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SAMENVATTING

Bij satelliet-communicatie moet een grote antenne nauwkeurig

op de satelliet in zijn baan worden gericht. Veelal zijn de

baangegevens van de satelliet op discrete tijden bekend. Ge

bruikmakend van de resulta~n van enige stage- en afstudeer

onderzoeken, verricht in de groepen Telecommunic:atie en

Meet- en Regeltechniek, is een systeem samengesteld, dat de

s tuuJ!"Spanningen voor de aandrijfmotoren van de an tenne-moun t

bepaalt. In dit systeem wordt de antenne-positie, die uit 2

coördinaten bestaat, binair gemeten met ~~n code-schijf per

coördinaat. De meetgegevens worden bipolair gecodeerd, over

een straalverbinding gestuurd, gedecodeerd en aan een digi

tale rekenmachine toegevoerd. De:rekenmachine interpoleert

uit de baangegevens de positie van de satelliet (ook in 2

co.ördinaten) en berekent daarna volgens een gemaakt program

ma uit de antenne- en satelliet-positie de stuurspanning.

Die wordt weer bipolair gecodeerd" over de straalverbinding

gestuurd en gedecodeerd, zodat bij de antenne de stuurspan

ning in binaire vorm ter beschikking komt.
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1. INLEIDING

In de satelliet-communicatie worden grote antennes gebruikt,

die een sterke richtwerking hebben,waardoor zij de satelliet

slechts over een kleine hoek kunnen "zien". Bovendien zal bij

een niet-stationaire satelliet de antenne de satelliet in zijn

baan moeten volgen, als men er langere tijd contact mee wil

hebben. Daar fracties van een dB in de Signaal/ruis -verhou-

g ding van belang zijn, moet de antenne nauwkeurig op de bewegen

de satelliet gericht blijven, hetgeen een goed regelsysteem

noodzakeLijk maakt. In lito 1 is zo'n antenne-besturing ontwor

pen, met als belangrijkste kenmerk, dat het een "program-track"

systeem is. Dat houdt in : uitgaande van de bekende baanposi

ties (2 coördinaten) van de satelliet wordt de antenne achter

eenvolgens op die posities gericht. Daarb~ is veronderstpld~

dat er een computer-programma is dat uit de satellietbaan de

baanposi ties op discrete tijden berekent. Het blokschema van

genoemde antenne-besturing is in fig. 1.1 weergegeven.

A

B

Codeer-

schake- Zender

VDigitale Interfa- ling

computer ce-scha-

keling

~
Decodeer-

schake- Ontvan-
~

ling ger

_0-- -

Shaft- Codeer- lJ--
encoders schake- -----...- Zender

/ -
Antenne- ling

opstel-

ling

"
D Decodeer-

/A-con- Ontvan--- schake- -ver tor ger
ling

Fig. 1.1 Blokschema van de antenne-besturing
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De opdracht is om dit onderwerp verder uit te werken, met

als doel : het systeem zo snel mogelUk te realiseren. De de

len van het blokschema, die bij dit onderzoek ter sprake komen

zijn

de shaft-encoders. Hiervoor waren de encoder-schijven reeds

ter beschikking, maar de aftasting moest worden uitgezocht.
codeer- ,

de jdecodeer-schakellng. Daarvoor was een schakelinG

ont1"orpen (zie lito 7), die moest worden opgebouwd, g€dvpli

ceerd en afgeregeld.

de interface-schakelin~. Deze is noodzakelijk voor het aan-

1 't d codeer-/d d h k I' d d' . 1S Ul en van e eco eer-sc a"e lng op e 19lta e

rekenmachine, terwijl de richting van de informatie-overdracht

ook met behulp van deze schakeling kan ,,,orden bepaald.

De signaal-richtingen zijn in fig. 1.1 aangegeven. Van de zen-

der naar de ontvanger gaat de informatie over een straalver-

binding.

Om het systeem Plet de rekenmachine te kunnen sturen i~. pen

stuurprogramma samenges teld, 1"aarin tevens het regelal,-',ori t

me uit het genoemde ontwerp is opgenomen. Bij het opstellen

van dit programma is er naar gestreefd de benodigde procf'dure

zo klein mogelijk te houdenl

.§!:. om een grote mate van vrijheid te hebben in het kiezen van

do sample--frequentie.

~. de rekenmachine zo min mogelijk te bezetten, zodat teGelij

kertijd ook andere programma' s, bijvoorbeeld het ui t1-.rerken van

meetgegevens, kunnen worden uitgevoerd.

lIet systeem is thans zover eerealiseerd, dat het, zonder de

straalverbinding, 1"erkt van de shaît-encoders tot aé1.l' de
D
IA-convertor(s). Het stuurprogramma ceeît de stuurspanningen

in binaire vorm aan de antenne-zijde (B in fig. 1.1) af.
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2. HET METEN VAN DE ANTENNE-POSITIE

2....,1 Algem,een

Voor het bepalen van de positie van de antenne in twee compo

nenten, namelijk de azimuth en de elevatie, is voor elk een

code-schijf gemaakt" die: aan de respectievelijke assen van de

antenne-mount wordt gekoppeld. De yervaardiging van deze

schjjf, die in fig. 2.1.1 is afgebeeld, wordt beschreven in

het onder lito 1 aangegeven afstudeerverslag •

.~--.
Fig. 2.1.1 De l2-bits code-schijf op ware grootte

Het merkteken geeft de lengte van de 12 fotocellen aan
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De schijf is gemaakt van een optisch vlakl<:e plaat (.(~·las) ter

dikte van circa 2 mm, waarop een laagje koper van 0,002 mm

dikte is opgedampte Met behulp van een nauwkeurig ontworpen

masker is in dit kopel!' een patroon ge~tst, zodanig dat er 12

concentrische ringen zijn. Elke ring is verdeeld in segmenten:

afwisselend m't en z6rtder koper. Met deze schijf is een zuiver

binaire code van 12 bits samen te stellen, die 2
12=4096 com

binaties mogelijk maakt. Het positie-bereik van 360
0

kan vor

den verdeeld in 1-1096 elementen van 360
0
/lI096' dat is ong-eveer

0,1°, zodat de antenne-positie met 0,1
0

resolutie kan w')rden

gemeten. De volgende punten komen daarbij aan de orde:

a. de opnemer. Het aftasten van de code-schijf 'vordt .:'0daau

met een opnemer, bestaande uit 12 fotocellen (voor elke ring

~~n) en een lichtbron, "'"aartussen de schijf be1veegt. Om de

schijf nauwkeurig te kunnen aftasten moet de opnemer aan hoge

eisen voldoen. Zo is voor het uitlezen van het buitenste spoor

een lichtbundel nodig die smaller is dan 0,1 mmo Door de smal

le lichtbundel komt er weinig lichtenergie op de fotocel te

recht, waardoor er een kleine signaalstroom door de cel ont

staat.

b. de versterker. In verband met de kleine signaalstroom is

versterking nodig, voordat de informatie kan worden v0rwerkt.

Daarbij 1vordt het signaal tevens omgezet in spanningsniveaux,

die een vaste waarde moeten hebben, zodat het gewenst is ~at

de versterker naar beide zijden in de verzadiging gaat. Daar

om is een Schmitt-trigB'erschakeling gekBen, die tijdens het

omklappen ook nog een heel grote versterking heeft, want dan

w"erkt de schakeling cumulatief.

c. de V-aftasting. In de mechanische opstelling treden fouten

op, die niet zijn te verntJijden, bijvoorbeeld :

1. onderetsinc bij de code-schijf (zie lito 1, pag. 37)

2. de 12 fotocellen liggen niet exact op "n rij

Hierdoor is het moeilijk om de licht/donker-overgangen van 2

of meer banen op hetzelfde moment te doen plaatsvinden, het

geen bij een zuiver binaire code juist vaak voorkomt. De codo

fouten, die hierdoor kunnen ontstaan, worden door de methode
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van V-aftasting verijdeld. Een bijbehorende logische schakeling

"Vormt dan de juiste code voor de component "Van de antenne

positie.

2..2 De opIilemer

2..2.1 De licl1.tstreep

De bui tans te baan van de c.ode-s chijf heeft een gemiddelde dia

meir.:er van 122,5 mm, z:odat de, elementjes in de buitenst,e baan

in tangentiële richting een grootte hebben van 4~~~5 7T" =
0,094 mmo Om deze elementjes nog te kunnen aftasten is er een

lichtbundel of' lichtstreep nodig, die aanzienlijk smaller is

dan de baanelementjes • Er zijn 12 fotoc,ellen op ~~n rij aange

bracht, met een onderlinge afstand van 0,1 inch, z,odat de

lengte van de licl~tstreep m~nstens JO mm moet zijn om alle 12

fotocellen te kunnen belichten. Enige methoden om deze licht-

streep te ~ormen zijn :

a. een optisch stelsel. Er moet aan hoge eisen van nauHkeu

righeid worden voldaan, dus het stelsel moet speciaal

worden gemaakt, waardoor het kostbaar wordt.

b. lichtgeleiding door fibers. Er' bestaan gebundelde fibers

waarbij elke fiber een diameter van 0,025 mm heeft. Voor

de lichtstreep moeten de fibers dan keurig naast elkaar

worden gelegd, hetgeen in verband met de breekbaarheid

geen eenvoudige zaak is.

e. een masker, bestaande ui t een spleet in een niet-licllt

doorlatend vlak. Hierbij wordt gedacht aan een glazen

plaat,je met opgedampt koper, w'aarin een spleet van de ge

wenste vorm wordt geëtst, volgens het bij de code-schijf

toegepaste proc'd~.

Aangezien methode c het snelst te realiseren is en bovendien

het eenvoudigst lijkt,. is deze me,thode gekozen. Wel is er ten

opzichte van de andere 2 methoden het nadeel dat de lichtin

tensiteit op de fotocel kleiner is. Dit is echter te verbete

ren door een spiegel achtar de lichtbron (eventueel op te

dampen) ea/of een eenvoudige lens tussen de lichtbron en het

masker aan te brengen.
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Om het masker volgens het foto-ets proc~d~ -te kunnen maken

is een foto-negatief nodig. Op een nauwkeurige tekentafel is

een vergroot model getekend, waarvan door optisch verkleinen

het vereiste negatief is gemaakt. Dit negatief is, voorzien

van de diverse afmetingen, in fig. 2.2.1 weergegeven •

.Lo.04!) 1,.
6

40
60

2 Haten in mIIl

Fig. 2.2.1 Afbeelding van het masker.

De aancegeven spleet is 0,045 rnrn breed, hetgeen bij het etsen

een spleet van ongeveer 0,050 rnm breedte geeft, en is ho mm

lang. Tevens zijn de afmetingen van het masker aangegeven, zo

dat na het etsen het plaatje op maat kan ,vorden geslepen, het

geen nau'vkeurige montage mogelijk maakt.

Boven het masker wordt een buisvormig lampje geplaatst, ,{aar

van de gloeispiraal ongeveer 17 rnrn lang en 0,.5 mm dik is. Om

dat de spiraal zich! 10 mm boven de spleet bevindt, ontstaat

onder de spleet een enigszins divergerende lichthundel. Dit

is 'veergegeven in fig. 2.2.2 (niet op schaal getekend).

A

D

Lichtbron

A= 10 mrn

D=O,5 IIlm

a=0,5 rnrn

d=0,05mm

1\lasker

Sc~lijf

x

Om de invloed van de di-

vergentie te beperken moe

ten de code-schijf en het

masker zo ,vorden gemonteerd,

dat de laagjes koper zo

dicht mogelijk bij elkaar ko

men. In verband met de nodi-

ge ruimte voor de bewe~ende

schijf blijft een afstand vac,

0,5 mm tussen de beide laag

jes ge,venst.

De breedte van de bundel op

de schijf is uit fig. 2.2.2

Fig. De divergentie
te berekenen, want daarin

van de lichtbundel
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geldt a D d 0 '5(
x= A( 2 + 2)= iö 0,2S + 0,02S)= 0,013 mmo

De totale bundelbreedte op de schijf wordt dan : 0,076 mrn ,

dat is binnen de afmetingen van één element van de buitenste

baan en zal dan ook geen ernstige fout veroorzaken.

2.2.2 Diffractie

Wanneer een spleet in een scherm door een loodrecht invallende

bundel w·ord t verlicht , gaat het licht niet alleen recütl ijnit;

door, maar treedt er ook buiging of dif~rBctie op, zodat de

lichtbundel achter de spleet breder is dan de spleet. Er ont

staat dus een extra verstrooiing, die sterker wordt nnarmatc

de spleet kleiner is. Vooral bij een spleetbreedte van dez01f

de grootte-orde als de golflengte van het licht zal dit effccL

een grote rol spelen. (Zie lito 2, pag. 399 en volgende)

J.n de opnemer word teen splee t van S0".,M m gebruikt, ter'.v~jl de

[;'olflengte van licht circa O,S,I"m is, zodat verwacht mag wor

den dat het effect van de diffractie niet groot zal zijn. Daar

de diffractie een verstrooiing van het licht tot gevolg heeft,

kan de lichtstreep op de code-schijf groter worden dAn 0,1 ·;nll,

zodat het uitlezen nadelig wordt beYnvloed. Om de mate waarin

dit gebeurt na te gaan, is in fig. 2.2.3 de gebruikte opstel-

Lichtbron

ling geschetst, wnarbU pen

puntvormige lichtbron is

veronders teld. DaZ'.T' L" s s en

Fig. 1.2.3 Opbouw van de opne

mer in geidealiseerde vorm.

A= 10 mm

b= 2,S mm

de spleet en de fotocel de

code-schijf moet kunnen be

gen, wordt de afstand tus

sen het masker en de foto-

cel bepaald door de dikte

van de schijf en de vereis~

te vrije ruimte. De schijf

is 2 mm dik, zodat ;;eIloem

de afs tand 3 mm 'vordt ge

nomen. In verband met de

relatief kleine spleet is

de opstelling in fig.2.2.3

niet op schaal getekend.

S0J"m

Code-schijf

Fotocel

Hasker

a= O,S mm

d=

d

A
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In de getekende situatie~ dus wanneer de spleet van het mas

ker midden boven een spleet op de code-schijf staat, geldt

voor de afstand van de lichtbron tot de randen van de mnsker-

spleet A2+td2 =10,000031 mm •

Wanneer het golffront van het licht bij de spleet aankomt,

moet het front llaar de spleetranden nog 310 Jr afleggen, het

geen b.ij een golflengte van 5000 Jr een fase-verschuiving geeft
. -.llQ ') _ 2van • 5000 • '- 7[- 5 rad. lvordt voor deze beschouw"ing de klei-

ne fase-verschuiving verwaarloosd, dan is het golffront vlak

te noemen, wat de situatie heel wat eenvoudiger maakt.

Is de intensiteit van het licht bij de bron: I L ' dan geldt

voor de intensiteit bU de spleet I L
I =
spleet A2

want de intensiteit is omgekeerd evenredig met het kwadraat

van de afstand tot de bron (zie lito 2). Het bij de spleet

rechtdoorgaande licht geeft op de code-schijf over een breedte

van 0,05 mm een intensiteit
---- (??.l)

Voor het afgebogen licht moet elk punt van de spleet als een

nieuwe lichtbron worden beschouwd, die op de code-schUf een
2

intensiteit geeft evenrBdig met I 1 t en cos ~ maar omgo-sp ee
lceerd evenredig met a 2 • Over de gehele spleet staan dergelijke

bronnen, zodat in een punt P op de schijf een gesommeerde in

tensiteit ontstaat, hetgeen neerkomt op een evenredighoid

met d. Dan geldt voor de intensiteit op de schijf, veroorzaakt

door de diffractie , I L
I h"f~-2 •sc lJ ....... A

d

2
a

---------(2.2.2)

In werkelijkheid troden er door interferentie maxima en rul

pun ten op in I' 1 ".o.ço' maar deze zijn in 1"raarde al tijd kleinersc "l'jl.

dan de berekende 1"raarde en nemen bovendien af naarma te de af-

stand van het punt op de schijf tot de spleet groter ,,,rordt.

De intensiteit van het licht da~ op het elementje zonder koper

valt is dus een combinatie van I loof en I' h,of. Het elementje
SC"llJ sc JJ

op de schijf gedraagt zich ook als een spleet, zodat er opniem"r

diffractie optreedt. Daar de fotocel 0,9 m~ breed is, znl de

il~tensiteit aan de rand van de cel, veroorzaakt door laatstge-



noemde diffractie~ zeer klein zUn. Dus nagenoeg al het licht,

dat door het schijf-elementje valt, komt op de fotocel terecht.

Het rechtdoorgaande licht treft de fotocel over een oppervlak

van O,9xO,05 mm2 , terwijl de cel een oppervlak heeft van
2 1O,9xO,9 mm , dus slechts 18 deel van het cel-oppervlak wordt

direct belicht. Voor de lichtenergie, die in de "licht"-posi-

tie door de cel wordt opgenomen, geldt dan :
o I L

P"licht"~ 18· ")
(A+a) ....

waarin 0 het totale oppervlak van de cel is, en de bijdroee

van het "diffractie-licht" is verlvaarloosd. De lverkelijke ener

gie zal altUd groter zijn.

Wordt de schijf ~~n element verder gedraaid, dan ontstaat de

"donker"-positie, waarbij juist een element m~t koper onder de

spleet staat. Ook nu gelden de vergelijkingen (2.2.1) en (2.2.2)

met dezelfde condities. Het rechtdoorgaande wordt echter door

het koper tegengehouden. Het "diffractie-licht" komt ook bui

ten het elementje terecht, en kan de fotocel bereiken, zowel

door diffractie als via rechtlijnige doorgang aan de schijf. Zie

fiG. 2.2.4 , waarin deze situatie is geschetst. Uit de f~gu~r

blijkt, dat een groot gedeelte van de cel door het masker tegen

dit rechtdoorgaande licht wordt beschermd. Voor di t ,"'cdeel te

(van P tot Q) geldt
PQ= d + 2.QR QR= t. ~ (a+b)

a

Met b=5a volgt d?n :

HHH Lichtbundel

PQ=7d

Het rechtdoorgaande licht

ontstaat door diffractie

fotocel in "dollker"-posi

tie van de code-schijf.

2.2.4 Belichting van de

aan de masker-spleet, zo

dat voor de intensiteit

hiervan bij de fotocel

geldt :

I ~I ..2...-
foto~ spleet' (QR,)2

Omdat (a+b)~d, volgt:

I foto ~~ ..2...
A2 . (a+b)2

Masker

Schijf

Fotocel

I;cu j

glas I

J

I

l , I
)

\ i,
\ glasI ... , "' I

/ \

/ ,
, R: \

!p
2d Q (

II
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Bij de niet-koper-elementen aan weerszijden van het belichte ko

per-element treedt er weer diffractie op, waarvan het resul-
etaat te beschouwen is als een 2 orde diffractie. Hierdoor

ontstaat over de gehele cel een lichtintensiteit, waarvoor

I ' ./ I ' 2d ./ I L d 2d
foto~ schijf· 2 ::::::::. 2 · 72 • 2

10, A a b
In de "donker"-positie wordt de hele schijf belicht met Ir' t

.. 0 0

en ongeveer ~ met I foto • De totale lichtenergie op de oeI is

nu :

P ./ I L 2d2 1 d
"doIJ;ker"~O.-( + - ) --------(2.2.4)

A2 a 2 .b2 2·(a+b)2
Uit (2.2.3) en (2.2.4) volgt door invullen der getalwaarden

P" licht" >9
P"donker"

met andere woorden: tussen beide situaties is er voldoende

verschil.

W'eliswaar zjjn er bij de beschouwing een aantal ver,.aarlozin·:;'en

en veronderstellingen ingevoerd, maar door steeds het ongun

stigste Geval te kiezen, mag met zekerheid worden aangenomen,

dat de gevonden verhouding reëel is. De coc.lusie is dan ook,

dat de difrractie geen noemenswaardige fout bij het uitlezen

zal veroorzaken.

Naast de diffractie-verschijnselen zal er ook reflectie teGen

de koperlaagjes optreden. Er kan vrij eenvoudig voor worden

gezorgd, dat het koper behoorlijk mat is, zodat de reflecties

klein zijn. Bovendien moet het licht tweemaal of meer reflecte

ren, voordat het de fotocel treft.

2.2.3 Het uitgangssignaal

De hoeveelheid lichtenergie, dat op de fotocel valt is bepa-

lend voor de stroom door de cel. Als lichtgevoelig element

wordt de fototransistor-array FPA-700 van Fairchild toegepast.

Deze bevat 9 fotocellen op 6~n lijn met een onderlinge aîstand

van 0,1 inch. Door een array in 3 stukken te zagen kan een an

der array worden uitgebreid tot 12 cellen, waarbij er rekening

mee moet '\Vorden gehouden dat de toegevoegde 3 cèl1en minder

nauwkeurig op de "lijn" zullen liggen.

De FAP-700 heeft een grote gevoeligheid voor licht met een

golflengte van 0,8;"m, zodat het gunstig is rood licht te ,~e

bruiken • Dit 1can o. a. worden bereikt door de te gebruiken
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lamp op de helft van de nom:inale spanning te laten branden.

Dit komt de levensduur van de lamp ten goede en er is minder

warmte-ontwikkeling in de trommel, waarin de gehele opnemer

wordt geplaatst. Er wordt een lamp van 12 V, 5 W gebruikt,

terwijl de brandspanning 5,5 V is. De stroom door de lamp is

gemeten en bedraagt 0,22 A, zodat er ongeveer 1,2 W door de

lamp wordt opgenomen. Stel het rendement op 5~, dan is de to

tale liohtopbrengst circa 60 mW. De lamp is buisvormig en de

lengte is ), cm, waardoor het belichte oppervlak op een af

stand van 1 cm, dit is ongeveer de plaats van de spleet, van

af de gloeispiraal wordt

0=1 • 2'7[". 3 = 20
2cm

Op dat oppervlak geldt een lichtintensiteit ~g, = 3 mW/cm2 •

Volgens de gegevens van de FPA 700 loopt er' bij een voedings

spanning van 5 V dan een stroom van circa 600;UA door de cel.

Daar de lichtstreep op de :fotocel 50jLm breed is" en de afme

tingen vaD de cel zijn: 0,9xO,9 mm~~ zal er een uitgangssig

naal van zo'n 50j"A ontstaan. Dit is niet veel, en om deze

stroom te vergroten ~n om de strooiing van het lieht in de

trommel tegen te gaan, is op de lamp, een laagje aluminium ge

dampt. Slechts een str-eep van ± 2 rum over- de lengte van de

lamp is vrij gehouden, dat op de fotocel wordt gericht. Omdat

het aluminium, als een spiegel werkt, wo,rdt de licht.energie in

de richting van de' c:el 2 maal zo groot, dus wO(lrdt de strooIlI

verdubbeld. Bij het nameten van de stroom is nog een grotere

waarde gevonden, hetgeen kan wo,rd:en verklaard door de grote

gevo,eligheid van de c'el voor rood lieht. Voor- een gol:flengte

À = 0,8/"m is de gevoe,lig,heid nameLijk 2 keel!" zo groot als de

gemiddelde, en do:o'r' de lage brandspanning geef't de lamp juis t

veel rood licht. In elk geval kan er worden gerekend op een

signaalstroom, die groter is dan 100;"A wannee~ de code-schijf

in de "licht"-positie staat. In de "donker"-positie is er een

stroomsterkte van ongeveer l5j'-A gemeten, waardoor de bij de

diffractie gestelde conclusie wel wordt gerechtvaardigd. De

maximale snelheid, waarm&e de schijf' kan draaien is 6 à 7 om

wente~ingen per minuut. Voor de buitenste baan van de schijf
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is de maximale frequentie in het signaal: 6~ .4~96 = 200 Hz.

Dit is van belang voor de fall- en risetime van de fotocel.

Bij 100/"A eh een belastingsweerstand van 1 kOhm zijn deze tij

den 30/" sec. respectievelijk 20/" sec. , zodat bij 1 kOhm een
1 6

:frequentie van 30+20 .10 = 20 kHz nog kan worden uitgelezen.

In verband met de berekende 200 Hz wordt de eis gesteld dat

een frequentie van 2 kHz moet kunnen worden gelezen, waardoor

de belastingsweerstand 10 kOhm mag zijn. Wordt de signaalstroom

groter, dan zijn volgens de gegevens de tijden korter en is aan

de gestelde eis zeker voldaan.

2.3 De vers terker.

2.3.1 De eigenschappen van de versterker.

In 2.2.3 is een signaalstroom gevonden, die varieert tussen

15 en 100~A, afhankelijk van de stand van de code-schijf' ten

opzichte Van de lichtspleet. Dit signaal is nog verre van bi

nair, zodat er een versterker nodig is die er een binair sig

naal van maakt, waardoor de logische schakelingen het kunnen

verwerken. Voor de te gebruiken logische schakelingen moet

het spanningsniveau voor de logische 1 minstens +31 V en voor

de logische 0 hoogstens +1 V zijn. De te gebruiken versterker

moet deze niveaux onder alle omstandigheden garanderen, dus

ligt het voor de hand een versterker te nemen, die naar bei

de zijden in verzadiging gaat en een grote versterking hee:f't

tijdens de overgangen. Er is een versterker met meekoppeling,

bekend onder die naam Schmitt-triggerschakeling, die aan deze

eisen voldoet. Er zijn bij deze versterker twee stabiele stan

den, waar verzadiging optreedt, en dank zij de meekoppeling

werkt de schakeling tijdens de overgangen cumulatief, met an

dere woorden : er is een grote versterking. In het algemeen

heeft de Schmitt-trigger echter een schakel-hysteresis, dit

is een niveau-verschil tussen het ingangssignaal, nodig om

de schakeling in de ene stabiele stand, bijvoorbeeld de

O-stand, te zetten en het signaal, nodig om de schakeling

terug te zetten. Bij een symmetrisch ingangssignaal kan hier

door een a-symmetrisch uitgangssignaal ontstaan. Bij een juis

te dimensionering is het mogelijk de schakel-hysteresis tot

nul te reduce~n. (Zie lito 3 ). Tevens is het mogelijk om
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een a-symmetrie in de signaalstroom, ,ontstaan blj het a~tas

ten, te corrigeren door het niveau, waarblj de schakeling om

klapt, gunstig te kiezen. Nagegaan zal worden aan welke voor

waarden moet worden voldaan om de versterker' zo te dimensio-

neJr'en.

2.3.2 De Schmitt-triggerschakeling.

In ~ig. 2.J.l is het principe-schema voor de Schmitt-trigger

getekend. Aan de ingang A wordt de signaalstroom uit de opne

mer toegevoerd, terwljl tussen de punten B en C het uitgangs

signaal kan worden a~genomen.

+5,5.,11

B

R

c

o

Fig. 2.3.1 Het principe-schema van de Schmi~t

trigger-schakeling.

Er zijn vier si 'tua ties mogelljk, die een aantal voorwaarden ge

ven voor de dimensionering van de schakeling. Deze toestanden

zljn I

~. transistor Tl is in verzadiging, terwijl T2 is gesperd;

de uitgangsspanning is hoog.

b. transistor Tl is gesperd, terwljl T2 in verzadiging is;

de uitgangsspanning is laag.

~. transistor Tl is geleidend en T2 is net gesperd, dus

voor T2 is de basis-emittorspanning (VBE2 ) nog aanwezig,

maar I C2 is reeds nul.

~. transistor T2 is geleidend.en Tl is net gesperd, nu dus

VBEI nog aanwezig, maar I CI reeds nul.
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heid werkt. Met behulp

van de weerstand Rl is

het omklap-niveau te be

invloeden, Z1!lil'lder dat de

hysteresis veel verandert.

Voor de meer naar binnen

gelegen banen is ·de sig

naalstroom zo groot, dat

Rl kan worden weggelaten,

terwijl de emittor-weer

stand groter genomen kan

worden om in de labiele

s t.andem de vers terking te

vergroten (dit is vooral

van belang bij de buiten-

grotere schakel-hysteresis.

c

+5,5 V

2k2

Ik.

10k

Fig. 2.3~2 De definitieve

5chmitt-trigger

Weerstanden in Ohm (k= 1000)

ste banen). ten koste van een

De toestanden a en b zijn de stabiele, c en dl de labiele of o

vergangstoestanden. Naast de beschreven toestanden zijn er nog

3 eisen waaraan de schakeling moet voldoen, namelijk de scha

kel-hysteresis moet nul zijn, in de overgangstoestanden moet

de schakeling cumulatief werken en deemittor-weerstand mag

niet zo groot zijn dat bij verzadigde T2 de uitgangsspanning

boven de limiet-waarde van de logische 0 komt. Alle hieruit

volgende voorwaarden voor de schakeling worden in bijlage 1 af

geleid, en daarna is de schakeling berekend. De uiteindelijke

schakeling is weergegeven in fig. 2.3.2 , welke is samenge

steld en naar tevreden-

2.4 De V-aftas~ing

2.4.1 Het principe

Wanneer 2 of meer banen tegelijkertijd de overgang licht/donker

of' omgekeerd moeten hebben, kan er ten gevolge van tolerant.ies

in de opstelling een foutieve codering ontstaan. Dit is het

duidelijkst waar te nemen b~ de overgang van positie' 4095, dat

is :159,9 0
, dus allemaal V:.&n, naar positie 0, dat is 0,0

0
, dus

allemaal O-en. Want in dat geval moeten alle overgangen veran-



dar'en. Als een der banen te vro)eg of., te laat overgaat, ont

staat e.r een niet gewenste tussenstand. Deze,' mogelijke code

ringsfout(en) kunnen we voorkomen door de buitenste baan (de

minst significante) ~~nmaal en alle andere banen tweemaal uit

te lezen. Voor een uitvoerige beschrijving wOl!'dt verwezen naar

lit, 1, de pagina's 33-35.
Er zijn om deze methode te realiseren 2 opnemers nodig, die

symmet::rrlsch ten opzichte van een middellijn van de code-schijf

worden opgesteld, zodanig dat de buitenste cellen samenvallen

en de opnemers een hoek 0( me't genoemde' middellijn maken. Een

der opnemers heeft dus geen buitenste cel nodig. De opnemers

komen in een V-vorm te staan, vandaar de naam V-a1'tasting (zie

ook lito 4)~ De hoek ~ wordt aangeduid met de V-hoek.

In het vervolg worden de 12 banen in de volgorde van binnen

naar buiten aangeduid met baan-ilO" tot baan-"llll,. evenzo de

fotocellen met cel-lfO)" tot cel-"ll". Di t in overeenkomst met

de bit-ilO" tot bit-"ll" notatie van de digitale rekenmachine

PDP 8-I, waarmee deze signalen vell'Werkt worden (zie lito ·5).

Tengevolge van de V-opstelling der opnemers wordt de binaire

e'ode versuoord, en is een logis,che schake'ling vereist om de

juiste code te herstellen. De samenstelling van deze schake

ling is afhankelijk van de grootte van de V-hoek, die zelf

WeeF afhankelijk is van de CtllfiS t;·lM.lctie van de schijf en de ge

wens1te vorm van het door de fot0'cel afgegeven signaal.

2.4.2 Bepaling van de juiste V-hoek.

De grootte van de V-hoek moet zo worden gekozen, dat er geen

nieuwe coderingsfouten ontstaan. In verband met de beschikba

re code-sChijf, de rechte fototransistor-array en de wens een

zo groot mogelijk uitgangssignaal te vormen, volgen voor de

V-hoek een aantal voorwaarden, ,die nader bekeken worden. Door

dat baan-"ll" slechts ~~nmaal wordt afgetast, wordt bij de vol

gende beschouwingen de plaats van cel-"ll" als centrale punt

aangenomen.

A. Wanneer de opnemer' met de verbindingslijn naar het middel

punt van de schijf een hoek d insluit, zoals in fig. 2.4.1 is
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Om de baan-ilO" nog te

kunnen uitlezen moe~ de

"i-hoek kleiner zijn dan de
o

berekende 12 57' •
maten in mm

35

I
XI

I

\

61,25

weergegeven, dan zal <1::e1-"0 11 nog net de baan-"Oll kunnen "2I'ien".

Deze situatie is ontstaan door de opnemer om cel- lI ll" te

d»aaien, tell"Wijl tel!"' vereenvoudiging het lichtgevoelig opper

vlak in het middelpunt vandàe cel geconcentreerd is gedacht.

In fig. 2.4.1 geldt
...----------tr------cel-"11" h 2+ ij2 = 27,52

2 2 2
h + x = 35,0

x + ij = 61,25

Hieruit volgt I

ij = 26,8 ; h = 6,16

zodat voor volgt I

J 6,16
sin ~ = 27,5 =0,224

en g( = 120 57 1

rig. 2.4.1 Situatie,-waarbij

cel-"O," no'g n~t baan-"O" "ziet".

B. De V-aftasting dient om toleranties van de eonstruc·tie op

te vangen. De~e toleranties hebben de grootsue invloed op het

uitlezen van de buitenste banen, omdat daar de baan-elementen

zo klein zijn. Om dit te kunnen nagaan is in fig. 2.4.2 een ge

deel te van de bui t.enste 5 banen gelineariseerd weergegeven.

M~t de V-aftasting willen we een zo groot mogelijke afwijking

nog corrigeren. Daanom moet de V-hoek zodanig wOJrdien dat de

ove»gangen van een willekeurige baan precies midden tussen de

overgangen van de naastgelegen buitenbaan vallen. Omdat de fo

totransistor-array recht. is, en de banen allemaal cirkelvormig

zijn, is aan deze voorwaarde niet te voldoen, tenzij word~ over

gegaan op een gebogen array, waarbij ook de afstand tussen de

cellen wordt aangepast. Bij de buitenste banen treden de groot

ste relatieve constructiefouten op, zodat baan- lI lO" de belang

ll"'ijkst~ voorwaarde gee~t•. In fig. 2.4.2 zijn een aantal oplos-
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baan:

"ll"~. 0 0 0 0 0 D 0 D D D 0 D
.' ~ ~ b,ol4

"10'" ~~~c:J 0 0 c::=J 0 C
~ '" "'-\ . . .

"9" I & ~ I " ~. I I I I C
\ . . ~

"8" I b 'h. '""0 I 's I I
\ \ '" ~

Fig. 2.4.2 Gelineariseerde vooF~telling van de 5
buitenste banen, met daarin aangegeven de ligging

van de FPA 700 voor' enkele waarden van n.

Niet op. schaal getekend; getekende elementen m't Cu

singen voor deze voorwaarde aangegeven. Er van uitgaande dat

cel-"ll" op de middellijn ligt, doet. he't er voor baan-"10"

niet toe 6f' de plaats van cel-"lO" in he't midden van het eer

ste element van baan-"ll." 6:f in he't midden van '4§n der volgen

de elementen is. De orde van he't element wordt met n aangege-

ven. De baana:fstanden zijn 0.1 inch, zodat voor' de V-hoek
I

volgt : (2n + 1) • t blO
tan c{=

2,5
, n= 0, 1, 2, ----

waarin blO de breedte van '~n baan-"lO" element in mm is

De positie van de overige cellen ligt hiermee tegelijkertijd

vas't." en wel zodanig dat de a:fstand van cel-"x" tot de mid

d.ellijn wordt bepaald door de :formule :

lx= (ll-x). 2,5 • tan ~ = (11-x).{2n+l).t. b lO

V00~ de in :fig. 2.4.2 ge 'tekende banen ~n deze a:fstanden

voor verschillende waarden van n berekend en de resultaten

zijn in tabel I gegeven. In dezel:fde tabel staan ook de ele-

met x = nummer van de baan

berekend volgens de relatie :

D = gemiddelde baandiameter

Ui t de tabel volgt dat bij n=2 de baan-"g li moeilijkheden kan

ment-breedten vermeld,
27l.D

'b; = x
x 2x+l

geven, omdat daar' de a:fstand ongeveer gelijk is aan de ele-
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Afstand cel tot middellijn voor n= element-

Baan-"x" 0) 1 2 3 4 breedte "JO.
x

"11" 0 0 0 0 0 94

1110" 45 135 225 315 405 180

" 9" 90 270 450 630 810 345

" 8" 135 405 675 945 1215 661

" 7" 180 540 900 1260 1620 1260

Tabel I Lijst van cel-afstanden en element-breedten,

ma t en in.l'm

ment-breedte, dus treden de overgangen van baan-"ll" en

baan-"S" nagenoeg tegelijk op, hetgeen we juist met de V-af

tasting willen voorkomen. Bij n=3 is de situatie 1lI'cior baan-"7"

nog ernstiger, namelijk daar is de afstand= de element-breedte

Beide cellen voor deze baan gaan daaFdoo:rr tegelijk van "licht"

over op "donker" , zijn dus beide op het belangrijke moment

kritiek, en ook dan heeft het geen zin om ~~n van beide te

dus

dus

en

kiezen voor de juis te code. Er blijven nu 2 mogelijkheden over,

met als waarden voor de V-hoek :

tan ~ = 45
2500

tan 0{ = .!2.2
2500

De laatste waarde van de V-hoek maakt het bovendien nog nood-

zakelijk een aantal signalen geïnverteerd ui t te lezen " het

geen niet bezwaarlijk is, maar de schakeling wel ingewikkelder

maakt. De V-hoek moet dus voldoen aan de voorwaarde :

V-hoek = 1
0
2'

Q. Een willekeurige V-hoek geeft de mogelijkheid, dat er meer

dan ~'n element tegelijk worden belicht. Om de gevolgen hier

van te kunnen nagaan is er een FOCAL-programma voor de reken

machine samengesteld, dat de verschillende belichte opper

vlakjes berekent, daaruit het totale belichte oppervlak van

de cel bepaal t en deze- gegevens in een tabel ui t typt of ze

met behulp van een x-ij-recorder uit plot. Hei; programma is

feitelijk opgesteld voor baan-"ll lI
, maar door aan het begin

enige gegevens op te vragen, kan het voor- elke baan worden
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streep zich stapsgewijs

over de schijf beweegt.

De positie van de licht

streep wordt aangegeven

door x = N.A , waarin

N het aantal gedane

stapjes is en A de stap

grootte in~m. N kan ma

ximaal T keer wo,rden.

Voor alle waarden van x

Licht
streep

D

Fig. 2.4.3 Bepaling van het

belicht oppervlak; 3 elementen

m~t en 2 elementen zonder koper

\

~toegepast. Het FOCAL-programma~ dat met enige tabellen van

berekende oppervlakken in 'bijlage 2 is gegeven, is m'et behulp

van fig. 2.4.3 samengesteld. Hierin zijn (niet op schaal) een

vijftal baan-elementen, 2 m~t en 3 zonder koper~ geschetst. Bij

de berekening is er van

uitgegaan~ dat de schijf

stil staa~ en de licht-

worden de gevraagde op

pervlakken bepaald door

optellen en aftrekken van driehoeks-oppervlakken, volgend uit

de conf'iguratie van fig. 2.4.3 • Door er een subroutine van te

maken kan voor elk baan-element uit f'ig. 2.4.3 hetzelfde deel

van het programma worden gebruikt. In fig. 2.4.4 zijn enige be

rekende oppervlakken uitgeplot, terwijl de betreffende gegevens

erbij staan vermeld. We zien heel duidelijk dat de verandering

in het totale belichte oppervlak afhankelijk is van de hoek B,

dat is in. well'kelijkheid de V-hoek. ,Uitgaande van een homogene

lichtgevoeligheid over de gehele cel, is dus ook de signaal

stroom afhankelijk van de V-hoek. Bij een bepaalde V-hoek wordt

de variatie zelfs nul, en is de signaalstroom constant. Voor

een hoek kleiner dan ~ 3° is de variatie maximaal, en naarma

te de hoek afneemt verloopt de oppervlaksverandering steiler.

Tenslotte worden in de figuren 2.4.5 en 2.4.6 de flow-diagram

men van het rekenprogramma gegeven, waarbij het laatste diagrami

in feite een onderdeel van het eerste is.

COJlclusie : De zwaarst wegende voorwaarde is die onder B,;' zo

dat w. de V-hoek = 1 0 nemen, met een tolerantie van ±._lü'





S"tart.

Invoer gegevens

Initialiseer bere
kening; maak alle
oppe~lakken =0

Neen

X=X- 8E

Bereken opp. S
Heli's t.el X=X + 8E

Neen
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A

Bereken S; 01= S

Neen

Maak X=X-2E
Bereken S

Index j=j+l

Ja

Maak ° = S

Neen

A

Type 0j

j=0,--5

0j

j=O,l

Neen

Fig. 2.4.5 Flowdiagram, voov berekening van h~t

belichte oppervlak °
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Begin

2 1
S= S+ XJ • 2 tan B S= S

Ja

Neen

Ja

2 1
S= S- Xl· 2 tan B

S= tx.y+ S

Neen Ja

S= S+ n(x-tz)

Einde

Fig. 2.4.6 F10wdiagnam voor berekening van S uit

het diagram van fig. 2.4.5
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~.4.J De logische schakeling

Behalve baan- Ir ll" worden bij de V-aftasting alle banen twee

maal af'getast. ull'Wijl de binaire et:ode slechts Hn af'tasting

nodig heeft. Er moet nu voor <die goede <e:ode een keuze' worden

gemaakt, waarbij voor elke baan de naastgelegen buitenbaan

kan wQ:rrCllien gebruikt. De keuze kan dan plaats vinden door een

combinatie van AND- en NOR-poorten. Ter verklaring van de

werking ~ zo'n schakeling is im fig. 2.4.7 nogmaals een

lJaiIL:Jöaà·'geiJiiB8etrla.eell"de banen getekend, waarin beide opnemers

zijn aang,egeven. aangeduid me t i en j.

"11"
I II

DDDDDDDDPDDDQDDDD[
"10" CJ CJ CJ D~cb CJ ~ CJ CJ

I

l ~"9" 1 I " I ~ I I c:=I I \

\ il \
liS" J I ~ ~ c=I

I \ I \ c="7" i

1 "p " ~

i:l j\ i I j \

Fig 2,.lti. 7 Gelineariseerde VOOl1'S te'lling van de 5 bui

tenste banen, met daarin opgenomen de on~er een V-hoek

staande o'pnemers i en j~in 2 posities; de getekende

elementen 1 m~t koper

Stel dat. Qipnem:er j de c&l-"ll" bevat, en dat de relatieve be

weging van de schijf gaat. van rechts naar links. We besohouwen

nu 2 situaties om de schakeliJIIJg te bespreken. waarbij in beide

gevallen dè ce1-"ll" op de rand van een overgang staat. Vlak

voor de o~rgang in geval I moet de code van beneden naar bo

ven zijn:;Ollll, en daar vóór de overgang alle cellen van op

nemer i hieraan voldoen. moet dan opnemer i word~n gekozen.

Ná de overgang moet de code zijn: 10000, die juist door opne

mer j wordt afgegeven. Wordt dus een stel AND-poorten door de

cel-"ll" bediend, dan kan de goede code voo~ deze situatie

worden ve~kregen. Deze methode gaat. echter in geval II mis,

wan1ö dan wordl1~ voor- baan- 1t 9;." juist een kri tische o:el in de co

de opgenomen en voor baan-"S Ir zelfs eeJ:t verkeerde waarde.,uit

gelezen. Ye kunnea deze, fouten voorko~n door de· aftastimg
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~ baan-"'I" te laten bepalen door het signaal van baan- lI lO",

evenzo lllaan-"SN c:l.or het signaal van baan-"9" ènzovoort. Op

deze w~ze ontstaat een schakeling, bestaande uit AND- en NOR

poorten, zoals in fig. 2.4.S is weergegeven en die kan worden

uitgebreid voor alle banen.

"8"

..._.------IT .......--------0"9 "

lt-r-----------------() " 10"

lIh-...,,----~1,. ..--------------------------0"11 "jl"ll"

j " 1 0 "0-------1

i" 1 0,"'0---------1

j"9"

i" 9'"

j"8"

i"8"

Fig. 2.4.8 De logische schakeling voor het sam!en

stellen van de goede binaire code.

I=Invertor TT;UL 9016, A=AND- , N=NOR':'poort TTrL 9005.

Als toelichting in 't kort de werking van de schakeling:

situatie I. 4'i1lit fig. 2.4.7) Als j"ll"'Jis belicht, is "11" : 1,

en wordt i"lO" gekozen; i"lO" is ook belicht, dus "10" is :,1,

en i"9" wo,lI'dt gekozen; i"9" is b,elicht, dus "9" is : 1, en

i"8" word..t g,ekozen; i"S" is beliCC'ht, dus "8" is : 1, en i"7"

WOJl'di:t. gekozen; i"7" is nia't belicht, dus "7" is : 0" en j"6"

woll'dt gekozen. He'tzelfdle kaJDl worde]j)) gedaan voor ombelichte

j "11", en in b e'ide' gevallen onts taaJJl de goede C(H:fle's.

situatie II. Als ji"ll" nia't: belicht is, wordt "11" : 0, en

wordt j"lO" gekozEDlJl; J"lO" is niet belicht, dus "10" is : 0"

en j"9" wordt gekozen; j"9" niet belicht,dus "9" is : O. en

j"S" word11, gekozen; j"S" is belicht, dus, "8" is : 1" en i"1"

W6rdt gekozen; i"7" is beliCC'ht, dus "7" is : 1. en i"6" wordt

gekozen. Na de overgang kan hetzelfde worden gedaan. en in

beid. gevallen ontstaat weer de juiste code.

Tenslotte moet nog rekening worden gehouden met de mogelijkheid

dat de cel-"ll" niet werkt, dus j"ll" continue op 0 of' 1 blijft

staan•. Dat mag namelijk niet de gehele aftasting in de war bren

gen., want baan-"ll" geef't, de minst significante bit. Wat er bij
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het weigeren van cel-"ll" gebeull''t, is als volgt na te gaan :

,!;. j"ll" is : 0; dan wordt altijd gekozen voor j"lO", maar a1'

hankelijk van j" la" wordt j "9" gekozen, net zoals bij een goede

werking van cel-"ll". De aftast.ing blij1't dus goed werken, zij

het dat de mdnst signi~icante bit continue 0 is.

b. j"ll" is : 1; dan wordt illlO" gekozen, en nu bepaalt deze

cal de verdere werking van de schakeling, zodat ook nu de af.'

tasting goed blijft. gaan.

Cc:mc:'1usie : als cel-"11 ft uitval t wordt de :func~tie van deze

c~el in die logische schakeling overgenomen doo,ll" de cel i 11 la"

of j lt la", al naar gelang de s tand waarin d:e cel-"11" blijft

staan.- Tengevolge van het niet werken van cel-"ll" wordt wel

de resolutie van de aftasting een :fac,tor twee kleinel1-.

2.5 Constructie en opst.elling

Overeenkomstig de gedane berekeningen is de opnemer-unit sa

m'engesteld, en word:t in z'n geheel in een trommel geplaatst,

waarvan in fig. 2.5.1 de constructie-tekening is weergegeven.

Daar het. niet mogelijk is om de 2 opnemers zo te cOB8~nuer.e~,

dat ze tegen elkaar gezet. de gewenste V-opstelling «even, zijn

de beide opnemers diametraal tegenoYe~ elkaall' aangebracht.

Dit, is de eenyoudigste wijze voor de cons'tructie, omdat bij de

scheiding van de twee Y-helften het gemeenschappalijke punt

tweemaal voor komt. Deze. twee punten moeten dan wel heel

nauwkeurig worden vastgelegd, en dat is het gemakkelijkst te

realiseren do,o:Il' de punten diametraal te plaatsen. Er is een

kleine marge aangehouden tussen de tr~mmelhoogte (inwendig)

en de totale hoogte van de opnemer, t.erwijl in de bodem van

de trommel een gleuf" mei; nauwe passing VQor de opnemer-"voet"

is gemaakt, zodat de opnemers nauwkeurig kunnen worden gemon

teerd. Bovendien is het niet mogelijk de <opnemer zo in de trom

mel te plaat.sen dat daarbij de schijf' kan breken, dit O,Qk ten

gevolge van de kleine marges.

Voor de goede V-aftasting moeten beide V-helften symmetrisch

zijn ten opzichte van de middellijn door het gemeenschappelijke

punt. Daarom dient in de beide opnemers de V-hoek naar ve:r-
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schillende z~den te worden aangebracht, zodat d. twee opne

mers niet gel~k Z'.~n. Er zijn in f'ig. 2.5.2 dan ook twee teke

nin&"en w.eergegeven :

~. voor de linker opnemier , overeenkoms tig fig. ,';2.5.1

~. voor de rechter' opnemer.

De V-hoek is verkregen door in de opnemer de FPA 700 ~n het

masker voor de lichtstreep onder de vere.iste hoek te plaatsen.

He}t masker w(l)lrd..t in de aangegeven spleet S gemonteerd door het

met behulp van een plaatje en een tweetal sc:hJroefjes vast 'te

klemmen. De lamphouder DlJet het con'tactveertje en een str:i.pje

voor het bevestigen vam. de FPA 700 zijn tenslotte in fig. 2.5.3

geschetst.

De totale electronische schakeling, bestaande uit 23 Sc'hmdtt

triggers en die logische schakeling volgens fig. 2.4.8 " is

op een drietal printboards gemonteerd, zodanig dat eT per

"print" 4 bits van het signaal worden gevormd. VOOl!" de scha

keling en de lampjes is ook de benodigde voeding samengesteld,

zodat het geheel vanuit het 22D V-net kan worden gevoed. De

bedrading, nodig vo·or de aansluitingen tussen de IIprints'; on

deFling ~n de voeding, is in fig. 2.5.4 weergegeven.

Er' is aan gedacht de schakeling in de barak bij de antenne

onder' te brengen, waardoor er tussen de schakeling en de opne

mers een lange kabel, met 2 x 12 + 2 = 26 adeFS, ~.nodig is. Dit

kan eventueel een extra serieweerstand voor de fotocellen op

leveren, maar' omdat er toch al een begrenzingsweerstand aan

de ingang van elke Schmitt-trigger is geplaatst, zal de invloed

van de kabel op de signaalstroom niet van betekenis zijn.

Tot nu toe is er steeds ~~n sy;s&eem beschouwd, we hebben ech

ter 2 coördinaten~ zodat er nog zo'~ systeem nodig is.
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BQ~enaanzicht van de trommel

I
-(±t-

I

"....-- 'T - -"

~o

I 35"

i
---@-~

I

22

Fig. 2.5.1 Cons~~ct1e-tek-.ningvan de trommel,

waarin de code-schijf' en de twee opneDlers worden geplaatst
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Fig. 2.5.2 a De constructie-tekening van de opnemer limks.

Spleet S moet zo nauwkeurig mogelijk evenwijdig

aan de onderkant worden gemaakt.
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Fig. 2.5.2 È Constructie-tekening van de opnemer rechts

Spleet S moet zo nauwkeurig mogelijk evenwijdig aan de

onderkant worden gemaakt
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Fig 2.5.4 Bedrading voor de "print"-aansluijingen, met de

kleur-c~de. ROOD (+=5,5 V) en GR~S (A=O V) zijn de

vo,a.dings 1 e idingen
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3. De verbinding tussen ~ekenmachine en antenne-opstelling

3.1 De interfa~e-schakeling

VOOl]" de· in- en ui tvoer van gegevens bij de rekenmaohine is

een schakeling nodig" die voor de' juiste aanpassing zorgt

en tevens de,. signalen kan selecteren. In verband hiermee is

een interface-schakeling samengesteld, waarop de nodige in-

en outputbussen van ~e computer zijn aangesloten. Door een

ins1u!'uctie wordt een in- of uitvoer-opdrach-t gege.en : er

kan informatie uit "t accumulat.orregister (in het vervolg

aangeduid met Acc.) naar de codeer-s chakeling :respe'Ctievelijk

kunnen de gegevens uit de diecodeer-schakeling naalIl" 't Acc.

wor~en gebracht. Hiertoe worden met behulp van zogenaamde

device-selectors (DS) pulsen gevormd, geselecteend uit de

timing-pulsen van de computer. Voor de opbouwen de werking

van een DS wordt verwezen naar lito 5 (pag. 191 en volgende)

Van de r'9kenmachine naar de codeell''-schakeling moeten 3 sig

nalen worden overgebracht, namelijk 2 stuurspanningen {voor

de aandrijfmotor van elke antenne-coördinaa'& ~~n) en een in

formatie- off herkenningssignaal. In de tegengestelde richting

moeten 2 signalen word.en overgedragen, te weten de beide an

tenne-posities, zoals zij doon de shaft-encoders zijn bepaald.

Omdat er voor elke signaaloverdracht een instruc~iepuls no""',

dig is, moeten er minstens 5 van dergelijke pulsen worden ge.. "

maakt, en daal!" een DS slechts 3 pulsen kan selec:ter-en, zijn

er 2 selectors nodig. Om deze samen te stellen wordt gebruik

gemaakt van de flip-chips van DEC (zie lito 6). De selectors

worden aangeduid met DS 3J. voor de signaal-ui tvoer, bijbeho

renale instrueties zijn de IOZ, en DS 34 voor de signaal-in

voer bij de computer, instructies OSF en IOR. Aan elke instruc

tie kunnen nog 3 verschillende indices worden -toegevoegd om

aan te geven welke aard.! IOP-puls wordt bedoeld, Do'or de DS 33

kan de inhoud van het Acc. direct in de codeer-schakeling

worden gezet, maar om het signaal uit de decodeer-schakeling

naa~ het Acc. over te brengen is een speciale ingangsschake

ling vereist, onder andere om storingen te voorkomen. Ook
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hiervoor heeft DEC, de makel!" van de te gebruiken rekenmachi

ne, speciale flip-chips in de handel gebracht, namelijk de

busdriver M 624, die 12 open-collecl'tor ui tgangen heeft (voor

elke bi t ~~n). Dank zij de open-collector ui tgang kunnen bei

de busdrlvers, immers er z:ijn 2 in te lezen signalen, continu

op het Acc. aangesloten blijven. Door middel van een negatieve

instructie-puls van de DS 34 kan het 0p de ingang van ~~n der

busdrivers aangesloten signaal in het Acc. worden gebracht.

De Accumulatorregistexs worden, afhankelijk van het over~~n

k0mstige signaal-bit, door de open-collector aan aall'de gelegd,

zodanig dat een 1 in het signaal in het Acc. een 0 wordt en

omgekeerd. Elke DS 34 instructie zal dan ook gevolgd moeten

worden door een complementeer-instructie om het goede signaal

in de rekenmachine te kr:ijgen. Daar VOOl!" de principiële scha

kelingen de bestaande chips zijn gebruikt, wordt in fig. 3.1.1

alleen de bedrading voor de aansluitingen geschetst. VOOl!"' de

device-selectors is de chip M 100 toegepast. Deze bevat ook

nog een tweet.al NAND-poort.en. Daarmee is een flip-flop-scha

keling samengesteld. zoals in fig. 3.1.2 is gescà.~*~. Deze

flip-flop wordt als zogenaamde flag gebruikt. Wanneer de re

kenmachine een z,end-instruct.ie heeft gegeven. kan het wel eni

ge tijd duren voor de gevraagde imf'ormatie ter beschikking komt.

De computer gaat echter de volgende instruc"tie uitvo,eren, ook

als de benodigde informatie er nog niet is. Om di t t.e voo·rko

men word,t de flag gebruikt, welke door een van te VOF'9n be

paalde puls wordt "geset" en doo·Jr' een van de ontvangen infor

matie a:fgele:ide puls wordt "gereset" • In onze sehakeling kun

nen deze acties worden uitgevoerd door de zend-puls (IOZ 4)

respectievelijk de puls, die bij het einde van ontvangst door'

de decodee~s~hakelingwordt afgegeven (zie onder 3.2 ). Om de

computer op d:e informatie te la ten wachten wordt in het pro

g~amma een instructie opgenomen, waarbij de flag wordt getest,

en als de flag nog niet is gerese't, wordt de test-instructie

herhaald. Dit gebeurt net zo lang tot de flag is gereset, zo

dat de rekenmachine he~ programma pas kan vervolgen als de in

:formatie aanwez~g is. De genoemde test-instructie wo,rdt ge

vo;rmd door de OSF-instructiClt, behorend tot de DS 34 groep.
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Fig. 3,.1.1 De aansluitingen van de interface-schakeling.

a, b en c zijn de busdrivers, met de codering van de bits,

die voor alle drie deze1i'de is. Bij de device-se1eetors

is eveneens de code der pulsen vermeld. Zie verder pag. 33
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In fig. 3.1.1 zijn d, e en f de verbindingen met de decodeer

schakeling, terwijl g en h naar de codeer-schakeling gaan. De

linker kolom in de figuur geeft de verbindingen met de compu

ter aan. In de bedrading is zoveel mogelijk de aansluit-code

van de fabrikant aangehouden (zie lito 5 en 6). Om het aantal

montage-blokken te beperken is genoemde code niet toegepast

op de blokken d, e, f, g en h. Hoewel niet gebruikt is er in

de interface reeds een derde bus-driver opgenomen. De nodige

voedingsspanning wordt overeenkomstig de gegevens uit lito 6

aangesloten :

rekenmachine in het pru

gramma ~~n instructie over

slaat, namelijk de herha

lings-instructie, en het

programma verder kan afwer

ken.
Fig. 3.2.2 De flag

schakeling.

Ioz4 -

Eind
puls -.

alle C2 worden geaard, alle A2 worden op +5,5 V aangesloten.

Voor de reeds genoemde flip-flop worden de NAND-poorten van

de DS 34 gebru.ikt. In fig. 3.1.2 zijn de aansluitpumten van de

M 103 aangegeven. De uitgang NI van de flag is verbonden met

aansluitpunt N2 van de DS 34. De I-puls van de DS 34 is via

een transistor met open-collector op de skip-bus aangesloten.

Wanneer nu de flag is ge

reset, wordt door de I-puls

van de DS 34 de skip-bus in

werking gesteld, zodat de

3).2 Codeer- en decodeer-schakeling

Voor het omzetten van een signaal van parallelle bits in een

signaal dat door de zender kan worden verwerkt, maken we ge

bruik van de in lito 7 b~schreven schakeling. Aangezien de co

deschijf een l2-bits signaal afgeeft, is er volstaan met een

systeem, dat geschikt is voor 3 signalen van 12 bits parallel.

Elk signaal wordt door een aparte puls in de schakeling gele

zen, terwijl de laatste van deze pulsen ook de bdpolaire code

ring van de signalen start. De in lito 7 gegeven beschrijving
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van de opzet van de schakeling is duidelijk, zodat hier alleen

wordt ingegaan op de aangebrachte wijzigingen. Tenslotte wordt

de werking globaal omsehreven met behulp van het ui teindelijke

schema, dat in bijlage J is g~geven.

Omdat de pulsen uit de rekenmachine reeds de goede vorm hebben

zijn de J flip-flops aan de ingang vervangen door J tweepoorten

en ook zijn er enige overbodige invertors weggelaten. De scha

keling van lito 7 heeft een tweetal gebreken, die door een ge

ringe wijziging kunnen worden voorkomen. Wanneer namelijk de com

para tor Cl de signaleringspuls afgeeft, wordt onder andere de

decodeer-blokkering opgeheven, waardoor er ook een poort wordt

opengezet om bij 't einde van het decoderen de signaleringspuls,

die dan bij de uitgang van het laatste schuifregister is aange

komen, door te la"t.en om de decodering weer te blokkeren. Nu

worden door de signaleringspuls ook de uitgangen van alle :re...

gisters via de MR ( dit is de I-ingang) laag gemaakt. Dit laag

maken duur~ echter langer dan het openzetten van genoemde poort

zodat bij een hoge uitgang op SRlO • 12 de poort direct een puls,
afgeeft aan de multivibrator MIJ' die vervolgens na enige ver-

traging de decodering weer blokkeert. Dit euvel is opgelost

door het openzetten van de poort te vertragen, namelijk door het

tweepoort aan het signaal op

eerst de gelegenheid kr~gt al-

uitgangssignaal op M14 • l via een,
T2 • ll to,e te voegen, zodat de MR,
Ie registeruitgangen laag te maken en daarna gaat de poort voor

MIJ open. In verband met de NAND als tweepoort is dan nog een

invertor nodig. Het andere gebrek betreft de mogelijkheid dat

da.,o,puls, ,die het einde van de decodering aan mioet geven, ont

breekt. Tengevolge van storingen kan het voorkomen dat het sig

naal een niet voldoende aantal malen wordt geschoven, en dan

bereikt de signaleringspuls de uitgang van bet laatste regis

ter niet, waardoor de decodering blijft gedeblokkeerd. De ui t

gangssignalen van C2 en VJ worden dan continue aan de ingang

van de regis1lers toegevoerd en kunnen met de in te lezen sig

nalen worden vermengd. Dit geeft fouten en er moet dus voor

worden gezorgd dat de decodering wordt beblokkeerd voorda~ er

een nieuwe codering plaats vindt. Dit is gerealiseerd door de

uitgang van de codeer-blokkering met behulp van een tweepoort
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te c'omtüneren met de eindpuls , zodanig da t ~~n van beide, na

melijk de eerstkomende, da:' dee:odering blokkeert. De tweepoort

moet weer worden gevolg~ door een invertor.

ODII, de werking van de schakeling t.e kunnen beschrijven worden

d~ volgende symbolen gebruikt :

D

I

T

M

SR

v

c c'ompara top', typenummer /uA 710 D

driepoort (NAND), typenummer TT/uL 9003

inverloll", typenummer TTluL 9016

monostabiele multivibra"tor, type DT/uL 99Sl

sehuifFegister, typenummer MSI 9300

: tweepoort (NAND), typenummer' TT/uL 9002

veJl"sehilversterker, typenummer /uA 702 D

VeJl"der' zijn in het gegeven schema de diverse onderdelen genum-

merd en zijn de aansluitpunten, die worden gebruikt, aangege

ven. De gegeven symbolen krijgen een index, bestaande uit het

in 't schema vermelde nummer van het betreffende onderdeel,

eventueel gevold door een ";" en de betreffende aansluitplnlten,

Bij de beschrijving moeten we onderscheid maken tussen de scha

keling bij de rekenmachine en die bij de antenne, want naast de

verschillende signalen voor' beide situaties zijn ook de stuur

pulsen niet gelijk. We beschouwen allereerst de schakeling bij

de rekenmachine.

In de rusttoestand zijn de I-uitgangen van alle one-shots (an

deJl"'S naam voor de monostabiele multivibrator) hoog, terwijl de

reset-senakelaar de uitgangen T6 • ll (de codeer-blokkering),,
T

3
• 8 (de synchronisatie) en T2.8 (de decodee:r~blokkering) hoog, ,

heei't gemaakt. Op de 12 ingangen van de registers worden de 3

signalen na elkaar aangeboden en door de respectievelijke IOZ

pulsen in de buffers van de registers gezet. De laatste IOZ

puls start eveneens de one-shot M4 ' die op de uitgang M4 . l,
een puls van ongeveer O,S /usec. geeft. De positief-gaande

flank van M4 ;1 start M
S

en de klok-oscillator (een kanteel

spanning van S V, herhalingsfrequen"tie 1 MHz. ). M
S

geef't een

puls van circa 10 /usec.'idie aan de versterker V2 wordt toe

gevoerd oml de signaleringspuls te maken. De nega"tief'-gaande

flank van MS;l maakt T6 ;11 laag, zodat T2 ;3 hoog wordt en al

le 9-ingangen van de registers hoog worden, met andere woorden

de registers staan klaar om te schuiven. De positief-gaande
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~lank van M
5

;1 start M6 , die na 0,5 juse~. weer M
7

start. De

vertraging van 0,5 jusee. is nodig oml de signaleringspuls t.El'

beëindigen. Op M7;1 komt daarna een puls van circa 40 juse~.

te staan, gedurende welke T6 ;3 hoog is, zodat MIl door de

klokpulsen, die continue op T
3

;1 aanwezig zijn, kan worden ge

start. Uitgang T3 ;8 wordt hoog en de klokpulsen kunnen vanar

een gesJfIlchroniseerd tijdstip de driepoorten D
2

bereiken. Daar

alle D2-poorten open staan wordt er bij elke klokpuls gescho

ven, zolang de puls op M7;1 duurt. Op de positief-gaande

~lank van M7 ;1 wordt M
9

gestart, die T6 ;11 hoog maakt, waar

door T2 ;3 laag wordt en alle 9-ingangen het schuiven beletten.

Bo;vendien wordt door de negatief'-gaande f'lank van M
9

; 1 de syn

chronisatie-uitgang T
3

;8 laag, zodat ook de klokpulsen de D2 's

niet meer kunnen bereiken. De 2 uitgangen van het laatste re

gister worden aan de driepoorten D
S

toe-g'avoerd, terwdjl op de

andere ingangen hiervan de klokpuls en het synchronisatie-blok

van T3; 8 zijn aangesloten. Op deze wijze worden alleen tijdens

het schuiven de uitgangen SRIO;ll-ren SRlO ;12 aan de verster

kers VI en V2 toegevoerd, waarin de signalen in de gewenste

bipolaire code worden omgezet. Het ui tgangssignaa'l van VI

wordt naar de zender gestuurd. Tijdens het ~oderen is T6 ' 11,
laag, waardoor via T7 ;8 de decodeer-blokkering wordt getest

en eventueel geset, maar doordat tegelijkertijd T4 ;10 laag is

wordt het uitgangssignaal van Cl belet de one-shot M14 te be

reiken. Dan blij:ft T2 ' 11 steeds laag en worden ook de signalen,
van V3 en C2 geblokkeerd, me't andere woorden tijdens het code-

ren kan een ontvangen signaal,.dat op aansluitpunt IN wordt

toegevoerd, niet tot de registers doordringen. Na bet coderen

keert de ruststand terug en wordt T4 '10 hoog. '.'·Er kan nu zo-,
wel een volgende codering worden gestart als een decodering.

Is er een ontvangen signaal, dan zal de door Cl afgegeven

signaleringspuls de one-shot M14 starten. De uitgang M14 • 6,
maakt T2 ;6 gedurende 0,3 jusec. laag,. zodat alle registeruit-

gangen laag worden gemaakt. De puls op M14 ' 1 gooit de deco-,
deer-blokk~ring om, dus T2 ;J wordt hoog en alle 9-ingangen

maken de registers klaar om te schuiven •. Daar T 2 ' 11 hoog is,,
worden nu de signalen van V

3
(de uit het ontvangen signaal

afgeleide klokpuls) en van C2 (de ontvangen "inf'ormatie")
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naar de registers doorgegeven. Na het schuiven staan dan de

signalen op de parallel~e uitgangen van de registers. Na vol

doende keren schuiven komt de signaleringspuls aan bij de uit

gang SRIO '12 en via de door de T;2'~ 11 'geopend.e poort wordt, ,
T

7
;3 laag, zodat M13 start, met als gevolg dat met een ver-

traging van 0,3 jusec. de decodeer-blokkering weer wordt ge

sat.. De ruststand keert weer tertllg, en wacht de schakeling op

de volgende bewerking.

Voor' de schakeling bij de antenne geldt bovenstaande beschrij

ving in principe ook, maar daar de ingangssignalen en de in

leespulsen bij de antenne anders zijn, moet er tussen be'ide

schakelingen een klein verschil worden aangehouden, zoals in

het onderstaande zal blijken. Bij de rekenmachine worden de te

verwerken signalen (2 stuurspanningen en een herkenningssig

naaI) steeds over dezelfde 12 lijnen aan de schakeling toege

voerd, terwijl de signalen door 3 achtereenvolgende pulsen,

die in, ct'El rekenmachine worden gevormd, worden ingelezen. De

terugkerelllJde signalen (2 positie-signalen Vallll de encoder

schijven) worden afzonderlijk naar de inter:fäce-schakeling ge

stuurd, waar ze weer doo,r im de rekenmaehine' gevormde pulsen

worden verwerkt. Bij de antenne echter moeten de nodige pulsen

in de schakeling worden gevormd, waarbij gebruik kan worden

gemaakt van het he:rkenningssignaal, dat :liS' ontvangen. Daar

naast worden de 2 te verwerken signalen over 2x12 lijnen aan

de schakeling toegevoerd, dus kunnen de signalen tegelijke'rtijd

in de: buffers vam de registers worden gezet. Hiervoor is in

totaal slechts ~~n puls nodig. Na decodering van het ontvan

gen signaal, waarbij dus beide stuurspanningen weer ontstaan,

moeten beide spanningen, die in binaire YO~ staan, aan ~~n

digitaaljof' twee analoog-convert.ors worden toegevoerd. Ook nu

is er maar ~~n puls noodzakelijk. Het starten van de codering

kan door de inleespuls gebeuren, zodat we in de schakeling bij

de antenne maar 2 pulsen nodig hebben. In het herkenningssig

naal hebben we' dan ook 2 plaatsen hiervoor ger9'serveerd, na

melijk de bdts 0 en 1. Aan de antenne-zijde komen deze bits vrij

op de uit.gangen SR7 ;12 respectievelijk SR8 ;lS' omdat de ver-
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eiste pulsen pas na de decodering mogen werken kunnen we voor

het vormen van de pulsen de eerder genoemde eindpuls gebrui

ken, het gunstigste met enige vertraging. Op uitgang M
12

• 6,
vinden we de gewenste puls, z'oda t we' met enige tweepoorten

de nodige pulsen kunnen vortnlen. De hiervoor:' gebruikte opstel

ling der poor'ten is in fig. J;. 2.1 weergegeven. Het is ook nog

mogelijk om het inleze~ van de antenne-posities te laten gebeu

ren nadat de stuurspanningen naar' de' convertor ( s) zijn ges tuurd.

Daar we deze m~gelijkheid noodzakelijk achtten is het in de scha

keling volgens :fig. 3.2.1 opgenomen.

o
n---~ G'l...-

M
J

D
- / A-c'onverto'r

-D2 ;5 " D2 ;11 •
D en M" 42;13 .']i ",;3,

M
2

Fig. 3.2.1 De schakeling voor het makeIl1l van die nodige

puls en aan de antenne-zijde. In plaats van uitgang M
3;1

kaJ)j ook de uitgaDg M2 ;1 worden gebruikt.

Tenslotte nog een opmerking: het uitblijven van de eindpuls

in de schakeling bij de antenne kan nooit worden vervangen

door een nieuw.' startpuls voor eodering, zoals in de schake

ling bij de rekenmachine is toegepast. Immers wanneer de eind

puls wegblijft kan de schakeling van fig. 3.2.1 nooit ~~n puls

vorme-n. Daarom is nu een directe verbinding tussen M12 ;1 en

T2 ;9 het eenvoudigst, en dat hebben we dan aok gedaan.

De gehele schakeling is op een zestal printboards gemonteerd,

genummerd 1 t/m 6. Bij de nummering van de onderdelen in het

schema op bijlage 3 is hiermee reeds rekening gehouden, dat

wil zeggen een onderdeelnummer 6 betekent dat dit onderdeel

op print 6 is aangebracht. Alleen de one-shots vormen hierop

een uitzondering, terwijl vanzelfsprekend alle registers op

~~n print zijn gemonteerd (print 2).
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3.~ Het testsignaal

ODll die eodeer-dlecodeer-sc:hakelillJlg en de interface te testen

enjof af' te ll''9gelen is een testsignaal nodig. De' interface

moet in elk geval vam.uit de computer worden getest, en daarom

is er een programma opges teld, waar'in alle benodigde pulsen

worden gevormd. Om alleen de f'lag-f'lip-:f'lop en de bus-drivers

te test.en moet er op de schakeliBg bij d&: antenne: een pulsge

nerator op de pun ten A en B (onder'ling doorverbonden) van

print 2 worden aangesloten, die de c'odell'ing kan starten. Wel

moet dan print 1 worden verwijderd. De pulsgenerator moet een

puls kunnen afgeven, die voldoa:nde steil is (25 nsec., in ver

band met de te starten one-shots) en die niet te' lang duurt

(enige jusee.), terwijl 8 I 10 kHz een gunstige herhalings:f're

quentie is. Als pulsgenerat.or is een master-pulsgenerator ge

bruikt, die een instelbare herhalings:f'requentie hee:f't. De af'

gegeven pulsjes werden met behulp van enige time-delays in

korte blokjes omgezet. Zie de handleiding van de generator

(li t. 8 ). De codeer-decodeer-schakeling is o,ok zonder de re

kenmachine te testen, maar het daarvoor benodigde signaal is

z/o moeilijk s8.llllen te stellen, dat er' van a:fges tapt is. De een

voudigste oplossing is een testprogramma op te s1tellellll. De

schakeling is in verschillende onderdelen te splitsen, en

voor elk is een korte' test te maken.Dat gee:f't echter verwar

ring wanneer het juiste- testprogramma voor 't te testen ge

deel te mOlet worden opgezocht. Daarom is er '~n universeel pro

gramma samenges teld, dat wel wat langer duurt (we denken we,l

in tientallen van jusec.), maar' geen verwarring geeft. Het

tes tpr'Ogramma is zodanig ingedeeld" dat ook de §edeel ten apart

kunnen worden getest : de niet gewenste delen kunnen worden

weggenomen door de betref:f'ende print te verwijderen. Dit is on

der andere wel gewenst wanneer de schakeling net is gemonteerd.

De verschillende prints hebben namelijk veel onderlinge verbin

dingen, en de moeilijkheid is dan het beginpunt voor de afrege

ling te vinden. Werkt een onderdeel geheel naar wens, dan wor

den de overige prints ~~n voor ~~n in de montageblokken ge

plaatst en steeds getest, totdat alle onderdelen goed werken.
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lIet programma is hierop berekend en zal onafhankelUk van he t

aantal achter elkaar geplaatste prints de signalen herhalen,

alleen de herhalingsfrequentie kan verschillend zijn. Op deze

wijze kan de afr~geling of test met behulp van een oscillograaf

worden uitgevoerd. Daartoe is namelijk een herhaling van het

signaal noodzakelijk, willen we het beeld op de scoop kunnen

synchroniseren. Is de schakeling eenmaal afgeregeld, dan kan

een eenvoudige test van het codeergedeelte ook met de reeds

genoemde pulsgenera tor worden verricht. De generator moet ,JaT}

net zo worden aangesloten als bij de flag-test is beschreven.

Met het op deze wijze gecodeerde signaal kan daarna aan de an

dere kant ook de decodeer-schakeling nog worden getest. Het

gemaakte tes tprogramma is in b~jlage 4 gegeven, terwijl in de

figuren 3.3.1 en 3.3.2 de flowdiagrammen zijn getekend. In het

testprogramma zijn 2 wachtlussen opgenomen, namelijk één om er

voor te zorgen dat wanne el!" de eindpuls w"egblijft, er na enige

tijd toch he::t signaal opnieuw wordt gevormd, en één om een ge

schikte herhalingstijd te verkrijgen. Het programma is royaal

van tekst voorzien, zodat de werking niet nader behoeft te

worden uitgelegd. Wel dient het volgende te worden opgemerkt:

1:. In het testprogramma wordt gesproken over zenden en ontvan

gen in plaats van coderen en decoder~n. Aangezien tijdens het

coderen het signaal aan de zender wordt toegevoerd, en tijdens

ontvangst ook wordt gedecodeerd, is deze benaming niet zo on

logisch.

~ Beide testprogramma's gaan continue door waardoor ze dus

extern moeten worden gestopt.

2 Nadat de schakeling was afgeregeld bleek onder bepaalde om

standigheden b~j langere werktijd de klokfrequentie zoveel te

verlopen,dat de vereiste 40 klokpulsen niet meer binnen de

40 jusec. vielen. Er werd dus niet meer voldoende malen ge

schoven, zodat er fouten ontstonden. Dit euvel is te verhel-

pen door de klokfrequentie te verhogen maak ~e voor de one-

shots gebruikte condensatoren 82 pF in plaats van 100 pF.

!:±. Voor enig~~ belangrijke punten in de schakeling is het b~jbeho

rende s ig11aal op cle oscillograaf gefotografeerd. De foto' s zjjn

in fig. J.3.3 afgebeeld.
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St.art

Lees azimut- en
elevatie-spanning
in buffers van
SR - SR

Lees stuursignaal
in buffers SR

S
_

10

Zenden en set de
ontvangerflag

Maak wachtlus

Neen

Lees posities in
Acc. en berg op in
het geheugen.

Maak wachtlus

Start

Set ontvangerflag

Neen

Ja

Berg gegevens op
in geheugen.

Maak wachtlus

N

Controleer gege
vens in geheugen.

Neen

Fig 3.3.2 Flowdiagram

van testprogramma voor

flag en busdrivers.

Fig. 3.3.1 Flowdiagram van test

programma voor de gehele codeer

decodeer-schakeling.



10/usec·/sch.deel 5 /usec./sch.deel
Signalen computer-zijde. Boven: op SRIO •12 ' onder: op "Uit".,

Boven:
20/usec·/sch.deel 10/usec·/sch.deel
op "In", onder: "Uit". Boven: op "In", onder: Cl.

Signalen aan antenne-zijde. ,9

5 /useco/sch.deel 2,5 /usec./sch.deel

Signalen antenne-zijde. Boven: D5 ;6' onder: D5 ;11

Fig. 3.3.3 Foto's van signalen in de codeer-decodeer-schake

ling. Vert.: 5 V/ ; horiz.: vermeld bij de afbeeldingen.
cm
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4. HET PROGRAMMA VOOR HET REGELALGORITME

4.1 Het stuur~algoritme

In het algemeen wordt bij intermitterende regelsystemen voor

de regelaar een intermitterend P.I.D-systeem gekozen, die in

het rekenprogramma kan worden opgenomen. Hier is echter voor

een byzondere regeling gekoaen, namelijk de "dead-beat respon

sie", die alleen goed kan functioneren, indien het te regelen

pFoces volledig bekend is, inclusief de param:et.ers, en er

geen st.oringen aanwezig zijn. Het voordeel van deze methode

daarentegen is de o.ptimaal kleine stuurfrequentie, terwijl de

baan, op 'de sample-momenten beschouwd, wordt afgelegd.

In de practijk aal door het niet-ideale regelsysteem niet aan

de gestelde eisen voldoen en meestal de eenvoudigere inter

mitterende P.I.D.-regelaar ,,,.orden toegepast. Toch is voor het

onderhavig.e ontwerp de "dead-beat responsie" genom,en om de

mogelijkheid te beproeven. ervaring op te doen en systeemgege

vens te ontlenen aan deze meer geavanceerde regeling.

In het meest eenvoudige geval luidt de dif:ferentiaal-vergelij-'

king voor ~~n antenne-posit.ie

J j( ( t 1 + Dx ( t) = Tu ( t ) = Km ( t ) - - - - - - - - - - - (l~ . 1. 1 )

x(t)= positie van de antenne

m( t ) = stuurspanning

J = massatraagheidsmoment

D = wrijvings- of dempingsconstante

K = versterkingsfactor van de opstelling

inclusief de stuurschakeling

N.B. Voor een roterende beweging wordt veelal het symbool

gebruikt, maar in verband met de mogelijke symholen op de tele

type van de computor is hier x als symbool voor de positie ge-

kozen.

Volgens het principe van de "dead-beat responsie" kan een 2 e

orde systeem vanuit een toestand (positie, snelheid) naar een

andere toestand (positie, snelheid) worden gebracht (stap-res

ponsie) door middel van 2 opeenvolgende constante stuursigna

len van ongelijke grootte. Deze beide stuursignalen m zijn te
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bepalen uit de systeem-parameters J. D en K en de sampletijd T,

terwijl de hegin- en eindtoe~stand gege'Ven moeten zijn. Omdat aan

de computerzijde geen directe inÎormatie over de snelheid van

de antenne bekend is, wordt deze uit 2 opeenvolgende posities

door een schatting bepaald. Volgens lito 1 leiden deze beschou

wingen tenslotte tot 2 vergelijkingen. waarmee de grootte van de

nodige stuursignalen te berekenen is. Deze vergelijkingen zijn

Om de Îormules overzichtelijker te maken worden de aanduidingen

((n+a)T) vervangen door de indices a , terwijl voor een snelle

berekening door de computer de vergelijkingen worden omgevormd

tot :

mo = C4(CJ(C2(Cl·x_l+ m_l )+P2)+P2) +CS·xO

mI = C9(C8(C7(C6·x_l+m_l)+P2)+P2) +ClO.xO ------(4.1.5)

Uit de gegevens van de antenne-opstelling zijn in lito 1, (zie

pag. 19) de volgende constanten afgeleid:
D- J.T

A
J

= e

KA4= n(l-AJ )

R=A
2

-B

afleiding

~
R

f.let B=A4T en

CIO (voor de

Cl =

C2 = C
7

(1-BCl )

A 4
C3= - A

2

1
C4= -BC

J

volgt voor de constanten Cl tot en met

zie bijlage 6)
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Zowel voor de azimuth als voor de elevatie moet de stuurspan

ning worden berekend, waarbij de syste.m~parameters niet de

zelfde zijn. De formules (4.1.4) en (4.l.S) moeten dan ook 2

maal worden toegepast. De constanten voor de azimuth worden

aangeduid met A, B en C; voor de elevatie met E, F en H. Deze

c:onstanten kunnen allen worden berekend voordat de antenne in

"real-time" moet worden gestuurd, zodat de hiervoor benodigde

rekentijd niet zo belangrijk is. De constanten kunnen daarom in

een Floating-Point notatie worden berekend, hetgeen met betrek

king tot de nauwkeurigheid gunstiger is. De toe te passen volg

orde bij het rekenen wordt danz CJ ' Cl' C6 ' C4 ' C7 ' C2 ' CS' CS'

C
9

en CID respectievelijk: F J • F lr F 6 , F 4 , F
7

, F 2 , F
S

' F S ' F
9

en F 10'

In de afgeleide formules komen ook een aantal variabelen in T

voor, die voor elke sample opnieuw moeten worden bepaald. De

waarde van X o wordt in het begin van de sample-periode gemeten,

m_ l en x_I zijn van de vorige sample bekend, zodat alleen P2 en

P2 nog nader bekeken moeten worden. Hetzelfde geldt ook voor

de formules voor de elevatie, waarvoor x en p vervangen worden

door y respectievelijk q •

4.2 Interpolatie van de baangegevens

Veronderstel dat kan worden beschikt over een lijst met voor

spellingen omtrent de punten van een satelliet-baan op bepaal

de tijdstippen. Deze zijn" in een bdnaire code om te zetten en op

een aantal adressen in het geheugen van de rekenmachine weg te

zetten, zodanig dat het beginadres bekend is. Als voorbeeld is

in tabel II een lijst van dergelijke baanpunten, berekend voor

de geografische positie van Eindhoven, gegeven. De herhalings

tijd -,mn de gegevens is 1 minuut, terwijl in de tabel ook de bi

naire waarden van de baanpunten zijn vermeld. Door interpol~tie

kunnen de tussenliggende baanpunten,. op willekeurige sample

rnomenten, worden bepaald. Daarbij wordt de baan tussen twee op

eenvolgende gegeven baanpunten door een kwadratisch verloop

benaderd. Voor de azimuth zal bijvoorbeeld gelden:
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tijd- azimuth elevatie
stip in deci- oc- in dec'i- oc-

graden maal taal graden maal taal

0 29,0 330 512 12,,1 138 212

1 25,.5 290 442 18,5 210 322

2 19,7 224 340 26,8 305 461

3 8,9 101 145 38,0 432 660

~ 345,8 3934 7536 50,7 577 1101

5 30),3 3451 6573 55,2 628 1164

6 269,1 3062 5766 45,6 519 1007

7 253,1 2880 5500 33,6 382 576

8 245,2 2790 5346 24,2 275 423

9 240,6 2737 5261 17,1 195 303

10 237,8 2706 5222 11,5 131 203

Tab~l 11 Voorbeeld van een aantal baanpunten, overgeno

men uit een bulletin van satelliet-gegevens van enige ja

ren geleden. De tijdsindeling was in "real time", maar is

hier vervangen door de eenvoudige aanduiding van 0 to,t 10.

Oorspronkelijk waren de baanpunten gegeven in graden, zo-
40~6als in de lijst is vermeld. Met behulp van de factor 3 ,0

zijn de gegevens omgezet in decimale posities, overeenkom.!

stig het aantal mc~elijke posities van de codeschijf. Na

conversie volgt dan de octale vorm, die een eenvoudige

relatie heeft tot de binaire vorm en in verband met de te

gebruiken rekenmachine wordt toegepast. Voor het regelpro

gramma worden de octale gegevens, veelal aangeduid met de

index 8, weggezet in het geheugen, voor de azimuth begin

nend op adres 20008 en voor de elevatie beginnend op 21008 "

2
p= xA + xBt + xct

Door T'baanpunten te combineren ontstaan de volgende vergelij

kingen, waarin voor de waarden van t respectievelijk 0, TE en

aTE is ingevuld I

t=o
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waaruit is af te leiden:

Stel:
= 3(xl -xO)

(x2-xl )

dan volgt voor p:

- (x2-xl )

- (xl-xO)

-------------(4.2.1)

-------------(4.2.2)

t t
P = X o + 2T (PA + -.P ) -------------(4.2.3)

E TE B

Na differentiären wordt voor de sn&lheid gevonden :

~-~----------t4.2.4)

Voor elke (n+2)T sample geldt dus :

n+2 TA TA
P2= X o + ~. r-(PA + (n+2) r-.PB) ---(4.2.5)

E E
. 1 TA

resp.: P2= 2T ( PA + 2PB • r-(n+2» ---------(4.2.6)
E E

Hierin zijn i ( di t is de berhalingsfrequenrtie van de baan-
E Tvoorspellingen ) en A/TE van te voren te berekenen in het

Floating-pointprogramma. Door de twee berekende constanten in

het "real time"-programma te gebruiken is de rekentijd voor de

interpolatie der baangegevens, ,waaruit p«n+2)T) en p«n+2)T)

zijn te bepalen, tot een minimumI ta beperken. Wel mQ~ten aan

ha·t begin van elk baan-element (periode TE) de waarden voor

PA en PB worden bepaald. Hiervoor is een relatie:C kort pro

gramma nodig, dat bovendien s·lechts &~nmaal per periode TE

moet worden doorlopen. Een analoge beschouwing geldt voor de

elevatie-baan. De grootheden worden daar aangeduid met y en q.

Door' de gelijke berekening is een subroutine ter gebruiken.
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4.31 Indeling van het regelprogramma

Omi de regelspanning overeenkomstig de formules (4.1.4) en

(4.1.5) te bepalen, kan de bewerking in twee delen worden ge

splitst. E~n deel, namelijk C
5

.xn ,kan pas na he~ nemen van de

(nT)-sample worden berekend. het andere kan tijdens het r~ge

len in de voorgaande sample-periode worden uitgewerkt. Dit is

te besc'houwen als een soort ini tialisatie van de regelspan

ning. De regelspanning m((n+l)T) kan in z'n geheel gedur~nde

de voorgaande sample-periode worden "gelnit.ialiseerd". Daar

door ontstaat voor de (n)-periade een andere indeling als

voor de (n+l)-periode.:Hoe deze indelingen er uit komen te

zien is in fig. 4.3.1 weergegeven, waarin niet. de 1ijden zijn

vermeld. Bij deze indeling de volgende toelichting.

Het moment waarop de antenne de satelliet moet gaan volgen

kan worden bepaald met behulp van een Itelectronische" wekkezr,

zoals in li t. 1 is beschreven, die bij de c'ompu1;er wordt neer

gezet. De hie:rbij b,ehorende klokgenera tor kan dan ook de klok

pulsen leveren, die nodig zijn om elke sample-periode te' star

ten. Na de startpuls geeft de rekenmachine een instructie om

de sample van x(nT) en y(nT) op te halen. In bet programma

wordt. hiervoor de instructie GETP gebruikt, welke zodanig is

sam1engesteld" dat na aankol1l1St bij de antenne-zijde de c'odeer

schakeling gestart wordt. Na ontvangst van de samples bere

kent de computer de spanningen C
5

.x(nT) en F
5

.y(nT), telt er

de "geinitialiseerde" spanningen bij op, zend de regelspannin

gen naar de antenne en terwijl de spanningen via de D/A_ con_

ver'tor (s) aan de ant.enne~stuurmo toren worden toegevoerd, kan

de computer de regel spanning voor de volgende sample-periodeé

"initialiseren". Hierbij behoren ook de termen ClO.x(nT) en

FlO.y(nT)r z~dat nu reeds de totale regelspanningen voor de

(n+l)T periode worden bepaald. Daarna wacht de rekenmachine

op de volgende stam"tpuls van de klok. Als die komt worden

eerst weer de samples opgehaald, want deze posities zijn voor

de berekening van de spanningen in de volgende (nT) periode

nodig als x( (n-l )T) en y( (n-l )T). Direct na ontvangst. van de
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Fig. 4.3.1 Indeling van het rekenprogramma VOOF' de

twee sample-perioden.
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samples kunnen de regelspanningen naar de antenne worden ver

zonden enz. Om een volgende nT-sample te kunnen imitialiseren

moeten zowel voor de azimuth als voor de elevatie de positie

en de snelheid voor (n+2)T berekend worden. Na deze bereke

ning volgt de '-initialisatie" van de regelspanningen en wordt

de volgende klokpuls afgewacht. Daar gedurende:: de ~ne sample

periode de termen CS.x(nT) en FS.y(nT), even later ook de tel!"'

men ClO.x(nT) en FlO.y(nT) worden bepaald, en tijdens de andere

periode de waarden voor p((n+2)T), p((n+2)T), q((n+2)T) en

q((n+2)T) worden berekend, zijn de rekentijden per periode on

geveev gelijk. We willen voor beide perioden dezelfde program

ma-delen gebruiken, zodat ervoor moet worden gezorgd,dat de

delen in vreschillende volgorde kunnen worden doorlopen. Voor

dit doel is het symbool COE ingevoerd, zodanig dat COE=O de

"n"-periode en COE=l de "n+l"-periode aangeeft. Zie ook het

flowdiagram,voor hen gehele regelprogramma, dat in fig. 4.3.2

is getekend.

Tpt nu toe is alleen gesproken over het berekenen van de re

gespanningen. We moeten echter eerst de nodige constannen C

en F bepalen uit de gegevens van de antenne-mount en de tijden.

Doordat er'naar is gesureefd het programma zo. algemeen mogelijk

te houden, zijn ook de tijden TA en TE nog te kiezen. In het

programma worden dan ook de mountgegevens en de tijden opge

vraagd, waarna met. behulp van een floating-point programma de

waarden voor alle C's en F's worden berekend en getypt. Daar

na treedt het eigenlijke regelprogramma in werking, waarbij aan

het begin de interrupt wordt aangezet en vervolgens de anten

ne in de "rusnpositie", dat is de positie overeenkomend met

het eerste van de in tabel II gegeven baanpunten, wordt ge

bracht. De antenne wordt in deze positie gehouden, doordat de

beginwaarde van N gelijk aan -1 is genomen. Zolang N=-l is,

blijven PA' PB' QA en QB gelijk aan 0, dus zijn P2 en q2 steeds

gelijk aan de bij de "rustperiode" behorende waarden. Wanneer

de al eerder genoemde "wekker" de puls voor "volgen" geeft,

wordt via de interrupt N=O gemaakt en begint de antenne de

baan van de satelliet te volgen. Als de "wekker" met de daar'"

aan verbonden klokgenerator' juist loopt, is op deze wijze te-
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V'ens het pll'ogramma gesynchroniseerd op de "real-time" van de

satelliet.

De ~~nmaal per periode TE voorkomende berekening van PA en PB

respectievelijk QA:en QB hee:f't zo'n kort programma nodig, dat

het kan worden uitgevoerd, ,terwijl de computer' op dQ~ te ont

vangen samples staaû te wachten. Het is wel niet mogelijk om

alle vier' cons~anten in ~~n wachtperiode te bepalen, maa~ dat

is op te lossen door tijdens de ee:us'tte sample-periode van elke

TE de waarden voor PA en PB' tijdens de tweede die voor QA en

QB te berekenen. Zie ook fig. 4.J.2. Er wordt nu wel bij de e

levatie een foutje ingevoerd, doch de interpolatie voo~ de

"baan-posities" geschiedt met behulp van J gegeven baanpunten,

en omdat genoemde fout juist in de Gmgeving van he~ middelste

baanpunt optzreedt, woll'dt die fout wel erg klein.

Aan het einde van elke programma-cyclus wordt N met I vermeeJrl

deJ:1d, totdat N= TE/TA is" dat is de maximale waarde voor N,

d~e volgt uit de gegeven tijden. In datr geval wordt N=O gemaakt

en kan de volgende periode van TE secondlem lleginnen. Het pI1"O

gramma blijft zo doorgaan tot q2 te klein W0Wiit om nog signa

len van dg- satelliet te kunnen ontvangen. In het programma is

de hiervoon'gestrelde voorwaardes '~Ö=îoo, hetgeen practisch o

vereenkomt met he~ laatste gegeven baanpunt in tabel II.

In verband met de vrije keuze van TA en TE is de ~kentijd van

het programma zo laag mogelijk gehouden. DaaJroID' is in heil pr0:

gramma voor de vermenigvuldigingen een floating-point routine

samengesteld, terwijl de optellingen in fixed-point notatie

worden uitgevoeIl'd. Vell'der is in het. pll'ogramma ook een bevei

liging opgenomen voor het ontbJreken van de eindpuls bij het

ontvangen van de samples. Kom~ de puls nie~ binnen een zekere

tijd, dan worden de samples nogmaals opgevraagd. Omdat de sam

ple nu te laat komt, ontstaat eFweliswaar een fout, maav' die

is kleiner dan wanneer de sample wegblijft. Bovendien worden

door de klokpuls de volgende samples weer op het juiste moment

genomen. He~ gehele regelprogramma is tenslotte in bijlage 5.
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Maak:
COE=O

Neen

Neen

Maak:
COE=l

"Initialiseer" de
regelspanningen.
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5

ox(nT),
F 5 ·y(nT)

respect. :C10.x(nT)

en F10.y(nT)

Neen

een
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Neen L-_~_---'
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Zet beginwaarden
voor 't programma.

Geef mountgegevens
Bereken en type
C en F •

n n

Zet interrupt aan.

Fig. 4.).2 Flowdiagram van het regelprogramma. Daar de tele

type van de computer alleen hoofdletters kent, komt N over

een met n uit de formules
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5. NABESCHOUWING

a. In het onderzoek is een methode onderzocht om de encoder

schijf uit lito 1 te kunnen aftasten. Er is een systeem uitge

werkt, dat in eerste instantie eenvoudig leek, en waarbij een

aantal veronderstellingen zijn gemaakt. Die blijken allen juist

te z-ijn, zolang we slechts ~~n fotocel beschouwen. We moeten

ons echter :Jr.ealiseren, dat er VOOl!" het uitlezen van de schijf

in totaal 2~ foto~ellen nodig z~n, die niet allemaal onder de

zelfde omstandigheden werken. Zo is met het gebruikte masker

en de toegepaste lamp (met een gloeispiraal van slechts 17 mm)

de lichtintensitei t voor alle cellen niet gelijk. Daar we bo

vendien voor elke 12 cellen ~~n lamp en '~n masker gebruiken,

is het niet eenvoudig om tegelijkertijd voor elke cel een dusda

nige belichting te maken, dat er een goed signaal wordt gevormd.

Bij de samenstelling van een gehele opnemer is het met enige

moeite gelukt om voor alle cellen op ~~n na (die van baan "8")

het gewenste signaal te krijgen. Daarmee is er echter nog geen

zekerheid dat met het verouderen van<Qe opstelling het signaal

goed blijft. Het signaal van baan "8" is niet goed te krijgen en

de verklaring hiervoor is:

Er wordt een buisvormige lamp gebruikt, die nabij de fittingen

van diameter verandert, zodat er bij die overgang een zeer wil

lekeurige lichtspreiding ontstaat, terwijl bij de barekening is

aangenomen dat het licht bij de glaswand rechtdoor gaat. De o

vergang ligt nu precies boven de banen "8" en "1", waarvan de

laatstgenoemde minder invloed van die lichtspreiding onder

vindt, omdat de baan-elementen veel groter zijn. Cel-"8" daar

entegen geeft een vervoll'Uld signaal, dat alleen is te corrige

ren door een langere lamp te gebruiken, met als risico dat dan

de hinderlijke spreiding boven een andere baan ligt.

Naast genoemde fout is er ook nog de invloed van de ene baan

op het signaal van de aangrenzende banen: in radiale richting

is de baan ongeveer 2 mm breed, de fotocel ongeveer 1 mmo Ten

gevolge van de spleet wordt de cel van een baan ook getroffen

door het licht, dat door de 2 aangrenzende banen kan worden

doorgelaten. ~Bij de' mee:Jr.' naa~ binnen gelegen banen is dit goed
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waar te nemen. Verder bleek het masker minder' gemakkelijk te

maken dan was verondell'steld, waardoor we tenslotte genoegen

hebben moeten nemen met spleten, die varieren van 37 tot

43 lUID, in plaats van de aangenomen 50 lUID. In vell'band met

de breekbaarheid zijn daarna de maskEl:l1S nie'lt o'p maat geslepen

maan' gesneden, hetgeen minder nauwkeurig is. Al met al volgt

de conclusie dat de keuze van het masker niet zo gunstig is.

Er moet een andere oplossing worden gezocht voo~ het maken

van de lichtstreep, waarbij:

I een meer homogene lichtverdeling over de cellen ontstaat

2 de constructie minder nauwkeurigheden eist

2 een bundel van evenwijdig licht wordt gevormd om de ge-

noemde f'out in de encoderschijf' te kunnen corrigereI!lJ.

Dit alles wijst op de toepassing van f'ibergeleiding.

b. De uitgang van de codeer-schakeling moet op een zender met

eem ingangsimpedantie van 75 Ohm worden aan:gesloten. Bij een

test is gebleken dat de uitgangsimpedantie van de versterker

VI te hoog en bovendien a-symmetrisch is, z,odat er tussen bei

de smakelingen nog eem; aanpassing moet worden aangebracht.

Verder geef't de te gebruiken ontvanger een signaal van I Vt_t

af, terwijl de decodeer-schakeling een signaal van ongeveer

7 Vt_t nodig heeft, liefst symmetrisch 00ll de "nul". Hier is

dus een versterker vereist.

c. Hoewel er' in het regelpll'ogramma over een klok is gesproken,

is deze nog niet in het systeem opgenomen. In plaats daarvan

is el!" een wachtlus gemaakt, waarmee de herhalingstijd kan wor

den ingesteld. Voor communicatie met een satelliet is echter

synchronisatie van de sample-tijd met de real-time noodzakelijk,

dus is een goede klok vereist. ,In lito 1 is er van uit gegaan

dat de klok bij de antenne stond opgesteld, in tiét opgestelde

regelprogramma is e'r van uit gegaaa dat de klok bij de computer

staat, en via een interrupt in het programma wordt gesynchro

niseerd. Wordt de klok b~ de antenne geplaatst, dan moet in

het. programma een kleine wijziging worden aangebracht, namelijk

in de instructies voor' het nemen van de samples.

~. Bij de antenne moet het ontvangen regelsignaal worden omge-
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zet in, een spanning. De regel spanning moet gedurende de gehe

le samlple-pe]j'iode op de stuursehakeling VaJm de an"tenne-moto

r'en blijven staan, dus zal de spanning moeten worden gehand

haafd. Dit kan op 2 manieren gebeuren:

1 in buf:fers aan de ingang Va1'1i de convertor

2 in hold-ci:rcuits na de convertor.

De eerrste methode vereist 2 D/A-c'onvertors" namelijk voor elke

c'oördinaa 11., ~~n. De tweede methode heeft aan ~~n c'onvertor ge

noeg" die voor beide coördinaten (na elkaar) kan worden toe

gepas t, maal!' dan wel 2 hold-circui ts noerUg.

Welk type convertor moet worden gebFUikt is als volgt te be-

redleneren:

De antenne moet het maximale toerental kunnen draaien wanneer

er wordt gere:geld. Voo]:?' de gegeven ops,telliDJg is dat ongeveer
6 omw/ 1 omw.min, hetgeen overeenkomt lDlet 10 --. Een satelliet gaatsec.
in ongeveer 20 min. (of' minder) voorbij~ en legt daarbij maxi-

maal 1800 af. Da 11. betekent circa 10
0

/ . , en vergelijken we
m:l.n 1

hiermee de maximale snelheid, dan volgt (10
0 = 36 omw.) de ver-

houding: 6: Ji ' Gf weIl: 216.

We hebben dus minstens een convertor nodig met; 8 bits aan de

digitale zijde. In verband met kleinere sprongen in ~e regel

spanning is een 10 bits convertor' geen overbodige luxe. Een

eenvoudige (en goedkope) convertor is samen t.e stellen m,et

een o'perational amplifier' en een laddernetwerk van weerstan

den. Uitgaande van een weerstand R voor

te bit, moet elk bit via een weerstand

sloteR, als:
. :. ; ~ ...,.

n= het maximale aantal bits van de convertor

x= de orde van het betreffende bit..

Deze eenvoudige convertor heef''t echt.er geen bu:ffers aan de

ingang, zodat er dan wel 2 covertors nodig zijn,. alsmede 2

hold-circuits om de gewens1re spanning gedurende een hele p-e

riode vast te houden.
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7. BYLAGEN

Om deze toestand te kunnen

handhaven moet het ingangs

signaal I zo groot zijn,
s

dat de vereiste I nl kan
D

blijven bestaan, dus

Is~ I Bl +I 2 -I l --(7.1.1)
VA- VBEI IERE

Rl Rl

gingsstroom door Tl :
V - V

I = I = A eEKl
Cl Cmax R

J
+ RF,

Heeft Tl een grote verster

kingsfactor BI ' dan geldt

voor de basisstroom :
I CI VA - VCEKI

I Bl = BI = Bl(R
J

+ RE)

=

Fig. 7.1.1 Het vereenvou

digde schema voor toestand a

r~~ _

Voor I l geldt ook

7.1 Berekening van de Schmitt-trigger

Voor het dimensioneren van de schakeling worden alle vier in

2.J.2 genoemde toestanden apart beschouwd.

Toestand a

De transistor Tl is in verzadiging. teruijl T2 is gesperd, zo

dat het schema uit fig. 2;J~1 kan worden vereenvoudigd tot

het schema volgens fig. 7.1.1 . Daarin is de basis-lekstroom

van T2 verwaarloosd, omdat Si-transistoren worden gebruikt.

Stel R4+R5»RE '

dan Geldt voor de verzadi-

R
s

dus wordt :

Evenzo volgt voor I 2 :

I 2 = =

Substitutie van I l , I 2 en IEl in vergelijking 7.1.1 geeft
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Om de trans~stor T 2 in deze situat~e gesperd te houden, moet

gelden : VB2 ~ VE

Daarnaast gelden in fig. 7.1.1 de betrekkingen:

, waardoor
en

I 4R4= VCEKl+VE-VB2

VB2
I 4 =IS= R

S

met als resultaat de voorwaarde

Toestand b

Het bij deze toestand behorende vervangingsschema is weergege

ven in fig. 7.1.2 • Voor dit schema geldt

want nu is Tl gesperd en T2
in verzadiging.

Uit de laatste betrekking

volgt :
VA-VB2

I B2= R
J

+R
4

-IS =

VA 1 1
= --- -V ( + - )R

J
+R4 B2 R

J
+R4 R

S

VA-VCEK2
I =1 =C2 Cmax R6+RE

VB2
1=--S RS

(IS+IB2 ) (RJ+R4}=VA-VB2

H~erin is VB2 gelijk aan

T 2 VA

_-:lcEK2

lIE VE

Fig. 7.1.2 Het vereenvou

digd schema voor toestand b

R
J lIJ

R4 114
I B2

----+

R
S

! V
B2

IS

zodat.



-58-

Om situatie b te kunnen handhaven, moet voor I B2 gelden

I
I ) C2max =
B2~ B

2

1
B·

2

Gecombineerd miet de vorige formule ontstaat de voorwaarde:

die te herleiden is tot :

(RJ+R4)(VBE2(RE+R6)+RE(VA-VCEK2»

Omdat R
5

een weerstand is, moet de noemer van (7.1.2) altijd

positief zijn, waaruit nog een voorwaarde volgt :

(VA-VBE2 )R6 - Jf
2

(RJ,+R4) (VA-VCEK2)
RE < ---------(7.1.5)

VBE2-VCEK2

Daar ook RE een weerstand moet zijn, zal van (7.1.5) de tel

ler positief dienen te zijn, zodat :

V -V
R 'B R A BE2 -R ----------------------------(7.1.6)

4 ~ 2 6 VA-VeEK2 J

Verder geldt in het algemeen voor de ingangsstroom :

Daar in deze toestand Tl gesperd moet blijven, dus I B1 =O, gel-

den de voorwaarden :

en

Deze voorwaarden zijn samen te herleiden tot

I ~(Rl + Rl) ~RE (V -V ) _ VRA ----------(7.1.7)
s 1 2 +R6 A CEK2 1
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De 2 laatste situaties geven de niet-stabiele omklaptoestan

den weer. In beide gevallen kan de vereiste ingangsstroom,

waarbij de schakeling juist omklapt, worden berekend. Het ver

schil tussen. die stromen geeft dan de schakelhya.teresis aan,

zodat de hysteresis is te elimineren door het verschil gelijk

aan nul te maken. Er ontstaat dan weer een voorwaarde voor

de schakeling. Om de ingangsstromen te kunnen onderscheiden

wordt de stroom, die de uitgang hoog maakt aangeduid ,:!ct I sh '

de andere,waardoor de uitgang dus' laag wordt gemaakt, met

I sl ' m! eerste komt voor in toestand c, de 2
e

in toestand d.

Toestand c

Nu is I
C2

=O, dus ook I
B2

=ü en gebruikmakend van het schema

uit fig. 2.J.l , volgt :

=

en

Hieruit volgt voor de collectorstroom :

I = VARS - VBE2 (RJ + R4 + Ri)
Cl RSR

J
+ RE{R

J
+ R4 +R

S

De ingangsstroom wordt dan :

I CI VBEl+VE
Ish=IBl+I2-Il= BI + R

2

VA-VBEI-VE

Rl

Met de gevonden waarde voor I CI is dit uit te werken tot

1
I =(

sh BI

VBE2(RJ+R4+RS))_ VA
RE (R

J
+R4 +RS) Rl +

+ ....!) --------------(7.1.8)R
2

Toestand d

Nu is ICl=O, dus ook IBl=O, zodat in fig. 2.J.l geldt

VA - VB2 VA- VBE2 - REI C2
I 4 = R

J
+ R

4
= R

J
+R

4
en VBE2 + REI C2

Us
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De vergelijking

van I 4 en IS :

( VARS'- VBE2 (RJ + R4 + R S )
I C2 = B2 RS(R

J
+ R4 )+ B2RE(RJ+R4+RS) )

Voor de stromen I l en I 2 geldt (zie fig. 2.J.l)

I
__ VA _ VEEl I C2RE VBl VBEl+IC2RE

resp. I = =
1 Rl Rl Rl 2 R2 R2

Daar in deze toestand voor de ingangsstroom geldt

, volgt:

I = R (...1:.sI E R
1

+VBEl(R
l

+ Rl) -----------------(7.1.9)
1 2

Om het verschil gelijk aan nul te maken, zijn er 2 oplossingon:

a. RSVA-VBE2(RJ+R4+RS)=Ü ~ waaruit volgt :

V
R,= BE2 (R + R4 ) ---------------------(7.1.10)VA-VBE2 J

b. (D~ +RE(R~ + R~) ).(RS(RJ +R4 )+B2 (RJ +f1,! +RS)H.E ) =

wat kan worden herleid tot

-B2 (H,,+R r +RS )
J 4
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Aangozien RE een weerstand is, moet de noemer van (7.1.11)

al t:ijd posi tief zijn, waa:rrui t nog een voorwaarde is af te lei

den. De eers te term, van de noemer moet zeker posi tief zijn

zodat moet gelden: B2R3-R3~R4 of B2-l~H4/R3

Dit betekent dat de te gebruiken transistor een voldoend

grote versterkingsfactor moet hebben.

Wordt aan de voorwaarde (7.1.10) voldaan, dan volgt uit

(7.1.9) voor de ingangsstroom bij het omschakelen

Is1=Ish= VBE1 ( ~l + ~2)-:~

----------------------(7.1.12)

Bij een waarde van I sh volgt hieruit

weerstanden Rl en R2 ' namelijk:

VBE2 - VA

Rl = R2Ish-VBE2 R2

de verhouding tussen de

Tenslotte is er nog een beperking voor RE' namelijk als T2 in

verzadiging is mag het uitgangssignaal, het "0" niveau, niet

boven een bepaalde waarde komen. Is de toeges taue 'vaarde

V Omax'
dan moet worden voldaan aan :

V 2 V +R I =Omax ~ CEK2 E C2max
R6VCEK2+REVA

R6+RE

met als voorwaarde voor RE :

V -V/ Omax CEK2
RE ~ R6 V - V

A Omax
----------------------(7.1.13)

Mat behulp "Van de afgeleide voorwaarden kan de schakeling

w.orden berekend, maar' in de toestanden c en d moet de scha

keling cumulatief' werken, dus dan moet de rondgaande verster

king groter dan 1 ~ijn. Om na te gaan waarvan de rondgaande

afhankelijk is, zal er een vergelijking voor worden afgeleid.

Daarbij wordt gebruik gemaakt van het schema, zoals is weerGe

geven in fig. 7.1.3 • De verbinding tussen de collector van

Tl en he t knooppunt van de w-eers;tanden R
3

en R
4

is verbroken.

Een stroomvariatie dICl in het knooppunt geeft via de terug

koppeling in de transistor Tl een stroom dI6l' en uit de ver

houding tussen deze twee stromen volgt de rondgaande verster

king.
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Rl III R
3 lI3 JI02

R
R4 I B2-s

4=----IBI: Iel -III
lIs

~-I
s lI2

VEI

VA

R2

VBl
RE lIE RS VB2

Fig 7.1.3 Het schema van de Schmitt-trigger

In de te beschouwen toestand zijn beide transistoren gelei-

dend. Voor de basisstroom van T2 geldt in

VA- R3 (ICI + I 4 ) - V B2
I B2= I 4 - I S= R

4

Met

en

VB2
I 4= I 5+IB2= R

5
+ I BZ

VB2= VBE2 + (ICl + I C2 )RE

fig. 7.1.3
V

R2
R

5

volgt dan •

1 1- + - )V
R4, RS DE2

Voor kleine variaties in de stroom kan VBE2 constant worden

verondersteld, zodat

~
RER

3 RE RE
R4

+ R4RS
+ RS

+ R4dIC2 = - dICl •
1 ~ RER3 RE RE
- + + + - + R

5
B2 R4B2 R4R5· R4

------(7.1.14)

Voor de stromen van Tl geldt Iél=Bl I B1

I Bl= I l +IS-I2= I
VA-VBl VBlen +

Rl R2s
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VBEI + RE (I6l+ I C2 ) , wordt

+I s -(VBEl+REIC2HR~ + ~2)

volgt voor de rondgaande versterking

'>lordeü I
s

dan volgt

en Vnl-'l constant verondersteld bij kleine variaties
.l.J I."

-----(7.1.15)

'vorden toegepast, met als voorwaarde

In verband met de toe te passen logische schakelingen, WRar

van de ingangssign.alen aan bepaalde eisen moeten voldoen,

worden de collector-weerstanden R
J

en R6 gelijk aan 1 kühm

genomen, De ingangsweerstand van de schakelin[; is de belas

tings,..eers tand van de fotocel, zodat voor de vervangings~"oer

stand R van de \veers tanden Rl en R2 geldt: R ~ 10 kOluIl • Als

transistor wordt de BCl07, of een aequivalente transistor,

gekozen, waarvan de benodigde gegevens zijn :

B=150

VBE ·=60n mV )) ) bij een collectorstroom van 5 mA.
V --')0') mV
CElC~·· ,

Evenals bij de logische schakelingen is de voedingsspanning

VA= +5,5 V.

Uit de voonvaarde (7.1.6) volgt dan voor R4 :

R4~150.l03. ~:g=g:~ - 10
3

=150.10
3

'.fe riemen R4 =10 kOhm.

Stel dat Va ~o,5 V is, dan geeft (7.1.13) voor R~max , ~

R /103 0,5 - 0,2 = 60
E~ . 5,5 - 0,5

Neem voorlopig: RE= 10 Ohm, dan volgt R
5

uit (7.1.4).
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Dus

= 9,3

Overeenkomstig (7.1.10) moet voor R
5

ook gelden:

0.6 (' 4 3)
R5 = 5,5-0,6 • 10 + 10 = 1400

met andere woorden: aan voorwaarde (7.1.10) is niet te vol

doen. Om de schake1-hysteresis te elimineren zal nauwkeurig

aan (7.1.11) moeten wo~den voldaan. Neem nu R,= 2,2 kOhm.

Uit (7.1.11) volgt dan voor RE:

R _ 2200(1000 + 10000)
E- 1 3 4 3

150.2200.10000(150.10 -10 -10 )-150.13200

,.;re nemen daarom RE= 10 Ohm.

Omda t RE een heel geringe invloed op R
5

heeft ( zie vergelij

king (7.1.4», blijft voor R
5

nagenoeg de gekozen waarde gelden.

Wanneer' I s1 = 50 /uA wordt gesteld, dat is ongeveer de helft

van het onder 2.2.3 berekende signaal, dan geldt voor Rl:

Met de voorwaarde :

volgt na uitwerking der beide

R1 R2 4
R R = 10

1 + 2
vergelijkimgen :

1000.2200+ 10(1000+12200)

2200(11000)+10(13200)

R2 = 10200 , neem R2 = 10 kOhm ,

en R1 = 490.103

In verband met de wens I s1 nog kleiner dan 50 /uA te doen zijn,

nemen we R1 = 220 kOhm •

Voor I volgt dan uit (7.1.2)
s
,5.5-0 • 2 ( 1 10) 5.5 0.6 7

Is~ 1010 150 +10000 - 220000 + 10000 5 /uA

waaraan zeker' is te voldoen.

Vanwege de mogelijke lange leidingen naar de fotocellen is het

gewenst in serie met de cel een weerstand van bijvoorbeeld

10 kOhm op te nemen.. De schake1in:g is immers ontworpen met de

voorwaarde van oscillatie, en met een c'apaci tei t in: de gevoe

lige basis-leiding kan de schakeling gemakkelijk gaan werken

als een osci11ator~ en dat is niet de bedoeling. (7.1.16) le

vert tenslotte voor' A
8
:

A = 1502 10(23000)

o 220.107 +1500(230000)

of . A = 2 , me tandere wo;orden: de open vers terking is> 1.o
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7.2 BYLAGE 2

FOCAL-PROGRAMMA VOOR BEREKENING BELICHT OPPERVLAK

L-i'JCi~L, 19ö9

(,j.l':l 1YPt. "Gf:..E.F: T; A,C,U,E IN HH-6 l"ÎETElo ti 11\] G/"\ADE.\J"!
('I.U:::>I "Ii' j-'LJl : l'.=l), )-'=1; IF TYPE: \~=1, P=O"!
I I .,:1 3 1 Y F' E "1"; i\,SK '1; 1 "A"; A A; T "B"; A U; 'I "C"; /).,. C
,;, I • ;,) L; I ' ,U " ; 1:\ IJ; 'I " I:. " ; A E; 1 " h' '; A ti; ; T " p " ; /).,. p, !
II.U:'! "UI:.1EfÜ...\JI.'.:: Ub; .sn1LiOLb\J : ZIE FIG. 2.-<1.3 "!!!
Cl. I UI "1\J 0 I J 2 ij 3 l) 4 IJ 5 J" !
, 1 • 2 ei I- J 1<: :\J =l:l,l; DO 2

[:}.2:> -1 '.f'!!
( 1 • :'ik' '1 YP I:. ~~5. 7, .. ï A" "", 'j A, !
tl.35 ïYPE 1.6,"C2'· "",C2,!
(:: I • Li(;! U UI j

\.'c~.lJl ::c.I jC'1=3.1 LHS9; .sl:.1 t31=8*Pl/li:)D; SEI Ol=ltj; SET 02=0
I ;'.U2 :JLl C1=C/FOJ::,(Ll); sE'I 11-\=F.sl\\J(bl)/FCd:::(Bl)
\ic~.U3 '::'EI J:3=[;; ::,/:.ï 0<1=[;); :;[1 0:'=(;); .'.::E10=0; ::,1:.1' C2=2SC0k'l*Hu
(:c.,okILI :::;i:.l X=:\JH\; '::;1:.1 XA=l(; SE1 Z=D*JA; IF (1-<I*E-X)2.20
() ,: • U5 I F (/,) ') • (" I; ::, El S =c;; DO J; .s El Ij 1=S;
l:;~.~UJ It' c.x.-;<*c:)9.kJ1; .':oEI '::;=0; sE'1 X=X-~?,*E; DO 3; SET 0=0+1
u L:' I U I I' (1. 5 - IJ ) :2. 1 1; ,::; El 0;'::=S; GO 1 J 2. ~l 6
U::. I 1 I I' (le,' 5 - J ) 2. 1 5; S El 0 3 = .s; GJ 'IJ 2 • k1 6
;2 ol 5 n (:5. 5 - J ) 2. 1 6; .s I:. 1 C) 4= S; GJ '10 2. (7' 6
~!ol6 H (L:.:'-0)9.()I; .:.:,t.1 05='::;; GJ10 2.06

I J ~: • 2 0 .'.:: l:. I X =X-tH E ; UJ :'H .'.::' E 1 X= X +8 *E; I F (- S) 2 • 0 ~), 9 • 0 I , 9 • (') 1

LiJ.iJl :"l,] XI=X-CI; .sET X2=;-(-E; ':'-ET X3=X2-Cl; SET Y=X/TA
03.05 TF (-X3)3.2~; IF (-X2)3.20; IF (-Xl)3.15;
,)3.1'::' IF (LJ-Y) 3.11; '::'EI S=S+X*Y/2; hETUHN
,; 3. I I (l T .'.::. =S +X*IJ - 0 *Z12; ].; E T ut\N
lJ3ol5 IF (Xl/1t\-u)~·:.ló; ::.El S=S+lHC1; Î\E:IUH,\J
D3. I 6 SEl .s=S- j; I f ~~ I ~:? *'I A; GO TO 3. 10
CJ3.2G 11" (X2/1A-U)3.21; SU S=S+lHZ/2-U*X2; Gu1J 3.15

I,) 3. 21 ::.; I:. T S=S- X ~,' f ~:I ~: '" '1 A; GO 10 3. I 5
U3.2S 11" (X3/1A-LJ)3.~\6; SET ::.;=5; I\E1UhN
,,3.26 .sU ~)=S+l(Jf2/2*TA; GO'IO 3.2C)

i9.01 SET 0=0; S['1 0=JI+J;2+03+04+05; '1 ~,~3,'''',:~,'' "; GOTJ 9.D2

;j 9 • çj 2 I F (- t. ) 9 • 0 3 ; I F (- [' ) 9 • 0 6 ; RE T LJr;.\)

1,)9.03 'I .:é::>,"",'JI," ",02," ",iJ3," ",J4," ",05,""; 1 7,6," ",0,

,:9 • US là_.l LJ, .. ~
.,)9.U(; St,l :J=J/I,JCU St.. l 'Jl=Jl/10l); St.l K=F,\JE~\(X.L\,F0,J,Fl,UI);

f.
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Cl E11.: F: T; A, C, D, E I l\J 1 (2) l' - 6 ME. TE j~ ,; BIN GF< A0 EN
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BE1EKENI~ DER SYMBOLEN: ZIE FIG. 2.Lj.3
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G~.U': 1; l\,C,U,~ J,\J lkJT-6 METE.:I~J B IN Gr;;ADEN
IV PLUl : ~~=O, P=I; IE" TYPE.: : \\1=1, P=0
J: 110 A:2Lj ll: 10.9 C: ~(() D: HJ00 E:96 \-.: 1 P:0
BETEKENIS DEk SYMBOLEN: ZIE FIG. 2.Lj.3
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25525
25535
25535
25Lj65
2539 Lj
2538 Lj
2538 Lj
25Lj54
25525
25535
25535
25Lj65
2539 Lj
2538Lj
2538 Lj
25454
25525
25535
25535
25Lj65
2539 Lj
2538Lj
2538 Lj

05
'1 =
'1 =
(1 ==
el ::

o =
el =
el ::
(I) =
'1 ::
'1 ::

'1 =
(i) =
o =
(I) ::

o ::
el ::

o =
o =
o ::
o =
C, ::
(I) ::

'1 ::
(I) =
(I) =
lZi =
o =
o ::
o =
o ::
o ::
o =
o =

1 Lj9 6 =
5982 =

= 12306 =
= 18652 =
= 23503 =
= 25362 =
= 2538 Lj =
:: 2538Lj =

o -
o =

o =

o =
o ::
o =
o =

o ::

el =
el =
o =

o ::
o =
o ::
el =
o =

Ç) =
el =
o =
'1 =

el =
el ::
'0 ::

el =
o =

1 Lj9 6 =
5982 =

123'16 ::
18652 =
23503 ::
25362 =
2538Lj ::
2538Lj ::
23959 =
195Lj3 =
13229

6883
1962

32
(I)

o

OLj03

o ::

o =
1.3 =
1.3 =
1.3 =
1.3 ::

o ::
o =
o =
o =
o =
o =
1.3 =
o =
1.3 =
1.3 ::

1.3 ::

o ::
1Lj9 6 ==

5982 ::
== 12306 ::
:: 18652 =
= 23503 =
= 25362 =

o :: 2538Lj =
C' :: 2538 Lj ::
o :: 23959 ::
o :: 195Lj3 ::
o :: 13229 ::
el = 6883::
el:: 1962::
'0 = 32 ::
o :: 0 ::
o :: 0 ::
o :: 0 ::

o ::
o =
o ::
o ::
o ::
o ::
o ::

el =
(i) =
k:l =
o =
o ::
Cl =

o =
el ==

o =
el =
1.3 =
o =
o ::

02

{1 =
'1 ::

1Lj9 6 =
S982 ::

= 123'06 =
= 18652 =
:: 23503 =
= 2S362 =
= 25384 ::
== 2 S38 Lj =
:: 23959 ::
:: 195Lj3 ::
:: 13229

6883
1962

32

() ::

o ::
k3 ::
o ::
o ::
o ::
o ==

o =
o ::
o ::
121 =
o ::
o ::
o =
o =

01

13229
6883
1962

32
(()

(3

o
o
(()

12) ::

121 ::

o ::
12) ::

kj ::

(3 ::

rJ =
1Lj9 6 ::
S982 ::

12306 ::
18652 =
23S03 =
25362 ::
2:;384 ::
25384 =
239 S9 ::
19543 ==

39 ::
40 ::

o =
1 =
2 =
3 =
Lj =
S =
6 =
7 =
8 =
9 ::

10 ::
1 1 =
12 =
13 =
1 Lj =
15 ::
16 =
1 7 =
18 ::
19 ::
20 =
21 ::

22 =
23 =
2Lj ::

25 =
26 =
27 =
28 =
29 ::
30 =
31 ::
32 =
33 ::
3Lj =
35 ::
36 =
37 ::
38 =

N

==

==

==

==

::

::

::

::

::

=

=

::

::

=

::

=

::

::

::

::

=

::

=

=

::

::

::

::

::

=

::

::

::

::

::

::

::

::

TA= kJ. 192570
C2= Lj82

*
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7.4 BYLAGE 4

LINKVERBINDING
AF TE REGELEN

/HAAL ELEVATIE-SPANNING OP
/INH. IN BUFFERS SR5-7

/WACHTLUS"OM BY AFWEZIGHEID
/ VAN "EI NDE ONTVANGST"
/ PRO GRAMMA TE VERVOL GEN
/ \,oJACH T OP "EI NDE ONTVAN GST""
/ ASSTAND AZIMUTH INLEZEN
/ACC HAD VERKEERDE POLARITEIT
/ ZET ASSTAND AZ 1MUTH WEG
/LEES ASSTAND ELEVATIE IN
/ COMPL. ACC
/ZET ASSTAND ELEVATIE WEG
/LEES LAATSTE 12 BITS IN
/COMPL. ACC
/ZET LAATSTE 12 BITS WEG
/OPNIEUI,o,' WACHTLUS GEWENST

/HAAL STUURSI GNAAL OP
/INH. IN BUFFERS SR8-10;BE-
/ GIN ZENDEN; ZET ONTVAN-
/ GER-FLAG

/HAAL AZIMUTH-SPANNING OP
/INH. IN BUFFERS SR2-4

/WACHTLUS VAN 10t-4 SEC

/HERHAAL PROCEDURE
/ GUNSTI G GEKOZEN BI TS

/BITS 0,,1 EN 2 ZYN STUURSIG
/ NALEN VOOR ANTENNE-ZYDE

/BEPAALT HERHALINGSTYD

WACHT

GA

ELAS

ELEV

AZAS

STUUR

AZIM

GETAL
TEL
TEL

STAS
GETAL

TYD
START

/V.D.GRAAF
/TESTPROGRAMMA VOOR GEHELE
/OOK GESCHI KT OM GEDEEL TEN
IOZ1=6331
IOZ2=6332
I OZ 4= 6334
OSF=6341
IOR2= 6342
IOR4=6344
CLA CLL
TAD
IOZI
CLA CLL
TAD
IOZ2
CLA CLL
TAD
IOZ4
CLA CLL
TAD
DCA
I SZ
SKP
JMP
OSF
JMP
CMA
DCA
IOR2
CMA
DCA
IOR4
CMA
DCA
TAD
IAC
SZA
JMP
JMP
5555
3333
7222
0000
0000
0000
7750
o

WACHT"

START"

GA"
TYD"

AZIM"
ELEV"
STUUR"
AZAS"
ELAS"
STAS"
GETAL"
TEL"

7300
1236
6331
7300
1237
6332
7300
1240
6334
7300
1244
3245
2245
7410
5231
6341
5214
7040
3241
6342
7040
3242
6344
7040
3243
1244
7001
7440
5232
5200
5555
3333
7222
0000
0000
0000
7750
0000

TESTPROGRAMMA VOOR DE CODEER-DECODEER-SCHAKELING

*400

0400
0401
0402
0403
0404
0405
0406
0407
0410
0411
0412
0413
0414
0415
0416
0417
0420
0421
0422
0423
0424
0425
0426
0427
0430
0431
0432
0433
0434
0435
0436
0437
0440
0441
0442
0443
0444
0445

*



/WACHTTYD VAN 10t-4 SEC

/DE FLAG WORDT GEZET
/WACHT OP EINDE ONTVANGSTIEN
/ LEES EERSTE 12 BITS IN
/COMPL. ACC
/ZET EERSTE 12 BITS WEG
/LEES VOLGENDE 12 BITS IN
/ COMPL. ACC
/ZET TWEEDE 12 BITS WEG
/LEES LAATSTE 12 BITS IN
/ COMPL. ACC
/ZET LAATSTE 12 BITS WEG
/MAAK WACHTLUS

ELAS

AZAS

STAS
GETAL

/TESTPROGRAMMA ONTVANGER-FLAG EN BUSDRIVERS;
/AAN ANTENNE-ZYDE PULSGENERATOR AANSLUITEN
CLA CLL
IOZ4
OSF
JMP .-1
CMA
DCA
IOR2
CMA
DCA
IOR4
CMA
DCA
TAD
IAC
SZA
JI"lP • - 2
JMP BEGIN /HERHAAL DE PROCEDURE
/CONTROLEER INHOUD VAN AZASIELAS EN STAS

*450

0450 7300 BEGINI
0451 6334
0452 6341
0453 5252
0454 7040
0455 3241
0456 6342
0457 7040
0460 3242
0461 6344
0462 7040
0463 3243
0464 1244
0465 7001
0466 7440
0467 5265
0470 5250

*

SYMBOL TABLE

AZAS 0441
AZIM 0436
BEGIN 0450
ELAS 0442
ELEV 0437
GA 0431
GETAL 0444
IOR2 6342
IOR4 6344
10 Z1 6331
IOZ2 6332
IOZ4 6334
OSF 6341
START 0400
STAS 0443
STUUR 0440
TEL 0445
TYD 0432
WACHT 0414



7.5 BJLAGE 5

REGELPROGRAMMA

-12-

IV. D. GfçAAF
IPROGRAMMA VOOR HET BEREKENEN VAN HET
I S TUUH SI GI'\J AAL I N DI GITAL E va RM

ISYMBOLEN:
F~XT=0000

FADD=1000
FSUB=2000
H1PY= 3000
fo- DI V= 4000
FGET=5000
FPUT= 6000
EXP=0U06
MUY= 7405
N1\11 = 7 4 1 1
SHL=7413
ASj~= 7415
LSR= 741 7
['.1 QL= 7421
SCA= 7441
i~QA=7501

CMF=6203
CSF=6311
CCF=6312
IOZI=6331
IOZ2=6332
I OZ 4= 6334
OSF=6341
IOR2=6342
SET3= 7325
F!XTAB

IINTERUPT-PROGRAM* 1
13001 6203
0002 5777

*5
0005 7400
0006 7200
0007 5600

CÎ''1F
J:-1P

7400
7200
5600

CLOCK IINTERUPT,TO CLOCK

*3000 I INVOER SYSTEEM-CONSTANTEN
3000 6046 STAJn, TLS
3001 7344 CLL CLA CMA RAL I SET - 2
3:~02 3277 DCA AZEL I CHO I CE FOR AlE
3003 1300 TAD AZEL+l
3004 3010 DCA 10 I ADDRESS OF SYMBOLS
3005 1301 TAD AZEL+2
3006 3303 DCA ADR I ADDRESS-M EM. OF DA
3007 1302 TAD AZEL+ 3
3010 3313 4 DCA ADR+l IADDRESS AlE

*



3011 1 3f:) 5 TAD M4
3012 3~306 DCA TEL ICHOICE FOH DI J/KI T
3(1) 1 3 1410 BEG .. TAD I 10 IDATA INPUT
3(1) 14 4271 JMS TYPE ITYPE D/J/K/T
3015 1 7(t) 4 TAD I ADR+1
3k) 16 4271 JivJ S TYPE ITYPE AlE
3017 131 1 TAD IS
3020 4271 JMS TYPE ITYPE =
3021 4405 JMS I 5 I FL. PO I NT INPUT
3022 LI407 JMS I 7 I FL. PO I NT INTERPR.
3023 6703 FPUT I ADk
3(t124 o eH) (I) FEXT
~302 5 7325 SET3
3026 1303 TAO ADR
3027 3303 DCA AD1~ INEXT MEM. ADDRESS
:3{:) 30 2306 I SZ TEL IMORE DATA?
~)0 31 5213 Jl'vJP BEG
3032 1305 TAD M4
3033 10 Hl TAD 10
3034 3010 DCA 10
3035 2304 I SZ ADR+1 I ADD. OF E
3036 2277 I SZ AZEL
3037 521 1 JMP BEG-2
3040 13(') 7 TAD I S- 2
3041 Lj271 JMS TYPE
:3042 1310 TAD I S- 1
30Lj3 4271 JMS TYPE
3044 5777 JMP PRAZ IPR<OGRAM)AZ<IMUTH)
3045 o f2HiJ Cl OUT .. 0 I TYP E: C1- C5; F 1- F 5
3(-) 46 3303 DCA ADR IADD. CONSTANTS
3{1J 47 7240 STA
3050 1305 TAD M4
3051 7r2l04 RAL 110 COi\JSTANTS
3052 3306 DCA TEL
3(-) 53 4407 PRINT .. JI"1S I 7
3054 5703 FGET I ADR
3055 0000 FEXT
3056 441~ 6 Jtv}S I 6 ITYPE CONSTANT
3057 7325 SET3
3060 1303 TAU ADr~

3iJ 61 3303 DCA ADR I AUD. NEXT CONSTANT
3:162 ~~30 6 I SZ TEL
3063 ::]253 J!"1P PFdNT
3064 1310 TAD I S- 1
3n6S 4271 Ji'1S TYPE
3066 1307 TAD I S- 2
;3lJ 67 LI271 Ji'l S TYPE
3070 5645 Ji"lP I OUT lGO BACK TO PRO GR,(\i"l

3tJ 71 0000 TYPE.. U
3(;)72 6041 TSF
3073 5272 JMP • - 1
3074 6046 TLS
3075 7200 CLA
3076 5671 JI"1P I TYPE

*
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3077 000'~ AZEL, 0
3100 31 1 1 1 S
3101 3120 DA
3102 3116 DA-2
3103 0000 ADR, 0
3104 0000 0
3105 7774 ['IJ 4, -4
3106 0000 TEL, 0
3107 0215 215
3110 0212 212
311 1 0275 IS, 275
3112 0304 304 /0
3113 0312 312 /J
3114 0313 313 /K
3115 0324 324 /T
3116 0301 301 /A
311 7 0305 305 /E
3120 0000 DA, 0.;
3121 0000 0.;
3122 0000 0
3123 0000 JA, 0.;
3124 0000 0.;
3125 00\7.10 0
3126 0000 KA, 0.;
3127 0000 0.;
3130 0000 0
3131 0000 TA, Cd
3132 000(21 0;
3133 0000 0
3134 0000 DE, 0.;
3135 0000 0;
3136 0000 (5

3137 0000 JE, 0.;
3140 0000 0.;
3141 0000 0
3142 0000 KE, 0.;
3143 0000 0;
3144 0000 0
3145 0000 TE, 0.;
3146 0000 0;
:3147 0000 0
3177 3200

*3200 / BEI\EK EN I.\J G AZIMUTH- CON STAN TEN
3;~00 4407 Pi~AZ, JM5 I 7 /FL. P. INTERPR.
3201 ';]777 FGET DA /5ET . A=- D. T/ J.
3202 4776 FDIV JA
3203 3775 FMPY TA
3204 3314 FMPY MIN
3205 6322 FPUT A
3206 0326 EXP A / A3=EXP A

3207 6336 FPUT A3

;-1<
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3210 5317 FGET EEN 1 A0 = C1- A3) 10
3211 2336 FSUB A3
3212 L1777 FOIV DA
3213 6325 FPUT A0
321L1 3776 Fl'1PY JA 1 A1=J.A0
3215 6330 FPUT Al
3216 577'::; FGET TA 1 A2=KC T-A1 )/0
3217 2330 FSUB Al
3220 377L:J Fï'1PY KA
3221 L:J777 FDIV OA
3222 6333 FPUT A2
3223 5325 FGET A0 1 AL:J=K.A0
3224 377L1 FMPY KA
3225 6341 FPUT A4
3226 LI333 FDIV A2 1 C3=-A4/A2
3227 3314 FMPY MIN
3230 6773 FPUT C3
3231 5341 FGET A4 1 B= T. A4
3232 3775 FlvlPY TA
3233 6344 FPUT 8
3234 5333 FGET A2 1 H=A2-B
3235 2344 FSUB B
3236 6347 FrUT R
3237 5336 FGET A3 1 C1=A3/R
3240 4347 FDIV h
32 ij 1 6772 FrUl Cl
3242 6771 FPUl C6 1 C6=A3/R

3243 5317 FGET EEN 1 CL1=1/(BC3)

3244 LJ34L1 FDIV B
3245 4773 FDIV C3
3246 6770 FPUl C4
3247 5347 FGET R 1 C 7= - F{ t 21 ( Al. ALl)

3250 4330 FDIV Al
3251 3314 FfVIPY MIN
3252 4341 FDIV A4
3253 3347 FMPY R

3254 6767 FrUl C7
3255 3772 FMPY Cl 1 C2= C 7C 1- B. Cl)

3256 3344 FMPY B
3257 3314 FCV1PY MIN
3260 1767 FADO C7
3261 6766 FPUl C2
3262 3772 Fi'lPY Cl 1 C5= - C1+ Cl. C2) 1 B

3263 131 7 FADD EEN
3264 LI344 FDIV B
326'::; 3314 fi\1PY MIN

3266 6765 FPUl C5

3267 533EJ FGET Al 1 C9=AlIB-C4

3270 /~3L1L1 FDIV B

3271 27713 FSUB C4

3272 6764 FPUl C9

*



-76-

3273 :>771 FGET e6 I C10=A3<1+C6.C7)/B
3274 3767 FMPY C7
3275 131 7 F l-\DD EEN
3276 3336 FMPY A3
3277 4344 FDIV B
331010 6763 FPUT C10
3301 5317 FGET EEN I CS=A31 < 11 C3- Al)
33102 4772 FDIV Cl
33103 23310 FSUB Al
3304 6762 FPUT CS
33105 5336 FGET A3
3306 4762 FDIV CS
33107 6762 FPUT cs
33110 0000 FEXT
3311 1352 TAD ADCI
3312 L17 61 JMS OUT ITYPE CON S TAi'J TS
3313 5760 JI'1P PREL IPfH 0 GRAM) EL <E VA TI 0 N)
3314 01001 MIN .. 1 ;
3315 60100 600(~;

3316 0000 0
3317 0001 EEN .. 1 ;
3320 2008 20100;
3321 00100 0
3322 01000 A.. 0;
3323 10000 10;
332L) 10000 10
3325 10000 A0 .. 0;
3326 0101010 (~ ;

3327 1010100 (1

3330 00100 Al .. 10;
3331 101000 0;
3332 100010 C)

3333 101000 A2 .. çj;

3334 10000 10;
3335 IOlOl';)0 0
3336 000'" A3 .. 0;
3337 010010 0;
3340 10101010 0
3341 0101010 A4 .. 0;
3342 08810 8;
3343 0000 0
3344 10101010 B.. 10;
3345 0100(1 fH
33Ll6 100100 10
3347 UlJ00 )~ .. 10;
3350 eiJ(!J00 0;
33:>1 00100 10
3352 36100 ADCl .. Cl
33MJ 3408
3361 3045
3362 3625
3363 3633
3364 36310

*
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3365 3614
3366 3603
3367 3622
3370 361 1
3371 3617
3372 3600
3373 3606
3374 3126
3375 3131
3376 3123
3377 3120

3400 /BEREK EN I NG ELEVATIE-CONSTANTEN
3400 4407 PEEL, J[v1 S I 7 / FL. P. INTERPH.
3401 5777 FGEl DE / SET : E==-O.T/J
34(")2 4776 FDI \/ JE
3403 3775 F'I'-1 PY TA
3404 3774 FMPY MIN
3405 6315 FPUT E
3406 0317 EXP E / E3==EXP E
3LJ07 6331 FPUT E3
3410 5773 FGET EEN / E0=={ l-E3)/0
341 1 2331 FSUB E3
3412 4777 FDIV DE
3413 6320 FPUl E0
3414 3776 Fi'1PY JE / El==J.EIZI
3415 6323 FPUl El
3416 5775 FGET TA / E2=K(T-El)/0
3417 2323 FSUB El
3420 3772 FMPY KE
3LI21 4777 FOIV DE
3422 6326 FPUl E2
3423 532~~ FGEl E0 / E4=K.EIZI
3424 3772 FMPY KE
3425 6334 FPUT E4
3426 4326 FOIV E2 / f3=-E4/E2
3427 3774 FMPY MIN
3430 6771 FPUT F3
3431 5334 FGET E4 / G== T. E4
3432 3775 FMPY TA
3433 6337 FPUl G
3434 5326 FGET E2 / S=E2- G
3435 2337 FSUB G
3436 6342 FPUl S
3437 5331 FGEl E3 / Fl==E3/ S

3440 4342 FDIV S
34LJI 677U fPUl Fl
3442 6767 FPUl F6 / F6=E3/ S

3443 5773 FGET EEN / F4=1/(G.F3)

3444 4337 FDIV G
3445 4771 FDIV F3
3446 6766 FPUT F4

*
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3447 5342 FGET S / F7=-S1'2/( El. E4)
34~j0) 4323 FOI V El
3451 3774 FMPY MIN
3.1152 4334 FOI V E4
3.iÓ3 3342 FMPY S
3454 6765 FF'UT F7
3455 3770 FMPY F1 / F2=F7(I-G.F})
3456 3337 FMPY G
3457 377 Lj Fi''ÎPY MIN
3460 1765 FADO F7
3461 6764 F'PUT F2
~)462 3770 FMPY F1 / F5=-( I+Fl.F2)/G
3463 1773 FADD EEN
3464 Lj337 FDIV G
3465 3774 FMPY MIN
3466 6763 FPUT F5
3467 5323 FGET El / F'9 =E 1/ G- F 4
3LJ70 4337 FDIV G
3Lj71 2766 FSUB F4
3472 6762 FPUI F9
3473 ':J767 FGET F6 / FI0=E3(I+F6.F7)/G
3.1174 3765 F."iPY F7
3475 1773 FADO EEN
3476 3331 FMPY E3
3477 4337 FDIV G
3'j00 6761 FPUT F10
3 'j~) 1 '::>773 FGET EEN / F8=E3/( I/F3-El)
3'::>02 477'0 FDIIJ Fl
3'::>03 2323 FSUB El
3504 6760 FF'UT F8
3505 5331 FGET E3
3'::>06 4760 FDIIJ F8
3'::>07 6760 FPU'I F8
3510 6000 FEXT
3511 131 LJ TAD ADFI
3512 4757 JMS OUT /TYPE COL\! S TAN TS
3'::>13 5756 JiVJP SETMN / SET MAX. SAMPLES
3514 3636 ADF 1 ~ F 1
3515 0000 E~ 0;
3516 0000 0;
3517 0000 0
3520 (J(100 E0~ 0;
3521 0000 0;
3522 0000 0
3523 0000 E 1 ~ 0;
3524 0000 0;
3525 D000 U
3526 0000 E2~ (1 ;

3527 0000 0;
3530 0000 (:>_J

3531 0000 E3~ 0;
3532 0000 0;
3533 0000 kJ

*
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353LI 0v)01:) I::LI~ 0;
3535 0kJOO 0;
3536 (1000 0
3537 0((100 G~ 0;
3540 0000 0-, J

3541 0000 0
3542 0000 S~ 0;
3543 0000 0;
3544 0000 0
3556 3700
3557 31J 45
3560 3663
3561 3671
3562 3666
3563 3652
356LI 3641
3565 3668
3566 3647
3567 3655
3570 3636
3571 3644
3572 3142
3573 3317
3574 3314
3575 3131
3576 3137
3577 3134

3600 /SYSTEEM-PARAMETERS
3600 0000 C1 ~ 0;
3601 0000 0;
3602 0000 vl
3603 0000 C2~ 0;
3604 0000 0;
3605 00(iJ0 0
3606 0.000 C3~ 0;
3607 0000 0;
3610 0000 ()

3611 0000 C4, 0;
3612 0000 0;
3613 0000 0
3614 00010 C5, 0;
3615 0000 10;
3616 0D00 0

3617 (:J000 C6, (J;

36210 0000 0;
3621 0000 l1

3622 0000 C7 ~ 0;
3623 010010 0;
3624 01000 0

3625 0000 CS, 0;

3626 0000 0;

3627 10000 0

*
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3630 IJ Ql Q) kJ C9" Cl;
3631 0000 0;
3632 0000 (ij

3633 0000 C10" 0;
3634 0~)00 0;
3635 13000 Cl
3636 0000 F 1" 0;
3637 0000 0;
3640 0000 (ij

3641 00("0 F2" 0;
3642 0000 0;
36 LI3 0000 0
3644 1J0100 F3" 0;
3645 0000 0;
3646 0000 0
3647 0000 FLj" 0;
3650 00210 (2) ;

3651 (()(2J 21 0 ((:1

3652 0000 F5" 0;
3653 0000 0;
3654 00(iJ0 0
3655 0000 F6" 0;
3656 (1)000 0;
3657 21000 0
3660 0000 F7" 0;
3661 0000 0;
3662 0000 0
3663 0000 F8" 0;
3664 0000 (2) ;

3665 0000 0
3666 0000 F9" 0;
3667 0000 0;
3670 0000 0
3671 0000 F10" 0;
3672 0000 0;
3673 0000 0

*3700 IBEREKENING 1/TE EN TEl TA
3700 4407 SETMN" JMS I 7
3701 5777 FGET EEN
3702 Ll776 FDIV TE
3703 6324 FPUT FREQ I FREQ. OF ORBIT DATA
3704 3775 F~1PY TA
3705 6327 FPUr TATE I T/TE FOR ORBIT
3706 ':J777 FGET EEN
37'J 7 4327 FDIV TATE I SAMPLESI DATA PERIOD
3710 C:l000 FEXT
3711 1044 'fAD 44
3712 3361 DCA EXPON I EXPONENT FOR FIXP.
3713 1046 TAD 46
3714 7421 MQL

i:
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3715 HJ'ó TAD 45
3716 3774 DCA MULT ITE/T IN MQ AND MUL T
3717 4333 JMS FIXP
3720 1774 TAD MUL T
3721 7041 CIA
3722 3773 DCA MN IMAX NUMBER OF SAMPLES
3723 5772 JMP RUN I TO CONnWL PRO GRAM
3724 0000 FREQ .. 0;
3725 0000 0;
3726 0000 0
3727 00'10 TATE.. 0;
3730 0'100 0;
3731 0000 0
3732 0013 C11 .. 13
3733 0000 FIXP .. 0 I SUBR. CONVERT TO F!XP.
3734 1361 TAD EXPON
3735 7'141 CIA
3736 1332 TAD Cl 1 INUMBER FOR SHI FTS
3737 7440 SZA INUMBER=0?
37LI0 5342 JMP .+2 INO
3741 5363 JMP MAX-l IYES.. GO BACK
3742 7500 SMA INUMBER<0?
3743 5355 JMP .+12 INO
3744 7001 IAC IYES
3745 7500 SMA I TOa MANY SHI FTS Ta
3746 5351 JMP .+3 I LEFT: o VERFLO ~~

3747 1364 TAD MAX
3750 5362 JI"IP MAX-2
3751 1774 TAD MULT
3752 7413 SHL 11 SHIFT TO LEFT
3753 (')(j 00 0
3754 5362 JMP (VJAX-2
3755 1 771 TAD MI 1 CO RRECT NUMBER FOR
3756 3361 DCA .+3 I SHI FTS Ta RI GHT
3757 1774 TAD MUL T
3760 7415 ASR
3761 0000 EXPON .. 0
3762 377'l DCA MUL T I FIXED PFWDUCT
3763 :>733 JlVJP I FIXP
3764 3777 MAX .. 3777
3771 4123
3772 4000
3773 4340
3774 4713
37"15 3131
3776 3145
3777 331 7

*
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.IJL) () l'J I.sTUUJ\-PJ~O GhM1iVJA
/~0'10 7300 hU,\) .. CLA CLL
/~CJ kj 1 1326 TAD ADXO+ 1 IADDRESS OFWI T
LiU02 301 ::i DCA 1 5
40 C'l3 1325 TAD ADX0 1 AD( DHESS) Xv)
4D (iJ 4 3016 DCA 1 6
LI005 3777 DCA PA 1 I N I TI AL 1 SE P AND 0
·.:j006 3776 DCA PB
LiG 0 7 3775 DCA QA
LiO 1(J 377Li DCA QB
LjÇ11 1 1773 rAD OHBA
ijO 12 3772 DCA XO IREST-POSI nON AZIM.
/~O 1 3 1 771 TAD ORBE
ilCl 1 il 3770 DCA Y0 IF~EST-POSITION ELEV.
14015 6001 ION 1 SET INTEj~UPT

4016 71Li4 CLL CIVlA }<AL 1 SET -2
LJ017 3331 DCA N 1 INI TI ALl SE N
4020 3333 DCA COE IC(HOICD o (DO) o i~ E(VEN)
4CJ21 1327 TAD ADX0+2 IADDRESS AZP00
LJ0;22 3v) 1 ~3 DCA 13
Lj023 1330 'f/:\D ADX (1+ 3 IADDRESS CONSTANTS
Lj024 301 7 DCI-I 1 7
4025 2331 I ~:;Z N
4D26 7000 NOP
4027 7300 GO .. CLA CLL
LJO 30 132LJ Tf\D GETP 1 SI GI\JAL: GE T P(OSITIONS)
LJe33 1 6334 IOlLJ 1 THANSM 11 T; SET RECEI-
4032 7300 CU\ CLL 1 VEr\:- FLA G
4833 1331 HW N
LJO 3 LJ 7LJ5iJ SNA 1 "N= 0 ff_ SA,VlPL E?
LJyJ 35 LJ767 JÎ/IS Of':Cf~ IYES.. SEl PA AND PEl
LjU36 1323 T/\D MI INO
4e! 3 7 7LJS0 SNA 1 "N= 1 ff_ ~AMPLE:?
Lik) 40 4766 .jiVi S o r~CE IYES .. SET UA AND OB
LIk) LJ 1 730iZJ CLA CLL
LJO LJ2 1333 T/~D COE INO
4(JLJ3 701 (~ I<AK 1 SET L I N!< : OUD o F~ EVEN
LJlJ LJ LJ 1365 "rAD ( 7750
LJi3 LJ 5 3332 DCA TIME ITIME-LOOP.. IF F<ECEI VEJ':-
40il6 2332 I SZ TIME 1 FLAG IS i\JO T F~ESET

LI047 7410 SKP
LJk.'J 50 5227 JÎI}P GO 1 GET NEl" SAMPLE
-<1051 63LJI OSF 1 l'iAI T FO}~ HECEI VEI'<- FU\G
LJ052 52Lj6 Ji"1P • - LJ

LJO 53 70 LJO CMA 1 SET ACC. PtJLAfU TY
/jO 5/, 7 Lj3() SlL 1 EvEN SA:V1PLé: ?
L;2) 55 576LJ JiVlP 000 INO .. GO TO ODD

LI[;56 3763 DCA AZP00 1 STO RE IN ('-\.zPOvJ

.:,u~ 7 63 112 I üJ~2

.:.JU 60 71 LaJ Ci'JA CLL
4l) 61 3762 UCA ELP00 1 EL E VATl 0 [\1 IN ELPOO

i4G 62 'IC) LjL: C("'IA f~AL 1 SET -2
~~CJ 63 3334 UCA COUNT 1 CHO I CE ELEVATI ON

*
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LK16 "I 1Lil 7 Mkl .. 1/\0 1 1 7 1 EXPON EN '1': CS OR F'5
LjD65' ~37 61 DCA EXPON
Ljl:'Î66 710vJ CLL
-4067 1 -41 7 TAD I 1 7 IMANTI SSE: C5 OR F'5
-4070 3760 DCA MUL T
-4071 1-413 TAD I 13 I AZP00 O!~ ELP00
-4[J 72 -4757 JlYl S MPLY IC5.X(ND OH F5.Y(ND
-4ki) 73 1-413 TAD I 13 lAVO MAZ OR MEL
-407-4 7-430 SZL 10 VERF'LO ('i?

4075 72-40 STA IYES
-4076 3-413 DCA I 13 I STO RE IN AZCV OR ELCV
-4077 233-4 I SZ COUNT I ELEVATI ON DO IN G?
-4100 7-410 SKP
-4101 5306 JMP • + 5 IYES
-4102 1356 TAD (003-4 INO
-4103 101 7 TAD 1 7
Ll1 Cl-4 3017 DCA 1 7 IADDRESS F5
41 (j 5 526Lj JMP M0 I SET F'5.Y(ND
-4106 1755 SEND .. TAD AZCV 1 GET CON TROL- VOL TAGES
-4107 6331 IOZ1 I AND SEND AWAY
-41 10 7300 CLA CLL
-41 1 1 175-4 TAD ELCV
41 12 6332 IOZ2
-41 1 3 7300 CLA CLL
-411-4 1335 TAD SETAD
-41 1 5 633-4 IOZ-4
-41 1 6 730(i) CLA CLL
-41 1 7 1333 'rf~D COE lEVEN SAMPLE DO I N G?
-4120 7650 SNA CLA
-4121 5753 JMP INAZ IYES
-4122 5752 J!'JP INIT INO
-4123 7777 MI .. - 1
-412-4 2000 GETP .. 2000
-4125 L1655 ADX0 .. XO
L1126 2kJ00 ORBA
Lj127 -4526 AZPO 0- 1
-4130 3613 C5- 1
-4131 (~000 N .. 0
Ll132 0000 TU-1E .. 13
-4133 rJ000 COE .. 0
-413-4 01300 CO UNT .. (:)

-4135 -4000 SETAD .. -40130
LllS2 -4200
Ll1S3 -4-400
Lil 54 -453-4
-4155 4531
-4156 003-4
4157 -466-4
Ll160 -4713
-4161 3761
-4162 -4532
-4163 LlS27
.<J16Lj -4521

*
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4165 7750
'1166 4637
4167 4600
4170 4660
41 71 2100
4172 4655
4173 2000
4174 4662
4175 4661
4176 4657
4177 LI656

L4200 / I N I T Ii-\L I SEIn N G VAN DE
4200 7300 I NI T.. CLA CLL / STUURSPANN 1N G
4201 7325 SET3
Lj202 1777 TAD N /N+3
4203 7417 LSH
4204 0000 0
4205 741 1 NMI /NORMALI SE
4206 3217 DCA MULY
4207 7441 SCA
4210 7041 CIA /TO GET EXPONENT
421 1 1776 TAD C1 1 /THE EXPONENT!
4212 7001 I AC /CAUSED BY LSR
4213 1775 TAD TATE /EXPONENT TATE
4214 3341 DCA EXPO / EX PO NEN TOF PRODUCT
4215 1774 TAD TATE+ 1 /MANTI SSE TATE
4216 742~ I'·JQL MUY
421 7 0000 MLJL Y.. 0
4220 741 1 NMI
LJ221 3217 DCA MULY / ( N+ 3) TA/ TE
LJ222 ïLj41 SCA
4223 7041 CIA / CO RRECTI ON EXPONENT
Lj224 1341 TAD EXPO
4225 3341 DCA EXPO /EXPONENT PRODUCT
LI226 1342 TAD ADPO
4227 3343 DCA PO /ADDRESS PB (PA AND X0)

4230 1344 TAD P202
4231 3014 DCA 14 /ADDRESS P2 AND DP2
4232 71 Lj4 CLL CMA RAL / SET -2

4233 3345 DCA TEL 1 /CHOICE ELEVATION
4234 121 7 TAD MULY
4235 3773 DCA MULT / (N+3) TA/TE

4236 1341 TAD EXPO
4237 3772 DCA EXPON / EXPONENT fQR MPLY

4240 1743 TAD I PO /PB
4241 4771 Ji'lS MPLY
4242 3346 DCA POl /PB. (N+3) TA/TE
424 3 724(J STA
Lj244 1343 rAD P8
L!2L!5 3343 DCA P6l /ADDRESS PA

*



-85-

/I;.~ /16 1 :3 i 16 l/\U PL! 1
Lli::~ /17 I 'I Ij:3 j f\lJ I PO /PA+PB.CN+3)TA/TE
ij;:! 5U 3347 lJCA PQ2
L12~1 72 LJçj ~1A

Lj2~2 13LJ3 TAD PO
LJ253 33LJ3 DCA PO /ADDHESS X0
Ll2 5 LJ 121 7 TAD MULY /NEXT MUL TI PLI CA nON
LJ2 ~~ 3773 DCA ["lUL T
LJ256 13 LJ 1 TAD EXPO
4257 3772 DCA EXPON
LJ260 13LJ7 TAD PQ2
il261 LJ 771 JMS MPLY
li262 7110 i~AR CLL / DI VI DE BY 2
4263 17LJ3 TAD I PQ /PCCN+2)T)=X0+CN+3)TA.
LJ2 6 LJ 3LJILJ DCA I 1 LJ / .CPA+PBCN+3)TA/TE)/2.1E
1~265 13LJ6 TAD POl / PBC N+ 3) TA/ TE
Ij266 13LJ7 TAD PQ2 /PA+2PBCN+3)TA/TE
LJ267 335(ij DCA DPO
Li270 17~m TAD Ff<EQ /TO MUL TI PLY BY I/TE
LJ271 3772 DCA EXPüN /EXPONENT DF FJ~EQ.

4272 1767 TAD FREQ+l
4273 3773 DCA (,lUL 1
4274 13513 TAD DPQ
LI275 LJ771 Jl''1S MPLY
LJ276 7110 EAR CLL / DI VI DE BY 2,; DP2=
LJ277 3LJILJ DCA I 1 Ij / CPA+2PBCN+3)TA/TE)/2.TE
LJ300 7105 CLL IAC RAL /SET 2
LJ301 113 1 Ij TAD 1Ij

,'j3132 3(:) 1 LJ DCA 1 LJ /ADDRESS 02-1
43133 7126 CLL CML RTL
"1304 702LJ CML RAL /SET 5
"1305 1343 lAD PQ
/~306 33"13 DCA PG! /ADDHESS OB
Ll307 23LI5 I sz TEL 1 / EL E VA TI 0 N?
"1310 523LJ JMP (VIUL Y+ 1 5 /YES. P: =0 .. X:=Y
·~31 1 5766 JI'1P INAZ+LJ /NO
"1312 1777 NEXT.. TAD N
4313 77H) SPA CLA /N«d
4314 5326 JiVJP ~I}AI T /YES
LJ315 2777 1 SZ N /NO .. SET N=N+l
Ll316 134() TAD MN
4317 1777 TAD N
LI320 7650 SNA CLA /N=NMAX?
4321 3777 DCA N /YES.. SET N=O
~ r.., r) {-~ 1365 H\D C7634 / ABOUT 10 DEGf<EES~ ...J c::.. L.

·~1323 1764 TAD Y0 /Lu ~~EST VALUE OF ELEV.
432LJ 7710 SPA CLA /END OF PEO Gf~AM?

4325 7LJÇl2 HLT /YES .. STOP
4326 1363 i':AI T .. Ti~iJ C7775 /NO .. NEX T SAMPLE
.:'1327 3337 lJCA TI tvl
/!330 1 7 G'c? TAU SETAD
·:;'331 3761 DCA TH1E

*
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LI332
Li333
Li33Li
4335
'~336

Li337
Li3Li0
Li3Lil
Li3Li2
Li3Li3
Li3LiLi
Li3Li5
Li346
4347
4350
.(j360
LI361
4362
4363
4364
LI365
Lj366
4367
4370
4371
4372
4373
4374
Li375
4376
Li377

2761
5332
2337
5330
5760
0000
01300
00130
4657
0000
4536
0000
0000
0000
00D'1
4EI27
4132
4135
7775
466'~

7634
4404
3725
3724
Li664
3761
4713
3730
3727
3732
4131

TIM ..
MN ..
EXPO ..
ADPQ ..
PC ..
P2Q2..
IEL 1 ..
POl ..
PG:2 ..
DPO ..

I ~z
JMP .-1
I SZ
JMP
JMP
o
13
o
PB
13
P2- 1

'"Cl
Cl
13

TIME

T1M
WAIl+2
GO

ILOOP FOR REPETITION

I GO 10 PRO GRAM

<'j400 I I N11 I AL 1 SER IN G j~EGELSPANi\lING

4400 1377 I Nt4.Z .. lAD (003Li
4401 7040 CrvJA
LI402 101 7 TAD 1 7
Lj Ll03 3017 DCA 1 7 IADDRESS C6
LjLi04 3776 DCA TIME
L1405 3775 DCA IEL 1
4406 7240 STA
4Lj07 3774 DCA COUNT I CHO I CE C6-9 OR C10
4410 3326 DCA HELP
4411 7144 CLL CMA RAL I SET -2
LjLI12 7104 i~AL CLL
4413 3773 DCA TEL 1- Li .. CHOI CE CONSTANIS
4414 1 Lil 7 [,EP .. TAD I 1 7 lEXPONENT CONSIANIS

4415 3772 DCA EXPON
4416 141 7 lAD I 1 7 IMANTI SSE CONSIANIS

4417 3771 DCA ,"lUL T
L'!L;20 1774 TAU COUNT
"'-.421 7650 SI\) /\ CLA 1 C10 ( Fl0> O/ç C6-9?

4422 :)244 JtvlP IN EL- 1 1 ICI13 .. (FlfJ>

*



-87-

LI.lI~~3 7(.1(·-) 1 I (\C IC 6- 9 ~ ( F 6- 9)
LILI~,>' ~l lIDI 7 TAD 1 7
/1425 3017 DCA 1 7 IADDRESS CO.\! STAN TS
4426 1413 TAD I 13 I VARI ABLES
4427 1326 TAD HELP
4430 477D Jt"lS MPLY
4431 3326 DCA HELP I I N I TI AL 1 SE D VOL TA GE
4432 2773 1 SZ TEL
/l433 5214 JMP i<EP INEXT PI~O DUCT
4434 2776 1 SZ TIME IELEVATION?
.lj435 7410 Sf"'P
/1/136 531 1 Ji"lP VAZ+6 IYES
/1437 1767 TAD COE INO
44Ll0 7640 .sZA CLA lEVEN SAMPLE?
LJ441 53k-) 3 J,\1P VAZ INO
.I~442 3774 DCA COUNT IYES
/j4/j3 5214 JMP !<EP I TO GET CI0~(FI0)

4444 1775 TAD TEL 1
/1~jLI5 76 Lj(2} SZA CLA 1 C10?
.Ij446 5263 JivJP I NEL+ 6 INO
4447 1 ~32 7 lAD AZP00 IYES
/~450 .14770 JMS MPLY ICI0.X(NT>
4451 1326 TAD HELP
/j452 3336 DCA AZCVl 1 AZI MUTH CONTROL-
4453 1336 TAD AZCVl I VOL TAGE READY
4454 3331 DCA AZCV
4455 1366 I NEL~ lAD (0020
LjLj56 10)1 7 TAD 1 7
4457 3017 DCA 1 7 IADDRESS F6
4460 724ÇJ .sH\
<)461 3775 DCA TEL 1 I SET FOI~ ELEVATION
4462 5286 JMP INAZ+6 IC:=FJX:=Y
4463 1332 TAD ELP00
4464 4770 JMS MPLY
/j465 1326 TAD HELP
!~466 3342 DCA ELCVl 1 ELEVATION CONTROL-

4467 13.1j2 lAD ELCVl 1 VOL TAGE READY
4470 3334 DCA ELCV
4471 7001 IAC
4472 3767 DCA COE I SET TO ODD SAMPLE

4473 7240 .sTA
4474 1765 TAD ADC1
4475 3(917 DCA 1 7 IADDRESS Cl
LJ476 1764 TAD M4
4477 1764 TAD M4
4500 1013 TAD 13 IADDRESS AZPOl

4501 3013 DCA 13
4502 5763 JivJP NEXT INEXT SAMPLE

4503 1326 VAZ~ TAD HELP

'"
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4504 333QJ
4505 734Cl
Lj5~) 6 3776
4507 7(12)5
4510 5255
451 1 1326
4512 3333
4513 1762
4514 3013
.14515 1761
4516 30'117
4517 3767
Ll520 5763
4521 3335 000,
4~22 6342
·(:523 71 L!O
4S2 Ll 3341
LI525 '::>760
LJ526 OOCJL) HELP,
LJ527 U~)OG AZeU21,
4530 U0~) liJ !'IlAl,
4531 0(100 ALCV,
4532 0000 E.LPU0,
4:'>33 0000 MEL,
4534 0000 ELCV,
4535 0000 AZPOl,
LJ536 0000 AZ CVI,
LJ537 O()00 P2,
454(:) 0000 DP2,
4541 0000 ELPG 1,
4542 (:1000 ELC VI,
4543 0000 Q2,
4544 (1000 002,
4560 4106
4561 Lil 30
Ll562 4127
4563 4312
4S64 3105
4565 3352
4566 0020
4567 4133
4570 4664
4571 4713
4572 3761
4573 3106
LIS 74 4134
4575 4345
4S76 4132
LIS 77 0zJ34

*

DCA
SlA CLL
DCA
I AC j(AL
JI"lP
TAD
DCA
TAD
DCA
TAD
DCA
DCA
JMP
DCA
I Oi~2
Cl'-) A CLL
DCA
J[vjp

o
o
o
CU

o
(ij

o
o
o
":J
o
o
(~

o
kJ

MAZ

TIME

INEL
HELP
MEL
ADX0+2
1 3
ADX0+3
1 7
COE
NEX T
AZPO 1

ELPO 1
SEND

/ I NIT. va LT. AZI M•

/SET Ta ELEVATION
/CHECK ADDRESS F6

/ I NI T. VO LT. EL EV.
/ Pl\EPARE :
/ CS.XCNT>
/ AND
/ F'S.YCNT)
/SET TO EVEN SAMPLE
/ NEX T SAMPLE
/ STJHE XC UH 1) T> F(Ji~

/ NEXT EVEN SAMPLE

/ I TEM : YCCN+ 1 ) n
/ GO FOR TRANSMI TT



./j 6 vJ ~J 18EI~EKENING BAAN- CONSTANTEN
LI60 [I) 0000 OHCA,

'"
IOR( BI T> C(ONST. ) A(ZIM.)

LI601 1415 TAD I 15
4602 3255 DCA X0 I SAVE X0
Lj683 1255 TAD X0
4604 421 1 JMS f~O UT
./4605 1377 TAD (0076 176 OCTAAL
4606 1015 TAD 15
4607 3015 DCA 15 I SET CONTEi'JTS 15 Tu Y
Lj610 5600 JfvJP I ORCA
Lj611 0000 j~O UT,

'" I SET PA,PB I~ESP. QA,QI3
4612 7041 CIA
4613 1415 TAD I 1 5
4614 7041 CIA
4615 3253 DCA X0-2 1-(X1-X0)
4616 7040 CIVJA
4617 101 5 TAD 15
4620 3015 DCA 1 5 /f~ESET CON TEi'JTS 15
.11621 141 5 TAD I 1 5 lXI
4622 7041 CIA
"~623 1415 TAD I 1 5
'J624 3254 DCA X0-1 IX2- Xl
4625 1253 TAD X0-2
4626 7004 hAL
4627 1253 TAD X(i)-2
-4630 1254 TAD X0-1
LJ631 70 LJl CIA
4632 3416 DCA I 16 IPA=3(X1-X0)-(X2-X1)
4633 1253 TAD X0-2
Lj634 1254 TAD X0- 1
./1635 3416 DCA I 1 6 IPI:3=(X2-X1)-(X1-X0)
./4636 5611 JÎ-1P I HOUT
-4637 0000 o i~CE, 0 IOf~( BI n C(ONST.) E(LEV. )
46./40 1415 lAD I 15
4641 3260 DCA YZJ I SAVE YO
4642 1260 TAD Y0
LJ643 4211 J(\'iS ROUT
'J644 1376 TAD ( 7676 1-102 OCTAAL
"~6Lj5 1015 TAD 15
./1646 3015 DCA 15 I SET CaNT ENlS 15 TO X
'4647 1263 TAD M6
Lj65C 1016 TAD 1 6
/1651 :3U 16 DCA 16 I I~ESE T CONTENTS 16

'~ó52 ~)63 7 JMP I ORCE
-4653 0000 (1

465'4 :JOOD '"'4655 C1CJOC1 XO, 0
-"1656 l)O~::JO PA, 0
4657 ,ÎC) 00 PB, 0
LJ668 1,)000 Y0, 0
4661 \:3000 to)A, C

4662 08DO U8, (;

L!663 7772 IV) 6, -6

*
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Lj66Lj (2)0(:)0 MPLY~ 0 I SUBROUTINE l"lUL TI PLY
Lj665 7LjS0 SNA INUMBER=0?
Lj666 566Lj J[Vjp I MPLY IYES~ TO PRO GRAM
Lj667 7510 SPA INUl'1BER<'21?
Lj670 7161 CIA STL IYES~ COMPL. ACC;
Lj671 7 Lj3Cj SZL I SET LINK=l
Lj672 2333 I SZ LINK I SAVE SI GN IN LINi-<
Lj673 7 Lj 1 1 N [V) I INOHMALI SE
Lj67Lj 7LJ21 MUL IIN MGl-REGI STEf.(
Lj67'::> 7LjLjl SCA
Lj676 70 LJ 1 CIA
11677 133 /1 ïAD C12 I THE EXPON EN T
L170'21 1775 TAD EXPON
Lj 7'21 1 3775 DCA EXPON ICOm~ECTION EXPON.
Lj 7(J2 1313 "1 ,cl IJ l"lUL T
Lj703 7Lj50 SNA IMUL TIPLI EI<=0
Ll7D L; 566 Lj JI'iP I I"lPLY IYES~ TO pr;;o m~AM

LO!?) '::> 7510 SPA
4706 7161 CIA STL IM UL TI PL 1 D~< (tJ?
.6, 70 7 7 LJ3(() .SZL
L1710 2333 I SZ LINK I SAVE SI G,\J 1[\J LINK
LOl 1 3313 DCA MULT
L:712 7 ,(j0 5 lVlUY
.6,713 é'JDOU MULT~ 0
-<-i71Lj 741 1 NMI
4715 3313 IJCA MUL T I STO RE PRO DUCT IN l"lULT
lil 1 6 7LjLjl SCA
Ij717 71 Lj 1 CIA CLL ITO CORJçECT EXPON EN T
4720 1775 TAD EXPON
4721 3775 UCA EXPON
4722 Lj77LJ JI"lS FIXP
11723 1333 TAD LINK
Lj72Lj 7110 CLL i\Af~ I SI GN IN LINK
Lj 72 5 7200 CLA
Lj726 3333 lJCA LINK IINIT. LINK FOR NEXT

4727 1313 TAD MUL T
L;730 7430J SZL I PEODUCT<0?

-4731 71Lj1 CIA CLL
Lj732 566LJ JMP I IV1PLY

4733 ('lODG L p.Jf<~ Ç)

4734 0014 C12~ 111
/1735 631 1 CLO Cf\~ CSl- IINTEHRUPT CORRE.CT?

L;736 7Lj1U S:,P
Lj737 5773 J;\lP GO-2 I YES~ TO GO-2

LJ74D 6lJ21 F' SF I RESET FLAGS!

4741 7LJ1U ::iK?
LJ742 6nr:>(~ PCF\,j c.. L.-.

47 L.j3 óû31 KSF
474.6, 7.'l1i:J ,:iKP

4745 6J32 KCC
LJ7Lj6 Ó;.-,: i: 1 1 SF

4747 7LJIU SKP

Lil Su 6.) 112 TCF

*



il751
LJ752
47:>3
LJ75Lj

.<:055

601 1
7"HO
6,) 1 4
bUOI
~LjlJl;

)~::;F

SKP
I~FC

I tj l\l
JiviP I
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I)<ESET INTEI<RUPT
1 SUCCEED PHO GRAM

4773 4025
4774 3733
Li77:> 3761
·~i776 7676
4777 0076

* 20 DO
2000 0512 oi'<BA .. 512
(-~QJ k:l I 13442 Lj42
;.2Dl:j2 ki 34(') 340
2D~j3 0145 1 45
2084 7536 7536
20[/) 5 6573 6573
~~D06 5766 5766
~?çJ 0 7 5SCJ0 55(~0

2010 :>346 5346
:?() I I 5261 5261
2012 5222 5222
2013 80('10 0
~~O 1 4 0000 0
2Çj I 5 OODD D
~?O 1 6 lJOO0 0
201 7 0000 LI

*2100
~.21 00 0212 Ol:;':BE.. ~?12

2101 D322 322
~'.102 fJLj61 461
2103 0660 660
210 Lj 1 101 I 101
2105 1 1 64 1 164
2106 IOC) 7 10 k')7
~'.I 0 7 0576 576
21 10 GL123 Lj23
~~ 1 I 1 0303 3fj 3
~:: I 12 \)2[')3 203
21 13 ;,} LJ LJ 0 0
::'. 1 I /~ .Jt_"lI..J0 ei
~:'. 1 1 5 ,)uUO 0
:~ I I 6 lJ U II ~3 2i
21 1 7 JJUU ~)

iJl 77 .:;735

*

IDATA OReEIT) AeZIMUTH)

IDATA OIHBIT) EeLEVATION)



5YiMBOL TABEL
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!\ 3322 EO 35213 ORBE 21130
AUC1 3352 El 3523 ORCA 46130
f\DF 1 3514 E2 3526 ORCE 4637
ADPGl 4342 E3 3531 OUT 31345
ADR 31133 E4 3534 PA 4656
J\UX0 4125 FIXP 3733 PB 4657
AZCV il531 Fi~E(,) 3724 PQ 4343
AZ CVl i,536 Fl 3636 PQ1 43 i l6
AZEL 3077 F10 3671 PQ2 43 il7
PIZPOÇJ 4527 F2 3641 PRAZ 3200
.C\ZPO 1 4535 F3 3644 PREL 3400
A0 3325 F4 36 i17 PRINT 31353
Al 3330 F5 3652 P2 4537
A2 3333 F6 3655 P2Q2 434Lj
1\3 3336 F7 3660 QA 4661
1\ 4 3341 F'S 3663 QB 4662
b 334 i j F9 3666 Q2 4543
EEG 3;;} 1 3 G 3537 R 3347
CLO Cf< 4735 GE TI-"' 4124 REP 4414
eOE 4133 GO 4k) 27 ROUT 461 1
OJUNT 41 3 ij HELP 4526 RUN 40(10
Cl 36 Ci (I! Ii\JAZ 4400 C' 3542,;)

C10 3633 INEL 4455 SEND 4106
C1 1 3732 11\1 I T 4200 SETAD 4135
C12 4734 I::::. 31 1 1 SETMN 37liJ0
C2 3603 J~\ 3123 STAI~T 300k-)
C3 3606 JE 3137 TA 3131
Cli 361 1 KA 3126 T'~lE 3727
CS 3614 KE 3142 TE 3145
C6 3617 LINK 4733 TEL 31 (I IS
C7 3622 tvlAX 3764 TEL1 431j5
Ct") 3625 iVj/\ Z 4530 TIM 4337
C9 363i?J iVJ E.L 4533 TIME 4132
UA 3120 (\11 l'\l 3314 TYPE 3071
UE 3134 Mi\J 4340 VAZ 4503
UPU 4350 MPLY 4664 viA I T 4326
DP2 4540 MUL,} 4713 X0 4655
Du2 4544 MULY LJ217 Y0 4660
E 3515 M0 LJ0 64
[EN 3317 MI LJ123
l::LCV L~53L; ,vi Li 3105
E.LC\/l 4542 IVl6 4663
L'L}"\.) Cl Ló32 \J 4131
i::..LPO 1 L:;541 .\l EX T 4312
L;\PJ 4341 OUD 4521
L\ JO'J;\) 3761 Ol~BA 20013

'"
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7.6 BYLAGE 6

A
1 : Cl C2C

J
C4 = -~B 6:

Al J!

2: C2C
J

C4

A2A
3 7:= BJ{A4- A )

1

3 : C
3

C4 = BI 8:

4: C4 = B4 9:

5 : C
5

~ 10:= B2 + A BJ1

BEREKENING VAN DE CONSTANTEN VOOR HET STUUR-ALGORITME

Als we de formule (4.1.2) met (4.l.4) en f4.l.J) met (4.l.5)

vergelijken, volgt voor de constanten Cl ----- ClO :

A

C6C7C8C9 = - A~ B7
A

2
A JC7C8 C9 = B7 {A4 - A )
1

De hierin voorkomende constanten BI -- Ba zijn in lit. 1 (op

pag. 48 ) gegeven, maar we zullen die eerst tot een eenvoudi

ger vorm herleiden. De genoemde determinant is te vereenvoudi

gen volgens:

Det.={A2+ Al A4 )A4- A2A
J

A4 = A4 {Al A4 + A2 {1- A
J

))=

• D 2 D 2
= A4 {Al A4 + A2A4 • K) = A4 {Al + K· A2)= A4T

Tevens geldt:

A2AJ - Al A4= AJ{T-Al)o~ - Al{l-AJ).~ =(AJT- Al)·~ =

K K
= noAJT + A2- n T = A2 -TA4

Dan wordt: A4 A4 A2 A2 A2B - B2
1

B4=- =Det. = = • -- = = ABI1- 2 A4T , Det. A2TA4T 4
2 4

BJ =
A2AJ;- A4 {Al + Al A4 ) AJ {A2AJ - Al A4 )-Al A4

= =Det. Det.

= AJ {A2- A4T)-Al A4 =
Det.

= AJ {Al A4 - A2A3 )
Det.
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Verder stellen we nog: B= A4T en R= A2A
3

- Al A4= A2 - B

Met behulp van de gevonden betrekkingen zijn dan de constanten

Cl ---- ClÜ uit te drukke~ in Al -- A4 , T, R en B. Om de vorm

van de :formules eenvoudig te maken is bij de volgende a:flei

ding de volgorde van de C's willekeurig gekozen. We vinden:

uit 1 en 2 :

uit 3 en 4

uit 3 :

uit 1, 3 en 5 :

uit 6 en 7 :

uit 8 en 9

uit 9

= 1
- AC

3
1

uit 6, 8 eR 10

uit 7 en 8

uit 2 en 3
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