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Voorwoord.

Geachte lezer, voor U ligt het verslag van een afstudeeropdracht
die omvat:
het ~ntwerpen en realiseren van een tijdwaarnemings-systeem voor roel
wedstrijden.
Ir. W.G. Beijer heeft in 1975 een soort gelijke opdracht gehad en met
de op dat tijdstip betaalbare systemen, heeft hij een ontwerp gemaakt
en gerealiseerd wat er niet om liegt.
Wensen die toen zijn blijven liggen en welke Ir. W.G. Beijer om
financiële redenen niet kon oplossen, zijn in het nieuwe ontwerp te
realiseren en gedeeltelijk al gèrealiseerd.
De openstaande wensen waren: een aan te sluiten of in het systeem op
genomen printer om de wedstrijdgegevens direkt af te drukken.
De mogelijkheid om fotofinish-apparatuur aan te sluiten op het systeem
en wel zo dat de finishtijd ook mee gefotografeerd kan worden.
De mogelijkheid om een groot scorebord op het systeem aan te sluiten
om zodoende aan een groot publiek de diversen doorkomsttijd8n en
finishtijd van de leidende ploeg bekend te maken.

Ook een tweede spraak kommunikatie-kanaal behoorde tot de wensen welke
nog niet vervuld waren.
De opdracht aan mij verstrekt was ruim gesteld en het enlge waar ik
me aan moest houden waren de wensen die de zuidelijke roeibond had
geformuleerd.
Deze wensen en eisen zijn reeds door Ir. W.G. Beijer opgenomen in zijn
afstudeerverslag zodat ik een geinteresseerde lezer naar dit verslag
verwijs voor de gegevens betreffende de geformuleerde wensen en eisen.
Het probleem van de gehele opdracht is te splitsen in een aantal deel
problemen zoals: De behuizing van het geheel. De opbouwen organisatie
van het scorebord. Nauw in verband hiermede speelt het probleem van de
energie konsumptie en voeding van het systeem.
De tijdwaarneming op de diverse baanposten, het transport van de data
over een coax~abel naar de centrale bedieningseenheid en de ver
werking van deze data in deze centrale bedieningseenheid.
Al deze problemen zijn door mij bestudeerd en enkele problemen zoals
behuizing van het geheel en het scorebord, zijn opgelost en hebben
geresulteerd in een praktische realisatie.
Voor de overige deelproblemen zijn de theoretische oplossingen aange
geven.De benodigde proefopstellingen,welke nodig zijn om de theorie
aan de prd<tijk te kunnen toetsen, konden nog niet worden gemaakt.
Oorzaak hiervan is de soms absurt lange levertijd van vitale compo
nenten,nodig in deze proefopstellingen.
En zools het spreeblOord zegt: 11 komt tijd, komt raad ",op de valreep
van de afstudeerperiode komen de zonodige onderdelen en een stagiaire
is al reeds op dit onderzoek gezet, zodat de voortgang van het werk
niet stagneert.
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1.0.0. Inleidin9.

Algemeen.
De konstruktieve eisen, gesteld aan het tijdwaarnemingssysteem voor
roeiwedstrijden zijn veelzijdig, zowel aan de mechanische als aan de
elektrische kant.
De omstandigheden, waaronder het geheel wordt gebruikt en vervoerd,
zijn meestal verre van ideaal.
Om deze redenen is een nieuwe behuizing voor het gehele tijdwaar
nemingssysteem ontworpen.
Er is een tijdwaarnemingskoffer ontworpen met daarin de centrale ver
werkingseenheid, kortweg de centrale, en een scorebord.
Door de gekonstrueerde koffer is een kompakt geheel verkregen, zodat
installatie en vervoer vlot en eenvoudig kan geschieden.
In de inleiding komen achtereenvolgens aan de orde: de mechanische
opbouw van de koffer, de principiële opstellings mogelijkheden van de
centrale in relatie met de baanposten en de oplossing van het trans
missie probleem van de data over de coax-kabel.

l.O. 1. ~==~~~~~=~=_~2~~~~_!~1~~~~:~:~~~~~~~ii:~.

Zoals in de algemene inleiding al is opgemerkt is de centrale
verwerkingseenheid en het scorebord in een alumimium koffer onderge
bracht.
Het koffer is zo ontworpen dat het in gesloten toestand , spat water
dicht is, zodat een eventuele regenvlucht niet direkt vochtschade
aan de elektronika kan toebrengon.
In figuur 1.1 is de tijdwaarnemingskoffer in gesloten toestand weerge
geven.
Duidelijk is in deze figuur de scheve deling van de koffer te zien.
Door deze scheve kofferdeling is een prettige aflees hoek van het
scorebord en een goed overzicht op het bedieningspaneel van de centrale
gerealiseerd.
Aan de buitenkant is op t~/ee zijde een tweetal rubber strips aange
bracht, waardoor de koffer tijdens het transporteren zonder bezwaren
kan worden neergezet.
De twee rubber strips op de lange zijkant zijn aangebracht om de
koffer in de open gebruiksstand een stabiele en stevige steun te geven
op een tafelblad, zonder dat er direkt beschadigingen ontstaan.
Twee handvaten aan de zijkant maken het mogelijk de gesloten koffer
met twee personen gemakkelijk te verplaatsen.
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. : FIGUU R -1.1- TIJDW I\AR NS MIN GS Ka FFE R

Figuur 1.2 geeft een beeld van de geopende tijdswaarnemingskoffer.
In het bovendeel is het scorebord met zijn benodigde elektronika
opgenomen, wat beschreven wordt in deel 3 van dit afstudeerverslag.
Het bovendeel is door twee deelbare scharnieren aan de centrale ver
werkingseenheid bevestigd.
Een mechanische scharniervergrendeling voorkomt de niet gewenste ont
koppeling van de twee kofferdelen.
De sClamiervergrendeling is na het uitdraaien van een schroef in een
scharnier eenvoudig uitwendig te verwijderen, waardoor scorebord en
centrale los van elkaar zijn op te stellen en te gebruiken.
Om deze reden is elektrische aansluiting van het scorebord op de
centrale uitwendig en wordt door middel van een 24-aderige kabel met
daaraan twee bajonet connectoren tot stand gebracht.
Meestal zal echter het scorebord gebruikt worden direkt op de centrale
verwerkingseenheid.
Het scorebord wordt dan rechtstandig gehouden door twee uitzetbeugels.
Aan het uiteinde van elke beugel is een slobgat aangebracht dat goed
passend over een nok in het bovendeksel kan worden geschoven, waardoor
eenvoudig uitstoten wordt voorkomen.
Twee nylon veiligheidskoordjes voorkomen rampen als hier eventueel
toch nog iets mis mocht gaan.



-OOó/80-

BOVENDEEL ME T seo REaORD

2 UITZET UZERS

AFSLUIT8AAR
COI1NECTO~ EN OPBERG RU!M

eENT RALE
VERWERKlliGSEENHE ID

Frc;tlU1-1.2 - iIJ OW AARNEM 1~I(;S KOFF~ R

IN CEO?ENDE STANO

\1.B.K.



-007/80- W.B.K.

In het gedeelte waarin de centrale is opgenomen is aan de achterzijde
een afsluitbare opbergruimte gemaakt.
In deze ruimte kan de aansluitkabel voor de koppeling van het score
bord aan de centrale tijdens het transporteren worden opgeborgen.
Via deze afsluitbare ruimte zijn de diverse connectoren nodig voor het
aansluiten van de gehele installatie op de centrale als mede de meest
belangrijke zekeringen en hulpschakelaars vlot bereikbaar.

In figuur 1.3. is de aanzichtstekening gegeven van de zekering en
connector ruimte.

G) @ Q G)
~ ..- G)

8e Fü Ps G)
G G) G) G) --- --- G)

/'

Vl.peP "
bajonet-

Frl;UUR -1.3- A~NZICHT COHNECTOR RUIMTE

Op connector P1 wordt de 24-aderige kabel met een 24-polige
connector ten behoeve van het scorebord aangesloten.
Het doel van de BNC-connectoren P2 ' P3 en P4 komt in hoofdstuk 1.1.0
aan de orde.
De schakelaars Sl t/m S3' alsmede de connectoren Ps en P6 komen in deel
2 ter sprake en de zekeringen Z, t/m Z6 in deel S,wat handelt over de
voeding van het geheel.
In het kofferdeel, waarin de centrale verwerkingseenheid is opgenomen,
zijn op de bodem twee verstevigingsruggen opgenomen, welke het mogelijk
maken apparatuur en printen te bevestigen, zonder dat er gaten door de
uitwendige beplating geboord moeten worden.
De elektronika in dit deel is bereikbaar door een bedieningspaneel uit
de centrale te verwijderen.
De elektronika in het scorebord is daarentegen toegankelijk via een
afschroefbaar stuk beplating aan de buitenzijde.

'.0.2. Elektrische inhoud centrale.

In het koffergedeelte, waarin de centrale verwerkingseenheid opgenomen,
is. een microprocessor gemonteerd met zijn bijbehorende thermische
printer met 20 alfanummerieke karakters.
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Het bedieningspaneel voor de microprocessor ~s al gemaakt en in de
koffer gemonteerd , zie hiervoor deel 2.
De benodigde elektronika voor de digitale data transmissie en het
audio gebeuren zijn nog niet gemaakt, maar er is voldoende ruimte om
dit straks goed te monteren.
Ook de voeding voor het geheel kan hier nog gemakkelijk ingebouwd
worden, zie hiervoor deel 5.
De kristaloscillator, welke als stamoscillator voor de tijdmeting
wordt gebruikt, wordt ook in d!t kofferdeel geplaatst, zie hoofd
stuk 1. 1.2.

1.1.0 Opstelling centrale en baanposten.---------------------------------
Om het mogelijk te maken de meest vrije opstelling te verkrijgen van
de gehele installatie bij gebruik langs de verschillende roeibanen
is een nieuw koncept gemaakt voor de data transmissie.
Zie voor een mogelijke systeemopstelling figuur 1.4.

BOTEHHUIS 6 CENTRALE/

SCORE E3~D

I I
I

,
I

I I I

~ COAX KAEiELS

,
I, •

GROOT
SCORE SOR

START POST fSAANPOST feAANPOST 1SAANPCST FINISH
POST

••·
FOTO

FINISH

D

FIGUUR-1. 4- SYSTEEM Q?STELLING

Alle in figuur 1.4 getekende kabels zijn coax-kabels, exclusief de aan
sluitingen van de fotofinish-apparatuur op de finishpost en het grote
scorebord aan de centrale.
Het door mij toe te passen idee komt uit de radio transmissie techniek
en gaat uit van een stukje afgeschermde vrije ether, wat door de coax
kabel wordt gevormd.
Dit idee komt neer op het gebruik van een aantal fase-loek loop's en
VCO's, die als ontvangers en zenders parallel op de kabel worden aan
gesloten.
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De uitgaande coax-kabel naar de diverse posten langs de wedstrijd
baan kan aangesloten worden op een van de drie BNC-connectoren P2'
P3 en P4' Zie figuur 1.3
Deze drie BNC-connectoren zijn parallel doorverbonde~ en maken het
mogelijk botenhuis en kantine aan te sluiten op zowel de coax-kabel
langs de baan alsmede direkt vanaf de centrale via de twee nog vrije
BNC-connectoren.
In figuur 1.4 zijn de aansluitingen van botenhuis en kantine op wille
keurige plaatsen van de coax-kabel afgenomen.

1.1. 1 ~E:~~~:!:~~~~~~~~:_~~::_~:_~~~~:~~~:~.

De spraak-transmissie omvat twee spraakkanalen.
Een spraakkanaal is een interco~ en het andere is een mededeling
kanaal. Het intercomkanaal dient voor de conversatie tussen de centrale
en de diverse posten langs de baan.
Aan dit spraakkanaal is in het verleden veel onderzoek verricht en heeft
geresulteerd in een goed werkend kommunikatie systeem wat in het ontwerp
van Ir. W. Beijer is toegepast.
Zie hiervoor blz. 069 e.V. en blz. 104 en 105 onder het hoofdstuk
" intercom ". (afstudeerverslag van Ir.H. Beijer ).
Dit systeem wordt in dit ontwerp zonder veranderingen overgenomen.
Opgemerkt wordt dat de spraak hier overgebracht wordt in basisband
ligging.
In figuur 1.5 is het gebruikte frequentie-spectrum ~n de coax-kabel
schematisch aangegeven ( niet op schaal ).

6:-:-Ic""7':H:-X------------------...-t-------------
FIGUUR -1.5 - LI GGlNG INTERCOM KANAAL IN COAX

Het tweede spraakkanaal wil men gaan gebruiken voor algemene organi
satorische oproepen en mededelingen vanuit de centrale naar kantine,
botenhuis en dergelijke.
Dit tweede kanaal kan natuurlijk niet in basisband-ligging over dezelfde
coax-kabel worden getransporteerd.
Door frequentie multiplexing toe te passen wordt dit spraakkanaal FM
gemoduleerd op de draaggolf-frequentie yan 18 MHz.Zie figuur 1.6
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Voor dit--modulatie proces wordt de veo van het PLL Ie NE 564 gebruikt.
De ingestelde frequentie-zwaai van de veo bij maximale amplitude
aansturing is + 250 kHz ten opzichte van de ingestelde 18 MHz.
In de nog te o~twerpen en te maken geluidsposten voor kantine,boten
huis e.d. worden dezelfde PLL Ie's, ingesteld op 18 MHz, als
detector-ontvanger gebruikt.

1. 1.2 ~~2~!~~:_!:~~:~~::~:_~~::_~:_:~~~:~~~:~.

Voor de transmissie van de digitale-data over de coax-kabel tussen
centrale, baanposten en baanposten onderling wordt gebruik gemaakt
van frequentie shift-keying (F5K).
Door het toevoegen van de te transporteren digitale-data aan het veo
gedeelte van een PUL NE 564 wordt deze F5K eenvoudig gerealiseerd.
Op plaatsen waar deze data beschikbaar moet komen, worden dezelfde
PUL Ie's als detektoren gebruikt, waarmee de digitale data weer wordt
gereconstrueerd.
Door het toepassen van de PLL's zijn bandfilters nauwelijks nodig,
omdat ze op een smal vangbereik zijn ingesteld.
Welke digitale-data-bronnen zijn er in het systeem?
Vanuit de startpost moeten al de wedstrijdtellers, behorende bij een
heat, in de diverse baanposten en centrale gestart en bij een eventuele
valse start gereset kunnen worden.
Hiervoor is een gecodeerd digitaal-signaal nodig.
Dit digitaal-signaal wordt door F5K modulatie vanuit de startpost op een
draaggolf-frequentie van 12 MHz naar de centrale en baanposten overge
bracht.
Om de tijd in 0,01 s te kunnen meten, worden de wedstrijtellers op hun
desbetreffende clock-ingangen aangestuurd met een 100 Hz puls, afgeleid
van een kristal oscillator in de centrale.
Om kosten te besparen zal de kristal oscillator met zijn oven uit het
bestaande tijdmeetsysteem worden gebruikt.
Het kristal heeft een eigen resonantie frequentie van 1.638.400 Hz=
100.214 Hz.
Door deling met 25 = 32 ontstaat een frequentie van 51.200 Hz en deze
frequentie '~ordt na inpedantie aanpassing op de coax-kabel gezet om de
wedstrijdtellers na filtering en deling door 29 = 512 met een 100 Hz
puls aan te sturen. Zie voor uitvoering deel 4.
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De doorkomsttijden vastgesteld in de diverse baanposten en de finish
tijd moeten vanaf die punten ook nog naar de centrale worden overge
bracht om daar verder verwerkt te worden.
Hiervoor is data-polling toegepast.
Hoe dit precies werkt wordt in deel 2 besproken maar nu kan al opge
merkt worden dat voor deze data-polling nog twee draaggolf-frequenties
nodig zijn. Kort gezegd werkt deze polling als volgt:
Als er een (aantal) wedstrijd(cn) in de baan is (zijn) dan vraagt de
centrale in een kontinue cyclus aan al de posten langs de baan of er
data uit die desbetreffende posten zijn te transporteren naar de
centrale.
De polling-draaggolf is op MHz gezet en door FSK worden de baanpost
adressen principieel op dezelfde manier overgebracht naar de baanposten
als eerder is besproken bij de overdracht van het startstop-signaal.
Is er data te transporteren vanuit die geadresseerde post naar de
centrale dan wordt van daaruit de data via een draaggolf van 16 MHz
en FSK modulatie overgebracht naar de centrale.
Alle posten die data naar de microprocessor moeten transporteren zijn
ingesteld op dezelfde zenddraaggolf van 16 MHz.
Om nu ongewenste meng produkten op de coax-kabel vanuit deze zenders
te voorkomen worden deze zenders slechts ingeschakeld op het moment
dat de microprocessor aan de desbetreffende baanpost om data vraagt.
Al de veols, welke in FSK mode worden gebruikt, zijn zo ingesteld
dat ze een frequentie-zwaai hebben van + 100 KHz.
Een digitale "nul" geeft een afwijking van -100KHz en een digitale
"een" geeft een afwijking van +100 KHz t.o.v. de centrale~draaggolf~

frequentie.
Tot slot van dit hoofdstuk wordt het totale frequentie spectrum op de
coax-kabel in figuur 1.7 schematisch (niet op schaal) aangegeven.
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2.0.0 De toegepaste microprocessor.
Algemeen:-------------------------

Het organiseren, ophalen en verwerken van de wedstrijddata welke in de
baanposten tijdens de wedstrijden is opgeslagen geschiedt met behulp van
een microprocessor in de centrale. Welke dan wel?
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De prestaties van de nu in de handel zijnde microprocessoren ontlopen
elkaar niet veel. Er is voor de AlM 65 van RockweIl gekozen om de
volgende reden.De prijs voor de geleverde uitvoering was in verge-
lijking met andere fabrikaten voor onze toepassing het gunstigste.
Voor het opzetten van de nodige soft ware zijn twee Basis-Prom!s in de
microprocessor opgenomen waarmee de soft ware snel opgezet en eventueel
gewijzigd kan worden.Bij de microprocessor zijn een vijftal overzichte
lijke handboeken geleverd waarmee men zich het systeem snel eigen. kan maken.

2.0.1 Plaatsing en aansluiting~microprcessor in centrale.
De microproëessor-Is-geïëvërd-met-prInte;~äïfänummërIëkë-displayen de
diverse schakelaars voor step/run,reset en TTY/KB bediening gemonteerd
op een grote print.In de centrale is de printer demontabel en het alfa 
nummerieke display vast in het bedieningsblad van de centrale gemonteerd,
zie figuur 2.1. Door 40-derige flatcables en 40-polige connectoren zijn ze
op de microprocessor aangesloten.

SLEUTELSCH AKE LAAR.

PRINTER UNI T

FltyUUR- iU- 8EDlENlNG5 BLAD lo1:CRO?RO~ES5011

BE 0 IE Nl<:5 BLAD.

RUIMTE V OOR

BEDIENINGS KEY BO RD
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De printer is als losse unit in het bedieningsblad opgenomen om het
inzetten van een nieuwe papierrol te vereenvoudigen.
Let op ! Het gebruikte papier is thermisch-papier en niet elk
soort is toelaatbaar op de printer.
Hieronder volgt een lijst van toegelaten papiersoorten:

Rockweil TI 270 ( blauw-print)
Sears 3974 of 3986( blauw-print)
Olivetti 295933-R35(blauw-print)
NCR T1102 - ( zwart-print)

II GEBRUIK GEEN ANDERE PAPIERSOORTEN !!

De print met daarop de microprocessor is op de bodem van de kast van
de centraalpost gemonteerd. Hierdoor zijn de schakelaars op de print niet"
meer bereikbaar.
In de connectorruimte zijn drie nieuwe schakelaars Sl t/m S3 geplaatst.
(zie figuur 1.3) die de desbetreffende schakelfunkties overnemen.
De funktie van de schakelaars is: S1 step/run, 52 TTY/KB en die van
S3 reset.
In het bedieningsblad is een grote uitsparing gemaakt om daar straks
een bedienings-keybord te plaatsen wat speciaal voor microprocessor in
deze toepassing wordt samengesteld.
In figuur 2.2 is blokschematisch aangegeven hoe de microprocessor in
het systeem is opgenomen. Alle connectoren gemerkt met een J zitten
aan de microprocessor-print en de met P aangeduide connectoren komen
uit in de connectorruimte, zie figuur 1.3
Het keybord dat bij de microprocessor is geleverd en aangesloten is via
de connectoren J4en Ps bevat teveel funkties voor het gebruik in het
tijdwaarnemingssysteem. Het keybord is wel nodig voor het programmeren
van de microprocessor. Via connector Ps is dit keybord aan te sluiten.
Het komt dan parallel te staan aan het nog te ontwikkelen bedienings
keybord.
Het bedienings-keybord heeft twee funkties; één voor het opstarten van
het tijdwaarnemingssysteem en één voor de wedstrijden.
Het toetsengedeelte, wat uitsluitend bij het opstarten van het systeem
nodig is, kan door middel van de sleutel-schakelaar gevolgd door wat
elektronika afgeschakeld worden, zodat niet bedoelde of onbevoegde
bediening wordt voorkomen.
Op de 44-polige printconnector J1 ( application signais) kunnen diverse
signalen voor in - en output worden aangesloten.
Zie voor een volledig overzicht van de pinbezetting blz. J-2 in het
user's guide. In figuur 2.2 is op deze connector de interface en de drie
lopende wedstrijdtijd-tellers aangesloten.
Of data in serie of parallel wordt aangeboden of afgenomen kan later
worden beslist. Beide mogelijkheden zijn aanwezig op het R6522
Versatile Interface Adapter (VIA) IC in de microprocessor. Zie hiervoor
section 6 van het hardware-manual.
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Via print-connector J1 kunnen twee audio-cassettes aangesloten worden
(nog niet uitgevoerd) welke software aanstuurbaar zijn.
Hierdoor zijn de wedstrijdgegevens ook "digitaal" op te slaan.
Zie hiervoor section 9 van de uders's guide wat hun adressering en
elektrische aansluiting betreft.
De aansluiting voor het scorebord en het eventuele grote scorebord
zijn als geheugen-expansie op te vatten en zijn als zodanig middels
de 44-polige print-connector J-3 (expansion-interface-signals ) op de
microprocessor aangesloten. Zie voor de volledige pin-bezetting van
J-3 blz. J-4 in de users's guide
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In figuur 3.4 op het uitklapschema aan het einde van deel 3 z~Jn de
geheugenlokaties van de display's in het scorebord aangegeven.
Voor het grote scorebord kunnen de geheugenplaatsen 910E.Hex en volgend
worden gebruikt.

2.0.2 ~:!_E~!!:~.

Als er van uitgegaan wordt dat de lopende wedstrijdtellers in de
centrale en de 4 baanposten een eigen adres bezitten dan kan de m{cro
processor ze via de interface qoor zijn programma op volgorde aanwijzen.
Het aanwijzen van de lopende wedstrijdtellers in de centrale kan direkt
gebeuren, het aanwijzen van de desbetreffende buffers in de baanposten
gaat daarentegen door middel van de polling draaggolf van 14 MHz, die
het desbetreffende adres overbrengt naar alle baanposten.
In de baanposten wordt het ontvangen signaal gedemoduleerd en het ont
vangen adres vergeleken met het eigen adres.
Wanneer de adressen in een baanpost overeenkomen dan ~ordt ~n die baan
post de baanpostdraaggolf doorgeschakeld naar de centrale via de
coax-kabel.
Over de baanpostdraaggolf van 16 MHz wordt teruggemeld of er wel of geen
data in een van zijn doorkomsttijd buffers staat geschreven.
Wordt er teruggemeld dat er geen te transporteren data in die baanpost aan
wezig is dan stapt de microprocessor naar het volgende adres ( baanpost
of lopende wedstrijdteller in de centrale ).
Hierbij wordt de draaggolf van het verlaten adres uitgeschakeld en die
van het volgend adres weer ingeschakeld,waarna het proces zich herhaalt.
Meldt daarentegen een adres dat er wel data over te brengen is dan blijft
de microprocessor naar dat adres wijzen en wordt de data in serie door
middel van de baanpostdraaggolf naar de microprocessor overgebracht en
daar verwerkt.
Aan het einde van de overgebrachte data wordt door de baanpost dezelfde
code nagezonden alsof er geen data was, waardoor de microprocessor naar
het volgende adres gaat.
Is de cyclus geheel doorlopen en wordt dezelfde baanpost voor de tweede
.keer geselekteerd en is de overgebrachte data uit het desbetreffende
doorkomsttijdbuffer gelijk aan de data die de eerste maal is overge
bracht, dan zijn er geen fouten gemaakt en kan de data in deze doorkomst
tijdbuffer vanuit de microprocessor in de centrale via de pollingdraag
golf worden gereset. Is er wel verschil in de overgebrachte data dan wordt
deze als nieuwe data geaccepteerd en wordt ze vergeleken in de volgende
cyclus. Is er nu wel overeenstemming, dan wordt alsnog het resetsignaal
cifgegeven voor de onderhavige baanpostbuffer. Is voor al dit pollingwerk
genoeg tijd? Ja, de seinsnelheid over de kabel via FSK kan gemakkelijk
lOOl\-bou d zijn. De programmatuur en de pra!dische realisatie van deze
polling moet nog in detail worden ontworpen en uitgewerkt maar het idee
is door een stagiaire onderzocht en voldoet in principe.
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Het scorebord is ondergebracht in het afneembare bovendeksel van de
tijdwaarnemingskoffer zoals die beschreven wordt in de algemene in
leiding.
Door de afneembaarheid is het scorebord op twee manieren te ge
bruiken n.l. direkt op de centrale verwerkingseenheid en door middel
van een verlengkabel op enige afstand van die centrale eenheid als los
scorebord.
Het scorebord is ingedeeld in drie velden met elk zeven baanvelden,
een lopende-weds tri jdveld en een organisatieveld•. ( Zie figuur 3. 1).
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FIGUUR -3.1- BEN.i\MtNG EN INDIèL[NG SCORE BORD

In- het organisatieveld z~Jn ondergebracht het wedstrijdnummer, be
staande uit maximaal drie cijfers en een cijfer om aan te geven welke
heat er gevaren wordt in het desbetreffende wedstrijdveld.
Het lopende-tijdveld geeft in minuten en seconden de tijd aan welke
in deze heat na de start is verlopen.
Een baanveld bestaat uit 1 x 2 + 1 x 2 + 1 x 6 cijfers.
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De eerste cijferkombinatie 1 x 2 in dit veld geeft aan in welke
banen er geroeid wordt; dit is dus het baannummer.
De tweede cijferkombinatie van 1 x 2 cijfers geeft het volgordenummer
van doorkomst op de diverse banen aan, zoals dat wordt vastgesteld op
de diverse baanposten. Het veld van 1 x 6 cijfers geeft de doorkomst
tijd en tenslotte de finishtijd van de boten in minuten, seconden en
honderdsten van seconden.
Als er geroeid wordt op de skif dan roeit men in meer dan zeven banen;
het scorebord wordt dan anders yerdeeld en wel zo dat in het middelste
wedstrijdveld het middelste baanveld een organisatie veld wordt.
( Zie figuur 3.2)
De bovenste drie baanvelden van het middelste wedstrijdveld worden
dan als verlenging van het eerste wedstrijdveld gebruikt en de onderste
drie baanvelden vormen dan de kop van het derde veld, zodat er dan
twee heats met tien banen ontstaan.
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. FIGUUR -3.2- INDELING SCORE BORD 2><10 BANEN
I

Onder het middelste veld is een realtimeklok geplaatst om de gewone
tijd te kunnen waarnemen. Het elektrische systeem van het scorebord
is samengesteld uit een aantal modullen U, t/m U6 welke door middel
va~ printconnectoren en flatcable met elkaar zijn verbonden.

Door deze opzet is een overzichtelijk geheel verkregen dat goed te
onderhouden is.
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~~Q~~~-~!:~!:!==~:~::~~~~-==~::~~~~~
De elektrische opzet va.n het scorebord is het best te overzien op het
blokschema figuur3.3en zal aan de hand daarvan worden besproken.
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Het scorebord is op te. vatten als een uitbreiding van het gewone
RAM-geheugen dat in de microprocessor aanwezig is, met dien ver
stande dat dit geheugendeel continu uitgelezen en zichtbaar gemaakt
wordt op het scorebord.
Om dit te kunnen bewerkstelligen wordt de data vanuit de micro
processor via de datalijnen Di O/3 en buffers toegevoerd aan de '2 RAMs
op de '2 geheugen-units U,.
De juiste adressen voor het weg~chriJven worden geleverd door de
adreslijnen Ac t/m AS, waarvan ~5 t/m AS de RAM-selektie op zich nemen.
Een drietal, een uit '6 decoders op de verzamel-units U2, verzorgen deze
RAM-selektie. De ingeschreven data in deze geheugen-units U1 moet
continu worden uitgelezen en hiervoor is een scanklok U3 ingebouwd.
Deze scanklok loopt onafhankelijk van de microprocessor en bezit vijf
adreslijnen Asc 0/4 die de gehele uitlezing sturen.
De data, uitgelezen op de RAMs, wordt, nadat ze door een 7-segments
decoder is gedecodeerd, aangeboden aan de display-units U4.
De units U4 zijn de display-units, waarop Beckman-gasdisplays zijn
gemonteerd.
Unit U5 is een schakelende voeding, welke de diverse spanningen,
nodig in het scorebord, levert.
Unit U6 is de realtimeklok, welke aan het begin van een wedstrijd-dag,
onafhankelijk van het geheel, op tijd is te zetten; ook hier is een
Beckman-gasdisplay gebruikt.
Nu de onderlinge samenhang op het blokschema verkend is, zullen hier
na de units U, t/m U6 afzonderlijk in detail bekeken worden wat hun
werking betreft.

3. '.0. Beschrijving geheugen-unit U,.-----------------------------
Algemeen.

Zoals te zien is op het blokschema figuur3.3komt geheugen-unit U"
'2 maal voor en wel 4 maal als steekkaart op elk van de 3 verzamel
units U2.
Elke verzamel-unit U2 bedient een wedstrijdveld dat 7 baanvelden,
, organisatieveld en , lopende wedstrijdveld bevat.
Dit zijn dus 7 + , + , = 9 uitlees-units U4 per wedstrijdveld.
Een geheugen-unit U, bedient en stuurt normaal 2 uitlees-units U4 met
maximaal '0 karakters.
Aangezien een geheugen-unit Ul maximaal 20 karakters kan aansturen
kunnen per geheugen-unit dus 2 uitlees-units U4 worden aangestuurd.
Een geheugen-unit Ul , bedient en stuurt_dus twee baanvelden van elk
'0 karakters.
Daar er 7 bacnvelden zijn, zijn er 7 gedeeld door 2 is 3,5 geheugen
units U, nodig.
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Er Z1Jn 4 geheugen-units U, per wedstrijdveld, de resterende geheugen
plaatsen van U, worden gebruikt om het organisatieveld en het lopende
wedstrijd-tijdveld aan te sturen.
Dat kan, want het gehele organisatieveld bevat 4 karakters en het
lopende wedstrijd-tijdveld bevat· 4 karakters.
Dus één van de vier geheugen-units U, bedient en stuurt een baanveld,
een organisatieveld en een lopende wedstrijd-tijdveld van een wedstrijd
veld.
De mechanische opbouw voor al de drie wedstrijdvelden is hetzelfde.
Het enige verschil is de adressering van de desbetreffende geheugen-
units U,. •.

Om inzicht te krijgen in de opbouw van de gehele opzet en adressering
van de '2 geheugen-units U, is in figuur3.4het gehele scorebord
nogmaals getekend, met de nadruk op de adressering en de onderlinge
samenhang.
Zie voor figuur 3.4 het uitklapschema, opbouw scorebord, aan het eind
van dit hoofdstuk 3.
Deze samenhang is het belangrijkst op het moment van schrijven van
data vanuit de microprocessor naar de geheugen-plaatsen op de units U,.
Tijdens het lezen van de ingeschreven data vanuit de geheugen-units U,
is er geen wezenlijke, onderlinge samenhang meer tussen de '2 geheugen
units.
Het enige wat dan nog gemeenschappelijk is, is de scanklok die voor
alle units synchroon wordt verzorgd. Doch dit is niet van fundamenteel
belang in de onderlinge samenhang.

3.'.'. Adressering.-----------
Zoals reeds is opgemerkt, is het scorebord een verlengstuk van het in
de microprocessor aanwezige geheugen. Moet er dus vanuit de micro
processor in dit speciale geheugen worden geschreven, dan zal er een
selektiesignaal moeten worden opgewekt dat naar dit scorebord geheugen
wijst.
Dit selektiesignaal is het signaal cs9.
cs9 Is altijd hoog, doch als er geschreven moet worden ergens in het
geheugen van het totale scorebord, dan wordt het cs9-signaal door de
microp~essor even laag gemaakt.
Wordt cs9 door de microprocessor laag gemaakt, dan is het dus mogelijk,
ergens in het totale scorebord-geheugen data weg te schrijven.
Om de data op de juiste plaats uitgelezen te krijgen op het scorebord
moet deze in een bepaald geheugen-unit e~ daarin op een bepaalde
geheugen lokatie worden weggeschreven.
Selektie cs9 is dus niet voldoende om de juiste lokatie aan te wijzen.
De drie' uit '6 decoders ( IC200 ) op elke verzamel-unit U2 ver
zorgen de selektie wat betreft de geheugen-units U,.
Door de vier adreslijnen AS,A6,A7,ÄS van de microprocessor toe te
voeren aan de drie' uit '6 decoders, kan door de juiste adressering
gewezen worden naar een van de '2 geheugen-units U, •
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Het is nu nog slechts zaak op de desbetreffende geheugen-unit U, het
juiste adres in het RAM-geheugen aan te wijzen.
Deze adressering in de RAMs wordt verzorgd door de adreslijnen Aa,
A" A2, A3 en A4.
Over de adressering kan dus samenvattend worden gezegd dat:

'e cs9 het scorebord selekteert;
2e de adreslijnen AS, A6, A7, en AS de desbetreffende geheugen

unit U, aanwijzen;
3e de adreslijnen Aa, Ai, A2, A3 en A4 de bedoelde geheugen-

lokatie aanwijzen in elke geheugen-unit U,.
In figuur3.4is onder elke unit U, schematisch zijn desbetreffende
uitlees funktie en geheugenplaats in hexadecimale code 9angegeven.
Gebruikte afkortingen zijn hier W.N. wedstrijdnummer ; L.T. lopende
wedstrijd-tijd; D.T o doorkomst-tijd baan 8' t/m B7.
In het geval dat er op de skif gevaren wordt, wordt het scorebord
anders ingedeeld.
De relevante geheugen-lokatie zijn voor dit geval links naast de
geheugen indeling aangegeven.

3. '.2. ~:~:~2~:~_~~_~:~:~~:~:~~~!~_~1~

In het voorafgaande is uiteengezet hoe een bepaalde geheugen-lokatie
kan worden geadresseerd. Hoe het schrijven in een bepaalde geheugen
lokatie in zijn werk gaat, wordt in het hiernavolgende aangegeven.
Van het schema van figuur3 0 4valt af te lezen, dat er vier datalijnen
D iO t/m Di3 van de microprocessor komen.
Deze vier datalijnen worden op de drie verzamel-units gebufferd door
IC20' voor dat ze aan de '2 RAMs worden toegevoerd.
In figuur3.Sis het schema van een geheugen-unit U, gegeven.
Zie voor figuur 3.S het uitklapschema~geheugen-unit U" aan het eind
van hoofdstuk 3. '.4.
Het geheugendeel, opgebouwd op een· unit U, bestaat uit IC'O' wat een
4-bits RAM is. Als zijn selektielijn hoog is gemaakt dan wordt de
11 5 polige wisselschakelaar ", welke door IC'02 en 103 wordt gevormd
in de micro-processor -stand gezet.
de adreslijnen Aa t/m A4 van de RAM zijn dan aangesloten op de adres
bus van de microprocessor, zodat er dan in de aangewezen geheugen
lokatie kan worden geschreven.
Om in het RAM te kunnen schrijven moet aan IC10' een schrijfpuls
worden toegevoerd. Deze schrijfpuls wordt in de microprocessor opge
wekt en als R/W-puls afgegeven.
De in te schrijven data komt vanuit de microprocessor beschikbaar op de
databus op het moment dat de microprocessor-klokpuls ~2 hoog is.
Het schrijfcomando voor een RAM-geheugen moet dus samengesteld worden
volgens W = Usel : 02 .R/~, zie hiervoor figuur 3.6.
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Deze W-funktie wordt opgewekt door IC100, wat een drie-input NAND-gate
is. Om te voorkomen dat de R/W-lijn in de microprocessor te zwaar
belast wordt, is in plaats van de R/W- de ~ -lijn gebruikt voor de
aansturing van de geheu~-units U1•
Dit houdt in, dat deze R/W-lijn geinverteerd moet wordenJwat in een
overgebleven gate van IC100 gebeurt.

3. 1.3. ~!!!=~=~_~~_=~_~!~E!~~!~~.

Als we ervan uitgaan dat er relevante data in de_geheugenplaatsen is
geschreven, dan moet deze data op het scorebord nog worden uitgelezen.
Dit gaat alsvolgt:
Wordt er niet in een van de twaalf RAMs geschreven vanuit de micro
processor, dan zijn alle U1 selektielijnen laag en staat de II 5 polige
wisselschakelaar .. , welke gevormd wordt door de twee tristate-buffers
IC102 en IC103, in de stand scanning.
Aan elke RAM op de 12 geheugen-units Ul wordt dan gelijktijdig het
zelfde adres aangewezen om te worden uitgelezen.
Deze adressen worden door een vrijlopende centrale scan-oscillator
U3 opgewekt en toegevoerd aan al de geheugen-units Ul.
Deze data op deze adressen wordt door de 12 bijbehorende 7-segments
decoder ( IC 104 ) en 12 7-segments-stroombronnen ( IC 105 ), op elke
geheugen-unit Ul gedecodeerd en toegevo~rd aan de uitlees-units U4.
Over de toegeposte 7-segmentsdecoder kan nog opgemerkt worden dat hij
een blonk aangeeft aan het display als er data wordt aangeboden wêlke
geen BCD-cijferdata is.
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Benaming Opmerking~!!.

Weerstand 20K -H~
11 32K tw
11 1 M{-W
" 1 Mtw
11 1 Mtw
" 1 Mtw
11 1 M tl~
11 1 Mtw
11 1 M{-W

Onderdelen geheugen unit U1.

No.
R100
R101
R102
R103
R104
R105
R106
R107
R108

C100 Condensator 0, 1 fF 100V(NUGET)

lC100
lC101
lC102
lC103
lC104
lC105

14023
2101A
14053
14053
14543
M3491

3 input NAND
256 x 4 bits RAM
Hex non inverting 3-state buffer
Hex non inverting 3-state buffer
7-segments decoder
7-segments stroombron.

PR100 geheugen print
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Dit heeft tot gevolg dat leading-zero-onderdrukking op het display
eenvoudig te realiseren is door in de RAM -geheugens op de desbe
treffende plaatsen BCD-data tussen 10 en 15 weg te schrijven.
Hoe deze data in de uitlees-unit U4 verder wordt verwerkt, komt aan
de orde in het deel elektrischewerking uitlees-unit U4.

3. 1.4. ~~!~~~E~~~_2~~~~~~~:~~~!_~l.

In figuur17 is de print-Iay-out van de geheugen-unit U1, PR100 weer
gegeven, gezien vanaf de componentenzijde.
Vanaf plug PL100 wordt door middel van een lO-aderige flatcable de
7-segments-aansturing naar de uitlees-unit U4 verzorgd.
Door plug PL10l wordt de gehele unit als steekkaart ingeplugd in de
pluggen PL 202 aid op de verzamel-unit U2• Onder IC100 zijn op de
print vier soldeerbruggen aangebracht meT de naam Ulsel ••
Door deze vier a-,b-,c-, en d-Ulsel. soldeerbruggen is het mogelijk
alle geheugen-units Ul gelijkvormig aan te maken en de verschillen in
adresvorming na printproduktie aan te brengen.
Of men dus een a-,b-,c-, of d-soldeerbrug moet maken wordt bepaald
als de unit in de verzamel-unit ~2 wordt geplaatst.
Aan de figuren 3.5 en 3.7 is een stuklijst toegevoegd, waarop alle
onderdelen met hun waarden en opmerkingen zijn vermeld •

. FIGUUR-3.7-PRINT LAY OUT UNIT U1 PR 100
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3.2.0. Beschrijving uitlees-unit U4•

W.B.K.

Algemeen
In het scorebord zijn voor de gehele uitlezing 234 digits nodig.
Door dit grote aantal was het nodig een goede keuze te maken uit de
diverse display-typen.
Met goede keuze wordt hier bedoeld een.kontrastrijke uitlezing onder
alle mogelijke omgevingsomstandigheden, een laag energieverbruik bij
hoge lichtopbrengst, een niet t~ kleine afmeting, zodat aflezing op
circa 5-6 m nog goed mogelijk is en een lange levensduur.
Bezien we de op dit moment in de handel zijnde display-principes,dan
komen er drie display~vormen in zijn algemeenheid in aanmerking, te
weten het LCD-display, het LED-displayen het gasontladings-display.
Het LCD-display heeft de eigenschap een bijzonder lage energie
consumptie te' hebben; dus in principe zou dit een geschikte display
zijn voor deze toepassing, doch de relatief korte levensduur, de
matige lichtopbrengst en zijn uitlees traagheid, maken dit display
ongeschikt voor toepassing in dit scorebord.
Een LED-display heeft een goede lichtopbrengst, een lange levensduur,
maar heeft een relatief hoog energieverbruik.
Een bijkomend nadeel is dat zijn brandspanning tussen de 1,8 en 2 volt
ligt bij een stroom van circa 20 mA per segment van een digit.
Dit houdt dan tevens in dat, als er 5 volts logica wordt gebruikt,
voor de aansturing een spanning van 5-2=3 V in de voorschakel-weer
standen moet worden weggewerkt bij een stroom van 20 mA per segment.
Nog een nadeel van dit LED-display is, dat het display een zeer korte
nalichttijd heeft, enkele ~s.

Dit heeft weer tot gevolg dat, als men dit display-type toepast in een
scanning, welke snel loopt, de stroom door het display moet verhogen
tot ongeveer 100 mA om nog een redelijke lichtopbrengst te verkrijgen.
Het vermogensverlies in de voorschakel-weerstanden neemt dan uiteraard
ook sterk toe.
Het gasontladings-display van Beckman heeft een aantal eigenschappen
die voor onze toepassing voordelig zijn.
Zo heeft dit gasontladings-display een goed kontrast, een lange levens
duur, een lage segmentsstroom,(0,2 mA per segment) en een korte
geheugen werking.
Een nadeel van dit display is de voedingsspanning van +165V.
De korte geheugenwerking van dit display wordt verkregen door een
hulpkathode in het display, de keep-alive-kathode.
De keep-alive-kathode fungeert als hulp - ionenbron waardoor het gas
snel, binnen 1 è 2 ~s ontsteekt en enige tijd 3,5 ms na-inonis~ert700k al
is de anodespanning al afgeschakeld.
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Het gas-display gedraagt zich dus als een mono-sabile flip-flop met
een na-ionisatie-tijd van circa 3,3 ms , waardoor ook in scan
toepassingen een rustige en flikkervrije uitlezing kan worden ver
kregen, als er maar snel genoeg wordt gescand.
Een scanning houdt in dat al de overeenkomstige segmenten van elk
digit in de rij van 20 digits gelijktijdig met dezelfde segments,
informatie worden aangestuurd.
Om nu het juiste digit in de rij van 20 digits te laten oplichten,
wordt slechts voor dat digit de anodespanning ingeschakeld.
Aangezien de overige 19 anodes spanningsloos blijven op dit moment,
wordt deze specifieke segments informatie daar niet uitgelezen.
Als we dus de organisatie van het uitlezen zo opzetten, dat de uit
lezen data in de RAM-geheugenlokaties overeenkomt met de desbetreffende
ingeschakelde anodes van de diverse digits in de rij van 20, dan is de
uitlezing gerealiseerd.
Tot slot van deze inleiding nog iets over de kostprijs van dit display.
De kostprijs van het display is ook nog redelijk te noemen in verge
lijking tot de andere mogelijke uitleesvormen.
Een display met drie digits kost rond de f15,- en een display met twee
digits kost rond de f 11,50, hetgeen neerkomt op een prijs van ongeveer
f 5,25 per digit. Dit is ongeveer tweemaal zo duur als een LED-digit
met dezelfde digit afmetingen.

3.2. 1. ~~~~=_~~~~i:~S~=~!~=_~~~:_~~!~==~:~~~!_~4.

De keuze van de scan frequentie fsc voor de uitlezing wordt bepaald
door de nalichttijd van een digit.
In het voorgaande hebben we gezien dat het toegepaste gas-display
een na-ionisatie-tijd heeft van circa 3,3 ms.
Wordt het desbetreffende digit, in de rij van de 20 digits, binnen
3,3 ms opnieuw aangestuurd, dan blijft het digit continu in geïoniseerde
toestand. ( Zie figuur 3.8 )
Het gewenste optische effekt, een helder flikkervrij beeld, wordt hier
door verkregen. De herhalingsfrequentie fher voor een digit wordt dan:

1
fher =--------=

3.3. 10 -3
330 Hz.

Binnen de herhalingstijd van 3,3 ms moeten er 20 digits op volgorde
worden ontstoken en tegelijkertijd voorzien zijn van de juiste
7-segments-data. De scan frequentie f moet dus 20 maal hoger zijn dan
de herhalingsfrequentie f her , fsc ,s~ordt dus 20 x 330 = 6,6 kHz.
( Zie figuur 3.8)
Hoe deze scan frequentie wordt opgewekt wordt besproken in het hoofd
stuk 11 werking scan-oscillator - unit U3 11
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3.2.2. ~!~~!E!~~b~_~~E~!~~_~!!!~~~:~~!!_~4.

Op het uitklapschema,aan het eind van dit hoofdstuk, is in figuur
:3.9 het schema van een uitlees-unit U4 weergegeven. Aan de hand van
dit schema zal de werking van het uitlezen worden besproken.
In hoofdstuk 3.1.0 is uiteen gezet dat een geheugen-unit U1 twee
baanvelden, met in totaal 20 digits , of als afwijking een baanveld,
een organisatieveld en een lopende wedstrijdtijdveld, met totaal la
digits aanstuurt.
De data die in één RAM-geheugen is weggeschreven door de microprocessor
moet dus tijdens het lezen uit-het RAM na 7-segments decodatie aan twee
of aan drie uitlees-units U4 worden toegevoerd.
Via plug PL401 wordt de 7-segments data aan al de overeenkomstige
segmenten van de 20 of la digits toegevoerd.
Door de anodesturing op het juiste digit te doen plaatsvinden, licht
alleen dit ene digit op in de rij van 20 of la digits.
De uitlees-unit U4 selectie en de selective anode-aansturing wordt op
de uitlees-units U4 zelf gerealiseerd en wel alsvolgt:
De scanoscillator-unit U3 wekt vijf scanpulsen Aa t/m A4 op, zie
hiervoor figuur 3. lO)

Van deze vijf scanpulsen ~ t/m A4 ,welke via plug PL400 op de uitlees
units U4 worden toegevoerd, verzorgen Aa t/m A3 de selective anode
aansturing per uitlees-unit en de scanpuls A4 verzorgt de uitlees-unit
U4 selctie middels de inhibit ingang van IC400.
De 1 uit 16 decoder IC400 heeft op punt 23 een inhibit ingang die de
volgende eigenschap heeft. Wordt deze inhibit ingang hoog aangestuurd,
dan zijn al zijn selectie uitgangen 5 1 t/m SlO hoog, ongeacht de toe
standen van de toegevoerde scan-adressen Aa t/m A3.
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Pas als deze inhibit ingang laag gemaakt wordt dan wordt de geselec
teerde uitgang Sn' uit de rij van Sl t/m~10 bepaald uit z!jn scan
adressen, laag gemaakt.
Voor een oneven baanveld kan deze inhibit ingang direkt aan de A4
scanlijn worden gelegd, maar voor een even baanveld moet deze A4
scanlijn worden geinverteerd en dan pas op de inhibit ingang worden
aangesloten.
Transistor TR400 is hier de invertor die dit signaal verzorgt voor de
even baanvelden.
Door een draadbrug is deze even-oneven baanveldselectie op de uitlees
units U4 te realiseren. De digit anode-aansturing komt alsvolgt tot
stand.
De geselecteerde Sl t/m SlO uitgang van rC400 trekt via een weerstand
uit de weerstands-netwerken R403 of 404 de emittor van een van de
transistoren TR401 t/m 410 naar aarde, waardoor de geselecteerde
transistor in geleiding wordt gebracht.
Zijn collector-spanning daalt dan tot 4,4V, waardoor een van de anode
drijvers in rC401 of 402 de anodespanning van +165V doorschakelt naar
de anode van het desbetreffende digit, waardoor het oplicht.
Van elke groep van displays wordt de keep-alive-kathode (ka) via een
weerstand aan aarde gelegd, waardoor de ionenbron wordt verkregen met
het gewenste effekt van een snelle ontsteking en een lange nalichttijd
Onder in figuur 3.9 zijn de twee schema's gegeven voor de afwijkende
display uitvoeringen voor een organisatleveld en een lopende wedstrijd
veld.Het mechanisme van selecteren, aansturen en uitlezen is hiervoor
in zijn geheel hetzelfde als bij de al reeds besproken baanvelden.
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Het onderlinge verschil zit in de uitvoering van de display-printen,
wat in het volgende hoofdstuk,lI uitvoering printen uitlees-units U4

11
,

aan de orde komt.

3.2.3. ~!!~~=~!~~_E~!~!=~_~!!!==~:~~!!_~4.

In figuur 3.11 zijn de print-Iay-outs van de verschillende printen
nodig voor de gehele uitlezing weergegeven.
Elke uitlees-unit U4 wordt samengesteld uit twee printen, namelijk
PR400 en PR401 a, b, of c. ....
Print PR400 is de stuurprint die op elke display-print,PR401a voor de
baanvelden PR401b voor de organisatievelden en PR401c voor de lopende
wedstrijdtijdvelden, wordt aangesloten via haakse soldeerpennen.
Voor elk baanveld is een stuurprint-uitvoering met bestukking nodig
zoals de getekende PR400 print.
Aangezien de drie organisatievelden en drie lopende wedstrijdtijd
velden, die in het scorebord voorkomen, elk slechts vier digits be
vatten, zou men hiervoor een afwijkende stuurprint kunnen maken.
Dit is uit produktie overwegingen niet gedaan. Voor deze twee af
wijkende velden worden dezelfde PR400 stuurprinten gebruikt als bij
baanvelden, doch de niet benodigde componenten worden hier weggelaten.
Voor de drie organisatievelden zijn dit de volgende componenten :
TR405 t/m TR410 en R404. Voor de drie lopende wedstrijdtijdvelden die
in het scorebord voorkomen zijn de niet benodigde componenten: TR401
t/m TR 404, TR409 , Tr410 en IC401.
Op de stuurprinten PR400 moet een draadbrug worden gelegd voor de
selectie van eVen en oneven velden. Het organisatieveld en het lopende
wedstrijdtijdveld worden beiden als oneven-cao_lwe-Td-doorverbonden-.-====-
Het bovenste baanveld als even baanveld. Op de rest van de stuur- .
printen worden de draadbruggen om beurten doorgelegd voor de even en
oneven baanvelden.
De 7-segments-data, welke van de geheugen-units U1 komt, wordt middels
tien-aderige flat-cables en tien-polige-stekers direkt toegevoerd aan
de display-printen PR401a, 401b en 401c via de pluggen PL401.
De scanpulsen en de diverse voedingsspanningen, nodig in de stuurprinten
PR400, worden via zesentwintig-aderige-flatcables en zesentwintig-polige
stekers toegevoerd via plug PL400, op de stuurprinten PR400, van elke
uitlees-unit U4•
Aan figuur 3.9 en 3.11 is een stuklijst toegevoegd,waarop alle onder
delen met hun waarde en opmerkingen zijn vermeld.



Onderdelen uitlees-unit U4

No. Benaming,
R400 Weerstand lOOK tw
R401 " lOOK tw
R402 " lOOK tw
R403 " 10 K tw
R404 " 10 K iw
R40S " 64K tw
R406 " 64K tw
R407 " 3M3 iw
R408 " 3M3 iw
R409 " 3M3 tw
R410 " lS0K iw
R411 " 150K tw
R412 " 3M3 iw
R413 " 3M3 iw
R414 " 3M3 tw
R415 " 3t-13 iw
R416 " 150K iw
R417 " 3M3 iw

TR400 Transistor BC 107
TR401/10 " SF 422

IC400 14515
IC401 MC 3494
IC402 MC 3494

DP400 SP 332
DP401 SP 332
DP402 SP 333
DP403 SP 333
DP404 SP 332
DP405 SP 333
DP406 SP 332
DP407 SP 332

PR400
PR401a
PR401b
PR401 c

-030/80- W.B.K.

Opmerkingen.

weerstands netwerk
weerstands netwerk

1 uit 16 decoder
Anode drivers
Anode drivers

Seckman 7 segments gas display
" " " " Il

" " " " "
" " " " "
" " " " "
" " " " "
" " " " "
" " " " "

Selektie print
Display Print voor baanvelden
Display Print voor organisatie velden
Display Print voor lopende-wedstrijd tijd

velden
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3. 12 en _3. 13 is een stuklijst toegevoegd, waarop alle
de scan-oscillator-unit U3 met hun waardes en opmerkingen
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3.3.0 Beschrijving scan-oscillator-unit U3•-----------------------------------
Algemeen.
In de hoofdstukken 3.1.0 , 3.2.0 is naar voren gekomen dat er in
de uitlezing van het scorebord scanning wordt toegepast.
De scanpulsen Aa t/m A4 worden in de scan-oscillator-unit U3 cen~raal

voor het gehele scorebord opgewekt.
In hoofdstuk 3.2. 1 is de scanfrequentie fsc nodig voor de scanning
bepaald op 6,6 kHz.
Uit stabiliteits-overwegingen wordt deze scan frequentie niet direkt
opgewekt, doch verkregen na deling door 5 uit een op 33 kHz vrij
oscillerende stam-oscillator.

3.3. 1 ~!=~!E~=~~=_~=E~!~~_=~~~:~=~~!!~!~E:~~~!_~3.
Op het uitklapschema figuur 3.12 aan het eind van dit hoofdstuk is
het schema gegeven van de scan-oscillator-unit U3.
Onder in deze figuur zijn tevens de opgewekte spanningsvormen van de
diverse pulsen aangegeven.
Het IC300 is een NE555, welke als blokspannings-generator geschakeld,
welke de stam-frequentie van 33 kHz opwekt.
Met instelpotentiometer R302 is de opgewekte stam-frequentie op 33 kHz
in te regelen. Zie puls Pl in het impuls-diagram.
Deze Pl -puls wordt toegevoerd aan de clock ingang van de Jonson teller
IC301, welke als 5 deler is geschakeld.
Zijn 00 uitgang geeft puls P2 af met de gewenste scan-frequentie fsc
van 6,6 kHz.
Het IC302 is een dual BCD upcounter,waarvan er een als normale BCD 10
teller is gebruikt en de scan-adrespulsen Aa t/m A3 afgeeft.
In de andere helft van dit IC is de BCD 10-teller als twee deler ge
bruikt en wekt zodoende de scan-adrespuls A4 op.

3.3.2 ~~!~~=E!~~_=~~~:~=~!!!~!~E:~~~!_~3.

In figuur_3.13"is de print-Iay-out,PR300 van de scan-oscillator-unit U3
weergegeven gezien de componentenzijde.
Deze scan-oscillator-unit U3 wordt middels PL300, de "13-polige haakse
plug, als steekprint in plug PL204 in één van de drie verzamel-units U2
gestoken.
Aan de figuren
onderdelen van
zijn vermeld.
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Onderdelen scan-oscillator-unit U3•---------------------------------
No. Benaming
R300 Weerstand 1K tw
R301 ti l,5K tw
R302 If 1K tw

C300 Condensator 0,018 ~F 100V
C301 ti O,O.?2 )JF 100V

IC300 NE. 555
IC301 14017
IC302 14518
IC303 14011

PR400 Scan-oscillator-print

opmerkingen.

instel potmeter

Puls generator
Jonson teller
BCD decade teller
2 input NAND
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3.4.0. Beschrijving verzamel-unit U2 •
----------------------------

Algemeen: .
In hoofdstuk 3.1.1 is uiteengezet dat in het scorebord 3 maal 9
is 27 uitlees-units zijn gemonteerd.
Al deze uitlees-units moeten verbonden worden met hun desbetreffende
geheugen-units U1 en voorzien worden van de scanpulsen van de scan
oscillator.
Zie hiervoor het uitklapschema 3.4 aan het eind van hoofdstuk 3.

Om nu een overzichtelijk geheel·te verkrijgen zijn er drie verzamel
units U2 in het scorebord opgenomen,voor elk wedstrijdveld een.
In elke verzamel-unit U2 worden als steekprint de4 behodigde geheugen
units U1, nodig voor elk wedstrijdveld, gest.oken.

3.4. 1. ~~=~!:!~~~=_~=:~!~~_~=:=~~=~:~~!!_~2.

Over de elektrische werking van de verzamel-unit U2 is niet veel te
zeggen. Op elke verzamel-unit U2 zijn drie "buffers geplaatst om de
adres - en datalijnen van de microprocessor en de scanlijnen van de
scan-oscillaotr te bufferen.
Zo buffert, IC201 op elke verzamel-unit U2 de datalijnen DiO tlm Di3
IC202 de adreslijnen Aa tlm A4 ,welke van de microprocessor komen en
IC203 buffert tot slot de vijf scan-adressen-lijnen An tlm A4 van de
scan-oscillator. Op elke verzamel-unit U2 is een 1 uit 16 decoder IC200
opgenomen. De vier adreslijnen A5 tlm AS die hiervoor zijn aange
sloten worden ongebufferd toegevoerd aan de drie IC200 IC's vanuit de
microprocessor.
Op elke verzamel-unit U2 zijn twee zekeringen geplaatst, een voor
de +5V en een voor de +165V voedingsspanning.Hierdoor is elk wedstrijd
veld als geheel afzonderlijk gezekerd.

3.4.2. ~~!~~!E~~~_~!E=~~!!:~~~!_~2 .
In figuur 3. 14 is de print-Iay-out, PR200, van de verzamel-unit U2gegeven, gezien vanaf de componenten-zijde.
De componenten bezetting is vooral de drie verzamel-units gelijk het
enigste verschil in de drie verzamel-units U2 zit in de adressering,
nodig voor de in te steken geheugen-units U1,
Deze verschillen in adresvorming worden tot stand gebracht door vier
verschillend te leggen brugdraden.
Boven in figuur 3.14 zijn de te leggen brugdraden voor elke verzamel
unit U2, voor wedstrijdveld 1 , 2 en 3 in detail weergegeven.
De op de verzamel-unit U2 benodigde spanningen worden door de voedings
unit U5 geleverd en toegevoerd via plug PL200.
De drie verzamel-units U2 worden door middel van een 26 polige flat
cable en de 26 polige pluggen PL201 parallel aangestuurd vanuit de
microprocessor.
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In een van de drie verzamel-units Uz is de scan-oscillator unit U3
met zijn plug PL300 als steekprint 2n plug PL204 gestoken.
Via de 26-aderige flatcable en de plauggen PL201 worden ook de
scanadressen opgewekt, in de scan-oscillator-unit U3 ,doorgezet naar
de overige twee verzamel-units U2 in het scorebord.
In de vier 30-polige printconnectoren PL202 a t/m b zijn de vier
geheugen-units U1 als steekprint ingestoken.
Door de vier 26-polige printpluggen PL203a tlm d zijn de diverse
stuurprinten op de uitlees-unit~ U4 via 26-polige pluggen en 26
aderige flatcable aangesloten.
Aan figuur 3. 14 is een stuklijst toegevoegd,waarop al de onderdelen
met hun waarde en opmerkingen zijn verzameld.
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No. Benaming.
C200 condensator 1000 ,uF 35V

rC200 14514
rC201 14050
rC202 14050
rC203 14050 .,
PR200 print verzamel-unit

opmerkingen.

1 uit 16 decoder
Hex buffer
Hex buffer
Hex buffer
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3.5.0 Beschrijving Real-timeclock unit U6 •---------------------------------
Algemeen.

Midden onder in het scorebord is een real-timeclock gemonteerd.
Als display is hier ook weer een gasdisplay van Beckman toegepast.
Om de klok' aan het begin van een wedstrijddag op tijd te kunnen
zetten zijn op het bedieningspanneel twee rode drûkknopjes opge
nomen, een voor fast en een voor slow set.
Om onbevoegde bediening te voorkomen zijn deze twee knopjes door middel
van een sleutelschakelaar te vergrendelen.

3.5.1. ~~:~!:~~:~:_~::~~~~_~:~~:!~~::~~:~_~~~!_U6.

Op het uitklapschema, figuur 3.15 aan het eind van dit hoofdstuk is het
schema van de real-timeclock-unit U6 weergegeven.
Het hart van de real-timeclock-unit U6 wordt gevormd door het alarmklok
IC600.
Dit IC600 stuurt direkt de segmenten aan in het Beckman-display.
De segmentsuitgangen van het alarmklok IC hebben de eigenschap dat een
niet aangestuurde uitgang aan VSS wordt ~elegd en een··aangestuurde uit
gang met VDD van het IC wordt doorverbonden.
Een segment van de toegepaste gasdisplay ontsteekt bij een spannings
verschil van 145V en dooft weer als het spanningsverschil lager is ge
worden dan 130V.
Het alarmklok IC mag op maximaal 29V spanningsverschil worden aangesloten.
In het ontwerp is de voedingsspanning voor dit alarmklok IC op +27V
gezet.
Als op de anodes van het gasdisplay een spanning van 145V wordt aange
sloten, dan is een heldere scherpe niet nalichtende uitlezing gereali
seerd.
De 50 Hz puls, waarmee dit IC voor z~Jn telling wordt aangestuurd wordt,
na deling, uit de kristal-oscillator in de centrale betrokken.

3.5.2. ~~!~~=~~~~_~=~!:!~~=~!~~~:~~~!U6'
Op figuur 3.16 zijn de twee printen PR600 en PR601 nodig voor de real
timeclock-unit U6, weergegeven gezien vanaf de componentenzijde.
Print PR600 is door middel van 25-haakse soldeerpennen op de uitleesprint
OR601 aangesloten.
Via de 7-polige plug PL600 worden de diverse spanningen en stuursignalen
toegevoerd aan de real-timeclock-unit U6.
Aan de figuren 3.15 en 3.16 is een stuklijst toegevoegd, waarop. alle
componenten met hun waarden en opmerkingen zijn vermeld.



-040/80- W.B.K.

No. Benaming. Opmerkingen.
R600 Weerstand 47K tw
R601 Il lOOK tw
R602 Il 47K tw
R603 11 47K tw
R604 11 1M tw
R605 Il 18K tw-,
TR600 Transistor BC 107

Z600

IC600

DP600

PR600
PR601

Zenerdiode 27V 0,2 W

Clock IC MM 5316

Clock display sp 151 gasdisplcy

Stuurprint
Display-print



-041/80- ~~.B.K.

·f "-

PR 601 \

PR601

. eenh uren tient. min e enh min.

." .__._" . __~. __ .: __ +140V .ptlI_.bd t9-:_~_ci ~:L9~tL!ç'J..g _Ol ~~_d_~., • . _
_4Hz am .

(SaS8S188BB1888881JIZJ18JI
I,' I I f i i t I I I I ;! I ( " ./,. ..' " ,." ;' '/'0

I I J tIj I I i ! I ! i I ! f (/~ ../ /' 1/ ./,/J ' I I I r I'. J. . . .J .J ,~,',

I I I I I ~l l i I) lil! !PiJ r 0//
, ~..Vl f' l'YI:d~ f Ir

J J ...?.... " 'O!f" '0 I \.0 l ~ (\ ~I 0 1 l

/
' I1 I 1 ó/'Îi b)}J ~~ JI
I II b ~ ( ó" i r;=>ré/ ~r;.: /
, (0" ...._.'0 0

l~ -~---"'Q----.
---- "'- .--0 p-,-o i OX38);o

- --0......0-:..-:-" t\ ft î
'---___ --::::::.-_..:.::-..-." f·

-. • • ~----.• "-.. .. . • •.__•.. .• - _.• • -.------.---.••- •.•• _-1

FIGUUR -3.1'- PRINT LAV OUT UNIT U6'



+11.o0V J
R605 I]

+ 27 V l>-------,{

Z600 ~

I
/ r/.
I f]·

I

1 I/, ,-,
(JO
AM PM

DP 600

2 3" 4 5 6 7 8
bltJgll bdc

tient.h eehh. h

9 39~r10~ 13 14 15 16 17 16 19 2t1 21 22 iJJ
e,1Hz tfw1,f 9 ,aId b~ J 9 II b 11 d c, PH

tlëïït. min eenh rnn.

MH 5316

le600

.L

2a 16 37 35

~+27V

OR602

~TR60~R603

~R6~

aansluitingen op plug P600

Voo OC.S. slow fast

,~~ ~fW,et y,et
~ sleutel sch.

+27V

FIGUUR -3.15-

REAL TIME ~LO~ UNIT Us



-042/80- W.B.K.

3.6.0. ~:~~~:~:~~:_~~:~~~~::~~~!_~5'

Algemeen.
De in het scorebord toegepaste displays hebben een anodespanning
van 165V en deze spanning moet op een slimme manier worden gemaakt,
omdat er uit accu's wordt gevoed.
De maximale stroombelasting voor de +165V - uitgang van de voeding is
te bepalen door er vanuit te gaan dat de maximale belasting optreedt
als het gehele display volgeschreven staat met achten.
De stroom per digit is dan 1,5 mA.
Tengevolge van de toegepaste scanning z~Jn slechts 12 digits gelijk
tijdig aangeschakeld, zodat de totale stroomopname hiervoor is
12 x 1,5 = 18 mA.
De 25 decinaal punten, die in het gehele scorebord z~Jn aangesloten,
nemen elk 0, 150 mA op, zodat hiervoor een stroom van 25 x 0, 15 = 3,75 mA
nodig is.
In het gehele scorebord zijn dan ook nog 96 keep-alive-kathodes aange
sloten~elke elk 50 pA opnemen,zodat de opgenomen stroom voor deze katho
des 96 x 0,05 = 5 mA is.
De real-timeclock in het scorebord heeft als uitlezing een Beckman
gasdisplay, waarvoor een spanning van +140V nodig is.
Deze +140V wordt afgeleid van de +165V middels een weerstand en drie
zenerdiodes. De opgenomen stroom in deze schakeling is 15 mA.
Tot slot is er nog een terugkoppel netwerk dat de spanningscontrole
ingang voedt.
Hier wordt een stroom van 0,5 mA opgenomen.
De totale belastingsstroom voor de +165V voeding wordt dus:
18 + 3,75 + 5 + 15 + 0,5 =42;5 mA.
Er is een voeding ontworpen welke 165V bij 50 mA kan leveren om wat
over te hebben.
Deze spanningen moeten stabiel zijn in een relatief grote belastings
variatie om een konstante lichtopbrengst te verkrijgen op het display.
Globaal kan gezegd worden dat de uitgangsstroom op de +165V uitgang
kan variëren tussen de 42,5-en 15 mA.
Vanwege de accuvoeding is het nodig een omzetter te ontwerpen welke
de +12V accuspanning met een zo hoog mogelijk rendementomzet naar de
+165V.
Een schakelende voeding kan dit probleem aan.

3.6. 1. ~~~!~~_:~~~~_:~~~!~!~:{~~~!:~!!~:_!~.

In de ontworpen schakelende voeding is het Switch "-mode Regulator/
controllor IC, MC3520 van Motorola toegepast.
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Dit IC bevat een groot aantal funkties en voor het begrijpen van de
elektrische werking van de gehele schakelende voedings-unit Us is
het nodig dit IC eerst nader te bezien •.
In figuur 3.17 is blokschematisch aangegeven wat er in dit IC is
samengevoegd.Onder dit blokschema zijn de belangrijkste pulsvormen,
in dit IC voorkomend, aangegeven.

P.w. MOD.

9 1 2 3
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F IGUUR·3.17.SCHAKELENDE VOEDING SCORE BORD

In het IC is een driehoek generator opgenomen die een symetrische
driehoekspanning tussen de 2,4V en 6V afgeeft op pin 8.
De amplitude en frequentie van deze driehoek-sapnningsgenerator ~s

stabiel zolang de voedingsspanning van het IC maar tussen de 10 en 30V
blijft. Dit komt omdat de oscillator in dit IC gevoed wordt uit een
interne stabilisatie-schakeling met de spanning U f.re
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De frequentie fO van deze driehoek-spanningsgenerator ~s ~n te stellen
door middel van een uitwendige condensator, aan pin 2 en een uit
wendige weerstand, aan pin 1 , die elk aan aarde worden gelegd.,
De oscillator frequentie fO is te bepalen met de formule:

f
O

= 0,55 Hz; met de voorwaarde:
Rt· C t 5k~R ~20kex • xc • ext.

Is pin 8 met pin 5 doorverbonden dan wordt deze driehoekspanning
toegevoerd aan de twee comperatDren in dit IC.
Aan de bovenste comperator wordt via pin 6 een kontrolespanning
Ucont .' aangeboden, welke is afgeleid van de uitgangsspanning die de
voeding uiteindelijk afgeeft.
Daalt of stijgt de uitgangsspanning van de voeding als gevolg van een
stijgende of dalende belasting, dan daalt of stijgt de kontrole
spanning op pin 6 ook, waardoor de bovenste comperator een bredere
of smallere uitgangspuls, P.W.MOD. afgeeft.
Deze breedte gemoduleerde puls wordt toegevoerd aan de twee uitgangs
AND's welke op hun beurt weer de twee open collector~transistoren aan
sturen.
Via een uitwendige verbinding van pin 4 naar pin 16 wordt deze aansturing
voor de onderste AND gerealiseerd.
Voor de toegepaste push-puIl-schakeling in de omzetter worden de twee
uitgangs-transistoren om beurten aangestuurd.
Dit om beurten aansturen van de uitgangs-transistoren wordt in het IC
verkregen door aan de uitgangs- AND's de q en ä uitgang van een in
wendige T-flip-flop aan te bieden.
De T flip-flop krijgt op zijn r ingang een klokpuls, ff klok, die in
zijn breedte wordt beinvloed door de P.W.MOD. via een AND-schakeling.
In figuur 3. 17 is in de onderste twee puls-vormen, uitgang 1 en 2,
te zien wat er gebeurt met de aan tijd van de uitgangs-transistoren als
de kontrolespanning Ucont • varieert.
De puls-breedte van het uitgangssignaal van de onderste comperator kan
via pin 7 met behulp van een uitwendige spanning ingesteld worden.
Zie puls; uit comperator dodetijd in diagram.
De uitgangspuls van deze comperator wordt direkt toegevoerd aan de twee
uitgangs AND's wat inhoudt dat de uitgangen van deze AND's laag zullen
zijn op het moment dat deze dodetijdpuls laag is, . ongeacht wat er op de
andere ingangen wordt aangeboden.
Waar is dit nu voor nodig? Wel, als de belasting als maar toeneemt, dan
neemt de aan-tijd van de uitgangstransistoren toe, waardoor hun af
zonderlijke aan-tijden gaan overlappen. Dit mag niet gebeuren.
De dodetijd-puls voorkomt dat.
De intern gestabiliseerde referentiespanning, U f kan op pin 9
worden afgenomen met een maximale stroom van 400e~A.
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Nu dit IC is bekeken zal de elektrische werking van de schakelende
voedings-unit U5 worden behandeld.

3.6.2. Elektrische werking schakelende voeding-unit U5.
---------------------------------------------

In figuur 3.18 op het uitklapschema aan het eind van dit hoofdstuk
is het schema van de schakelende voedings-unit U5 weergegeven met
daaronder de belangrijkste spanningsvormen.
IC500 Is het Swit~h -mode-regulator/controllor IC, dat in hoofdstuk
3.5.1. in detail is besproken ••
De twee weerstanden R50S en R509 aan pin 1 en de condensator C506
aan pin 2 van IC500 zijn de componenten die de oscillatiefrequentie fO
van de schakelende voeding bepalen.Met weerstand R509 is fO instelbaar.
De twee geregelde uitgangen op pin 11 en 13 worden door twee schakel
transistoren, TR502 en TR503, gevolgd, voordat de schakelpulsen aan de
twee schakelende darling-transistoren TR504 en TR505 met vrijloop
diode worden toegevoerd.
De open collector-uitgangen van IC500 kunnen maar een beperkte stroom
van 50 mA schakelen. '
Deze stroom is niet voldoende om bij vollast de twee transistoren
TR504 en TR505 te verzadigen. De twee transistoren TR502 en TR503 en
hun twee collector-weerstanden R503 en R504 zijn zo bemeten dat de twee
vermogens darlington's ook bij vollast verzadigd worden. De trafo T500
zet de primaire-blokpuls over naar de twee secundaire wikkelingen e-f
en g-k, waarna deze getransformeerde spanningen door twee gelijkricht
bruggen 8501 en 8502 wordt gelijk gericht.
Deze twee gelijkricht-bruggen worden gevolgd door twee afvlak-filters,
waarna de gewenste uitgangsspanningen van +165V en +140V zijn ver
kregen. Aan pin 6 van IC500 moet de kontrole-spanning U t wordencon •
aangelegd.
Deze spanning bestaat uit de super positie van drie deelspanningen ,
te weten: Een spanning bij het inschakelen van het geheel om een

. rustige aanloop te verkrijgen, een spanning welke van de +165V is afge
leid voor de eigenlijke regeling en een spanning welke alleen wordt aan
geboden als er in de trafo een te grote stroom gaat vloeien om welke
reden dan ook.
Bij het inschakelen wordt door het laden van C507 via D501 een spanning
aan pin 6 aangeboden,waardoor een puls-patroon wordt verkregen dat ge
lijk is aan het puls-beeld" afnemende belasting '1. De aansturing van
TR504 en TR505 komt hierdoor langzaam op gang met het gewenste effekt,
een rustige aanloop van het geheel.
De tweede spanning, welke aan pin 6 wordt aangeboden, is de eigenlijke
regelspanning, welke uit de +165V-uitgang van de,voedings-unit U6 wordt
betrokken via een terugkoppel netwerk.
Dit terugkoppel netwerk bestaat uit de volgende componenten:weerstand
R516, instelpotentiemeter R517 , op amp OA501b en weerstand R518 en
werkt alsvolgt:
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Aan de op-amp OAS01b worden twee spanningen aangeboden, op de in
verterende ingang staat de via op-amp OASooa de gebufferde referentie.
spanning Uref.' van pin 9 uit ICSOO en op de niet inventerende ingang
van op-amp OAS01b wordt een instelbaar spanningsdeel van de +165V
uitgangsspanning aangelegd.
Daalt/stijgt de +165V uitgangsspanning, dan zal de deelspanning op de
niet inverterende ingang van op-amo OAS01b dalen/stijgen t.o.v. de
referentiespanning. De uitgangsspanning van OA501b zal dan ook dalen/
stijgen, waardoor Ucont • op pio 6 van ICSOO ook zakt/stijgt.
Met het uiteindelijke gevolg, een bred~re/smallere aansturing van de
transistoren TRS04 en TRSOS.
Hierdoor zal de uitgang weer op +165V worden gebracht.

Uit het voorgaande zal duidelijk zijn geworden dat de uitgangsspanning
van deze voedings-unit Us door middel van RS17 instelbaar is.
Wat gebeurt er als de belasting van deze voeding st~eds verder wordt
opgevoerd. In het voorgaande is uitgelegd dat de stuurpulsen voor de
transistoren. TRS04 en TRSOS steeds breder worden, als de uitgangs
belasting toeneemt.
Maar door de uitgangsspanning van de comparator dode-tijd in ICSOO'wordt
een bovengrens gesteld aan breedte van de stuurpulsen.
Met potentiemeter RS11 is deze maximale puls-breedte ingesteld.
Is de regeling in dit uiterste aangekomen en wordt de belasting verder
opgevoerd, dan zal de uitgaande stroom groter worden •.
Uiteraard daalt dan de +165V. .
Wordt aan deze stroom geen limiet gesteld, dan kunnen diverse onder
delen, zoals de transistoren TRS04 en TRSOS de trafo TSOO en de brug
gelijkrichters 8S00 en 8S01 blijvend beschadigd worden. De overstroom
beveiliging voorkomt dit~

De weerstanden RSOO, RS14, RS1S, RS19, de transistoren TRSOO,TRS01 en de
diode DSoo vormen tesamen de overstroom beveiliging.
De werking van de overstroom beveiliging is alsvolgt te verklaren:
Wordt aan de secundaire zijde van trafo TSOO een te grote stroom afge
nomen om welke reden dan ook, dan resulteert dit'1n een te grote
primaire-stroom.
Over de weerstand RSoo wordt hierdoor een grotere spanning opgebouwd
dan in normaal bedrijf.
De basis-emittorspanning voor transistor TRSOO wo~dt dan.groter,waardoor
TRSoo in geleiding wordt gebracht. Via weerstand RS1S wordt transistor
TRS01 op zijn beurt in geleiding gebracht waardoor de +12V op weerstand
RS19 komt te staan.
Diode DSOO geeft deze spanning door aan pin 6 van ICSOO.
De kontrolespanning Ucont • is nu hoog wat hetzelfde effekt heeft voor de
regeling alsof de uitgangsspanning van +165V veel is gestegen.
Het gevolg hiervan is dat de puls-breedte voor de aansturing van uit
gangs-transistoren ïRS04 en TRSOS smaller wordt en eventueel geheel
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wegblijft, waardoor de gewenste stroombegrenzing is verkregen.
Tot slot wordt opgemerkt dat de op-amp OA501a als buffer is opge
nomen om de referentie spanningsbron, pin 9 van IC500, niet te zwaar
te belasten.

3.6.3. Uitvoering schakelende voedings-unit U5.--------------------------------------
In figuur 3. 19 is de print-lay-out van de twee printen, PR500 en PR501
voor de schakelende voedings-unit U5 getekend gezien vanaf de compo-
nentenzijde. .,
De stuurprint PR501.is door middel van zeven haakse soldeerpennen op
print PR500 als modul vast gesoldeerd. .
De instelpotetiometers, R517 ( instelling uitgangsspanning +165V),R511
(instelling dode-tijd ), R509 ( instelling oscillatie frequentie), zijn
zo op de stuurprint PR501 geplaatst dat ze na montage goed te bereiken
Z2Jn.
De +12V accuspanning wordt via een dubbel-polige print schroefverbinding
op print PR500 aangesloten.
Via schuifstekers worden de +165V en 140V van de voedingsprint PR500
afaenomen.
Op -print PR500 zijn ook nog drie 5 volts stabilisatoren, 5T500, 5T501
en 5T502 gemonteerd die de +12 volts accuspanning naar 5V brengen.
Hierdoor is elk wedstrijdveld te voorzien van zijn eigen gestabili
seerde 5-volts voedingsspqnning.
Aan de figuren 3.18 en 3.19 is een stuklijst toegevoegd,waarop al de
componenten met hun waarde en opmerkingen zijn vermeld.
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Onderdelen schakelende· voeding Unit U5

No. Benaming Opmerkingen.
R500 Weerstand 0,2 1W
R501 " 3K3 tw
R502 " 1K5 tw
R503 " 560 tw
R504 " 560 tw
R505 " 10K tw
R506 " 18K· tw ..
R507 " 18K tw
R508 " 4K7 tw
R509 " 5K tw instel potmeter
R510 " 20K tw
R511 " 50K tw instel potmeter
R512 " 470K tw 1%
R513 " 4K7 tw 1%
R514 " 100 tw
R515 " 10K tw
R516 " 390K tw
R517 " 50K tw instel potmeter
R518 " 10K tw
R519 " 10K tw

C500 Condensator 640 .uF 125V
C501 " 12,5 .uF 250V
C502 " 12,5 .uF 250V
C503 " 12, 5 )J F 12sy
CS04 " 10 )JF 63V
CS05 " 10 )JF 63V
CS06 " 10 ,uF 100V
CS07 " 10 ,uF 63V

DSOO Diode BAX 13
0501 " SAX 13
0502 " BAX 13

ZSOO Zenerdiode 27V 0,2W
Z501 " 27V O,2W
Z502 " 27V 0,2W
Z503 " 80V 0,2W

B500 sSc 110A8 Brug gelijkrichter
B501 " 110A8 Brug gelijkrichter
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Vervolg onderdelen Unit U5
No.
TR500
TR501
TR502
TR503
TR504
TR505

Benaminq..
Transistor

11

11

11

11

11

BC107
BC257
2N3725
2N3725
MJ 10006
MJ 10006

Opmerkingen.
Brug gelijkrichter
Brug gelijkrichter

T500 Trafo op potkern 36/22'"' 3Hl )J'e 2030
Opmerkingen.
wikkeling a-b en c-d 12W - gO,9 mmo
wikkeling e-f- 40W - ~ 0,2 mmo
wikkeling g-h 240W - g 0,4 mmo

L500 Smoorspoel op potkern 26/16 3Hl)Jle 1930
Opmerkingen.
wikkeling SOW - Z lmm.

L501 Smoorspoel op potkern 26/16 3Hl}J e 1930
Opmerkingen.
wikkeling 260W - g 0,4 mmo

rC500 MC 3520
rC501 )JA 747

PR500 Voedings print
PR501 Stuurprint

ST500 uA 7805
ST501 uA 7805
ST502 uA 7805

switchmode regulator/controllor
dual op amp •.

5V stabilisator
5V stabilisator
5V stabilisator
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4.0.0. Opbouw baanposten met betrekking tot de tijdwaarneming.------------------------------------------------------
Algemeen.
Zoals in figuur 1.4 te zien is komen in het tijdwaarnemingssysteem
vijf baanposten voor, start en finishpost meegerekend.
In elke post worden voor de maximaal drie heats, die achter elkaar
in een baan kunnen worden gevaren, drie afzonderlijke wedstrijd
tellers bijgehouden.
Wordt een doorkomst gekonstateerd, dan wordt vanuit deze wedstrijd
tijdtellers de doorkomsttijd overgenomen in een tijdelijk geheugen;
wat door de polling wordt uitgelezen zoals beschreven is in hoofd
stuk 2.0.2.
Het starten en resetten van deze wedstrijdtijdtellers geschiedt
vanuit de startpost via de start/reset-draaggolf van 12 MHz.
Zie figuur 1.7.
Al de tellers worden met een klokpuls van 100 Hz aangestuurd, welke
na deling uit de 51200 Hz-puls wordt verkregen.
Wordt de elektronika bezien welke in een baanpost nodig is, dan is de
toepassing van een aparte microprocessor in elke baanpost in vele op
zichten gunstiger dan een uitvoering in diskrete IC's.
In figuur 4.1 is blokschematisch de inrichting van een baanpost aange
geven met daarin opgenomen een lowcost-microprocessor met zijn
UV-EPROM, statie CMOS-RAM en address-Iatch. Zie hiervoor blz. 052/80.
In de figuur is gestippeld eengegeven hoe het fotofinish display aan de
finishpost kan worden aangesloten.
Voor de startpost kan in principe dezelfde opzet worden gekozen als in
een baanpost met het verschil dat als men daar een 8748-user programmable/
erasable EPROM microprocessor in toepast, de address-Iatch, UV-EPROM
en RAM kunnen vervallen.
De overige blokken in dit blokschema spreken voor zichzelf.
De ontwikkeling en realisatie van de baanposten moet nog ter hand worden
genomen maar hiervoor is de suggestie gegeven hoe men de zaak simpel kan
oplossen. Nog een opmerking over de toegepaste microprocessor; deze
neemt een stroom op van 60 mA typ.
Binnenkort komt er van Intel een CMOS lowcost microprocessor uit met
dezelfde eigenschappen als de nu ingezette 8048.
Voor de desbetreffende toepassing zou dat een ideale microprocessor zijn.
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5.0.0 De voeding van het tijdwaarnemingssysteem.-----------------------------------------
Algemeen.
In het ontwerp van het tijdwaarnemingssysteem is er vanuit gegaan
dat de energieopname minimaal moet zijn, zodat er altijd uit accu
kan worden gevoed. Hier zijn twee redenen voor. De eerste is veilig
heid.
Bij een systeem dat in de buurt van water wordt gebruikt moet een
netspannings aansluiting worden vermeden.
De tweede reden is dat een nefspannings aansluiting niet altijd
aanwezig is.
De totale stroomopname van het tijdwaarnemingssysteem zal zich be
wegen tussen de lA en 3A en is afhankelijk van de uitlezing op het
scorebord.
Gaat men uit van een wedstrijddag van 8 uur dan zal een accu met een
kapaciteit van 20 Ah voldoende zijn om een gehele dag het tijdwaar
nemingssysteem te laten draaien zonder probleem.
In een nacht is de accu zonder snellading weer op peil te brengen,
zodat ze op de volgende wedstrijddag weer gebruiksklaar is.
Om het gelijkstroomverlies op de coax-kabel zoveel mogelijk te voor
komen wordt in het ontwerp elke baanpost voorzien van een eigen
nikkel-cadmium-accu.
Tijdens het in bedrijf zijn van het systeem worden de accu's in de
baanposten onder druppellading gezet vanuit de centrale.
Door deze dubbele voeding van de baanposten neemt de betrouwbaar
heid van het geheel toe.

5.0. 1 ~~~~!~~~~=_~~!~~=~~~~_~~~_~=_~~=~~~~.

In figuur 5.1 is schematisch aangegeven hoe de voeding principieel kan
worden geschakeld en gezekerd.
Zie voorde plaatsing van de zekeringen in de connectorruimte figuur
1.3.
Worden twee Saft nikkel-cadmium voedingsblokken, no. 120-397 met een
spanning van 14,4V en elk een capaciteit van 10 Ah parallel gezet, dan
is hier mede voldoende spanning en kapaciteit aanwezig.
Deze twee nikkel~cadmium-voedingsblokken kunnen eventueel in een losse
behuizing worden ondergebracht.
Door een twee-aderige kabel is de accu eenvoudig op de centrale aan te
sluiten. -
In de connectorrui~te is voldoende ruimte overgelaten om de benodigde
voedingsconnector op te nemen.
De stroomopname in elke baanpost wordt geschat op ongeveer 500 mA, zodat
voor een wedstrijddag van 8 uur een kapaciteit van 4Ah hierin voldoende
is. De spanning in de baanposten is gesteld op 9,6V, zodat een 8 cels
saft nikkel-cadmium accu no. 120-446 hier de oplossing biedt.
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De exacte uitvoering van de gehele systeemvoeding en druppelladings
schakelingen voor de baanpostaccu's moet nog worden uitgezocht.
Hieronder is een mogelijke oplossing voor de voeding aangegeven.
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~!~!_~~~::~~~~:~.
Aan het tijdwaarnemingssysteem is nog veel werk te verrichten.
Voor diverse problemen is de theoretische aanpak aangegeven, doch
de praktische realisatie moet nog ter hand worden genomen.
Zo moet de soft ware voor de baanposten nog ontwikkeld en geschre
ven worden, evenals de programmatuur voor de centrale microprocessor.
De soft ware voor deze processor kan eerst in BASIC worden geschreven
em daarmee kan het tijdwaarnemingssysteem uit getest worden.
Is het systeem in BASIC soft ware geoptimaliseerd, dan kan men de
programmatuur overzetten in machinetaal en dan een of twee PROM's
of EPROM's vullen met de definitief ontwikkelde soft ware.
Het gebruik van het systeem wordt hierdoor eenvoudiger.
Aanbevolen wordt nog een plastik apparatenhoes te laten maken, zodat
uitwendige krassen en beschadigingen aan het koffer tijdens het ver
voer worden voorkomen.

Aan het slot van m~Jn afstudeerperiode wil ik dank zeggen aan allen
die mij bij het werk met raad en daad hebben bijgestaan tijdens het
oplossen van zoveel problemen.
Speciale dank aan de medewerkers, mechanische werkplaats van de af-

_ deling elektrotechniek, die soms het onmogelijke mogelijk hebben ge
~~. maakt voor mij in de uitvoering van de afstudeeropdracht.
~. Coaches en medewerkers van de vakgroep E.E.B., het was een fijne er-
- varing bij U gast te mogen zijn geweest in een zo belangrijke fase van

mijn studie.
Medewerkers van de Vakgroeps werkplaats bedankt voor de prettige samen
werking tijdens de aanmaak van zoveel onderdelen voor het tijdwaar
nemingssysteem.

Tot slot spreek ik de hoop uit dat het gehele tijdwaarnemingssysteem
binnen niet te lange tijd operationeel zal zijn, zodat de zuidelijke
roeibond een goed stuk gereedschap in handen heeft gekregen, waarmee
het prettig werek zal zijn.




