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1, S A K E I V A TTl N G.

In d1t verslag wor4t de electron1sch. opbo.w
b••chreven van een klok, die ala sturingsorgaan
.oet 41enen voor een magneetkerngeheugen en ..ar
van de snelheid opgevoerd kan worden dank"zij de
hogere achakelsnelheid van de gebruikte bistabiel.
ault1vibratoren.
Bet ligt 1n de bedoeling dit magneetterngeheugen
te coabineren met het tragere trommelgeheugen van

'e lB. 650.
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2, I. LEI DIN G.

In de be.turing van een digitale retenaachine heert
de klok een belangrijke functie.
Zij g.eft op bepaalde tijdstippen pulsen af.
Een klokpula 18 voor de machine een teken ••, atbankelijk
vaa d. eigen toestand, een bepaalde opdracht op een ....at
gesteld tijdstip uit te voeren.

Een klok n.staat in principe uit een lineaire' tel
ler, die gest~ur~'wordt door een oscillator.
ne lineaire t$ller is opgebouwd uit een keten van bi
stabiele aultlvibratoren (flip-flops).
Ala oscillator tan aen 8stabiele multivibrator tungeren.
Verder is voor "re.etten" en starten van de teller ean
apart circuit nodig waarin behalve bistabiele lIulti
vibratoren ook een monostabiele multivibrator, EN-poorten
en 8en OF-poort voorkosen.
Tenslott. worden emittervolgers gebruikt waar de aanpaa
sing van de circuits aan hun bel8sting dit vereist.

Dit arsenaal van logische schakelingen moest wordeD
ontworpen voor pulsen met 8en h8rhalingsfrequentie van
2 Mhz. Bovendien was de opdracht de bistabiele multi
vibratoren zodanig te construeren dat zij eventueel ge
brui~t zouden kunnen worden om pulsen met herhalinga
trequenties tot 5 Mhz te delen. Voor aIle circuits werd
gebruik gemaakt van transistoren ASZ 21 en BSY 39.

Bovengenoeade Bchakelingen worden in dit verslag
besproken. De toeg.~ste methode oa de schakelsDelheid
van de gebruikte transistoren te vergroten krijgt hierblj
bijzondere aandacht.
Tot slot zal de totale opbouw en de werking van de klok
worden behandeld.



~. II BIST!aIELE MULTIVIBRATOR.
.~ ,.

3.0 ~l,e.eeq. De bistabiele .ultivibrator et f11p
flop 1s een c1rcuit dat twee stabiele standen tan
aannemen. In getransistorizeerde vora bestaat bet uit
twee tranai.torirappen die onderling gekoppeld zijn.
In de ene stabiele stand i8 transistor A gel.idend en
transistor B gesperd. Bij de andere stabiele stand is
de situatie omgekeerd.

Een ge.chilete puIs op de basis van een der tran
.iatoren kan de bistabiele multivibrator in "n
bepaalde stand brengen.
Do.r dese eigenschap kan de bistabiele multivlbrator
als gaheugeDelement fungeren.
Oot wordt deze Bchak.ling gebruikt in tellers.
Ben apart triggercircu1t aaakt het tenslotte aoge11jt
om puIsen van bepaalde herhalingstrequenties t. del...

Het significante Ter8ch~1 tUBsen bistabiele en
astabiele ~tivibratoren i8 gel_gen in de aard van 4.
koppeling tUBsen de twee trappeD.
B1j d. astabiele multivibrator is deze zuiver capa
citief, terw1jl b1j de bistabiele multivibrator een
galTanische koppel1ng met weerstanden wordt toegepast.
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3.1 Princip!. In zijn meest algemene Tora i8 het
I

Bohe.. Tan d. bistabiele multiTibrator als in tig. 3.1a.

-~c
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(I. 314 tl rJ h ....""1 de bi .. tc.bie/e mulflvt" 6,.tIl.tor.r'1"' : ,ron $(;. en14.... ~

Stel transistor A geleidt en transistor B 1.
gesperd. In dat geTal is de situatie te 8chets.n
als in tig. J.lb. Het gel.iden van transistor A
komt tot uitdrukking in de kortsluiting Tan zijn
collector en zijn basis ten opzichte van de emit
ter, die aan aarde ligt.
De basi. van A krijgt door spanningsde18r R2 - R)
.en zodanige potentiaal dat transistor A geleiden4
blijtt. Spanningsdeler R2' - R)' zorgt ervoor dat
de baaiapotentiaal van transistor B positiet i8 ten
oJCichte Tan emitter zodat deze transistor gesperd
blijtt. Overgang n&ar de andere stabiele stand kan
nu aIleen bewerkt worden door een positietgaande
pulw op ingang C ot ••n negatietgaande puIs op
1ngans D.

,..,
(
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Bi3 deze au1tlvibratorcircuits kunnen .e: de oon
iiti••' s.dan~1 kiezen dat telkeas de geleldeDde
transiator taveDs versadigd is. Dergelijke oircuit•
• erken .et grote collectorstromen. De transl.'or..
bevlnden zieb be~sling8 in ds volledig gesp.rde ..
in de volledig verzad1gde toestand. Dientengevolc_
spelen hier d. effecten van de minderheids1adins
d~agers een role Immers door "hole storage" wordt 4_
schakeltijd van de geleideDde naar de gesperde toe
stand grote~. De mogelijkheden van niet verzad1gde .•
87stemen wat ~.tre!t schakelsnelhaid zijn in het a1
gemeen groter dan die VaD verzadigde syste.en.

In de volgenda paragraaf i. een zogenaaade
"ete.d7 state" berekening gegeveD voor de bistabie1e
ault ivibrator.
In eerete instantia 1s de geleidende transistor hier
taveDS varzadigd.
In de volledige sehakaling (pag.B) i8 echter bij elke
transistor sen diode aangebracht van collector naar
basia, .aardoor de collectoratroom wordt begrensd.
U1t de "etead, state" berekening volgen de weerstands
waareIea vaD het grondschema.
De overige ele.enteD worden experimenteel bepaald.
Daarna wordt de totale schakeling geteat. In para
graa! 3_3 zija de testresultaten vermeld.
We moeteD h1erbij nog opmerken dat de bistabiele
aultivibrator qua configuratie zo mogelijk identiek
diende te zijn mat de in de groep BOb beetaaDde
scbakeling.
Ook de"'lanningssprong van 8 v aan de uitgang a.e.t
wordeD gehandhaafd•

..
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,.2 ~\PI.ag de 1[11-1191 yoor ~ Mhz.

_.all
,-------_........_-'- ---, .1
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v;---+----~-------... T c
,...---------4--~-__4 - 3 V

fig.

• 1,4;~ III

VooZ' de OB-traDsis'torga1dt: i 1 • 12 + I ~ 12J
i 2 • I b + 1;° 11 '. 12 • I b + 1,

• R1 - 560n ( i.p.v. 600 )}
~Ic • 16,2 IIA.

RE • 180st( i.p.y, 200 )

-1, 79 mAJ
i) • 1,26 mA

0,5) mA

Over 82 staat av => R2 • a k.n. .• 4,46 k.n.1,79
Oyer R) s'taat )v :::;> R). ~ k n • 2,)8 kn.

1,26

Nesa R2 • J t , en R) - 2 k 7
V.or de OFP - transistor ge1dt dan: Vb OFp. - ~ , )v • - 1.2] v

D. OFF - 'transistor .taa't dUB met !LI1 v gespard,

VB • - 16,2 • 180 av • - 2,9 v VbE(ON) - 0,) v VeE· 0,2 v

V\(ON) • - ),2 I
W. rektn.n nu met va~iatio. van 10 ~I

I b - 12 - 1) i2 • 0,9 • 11 - 1,1 • ),2 •~
- - - 1,1 , ) k 9

1) _ 1,1 , 3,2
0,9 , 2 II: 7

.I.,
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•••.• R., • ) It ) .=:>i l";'3. ).52 • 1.18 mA
~ 2,97 -

Un 18 vers.k.rt: Ib • 1,.9 - 1,18 • 0,)1 JDA--..
Dit betekent ••t oc'~1n • 30 een collectorstroom Ie: • 9,3 !IA.

~taiD ligt .chter gemidde1d nog iets hager.

Het feit dat Rj grater gemaakt is betekent een afn~. van i),

due oot vaD 11• Deze afname wordt eehter weer grotendeelB

teniet gedaan door leo die nog niet in rekening was gebraeht

( I co ~ 0,1 lIlA )

Vb OFF · - J k 3 3 v • - 1,)8 v7,2 •

~ Oli'P · - 1.1 • ) It J 1,1 3 v • - 1.85 v• •0,9 • 7,2

VE • - 2,9 v Vi • - 0,9 • 2,9 T • - 2,61 v

In het ongunstlgete geval staat de OPF - transistor dU8 met

~ gespard. ,

Due: R1 • R1 ' • 560..a. RE • 180.n.

R2 • R2 ' • 3 k 9 R) • R3
,

• 3 t 3-----

3 v• 2,02 v1JSperspannin,l

• 3 v • - 1,5 v

I b
3 k 9
7 k 8

1.1 • ) k 9 1 1. , .
0,9 • 7,8

2,9 v Vi • - 2,61 v

• 10 .:;, 7 P • ..1. • 10 - 10 F~ 50 pf. (voor 1011hz.)
3,9

· -
· -

VE • 
R2 + R)

R2 • RJ

Voor RJ • ) k 9 .=> I) • 3. 52 - 1 mA.
----- 3,51

• 0, 49 mA ::::::>

2
I 6

3 t 9 • 2 • 5 • 10
J' ~ _.-2__

3,9 •

In d. sehake1ing ~lijkt C • 22 pi goed te valdoen•.~
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3.3 loelicbtlns OR de achakeline. Bet Yelledtge
, '

sche.. TaD deibi.tablele .ultiYlb~ator is afg.beelt
op pagina 8. I

P-.al1al aan de wa.rstanden R) en R4 zijn kle1De
oapaclteiten gezet oa veer het achakelen een snellere
responsie-'. verkr1jgen•.~.
De waar4e Tan daze "speed-up" condensatoren moet ••
worden geto.en dat de tljdconstante met de weerstande.
in de schakeling niet te greot wordt.
Onder verwaarlozlng van de lnwend1ge weerstand TaD .e
tranal.toren Yolgt de Toorwaardel

1
•

max. frequentle

o. de blstablel. multlvlbrator ongevoellger te
maken YOor storlngen 1s op de bases dar tranal.toren
een klelne ne!atleve voorspanning gezet.
Deze wordt vertregen doo~ d. spanningsdeler Ra - R7
van de ge.een8chappelljke emitter naar -12 volt.

Het triggercircuit i8 aangebracht om pulsher
halingatreQuemtlea te kunnen delen.
De ingang.puls wordt door het netwerk, bestaande uit
Os en R12 (resp. 06 en R13) gedltferentieerd en vla
DS eo D6 aan de basi. toegaToerd.
ne ingangacapacltelten van het triggercircuit zijn
experimenteel bepaald (47 l 62 pf).
Hier moet oot geldenl

1 •
f ..x.

waarblj fmax.de maximale trlggertreQuentie Toorstelt.
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Toorhe' Tera~ell.n en betrouwbaar4er maken Tan de
tr1~g.r1a1 .1~n 4e "~pee4-upft 4ie4•• D7 en DSiasa
,ebraeht.
Oot D1) ea D14 d1ene. het.eltde doel 4ear ze de
bael.lading 8nel atvoeren. Hi.rioor staat de tran
.istor in ge.perde toestand. minder ••aar gesp.rd.

Wat betreft de diode. Dll en D12 het volgende.
De ea1tter Tan de geleidende transistor injecteert
gateD in de basis. Ia de transiator verzadigd dan
sullen niet aIle geinjecteerde gateD Daar de col
lector 41ttun4eren. Het overschot (hole storage)
Teroorzaakt eeD vertraging bij het sehakelen TaD 4_
geleidende na$r de gesperde toestand.
Rele .torage is e_n gevolg Tan het negatiet worden
Tan de bas18 ten opzichte van de collector TaD de
Tersadigde transistor. BOTengenoemde diodes sullen
dit spanningsverschil compensereD, althan•••• toe
n... ni.t toeQt88D.

Van 150 transistore. (ASZ 21) wordt d_ stijg
tijd en de daaltijd gemeten als reaponsie op a••
input-pula op de basis met behulp Tan eeD type R
transistor rise-time plug-in-unit.
Instelling:

co11ectorweerstand: lk-CL
serie basis-weeratand: 500~

basisspanning: + 0,5 v pulshoogte: 1 T
collactorspanning: - 15 T

Bij de .eeate traD8istoren i8 de stijgtijd TaD de
output-puIs 0,65 1 0,8 }Isee en de daaltijd 0,065
I 0,08 )1sec. Als slechtste waarden vinden we:

stijgtijd
in .,usec

0,7
0,8
0,85
0,5

daaltijd
in ,.usee

0,085
0,08
0,075
0,09

•

Oak zijn er enkele transistoren
.et stijgtijd 0,5 1 0,6 pec'
en daaltijd 0,05 l 0,06 p.eo.
maar deze leveren ook een kleinere
out put -puIs (lagere 0( t ) •

...
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,
,

We ..ken •• e~n proef-schakeling aet twe. wll1e-
teuig_ traDs~ator8ll.

frlgge~lngant& Pulsen met herhalingefrequentie • ~.
Ultgangs Pul,en Tan 8 T.

~ (flank van -llT naar -3v):' 0,015 _eo.
J!slti.t! (flank van -3v Da&r -llv): 0,06 }I••o.
Tertraging t.o.v. input-pula: 0,02psec.

De.e metingen worden herhaald bij .en belasting .aa
100 pt.

!!!J.s1llis 0,0) paec vertraginSI 0,03 )18eo
daaltij~: 0,06 psec

Bovenataande .etingen worden nogmasls uitgevoer4 ••t
.1Dder 8nelle transistoren en met transistoren met
lagere" •
Voor twee transi8toren met IA..' ~ )5 vinden we,

enbelast:
stljetljd:
daaltljd :
Tert raging:

0,025 ,I1seo
0,06 }Ieee
0,0) .,usee

•

belaat met 100
atljgtijd:
daaltijd :
vert raging I

,f.
0,04 )18"

0,06 Jlsee

0,045)1S80

stijgtijd > 50 nsee
delay ~ 1 J1.ec

de "0" - ingang een Ter
ten opsichte van de pulsen

Bij gelijkstroombelasting van )OO~i. de amplitude Tan
het ultgang881gnaal 1,2 v afgenomen.

Vervolgens worden de bistabiele multivibratoren
op beida ingangen gestuurd met behulp van twee pula
generatoren.
Hlerbij hebben de pulsen op
traging van ongeveer 1 paec
.p de "1" - ingang.
pu18hoogte : 6 v
pulabreedte I 0,5 paBe
herhalingstljd i ,) )18ec

Het blijkt dat de bistabiele multlvibrator goed werkt
Toor pulsen Ilet een etijgtljd <80 nsec, mita de pula
breedte groter i8 dan 0,18)Usec.
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If IIlI ASTABI:§LE JroLTIVIBRATOR.

4.0 A1s••••n. D••• ie op t. vatt.n ale t.rugseko,p.1
de T.ret.rter. ne terugkopp.1ing geschiedt. Ti~ .e. e2ira
tasetraaiend. v.rsterkertrap.
D. a.tabiel. multlvibrator tan derhalve sym.e~r1sch

geconetrue.rd worden.
Derge1ijke schatellngen zijn oscillators di. bij beD.
dariDg rachthoekige puls.n opwekk.n zonder da Dood.aak
Tan .en .xt.rn signaa1 ot triggerpule.
ne b.granzing Tan d. pulsduur .ordt bepaald door d.

,
coaponenten Tan het circuit.
Bet.eltd. tan men zeggeD Tan d. herhalingsfrequentie.
In s1jn ••est a1g8mene vora i8 het circuit van de
astabi.Ie wip ale voIgt:

rr, 'r,.oV

ec~,

Vee -11V

-12V
-11V

ebq,
R1 .'1

....v

or

()c'J.

-IJ,V
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fUa••• elk. otergaac is e.a tranaistor g.1.id~4 terwl~l
•• an4ere. l.a~.rc1 1... BeD .,--etrt.ehe output ;tre••t ..
al. de waar40~ Tan .orre.pond.reD4eweerataacl." .. ..,.~

, I

olt.itan het.e1fd. sijn en a18 4e transiator•• ~..tl.t
.1~D. Door Tarieren TaD de coaponenten ontsta.. Tartsti••
in 4. uitgangetrequentie en/ot - .,...tria.
Bi~ Terminder.n van de ..arden der baai••••retaaden of
Terk1.in.n Tan d. capaciteit.n zu11en d. RC-ooabtDatl••
de tijdoonstant. Terkorten en 4. GUtput-trequenti. 40••
to.n••on.

4.1 Prineip•• D. oolleotorstrooa wordt g.control.er.
door de baeie~emitt8rspanning. St.l dat op t. 'leo.
p08itieTe spanningssprong optreedt op d. bae18 TaD Q1.
!ranei.tor Q1 sal dan geaperd worden. D. resu1t.r.na.
afname van d. co11eetorstroom door H1 is er d. oorsaat
Tan dat Ti8 01 een negatietgaando spanningssproDI .,
4. baai. ~~ Q2 komt. Transiator Q2 gaat ge1eidon .n
d. r.8u1~erfn4. oo11ectoratroom door R4 ontwiake1t 0..

zodanig. potentiaa1 dat 02 zich kan ont1aden. D. ont
laadetroo. T10eit door de le1eidead. transistor, d.
bron Vee en door R).
De spaonin!s....l over R) maekt d. basia van Ql p08itiof.
H1erdoor b1ijft Q1 g.sperd. G.dur.ndo d. p.riod. !1-T2
is Ql dUB g••p.rd en,Q2 ge1eidend.

We gean DU de werking Tan do astabiele mu1tiTibra
tor nader b.schouw.n. Op t-T1 gaat transistor Ql 4icht.
»0 .panningsTa1 over Hi wordt p10tse1ing ger.dueeerd
tot ;;:x - 0,) T. W. krijgen clan de To1gande situatie:

R2 » R1
D. b.ai8-••itter
weerstand Tan a.
geleldend. tran
sistor Q2 1.
geechet 01' )oo.n.

fLf.I.f.1.1.: opla-den va.n"
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Ii ..., sloh 1Pla4•• III e.rste inatanti. 1. ,. 1...
.t"_1

~ rec - 0,3 Tolt,
1_1 l-

R1 +)oo.n.

». ba.l..eersiand R2 bepaalt de ba.i••troo. TaD Q2 ala
01 1. .,c.1a4... Juist T66r Tl ia d. spannillg OTer '2
n.s ongeTeor 'ec- Ala 0' t-Tl 4. traasistor Qa s.a"
eel.14en, hebben we voor het ontladeD van 02 .e T.11.n
4e 8it••tiec

De totale spanning 1D ,.
C3, .j--....---~I-----.,....---e-oC,.1. lI&as i. aanvantelijk _-

geyeer 2 Vcc -
Omdat It) de enig. w.el'
stand yan betetenia in

de ..aa 18 tomt dese .pan
ning Tolledig ever R) te
8ta&ll_

r". if.1.t ontla.d-en V4n cl.

De basi.potentiaal TaD Ql is gelijk aan de spanntDg
ever R) vermtnderd met Vec •
Dua 0' t-Tl i. 4e.e p.t.ntiaal effecttef + 1cc volt.
0, t-!2 ia de basi.potentiaal aigeDomen tot 0 Tolt,
....t .e ontlading van 02 nu b1jna Tolledig i. 0'
gehoude••

De vraag is of Q2 gaat geleiden omdat de basi.
potentiaal benoden d. waarde toat die vere1.t 1. om
4e sesperde toestand te handhaven 6f van.ege do laa4
.treom 101 door de ba.i8-e.ttterovergang van Q2-
»e laad-aotieT&D'~lwordt gestart door het wegY8llea

I

Tan de oollector.troo. Tan Q11 het wegvallen van de••
oollectoratrooa i. echter een funetie Tan de ontlaat
.trooa Tan de koppeloondenaator 02-

De koppeleonden.ator ontlaadt zich aIleen oadat Q2
gaat geloi40n. B01da aetl0. namelijk het verdwijnon
Tan de potentiaaldreapol die do transistor gesperd
houdt en het optrodon TaD oen basl.-omitteretroo. die
4e tranalster 'doet geleide. geschiodea gelijktijdig.

Belangrijlk i. nog op te marken dat do periodo
godurendo welto elke transiator zieh in het acti.Te
gebled bevindt' (due t\UJsen geep.rele ell Tollodig Ter
sadi,d. to••t.4) oureo. tori i8.
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4.2 V'~b.ter~lvan de schake1anelheid. De t1jcl die
nodig i. os t~ schakelen van de gel.1dend. natF de
•••percl. toestand worclt ook bij de astabiele ~ltl

ylbrator belntloed door de m1nderheid.ladinadtag.r8.
Ben techh1ek oa de vertraging 1n schakeliijd ..

v.rkleinen is het voorkomen van verzadiging•
••n , ..t onder andere "current-clamp· toe
(sie tig. 4.2.1).

r----.....-~c
Bij deze methode wordt de
collectorstroomtoename begrensd.
De spann1ngsdeler R1 - R2 i. so
gekozen dat bij normal. basi.
stroom de diode Dl gesperd 1••

fi8' ¥.2.1 : ,urrent-c/a.lYlp.
••••t d. collectorstroom door RL toe, daD wordt de
relatieve potentiaal over Dl zodanig dat de diode
18at gel.iden. H1e~door oot8taat een veranderiDs
in de basi••troo., ~ie elke verdere toename VaD d.
collectorstrooa tegengaat.

E.n andere aethode,. die ook weI toegepast .ordt,
is de zogenaa.de "voltage clamp" (zie fig. 4.2.2).

Zoals de naam ze~ wordt de
spanning.sprong op d. col
lector begrensd.
VD 1e de bepalende tactor
voor deze spanningssprong.
Boven dit n1veau geleidt d.
diode en houdt de collector
zo op de spanning VD•
neze methode is echter niet
toegepast in de beschreven
mult1vibratorcircuits •

.'.',
~'.
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.etT.l1edlae sche.. VaB 4••stable1e aultlvllrator
1. hl.ron4e~ atgebee14.
Ia Bet T80ratsaaade 1~ voor dlt 8che.. seen Ttrdere
t.e11chttng n&dlg& ,

I

-/2V

21

RL • 560
RE • 150

L. Rl. 6 k 8
R2 • 100,

01 • 02 • 5"t,
Toor 2 IIhs.

"'" ~

~ R, R,
R...

~ --.. -.....
R1 R1

ell I
, r

, ICJ,

II

~sz1.1

J .1.

~£.( J
f

DV

fil" 't.2.3 : Schema. vall de 'H ttl,bieJe mutt ll/lbra.tor.
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5. 1)1 IOIOSf..$IELI MULTIYDUTOR.

ne aonostabiele .ultivibrator kan slechta , ..
atabiele stand aannemen.
Het circuit wordt getrlggerd door een iDgangapula
TaD ge.chikte duur en polariteit. Door deze trig
geriDI Caat de aonoatabiele multlTibrator over
Daar de zogenaaade quasi-stabiele stand om weer
Daar de stabiele stand terug te kere. als geTolc
van de werking Tan het circuit. Dit terugkeren
Daar de atabiel. stand geacbiedt onathanke11jk
TaR ae iDgang.puls.
ne duur van de quasi-etabiele stand wordt g8.00.
liJk bepaald door de RC-tiJdconatante Tan het
koppelc1rcuit tU8sen de twee trappeD TaD de
multlTibrator.

In het algaaeeD is het Bche.. als Tolgt:

r-------r---------,r-- -Vee

We onder8chelden
een galTanische
koppeling R2 tus
Ben Ql en Q2 'n
een zuiver capa
citieTe koppel1ng
01 tussen Q2 e. Ql.

'- --'- ..L-__----J'---- 0 V

;i~.~.1: monoi>t4.laie.\e rt\\.lH\vibroJ:or.

In de stabiele stand geleidt transistor Ql en staat
tran8istor Q2 ,eaperd.
De oollectorBpanning Tan Q2 1- dan engeTeer - Voc.

-



w.t, I.b.~ ... 11Q ala ." "•• '1 •• po.itt.....
trts&.rplll- OJ' a. baai....aD traDai.tor Ql .o~t g•••,t
I'r&1UI1.tor Ql1 wordt g.sperd. D. epann1ngn.,.d.r1Jl&
.....r RL

I
al. g....olS ...an het ••gyall.n TaD a. ..lle'-.r

.troom k..t a18 ••n n.gati..... stap .p •• 'asle ...
transi.tor Q2- Transi.tor Q2 gaat nu g.1.i4... Al. 4•
••11.ctor8trooa ...an Q2 b.gint t. vlo.i.n door R~.

wordt d. op Cl opg.drukt. spanninl - Vee ....rw1j4.ri.
01 kan zich DU outlad.n ...ia d. g.l.id.ad. tran8i.t.~

Q2 .n Tia H1. D••• ontlading cr•••rt .en poaiti.....
pot.ntiaa1 op d. basis van Q1' waardoor d.z. traaai,
tor g••p.rd blijft. D.z. situsti. blijft b••taan zo
lang d. ont1aadatrooa van 01 (die door Rl ...10.it)
4. sperc.nditl. kan handhav.n. Is 4it nlet mear h.t
g....al dan wordt d. basi. van transistor Q1 D.gati.r.
waardoor Q1 gaat gel.id.n. 01 laadt zleh dan w.er ...1a
RL2 op naar Vec •

Voor .en global. ber.k.ning van bov.ngenoemd.
ont1aadstrooa 0» t. Tl gebruiken we onderstaand
sch.mal •

C 1,
'I,

-18-

+
~ >

Vee
w. r.k.nell ••tl
Rl • 10 k .n
Vee • - 12 V.

~c
1.....----lIII-------'

...

• 2,4 IIA.

De baal.spanning op t • Tl is gelijk Ban de .pann1Dc
....er w••rstan4 Rl ....rmind.rd met "00:

• bQl • I Cl • R1 - Vcc~12 V.
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Yoor OJUI 4.e1 ie .eJl ••Jl08tabiele nl1iinbrator
ce••nat 418 ettn vertragirlg leveri ~ ~ 0,2 .......
H.t uite1J:a4elijke 8chema staat atgebeeld in :r_. 5.)a.
Voor de Telledigheid sijD in fig. 5.)b oot entel. bi~

behorende .panning8vormen weerg.gev.n.

f

-IIv.I------

-3V

_::1_e
_6_!_t_.....o--~_-

-/1 V

ov

I1sz11

fLl' S".3.Cl.: Volledilf. schcd(elinl

Va. n de In 0 n41 ~ t 0. 1> i e I e.

ttl uf c" V t' b"A ~ 0".
t,



i

'.l!l1'terT~ll.rs. De•• oircuita ••rten tu.... een
h.olo~ge bron-impedantie en een laagohmige belaet1a&.
In feite sijn het eenhe~d.apanningsv.rsterterai..t e..
hoge 1Dganga-tapedantie en een lage uitgaDg.-~pe4aDtle.

Oa de aat_biele multivibrator te kunnen belaate.
met de bistablele multivibratoren van de liDeaire teller
worden e.ittervolgera gebrttikt. Aohter beide uitgangen
V&1) de .oscillator wordt de TolgendeBohakeling gebouftr

"
O'V

-1!lV

f 36.1.1: emit /; e,. v 0 '1 e rs.

We Bien e~n npn-e.tttervolger gevolgd door Tier
parallelgesoh$kelde pnp-emittervolgers.
De co.binatie van npn- en pnp-transistoren heert het
Toordeel dat de basie-emitterspanningen eltaar coa
penseren, Bodat geen extra spanningsverlies optreedt.

Blj emittervolgeraohakelingen i8 de kans op
.sclliatie. vrij groote Om daze oscillatie. te ver
aijden ward de voeding van de oscillator en de
..ittervolgera gescheiden. Oot de Tariabele basia
weeratand in bovenataande figuur dient tar voortoming
van oscillaties.
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.. .
'eTens ken d~~e~••is.eer8tand (evenals de tleine
••llectorweeretand) dienat doen ala een k.rt~lult.

I •

stroo.begrenz~g. Het 1Dvoeren van een extra basi.-
w.erstand gaat echter ten k08te van de pulsh.ogte.
In oa. geval aeteb .e 0' de uitgangen echter neg
pul8en van rut. 7 volt met een stijgtijd va. )0 n.ec.
Bij belasting met de bistabiele .altivibrator.n van
de teller blijft de stijgtijd kleiner dan 50 osee.

!lsz 2.1

ov

"'1
V
~

JtI

'I'"
/

,...
Ikl

6.2 EN-poart en OF-poort. We hebben hier te makeD
met zogenaamdt transistorpoorten (zle tig. 6.2.1 en
fig. 6.2.2). In teite zijn het gewone emittervolg'ere.
In plaats van de gebruikelijke dlode8 zien.e bier
de ba.i8-eDdtterovergangen van tran8i8toren.
Bet voordeel van deze Bchakelingen is de grotere be
lastiDgsmogelijkheid, waardoor eventuale extra emit
tervolgers kunnen worden uitgespaard.

-/1 V

ov

sst 3j

- 1.2 V
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1, OPBOW ER] WERKDG VANDE KLOK.

Zoale re~d8 1D de 1nleiding werd v.rae14~ b••t.at
4. klok ult ••n lineair. teller die gestuurd wordt door
een os.ll1ato~. Een atzonderlijk hu1pcircuit 1s ••dlg
o. de teller te resetten en ie starte•• Sehemetlach tan
nen we dit a18 vo1gt Yoorstell.n:

/6
Si.4;t

. . . ~ ~ . ~ - - - .

-
//nectil"C! t tl./ler Ih,.lp- .

ci,. ,wit l' 1\

reset

Os,iII4ior

Vet/1 ole k 10k.

In bij1age I i8 het Yolledige schema gegeven van de
opbouw van de klok.
Hoe 1s nu de werking van de klok?
Voorat dienen we nog op te merken dat de astabie1.
mult1vibrator aa~ de "1"-u1tgang pulsen levert met
een pulsherha11ngsfrequentie van 1 Mhz. ne pulsen
aan de "O"-uitgang hebben een veriraging vaD de
halve periodetijd ten opz1chte van de pulseD aan
de "l"-uiigang.
Oa nu oaze gedachten te bepalen gaan we er van uit
dat de teller gereset 1s en dat op t • 0 het start
8ignaa1 i8 gegeven. Reaetten betekent in dit geval
dat aIle bistabiele mu1tivibratoren 0 gezet worden.
Ret hu1pcircu1t 1. zodan1g 1ngerieht dat het start
signaal op hetzelfde moment komt als een puIs van
de "O"-uitgang van de astabiele multivibrator.
0, t • 0 staat b1stab1ele multivibrator 1 in 1,
d.w.z. de "l"-uit'gang staat hoog.

,
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O:J ,.'••ltA. ~...b11t ataan alle .Ter!ge bi.".bi.l•
• ult1Tlbrator~ ta O"d.w••••e betreffende "O~-Q1'

gangeD staan ~og.

Het au T.lg.n~e, zleh trapsge.ija atepelend. ~OO..
laat .lch ••ei,lijk U Tolzinnea adequat ultdrakk•••
Dearoa Terwijaen we Dear bijlage II waar het t1j4
voll0rde-diagraa van de lineaire teller ataat atee
b.eld.
De e.rste pUls De " • 0 tomt Tan de "l"-uitgang van
d. astablele mnltiT1brator. Dese pula ber.ikt Tia

4,

e.ittervolgers d~ "~"-1ngangen TaD de bi8tabiele
multiv1bratoren met een oneTen nummer (l,3, •• t/a 15).
He' gevols 1. dat de eerste bistabiel. multivlbrator
in 0 ge.et wordt, terwijl de oTerige 0 blijTen op de
tw.ede na. ~~r8 bethoog worden Tan de "O"-uitgang
TaD ae eerate bistabiele multiTlbrator levert ••n
p.aitietgaande spanningssprong op de "l"-ingane Tan
'e twee4e. Bierdoor wordt de.e lastate in 1 geset.
De nu Tolgende pula komt van de "O"-uitganc TaD.e
astabiele multlTibrator en bereikt via emitterYolgera
de "O"-ingangen van de bistabiele multivibratorea ••t
e.n eTea nUJlllller (2,4, ••t/a 16). Het sevolg ia det
blatabi.le multlY1brator 2 in 0 gezet wordt, terw1~1

alle overige blstabiele multivibratoren p blijYen op
de derde na. om dezelfd. reden als hierboven wordt
nu bistabiele ~ltivibrator 3 in 1 gezet. Dit proae.
herbaalt siob Yoor elke volgende pule. M.t elke pula
Tan de astabiele mult1vibrator wordt e.. volge.de
~1.tabiele ~ltivibrator in 1 gezet. Is de zestiende
0' dez. manier bere1kt dan sal de eerstvolgendt puls
Tan de .atabiele multivibrator de eerate bistabiel.
multivibrator weer in 1 zetten.
Het proce. gaat door totdat de teller gereset wordt.
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H.e 1••u de ••rk1ng van het hUlpc1rcult Toor ~e.etteD

en ataneD van, de teller?
Berst wordt de resetknop lngedrukt. Hierdoor kamen

aIle bistablele multlvlbratoren Tan de teller in 0 te
·etaan. De blstablele multivlbratoren A en B worden 1
respectiev81ljk O. Bet gevolg i8 dat logang 4 van T-B-l
laag staat, terwijl 1ngang 5 hoog staat. De pUIs.n .,
1ngang ) Tan T-E-l &ljn afkomstig van de "O"-uitgang
Tan de astabiele multivibrator. De.e pulsen worden door
T-E-I Diet doorgelaten, tenzij zowel ingang 4 ale iB
gang 5 hoog staan. In de betreffende aituatie staat
T-E-l dU8 dicht.

Vervolgens wordt de startknop ingedrukt. Hlerdoor
komt bistablel, multlvlbrator B in I te Btaan. Nu staan.
de lDgangen 4 en 5 hoog en dlt betekent dat een puIs op
lngang ) wordt doorgelaten. Deze puIs gaat enersljd8
vla OF-poort T-O near de eerate bistabiele multivlb~ator

van de teller. ne betreffende bistabiele multlvibr.ator
wordt hierdoor 1n 1 gezet. Anderzijds gaat dezelfde pull
via de monostablele multivibrator met een vertraging van
0,2 pese Daar bistabiel. multivibrator A. Na O,2psec
wordt bistabiele mult1vibrator A in 0 gezet waardoor
tegelijkertljd de "open" -conditie van T-E-l is ver
dwenen. Een volgende pula op ingang 3 van T-E-l sal nu
due niet meer worden doorgelaten. Nu 8taat echter .el
T-B-2 open; immer. tegelijk met het o worden van
blstabiele multivibrator A komt ingang 8 van T-E-2 hoog
te etaan. Een puIs afkomstig van de zeetiende bistabiel.
multivibrator van de teller ken nu T-E-2 passeren en via
de OF-poort de eerste bistabiele multivlbrator weer in 1
zett.n.
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i

Ia bet' v~r8l.8 ~3n re8peotiev.lijk 4e c..,.n....a,
4. ..boa- eD' ~••e~kldc behandeld TaD een t10k voor 4.
beatur1a& TaD ieen .agne.tkerngeheugen.
B13 het oDt.e~p.D van de schak.11ng veor de biatablel.
mulilvibrator moeat de oont1guratie zoveel .og.li~k

idaatiek blijYeD 8an die van een reeds best.and. eobate~

l1Dg. Daarblj 41enden de spanningsniveau's aan ,. ult
gana eveneena hetseltde te zijn (-11 volt reap. -)TOlt).
Binnen deze constellatie moeat de 8chakelenelheld van 'd.
gebrulkte treDslatoren opgevoerd worden. Overbrugsial
van 4e oollector-basis- en de basis-emitteroverganc v..
d. transistoren leverde het gewenste r8sultaat. Bij de
andere .altivibrator circuits werd "current-clamp" toe
gepeat eveneen. om een snell ere respoDsie voor het
sehakelen te verkrljgen. ZijD bovengenoemde beperkingen
niet aan.ezig dan zullen hogere schakelsnelheden bereitt
kunnen worden onder andere door toepassen van enellere
tranaistoren of het gebruik van geintegreerde circuits.

Transistor Circuit Analysis: Joyce and Clark.,
Addison-Wesley Publishing Company, Inc. New York.

Transistor Circuit_Design: J.A. Walston and J.R. Killer,
MeGfaw Hill Company, IDC. New York.

,;'tlbeO ':;.\;;<.;!1...0106,)' ~ "". A. ::.; laJ.1"vl,

...... .Lt:J u: ~Ou,; 11.(;., J\",w Lori. ~ 1.,,0-.)

'lr&.l,,,,i,:,l,Vl"'j T'i1Lvr.. u,_:~ ~,~n':c.l.t.r.l: I•.J. l.-LU1.

i"ic.:Grb..-i-£lill h ... b1 ... ;::nil'c v()11.l~J.,) Lillllt.t-c..j i,~'. l.ul,', :\L,l:'~)

I I Sche.. van de totale opbouw van de klok.

II : Tijdvolgorde-diagram van de lineaire teller.
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