 Z
5 14 Z 5 13 B·
6 IS R 6 12 GL
7 16 GN 7 II GN
8 17 GL 8 10 R
9 KLOK B 9 KLOK B

10 STOP Z 10 STOP Z
11 KOP R 11 KOP R
12 12
13 0 V. GL 13 0 V. GL
14 14
15 15
16
17
18

Connector C3
Nummer Verbinding

1 0 V.
2 START
3 . ZOEK
4 LINKS
5 RECHTS
6 OP
7 NEER
8 DRAAD
9 PI

10 P2
11 K2
12 K1
13 KO
14 03
15 +15 v.

Kleurcode
in kabel

GN-HT
R
GN
GL
B
Z
R
GN
GL
R-I.JT
B
R-HT
Z
R-HT
R

Connector C4
Nummer Verbinding

1 D2
2 01
3 DO
4 n3
5 n2
6 H1
7 no
8 T3
9 T2

10 Tl
11 TO
12 E3
13 E2
14 El
15 EO

Kleurcode
in kabe1

GN
GN-HT
GL
GN-HT
B
GN-In
Z
GN-In
R
GL-HT
GN
GL-IVT
GL
GL-IolT
B

Andere verbindingen in de kabel naar het bedieningspaneel:
SK B-HT
+2 5 0 V. GL- I-IT
AAROE BLANK



TABEL 3. (vervo1g)

Connector C5
Nummer Verbinding

1 . }lX1
2 MX2
3 MX3
4 MX4
5 MY1
6 MY2
7 MY3
8 MY4
9 HLI

10 ML2
11 ML3
12 ML4
13
14 +15 V.
15 0 V.

K1eurcode naar
motorbekrachtiging
.R
GN
GL
B
R
GN
GL
B.
R
GN
GL
B

R en GN
GL en B

Connector C6
Nummer Verbinding

1 \-1 X1
2 WX4
3 WX5
4 WX8
5 WX2 ,3
6 WX6,7
7 IHI
8 WY4
9 lolY5

10 WY8
11 WY2,3
12 WY6, 7
13 lolLl
14 WL4
15 \-1L5
16 HL8
17 WL2,3
18 WL6,7.
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