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1. INLEIDING

Het bepalen van overdrachtsfuncties met behulp van korrelatietechnieken.

Voor het bepalen van overdrachtsfuncties van syetemen gebruikt men al-

gemeen twee soorten testsignalen: ,

1. harmonische (periodieke) signalen, men werkt dan in het frequentie

domein;

2. aperiodieke signalen, zoals stapfunctie en impulsfunctiej men werkt

dan in het tijddomein.

De nadelen van het werken met deze signalen zijn o.a. de grote onnauw

keurigheid bij processen van hogere orde; invloed van storingen worden

niet geelimineerd.

Er is ~chter nog een andere methode om overdrachtsfuncties te bepalen

waarbij bovengenoemde nadelen in mindere mate optreden, nl. met behulp

van korrelatietechnieken, wbarbij steeds onderzocht wordt in hoeverre

twee signalen gekorreleerd zijn.

Deze ruissignalen zijn niet aIleen voor lineaire systemen geschikt,

maar ook voor niet-lineaire systemen omdat niet aIleen aIle frequenties

maar ook aIle amplitudes (binnen zekere grenzen) aanwezig zijn.

In d1t verslag zullen de korrelatietechnieken met behulp van ruis be

handeld worden en weI

theoretisch onder hoofdstuk 2

pra~tisch onder hoofdstuk 3

hoofdstuk 4
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2. THEORIE

Indeling:

2.1. Begrippen.

2.2. Korrelatiefuncties.

2.3. Bepaling impulsreactie.

2.4. Enige eigenschappen.

2.5. Andere meetmethoden.

2.6. Samenvatting.

2.7. Vereenvoudigde methoden.

2.1. Begrippen.

Allereerst zullen enige begrippen uit de statistiek vermeld worden.

Sen stochastische veranderlijke x is een van het to.val afhankelijke

variabele.

De kana da t x kleiner dan of gelijk is aan een bepaalde waarde ~ :

p( x " .;) noemen we de verdelingsfunctie van x.

Hierbij geldt : lim P(x..,;: ~) = 0 en lim p(x ~ ~) = 1
.~~~ ~~.A

voorts met ., < :t: P(x ~ . ).(. p(x .(1. ).
~ ~

ne nemen aan dat de afgeleide p(:) beataat; p(~) is de waarschijnlijk

heidsdichtheid of frequentieverdeling van x.

Dan geldt ]' pC~) d ~ = lim P( x ~ ~ ) = 1

Een veel optredende frequentieverdeling is de Gauss- of normaal

verdeling:

1
p( x) = V:. ::.; . e

Zie figuur 2.1.

( x-m)2
2)2
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p(x~~)

m

1

m

Fig. 2.1.

~ ,
met m :: E(x) = gemiddelde van x ::' X f (x) dx, (moment van 1e orde) en

0:: spreiding :: standaarddeviatie = standaardafwijking = r.m.s.

waarbij geld t:

;2:: '(x-m)2 f(x)dx (moment van de 2e orde)

=

,,'2 = varian.tie

Als p( x ~ ~ ) en p( C;) onafhankelijk van de ti jd zi jn, dan word t het ruis

signaal stationair genoemd.

1
p(x.y) =

Hebben we twee stochastische variabelen dan wordt de Gau8sverdeling:

e - 2(i~P' ) [0; -~X~ + o~:]

Hierbij is p de correlatie-coiffici~ntgedefini~erd door

E {(x-m) (y-m)}x· yp = ---'_!:\.-__.-I---- =

VE {( x-m )2} • E{( y-m )2 >'
X Y

E {(x-m )(y-m )}x y

P is een maat voor lie onafhanke:Lijkheid van de stochastische variabelen

x en y.

Zijn x en y onafhankelijk dan geldt: p = O.

Bij jpl = 1 is de afhankelijkheid maximaal.

E {(x-m ) • (y-m)} wordt de covariantie genoemd.
x y

Zijn de gemiddelden ill en m nul (geen gelijkspanningscomponent) dan
x y
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E(x.y)
word t p =Vf.( x2 ) • E ~ y2) en de covariantie: E( x. y) •

Zijn x en y tijdsafhankelijke functies, x = x(t); y = y(t) dan geldt:

en

1 +T
E(x) - lim= x = 2T I x dt

T ... oo -T

, +T
X2 = lim 2T I x2 dt

_00 -T

covariantie E(x.y) c x.y = lim
T-oo

+T,
2T I x( t) • y ( t) • d t

-T

2.2. Korrelatiefuncties.

Ale maat voor de afhankel1jkheid kan men nu de covariant1e nemen.

B1j bovenstaande formule- voor de covariant1e wordt hat produkt genomen

van x(t) en y(t) op hetzelfde tijdstip t.

Voert men een vertraging T in voor y dan krijgt men

+T
'f = lim 2'T I x(t).y(t+T)dt met T var1abel.

xy T-oo -T

H1erdoor is het mogelijk bij ten opzichte van elkaar verecho.en x en y

de korrelatie te bepalen.

~xy wordt de kru1skorrelatiefunctie (k.k.f.) genoemd, vervangen we

y(t+T) door X(t+T) dan verkrijgt men de autokorrelatiefuDctie (a.k.f.).

, +T
'l (T) == lim 2T I x( t) • x( t+ 't) d t
xx T _aD -T

Voor T = 0 geldt:

'¥ (0) = lim
xy T_""

1 +T
2T I xy dt

-T
met x(t) = u(t) en y(t) == 1(t)

vinden we de geleverde energie;

en ...T
'¥ ( 0) = lim 2

1
T I x2 d t -= x2 =

xx T-ao -T

2
Xeff = kwadraat van eff.waard

voor x(t) een harmon1sche functie

wordt'if (or) =~ COsT: de period1c1teit blijft
xx c.

De begrippen auto- en kruiskorrelatiefunctie zijn u1tbreidingen van

bekende begrippen.

Neemt men bij de a.k.f.

x( t) = X sin (wt + cp) dan

behouden, de fase verdwijnt.
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Dit geldt bij de a.k.f. algemeen: elke tijdfunctie x(t) kan (onder be

paalde voorwaarden) ala Fourier-reeks of Fourier-integraal worden voor

gesteld.

Voor stationaire processen geldt:

= x( t) • x( t- 't) :: '¥ (-T)
xx

~ (T) is een even functie en daardoor reeel. Verder kan bewezen wordenxx
da t 'f' ( 0 ) ~ I'f' ('t) I.

Door de vertra~ing in het netwerk hoeft 'f'xy niet maximaal te zijn bij

't= 0, doch bij een waarde T afhankelijk van het netwerk. De k.k.f.
o

geeft daarom naast een vermogensinformatie ook nog een tijdinformatie.

'f'xy is niet symmetrisch t.o.v. T= O.

2.3. Bepaling impulsreactie.

Heaft men nu een bepaald (lineair) netwark

ing.sp. uitg.sp.

en nemen we voor de ingangsspanning de Dirac-puIs x(t) = o(t)

met 6(t) t 0= - voor =
6(t) = 0 voor t ~ 0

00

16(t)dt= 1_ 00

dan geldt met behulp van de convolutie-integraal

aD

y ( t) = 1 h (A) x ( t - A) dA
_ 00...
=1 hOd 6(t-X) dX- ...
= h(t) met h(t) de impulsreactie.
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Nemen we de k. k. f.

.. +T
l' = lim

, J x(t). y(t-.) dt
xy T-oo 2T -T

dan geldt: +T
"if z lim 1 J 1"( t) • h ( t-.) dt =xy T-ao 2T -T

= h('t)

Zetten we due op de ingang van het netwerk een Diracpule 6(t) en kennen

we de k.k.f. ¥ ala functie van '( dan krijgen we (punt voor punt)
xy

de impulareactie h( t) j zie fig. 2.2.
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Fig. 2.2.



2 - 6

De convolutie-integraal kan ook geschreven worden als

yet-or) = f h(A) x(t-or-A) dA- ...
Voor de k. k. f. geldt" dan:

1 +T
'i' (or) = lim f x(t) y(t-'t} dtxy T-oo 2T -T

1
+T 00

= lim 2T fdt.x(t) f h( A) . x( t-or-A) dA
T_ ... -T - aD ,
...

= f- ""
GO

= f
-GO

1 +T
h( A) d.\. lim 2T f x( t) • x( t-'t-A) dt

T_... -T

Y (or-A) h(A) dA
xx

Nemen we nu voor x(t) een stationaire witte ruisspanning, d••• z. ruis

waarin alle frequenties in gelijke mate voorkomen, dan bl1jkt dat de

a.k.f. voor te stellen is ale een D1rac-impulsfunctie (zie ook verder

in d1t'vel-slag).

'¥ (or_A) =6 (t-A)
xx

00

Dan is: 'lxy(.r} =_~ h(A) 6 (or-A) d). = hC'tL

Conclnaie:

Bij witte ruis op de ingang van het netwerk vindt men door het opnemen

van de korrelatiefunctie 'i' (or) de impulsreactie: h(T) in het tijddomein
xY

Daar witte ruia niet mogelijk is (evenmin als een oneindig grote impule)

neemt men genoegen met een benadering (zie ook verder in het verslag).

Het is aldus mogelijk met behulp van stochastische signalen impuls

reactiea te meten.
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2.4. Enige eigenschappen bij gebruik van ruis. t.o.v. andere methoden.

1. GeeD grote pulsen ~odig. dus laag testvermogen;

2. Geen onderbreking van de normale werking van het netwerk;

3. De overdrachtsfuDctie kan stap voor stap gemeten worden waarbij de-tijd voor het meten binnen wijde grenzen gekozen kan worden (mits

het testsignaal en het proces stationair zijn);

4. Ongevoeliger voor stooreignalen.

Dit is als voIgt in te zien:

We nemen aan dat het ingangssignaal x(t) afzonderlijk beschikbaar is.

Stel DU dat ergens in het systeem een storing r(t) optreedt. voor de

uitgangsspanning y(t) kunnen we nu schrijven:

y(t) = y (t) + 1 (t) ,x r

d.w.z. de uitgangsspanning van het (lineaire) e1steem kan gesplitst

worden in een deel dat het gevolg is van x(t) en een deel dat het gevolg

is van r(t).

De k.k.!. wordt nu:

'1 ' ( 't) = lim
xy T_ oo

= lim.
T_ oo

1 +T
iF J y ( t+'t) • x( t) d t =

-T
1 +T
-T ! [y (t+'t) + Y (t+'t». x(t) dt

-T x r

= i ('t) + '1 ('t)
x:l x XYr

Zijn nu x(t) en r(t) ongekorreleerd dan is de laatste term nul.

Zijn x(t) en r(t) enigermate gekorreleerd, dan zal toch een verbetering

afhankelijk van de mate van korrelatie optreden. (De verbetering is

echter nul als x(t) en r(t) geheel gekorreleerd zijn.) Deze verminderde

gevoeligheid voor stoorsignalen kan men zien als een van de grote voor

delen van korrelatietechnieken.

de uitgebreide (dus

meten. Zie hiervoor het

Als nadeel van de korrelatiemetingen kan men zien

dure) apparatuur nodig om If (or), reep. 'f (.) te
xy xx

hoofdstuk "Meetmethoden" en voor eenvoudiger systemen verder in dit

hoofdstuk.
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Men kan nog twee andere methoden aangeven om de korrelatiefuncties te

bepalen.

2.5. Andere methoden.

2.5.1. De methode die beruat op de frequentiespectrumvoorstelling der

korrelatiefuncties.

Men kan van de stochastische veranderlijke x(t) de Fourier getransfor

meerde nemen

GO

X(f) ~ I x(t) e- jwt dt_ GO

teruggetransformeerd:...
x(t) ~ I X(f) e jwt df- ..,

In het algemeen bestaat deze integraal niet, in eerste instantie neemt
, .

men daarom een beperkt tijdsinterval -T < t < T met daarbuiten de

functie ~(t) = O.

Men neemt dus eigenlijk:

+T
X-r(f) = Ix(t) e- jwt dt

-T

+T
x(t) = I X-r(f) e jlllt df

-T

Men kent nu het begrip "vcrmogen per frequentie-eenheid" S(f):

S( f) = d(diif) -- 1 d' hth . d tspectra e vermo;ens 1C e1 = vermogensspec rum•

Verder is
...

x2 = x.2 ff = IS(f) dfe _ ClO

Nemen we de functie ~ dan geldt:

- 1 +T 2
x2 = lim 2T ·/[x(t)] dt ~

T_ ... -T

1 +T +T jwt= lim 2T I x( t) dt I X
T

( f) e df
T-- -T -T

1 +T +T
e jlllt dt= lim 2T I ~(f) df I x( t)

T-ClD -T -T

1 +T
~ lim I (X-r(f) X

T
( -f)] df

T- ... 2?
-T
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Nu geldt voor reel. x(t) dat

+T . t T
x.r(-f) :: I x(t) e +Jw dt = I x(t)[cos(...w)t + j sin (+w)t)dt

-T -T
+T

= I x(t)(cos(-ClJ)t
-T

'i2 = lim
T-oo

due

= geconjugeerde van x.r(+f). (Symbool !T(f) )

1 +T +T 2

2T IUrr(f). !T(f»)df =1111 ~ 11:l.r(f)1 df
~ _w ~

vergel1jken we dit met

00

x2 = I S( f) dt_ 00

dan wordt
1 2

S(f) = S (f) = .tim 2T I I.r(f) Ixx "'00

Het blijkt nu dat voor t ..... S (f) een eindige waarde heeft ook ale... xx .
I x( t) e -jwt dt divergeart.--

We m·gen dan ookschr1jven S (f) = 2T
1 IX( f) I 2

xx

Van S (f) kan ook de Fourier-teruggetraneformeerde genomen wordenxx

-1 ..
r (S) = I S (f) e jw Td f

-GO

= lim 2~ j ~(f) :l.r(-f) .jw
T

df
T-- _ ..

= lim
T--

:: lim
T--

-1
r(s (f) J = 11m

xx

2~ i Xt(f) df jTx(t) ejW(t+T) dt

-- -T

...!.. jTx(t)dt iX_(f)ejw(t+T)dt
2T -T ' - 00 -""T

1 +T
2T -Ir [x( t) • x( t+ T» dt :: 'f xx('()

=

Het omgekeerde geldt ook:

F(" ( 't )] = S ( f). xx xx Formulee van Wiener-Kh1ntch1ne.
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Door due het vermogensspectrum Sxx(f) te bepalen kan men de Fourier

getransformeerde van T vinden.
xx

Voor ~ = 0 geldt S (f) = J 'f (0) dtxx _ _ xx

Nemen we voor S (f) een constante waarde S , d.w.z. het vermogens-xx 0
spectrum is onafhankelijk van de frequentie (witte ruis) dan krijgen we

lID

S :;! If' (0) d'to _ 00 xx

Voor 't * 0 bestaat 'fxx(O) Diet.

Omdat de integraal eindig moet zijn voIgt hieruit dat f (0) een Dirac
xx

puIs is, waarbij €eldt

If (0) = S .0(0)xx 0

met
0(0) = Diracpuls bij '( = O. ,

Heert men dus witte ruis dan stelt de autokorrelatiefunctie ~x(O) een

Diracpuls voor.

Eerder is afgeleid dat geldt

f ('t) = f If ( t - A\ h (A) d A
x:I _ lID xx

Nemen we nu van beide zijden de Fourier-getransformeerde, dan krijgen

we
s (r) = H(f) s (t)

xy xx

Hiervinden we due de overdrachtsfunctie in het frequentiedomein.

Tenslotte:

Nemen we

en vergelijke we dit met

S (f)
xx

dan geldt:
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2.5.2. De derde methode om '1 (t) te bepalen is met behulp van dexy
formule voor de waarschijnlijkbeidsverdeling p(x,y,t).

Is p onafhankelijk van t dan wordt het proees stationair genoemd.

Heeit bij een etationair proces p dezelfde waarde wanneer men op een be·

paald tijdstip t bij vele (dezelfde) processen metingen doet (ensemble

average) dan wanneer men bij een proces meerdere metingen doet ver

spreid over de tijd (time average), dan noemt men bet proces ergodisch.

De stationaire Gausse waarschijnlijkheidsverdeling bij 2 variabelen

x en y is

p(x,y) =__,_1~=::;

2 tttl a V1-p 2'x Y '(

Nu geldt bij stationaire en ergodische processen voor het gemiddelde van

x.y : CIl> _

x:f = J dx J x.y.p(x,y) dy
_00 _CD

mite E(x) = E(y) = 0

(geen gelijkspannings
component)

Neemt men nu voor x = x(t) en y = y(t+T) dan vinden we

lID lID

If h) = J dx J x(t) y(t+'t) p [x(t) ,y(t+'t)] dy"Y -- __

Men kan p(x,y) in beeld brengen, zie fig. 2.3.:

t P

y

x

Fig. 2.3.

Brengt men een snijvlak aan evenwijdig aan bet xy-vlak (d.w.z. p(x,y)

is constant) dan blijkt dat uit de vorm van de doorsnede de korrelatie

coefficient p bepaald kan worden.
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Bij P = 0

bij P = 1

bij

treden cirkels op

treden rechten op onder een hoek van 450 met bet assenkruis

gedeeltelijke korrelatie treden ellipsen Ope

Neemt men E(x) = E(y) = 0

dan wordt

en
2

a = a ,(0) = 'i! (0)
x y x xx

(x2 _ 2p xy + y2 )
T

Bij constanta p en een bepaalde waarde van t geldt nu:

(beide zijden logarithme genomen)

x2 - 2P't xy + y2 = constant

Dit is de vergelijking van een ellipse

oVoert men een assen-transformatie onder 45

1y =

l x =

t f 2 Y1 - i f 2 x1

t f 2 Y1 + t V2 x1

uit dan wordt de formule:

2
- Y1 ) = c

voor x
1

= 0 is y 1 maximaal en gelijk aan t a (zie fig. 2.4.)

voor y 1 = 0 is x
1

maximaal en gelijk aan t b.

;

Dan geldt:

waaruit voIgt:

b2
1--

P = a2
- b2 = a2

T a 2 + b2 -~b2=--
1 +a2

Y

Fig. 2.4.

x
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2.6. Samenvatting.

Men kun de korrelatiefuncties op drie manieren verkrijgen:

1. Als gemiddelde in het ti jddomei n.

1 +T
Y (.r) == lim _{ x( t) y( t+ 'f} dt

xy '1'-00 2T

1 +T
l' ('r) ... lim 2T f x(t) x( t+ or) dtxx 14 00 -T

Men kan dan de puler.sponsie b(t} in het tijddomein bepalen.

2. Ala gemiddelde in het frequentiedomein.

;

'l (or) == is (f) ejlll't dtxx __ xx

met 3 (f) = H(f} • S (r) ,
x:r xx

H( f) = /00 h( 't} ejUl't d't
_ GIl

Verder geldt:

S (f) = [H(f)!2 S (f)
xy xx

S (f)
1 2

Rle t :::: 2T"X(f)1
xx

X( r) = /00 x(t) e- jllJt dt
_0Cl

DO
jllJor dS (f) = f 'l (or) e or

xy _ 00 xy

Men kan dua de overdrachtsfunctie H(f) in het frequentiedomein be

bepalen.

3. Ala gemiddelde uit de waarschijnlijkheidsverdeling.

1IO
00

'l (or) = f dx f x(t) y(t+t) p (x(t) ,y(t+'f)] dy
X:f _00_""
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2.7. VereenToudigde methodeD.

2.7.1. Methoden

'f ('t) =
xy

beruetend op vereenvoudiging
1 +T

lim 2T J xy d t •
T-- -T

van de formule

Polariteitekorrelator (Veltman en Kwakernaak: "Theorie und Tecbnik der

Polaritatskorrelation fur die dynamische Analyse

niederfrequenter Signale und Systeme".

Regelungstechnik, Heft 9, 1961, blz.358-364)

Van de signalen x en y word~ aIleen het teken + of - gebruikt, dit geeft

1 T
'f • ('I) '" lim 2T J [teken x] • (teken y (t+'1» d'l
xy T-_-T

eD ook .. -
y '('I) = J dx J [(teken x]. [teken 1'(t+'f)]. p(x,y) d1X1' ___ClD

Dit kan gesplitst worden in

'f ' ( 't)xy

410 0 0 _ 0

= J dx J- p(x,y)dy + J dx J p(x,y)dy - J dx J p(x,y) d~
0·0 - .. - 00 0 __

o _

- J dx J p( x ,y) dy
- 00 0 .

Voor een Gausse amplitudeverdeling geldt dan, ingevuld in bovenetaande

vergelijking, dat

•
'f

Zijn a en a bekend, dan vinden we de genormeerde k. k. f.: S =...::L-
x y Q ~~

Heeft men een niet-Gausse verdeling dan moeten hulpsignalen gebruikt

worden. Dit zijn signalen met rechthoekige amplitudeverdeling, waarbij

opeenvolgende waarden bnafhankelijk moe ten zijn, zowel onderling als

van de andere hulpsignalen en van de signalen x en 1'.
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Nu geldt met toegevoegde hulpsignalen u en z :

act _ .. _

y II( 't) =J dx J du I dz J [teken( x+u)] .( teken(,,+z)]. p (x,y ,u ,z) d,.'XY __ -_ - .. __

met p(x,y,u,z) een vierdimensionale waarschijnlijkheidsverdeling.

Hi.rvoor geldt (van.ege de onderlinge on~fhankelijkheid)

Verder moet gelden dat p(x,y) = 0 voor Ix I ~ maximal. amplitude U van

u en y ~ maximale ampli tude Z van z; de maximal. amp11tude vaa de

signalen x en y mogen die van u en z niet overtret!en.

Nu geldt:
" ('t)xy

UZ

Door u en z toe te Toegen is de k.k.f.

, "('t) evenredig met" ('t), onafhankelijk van p(x,y).
xy xy

2.7.2. Methode berustend op d~ benadering van" ('t) met behulp van reeks~
xy

ontwlkkeling.

Is de vermoedelijke vorm van de kruiskorrelatiefunctie bekend dan is

het mogelijk deze vorm (vaak een e-macht) te benaderen met
n

" ( Of) = 1: a k ~ ( Of ) Of > 0
xy k=O

Laguerre hee!t een methode aangegeven voor de bepaling van ~('t) die

op eenvoudige wljze gerealiseerd kan worden.

H1j koos de coefficienten a k zodanig, dat de functie

met
n

S = E ak lk( t)
n k=O

minim~al zou zijn en dat tevens deze coe!flcienten niet van ••arden

zouden veranderen bij 80mmatie over 0+1 in plaats van over n termen.
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Dit geeft:

IF 0
lla

k
= =
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2 lOr 1f(t) -Sn]lk(t) e-tdt voor
o

k=O,1,2 •••

- t/ 1f ( t) lk e-. d t =
o . - -t+ a o / 11(t) lk(t) e dt + • . . .

0

CD -t+ a / 1 (t) lk(t) e dt.
non

Sommeert men nu over D+1 termen dan treedt nog een extra term op:

-a n+1 cr In+1(t) lk(t) e-
t

dt •

Deze term moet echter verdwijnen opdat de coefficienten a 1••• a n de

zelfde waarde zullen bebouden:

CD

/ 1 1(t) lk(t) e-
t

dt =°
o n+

, d.w.z.

de termeD In+1(t)en lk(t) zijn orthogonaal.

Verder wordt de term lk nog genormaliaeerd met behulp van

/- lk( t)
2

e - t d t = 1. 
o

Algemeen geldt due:

~lk(t) Im(t) e- t dt =[0 voor kJ m
o 1 voor k = m

deHiermee kunnen de termen lk bepaald worden. Voor de n term In(t)

g.sldt:

We nemen nu van 1 (t)
n

(a-1)t
e =

de Fourier-getransformeerde

GO 1 dn )
L (t) = / I (-. (tn e- t )] e - ( +a-a t d t =
noD. dtn
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Met 8 = j~ wordt dit

L (t)
D

1-• jw+a
,

jjw-a 1s echter niets anders dan de formule voor een faeedraaier metw+a
constante amplitude.

Nemen we nu de formule:

a :: 1
RC

dan kr1jgen we ua vermenigvuldigen met L (T) en integrereD Daar T
m

_ n ..
I 'I ( 1") L (~) d 't:: t a

k
I L ('t) L

k
(t) d 't

o x:r m k=O 0 m

= 0 voor m •k

= a k Toor m • k

...
dUB a

k = I 'lxy ( 't) L
k

( T) d't
0 _

1 2T
= I (lim 2T I y( t) • x( t+T) dt) • ~(T) d't

0 T-- 0

ak kan men nu zien als kru1skorrelatiefunctie waarbij de term x(t+'t)
ClU

vervangen is door de term I Lk ('1') x( t+ '() d 't, welke term op zijn

beurt vervangen wordt door Lk('1') • x(t)

(Over 't wordt niet geintegreerd I).

Dan geldt:
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Door keuze van L ('t) :: --L.. ( j (I)-a )k
k j(l)+a· j(l)+a met

kan ~ (~) nu benaderd worden door enkele waarden van ak , dUB Van
X3

Lk('t)·

Schakelschema: fig. 2.5.

,
~__-1buffer

trap
~__--I buffe

trap

keuze
tijd 'f

1 2 3

y( t) ~------------------7Ix f indi
~----j catie

ne ins telling van de factor a wordt in het algemeen experimenteel be

paald door de mate van convergeren van de k.k.f. a16 functie van ~ in

het oog te houden.

Er zijn nog enkele andere methoden am L
k

te bepalen:

1. Hermite polynomenj hierbij wordt de functie

GO

(V(t) - s J2 -t2
I e dt

_ DO n

2. Taylor reeks:
GO :2

J ( V( t ) - s J 6(t) dt
_CIO n

geminimaliseerd.

3. Tchebycheff poly-nomen:
+1

I Vet)
-1
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4. Legendre polynomen:

+- 2
I (1f(t)-sJ dt

n_ 00

Het blijkt echter, dat van deze methoden de methode volgens Laguerre het

eenvoudigst gerealiseerd kan worden.

Literatuur:

Lee, Y.W. : Synthesis of electric networks by meane of the Fourier

Transforms of Laguerre's Functions.

Journal of. i'ja tho & Phys. 32, p. 82

Grinten,P.M.E.M. v.d. : Electronische correlatoren voor lage frequenties

en enkele toepassingen.

Tijdschr. van het N.R.G., 27-4-1962, p.159.
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3. l-lEETMETHODEN.

Indeling:

3.1. Methode berustend op de definitie in het t1jddomein.

3.2. Polariteitskorrelator.

3.3. Methode berustend op de definitie van de waarsch1jnlijkheids

verdeling.

3.4. Kompeneatiemethode van ~. Fey.

3.4. Sommatiemethode van p. Fey.

3.1. Methode berustend op de definitie voor de auto- of kruiskorrelatie

funct:ie.,

1 T
'f ('t) = lim 2T J x{t) y{t+'t) dt

r:f T-....-T {

X = x(t)
met

y = y( t+'t)resp.

x(t+'t)

Hierbij 1s aangenomen, dat i = Y= 0 (geen gelijkepanningscomponent).

1 T
Men neemt meestal If ( 't) = J x( t) y ( t+ 't) dt (analoog)

x:y T 0

1
n

of If ('t) = E [x( t) y( t+ 't) ) (digitaal)
XiI n

0

Voor de tijden T en 't moet gelden T> 1
f min.

en 't «T (analoog)max

en ook n't > 1
o f min.

en 't
max

« n't
o

(digitaal) met f
min

de laagste

frequentie in de signalen x en y en 't de kleinste vertraging.
o

x{t) en y(t) moeten in de tijd T, resp. n't stationair blijven.o
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Door het beperken van de integratietijd wordt een fout gemaakt. Bij de

autokorrelatiefunctie is het mogelijk een echatting van de fout die op

treedt wanneer men over eindige tijd integreert, te maken. Wanneer men
1 T

vele malen bij een bepaalde 't de waarde van 'f ('t) = ! I [x( t) x( t+~)) d
xx 0

bepaalt, dan zal er in daze waarden een zekere spreiding optreden om eet

gemiddelde waarde.

Men kan deze waarden opvatten ala de waarden van een stochaatische ver

anderlijke en wel ale lunetie van de integratietijd T : Y ='f(T).

Voor de spreiding geldt:

Voor Y; geldt: 1 n=- ~ 'fk ( 't)
n k=O

of b1j zeer grote D :

~ = T
1

n

Tn
J f( 't) dt

o

Tn
0I:...l. I -x"""(t:-l)~x"( ':"""t+-~~) dt

T 0n

B1j stat1ona1re processen is nu x(t) x(t+'t) onafhankelijk van de tijd,

zodat geldt:

Voor W;2 geldt:

de term x(t1 ) x(t~+'t) x(t2 ) x(t2+'t) kan men zien ale een autokorrela

t1efunctie f(t2~t1)' zodat geldt:

Nu geldt voor de spreiding:
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Na invullen blijkt te gelden:

Voor zeer korte tijden T kan deze formule benaderd worden door:

2 2 To a,. ('l (0) - (mY) ] 't- I (1 - -) d'C
T Z T 0 T

~ ['I Z(O) - (zrryt 'C » 1
,

wegens '1'

2

= "T
2

- (.zm) wegens 'f (0) = VT2

2

= Zt2
- ( Zt ) =0 Z2

Bij zeer korte tijden T komt de spreiding van een groot aantal metingen

overeen met die van 1 meting.

Voor zeer grote tijden .geldt:

o 2
T

Met behulp van de transformatieformules van Wiener is dit om te vormen

tot:
CIl

a 2 0
T = 2T met whet vermogensspectrum van Z(t)-zrtT.o

.Bij toenemende T neemt 0T en daarmede de fout af.

Besehou.en we nu weer de formules voor de k.k.f. resp. a.k.f. dan kan
1 1men nog de factor T' resp. n weglaten, in dat geval moet men steeds over

dezelfde tijd integreren. resp. hetzelfde aantal keren optellen. AIleen

lineaire netwerken en lage frequenties tot ongeveer 30 Hz zullen be

schouwd worden.
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analoog-digitaal omTormer
b

I
ij digitaal werken

--~- y(t)
ruis- , te I I

~

~
Ter-

gen. onder·' I I ' ge-
tragin~zoekeJ I I heugen

net- I ~2
werk I I-.--- - 1-

8chakelaar .... ft2stand 1 : k.k. f. .., 'Xstand 2 : a.k. f. ~

!
indi-
catie

Blokschema, fig. 3.1.
.-- x(t)

Fig. 3.1.

De volgende punten zijn te onderscheiden:

3.1.1. Ruisgenerator

3.2.1. Netwerk

3.1.3. Geheugen

3.1.4. Vertraging

3.1.5. Vermenigvuldiger

3.1.6. Integrator, resp. sommatie

3.1.7. Indicatie.

Men kan zowel met analoge als met digitale signalen werken.

Bespreking van de onderdelen.

3.1.1. Ruisgenerator.

Analoog: Eisen te stellen aan ruisgenerator: binnen het te gebruiken

frequentiegebied moet het uitgangssignaal stochastisch zijn, indien

mogelijk met· een Gauss-verdeling voor de frequentiefunctie.

Dit is te controleren door de ruisspanning Tia een bekende drempel

(gelijk)spanning naar een versterker met begrenzer te voereD, zodat

blokspanningen met constante amplitude ontstaan, die naa~ een integrator

gevoerd worden.
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Door de drempelspanning te varieren van maximaal negatief (geen uit

gangsspanning van ruisgenerator + drempel) naar maximaal positief (volle

uitgangsspanning), is de verdelingsfunctie te bepalen.

Om een digitale uitgangsspanning te verkrijgen neemt men een analoge

rUisgenerator en een analoog-digitaal omvormer (digitale Toltmeter) met

een sample-tijd» hoogste ruisfrequentie.

Digitaal: Dit kan bijvoorbeeld met behulp van radio-activiteit

(Geiger-Muller teller). De uitgangsspanning is .en blokspanning.

Jl1JUlJ
Fig. 3.2.

Hierbij is alleen de afstand tussen de pulsen niet constant. Een andere

methode is analoge ruis tot blokspanningen met constante amplitude te

vervormen.

Fig. 3.3.

Hierbij is de afstand tussen ltn de tijdsduur van de "blokken" niet

constant.

Ook is nog mogelijk toevalscijfers (uit tabellen) digitaal op magneet

band op te nemen, en via een.digitaal-analoog-omvormer weer te geyen.

3.1.3. en 3.1.4. Ret geheugen en de vertraging.

Algeroeen wordt hier een bandrecorder gebruikt zowel voar gebeugen als

voor vert raging.

Met behulp van een dubbelspaorkop worden de signalen x(t) en yet) opge-
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nomen (gebeugenwerking).

Vertraging wordt direct verkregen door:

1. het ene spoor t.o.v. het andere spoor op een andere plaats af te

lezen.

D1t is mogelijk:

a. net behulp van een extra weergave-kop.

De vertragingetijd T kan ingesteld worden met behulp van de band

enelheid en met de lengte van de band tuseen dubbelepoorkop en

extra-kop.

b. met behulp van meerdere weergave-koppen.

Grote vertragingen worden indirect verkregen door het reeds 1x ver

traagde signaal wederom op ~e band op te nemen en na terugepoelen

wederom vertraagd af te lezen. Dit kan vele malen geechieden. Om een

goede nauwkeurigheid te krijgen zowel in vertraging als in signaal

(wat betreft vervorming) moet de bandrecorder aan de volgende eieen

voldoen:

Analoog:

1. constante bandsnelheid,

2. versterkere met groot frequentiegebied en nauwkeurig constante ver

sterking (rekenversterkers),

3. voor zeer lage frequenties moet modulatie worden toegepast.

Digitaal:

1. bandsnelheid Minder belangrijk,

2. versterkere moeten pulsen kunnen doorlaten, ie dit niet het geval

dan moet de wij~e van optekening worden gewijzigd.- .
Versterking minder belangrijk.

Voor digitaa! werk is verder nog beschikbaar: 4e poneband.

Eigenschappen: - Beperkt aantal bits (indien parallel, voor serie onbe-

perkt maar snelheidsreductie~

- Vrij langzaam,

- Vertraging eenvoudig te realieeren,

- Goedkoop,

- ~awaaiig.
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Electronisch gebeugen:

Eigenschappen: - Zeer snel werkend,

- Flexibel,

- Duur.

3.1.5. Vermenigvuldiging.

Analoog:

Bij grote nauwkeurigheid is analoge vermenigvuldiging moeilijk realiseer.

baar, een nauwkeurigheid van 1 a 2% is weI te realiseren.

Enige fundamentele mogelijkbeden:

1. Wattmeter, hierbij treedt niet aIleen vermenigvuldiging op, maar kan

teyens integratie optreden (kWh-teller). Ret systeem is echter traag.

2. HaIleftectmultiplikator.

Uoc H.I. met U de dwarsspanning van de Hallgenerator, H een aange

bracht veld evenredig met x(t) en I de stroom dOor de generator even

redig met y(t).

Een nadeel is dat men een veld nodig heeft met luchtspoelen.

3. Kwadratenmethode:

Hierbij heert men 2 kwadrateerschakelingen meestal uitgevoerd met

voorgespannen dioden.

Digitaal:

Vermenigvuldiging geeft hier weinig moeilijkheden; geen verlies in

nauwkeurigbeid, grote snelheid is mogelijk, die ecbter beperkt wordt

door het gebruikte aantal bits.

3.1.6. Integratie.

Analoog:

nit kan geschieden met een RC-lid eventueel met versterker. Voor ,zeer

lage frequenties wordt bij voorkeur een integrator m.b.v. rekenver

starker gebruikt.
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Digitaal:

lntegratie wordt hier vervangen door sommatie. betgeen geen moeilijk

heden levert. De constante integratietijd T wordt vervangen door een

bepaald (constant) aantal malen optellen.

3.1.7. Indicatie.

Ana100g:

Dit kan geschieden met behulp van een voltmeter, XY-echrijvep of oscillo

graaf.

Digita&!:

Hierbij kan een elektriscbe schrijfmachine gebruikt worden.

3.1.8. Vergelijking.

Ana100g

Ruisgenerator

Gebeugen
Bandreeorder duur

Vertraging

Digitaal

Mogelijkbeid:analoge ruis
generator met analoog-digitaal
omvormer

Bandrecorder goedkoop

.Vermenigvuldiger

lndicatie

Totaal

Niet zeer nauwkeurig

Eenvoudiger

Geen verlies van nauwkeurig

heid

Nauwkeuriger

Ponebandapparatuur Zeer geschikt voor polariteitekorrelatie.

Zie oak verder in verslag.
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3.2. Methode berustend op vereenvoudiging van

1 +T
Y (~) = lim __ I xy dt

X1 I 2T_T
polariteitskorrelatie

Men kan voor "Gausee" signalen dezelfde ~pparatuur als onder 3.1. ge--bruiken t waarbij echter x(t) en yet) met constante amplitude in het ge-

heugen moe ten worden opgenomen.

Zeer geschikt is ponsbandapparatuur waarbij vertraging zeer gemakkelijk

uitvoerbaar is.

Vermenigvuldiging geschiedt door het op elkaar leggen van 2 banden

waarvan de ene band het. x-signaal bevat en de andere het y-signaal.

Bij gelijk teken hebben de banden op dezelfde plaats een gat. Deze gaten

worden geregistreerd en geteld•

•Vanneer men eindlooe band neemt kan de meting automa tisch geschieden.

Een eventueel hulpsignaal wordt samengesteld uit tabellen met toevala

cijfers en eveneens digitaal op de band opgenomen.

Bij rekenen worden de hulpsignalen via een digitaal-analoog omvormer

bij de signalen x en y opgeteld.

3.3. Methode berustend OF de definitie.

ClD

'f ('f) Ie I xy p(xty) dx dy metx:I __

Blokschema t fig. 3.4.

x = x(t)

Y Ie y ( t+ 'f) 0 f

x( t+~)

ruis
generat r

x(t)
net
werk

yet)
ver

traging

y( t+ 'f)

Fig. 3.4.

oscillograaf
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Op de oscillograaf verschijnt in het algemene geval een ellips.

Dan is

~xy(T) genorm. =

Door ~ te varieren kan men de overdrachtsfunctie bepalen, door Y a18

functie van ~ ui t te zetten.

3.4. Compensatiemethode van P.Fey. (voor autokorrelatie)

Men gaat hierbij uit van de gedachte, dat x(t+~), gedeeltelijk ge

korreleerd met x(t), te splitsen i~ in ecn geheel gekorreleerd gedeelte

en een geheel ongekorreleerd deel.

Het geheel gekorreleerde deel kan dan gecompenseerd wordeD.

Men stel

waarbij geldt
a = p('t) en b= 1-p2(t)

Blokschema, fig. 3.5.

---~

~oltm.ter die eff. waarde
meet

compensatiespanning

Fig. 3.5.

""------- --........--./1

uet- x(t) lYertragiJ g x( t-~)werk -

It

IH~;l; - oa- Blin.
4 ~ 8oha- H verschil .... kwadr

~ ~ .....::.ldeler
kelaar

,.
trap indic

axlt) i;ax(t) '--

Door instellen van de spanningsdeler wordt de uitslag van de voltmeter

op een minimum gebracht. Dan is a = p(~).

(P.Fey Nachrich~entechnik: Einfache Korrelations Messverfahren,

8 (1958) 1 blz.12-16)
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3.5. Sommatiemethode van P.Fey Cop.cit.)

Hierbij gaat men van de gedachte uit, dat de effectieve waarde van de

80m van twae grootheden afhankelijk is van de korrelatie tUBsen deze

grootheden.

Er geldt:
2

[ x( t+ T) + x ( t)J

Men heeft nu:

- -- 0

P ('f )

Fig. 3.6.

Blokechema, fig. 3.7.

net- x(t) Tertra--. ging'
werk

x( t-T )

ltwadr.

I
1nd-

x(t)
~ catie
~

... ...
~

,
trap

T~ltmeter die eff. waarde meet

Fig. 3.7.

Is x2 (t) bekend dan meet de voltmeter de term 2[1 + S('f)J waaruit S(-r)

bepaald kan worden.



•
4 - 1

4. BOUW VAN EEN DIGITALE KORRELATOR

Indeling.

4.1. Ialeiding.

4.2. Analoog-dig1taal-omvormer.

4.3. Geheugen en vertraging.

4.4. VeraenigTUldiger-sommator.

...
4.1. IDleiding.

De te beschrijven korrelator is opgezet voor digitale signalen. Daar

bij i. omzetting va~analoge in digitale signalen met behulp van een

analoog-dig1taal-omzetter (A.D.O.) (die tegelijkertijd 2 signalen omzet)

noodzakel1jk.

Het geheugen bestaat uit een dubbelspoor-bandrecorder met 2 opname

.eergave-koppen. Voor de vertraging wordt een loopwerk gebruikt dat

een eindloos recorderbandje lange 4 opname-weergave-koppen stuurt.

Door keuze van de plaate van opname en weergave met behulp van de

koppen en van de opname-, resp. weergavesnelheid is een vertraging

mogelijk van 10 msee tot 1 sec per meetcyclus.

Bij de opname worden de signalen x en y via de A.D.O. op de recorder

gezet.

Hierbij wordt opname-weergave-kop 1 gebruikt, de band is dan Behoon

gew1st.
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dubbel

spoor

geheugenrecordJr
stand opname _ I
stereo I

I-------

I
I
I
I
I
I
I

opname-weergavekop 21
I
I

I
opname-weergavekop 1

1A.D.O.

x(t)

digitaal
~----Tr-A-

y( t)

x( t)

analoog
~
y(t)

Fig. 4.1.1.

Na terugepoelen van de geheugenrecorder worden de signalen afgenomen

van opname-weergave-kop 2, waarna de band weer schoongewist wordt.

Het afgenomen signaal x wordt via een opnameversterker opnieuw in de ge

heugenrecorder geplaatst nu met behulp van opnameweergavekop 1.

Het signaal y wordt via een tweede opnameversterker op de gesloten Ius

van de vertragingseenheid (via kop I) geplaatet.

Van kop II, III of IV wordtohet signaal due vertraag~ weer van de band

genomen en met behulp van opname-weergave-kop 1 van de geheugenrecorder

opn1euw in het geheugen geplaatst. De signalen x en y zijn nu ten op

zichte van elkaar verschoven. Tegelijkertijd worden beide signalen x,

resp. y(t- T ) naar de keten vermenigyuldiger-indicator gezonden. Hierbij

wordt tevens het aantal sommaties bepaald. Na een meetcyclus wordt de

geheugenrecorder weer teruggespoeld waarna de meting opnieuw aanvangt.
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w1skop

4 dubbelepoor
opname-weer
gave koppen
en
1 dubbelspool'
.iekop'

I
I

I
I

r",~.L.oP
I

I
Im,
I
I
I
I
I

vertragingseenheid----------
')

x(t)

x (t)

y(t-T) van
0/.' kop I t II

of IV

-- - --I

I,
I

I
I

opn./w.kop2

opn ../ •• kop

r - - --
I,,
I
I

I
I
I
I
I

I
I

I
I
I
I
I
I

stand opname-stereo

indicatie80mmatie

------.~--

1(t~) van It lIt III of IV

x
vermenigvuldige

x(t)

,--
"
I
I,
I

I

I

I

I
Lv..!r.!1.~ifI!u1.d~!..r-...!0.!!'lator •

bepaling
aantal
sommaties

__________ -.J

Fig. 4.1.2.
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Enige eigenschaPEen van het apparaat.

1. Geschikt voor lage frequenties (tot ~ 20 Hz).

2. Aantal metingen per seconde (omzettingen analoog-digitaal) 50 per

kanaal.

3. Aantal bits van e~n ornzetting instelbaar van al16en teken, tot

teken + 10 bits, d.w.z. een maximale nauwkeurigheid van 1%0.

4. Gebeugenbandrecorder met 4 snelheden 20, 10, 5 en 2i cm/sec.,
5. Vertraging instelbaar op 10, 100 of 1000 msec.

6. Aantal aommaties instelbaar van 2 3 ,2) ...• 2 15
•

7. Maximale capaciteit van de accumulator (sommator) 36 bits (2,5).

Voor analoog-digitaal-omvormer zie 4.2.

Voor geheugen en vertraging zie 4.3.

Voor vermenigvuld~ger-sommatorzie 4.4.
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4.2. Analoog-digitaal omzetter (digitale voltmeter, A.D.O.).

Indeling:

4.2.1. Inleiding.

4.2.2. Principe.

4.2.3. Beschrijving van het apparaat.

4.2.1. Inleiding.

Bij een digitale voltmeter wordt de te meten spanning Ex door de som van

een diskreet aanta! getallen voorgesteld, die elk een bepaalde spanning

vertegenwoordigen.

Bij de te beschrijven A.D.O. geldt:

met E = 10 mV en a = 0 of 1.o n

Op andere wijze geschreve~:

De onbekende spanning E wordt dU8 binair Yoorgesteld en weI met
x

maximaal 10 bits en nog 1 bit voor het teken.

Voor verdere beschrijving zie 4.2.2.: Principe, en voor een gedetail

leerde beschrijving zie 4.2.3.: Beschrijving van het apparaat.

Enige eigenschappen van het te beschrijven apparaat.

10 4 )1. Nauwkeurigheid van de meting maximaal 1 op 2 = 102 (10 bits,

d.w.z. 1%0.

2. Aantal bits Van een meting instelbaor van: aIleen teken, tot max.teken

+ 10 bits (totaal 11 bits).
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3. Uitgangsspanning per meting bestaande uit 11 pulsen in serie.

4. Aanwijzing van + en - spanning.

5. Aantal metingen per seconde: 100, lIeetduur 9,2 Ilsec.

6. Mogelijkbeid tot he't meteD. van twae spanningen, in dat geval 50

metingen per seconde per spanning.

7. Meetbereik + en- 10,23 V.
8. ~ 10% netspanningsTariatie heeft geen invloed op de nauwkeur1gheid

van de meting.
o9. ~ 20 C heeft geen invloed op de nauwkeurigheid van de meting.

10. Meting continu of e'nmalig.

11. Nulstelling mogelijk (reset).

12. Klokfrequentie 2400 Hz.

13. Gebruik is gemaakt van Philips circuitblokjes.

14. Indicatie binair met miniatuur-indicatiebuisjes.

15. Inbouw van decimale indicatie mogelijk.

Litteratuur:

"Digitale Technieken bij Meten en Regelenn , Symposium 1958 K.I.v.I.

Richards,R.K.: Arithmetic operations in digital computers.

Philips Rapport: Transistorised digital voltmeter.

Susskind,A.K.: Notes on analog-digital conversion.
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4.2.2. Principe.

Blokschema van de A.D.O.(figuur 4.2.1.).

g

6-

E
x .... polan teits- uitgang,

terugzetpulsen uitgangs-detector '" '-
Eref

, circuit spann1fil,

'1'

,
l...+- opbouw- pulagever

referentie- 1/ en
apan~ng "' schuif-

~ register..

T
multi-
vibrator

Fig. 4.2.1.

Door middel van een schuifregiater worden de uitgangspulsen van een

multivibrator in groepen van 12 verdeeld. De eerste puls bepaalt het

teken van Ex. de volgende 10 pulsen bepalen de grootte, de 12e puIs

geeft een separatie van 1 bit tussen de meetcycli (geen uitgangaspanning

gedurende 1 bit) zie fig. 4.2.2.

einde van d,
meetcY'clus

Irustl
10 I I

I I
I I
I I
I I

I
I

20

9 10 11 12

40

876

mV.

54

grootte
1280 640 320 160 80

2

Iteke~

I '5120 25b

I I
I I
I I
I I

I I

I
I

begin van del 1
meetcylcu8 I

betekenis
van de bits

_ Fig. 4.2.2.
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:Door de pulsen wordt nu een reforentiespanning opgebouwd met 10 nauw

keurig bekende spanningen, waarbij achtereenvolgens de spanningen

5120, 2560, ••• 160, 80, 40, 20 en 10 mV bij elkaar opgeteld worden,

beginnend met de grootste spanning, zie fig. 4.2.2. en .4.2.3.

Deze referentiespanning E f wordt nu vergeleken met E (beide spanningenre x
negatief); wordt E f op Ben bepaald ogenblik groter dan E , dan wordtre x
de laatet toegevoegde spanning weer weggenomen. De meting gaat daarna

verder met het toevoegen van de volgende (kleinere) spanning, enz.

I=.:.~-~="-- """"''''''''...Ir'''''__ ._- ...•..• _
160 80 40 20 . 10 mV. '

5120 Ex --7200 mY.

Fig. 4.2.3.

Aan het einde van een meetcyclus is bekend welke spanningen teruggezet

zijn en welke niet, hieruit is de onbekende spanning te bepalen.

Met behulp van het uitgangscircuit wordt deze spanning weergegeven

'als een groep van 11 seriepulsen(zie fig. 4.2.4.)

E =-7200 mVx

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I 5120 1280 640 160I neg. I
I teke4
I I

mV

Fig. 4.2.4.
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Is de onbekende spanning poaitief dan wordt aan het begin vaneenmeting

in serie met de te vormen referentiespanning een poaitieve spanning van

10,23 V in serie gezet. De onbekende spanning wordt nu invers gemeten,

zie fig. 4.2.5.
o

V(neg.)

E = +7200 mV
x

+ 10230 m.V

1280

320 160 80 40 20 10.V•
,.....~...............------- - - --- --

560

!
Fig. 4.2.5.

Dezelfde onbekende E ala in fig. 4.2.3. echter nu met positief teken,x
veroorzaakt juist het tegenovergestelde bij de opbouw van de referentie·

spanning.

In datgeval geeft het uitgangscircuit echter de inverse weer van het

eigenlijke uitgangssignaal (zie fig. 4.2.6a en b), zodat toch normaal

afgelezen kan worden.

b.

a.

Ex = +7200 I

Fig. 4.2.6.

iDTerse

I
I
I

eigenlijke I
uitgangs- I
signaal I

Voor verdere, gedetailleerde beachrijving zie 4.2.3.
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4.2.3. Beschrijving van het apparaat.

Gebruik is gemaakt van de volgende circuitblokjes:

FF 1

FF2

bistabiel. multivibrator, flipflop,

schakelingen,

afgekort: fl.tl.FF1,symbool:

bistabiele multivibrator, flipflop,

registers,

afgekort: fl.fl.FF2, symbool:

speciaal voor tel

in~uit

~
speciaal voor schuif-

2.3 N 1 dubbele "en" poort (vermenigvuldigpoort)
atgekort: x po~rt. symbool:

reset en=&=if
2.3 P 1

2IA2

2EF2

EF 1 IIA 1

dubbele "of" poort (optelpoort)

afgekort: + poort. symbool:

dubbele omkeertrap, symbool:

dubbele emittervolger. symbool:

.mitter-otnkeertrap. symbool:

)

pulsvormer, symbool:PS1

Voedingsspanning -6 V en +6 V.

Gewerkt wordt met negatieve signalen, hierbij wordt -6 V de "1" stand

genoemd, 0 V de "0" stand.

Bij de'flipfloppen wordt bij de pulsingangen geschakeld ala de afge

leid. van de ingangspuls positief is.

Verdere gegevens in brochure: "Philips Circuit Blocks".



4- - 11

Ret apparaat valt uiteen in 4 delen:

logisch circuit met uitgangscircuit

peferentiespanning

polariteitsdetector

voeding .

Voorts zijn nog diverse opmerkingen en bescbrijvingen verzameld onder

4.2.3.5.: Diversen.

4.2.3.1. Logisch circuit met uitgangscircuit.

12 fiipfioppen FF 2.

--...,...---. cont. me ten --...,...---.
~ i.n~it ..
---, ~'1x

J'F 21: meten
-i in ui.t 4 ~

~j

echuifpulsen

FP 2Y~

1K5 ---..---.

ge~al { 0 .w.-

-6~

1K5

--- -reset

reset van overige
1\ deel van apparaat

~ stab.
L...-._........j multivibral-·----t---1I-------+....--...J

tor d k druk-
k~:P-, '~-'r j:t-j_I knop"z:e. set""meten" .....

~.....-------+-.....-~,
-6 V

Fig. 4.2.7.

f'itgegaan wordt van een Bchuifregieter (zie fig. 4.2.7.), bestaande uit

12 tlipfloppen FF2 , waarbij de normale uitgang en de inverse uitgang



o

-6

schuif
pUlsen
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van elke flipflop (de norma1e uitgang is die uitgang, welke "0" is bij

reset) verbonden zijn met de bijbehorende ingangen van de daaropvo1gende

flipflop.

Wordt nu de drukknop "meten" bediend dan worden de f.f. '8 A tim K in de

stand "0" gezet en de f. f. 's X en Y in de stand "1 fl.

Daze "1" wordt nu met behulp van schuifpu1sen door het register ge

schoven, in de stand "continu meten" van de achakelaar onafgebroken,

de kring is dan ges1oten, nl. A-B-C •••K-X-A-B-C; in de stand "1x meten"

wordt de "1" slechta "nmaal door het geheugen gestuurd, n1.

Y-A-B-C ••• K-X (de ingang van Y is "0").
Tijdens indrukken van de drukknoppen worden de schuifpu1sen onderbroken.

hier wordt geschake1d

'~/~"f I~
-----I

FF2 X

FF 2 Y

FF 2 A

FF2 B

FF 2C

o

-6

o
-6

o

-6

1--------------- -

1----------------

~---------

r-------

r--

I
I

"'-----II
I
I
I
I

-L

FF 2K

. I

I
)f

Fig. 4.2.8.

hier eindigt de
meetcY81u8 bij
"1x metell"
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Wordt de drukknop "reset" badiand dan worden alle flipfloppen in de-
stand "nul" gezet.

Het logiech circuit bestaat verder (zie fig. 4.2.9. en 4.2.10.) uit twee

reeltsen flipfloppen FF 1 , nl. 11 stults FF 1 A till K voor bediening van

de uitgangs-X-poorten 6n voor de bediening van de tweede reeks van 11

flipfioppen FF 1 L tim V die deel ui tmaken van he t cireui t voor de op

bouw van d. referentiespanning (zie onder 4.2.3.2.).

Al deze flipfloppen, zijn door het bedienen van de drukknoppen in de

stand Ito" gezet, behal. ve de eerste fl. fl. FF 1 L voor de referentie

spanning die in de stand "1" wordt gezet.

In dat geval is bij de aanvang vande meting een referenti.spanning van

+10,23 V ingeschakeld.

De meting vangt nu aan doordat FF 2 A van het schuifregister de fl. fl.

FF 1 A in de stand "1" zet. Deze fl. fl. zet op zijn beurt de fl. fl. FF 1 L

om en weI in de stand "0". Rierdoor word t de referentiespanning nul en

het teken van de te meten spanning kan bepaald worden. Is E negatief
x

dan geeft de polariteitsdetector geen pulseD af, is E positief dan ver
Jt

schijnen aan de uitgang van de polariteitsdetector negatieve pulsen met

een frequentie van ongeveer 15 KHz.

De flipflop FF 2 A van het schuifregister is ook aangesloten op een

vermenigvuldigpoort (A). Daze poort heeft 3 ingangen, de andere twee

ingangen zijn resp. verbonden met de uitgang van de polariteitsdetector

en de schuifpulsen.

CoIncidentie van de "1" standen van de uitgangsspanning van fl.fl.

FF 2 A en schuifpuls treedt pal!; op in de 2e helft van de schakelperiode

van d. F1'2A (zie lig. 4-.2.10.). Komen er nu pulsen uit de detector

(E posl) dan kom'l!n deze ook d"t de poort en zullen de flipflop FF 1 Ax
en FF 1 L weer terugzetten en het niveau van de referentiespanning ver-

schuift naar +10,23 V.

Door het een halve periode vertraagde optreden van coIncidentie zullen

eventuele inschakelverschijnselen in de referentiespanning uitgestorven

zijn als de flipfloppen verbonden worden met de polariteitsdetector.
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verzaaolpoort ~
L..-.......------..,....-------------r-'

uitg.vermenigv. ~.~
poorten

~----------i-4-+------+'+--

11 x .:t

FF 2 B(norm) FF 2 C (norm.) FF 2X
(norm.)

r------t-+-----+-+-....-- - -

flipflop
Toor
refer.
spanning

I

flipflop
Toor -r+
uitg. sp.
in ref.
spanning

~-r-

IFF 1

L

--

~r--r--
"'--"'"JI

FF1

~ A

I

FF 1

~ M
--

FF 1 

B

11 x
.................

r---+-i1
FF 1

H V
-'--

---.---JlFF 1

Kr- ...... _

FF 2 .A.
(inTers)

FF 2 B
(inTers

FF2K
(iDTers)

, ~. ~~ ~;
--j..II'---t-----......+----......H---~4_I~ - 

uitg.sp• .------t------......-t------+---polarite-lts-
detector

12 x ~

==-=- -----l r

8chuit':....-~

register

L....-.--
F1 2 H1n.....orm---tF 2 ~F 2 1--......_-

X A B
1_~linYer. I-----i~,.._I---

---~-J_
12 fliptloppen rF 2 Dorll.

K invers-- - ~,..-Il

.....---...----.....------I~ - - --,,
schuifpulsen

Fig. 4.2.9.
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Na fl. fl. FF 2 A zal nu fl. n. IF 2 B optreden, deze zal nu FF 1 B en FF 1 M

inschakelen, waardoor nu ech ter FF 1 M vanui t de "0" stand in de stand

"1" wordt gezet en er bij de referentiespanning een spanning van

-5,120 V wordt opgeteld. Via de X-poort B zullen wederom in de 2e belft

van de schakelperiode van de fl.fl. FF 2 B de fl.fl. FF 1 B en FF 1 M al

of niet worden teruggezet.

Het verschijnsel herhaalt zich 11 maal, w~arna in de stand "continu

meten" de fl. fl. FF 2 X via een 12e X-poort (X) en een omkeertrap alle

flipfloppen FF 1 in de begintoestand terugzet. In de stand ~'1x meten"

geschiedt dit niet, de flipfloppen blijven dan in de aangenomen stand

staan.

Pas bij de aanvang van een nieuwe meting. (d.w.z. door indrukken van de

knop "meten") wordt de oorspronkelijke begintoestand weer hersteld.

Direct nadat in het schuifregieter de stand "1" een stap verschovell is,

wordt van de vorige trap de bijbehorende flipflop FF 1 A tim K met een

verzamel-+-poort verbonden en wel gedurende de 1~ helft van de schakel

periode van de nieuwa ingeschakelde flipflop in het schuifregister.

Dit geschiedt met behulp van een tweede reeks X-poorten (L tim V).

Elke poort heeft drie ingangen, colncidentie moet nu optreden tussen

de inverse van de schuifpuls, de desbetreffende fl. fl. 1 A tim L en de

!l.!l. 2 B tim X, waarbij nu fl.fl.2B behoort bij fl.fl.1A,- -
fl.n. 2£ bij n.fl. 1~, enz~

De uitgangsspanning van de + poort is nu bv. volgens fig. 4.2.11. en

bestaat dus uit 11 pulsen in serie.

-6
begin 0

bit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

geeft 5120 0 0 640 0 0 0 40 20 10 rust
neg. mV mV mV
tekenaaD

Fig. 4.2.11.

De onbekende spanning is groot -5,830 V.
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Na de verzamelpoort volgt nog:

1. de schakeling voor inverteren van de uitgangsapanning bij het aeten

van positieve spanningen;

2. het circuit voor installen van het gawenate aantal bits;

3. de uitgangsschakeling;

4. de omschakeling x-y wat batreft de uitgang.

A4 1,

. I.verteren bij positieve spanningen (zie fig.4.2.12 en fig.4.2.13).

FF 1 A

. FF 1 III

inverse van FF 2 B
inverae 8chuifpulsen

poort

.',

.,,,
t--~..I_...,

)

FF 1 III__~

FF 1 Ainverae VaJl

verzamel
poort

Fig. 4.2.12.

Na d. verzamelpoort volgt een ~mkeertrap (1) welke dient om het zwakke

aignaal te versterken. Deze omkeertrap is verbonden met een vermenig--vuldigpoort I en_via een tweede omkeertrap verbonden met een tweede

vermenigYUldigpoort.

Op deze tweede vermenigTuldigpoort is ook de uitgang Tan fl. f'l, FF 1 A
I

asnge.loten. Deze flipnop bepaal t het teken. staat tl. fl. FF 1 A in de

stand "1" dan is de onbekende spanning.negatief. in de stand "0"

positie!.
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Vermenigvuldigpoort II geeft dUB alleen een uitgangsspanning bij

negatieve ingangsspanning. (De derde aansluiting wordt even weggedacht).

Op de eerste vermenigvuldigpoort staat de inverse uitgang van FF 1 A,

zodat nu ge"ldt: stand'''1'': onbekende spanning positief,

stand "0": onbekende spanning negatief.

Verder zijn aangesloten de 'inverse schuifpulsen en de inverse uitgang

van fl. fl. FF 2 B.

Door de inverse schuifpulsen ontstaan pulsen op plaatsen waar die ont

breken bij het uitgangssignaal van de verzamelpoort, door de fl. fl.

FF 2 B wordt echter de 1e inverse schuifpuls onderdrukt waardoor geldt

dat bij negatieve spanningen een tekenbit "1" optreedt en bij positieve

spanningen een tekenbit-"O".

De vijfde aansluiting zal bij het instellen van het aantal bits be

handeld worden.

Poort I geeft een spanning als de onbekende spanning positief i8 en wel

de inverse van de uitgangsspanning van de verzamelpoort (behalve de

eerste bit).

Via een +poort z~Jn de beide vermenigvuldigpoorten aangesloten op een

omkeertrap welke het verzwakte signaal versterkt.

ad 2.

Circuit voor instellen van het aantal meetbits. (zie fig. 4.2.14 en

4.2.15.)

Het circuit beruet hierop dat na een bepaald aantal bits het uitgangs

circuit op nulrtiveau wordt gebracht zodat geen bits meer wo~den door

gelaten. Dit geschiedt met behulp van een extra flipflop FF 1 III.

Zie ook het tijddiagram fig. 4.2.15.
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naar vermenigv.poorten 1 en 2 van
J~ fig. 4.2.12.

--------------
I
I

...... . . t'
I , FF 1 toegevoegde Cl.rcuJ.

I ill I

I r I
I I
I IaIleen 10 bits
I c. teken • I

/r\
1 8 2 ,

I D· 2
+

7 • X II E • ~ q. • 6 • k

~
F • l

~
., J

II G H

I naar inverse uitgangsspanning
I

I
sehu1.t- l' j

I-
van de flipfl oppen C t./a. x. _I- - - - - -- - - - - - -

puIsen

--- -- --- -- - - -

-;)0 ... FF 2 ... FF 2 - -- FF 2FF 2 ,

~
X

"
A ... B K

, - --
I - - - - - -

Fig. 4.2.14.



'9'ool"beeld 2: tek••
••t 2 tite.

FF 1 111 --1

uitg.sp.vermenigY.
poorten uit fig.

4.2.12.

r

,-n-n-l
I I I I I I
L.J LJ .... oJ

3 pulsen mogelijk

Fig. 4.2.15.
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Ad 3.

Uitganssschakeling.

Het signaal uit de A.D.O. moet geregistreerd worden op de bandreeorder.

Het blijkt dat dit het beste geschiedt als het gelijkepanningsniveau

van het A.n.O.-uitgangssignaal nul is en blijft. Verder moeten ook

klokpulsen geregietreerd worden om de plaate van de bits aan te geven

en voor vermenigvuldig- en sommatiedoeleinden.

Om aan deze eisen te voldoen is het volgende uitgangssignaal gekozen:

zie fig. 4.2.16, voorbeeld -5,830 v.

- - ~ r-- ....-- -
~ ....-- ....-- ,....- r--

---- --- --- - ---
--- - \ ~ -, , , ~ - ~

teken 5120 2560 1280 640 320 160 80 40

+3

+1,5

0 V.

-1,5

-3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

20 10 .V~

Fig. 4.2.16.

De grote pulsen geven het eigenlijke getal aan, de bits die nul zijn

worden opgevuld door kleine pulsen; verhouding grote tot kleine

pulsen 2 : 1.

Na elke positieve puIs voIgt een negatieve puIs van dezelfde grootte

waardoor het gel1jkspanningsniveau vrijwel constant nul blijft.

Het circuit volgens fig. 4.2.12 wordt nu gevolgd door een schakeling

Yolgens fig. 4.2.17. Zie ook fig. 4.2.18; tijddiagram.
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47K

Daar
schakeling
van fig.
4.2.19.

47K

FF 1

I

schuifpulsen

inverse van fl. fl.FF 2 A

fl. fl. FF 2 A 56K

Fig. 4.2.17.

Het uitgangssignaal van het circuit van fig. 4.2.12. wordt via een weer

stand van 47 KQ aangesloten op een emi ttervolger/omkeertrap 1.

Hetzelfde uitgangssign~dl wordt via een tweede emitterYolger/omkeertrap 2
aangesloten op een flfpflop FF 1 (I). De schakeling is zodanig dat de

flipflop I aan het eind van een puIs omklapt, waarbij deze flipflop

een pulslengte later weer teruggezet wordt met behulp van de schuif

pulsen. De uitgangsspanning van de flipflop I is eveneene via een weer

stand van 47 KQ verbonden met de emitter/omkeertrap 1.

De schuifpulsen en de uitgangsspanning van flipflop FF 2 A van het

schuifregister worden via een vermenigvuldigpoort III en ee~ weerstand

van 27 Kg eveneens op emitter/omkeertrap 2 aangesloten.

Door de poort wordt elke 12e puIs van de schuifpulsen onderbroken, d.w.z.

op niveau nul Volt gebracht. Da3.r het nieuwe "nul"niveau ecbter -3 V is,

wordt via een weerstand van 56 Kg de uitgang van de desbetreffende

fl. fl. FF 2 A aangealoten waardoor het niveau van de 12e puIs naar -3 V

op6chuift.

Hiermede is het gewenste signaal bereikt.
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Tijddiagram:

uitgangssignaal
fig.4.2.12 (als
beeld)

signaal op fl. fl. I

sehuifpulsen

uitgangsspanning
fl. fl. I

inverse uitgang
fl. fl. FF 2 A

u1tgang, .poort III -~--

ui tgangs n. fl.
FF 2 A.

ov
-1.5V
-3 V
-4,5 V
-6 V

I I
I I---

9 10 11875 6431 2

to~ ..ttg.spaDD1Dg
TaD elli.tter/

omkeertrap 1

uitgangsspanning
fl. fl. II
(fig. 4.2.20)

Fig. 4.2.18.
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Ad 4,

Omechakeling %-Y.

De flipflop 'FF 2 A van het schuifregister schakel teen extra flipflop- "
FF 1 II, zie fig. 4.2.18, 4.2.19 en 4.2.20.

1-----1 ~--......; y

'1'1'2 A

u
FF 1

II

10K

5K

10K

Fig, 4.2.19.

De flipflop II is geschakeld als bina1re teller. Aan het einde van elke

12e bit klapt FF 2 A de flipflop II waardoor de ui tgangsspanning beurte

lings met de ene dan wel met de andere poort verbonden wordt en daarmede

met de uitgang X, resp. Y.

Omdat de uitgangespanning X, resp. Y (v6er de condensatoren) tijden. het

nul zijn op niveau nul volt liggen, zijn nog spanningsdelingen aange

bracht die dit niveau verschuiven naar -3 V. Zie fig. 4.2.20.

Door de condensator op de ingang van de emittervolger 1 uit fig.4.2.17.

worden de blokspanningen enigszins afgerond waardoor de registratie

nog iets verbeterd werd.
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4.2.3.2. Opbouw van de referentiespanning.

Een veel gebruikte schakeling om een feferentiespanning op te bouwen

is met een laddernetwerk: zie fig. 4.2.24.

uitgang

Fig. 4.2.24.

Ie de impedantie van de stroombronn~n 1
1
.•.• 1n zeer groot t.o.v. de

impedantie van het netwerk (ook in uitgeschakelde toestand) dan ziet

de uitgang steeds dezelfde impedantie en tevens vindt optelling van de

stromen 11 , 12•••• 1n plaats, zij het dat elke hoger genummerde stroom

steeds een factor 2 minder invloed op de uitgang heeft.,
De grote inwendige impedantie van de stroombronnen wordt meestal nage-

bootst a.b.Y. een' serieweerstand, bij' een nauwkeurigheid van 1 0 /00 van

de meting minstens 1000x de vervangweerstand van het laddernetwerk.

Dit houdt in dat de maximum referQntiespanning altijd klein is, bij

gebruik Yan transistoren is V f maximaal in de orde van 10 mV.re
Dit geeft direct aanleiding tot moeilijkheden bij de polariteits-

detector die immers bij 1°/o~ nag een spanning van ~ 10 ~V moet

detecteren.

Wil men andere (grotere) meetbereiken hebben dan moet men spannings

delers toepassen waarop de te ~eten spanning moet worden aangesloten;-men brengt dUB het gaheel eigenlijk weer terug tot ••n .eetbereik van

10 mV.

Een nieuwere methode is de toepassing van traneistoren ter verkrijging

van een .troombron. Hiermede zijn grotere referentiespanningen te ver

krijgen en daarmede een grotere nauwkeurigheid.

In dit apparaat is een Bchakeling toegepast waarbij nauwkeurig bekende

en stabiele constante spanningen voor de opbouw van de referentie-
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spanning in'serie zijn geschakeld (zie fig. 4.2.25.).

J:\.20Q

6 V. J
50 Hz.

F 1

Fig. 4.2.25.

-,
.....--fI .Jr e f

5120 mV.

2560 mV.

De secundaire van de trafo geeft een groot aantal spanningen die ~

elkaar gelsoleerd zijn.

Deze spanningen geven de voedingen van 11 flipfloppen met 11 referentie

spanningen die dUB onderling geIsoleerd zijn.

Elke flipflop bedient een transistor (AS Y 27) die geschake1d is ala

schake1aar.

Ge1eidt de transistor niet dan wordt een Dauwkeurig bekende spanning

verkregen m.b.v. een Zenerdiode.

De vereiste referentiespanning wordt dan ingeste1d met een spanni~gs

de1er.
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Geleidt de transistor weI dan nebben we na de eerete weerstand een

"kortsluiting". De restspanning over de transistor blijkt nog vrij

groot te zijn, nl. tussen 30 - 100 .mV. De spanning zou ook de referentie·

beinvloeden.

Door echter een Siliciumdiode OA200 op te nemen en weI v66r de Zener

diode maar achter de schakelaar (zie fig. 4.2.21.) wordt de restepanning

nul (bij meting was geeD restspanning m.etbaar); hierbij wordt de Zener

spanning niet bernvloed.

Door toepassing van speciale temperatuur gecompenseerde Zenerdiodes

(BZ Y 25, Intermetall, Zenerspanning 8 V) die een variatie in Zener

spanning hebb.n van ongeveer 1 mV bij een variatie van 200 C is zonder
omeer een temperatuurvariatie van miDst.ns ~ 10 C om de kamertemperatuur

toelaatbaar.

Deze Zenerdiodes worden toegepast i~ d. eerste 5 trappen: 10230 mV,

5120, 2560, 1280 en 640 mV.

Voor de lagere spanningen worden eenvoudigere Zenerdiodes Z 7 (Inter

metall, Zenerspanning 7V) gebruikt omdat hier de nauwkeurigheid

(4 mV/oC) Minder eisen stelt (zie tabel I).,

Tabel I: Reeks vaD referentieepanDingen met nauwkeurigheden.

10230 mV ~O,5%o = 5 mV 5120. mV + 0,5 0/00 = 2,5 mV-
2560 0,5 0 1,25/00 =
1280 0 1,251 /00 =

640 1 0/00 = 0,6

320 5
0 1,5/00 =

160 5
0 0,8/00 =

80 5
0 0,4/00 =

40 1 0/0 = 0,4

20 2 0/0 = 0,4

10 , 4- 0/0 = 0,4

9,5 mV

Zoals reeds vermeld wordt voor positief te meten spanningen het niveau

verschoven en weI met + 10230 mV; dit geschiedt door deze spanning in

tegenfaae aan te sluiten op de overige referentiespanningen.
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De !lipfloppen worden geschakeld door puleen die via de wisselspannings

ingangen (A). d.w.z. via kleine in de flipfloppen ingebouwde conden

satoren binnenkomeo; de retourleiding ("aardleiding") loopt via de weer

standen van de referentiespanning.

Hierbij wordt de referentiespanning niet beInvloed.

Uitgebreide schema's.

,
1. Schema voor de spanning van 10230 mV (zie fig. 4.2.26.)

2. Schema voor 5120. 2560. 1280, 640 mV (zie fig. 4.2.27.)

3. Schema voor overige spanningen (zie fig. 4.2.28.)
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Logisch g,deelte (circuitblokjes) van de referentiespannia,.

P 5
2

V
(10 aV).

FF7

8/'i

6£
7 P,

alle weeretaadea 1k5.

totaal 11 flipfloppen.

M
(5120)

lAV.

FFI

8 /'i

6£
7 P,

FF2A FF1 A
(uitgang Q.2)

FF1B FF2B
(uitgang ~2)

FF1 K FF2K
(uitgang -i2 )

Fig, 4.2.29.
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4.2.3.3. Polariteitsdetector.

Deze detector is nodig om te onderzoeken of de referentiespanning groter

of kleiner is dan de te meten spanning.
oBij een Dauwkeurigheid van 1 /00 en een meetbereik van 10 V moet de

polariteit van een spanningsverschil van 10 mV nog vastgesteld kunnen

worden.

naar gelijkspanningen gemeten worden is een gelijkspanningeversterker

nodig waarvoor een wisselspanningsversterker met triller aan de iogang

en een corncidentieschakeling aan de uitgang wordt gebruikt.

Met deze corncidentieschakeling wordt het teken van de ingangsspanning

bepaald.

Blok8chema: zie fig. 4.2.30 ..

, triller / '-----+---t---J

Ex, .L JEref.r
T wi8.el-

0
spaaaillB puls-

~~~t-
....- vor.er "-verst.

~I;J ui,

klokpul.e.,t=15 kHz.

- .
-

oscilla-
tor.

, -

Fig. 4.2. 30.

Met' behulp Tan de schuifpulsen (kloksignaal) 15 KHz uit het logisch

circuit worden aan de ingang twee transistors beurtelings geopend en
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. ,
gesloten en vormen daarbij een (transistor)triller. Condensator C wordt

beurtelings met de onbekende spanning E en met de bekende spanning. x
Eref verbonden waardoor achter de condensator.op de ingang van de ver-

sterker een blokspanning ontstaatmetamplitude gelijk aan het spanninge

versehil tussen E en E f en een frequentie gelijk aan die van de schuif
x re

pulsen. De fase van deze blokspanning (t.o.v. de schuif~ulsen) wordt

bepaald door het teken van het epanningsverschil E -E f.
x re

Zie fig. 4.2.31.

echuifpuls••

Erer+---------~-

0-+------------
Er~.....-----------_
0_+----- _

epaania«
oping 'I....-+--+--+--+--+--+--+-+--+-;---ll-

Yeraterke

Fig. 4.2.31.

Na versterkt te zijn wordt dit signaal via een pulsvormer, waardoor

~een goede blokvorm optreedt, naar een vermenigvuldigpoort gevoerd

tezamen met de schuifpulsen. AIleen als beide signalen dezelfde fase

hebben zal de poort open gaan, hiermede is de versterker fasegevoelig

ge-orden.

De uitgangsspanning van de vermenigvuldigpoort wordt nu na versterking

tenslotte gevoerd naar de vermenigvuldigpoorten in het logisch circuit.
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De eigenlijke versterker (zie fig. 4.2.28) bestaat uit een em~ttervolger

(voor een grote ingangsimpedantie) en een versterkertrap.

De trillertrafo is aangesloten op een blokspanningsoscillator met

frequentie :~15 KHz. Door de blokspanning ontstaan aan de secundaire van

de trafo tijdens omkiappen van de blokspanning pieken. am deze pieken

te verkleinen is de primaire via een serieweerstand en een dempings

parallelweerstand aangesloten.

De overblijvende pieken geven echter nog een (ongewenste) uitgang8spanni~

van de pulsvormer. am deze ongewenste effecten te elimineren is nu op,
de vermenigvuldigpoort niet de klokspanning van 15 KHz (bedoeld om de

. versterker fasegevoelig te maken) gezet maar een signaal waarvan de

voorfiank iets vertraagd is. Bit geschiedt met behulp van He-keten,

een omkeerversterker en een flipflop FF 1 VII (zie fig. 4.2.28 en tijd

diagram fig. 4.2.29).

Hetzelfde verschijnsel treedt op bij de vorming van de referentiespanning

hierbi~ w~rden door de schuifpulsen via de flipfloppen ongewenste pieken
geintroduceerd. Ook hier is de remedie de voorflank van de schuifpulsen

iets te vertragen (m.b.v. He-keten, omkeerversterker en fl.fl. VI),

dit signaal wordt eveneen~ op de vermenigvuldigpoort aangesloten.

De beide kanalen hebben elk een triller, versterker, pulsvormer en

vermenigvuldigpoort; omschakeling geschiedt met behulp van een op

beide vermenigTuldigpoorten aangesloten flipflop, die (ale binaire

teller) gestuurd wordt door n. fl. FF 2 A uit het logisch circuit.

De ecbakelaar "Heetkeuze" is aangesloten zoals in fig.4.2.28 is aan

gegeven.
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4.2.3.5. Diversen.

Voedingo:

De voeding van de digitale voltmeter is vrij eenvoudig, zie fig.4.2.35.

""------.. 10C»l1F/ 1OV

-6v
300mA

30 mA

1OCPl.LF/1 OV

+6v39

ASZ16,

100 mA

300 llF/6v

20~F/10V

4xOA 0

500 lIlA

Fig. 4.2.35.

Benodigde spanning:

1. +6 V bij 30 mAe

De spanning wordt afgevlakt en gestabiliseerd met een Zenerdiode Z 6 •

2. -6 V bij 300 mAo

Deze spanning wordt eveneens afgevlakt en gestabiliseerd, nu met een

Zenerdiode ZL 6 en een vermogenstransistor ASZ 16 •



Gebruiksaanwijzing. zie fig. 4.2.36 •
..

nl~
ins_ m••tat. pntal mete. uitr·

bit 0Ci ,. 0 Ore8t Iii o 0

~:
x y

£ :1,3,

Fig. 4.2.36.

1. Netspanning inschakelen

2. Knop reset indrukken

3. Schuifschakelaar in stand "continu meteD" of "1 x meten'"

4. Aantal gewenste bits instellen

5. Gewenate ingangsmeetstand instellen

6. De meting vangt nu aan door het indrukken van de knop "meten".

Indicatie met behulp van decimal. indicatiebuizen.

Het is ~wenst de grootte van de gemeten spanning afleeabaar te maken.

Hiervoor worden toegepast decimale indicatiebuizen. bestaande uit een

glazen ballon gevuld met neon waarin 10 kathodes in de vorm van de

cijfers 0 tim 9. AIle kathodea zijn naar buiten uitgevoerd. Sluit men

een spanning aan tussen een van de kathodea en de anode dan licht het

desbetreffende cijfer op.

Schakelschema zie fig. 4.2.37.

Elke kathode is verbonden met een transistor OC 77 welke op zijn beurt

verbonden is met de flipflop waarvan de stand moet worden aange.ezen.
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115 V. ~------""'l

--, .... -,
Z520M.

j-t--......_'""""'~Ir-~naar tlflQp.

22k.

-50V.

Voor deze decimale indicatie is een omzetting binair -decimaal nodig.
Het schema hiervoor is nog niet ontwikkeld.

Opmerkingen.

Bij enige voorlopige onderzoekingen bleek dat een te meten spanning Tan

by. 10 Hz slecht gemeten wordt. De oorzaak hiervan i8 dat weliswaar

50 metingen per seconde gedaan worden maar dat bij het opbouwen van de

referentiespanning een con stante ingangespanning vereiat is.

Dit is niet het geval, meet men by. in dalende gede.lte van een einus

spanning (van bv. 10 Hz) dan is mis6ch1en de eerate Cgrootste) bit juiat

klein genoeg, doch alle volgende bits te groot (zie fig. 4.2.38.).

Fig. 4.2.33.
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Een remedie kan zijn eerst een condensator op te laden, deze van de

ingang te ontkoppelen en daarna de condensatorspanning te meten.

Zie fig. 4.2.39.

~••-------------~~ naar x-in~. van verst.

I ex

)f ~.------------4~ ••------------~~ naar y-1n!. van verst.

~ Cy

Fig. 4.2.39.

Het nauwkeur1gste geschiedt dit met een mechan1sche triller, welke ge

stuurd kan worden door de flipflop die ook het omsch~kelen der kanalen

verzorgt. Zou men een transistortriller gebruiken dan moet rekening

gehouden worden met eindige sperweerstanden die de nauwkeurigheid

zullen bernv~oeden.

Getest moet worden:

stabilisatie van de referentiespanning als functie van

1. de netspanning,

2. de temperatuur,

3. de tijd.

Bepaald moet worden:

1. Ingangsweerstand voor beide kanale~ bij de drie standen van de in

gang keuze schakelaar,

2. De maximale inwendige weerstand van de te meten onbekende spanning,

3. De nauwkeurigheid van de referentiespanning met de nog aanwezige

rimpel op,deze spanning,

4. Van de polariteitsdetector:

a. de gevoeligheid

b. het frequentiebereik

c. de temperatuur afhankelijkheid
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Onderzocht moet worden:

1. StroombroD8cbakeling met transistoren,

2. Indien 1... mogelijk .is een· nieuwe schakeling opzetten Toor de

referentiespanning t

3. De te meten spanning via een opgeladen condensator indirect meten

(reactie Tan versterker op een zeer-grote ingangs.eerstand),

4. Binair-decimaal omzetting.

Gemaakt moet worden:

Indicatie met behulp van decimale indicatiebuizen; in Terband hiermede

miesehien een andere code voor de referentiespanning (in plaats van

bina1r), dit heeft echter grote consequentiee Toor de Termenigvuldiger.
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4.3, Geheugen en vertraging.

Indeling:

4.3.1. Inleiding.

4.3.2. Geheugen.

4.3.3. Vertraging.

Zoals reeds vermeld onder 4 (bouw van een digitale korrelator) zijn een

bandrecorder (snelheden 19. 9.5, 4.75 en 2.4 em/sec) en een hulpband

recorder (19 em/sec) ingebruik waarbij de eerste gebruikt wordt ale ge

heugen en de tweede als vertrag1ngseenhe1d.

Bij meten worden de s1gnalen x en y van de geheugenreeorder atgenomen

waarna de band wordt sehoongewist.

E'n signaal wordt direct weer opgenomen, het andere signaal eerst ns een

kortstond1ge registratie in de hulprecorder. zie fig. 4.3.1.

lhUlP-
recorder

w.ergave

190 1IIIl.

opn/weerg.kop

-------.......--..... ~__~~---.;;;::::::;;!:...-geheuceJU'ec order

Fig. 4.3.1.

Wordt het vertraagde signaal van kop 2 aigenomen dan is de vertraging

(bij een enelheid 19 em/sec) 100m see (afstand tussen de koppen 19 mm)
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bij afname van kop 4 is de vertraging 1000 msee = 1 sec (afstand 190 mm) •.

De vertraging is ook ui t te drukken in "aanta1Ien metingen".

De ana1oog;d1gitaa1-o~vorme~ gaelt 50 metingen per seconde (1 .eting

per 10 msec), de vertraging ala functie van het aantal metingeD wordt

nu bepaald door de keuze vaD de koppen 6ft door de bandsnelbeid van de

geheugenrecorder.

Zie tabel I.

opnamesllelheid weergavesnelbeid vertragiDg in Ilaaatallen metiDgen'
em/sec . em/sec kop 2 kOp. 4

19 19 10 100

9,5 19 20 200
4,75 19 40 z.oo,

2,4 19 80 800

19 9,5 5 50
19 4,75 - 25.

Het is ook mogelijk een vertraging van 10. see (dus van "1 meting") te

bereik.n, zie fig. 4.3.2.

wiakop

hulp
recorder

19... '21mm '(niet op schaal)

Fig. 4.3.2.

______~:.r_~-~~le..--4.,.::~-~...:===~..:.....$eheqe.recorder

Dit is~ te bere1keR door slechts 1 kanaal te vertragen, hierbij zou

de afstand hart op hart van de koppen 1,9 mm,moeten bedragen, betgeen

niet moge1ijk is.

De vertra,;ing van 10 msee wordt nu bereikt door kanaa1 1 op kop 1 te

zetten en van kop 2 af te nemen (afstand 19,0 mm), en door kanaal 2
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op kop 2 te zetten en at te nemen van kop 3 (afstand 20,9 mm).

De tot'ale vert~aging is dan 1,9 mm overeenkomend met 10 m sec. Ook hier

i.a bet weer mogelijk de vertra",'ing in "aantallen meting.n" uit te drukken

Zie tabel II.

opnamesnelheid weergavesnelbeid vertraging in "aantallen metingen"

em/sec: em/sec

19
,

19 1

9,5 19 2

4.75 19 4
2,4 19 8

Voor verdare bijzonderheden z1e onder:

4.3.2. aaheugen

4.3.3. Vartraging

Ala geheugen wordt een normale handelsbandrecorder (Philips EL 3534)
gebruikt.

Deze recorder is uitgevoerd als tweekanaals-(etereo) recorder met 4
sporen-koppen (1 opname-weergavekop en 1 wiskop).

De twee ingebouwde versterkers zijn geheel uitgevoerd met transistoren.

In deze bandrec0rder is nog v66r de wiakop een extra'opname-weergave-kop

(Telefunken) ingebouwd waarvan de aansluitingen direct naar buiten zijn

uitgevoerd.

Z1e ook fig. 4.1.1.

Voor verdere gegevens zie de gebruikeaanwijzing en de service-documentatie
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4.3.3. Vertras1ng.

100s
rcler
je.

opn/weerg.k

\
\

Fig. 4.3.3.

,. -
I .....druk-

- - - - -. rol
\. I

Voor de bouw van de vertragingseenheid is gebruik gemaakt van een be

staand chassis met ingebouwde aandrijving. bestaande uit een motor,

vliegwie1, aandrijfrol en aandrukrol, zie fig. 4.3.3.
Op het chassis zijn nu 4 opname-weergave-koppen en 1 wiskop aangebracht.

wiskop .koppel

Met behulp van een schakeling volgens fig. 4.3.4. worden de koppen aan

gesloten.

In de middenetand van de 8chakelaar (vertraging "nul") zijn de ui tgangs- I

epanningen x en y van de extrakop uit de geheugenbandrecorder via extra

versterkers weer aangesloten op de grammofooningang van de geheugen

recorder. die in de stand "opn~me-stereo" staat.

Hierdoor worden uitgewiste signalen weer in de geheugen-recorder op

genomen. tegelij~ertijd worden signalen afgenomen van de klemmen Bu5

(hoofdte1etooD) (z~e ook de gebruiksaanwijzing en de service-dokamentati

van de bandrecorder) en toegevoerd aan de vermenigvuldig-sommator.

Opmerking.

Een beter. methode is mis8chien bij vertraging "nul" de bandrecorder

normaal at te spelen (due zonder uitwissen) (recorder in stand

"play-back-stereo". klemmen Bu 1 : diode ui tgang), het nadeel i. da t

pluggeD verwiese1d moeten worden en eventuee1 spanningen opnieuw inge

staId mosteo word&o.
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In de stand "1" van de schakelaar (vertraging 1 eenheid ; 10 IIIsec,

waarbij zowel x op Y na kan zijn als y na op x afhankelijk van de stand

van de schakelaar) zijn voor het ene kanaal via een ver.terker de

koppen 1 e. 2 aangeslbten, voor het andere kanaal de koppen 2 en 3.
De geheugenrecorder stas t bierbij in de stand "opn8.llle-stereo".

In de standen tl10", reap. "100" van d.- scbakelaar (vertraging 10, resp.

100 eenbeden • 100 resp. 1~OO meec) is slechts "n kanaal op de koppen

1 en 2, resp. 1 en 4 aangesloten; het andere kanaal is via een versterker

rechtstreeks aangesloten op de .geheugen-recorder.

Verst erkerschake11ngen•.

Om de zwakke uitgangsspanningen zoals die uit de extra kop in de ge

heugen-recorder komen zijn versterkers ingebou.d. DeBe versterkers be

dienen een 8chakeling 011I wederom 'dezeli'de ui tgangsspanning. als die van

de A.D.O. te verkrijgen.

Verder is nog .en schakeling nodig om te "orgen dat de (nu ten opzichte van el

kaar verechoven) signalen x en y weer precie. na. ellaia.... een tussenruimte
;

van 1 klokpuls op de vermenigvuldiger binnenko.en.

1. Versterkers.-----------
Twee identiek. vereterkers zijn ingebouwd en weI de opnaaeversterkers

zoals die in de geheugenbandrecorder zijn toegepast met inbegrip van het

osoillatorcireuit.

Zie hiervoor de service-dokumentatie blz. ~1, fig. 91.
Van fig. 91 ~8 gebruikt de 6chakeling voor d. transistoren TS2, TS3,

TS4, TS102, TS103 en TS104.

De versterkte spanning wordt atgenomen van de collector van TS4, reap.

'fS10~.

Zie fig. 4.3.5. voor de Toeding.

2. ~!~!;!!~~~~!!~~~.

Deze 8chakeling(die nog Diet gebouwd is) dient am wederom hetzellde

signaal zoals de A.D.O. die geett te verkrijgen. Zie fig. 4.3.6.
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PS 1 JlJUl.1lAJ\.. FF

PS1

+6v

+6V

Voeding:

Jl"-_lo-...... 18v.
OC74

470 ....._-..Ji,.......J

10k

39

200uF/25V.

OA200200llA.

~20V•

OA200

aandrijfmotor
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Gebruik is gemaakt van de ingangsschakeling zoals bescbreven bij de

vermenigvuldiger-eommator 4.4., en bij de A.D.O.: het circuit

ter verkrijging van het uiteindelijke uitgangssignaal 4.2.

Bet aigDaa~ wordt eerst metbehulp van drempelspanningen gespl1tst in

het eigenlijke s1gnaal en zijn kloksignaal.

Hi.rin volgt wederom de samenetelling van het eignaal door het sommeren

van het eigenlijke signaal met zijn een halve klokperiode vertraagde

inverse (dit geschiedt m.b.y. een flipflop) en de klok.

3. De schakeling om de juiste plaats van de beide signalen x en y .

t.o.v. elkaar te verkr1jgen moet nog opgesteld worden.

9Emerkingen.

1. Het verdieat m1sschien aanbeveling voor d. kle1nste vertraging

(10 meec) een schuitregister, bestaande uit 11 fl1pfloppen, te nemen.

Van de hnlpbandreeorder kan dan 1 kop verw1jderd worden terwijl de
. I

andere koppen vervangen kunnen worden door enkelepoorskoppen. Hierdoor

wordt het uitgangssignaal van daze koppen vergroot hetg.en een batere

s1gnaal/ruis-verhouding ten gevolge heeft.

Het nadeel is dat bij de vertraging van 10 msec de opname~, resp. weer-
- 4

gavesnelhe1d geen invloed meer heaft op de v~rtrag1ng uitgedrukt in

"aantallen matingen". Deze 1s altijd 1.

Gemeten moet worden:

1. De gunstigate stand van en de uitgangsspanning van de extra-kop 1n

de geheugenbandrecorder.

2. Idem van de koppen in de hulprecorder.

3. De juiste lengte tU8sen de koppen in verhand met de vertraging.

Gemaakt moet worden:

1. Schakeling tot herstel van de signalen.

2. Schakeling tot herstel van de juiste volgorde.

Getest moet worden:

1. De gehele cyclus: weergave-opname-weergave-beretel-opname, voor

alle vertrag1ngen en snelheden.
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4.4. Vermenigvuldiger-sommator.

4.4.1. Inleiding.

4.4.2. Principe.

4.4.3. Bouwbeschrijving.

4.4.1. Inleiding.

Dit apparaat is bestemd voor vermenigvuldiging van twee digitale ge

tallen. binair gecodeerd. van maximaal 10 bits elk.

De uitkomsten worden gesomaeerd waarbij het taken van elke vermenig

vuldig1ng ook in rakening wordt gebracht.

Het aanta! sOJlllllaties is inBtelbaar van 2 8 tot 2 15•

De totaal-uitkomst wordt binair .eergegeven met speciale indicatie

buisjes.

Met behulp van drukknoppen tan de accumulator op nul gezet worden reep.

de meting begonnen worden.

Litteratuur:

Richards.R.K. Arithmetic operations in digital computers.

4.4.2. Principe.

Bij de vermenigvuldiging maken we gebruik van grootheden x en Y. We

noemen x het te vermenigvuldigen getal. y bet getal waarmee vermenig

vuIdigd wordt.

Voor deze getallen geldt:

met

met

a = 0 of 1n

b = 0 of 1
n
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De getallen worden voorgesteld door a o 8 1 8 2 ." .a
9

, resp. bo b1 b2 _." b9"

Voor de (binaire) vermenigvuldiging geldt nu:

x.y

Hiervan maken we:

We voegen zoveel getallen nul toe dat elke term uit 19 eijfers gaat

bestaan.

Voorbeeld 1:

We vermenigvuldigen deeimaal: x = 17 met y = 535 (x.Y = 9095)

binair x = 1000100000 met y = 1110100001

-
Het getal x.y beetaat uit 19 bits_
We zien Qat we 10maal het getal X bij zichzel! hebben opgeteld, echter
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steeds ~6n bit verschoven waarbij de optelling afhankelijk is van de

vermenigvuldiger 7.

Dit systeem wordt ook toegepast in het te beschrijven apparaat.

Uitgegaan wordt van -een "accumulator" bestahnde uit een keten van 36
flipfloppen geschakeld ale binaire telschakeling (zie fig. 4.4.1) en

een schuifregieter bestaande uit 19 flipfloppen.

- --- +-....-

21f----;JI

schuif-
register

x x-klok
(schuiven naar
rechts)

y-klok y
(schuiven
naar links)

Fig. 4.4.1.

We hebben aan de ingang van de schake11ng 4 signalen tot onze beschikkin,

x t Y en de klokpulsen behorende bij x resp. Yt zie ook fig. 4.4.2.

(Het tekenbit is nog~ in rekening gebracht).



x-klok
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1 2 3 4 5 6 7 8 )' 10L..fUlSl.fUlL..- _

y-klok

160 10 mV

1 2 3 4 5 6 7 9. 9 10

5120 160 4(\ 20 10 mV

y (als
voorbeeld
5350 mV)

Fig. 4.4.2.

Deze signalen zijn af;;<·leid vJ.nie l:li tgc.nc;sspanning van de ..• D.O ••

Zie fiC;o 4.4.3.

6 10

x

y

1 6
7

8 9 10

Fig. 4.4.3.

De signalen X en Y komen na elkaar binnen, mogen elkaar dus niet over

lappen.

N.B. De getallen x en y worden met hct hoogste bit voorop inseschreven.
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Bij de aanvang van de meting zijn accumulator en schuifregister in de

stand nul (fig~ 4.4.1.) (d.w.z. uitgangsspanning van de flipfloppen is

nul). Met behulp van de 10 klokpulsen van x-klok wordt nu x in de

laatete 10 bits van het schuifregister geplaatst. Na afloop staan volgena

het voorbeeld de flipfloppen 10 (10 mY) en 14 (160 IIlV) in de stand "1".

Omdat de vermenigvuldigpoorten nog niet geopend zijn geweest, staat de

accumulator in de stand "nul".

Met behulp van de 10 klokpulsen van y-klok wordt x nu 10 masl telkens

1 bit naar lager genummerde flipfloppen in het register gesc~oven.

Afhankelijk van het getal y worden nu de poorten op het moment van

schu1~en even geopend waardoor de oude stand van x in d. accumulator
. -

wordt geplaatstj dit is mogelijk door de (kortstondige) gehsugenwerking

van het schuifregister.

In ons voorbeeld geschiedt dit bij de eerste lIlasl schuiven (5120 IIlV),

de 6e maal (160 mV), de 8e (40 mV), ge (20 mV)en 10e maal (10 mY)

schuiven.

Hierna"wordt weer met behulp van 10 nieuwe x-klokpulsen een nieu. getal

x in het register geschoven en het oude getal verwijderd door het be

dienen van een resetechakeling.

Bevat de accumulator reeds een bepaald getal dan wordt de nieu.s ver

menigvuldiging hierbij opgeteld.

Omdat de accumulator als binaire telschakeling is uitgevoerd kan elke

flipflop automatisch een "carryll naar de volgende trap produceren elke

kear als x ingabracht is.

2ierbij mag x pas weer aangebracht *orden als de werking van de carry is

geeindigd. De carry kan maximaal door alle 36 flipfloppen van de accu

mulator heengaan, de snalheid van inbrengen van x wordt echter bapaald

door de eerste 19 bits.

Bij aen maximal. schakelfrequentie van 100 KHz betekent dit een klok

frequentie Toor y van ongeveer 5 KHz. (Hierbij is aangenomen dat ~'n

flipflop met bijbehorende schakeling 10 ~sec (= 100 KHz) nodig heeft om

een carry te produceren).

Om de rekensnelheid op te voeren is in dit apparaat een andere schakelinE

toegepaat, waarbij direct na 1 x schuiven in het register alle carries

bekend zijn en daaruit weer de juiste stand van elke flipflop uit de

accumulator.
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deBeschouwen we de n flipflop (1' n ~ 19) van accumulator z en schuif-

reb~8ter x dan zijn vijf signalen te onderzoekan:

aignaal z :: de (normale) uitgang van flipflop znn

x = de (normale) uitgang van flipfl-op xn n

carry c !2 de vorige trap (n - 1.)n

carry cn+1 naar de volgende trap (n + 1)-
som l!I naar de ingang van flipflop zn"n

Dan geldt:

Tabel I :

Cn z x sn cn+1n n

0 0 0 0 0

0 0 1 1 0

0 1 0 1 0

0 1 1 0 1

1 0 0 1 0

1 0 1 0 1

1 1 0 0 1

1 1 1 1 1

("1" wil zaggen wel signaal aanwez1g)

(itO" wil zeggen geen signaal aanwezig)

In formule (Boolse algebra):

ten::
:: i - - - Czn c + x z cn + x z C + x z

n n n n n n n n n n

... x z + x cn + z en n n n n

( formules voor een "full adder" x aD z e c )
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Schakelschema: zie fig. 4.4.4.

accumulator

S
n ZFF 2 n

n
Zn

x
n

zn

Fig. 4.4.4.

schu1fregister -rn-------: ::
De flipfloppen in de accumulator staan los van geheugen en dienen ala

gebeugen.

Het optellen van negatieve vermenigvuldigingen geschiedt door de zuivere

u1tkomst van de vermenigvuldiging bij de inverse waarde van de accumu

lator op te tellen.
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Klapt nu de laatste flipflop van de accumulator na het 1nverteren om dan'

wordt hiermee aangegeven dat het getal in de accumulator van teken 1s

Terwisseld (zie voorbeeld 3 en 4).

Voorbeelden:

Vb.2 : Stel we hebben een vermen1gvuldiging van -126 op te tellen bij

e8n getal in de accumulator van +133.

accumulator +133 binair: 1010000100 000000000 I
I 0 ....... 0

inverse: 0101111011 111111111 I 1..•..•• 1
I

vermenigv. -126 0111111000 O•.•.... 0 I

(19 bits) I +
I

0001111111 11 •...•. 1 I 1•.•..•• 1

inverse: 1110000000 00••.••• 0 I 0 •••.••• 0

decimaal 7

De laatste flipflop van de accumulator is na inverteren !!!1 omgedraaid,

het getal Van de accumulator blijft positief.

Om het getal te vinden moet weer teruggeinTerteerd worden.

Vb.3 : Vermenigvuldiging -133 optellen bij accumulator +126.

accumulator +126 binair: 0111111000 000000000 I 0••••••• 0 I
I

inverse: 1000000111 1 ••••••. 1 I 1 ••••••• 1 I
vermenigv. -133 1010000100 O•.•. ~ •• 0 I I

J ~+
I

O•••.• '•• 0 I0110000000 O.••.••• 0 I 1
I J1 • ,
I

I I +

1110•.••• 0 o......•0 I o••..• •• 0 I
I

decimaal 7

De laatste flipflop van de accumulator is nu liel omgedraaid aangevend

dat de accumulator nu negatief is 0eworden. Deze flipflop geeft een

carry (end-around-carry) ,. die aan de eerete flipflop wordt toegevoerd.
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vb.4 : vermenigvuldiging .133 optellen bij accumulator -7.
I

1 ••••.••• 1 I1111111111 :

o••.....• a I

0001111111 I

1010000100 :
I

------II-------,Ir------r +

1011111000 I 0..... . •• 0 I

1 ( I

binair invers :accumulator

vermenigv.

decim<;;.al 125
0111111000 I

,
o 0 I

1

Bij deze wijze van indica tie van het teken is het noodzakelijk dat

de totale som kleiner blijft dan de capaciteit van de accumulator, op

deze wijze wordt de laatste bit aIleen beInvloed door bet inverteren en

een totaal-carry.

4.4.3; Bduwbeschrijvins.

Wederom is gebruik gema~kt van Pb11ips circuitblokjes (zie ook onder

4.2.3.).

Indeling:

4.4.3.1. Schakeling van de eerste 20 bits van Qccumulatorvan het

3chuifgeheugen.

4.4.3.2. Schakeling van de overige bits van de accumulator.

4.4.3.3. Algehele werking.

4.4.3.4. Details van de Bchakeling.
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4.4.3.1. Schakeliog van de eerste 20 bits van accumulator en schuif

register.

, de
Uitgegaan is van de formules voor de n bit van de accumulator:

Cn+ 1 = x zn n

Met de d.
s = n 80m zoals die toegevoerd wordt aan de n flipflop' vann

de ac:cumulator

x :: ui tgangs8panning ("0" 0 f 1'1") van de nde flipflop in he t
n

schuifgeheugen

zn = uitgangsspanning ("0" of "1 11 ) van de I1
de flipnop in de

accumulator

= carry van de (11_1)de ~rap
de= carry naar de (n+1) trap

Voor bet bereiken van de inverse van de accumulator geldt

Deze drie formules zijn nu gecombineerd tot

Normaal is k : "1". dUB k: 110".

In dat geval hebben we wederom de formules (1) en (2).

Naken we echter k = "011 en k = "1". dan geldt voor de (n+1)d8 trap~

s 1 = % Z c: + x z c + x z c + X Z c (4)n+ 8+1 8+1 11+1 0+1 n+1 11+1 11+1 11+1 n+1 11+1 0+1 n+1



4 - 65

Vullen we (5) in (4) in

8 n+1

Door met k te manipuleren krijgen we de normale optelling ~f bet inver

teren van de accumulator (zie ook onder 4.4.3.3. en 4.4.3.4.).

,
Uitvoering: zie fig. 4.4.5 (zie ook fig. 4.4.4.).

accumulator FF 2

n

~--~__.- ~schuifpulsen y

xn+1

x
n

kk

chuifpuls naar rechts

chuifpuls naar links

-' l.oo- ~... ,

r FF 2
~ l... ~

n

- l' - s

.- .... s

schuif
registe

Fig. 4.4.5
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Nadat de apanningen zicb ingesteld hehben kunnen de sommen s in de
n

flipfloppen van de accumulator geplaatst worden door bet bedienen van de

schuifpuls Toor y.

Tevena wordt dan de achuifpuls voor x bedient waardoor het getal (dat

Termenigvuldigd moat worden) in het scbuifreglster e'n stap terugschuift.

U1tgebre1d schema: fig. 4-.4-.6.

OA 00

n+1

c
8+1

f1tgeM

CtcoQEF2

.......-----flI.._----'
•

'---v-
2.3N1

OA200

EF2 IA2

Fig. 4-.4-.6.

Omdat het signaal na doorgang van een poort verzwakt is moet versterking

plaats vinden. Hierdoor wordt de carry vertraagd en weI met ongeveer

3.5 ~aec per trap. Bij 19 trappen is de totale vertraging

19 • 3.5 = 66.5 ~eec. de maximale rekensnelheid is nu 16 KHz.

Door toepassing van andere schakelblokjes, ~ijv. belaetbare poorten is

de rekensnelheid sterk op te voeren.
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Bedradingsschema (fig. 4.4.7.) van e&n trap van de accumulator

.1.Ji/1

- ('.,,..,
~~'l-I Idit,

.....-+-----

1.. 3 ~.h

--+---~ ~~.1s).
o

4.,.,,,. 6'~1/.: l • .rer
r.----~ '"'

•

%..HJI

....
~o - ~

'" it

1· 3WI

zr.4t

~':.611

ft. -"'"' t : _,1/
1l.cnrJ.. ~ i'\I
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let
I'

Blokschellla:

50V.

JOOk-- ...-V.. '\;..'V".--A

.. -6V

1k
AA.A

c
ft+1

c
n+1

t
FF2

10

.! H 0,

..9.E
J. p

G, W, A W2 G2

.---_---" 8cL~'~.9 _..,v

1V.

1k5

DM160

~~

~rS ~~

~ ~!:..;

~ ~.,::.
£'t::i
S'"

19 lin I~ b" I,
.1 H"" Q, R, R2 02 "'2

2.EF2

r

de p-punt.. vaa de
2.3P1 zJ.ja !!!.!
verbonden •

..J. 1'1, 0, °2 1'1
2

1&
2.3NI

::! ~ OA200
0,

...!. H,

OA200 'IlP
- ~ 2.3PI

....!. P,W, WJ Ws IV2 IV, ~P;~

r- -I-_.....J2 r' 7 8r...
9 I- ......

OS l r--.....J,:-S_---JLil.5---.

, °2 H
2

1& ...!. H, 0, O2 1'1 1&
2.3NI 2.3NI 2

...!. H, 0, O2 H 1&
2

2.3Nl

w, WJ Ws "'2 W, ~

XJ2TJ I' Xl" l819
n 11

z - s
n n

c c
n D

X
D

C
D

x
n

z
D

c
n

z
D

Fig. 4.4.8.
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4.4.3.2. Scha:-::eling van 'Ie overi:;e (21e tim 36e) bit5 van de accumulator.

Daar het schuifgeheu;en uit 19 bits bestaat worden de 21e tot en met de

1_~at6te (36e) bit v{n de accumulator aIleen nog maar door de carry van

uit de 20e trap beInY}oed.

Hierbij kan een t;ewone binaire telschakeline; gebruikt worden, het aan

tal carries wordt binair geteld. Zie fig. 4.4.9 •

..., FF FF FF~ -

"--t ....... -
Fig. 4.4.9.

Daar ook af€;etrokken moet worden (d. w. z. ook de inverse van het getal

in de ~cc~mulator moet beschikbaar zijn) is de volgende schakeling

in gebruik. Zie fig. 4.4.10.

F 1

2

inverteren U it

iig. 1+.4.10.
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Is aftrekken noo:lzakelijk dan Viordt via de + poor ten een inverteer-(k)puls

toegevoerd.

Het omklappen van een flipflop blijkt geen invloed te hebben op de daar

opvolgende flipflop, dit als gevolg van het feit dat de uitgangen van
- I

de flipfloppen via capaciteiten verbonden zijn .waardoor de achterflanken

van de dan optredende uitgangspulsen niet steil zijn. De steile voor

flanken vallen sarnen met de inverteerp~ls.

Bij rekenen ligt de snelheid waarmede een carry wordt geproduceerd

in de grootte-orde van 5 ~5eci een carry door alle 6 trappen heeft dan

90 1.lsec nodig.

Deze snelheid heeft geen invloed op de rekensnelheid. welke voornamelijk

bepaald wordt ~oor de aerste 20 bits van de accumulator.

Uitgebreide schakeling. fig. 4.4.11.

-6v. -6V.

1----- ... - _

inverteerpuls k

1f

Fig. 4.4.11.



Blokschema:

naar overige bits

reset

"t - FI

8 ~ G, G2

6 E
7 p,

23

50V.

M160

reset

12k

,....-~_--:::-,._~..,..J"J,_,1~O"'0T'k_~DM 160

SA ~
6 t
, p,

12k

2.EF2

inverteerpuls K.

1k

Fig. 4.4.12.
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4.4.3.3. Algehele werking.

Blokschema: zie fig. 4.4.13.

zonder tekea
eke. van y

zOllder tekell
eken van x

-klok
onder teken

-klok

verwijderen -.x
.p~1~81q x van t, van x en teke.bit.

r

x-klok
--",x

verwijdere.
~yy va... splitsill! tekellpuls t

vall y ell
y-klok. y-klokr

i«naal
verwijdere.
van "y
tekellpuls z

!telschakelill!
I'toor bepalill~ -
~tal soamaties

T T

stopa

y-klok x-klok
sllelle 20 bits carry billaire 16biti bep.
tel.c~eliq r---~~'telschakeli.« ~ teke.

acc.

'j~tt
I

"0"
schuU'ceheuce•

19- bitl~
1 ~ 10 1(,.,....--;-

schuiifp.

'--I- reset H

bepali.«
van
inverteren.

J

y-klok x zonder
zonder t.kea teke.

(.chui~en naar links)

x-klok
schuive.

naar rechts

y zonder teken van
teken x "I

Fig. 4.4.13.
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Allereerst worden de signalen van x- en y-kanFal gesplitst in het eigen

lijke signaal en het kloksignaal. Van beide signaalsoorten wordt daarna

nog het eerste bit, het tekenbit, afgesplitet.

De meting vangt nu ~an (nadat aIle rlipfloppen op nul zijn geplaatst)

met het in de laatete 10 bits van het schuifgeheugen schuiven van x

(zonder teken) met behulp van de klokpuleen van x (x-klok).

Hierna voIgt het signaal y. V66r het

nog de bepaling van bet teken van de

vuldiging negatief dan worden de

geinverteerd.

Het signaal "y zonder teken" en het eignaal "y-klok zonder teken

(d.w.z. het kloksignaal van y maar zonder tekenbit) zorgen nu voor door

schuiven van x in het schuifgeheugen en het al of niet (afhankelijk van

"y zonder teken") inbrengen in de accumulator.

De laatete flipflop van de accumulator verzorgt het teken van de accumu

lator~ Is de accuaulator gernverteerd dan wordt na de aommati. onder

zoeht of weer teruggeInverteerd moet worden.

Ret rekenen gaat door totdat een telschakeling, bediend door x-klok

en y-klok, de schuifpulsen na .en voora! ingesteld aantal malen sommeren

onderbreekt.

Indicatie geschiedt m.b.v. miniatuur-indicatie-buisjes, die aangesloten

zijn op de flipfloppen in de accumulator.

4.4.3.4. Details ~an de schakeling.

Ingangecircuit.

Splitsing van de ingangssignalen.

Zoals vermeld onder 4.2. bestaat de x- en y-ingangssignalen (die ~ elks

binneDkomen en elkaar niet overlappen) uit een combinatie van het eigen

lijke signaal en een klokpuls (zie, fig. 4.4.14.).
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
r-- ..-- ...... ~ ..-- ...-

- ....-- ...- ...- ....-

...... l..- I-.. ...... I..-

...... I..- .... I-.. L...- L...-

teken
(hier neg.)

1280 640 320

. Fig. 4.4.14.

20 10 IIV.

Dit wordt met behulp van de volgende schakeling (fig. 4.4.15) gesplitst

in~. kanaal x 0,12uF 10k

3k3

10k
56k

PS1 1----4 X

10k
6v.

0,12uF 10k

de + en -6V.spanniagen zijn lI.b.y •
z~nerdiodes z6 afzpnderlijk
gestabiliseerd.

3k3

10k

10k

-6v.

Fig. 4.4.15.

PS1 x-klok

in de twee signalen, zie fig. 4.4.16.

Dit wordt bereikt door aan de ingangsspanning een instelbare drempel

spanning toe te voegen. Om x te verkrijgen worden aIleen de grote nega

tieve pulsen doorgelaten en versterkt; om x-klok te verkrijgen worden

aIle negatieve pu~sen doorgelaten en versterkt.
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I

I

- -- - - - '-- --- - - - '--

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

I

I

-- '-- ..... - - -
geeft
neg. teken
aan

1280 640 320

Fig. 4.4.16.

20 10 raV.

Pu1svormers z1Jn nog aangebracht om een rechthoekig signaa1 te ver

krijgen. Het echema van fig. 4.4.15. wordt tweeaaal uitgevoerd, n1. voor

de x-ingang en y-ingang.

S~lit6ing van de tekenbits.

net signaal x. resp. y moet nu nog van het tekenbit (1e bit) ontdaan

worden. Zie fig. 4.4.17 en het tijddiagram fig. 4.4.18.

y • "teken van y
1

x x zonder teken•
x-klok

FF1 x
tekea van x

y-klok
I

• Y zonder teken
y

4

y-k1ok

Fig. 4.4.17.

~-------y-k1ok zonder
tekea
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-klok

-ltlok

F1
Ilvlrs

;« •
lrt 1
~ea van '1 1

)rt 2
~onder

~ell

)rt 3
ten van

x

)rt 4
Gonder
Itell

-I

3rt 5
ttlok
Ilder te ea

I

LrLl I

I
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De signalen x-klok en y-klok bectienen aan het einde van de 18 puIs een

flipflop. Met coincidentie schakelingen van deze flipflop met 5 ver

menigvuldigpoorten worden de signalen verkregen zoals die zijn aange

geven in de figuren 4.4.17 en 4.4.18.

Schakeling van het 8chuifregister, fig. 4.4.19.

zonder teke.

y-klok

x-klok--------~

F 1

I

10k

10k

x z ade taken

1k5

litregister F 2 F 2 F 2 !'..0

1 9 1 1k5

:huifpulse. - -- -;

-----.....----......------41--------4 - - -

OA200

schuifpuls8.
OA200

diode. in 
lOk.J.8!.. 2!..?N..!

-
I

resetpul.

y-klok zonder teken
(schuiven naar links)

x-klo
(schuivan naar rechte)

Fig. 4.4.19
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Tijddiagram (fig. 4.4.20)

x zonder tekell

x zonder teken
invers

x -klok

uitC_ FF1 III

Fig. 4.4.20.

Het signaal "x zonder teken" moet nu in het schuifregister geplaatst

worden (fig. 4.4.19 en 4.4.20). Omdat de aangesloten A.D.O. of band-,
recorder voortdurend signalen geeft is het mogelijk dat bij de aanvang

van een meting (dus nadat de"resetknop is losgelaten) de meting midden

in een x- of y-signaal begint. Om nu ta zorgen, dat de meting aanvangt

waneer voor de eerste maal een ~olledig x-signaal verschijnt is een

sehakeling volgens fig. 4.4.19 genomen. De flipflop FF 1 II heeit een

uitgangsspanning nul bij de aanvang van de meting. Komen er nu als eerste

pulsen x-pulsen binnen dan kunnen deze ?iet door de aangeeloten poort.

Komen hierna (of ook: als eerste pulsen: y-pulsen) dan klapt FF 1 110m

en blijft omgeklapt, de poort gaat open en blijft open. Het hierna

volgende (volledige) x-signaal wordt dan doorgela~en. Dit signaal kan

nu echter niet zonder meer in het sehuifregister geplaats~ worden, het

signael "x zonder teken" moet preeies samenvallen met het x-klok signaal.

De pulslengte van " x zonder teken Jl blijkt kleiner te zijn dan die van

"x-klok". Hierdoor is het x-signaal al weer van w.erde verandert also dit

signaal met bahulp van x-klok in het register geschoven wordt. De oor

zaak van dit versehijnsel is dat "x zonder teken" afgeleid is van de

(aigeronde) toppen van het binnenkomende signaal; x-klok daarentegen van

het gahele signaal, zie fig. 4.4.21.
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- - - }~ x f.-X
-

klOk

Fi g. 4. 4. 21•

1----... x-klokPS1

Om dit verschijnsel tegen te gaan Bchakelt "x zonder teken" via een om

keertrap een flipflop FF 1 III in, waarbij x-klok de flipflop weer uit

Bcnakelt. Hierdoor valt de achterflank van de nu optredende "X zonder

teken" altijd samen met die van x-klok. "X zonder teken" wordt aange

sloten op de 10e flipflop van het schuifregister en wordt m.b.v. x-klok

naar rechts ingeschoven. Tevena bedient x-klok de reset-schakeling van

de eerate 9 flipfloppen van het register, waardoor deze op nul gezet

worden. Het y-klok - signaal schuift daarna het x-signaal stap voor stap

10 bits naar links. Eenzelfde verschijnsel zoals tus.en x en x-klok

treedt op tussen y en y-klok, remedie geschiedt op dezelfde wijze

(zie het uitgebreide ach... blz. 4 - 90).

Telschakeling voor de bepaliD! van het aantal somaatie••

(Zie fig. 4.4.22 en fig. 4.4.23)
15k

(-kana&! ... 1--_11,/\,1\/\1\-.........

naar PS1
van de
ing.schak.

vo r x en 1.

keuzeachaltel&a.1
....----:............ 15

y"-!- ok

1

D

I
1

-t---'\N\I\-~....--4I--......-_.. _I
100k ---

PS1

B

F 1 ' ... tc, ..·..,

DM 160
(I)

15k

x-klok

;

y-klok

r-kanaal ...----III-....../\MNVt""""4l~

Fig. 4,.4.22.
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Tijdschema (fig. 4.4.23)

------'lllr- -- lflf_---~ --
: I: lflf - - I lill. - --1lflJ - _.....;--

I I' I I ... ~~~
I~r '--evt----"~. ~e
I 1 • ting ~ 2 lIl,ting.J 3 ~ I 4 -"rtJ

I . ....,. I I
I I I I . I I I

I I I
I I

I I I
I I I

x-klok

y-klok

uitg.FF1 IV

uitg. FF1
A

o uitg. FF1
B

1 uitg. FF1C

Fi~. 4.4.23.

Met de schakeling volgens fig. 4.4.22 word t bereikt dat na 1 , 2 , 4 , 8 ,

16 f 15 (d 0 1 2 3 15)•••• 0 2 us na 2 , 2 , 2 ,2 •••• of 2 ,afhankelijk van de

stand van de keuzeschakelaar, de meting eindigt.

Om te zorgen, dat eerst geteld wordt als de eerste volledige eignaal

groepen binnenkomen zijn flipfloppen FF 1 IV en (de reeds gebruikte)

FF 1 II lIlet bijbehorende poorten in gebruikt.

Poort II is pas open als bet eerste volledige x-signaal binnenkomt. Dit

x-signaal zet dan met behulp van flipflop IV de poort IV open. Het (vol

ledige) y-signaal dat hierna binnenkomt zet de eigenlijke telling in.

Bij het begin van de meting staan alle flipfloppen in de stand "nul".

Heeft men nu de keuzeechakelaar op een bepaalde flipflop aangesloten dan

zal de meting doorgaan zolang als deze flipflop in de stand "nul" staat.

Zodra de flipflop omklapt worden de ingangen van de pulsvormers be

horend bij de ingangsscbakeling in de stand "1" gebracbt waardoor geen
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pulsen meer doorgelaten worden. Het einde van'de meting wordt aangegeven

door een indicatiebuisje ~K ,160 verbonden met de schakelaar. Tijdens de

meting licht het lampje OPt het lampje dooft zodra de meting ten einde

is.

Schakeling voor de bepaling van het teken van vermenigvuldiging en

accumulator.

Voor het teken van de vermenigvuldiging geldt

teken x teken y teken vermenigvuldieing (A en A)

+ + +

+

+

+

Komt het teken A v'an de vermenigvuldigingnu niet overeen met het teken

B van de accumulator dan moet de accumulator geinverteerd worden.

Het inverteren C wordt bepaald door de formule

c = AB + AB

met A en B voor een negatief teken en

A en B voor een positief teken

Voor A geldt

A - Xy= X" +.Y

A = xy + xy

Voor C geldt

C = (xY + iy) B + (xy + xy) B

- ~ + - 13 xyB B= xy xy + + xy
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Zie voor de schakeling fig. 4.4.24. en vaar het tijddiagram fig. 4.4.25.

van
oTerige
circuit

'9'oor·
y

k

lJ

x --.,.

B --iI'(

teken van x

rlr:.I~ I -x x

Btg. Q.2)

x

x

teken B-

tl!1.1
tg. 't1 )

-klok I
x

18k B

1

Bd 1k
B 100k Y

r-1umu-
For (4)

36
\ 100k lIlintekel1

aan

-6v bij reset

k

Fig. 4.4.24.
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1) vermenigvuldiging positief (vb. x en y negatier).

if positier)

,
I

----u--,

" t
neg~tilTr,

II "
1,llr-__

" :I
t I ,.,
II "
I

----u--
i j'---u:-
I I'

-------,1Ur-----
• I'
'1 I

~
:, I.
I I

I "

:. ':
----ri~---
----; I : lr-----

~, .
II .'

I

II II

'. ,I
I, I

•___n__
: i--U--

- -LJ

et (vb. x

- -
~

I

)-n
I
I

.
I

I

OI\- I

I

d I
I

y) I

I

I

k l
r

I-t--- - --
kl

I
I
I

I
gv 1111i ging negati

I- n)

-

-
0

-
)

k -
r -

it

2) verlleni

teken van x

uitg.FF1 V (x

teken van if

e1 bit van y-k.l
vertraagd

uitg. FF1 VI (

teken van y

idem, vertraag

uitg. FF1 V (x

uitg. +poort
met accumulato

negatier

uitg. FF1 VI(y
s..en met 1ebit

uitg. +poort
Ilet accumulato

positief
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Omdat de x en y na elkaar binnenkomen moet het teken van x met behulp

van een flipflop bewaard worden (FF 1 V).

Als het inkomend signaal x negatief is zet de dan optredende puIs

"teken van-x" de flipflop om. Aan het begin van een nieuwe sommatie is de

flipflop weer teruggezet. Als het ui tgangssignaal x van flipflop V een "1"

is (dus een gelijkspanninEs niveau) dan is-het teken nega tief t is de ui tgang

"0" dan is het teken posi tieL Bij het y-ltanaal treden pulsen y en y op.

Bij nega tieve y treed teen puIs "teken van y" op die een flipflop FF 1 VI

omzet, aan het eind van de puIs wordt de flipflop weer teruggezet met

behulp van de achter·flank van de 1e bit van y-klok. 001dat de flipflop

omgeklapt was kon de 1e bit van y-klok niet door de x-poorten VI a en b

(de desbetreffende uitgang van flipflop VI was nul). Hierdoor treedt de

puIs y niet op; daartoe was echter een vertraging van y-klok (met behulp

van een RC-netwerk) noodzakelijk omdat de 1e bit van y-klok iets eerder

aanwezig is dan de puIs "teken van y". 1s deze laatste puIs nu niet

aanwezig dan kan de 1e bit van y-klok weI door de poo~ten, aanleiding

gevend tot het optreden van y.

Het teken van de accumulator wordt bepaald door het toevoegen van nog

een flipflop (VII) aan de accumulator die aIleen beinvloed wordt door

een carry uit de 36e trap en ~iet door de inyerteerpulsen. Dit geschiedt

door de uit"ang van de 36e trap via een X-poort door te verbinden, de

poort wordt door de k-puls tijdens inverteren even dichtgezet.

Bij de aanvang van de me tin[; word teen posi tieve accumulator aangewezen

Verandert nu de accumulator van teken dan treedt een carry vanuit de

36e trap op, flipflop VII klapt om en wijst een negatieve accumulator aan.

Met behulp van de 4 X-poorten a tim d en de + ~')oort word t nu de formule

voor het inverteren C verkregen. De inverteerpuls wordt met behulp van

enkele omkeertrappen in de vorm van k en k (zie ook onder "Schakeling van

de trappen van de accumulator") naar de accumulator gevoerd.

Nadat een sommatje is uitgevoerd moet noe onderzocht worden of weer

teruggelnverteerd moet worden.
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Hierbij geldt :

accumulator

gelnverteerd

ja

ja

neen

neen

accumulator

omgeklapt

ja

neen

ja

neen

ter~ginverteren

neen

ja
deze mogelijkheid
kan Diet

neen

Zie voor de' schakeling fig. 4.4.26. en voor het tijddiagram ~g. 4.4.27.

Yan 36ebit YaD
accUIlulator

x-klok (re8e~~ ~~

k

FF

V II

FF

IX

x-klok

van FF1 I

etezaaen 1 bit
van/, x-klok

naar +poort
I---~~van

fig.4.4.24

Het teruginverteren geschiedt met behulp van,de 1e bit van x-klok.

Het onderzoek of de accumulator omgeklapt is geschiedt met een flipflop

VIII die bediend wordt door de 36e bit van de accumulator.

Het onderzoek of de accumulator geinverteerd is geschiedt met een

flipflop IX welke bediend wordt door k•.
De drie signalen worden via een X-poort naar de verzamelpoort van fig.

4.4.24 gevoerd en weI zodanig, dat aIleen een teruginverteerpuls op

treedt als dit vereist is.
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Tijddiagram, fig. 4.4.27.

uitgep. 36ebit na 0
omkeertrap I

I( stootpu1s) I
I

uitg. FF1 VIII I - -

k

uitg. FF1 IX

uitgsp xpoort

-w
I
I
I-nl...- _

Fig. 4.4.27.

Is de accumulator omgeklapt dan treedt een z.g. end-around-carry Co ope

Deze carry wordt toegevoegd aan de 1e bit van de accumulator. Voor de

carry naar deze 1e trap c
1

geldt dan

c 1 = It X1 + k Co

met it - de inverteerpuls aangeeftx 1
term die een

en k c de term die een end-around-carry aangeeft.
0

Zie fig. 4.4.28 en fig. 4.4.29.
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y

k

%1

k

FF

_._.-._.-.-.-.-.
I

FF, VI

k

-x

c,

x

reset

Fig. 4.4.28.

o
·1-.......r. _

uitg FF1 VIII
(accum. k~apt am>

y

uitg FF1 X

k

c,
c1

Fig. 4.4.29.
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Het omklappen van de accumulator wordt aangegeven door flipflop VIII,

de uitgang van deze flipflop schakelt een flipflop X.

Aangezien het g~tal 20 per meetcycluB maar 1x ingevoerd mag worden,

wordt aan het eind van die puIs van Y (het getal waarmee vermenigvuldigd

wordt) welke direct voIgt op het omschakelen de flipflop X weer terug

gezet.
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Schakeling van de druklmoppen "l1eten" en "~(eset".,

naar resetschakeling

Zie fig. 4.4.30.

schakelaar
"aantal sommaties"

naar flipfloppen

100

"RESET"drukknop''METEr;l''

-6v.

Fig. 4.4.30.

Bij de drukknop "Reset" wordt behalve de normale reset ook nog de

flipflop aangesloten op de schakelaar "aantal somma ties" in de stand

"1" gezet. Hierdoor wordt direct het einde van de metingen bereikt,

d.w.z. geen enkele meting kan uitbevoerd worden.
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Gebruiksaanwijzing.

bO
s:I
~
~

"1Jmn
III 0 1
~. 2 2 ••..••••••
~::ts:l ..
,,~~

ingang
o x y

net 0 0

~ 11

meten

oreset

o

- 35............. 2

aantal
somaatie.

10 O~152 _

1. Net inschakelen.

2. Schakelaar "aantal so_atie." in hoogste stand.

3. Knop "meten" bedienen.

4. Aan de achterzijde van het apparaat de signalen x, y, x-klok, en

y-klok via de desbetreffende klemmen op een oscillograaf aansluiten.

De signalen x-klok-en y-klok moeten uit 11 negatieve pulsen bestaan

veor de 1e puIs treedt soms een scherpe piek op, met behulp van de

instellingen aan de zijkant dit Negwerken. De signalen x en y moeten

uit enkele negatieve pulsen bestaan gegeven door de spanning uit de

A.D.O., dit eveneens instellen.

4. Schakelaar ,raantal SOIn.':1a ties" in f;ewenste stand.

5. Hekenen vangt aan na indruk~en van de knop "meten" hierbij zijn

accumulator en 6chuifregister schoongeveegd.

6. Bij drukicen op de knop "reset" worden accumulator en schuifregister

eveneens schoongeveegd maar wordt niet gerekend.

7. Het 1e lampje van links doo ft b5. j "einde meting".

8. Het 3e en 4e lampje ceven resp. een positieve en negatieve accumulato]

aan (lampje 3 is reserve).

9. :iet getal in de accumulator is nu binair zichtbaar met behulp van het

5e tim 40e lampje als de som van 20
+ 2 1 + 2 2 + ••• 2'5.
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Voeding van de vermenigvuldiger-sommator;

OV.

------ +6v.
200mA.

r----~ -6v
1,5A.

500mA.

OA:lo209

A'iJ20

180

3000uF/10V.

ASl 6

250uF
25V.

OA210

!20 V.

2x 7,5
1V/1A..

voeding

50V.100uFj64'J.

4x OA200
voar

indicatie
buisjes.

~------......----------" +

Fig. 4.4.35.



4 - 95

Enige apmerkingen.

Onderzocht ~oet Norden:

Haximale rekensnelheid.

:':isschien andere code (decimaal) dit in verband met de A.D.O.

Eenvaudiger schakeling voar de eerste 20 bits van de accumulator.

Vermindering van het aantal bits van de accumulator (10 bits kunnen

voldoende zijn). '

Getest moet worden:

Stabiliteit van de in~angsschakelingwat betreft splitsing x. Y.

x-klok en y-klok.

(Hierbij moet echter ook de A.D.O. in rekening gebracht worden).
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