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SAMENVATTING.

Een potentiaalpen biedt de mogel~kheid coordinaten recht
streeks in de rekenmachine in te voeren. Met behulp van

dit principe is een invoereenheid gerealiseerd, die samen
met een (reeds aanwezige) uitvoereenheid is s8ffiengevoegd
tot een I/O-apparaat.

De invoereenheid bestaat uit een vlak - van A4 formaat 
waarop met de potentisalpen kan worden II geschreven". De

"geschrevenll punten worden automatisch gekodeerd en aan
de rekenui8chine aangeboden. Aan de I/O-eenheid is een
Storage Display Unit (type 611 van Tektronix) gekoppeld.

Op het scherm hiervan versch~nt een klein cirkeltje, dat
in pleats overeenkomt met de pleats van de potentiealpen
op het "schrjjf"vlak. Hierdoor kan de operateur zien wat
hjj doet.

De uitvoereenheid verzorgt het schrj~ven van door de reken

machine aangeboden l~nen op het (geheugen)scherm van de

Displas Unit.
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INLEIDING.

De afstudeeropdracht luidt als voIgt:
"Iwee zijden van een resistief rechthoekig oppervlak
worden op een bepaalde potentiaal gebracht, bv. +5 volt.

Door over het vlak een geaar-de "pen ll te bewegen verandert
de gemeten spanning op de twee tegenoverliggende zijden.

Deze spanning is een maat voor de plaats van de pen op
het vlak.

Door een passende analoge bewerking, gevolgd door analoog
digitaalomzetting ken deze spanning gebruikt worden:
a) om een lichtvlekje op een beeldscherm te verplaatsen,

waar-door terugkoppeling naar de operateur wardt ver

kregen;
b) voar invoer in de rekenmachine.
Op deze manier wordt het mogelijk vaor een operateur die
niet de beschikking over een lichtpen heeft, om toch een

plaats op het beeldscherm aan te wijzen en deze plaats aan

de rekenmachine kenbaar te ffiaken. Hiervoor z~n vele toe

passingen in de Ii ter'atuuI' genoemd.

Het doel VBn dit onderzoek is, deze potentiaalpen te re

aliseren en Ban te sluiten op de besturing van de Tektronix
611 storage Display.1I

B~ het Banvanrdeh van de opdracht rezen onmiddellijk al

enkele belangrijke vragen:

- de te ffieten spanningen zullen inderdaad veranderen,

maar is het uitgesloten, dat er meerdere punten z~n

die gelijke spanningen opleveren, dwz. z~n de spanningen

eenduidig?

- en etel dat hierBan voldaan is, hoe staat het dan met de
lineariteit? Als de pen een rechte lijn voIgt, bV. in de

x-richting, bl~ft dan de spanning in de y-richting

konstant?
Het lag oorspronkelijk in de bedoeling een glazen plaat
door middel van chemische behandelingen van een geleidende
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laag te voorzien. Voordat hiermee kon worden begonnen. moest
een antwoord op deze vragen worden gezocht.
Een netwerk van weerstanden in de vorm van een matrix (fi
guur 1) vorffide voorlopig een nabootsing van het resistieve
vlak.

--.--c:=J--Q +5 volt

-c::::::J---

+5 volt

+5 volt

---c=:J-

. ~-----

X1 o---c::J-- ·c=::J-O~-O-c::::::J.. -C ]

-c=J-- --c=J -- +- c=l-t _u~ 1---

lIt O---c::=J-~--c=l---c=J

Figuur 1. Nabootsing van resistief vlak.
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Metingen aan dit netwerk leverden enkele fund~entele

gegevens:

1. De gemeten spanningen z~n inderdaad eenduidig.

2. De lineariteit echter is ver te zoeken.

3. Door de aansluitkontakten een gewCzigde vorm te geven,

wordt de lineariteit beinvloed. 1e beste resultaten

(hoewel nog slecht) worden verkregen, als de aansluit

elektroden de vorm VBn een cirkel benaderen.

Gewapend met deze gegevens werd gepoogd een glasplaat van

een geleidende laGg te voorzien.

Op aanw~zingen van de afdeling Natuurkunde wordt de glas

pleat op een temperatuur van 5000 C gebracht. Dit gebeurde

in een oven van het gleslaboratorium van de afdeling Schei

kunde. Dan wordt over de verhitte plaat cen mengsel ge

spoten van 10 vol-% tinchloride (SnC1
4

) en 90 vol-% iso

propylalkohoJ., met daarin een G~oor antimoonzout opgelost.

Aldus geschiedde, met behulp van een glazen handverstuiver,

die op de luchtdrukleiding werd eangesloten. Het resultaat

moet z~n een laagje tinoxide op (of in) de glasplaat. Dit is:

- doorzichtig,

-geleidend (met een vierkantsweerstand van ca. 10 kohm) ,

- hard.

Het werkel~ke result8st was zonder meer slecht (en onbruik

baar). Dat was het gevolg van de nogal "c:rriRteuristische"

werbv~ze b~ gebrek aan doelmatiger apparatuur. Vooral het

met de hand opspuiten b~ 5000 C is geen pretje! Om tot

bet ere resultaten te komen, zou m~ns inzien8 het best ge

bruik kunnen worden gemaakt van een opdan~-oven, die geslo

ten ken bl~ven, en waaraan de op te dampen stof via leidin

gen ken worden toegevoerd.

Voor een potentiaalvlak is slecht8 het geleidende en niet

het doorzichtige aspekt van belang. De rnoeilijkheden van

een geleidende glasplaat z~n oIIizeild door "weerstands

papiet'te gebruiken. Dit is papier, dat IIbedrukt" is met
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geleidend materiaal. Van dit papier werd een vlak met
aansluitkontakten vervaardigd, en dit is b~ het verdere
onderzoek steeds gebruikt.
Uocht de wens ontstaan toch nog over te gaen op een ge
leidende doorzichtige plaat, dan kunnen de resultaten van
het vlak met weerstandspapier zonder meer worden overgenomen.
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1. POTE~TIAALPEN

1.1. De geaarde pen.

Een IDogel~ke uitvoeringsvorm van de potentiaalpen is
weergegeven in figuur 2. De z~den van het resistieve
vlak z~n via weerstanden verbonden met een positieve
spanning.

,-VO----r=J-- -tr:~~-o+v
~potentiaalPen

+V

Figuur 2. Potentiaalpen met geaarde pen.

De pen zelf is geaard. Als deze pen ergens kontakt maekt,
zullen er vier stromen gaan lopen, die in grootte afhangen
van de plaats van de potentiaalpen. De spanningen op de



- 8 -

Afstudeerverslag potentiaalpen.

vier aansluitkontakten, die over de vier aansluitweer

standen ontstaan, zullen ook van de positie van de pen

afhangen, en z~n dus een maat voar de coordinaten van

het aangegeven punt.

Aan de eerate eis voor coordinaatmeting voldoet deze

uitvoering. De spanningen z~n eenduidig en het is der

halve mogel~k met de pen elk gewenst punt ondubbelzinnig

aan te w~zen.

Ten aanzien echter van het tweede punt, de lineariteit,

is deze oplossing niet erg geschikt. Het laat zich aan

zien, dat voor enkele diskrete x- en y-waarden de span

ningen lineair kunnen worden gemaakt, door de vorm van

de aansluitingen te vari~ren, maar dat deze lineariteit

er niet is buiten deze waarden.

Deze oplossing is dan ook verlaten, en een principi~le

lineariteit die in een resistief vlak ligt opgesloten,

opent de weg naar een bevredigender resultaat.

1.2. De hoogohmige pen.

Als aan een z~de van het vlak een spanning wordt aange

slaten, en de tegenoverliggende z~de ge&brd (de beide

andere z~den ~~~! aangesloten), dan ontstaat er in het

vlak een mooi lineair spanningsbeeld (figuur 3). ~as de

x-richting aangesloten, dan kan een meetpen rechtstreeks

de x-coordinaat meten.

De ffioeil~kheden komen pas als we ook de y-coordinaat

willen meten.

Ten eerste verstoren we het lineaire beeld, zodra de

niet-aangesloten z~den van een aansluitelektrode worden

voorzien. Het spanningsverloop gaat er dan ongeveer uit

zien als in figuur 4, en de mooie lineariteit is verdwenen.

Een tweede moeil~kheid is, dat nu met een meetpen twee

spanningen moeten worden gemeten: een voor de x- en een

voor de y-coordinaat.
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-15VO-
I 100+5 +
I
I

-------0+ 15 v 0-- - 10 - 5 P 5 10 PI--------{

-15 V
+15 V

Figuur J. Lineair spannings

beeld.

Figuur 4. Verstoorde

lineariteit.

~ogel~ke oplossingen voor deze laatste moeilijkheid z~n:

- voor de x- en y-spanningen twee verschillende frekwenties

gebruikL'n,

- of de x- en y-signalcn na elkaar, dus afwisselend aan

bieden en meten.

1.2.1. Coordinaten meten met twee frekwenties.

Een rneetpen ken twee onafhankel~ke signalen meten, als

we voor die signalen twee verschillende frekwenties ge

bruiken.

Zjj de frekwentie van de spanning voor de x-coordinaat f x '

die voor y f , dan wordt de ge~eten spanning toegevoerdy
aan twee filters, een die f en een die f doorlaat.x y
Achter deze filters z~n dan de x- en y~spanningen beschik-

baar.

De moeil~kheid van de lineariteitsverstoring is ook met

filters op te lossen. In pleats van het gebruik VEn een

aansluitstrip, voeren we de stroom toe via filters, die

dicht b~ elkaar elk hun eigen aansluitpunt hebben, figuur 5.
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........

•

y-filters

0--
•

x-filters
_.~-

o

x-filters

y-filters

Figuur 5. Twee versehillende fre~Nenties.

Voor de x-riehting worden filters gebruikt die f x door

laten en f y sperren, voor de y-riehting juist omgekeerd.

Een nadeel van deze oplossing is, dat een groot eantal

filters (100 voor een onderlinge afstand van ca. 1 em.)

nodig z~n. Alhoewel de frekwenties ver uit elkaar kunnen

worden gekozen, moeten de filters de ongewenste frekwentie

goed sperren, om onderlinge beInvloeding van de x- en

y-signalen te verm~den.

Een minder kostbare oplossing is die, waarb~ de x- en

y-signalen elkaar afwisselen.
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........

•

x 0-1

•

•

•

KJ-......,....--~ ,.....
........

-----r·---·-·-·-
Y1

•

•

K)-

Figuur 6. Diode 8 a1 s "gel~~kstroomfil t ers" •

1.2.2. Co5rdinaten afwisselend meten.

De tweede mogel~kheid om met ~~n pen twee signalen te ~eten

is, deze signalen afwisselend uan te bieden. Gedurende

zekere t~d loopt er door het potentiaalvlak een stroom in

de (negatieve) x-richting, even later een in de (negatieve)

y-richting, dan weer in de x-richting enzovoort.

De meetpen meet nu achtereenvolgens de x- en de y-co5rdi

naat. Als deze spanningen ook afwisselend worden toege

voerd aan een x- en een y-versterker en daarna worden af

gevlakt, verkr~gen we kontinue x- en y-spanningen.

We moe ten aIleen nog een oplossing zien te vinden om het
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"kortsluiten" van de niet-aktieve zijde te voorkomen. We

moeten hier als het ware "gelijkstroomfilters" zoeken.

Diodes zijn hiervoor de aangewezen oplossing, figuur 6.
Tijdens de "x-cyclus" (X) staat X2 op een hoge, X1 op een

lage spanning. De "y-diodes" moeten nu sperren, dwz. Y2
moet op een lage, Y1 op een hoge spanning komen. Gedu

rende de "y-cyclus" (X) is dit weer juist andersorn: Y2
en X1 op een hoge, Y1 en X2 op een lage spanning. Het

blijkt, dat X2 en Y1 telkens dezeIfde spanning IDoeten

hebben, evenals Y2 en X1 •
Het nedeel is nu teruggebracht tot het toepassen van een

groot aantel diodes; deze z~n weI iets goedkoper, of op
zijn lliinst eenvoudiger. Bovendien is een schakeling, die
de goede aansluitspanningen moet leveren, eenvoudiger
dan een die twee verschillende frekwenties moet opwekken.

1~~~2~_~~2£~~~~~g~§££~~~~~~g_~~_£~~~~!§!~~~

Figuur 7 toont het blokschema van een schakeling, wa&rrree

werd beproefd in hoeverre het principe van het afwisselen

van x en y te realiseren is.

De multivibrator levert een blokspanning van -15 en +15

volt. Dit stuursignaal (X) bekraehtigd de X2 en Y1 san
sluitingen. Een gefnverteerd stuursignaal (I) levert de

stroom voor de eansluitingen Y2 en X1 •

Het signaal van de meetpen gaat"twee kanten op: het ~~n

naar een poort die open is als X hoog is, het ander naar

een poort, die door X wordt bediend. Beide poorten worden

gevolgd door versterkers, met daarachter een afvlakker.

Het afvlakken is zodanig, dat de x- en y-spanningen vol

doende kontinu z~n om de display unit te kunnen sturen.

Met deze schakeling werd de volgende proef genollien:

de potentiaalpen beschrijft "horizontale" en "vertikale"

lijnen (resp. x- en y-richting) over het potentiaalvlak

op een onderlinge afstand van 1 em. De x- en y-spanningen
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die achter de afvlakschakelingen beschikbaar z~n, worden
toegevoerd aan een X-Y-rekorder. Figuur 8 geeft het door
deze rekorder getekende patroon.
NB. Op de rekorder is x de lange, y de korte z~de, b~ de
potentiaalplaat juist x de korte en y de lange. Hierdoor
is een verandering in x-richting opgetreden. Het nulpunt
op de potentiaalplaat is links-onder.

n,ul ti-

vibra-
tor

f-------. --._- ----

x ,----------J

poort ------.
ver-

:::r-Jl-Ox
T

T

ver-
poort ---~ ster

ker

omkeer- _
X

-~ Gchake- ----

ling

Figuur 7. Blokschema beproevingsschakeling.

Het resultaat van deze proef is bevredigend, zoals figuur
8 laat zien. Weliswaar is de afbeelding penpositie/x-y
spanningen niet eksakt 1 op 1, maar het aanw~zen van een
punt is (via de terugkoppeling van het "zoekcirkeltje" op

het scherm) goed mogel~k.

Naar aanleiding van dit resultaat nog een opmerking: we

hebben de doorzichtige potentiaalplaat laten varen van

wege de fabrikage-moeil~kheden. We kr~gen hier een tweede
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argument om geen doorzichtig vlak te gebruiken: deze

zou dicht voor het scherm moeten worden geplaatst zodat

de pleats van de potentiaalpen zelf de terugkoppeling is.

Dit is aIleen maar mogel~k als de afbeelding weI eksakt

1 op 1 is, wat ongetw~feld een - moeil~ke - verf~ning van

ons principezou inhouden, welke nu niet nodig is.

Een derde argument (wellicht het belangr~kste): het te

kenen op een vlak liggende plaat is te prefereren boven

dat op een rechtopstaand potentiaalvlak. Dat de terugkop

peling hierb~ moet komen van een andere plaats dan wear

zich de " schrijvende" pen bevindt, is - ui t ervaring - geen

hinderl i~ke beperking, en zelfs goed mogel~k.
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2. DE GEHELE I/O-EENHEID

De beproeving van het principe van de potentiaalpen heeft

tot een bruikbaar resultaat geleid.

We willen ons nu gaan bezighouden met de w~ze waarop met

dit principe een invoereenheid kan worden gerealiseerd. ~)

2.1. Blokschema.

Laten we ons eerst een idee vormen van wat zo'n invoer

eenheid precies inhoudt.

Belangr~k is hierb~ de plaats binnen een gehele Input/Cut

put-eenheid. In figuur 9 is een overzicht van de gehele

I/O-eenheid weergegeven.

De ~~~~~~~£~~~~ is helemaal links getekend. AIle andere

"blokken" z\jn ondergeschikt aan de rekenmachine: deze dik

teert wat er moet eebeuren (op z~n beurt gedikteerd door

het programma van de geb6ruiker). Onze I/O-eenheid wordt

door de ~§!§:§Q££!~~ gekozen uit andere randapparatuur,

en de kommando's en gegevenG die over de data-adapter

interface gsen, worden in eenvoudiger vorm doorgespeeld

near de invoer- of uitvoerzjjde via de ~!~~9~~~_£~~!E~!

~~~!. Gedurende de werking van de I/O-eenheid is slechts

of de invoer- of de uitvoerz~de bezig, nooit beide tegel~k.

In welke "mode" de I/O-eenheid verkeert (input- of output

mode), staat geregistreerd in de standard control unit.

De uitvoereenheid is de zgn. Y~~!2Eg~g~E§!2E~ Deze zorgt

~) NB. AIle namen die een richting aanduiden, hebben

betrekking op de rekenmachine: invoer is n~~r de rekenrua~

chine, uitvoer uit de rekenmachine. Dit is ook het geval

met in- en uitgaande data-l~jnen: "data in" en "data out".

Ook de termen "lezen" en "schr~venll geven steeds de aktie

van de rekenmachine weer.
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voor het be8chr~ven van het beeldscherm van de display unit.

UNIT
DISPLAY

DAC _
(X)

~--Ej-=

POT~L~TIA1,LPE1~

--- --------

= J

POTEN1\IAAI

VEKTOR
GEiJERArOR

BEs'rURING

PAlJEEL
BEDIE:HNGS-

I

I

i
I
I

i
i
I
i

1
I
I
I
I
i
I
I

I
i

o VLt.K \

______________<?_r:!.9.?:I'~~erp 8f~_tU9_~_~J:Qpj:rag1} t __P9:tep ti a?,lQ~n J

DATA
ADAPT8R

360

Figuur 9. Blokschema van de gehele I/O-eenheid.

De invoerz~de bestaat uit de E~~~~~~£§!E~~' ondervcrdeeld

in E~~~~~!~§!E~~~~~~~E!~g,E~~~~!~§~!~!§~ met 2~~!~~!~~~

E~~~~! en de E~~~~~~§§!E~~ zelf.
(De term "potentiaalpen" zal verder worden gebruikt zowel

om de invoerhelft als de pen zelf aan te duiden, tenz~

hierdoor verwarring optreedt. In dit geval zal worden ge-
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sproken over "de pen".)

De vektorgenerator en de potentisalpen maken beide gebruik

van de display unit, laatstgenoemde voor de noodzakel~ke

terugkoppeling b~ het aanw~zen van punten of het trekken

van l~nen. Een ~!~~~! dreagt zorg voor het goed funktio

neren van dit samenspel. Binnen de potentiealpenbesturing

en de vektorgenerator is de verwerking van de co~rdinaten

digita8l. Ook het wissel werkt digitaal. Hierachter worden

in twee £!g!~§!:~~=~~~!~g_£~~~~£!~£~_I~6f~~2de digitele
co~rdinaten omgezet in analoge x- en y-spanningen. Deze

worden toegevoerd aan de §!~£§g~_~!§E!§l_~~!!,met een

geheugenscherm, waarin de vektorgenerntor weI, de poten

tiaalpen niet schr~ft. De pleats van de ~en op het poten

tiaaIvIak is op het scherm zichtbaar door een - niet schr~

vend - cirkeItje.

2.2. Uitvoereenheid: vektorgenerator.

De uitvoer (van de rekenmachine!) komt voor rekening van

de vektorgensrator. Deze eenheid is in een andere afstu

deeropdracht gebouwd en workt in It kort als voIgt:

1. De vektorgenerator herkcnt de vier bytes (elk van 8 bit

- IB~-interface -), waarin de x- en y-co~rdinaten Iiggen

opgeslagen, elk van 10 bit:

bit: 0 1 2 3 4 5 6 7

byte 0: X
9

X X7
X8 6

byte 1 : X
5

X
4

X3 X
2

X1 X 0 00
byte 2 : Y9 Y8 Y7 Y6 Y5 Y

4
byte 3: Y3 Y2 Y1 YO 0 0 E P

- betekent: wordt niet bekeken (don't care),

X
9

en Y
9

: ~:ost Significant Bit (l,;SB) ,

Xo en YO: Least Significant Bit (LSB) van x- resp.

y-co~rdinaat,

E: "end of page",
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P: "pencommand": '0' = pen up, '1' == pen down (schrijven).

2. Als E = '1' (de "bladzijde" is vol), wordt aIle data
toevoer geweigerd totdat de operateur het beeld heeft
gewist ("erase" op de storage display unit).

3. Als P = '0', schrijft de vektorgenerator het punt dat
overeenkomt met de b~behorende x- en y-coordinaat.

4. Als P = '1', genereert de vektorgenerator een rechte
lijn tussen het b~behorende punt en het punt, dat in de
voorgaande vier bytes was aangeboden. Deze lijn wordt
opgebouwd uit dicht b~ elkaar gelegen punten, waarvan
de coordinaten punt voor punt worden berekend en gedu
rende voldoende tijd (20psek.) aan de display unit

worden aangeboden.

2.3. Invoereenheid: potentiaRlpen.

De invoereenheid heeft tot taak:
1. De analoge x- en y-spanningen, die de potentiaalpen

meet, om te zetten in digitale x- en y-"woorden", elk
van 10 bit.

2. Bet vormen van de vier bytes, wearin deze coordinaten

naar de rekenmachine werden gestuurd; de sa~enstelling

is dezelfde als hj.erboven beschreven (behalve het "end

of page"-comrumd, dat hierbij steeds '0' is; de don't
cares zijn ook '0').

3. Bet verzorgen van de terugkoppeling, zodat de operateur
kan zien wat hij doet; hiervoor dient het 1I zoe kcirkel

tje" op het scherm.
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3. POTENTIAALPEN ALS INVOEREENHEID

Behalve de invoerhelft is ook de standard control unit

enerz~ds en het wissel en de DAC' s anderz~ds het onderwerp

geworden van dit afstudeeI'Vlerk (zie kader in figuur 9).
Deze schakelingen z~n lliet de vektorgenerator in ~~n kast

samengevoegd tot een I/O-eenheid. Via een kebel (met

konnektor) is het potentiaalvlak, het bedieningspaneel en

de potentiaalpen met de kast verbonden. Voor de data adap

ter is er eveneens een konnektor, terw~l een vaste kabel

verbinding meakt met de display unit. De interface tussen

standard control unit en vektorgenerator is ook naar bui

ten uitgevoerd, z~ het dat in het normele geval daze kannek

tor is doorverbonden met een vaste kabel. Deze konnektor

opent de mogel~kheid de vektorgenerator op een andere sten

dard control unit san te sluitpn en ~us de uitvoerhelft

te kombineren met een andere invoereenheid dan de pot en
tiaalpen (bv. llonderwijsmachine").

J.1. Blokscheme..

Afgezien van de standard control unit (die zoals de neam

zegt standaard is en slechts nagebouwd hoeft te worden),

zijnin de potentiaalpen de volgende gedeel ten te onder

scheiden: (zic figuur 10)

- ADC.

De met de potentiaalpen gemeten x- en y-spanningen worden

- via een aanpassingsschakeling - toegevoerd aan cen ~~~:

!~g:~~:£!g!~~~_£~~~~E~~E_i6~f2·
Deze zet de spanningen om in 10-bits x- en y-woorden.

- Bytegeneratie en korumunikatie met de rekenmachine.

Deze woorden worden in een x- en y-register gestopt, waar

ze zolang aanwezig blijven tot ze door een nieuw woord
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worden vervangen. In tussent~d worden de vier bytes gevormd
en achtereenvolgens naar de rekenrr.achine gezonden. Dit
gaat gepaard met de nodige kommunikatie tussen I/O-eenheid
en rekenmachine.

write
-.--.-.------------.-----------> through

Km..:l\:UNI
KidI E

, naar van
standard control vektorgenerator

uni t U HAi' r!~ fl ,.-_--,
AVe ~3 jr~; 1-0- X naar

EN ----~ Z display

:[ill] uni t
.
DAC _:~ y

-:=- (y) -

PO'rERTIAALVLAI<-
Sl'UHING

--+(}---

Figuur 10. Blokschema van de potentiaalpen als invoereenheid.

- Wissel.

Bovendien z~n de registers verbonden met het wissel, dat
de co~rdinaten van de potentiaalpen doorlaat, zolang het

I/O-apparaat in de "input-rr:ode" verkeert.

Hier kornen ook de co~rdinaten van de vektorgenerator de

schakeling binnen, en deze gaun door als de I/O-eenheid

"uitvoert".
De x en y van de potentiaalpen gaen vergezeld (alt~d!)

van het zgn. "wri te-through ll -komnlando via een aparte ljjn

naar de display unit. Dit zorgt ervoor dat de elektronen

straal niet gefixeerd wordt op het aangeboden punt, maar
hieromheen een klein cirkeltje beschrijft. De snelheid

waarmee dit gebeurt is zodanig, dat de elektronenbundel

geen t~d kr~gt de fosfors van het geheugenscherm te akti-
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veren. Dit " z o e kcirkeltje" voIgt dan ook de bewegingen van

de pen en bl~ft niet op het scherm aehter. Ret in het ge

heugenscherm schr~ven is het uitdrukkel~ke privilege van

de vektorgenerator.

Ook het z-signaal passeert het wissel, omdat de vektor

generator el dan niet de elektronenstraal moet doorlaten

(resp. pen down, pencomwand = '1', of pen up, penco~~and =
= '0'), terw~l de potentiaalpen een z-signaal (samen met

write-through) levert, zolang de pen op het potentiaal

vlak kontakt maakt.

- DAC's.

Na het wissel worden de - nog steeds - digitale x- en

y-woorden weer omgezet in x- en y-spanningen, aangepast

aan de ingangen van de display unit.

3.2. ADC en omringende sehakelingen.

We hebben gezien uit welke onderdelen de invoereenheid

besteat en gean nu deze gedeelten van wat dichterb~ be

k~ken.

Uit het eerste hoofdstuk is bekend, dat de potentiaalpen

afwisselend de )(- en y-coordinaat rr.eet in de vonn van

analoge, elkaar afwisselende x- en y-spanningen. Deze

spanningen worden toegevoerd aan een ADC, die er - even

eens afwisselend - x- en y-woorden van moet maken, elk

van 10 bit. Ala ADC wordt het type ADC-10H van Analog

Devices toegepast.

Buiten een A~ALOG INgang en 10 bit uitgangen heeft deze

AVC nog enkele ingangen:

- CLOCK IN,

- STAH'r,

- CLOCK INHI3I'I',

en enkele uitgangen:

- CLOCK OUT,
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- STATUS,
- STATUS.
Een ingebouwde klok levert een signaal dat beschikbaar is
aan uitgang CLOCK OUT. De klok wordt gestopt met een 'a'
op ingang CLeCK INHIBIT. STATUS komt op ~ls op START een
" convert cOnJEand" arriveert, dat de olIlzetting laat beginnen,
en valt af zodra het digitale woard gereed is. Normaal
gaat STATUS naar CLOCK INHIBIT, en CLCCK OUT near CLOCK IR.

ADC
ANALOG IN

')O'rEi~'TI

A.ALPE~~
~~AANPAS-~-~~

SING

-.....~--~-------

~.. __.. ---- -- .,-_ .._- -...... - -- ..... - . ----

sr. ~-~~.==
CLOCK Il~

CLOCK OUT

STATUS

-IJLt "2
11

lJEKODE-'-.,- -- HEN

JI I I 11 POT~NTIAALV1J\K
o ° 1 jO X STUUHSCHAKELING

r----'---'-----'----'-----'1---7

---'--+-"-~ 32-DELEh 1_:,-:-

.:[J- I----J X

J
_ .._--,

Figuur 11. Blokschema ADC en omringende schakelingen.

Een STARTpuls is dan voldoende om de ADC aan het werk te
zetten. STATUS geeft dan aan wanneer het digitale woord
afgenomen kan worden. (Dit kan ook nog in serie, maar
dat is hier niet van belang.)
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De potentiaalplaat moet echter gestuurd worden met een
blokvormig signaal en de timing hiervan moet gel~k lopen
met de start-korr~ando's voor de ADC. Het ligt dan ook voor
de hand de ingebouwde klok voor de besturing van het poten
tiaalvlak te benutten. maar dan moet er wel ee~ en ander
worden gew~zigd. In figuur 11 is de schakeling weerge
geven, die de timing verzorgt en de stuursignalen voor
de plaat levert.

Een - koherente - ~g:~~!~~ maakt van het kloksignaal een
signaal (X) dat 16 klokperioden hoog is ('1') en 16 pe

rioden '0' f zie figuur 12. De ~~~£~~~~8chakeling licht
elke derde klokpuls (puIs nr. 2: 0010) eruit en maakt van
diens positieve flank een korte positieve puIs (ca. 100

nse k. ). De ze gaat al s "convert comn:and" naar de Sl.'ARTingc<ng

CLeCK OUT

x

"2"

o 1 0 •• 15012 .0. •••15 0 0 0

n.

Cl.1lrvert
commund

CLOCK IN

STkfUS

potent. pen

o 9 10

--JUlfI-
1--------1

Figuur 12. T~ddiagram sturing ADC.

van de ADC. Het omzetten begint en het 10-bit woord is
na 11 klokperioden gereed - een gaat er verloren: het
eerste bit is gevormd op de ~~£~£~ positieve flank van de
klok -. Daarna duurt het nog twee klokperioden voordat
X (en X) omklapt.
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Deze gang van zaken levert enkele voordelen op:

- het omschakelen van het potentiaalveld gaat gepaard

met in- en uitslingerversch~nselen.Dus ook de met de pen

gemeten spanningen vertonen deze slingeringen. Pas als

deze uitgest6rven z~n, begint het ornzetten;

- als het digitale woord is gevormd, moet deze overgenomen

worden in het x- of y-register van de byte-generatie

schakeling. Ook hierb~ is een veiligheidsmarge verkrege~:

eventuele dynamische effekten van de verbindingskabels

doen op het moment van overnemen geen kwaad meer.

+15V----------6)----------
T-----=-- .-e=J-L in

-9~-c=JJ

-
uit-

-15V

+15V

1

Kl- II

Figuur 13. Stuurschakeling:

eindtransistoren.

Figuur 14. Uitsturing der

eindtransistoren.

De spanningen voor het potentiaalvlak z~n zo groot mo

gelUk gekozen, nl. +15 en -15 volt. Eventuele drempel

spanningen z~n dan van weinig invloed. Bchter moet nu in

relatief korte t~d de ~!~~E~~3~~~!~~g volledig omschake

len van +15 naar - 15 volt, of omgekeerd. Dit moet binnen

drie ADC-klokperioden geschieden. De klokfrekwentie is

750 kHz, zodat dit overeenkomt met 4psek. Als norm is

voor deze schakeling een st~gt~d nagestreefd van ca. 1 psek.
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De schakeling gaat uit van vier eindtransistoren, voor

elke z~de van het potentiaalvlak een transistor, figuur 13.

Als de transistoren 1 en 2 geleiden moeten 3 en 4 sperren,

en omgekeerd. Per "helft" (I of II) geleidt een dar tran

sistoren, de andere spert. De transistoren moeten volledig

in geleiding kunnen worden gestuurd, en daarom is "verza

digd schakelen" toegepast. Voor de gebruikte eindtransis

toren - die de spanning van 30 volt moeten kunnen verdra

gen - betekent verzadigd schakelen echter, dat er een niet

geringe ladinesopslag in de basis pleats vindt, en dit is

de oorzeak van grote aan/uit-t~den. Zonder ekstra voor

zieningen zjjn deze t1,.iden ongeveer 14 psek! De oplossing

van dit ontoelaatbare versch~nsel is gevonden in de toepas

sing van twee stuurtransistoren voor elke eindtransistor,

figuur 14. Transistor 1 gaat in geleiding als "in" hoog

wordt (+15 V) en stuurt daarffiee de eindtransistor in de ver

zadiging. Dit veroorzaakt dus de ladingsopslag. Als "in"

nu weer laag wordt (-15 V), gaat transistor 2 geleiden en

trekt de cindtransistor met geweld "leeg". IiJet behulp VHn

deze schakeling z~n Ban/uit-tjjden verkregen van inderdaad

one;eveer 1 peek.

De stuurtransistoren (vier per helft) antvangen hun stuur

signaal van een trap, die de ingangsspanningen, 0 en 3
volt eX of X), offizet in spanningen van +15 en -15 volt.

De gehele schakeling is weergegeven in figuur 15. Een helft

is getekend, de andere helft is identiek. AlB de ingang

van de eerste helft hoag is (+3 V), is die van de tweede

laag (ca. 0,4 V) • .uan geleidt de "bovenste" eindtransis

tor van de eerste, de "ondf:rste" VBn de tweede helft,

terw~l de andere eindtransistoren s~erren. En omgekeerd.

In figuur 15 z~n de aansluitingen aangegeven van een helft,

die van de andere helft staan tussen haakjes.

De potentiaalpen dient een hoogohmige meetpen te z~n. Als

de pen rechtstreeks naar de ANALOG INgang van de ADC wordt

geleid, is dit niet het geval: deze ingang heeft een im-
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pedantie van 6,6 kohm. Bovendien z~n de ruaksimale spannin
gen te groot: de ADC werkt van -10 volt tot +10 volt. Een

~~~E§§§!~g§~£~§~~!!Eg heeft de tweeledige teak: de impe
dantie te vergroten en de maksimale spanning te verkleinen.
Deze schakeling is afgebeeld in figuur 16.

1k
-[~-I-oIN_X

(X)
3x

.__.... 1Bl;Y72

21'~2905

---- +15V

--- -1~1~-J ~4k7
10k ~'

-~-----

BSX29

3k3

2.N2369

r-----------,-----

BSX29 BSX29...2.t6. 40361 BSX30 470
O--SL-J--·-- 3k3 "" ~--l-- --c=J-

-~-- 10k --c=J-----

2N23~-;~~J 10k ~~1{7 I 1:;k
10k

------------- -------------------- ---- -- --- -------- --- -.------------ - -15V

o--r;iJ-----
5k 40362

Figuur 15. Stuurschakeling voer het petentiaBlvlak.

2M2

INC--

10k

1k

BSX30

-15V

Figuur 16. Aanpassingsschakeling petentiaalpen.
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De ingang voert naar een emittervolger, die een grote
ingangsimpedantie heeft (ca. 1 Mohm). Dan voIgt een ver
schilversterker, waarvan een heift via een variabele
spanningsdeler het ingangssignaal versterkt en uitvoert
naar een eindversterker, terw~l de andere helft vanaf deze
eindversterker een tegenkoppeling verzorgt. De verster
king van verschil- en eindtrap is ongeveer 1. Met de in
stelpotmeter kan de uitgang worden afgeregeld op een waar

de, waarb~ de ADC een digitaal woord '0' (= 00 ••. 0) af
levert, als de potentiaalpen zich links-onder op de po
tentiaalplaat bevindt.
De weerstand van 2~2 parallel aan de ingang moet ervoor
zorgen, dat de uitgong maksi~aal positief wordt, als de
pen geen kontakt maakt. Het b~behorende digitale woord is
'1023' (= 11 ••• 1). In de schakeling waarin de bytes wor
den gevormd, wordt dit gedetekteerd als ll g een kontakt".

3.3. Byte-generatie en kOfGn,unikatie met de rekenmachine.

Op de ADC voIgt een schakeling, die ervoor moet zorgen,

dat de 10-bits x- en y-coordinaten op de juiste w~ze in

4 bytes worden opgedeeld.
Figuur 17 toont er een tlbl ole" schema van, en aan de hand

van twee procedure-beschr~vingenzullen we door deze
schakeling wandelen. De procedures beschr~ven wat er op
de korrilnando-l~nen tUGsen potentiaalpen en standard con

trol unit gebeurt. Er z~n twee mogel~ke procedures:
ONEPOINT en CURVE. ONEPOINT komt overeen met het invoe
ren (in de rekenrnachine) van een punt: de operateur zoekt

op het scherm het jUiste punt op, w~st dit met de pen op
het potentiaalvlak aan (geholpen door het zoekcirkeltje op
het scherm) en drukt dan op een knop o~ het bedieningspa

neel. Het genereren van de bytes moet dan automatisch vol

gen.
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De andere mogelijkheid is het overzenden van de coordinaten
van een getrokken lijn: CURVE. Dat gaat zo: de operateur
zoekt weer via het zoekcirkeltje de plaats op waar h~ wil
beginnen met schr~ven. Dan zet h~ een schakelaar op het
bedieningspaneel in de stand "LINE" en kan nu achter elkaar
l~nen trekken. Ret prograrr~a van de rekenmachine moet zor
gen voor een gel~kt~dige uitvoer near het scherm. Er kunnen
ook meerdere - van elkaar gesche±den - l~nen worden ge
schrevcn, die ook als onderbroken lijnen op het scherm ver
schjjnen.
De procedures zijn ontleend aan het DSL-systeffi. (Ze zijn
echter niet als procedures in het DSL-prograrr~a gebruikt.)

ONEPOIN'T

READY

STOP

PROCEDURE (LINE IS 0)
RDIO, POINT, IORDY, IOSTOP IS 0

WAIT FOR POINT IS 1

WAIT FOR RDIO IS 1

IF STOPSET IS 1 ThEN GO TO STOP
R.A1SE IORDY
WAIT FOR HDIO IS 0

DROP IORDY
GO 'ro READY
RA\3E IOSrrOp
WAIT FOR RDIO IS 0

DROP IOSTOP - RESET POINT
END

De tweede procedure is:

CURVE

READY

PROCELURE (LINE IS 1)

RDIC, IORDY, IOSTOP IS 0

PENCONTACT IS 0

WAIT FOR PENCONTACT IS 1

WAIT FOR RDIO IS 1

IF STOPSET IS 1 THEN GO ~O STOP
R1JSE IORDY
WAIT FOR RDIO IS 0

DROP IORDY
GO TO READY
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Figuur 17. Byte-generatie en kommunikatie met de rekenmachine.
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STOP RP.lSE IOSTOP
WAIT FOR RDIO IS 0

DROP IOSTOP

IF PENCONTACT IS 1 THEN GO TO READY
END

RDIO, IORDY en IOSTOP z~n komm8ndol~nen tussen de poten
tiaalpen en de standard control unit. POI~T, PENCONTACT
en s'rOPSE'r zjjn flipflops en als zodanig is ook LINE te
beschouwen: een ingaande l~n, die via een schakelaar op
het bedieningspaneel '0' of '1' is.
De rekenmachine steekt RDIO op ten teken, dat informatie
kan worden ingevoerd. Is deze informatie gereed en door
de potentiaalpenbesturing op de data-li<inen gezet (REGIN 0,7)
dan laat deze ICRDY opkomen, tenzij de laatste byte al ver

zonden is: dan komt IOSTOr Ope De rekenmachine antwoordt
door RDIO af te laten vallen, en ook de potentiEalpen kan
IORDY of ICSfOP laten zakken. Dit herhnalt zich bij elke
byte die moet worden overgezonden.
Hoe wordt dit in de schakeling verwezenl~kt?

De tien uitgangen van de ADC z~n verbonden met tweA regis

ters J..REG en YREG, bestaande uit D-flipflops (zie figuur
17). Elk register is 10 bit lang en de klokingangen z~n

via poort XKLCK verbonden met ingang X of X. Op de posi
tieve flank van X wordt het 10-bits woord in het XREGister

"geklokt", op die van X in het YItECister. Di t binnenklokken
van de x- en y-coordinaat gaat onafgebroken door, zolang
de poort XKLCK open staat. Via selektieschakelingen worden

de vier bytes sam~ngesteld, en afhankel~k van de stand

van de teller BYTE COUNT wordt ~~n byte aan het BUFfer-re
gister aangeboden. Een hieropvolgende poort geeft de byte
toegang tot de REGIN(0,7) uitgangen. Tot zover de "data

way" •
Hoe wordt deze data bestuurd en op de juiste w~ze over

geseind?
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Volgen we de schakeling, eerst voor het geval dat er ~en

punt wordt overgezonden.
- De bedieningsl~n POINT set de flipflop POINTFF.

We veronderstellen dat de pen kontakt maakt (PENCON
TACT = '1').
Als nu RDIO opkomt, is daarvoor de eerste poort geopend
en wordt flipflop CYCLUSFF geset (na een DELAY die door
X wordt gestuurd, daarover later).
Het setten van CYCLUSFF sluit de poort XKLCK af, zodat
er geen nieuwe coordinaten in de registers TI<EG en YREG
kunnen binnendringen.

- CYCLUSFF opent voorts een poort, die RDIO toegang ver
schaft in de verdere schakeling.

- Achter dez8 poort bevinden zich twee schakelingen:
pas; deze reageert op de positieve flank van RLIO
(het opkomen),
NEG, die de negatieve flank opmerkt en dus op het
afvallen van RDIO reageert.

- RDIO was net opgekomen en passeert dus pas.
- Hierna voIgt een splitsing:

of flipflop ICRDYFF wordt geset, waardoor het regis
ter BUF geklokt wordt, de uitgangspoort wordt geopend
en (ne een - voorgeschreven - veiligheidsinterval
van 250 nsek.) de uitgaande kO~llunikatiel~n ICRDY
'1' wordt,
of flipflop IOSTOP wordt '1', zodat l~n IOSTOP op

komt.
- Welke weg wordt gevolgd, schr~ft flipflop STOPSETFF

voor. In de normale situatie is deze flipflop gereset
en is de weg near IORDY vr~. Als nu de laatste byte is
verzonden, wordt deze flipflop geset, zodat als RDIO
weer opkomt, het "sein" IOSTOP wordt gegeven, waarmee

de korr~unikatie voorlopig is beeindigd.
- Als antwoord op het opkomen van rORDY (en ook IOSTOP)

laat de rekenmachine - via de standard control unit 
RDrO afvallen.
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- Dit wordt onmiddell~k gedetekteerd door NEG, die
BYTECOUNT met 1 verhoogt,
IORDYFF reset en
IOSTOP (eventueel) reset. (Deze resets hebben tot
gevolg dat IORDY of IOSTOP afvalt, wat in de proce
dure was voorgeschreven.

- Was de stand van BYTECOUNr al J, dan wordt, door het met
1 verhogen, flipflop STOPSETFF geset zoals boven omschre-
ven.

- Was IOSTOPFF inderdaad '1', dan heeft het resetten hier-
van een resetpuls door de gehele schakeling tot gevolg:

BYTECOUi~T,
STOPSETFF,
CYCLUSFF en
POINTFF worden gereset.

Doordat CYCLUSFF nu weer '0' is, last XKLOK de signalen
X en X weer door, waardoor nieuwe coordinaten in XREG en
YREG kunnen worden binnengelaten.

- Als RDIO weer opkomt, wordt hierop niet geantwoord, toto.
dat opnieuw een punt wordt aangeboden, waarvoor POINTFF
weer moet worden geset.

B~ het overzenden van de punten van een l~n, is de gang van
zaken iets anders.
Ten eerste moet het overseinen van punten niet stoppen na
het eerste punt, maar net zolang doorgaan, als de pen kon
takt maakt met het potentiaalvlak. De l~n LINE, die met
een schakelaar op het bedieningspaneel '1' wordt, opent
rechtstreeks (samen met PENCONTACT) de eerste poort voor
RDIO. Deze houdt dUB toegang tot de schakeling, ook n~

het overzenden van het eerste punt.
Bovendien is het de bedoeling, dat de rekenmachine tegel~ker

tijd ("tussen de punten door") de lijn ook - via de vektor
generator - op het scherm scr~ft. ~aar dan moeten aIle
punten, uitgezonderd de eerste, vergezeld gaeD van pen
command P = '1'.
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Volgen we wederom de schakeling.
- PENCO~TACr kr~gt vie. poort PENCO~~AND toe stemming het

pencommand (laatste bit van de vierde byte) '1' te maken.
PENCO~MAND wordt echter van twee kanten beknibbeld:

als POINfFF op is bl~ft PENCO~MAND gesloten: g~~n

pencomrr:and bij het overzenden van de coordinaten van
een enkel punt;
ook de flipflop CCh:lviANDFF laat niet toe dat pencorn.rr.and

'1' wordt.
- Deze flipflop wordt geset op de positieve flank van PEN

CONTACT, dus als de pen voor de eerste keer (van de te
trekken l~n) kontakt maakt.

- Als het eerste punt naar de rekenmachine is verstuurd en
de resetpuls door de hele schakeling rolt, wordt ook
CO~~ANDFF gereset: de volgende punten kr~gen een pen
co~n8nd '1', mits de pen niet van het vlak wordt gelicht.

De algemene resetpuls is ook van buitenaf met de hand aan
te brengen. r.:et de li,jn RESE'r wordt bovendien IGRDYFF gere

set. Deze handbediening ruaakt het ffio~el~k de schakeling in

de beginstand te brengen na het inschakelen van de voedings
spanning. Vooral de IORDY-I~n en JYTECOUNT maken dlt nood

zakelijk.

Voordat RDIO de flipflop CYCLUSFF kan setten, ondergaat
deze een vertraging. Dit duurt de tijd van minstens ~en

volle X/X-periode. Dit is de funktie van DELAY(X+X), een

telschakeling die een X/X-periode aftelt. Dit is de tijd
die de registers XREG enY~EG nodig hebben een nieuw punt

volledig binnen te laten. Zou deze vert raging ~!~~ optre
den, dan zou het kunnen gebeuren (bv. in de stand LINE),
dat n~ het overzenden van een punt, RDIO z6 snel weer op

komt, dat er geen t~d meer is een nieuw punt in de regis

ters toe te laten. De schakeling zou kontinu hetzelfde
punt overzenden, hetgeen natuurl~k niet de bedoeling is.

1
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De poort PENCONTACT moet detekteren of de pen a1 dan niet
kontakt maakt met de potentiaa1plaat. Is dit kontakt er

~!~!, dan hebben we gezien dat de aanpassingsschake1ing
voor de potentiaa1pen de maksimale positieve spanning af-
geeft. De ADC maakt er een woord van a1lemaa1 '1 '-en van.
Deze situatie ken zich niet voordoenzolang de pen weI

kontakt maakt, want - b~ afspraak - is de maksi~ale x
coordinaat 550 (1000100110) en de y-coordinaat 725 (1011010101).

Het is dan ook voldoende voor PENCONTACT de twee meest
signifikante bits te onderzoeken: als x- en y-coordinaat
het woord 1100000000 overschr~den, ligt het punt buiten
het vlak en wordt deze situatie geInterpreteerd als "geen
kontakt". De instelpotmeters aan de uitgangen van de stuur
schakeling voor het potentiaalvlak (figuur 15) moeten zo
worden ingesteld, dat de X1 en Y1 aansluitingen een spanning
hebben, die met het digitale waard 0 (0000000000) avereen
komen, terw~l L2 moet avereenkomen met 550 (1000100110) en
Y2 met 725 (1011010101).

3.4. Wissel.

Over de schakeling, die voIgt op de potentiaalpenbestu
ringsschakeling (vorige paragraaf), en die we wissel hebben
genoemd, kunnen we kort zjjn.

De funktie is: het d60rlaten van een van twee gel~kwaar

dige x-y-coordinatenparen: ~f van de vektorgenerator, ~f

van de potentiaalpen. Bovendien moet ook de z-informatie
doorgeschakeld worden van een van beide z~den. Dit is de
typische funktie van een AED-OR-INVERT-gate, figuur 18.

r-------,

x
~~- y naar DAC's

I

I
L --.J

x van potentiaalpen
y

x van vektorgenerator ----~~I'
y WRTIO ~~

Figuur 18. Een van de 20 AND - OR - INVERT-gates van het
wissel.
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Het wissel bestaat dan ook uit 20 van deze poorten, 10

voor x en 10 voor y, plus een AND-OR-INVERT-gate (samen
gesteld uit NAND's) voor de z-informatie.
Zoals al eerder gezien (paragraaf 3.1.) moeten in de
schrUfoperatie de x, y en z van de vektorgenerator met de
display unit worden doorverbonden. In aIle andere gevallen
(geen schr~foperatie) heeft de potentiaalpen voorrang. De
AND-OR-INVERT-gates worden gestuurd door WRTIO, een l~n

die aangeeft, dat de I/O-eenheid in output-mode werkt.

3.5. DAC'e.

Tot slot de DAC's. De beschr~ving hiervan ken ook kort z~n,

omdat vrjj nauwkeurig de dokumentatie hierover is gevolgd.
Als DAC' s zjjn twee exemplaren van Analog Devices gebruikt,
te weten type ~inidac MDA-L 10 bit binary. In de gegevens
hierover (Analog Devices "hiinidacs digi tal to analog con
verters U and L series, technical data and application
note~ ECB838) worden verschillende aansluitmogel~kheden

UIT
naar

display
unit

bit1(;,jS~ J.?'L
bit2 28
b~t3 -_. -1 1k8
~~~~ Minidac 10L
b~ t 6 rKJ.- ?2 Trim2
bi t7 1---== 17 4k7 +2kpot T· 3

~~~~ ~-Jrfr--8---~
b~t10(LSB) :2_~fu2 500 l

" 709" 6 [4~7~-L--(
3

bina ir --::
IN

van
wissel -

-15V

Figuur 19. Schakeling van een DAC.
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opgenoemd. Hiervan is de "bipolar connection" gekozen
met "internal reference" (application note figuur 11).

Een operationele vereterker ("709") zet de analoge uit
gangsstroom om in een spanning. De schakeling is in
figuur 19 weergegeven.

De versterker draait de polariteit echter om. Dit onge
wenste versch~nsel zou kunnen worden opgeheven door een
tweede inverterende versterker toe te voegen. Dat is
echter niet nodig: we kunnen dankbaar gebruik maken van
de "bipolar connection". Hierb~ is het namelijk mogelijk
de uitgangsspanning van de DAC te inverteren, door aIle
10 bits aen de ingang geinverteerd toe te voeren. Dan
zet de "709" de spanning weer recht. De ingangen kunnen
dan bovendien rechtstreeks op de AND-OR-IdVERT-gates
worden aangesloten, omdat deze immers de x en y geinver
teerd doorlaten.
De schakeling van de DAC is tweemaal uitgevoerd: een

voor de x- en een voor de y-spanning. Deze spanningen
zijn aange)ast op de Tektronix 611 Storage Display Unit
en kunnen met potn:eters op de juiste wae.rde worden inge

steld.
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4. UITVOERING

Zoals in de afstudeeropdracht is vermeld is het doel: het

realiseren van de potentiaalpen.

Er is al even op gewezen, dat de uiteindel~ke uitvoering

ook de standard control unit, het wissel en de DAC's betrof.

Uiteindel~k is een kompleet I/O-apparaat uit de bus geko

men: de vektorgenerator werd samen met potentiaalpen en

omringende gedeelten in een kast ondergebracht.

Dit hoofdstuk wil een stuk dokumentatie geven over de op

bouw en uitvoering van de verschillende gedeelten, WBar
een en ander zijn pleats in de kast heeft gevonden, hoe de

konnektors zijn aangesloten en tot slot een beschr~ving van

de w~ze waarop de analoog werkende gedeelten moeten worden

afgeregeld.

4.1. Overzichtschema.

De tot nu toe gegeven schakelingen z~n - behoudens enkele

uitzonderingen - allemaal meer of minder gedetailleerde

blokschema's. Bet heeft nauwelijks zin de volledige scha

kelingen weer te geven, omdat de - nls appendix toegevoeg

de - DSL-beschr~ving aIle eventueel gewenste informatie

over de schakeling verschaft. Zelfs een rekonstruktie is

- mede aan de hand van figuur 17 - mogelijk. Dat betreft

dan echter aIleen de potentiaalpenbesturing en het wissel.

Van de deler- en dekodeerschakeling b~ de ADC is geen DSL
beschrijving gemaekt en hiervan is in figuur 20 een gedetail

leerd schema weergegeven. Het principe van de werking is

reeds beschreven, zodat verder korr~entaar niet meer nodig

is.

Nog een toelichting bij de "puls-schakelingen", zoals ze

ook in figuur 17 (POS en NEG) werden toegepast. Ze zijn
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----.-- PEN A1/8~----------

PEI~l,Aii

PAS
SING

~~bit1 B1/1
bit2 B1/2
bit3 B1/J

t---;.--~bit4 B1/4
~3>bit5 B1/5
~~bit6 B1/6
~~bit7 B1/7
~ bi t8 B1/8

---> bi t9 B1/9
28---7bit10 B1/10

27
22
2

1--
~-

ADC

1k8

A1/1

A1/2

B4

A

B

UIT
AND

VP.P
Pulsschakeling. NANDFiguur 21.

Figuur 20. Volledig schema ADC en orr~ingende schakelingen.

IN

IN~ ±e»W VI. A B.--- TL..-----J.
T

Figuur 22. T~ddiagram puls
schakeling.
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apart weergegeven in figuur 21, en reageren op een posi
tieve flank, zie figuur 22. De ene input van de AND, na
mel~k die verbonden.is met IN, wordt onmiddell~k '1'.
Input B was '1' en de uitgang wordt dus ook '1'. Door de
vertraging van weerstand en kondensator duurt het even,
voordat B '0', en ook de uitgang weer '0' wordt. Door de
grootte van de kondensator te kiezen (33 pf tot enkele
pF's) is de pulslengte te varieren (vanaf 50 nsek.).
Voor een NAND geldt hetzelfde verhaal, aIleen de uitgang
is geinverteerd.
B~ een negatieve flank is minstens steeds een van beide
inputs '0', zodat hierop niet wordt gereageerd. Deze
schakeling kan dus positieve (en via een inverter negatieve)
flanken detekteren.

Z~ nog opgemerkt dat, als de positieve flank te dicht ach-
ter de negatieve voIgt, het nodig is over de weerstand een
diode aan te brengen; zie figuur 20, en vergel~k ook figuur 12.

4.2. SamenbouW in een kast.

De vektorgenerator beslaat 2x 4 standaard montagebordjes
(van 61 x 175 mn.). De potentiaalpenbesturing bestaat semen
met de standard control unit uit een p2neel van 4 bordjes
(afmetingen 245 x 175 IJ'lJD.), terwjjl het montagebord van ADC

en DAC' s sarr:en ook de afmetingen heeft van 4 standaard bord
jes. De afmetingen van de vektorgenerator z~n dus gel~k

aan die van de andere eenheden samen.
Aldus ontstaan twee helften, die even groot z~n. Deze z~n

in rekken gemonteerd, die draaibaar in de kast z~n beves

tigd, zie figuur23.
In gesloten toestand wijzen de bedradingsz~den van de rek
ken naar elkaar, de circuits naar de buitenz~de van de

kast. Als de twee grootste "deksels" van de kast worden
weggehaald, kunnen de rekken worden uitgeklapt, zodat en
de circuits, en de pennen bereikbaar z~n. AIle aanslui
tingen bl~ven gehandhaafd: meten is dus ook mogel~k.
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.......---~---=-------'-------,

PotentiaalpenVektorgenerator-

Figuur 23. Opbouw kast met vektorgenerator en potentiaalpen.

Als ill figuur 23 de konnektors naar ons toe z~n gekeerd,

bevindt zich links de vektorgenerator en rechts de poten

tiaalpen. In figuur 24 zijn beide helften naast elkaar weer

gegeven (circuitz~de) en is aangegeven hoe de positione

ring binnen de del en eruit ziet.

vektorgenerator potentiaalpen

Figuur 24. Positie van de onderdelen.

NB. De in figuur 24 gearceerde 14-pens voetjes z~n bestemd

voor verbindingen onderling of naar de konnektors.

4

1

1
L
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4.3. Konnektors.

De verschi11ende verbindingen met de omgeving komen tot
stand via de konnektors. Deze z~n:

- near de data adapter,
- naar het potentiaa1v1ak en bedieningspanee1,
- voor aans1uiting van de vektorgenerator op een andere

standard control unit,
- voor aansluiting van de voedingsspanningen

(+15, 0, -15 volt, +5 en ° volt),
- en een vaste kabel, die naar de display unit gaat.
In figuur 25 is aangegeven waar de konnektors zich bevinden.

data
adapter

vektor
generator

bedienings
paneel

1 1
.l..

- '----

-
+15 ° -15V
000
00 f(+5 0 V

dlsplay unlt

Figuur 25. Positie van de konnektors.

Hieronder voIgt een overzicht van a11e verbindingen,
zowe1 van de schakelingen naar de konnektors, a1s tussen
de schakelingen onderling. Raadp1eeg voor de positie van
de aangegeven voetjes figuur 24.
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Data adapter konnektor:
A DATAINO E1/1
B DA'rAIl~1 E1/2
C DATAIN2 E1/3
D DATAIN3 E1/4
E DATAIN4 E1/5
F DATAIN5 E1/6
H DATAIN6 E1/7
J DATAIN7 E1/8
K DATAINP E1/9
L DA'l'AIN rv;A.NTEL

a STArU S READY B1/9
b STATUS RDY ~ANTEL

e READ READY B1/8
h RDRDY j~JANTEL

k PO'l/ER ON B1/10

1 P'{IHON JV.ANTEL

M DATAGUTO A1/1

N DATAOUT1 A1/2

P DATAOUT2 1'.1/3

R DAl'AOU1'3 A1/4

s lJATAOUf4 A1/5
T DATAOUT5 A1/6

U DATAOVr6 A1/7

V DATAOU'1'7 11.1/8

w DATAOUTP A1/9

X DA'l'AOUl' jUtNTEL

Y o VOLT o volt
Z o VOLT lv~ANTEL

w SELECT B1/3

x SEL IviANTEL

AA 'WRI TE READY B1/1

BB WRTRDY l:;lANTEL

EE RESET B1/5
FF RST 1IANTEL

J
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HH cm.GI~AND READY B1/2
JJ CiYJDRDY MANTEL

KK HALT B1/4
LL HALT MANTEL

Bedieningspaneel konnektor:
A

B

C

D

E

F

J

K

L

11

N

P

R

S

U

V

'IV

x
Y

Z

a

REQUEST

REQUEST IV:ANTEL

CHECKL

CHECKL l~ANTEL

RSTCHECK

RS'l'CHECK iiANTEL

ENDPAGEL

ENDPAGi!:L fv:AN'l'EL

ERASE

EHA SE I\':AIJ1'EL

RESE'T

RESET MAN/rEL

RDIOL

RDIOL Iv.ANTEL

PNTIN

PUTIN lVlA[\,TEL

LINEIN

LINEIl~ hiA~nEL

VIE'\\,

VIEW IUd~'l'EL

X

B1/7

B1/14

B1/6

B16/14

Erase (display unit)

B16/5

B16/13

B16/2

B16/3

View (display unit)

B16/1 + A1/1 (ADC)

A1/2 (ADC)

A1/8 (ADC)

b

c

d

k

1

u

v

w

x
y

X 1vjAHTEL

X
X II:ANTEL

PEN

PEN MANTEL

+15 V
o V

-15 V

+5 V
o V

+15 V )
o V )
-15 V (
+5 V ,

)
o V )

pluggen voor de
voeding
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Vektorgenerator konnektor:
1

2

3
4

5
6

7
8

9
10
11
12-26

DAOO
DA01
DA02
DA03
DA04
DA05
DA06
DAO?
WRTIO
C1~DRDY

ERASE

1B4/1
1B4/2
1B4/3
1B4/4
1B4/5
1B4/6
1B4/7
1B4/8
1B4/9
1B4/10
Erase (display unit)
Geaard

unit kabel:
(bruin)
(blauw)

Display
ERASE
VIEW
X

Y

Z

WRTHR (zwart)
ERASEIN (groen)
NON STORE (rood)

L (paneel konn.) + 11 (vekt. gen. konn.)
Y (paneel konn.)
X (DAC)
Y (DAC)
G16/11
G16/12
G16/14
Niet aangesloten

A16FLAT CABLE (14)

Onderlinge verbindingen.
Vektorgenerator:
4B16 (+2D5) FLAT CABLE (14) D16
4F16 (+2F3) FLAT CABLE (14) E16

ADC:
B1

DAC's:
X (14-pens voet) FLAT CABLE (14) F16
Y (14-pens voet) FLAT CP~LE (14) G16

Standard control unit:
C1 FLAT CABLE (14) C16
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+5 v

1k

1-----:7 CHECKL

De posities A1 tim E1
zijn "contacts" van
de standard control
unit •
De posities A16 tim G16
zijn contacts van de
potentiaalpenbesturing
en het wissel.
1B4, 2D5, 2FJ, 4B16 en
4F16 bevinden zich op
de vektorgenerator.
Bet eerste ci,~fer verwijst
naar het deel van de
eenheid, overeenkom
stig figuur 24.

REQUEST

....----._~~ RSTCHECK

--~ ENDPAGEL

----®---~RDIOL

~--~~-~PNTINC __--1

I-+----~_~J--~ ERASE

'IT
t--i------'--=---=tt-:=r-~ RESET

4.4. Bedieningsoaneel.

o V

Figuur 26. Bedieningspaneel.

voor element, welke eigenschap, en
li.jn)

In figuur 26 is de op
bouw van het bedienings
paneel weergeg~ven.

Achtereenvolgens
bevinden zich hierop:
(achter elkaar: tekst
b~ het onderdeel, wat
welke in- of uitgaande

REQUEST druktoets enkel REQUESrr

CHECK lamp rood CHECKL
RESET CHECK druktoets enkel RSTCHECK
END OF PAGE lamp wit ENDPAGEL
ERASE druktoets enkel ERASE
RESET druktoets enkel RESET
NEXT POINT lamp wit RDIOL
POINT READY druktoets enkel PNTIN
POINT/LINE schakelaar dubbel LINEIN
VIEW druktoets enkel VIEW
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Ook de potentiaalvlakstuurschakeling heeft een plaatsje
gevonden onder het paneel. Een "plattegrond" ervan komt
nog ter sprake in de volgende paragraaf.

4.5. Instelprocedures.

De analoog werkende schakelingen bevatten vrljwel allemaal

instelpotmeters. Die z~n nodig om deze schakelingen af te
sterr~en op de digitale gedeelten.
Ret afregelen kan het best peginnen b~ de Storage Display
Unit. Hiervoor raadplege men de desbetreffende handleiding.
De "stip" moet, bjj X en Y gelijk aan 0 volt, in het midden
van het scherru staan.

Afregelen van de DAC's.
Beide DAC-schakelingen bevatten drie potmeters, waarvan er

een al afgeregeld is (trim 1, zie voor positie figuur 27).
Van beide andere is e1' een voor het instellen von het
middelpunt (trim 2) en een voor de versterkingsfaktor, en

dus voor Det instellen van de grootte van het te schr~ven

beeld (trim 3). Vergel~k ook figuur 19.
Instellen als voIgt:
1. X- en Y-voetjes door middel van flat cable verbinden

met F16 en G16 (normale verbinding);

2. Schakelaar in de stand "test". De positie van de stip
is nu zo gekodeerd, dat dit overeen moet komen met het
middelpunt op het scherm.

3. Stel dit middelpunt in, door op druktoets "check" te
drukken. De X- en Y-spanningen naar de display unit

z~n dan 0 volt.
4. Stel de potmeters trirr, 2 ZQ in, da t met druktoet s "check"

~~ en ~!! de positie van de stip niet meer verandert.
5. Doe hetzelfde voor de Y-helft.
Met trim 3 is het nulpunt op de juiste plaats te brengen.
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trim)

trim)

k

I-~
I trim6
I
I

_-J ADC

B1 IA1standard control unit
+15V 0 +5V• • •

~-15V•

G~D I 8
DAC(X) trim20--

I 15

trirn1 IU X
•normal chec

@)@
test

potentiaalpenbesturing •
Y

plus I 1.5
wissel DAC(Y) trim20

I 15
trim1 ITI

..

Figuur 27. Positie trimpotmeters ADC en DAC's.

+t V
•

trim800trim7 -X
••-------------+-t-GND

~~Lm4OOtrirr6~~~,

Figuur 28. Positie trimpotmeters stuurschakeling potentiaalvlak.
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Als voIgt:

1. Vervang de flat cables naar de potentiaalpenbesturing

door de twee "dummy" eabletjes, die naast de X- en

Y-voetjes z~n bevestigd.

2. AIle bit~ z~n nu '1' en de uitgang komt (vanwege het

inverteren van de operationele versterker) overeen lliet

het nulpunt op het seherm.

3. Stel met de trimpot~eters trim 3 dit nulpunt op de

juiste plaats in: ca. 0,5 em van linker- en onder

rand (randen van het groene geheugenscherm, niet van

het zwarte masker!).

Het instellen van de ADC-schakelin~en kan in principe

geeheekt worden door de 'O'-en en '1'-en van het digi

tale woord op te ITJeten. Gerr,akkelijker is eehter de posi tie

VBn de stip op het scherm als maatstaf te gebruiken.

Instelprocedure:

1. X- en Y-verbindingen van DAC's naar potentiaalpen weer

aanbre-ngen.

2. De potmeters trim 4 en trim 5 (zie figuur 28) z~n in

gesteld (op 0 ohm).

3. Trim 6 (onder de ADC) z6 instellen, dat de stip juist

in het nulpunt komt, als de potentiaalpen op het poten

tiaalvlak he t nulpunt (links-onder) aanwj.ist.

4. Dan de potentiaalpen rechts-boven in de hoek brengen,

en trim 7 en trim 8 z6 regelen, dat ook de stip reehts

boven in het seherm steat. (Ook ca. 0,5 em van de randen.)

Als de binaire woorden worden geeheckt, gelden de volgende

waarden (aehter het wissel geinverteerd!):

nulpunt

middelpunt

maksimum

x = 0 = 0000000000;

X =263= 0100000111;

X =550= 1000100110;

Y = 0 ~ 0000000000;

y =345= 0101011001;

Y =725= 1011010101.

NB. Als de X- en Y-spanningen naar de display unit beide

o volt z~n, is de positie van de stip: x=7,9 em en y=10,0 em;

het maksimum is: x=16,5 em en y=21,0 em. Het middelpunt is dus:

7 9 6 10,0
x =~ x 550 = 2 3, en y = 21,0 x 725 = 345.
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APPENDIX

Als appendix hoort bij dit verslag de DSL-beschr~ving van
de potentiaalpenbesturingsschakeling (vergelijk figuur 9)
en van het w~ssel. Deze beide onderdelen zijn samen onder
gebracht in een DSL-programma.

J.T.W.Damen Eindhoven, maart 1971


	Voorblad
	Samenvatting
	Inhoud
	Inleiding
	1. Potentiaalpen
	2. De gehele I/O eenheid
	3. Potentiaalpen als invoereenheid
	4. Uitvoering
	Appendix

