
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Een tweerichtingssysteem voor computerbewerking van geselecteerde videobeelden

Cohen, J.A.A.

Award date:
1974

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/64fea006-6f57-4e64-b582-51a2789a181a


'TECHNISCHE HOGESCHOOL EINDHOVEN

AFDELING DER ELEKTROTECHNIEK

Vakgroep T~lecornmuni~atie C

Prof. I~. B. van Dijl

EEN TW~ERICHTINGSSYSTEEM

VOOR COMPUTERBEWERKING

VAN GESELECTEERDE

VIDEOBEELDEN

J.A.A. Cohen

TECHNISCHl: HOGESCHOOL
Eli iD''',,'i;::N

STUDI~'.;t_:L\O'j"HEEK

~LEKTHO'fj;;CHN1EK ~;;

Verslag van het afstudeerwerk
uitgevoerd in de vakgroep ECC
onder leiding van ir. J.A.M. de
Brouwer en ir. J.E. Rooyackers.

november 1972 - september 1974

Typewerk: Mevrouw M. Cohen-Zucker



INROUD

DEEL I

blz.

1. Inleiding

2. De ontwerpeisen

2.1. Inleiding 3

2.2. De capaciteit (inhoud) van
het geheugen 4-

2.3. De snelheid 4
2.4. De geheugenelementen 5
2.5. Afmetingen van het plaatje 6

2.6. Positie van het plaatje 6
3. Ret ontwerp

3.1. De opzet van het ontwerp 8

3.2. De recirculatie 12

3.3. De keuzemogelijkheden 16

3.4. Ret ~low-diagram 17
4. De schakelingen

4.1. Ret gedetaillerde blokschem~ 19
4.2. De geheugens 19
4.3. Ret adresregister 24
4.4. De PQ-en XY- duimwielcodering

4.4.1. De XY-duimwielcodering 20

4.4.2. De PQ-duimwielcodering 27
4.5. De recirculatieteller 28

4.6. De AB-teller 29
4.7. De besturing en de klokschakeling

4.7.1. Algemeen 30
4.7.2. De besturing I 30
4.7.3. De klokschakeling 32
4.7.4. De besturing II 33

DEEL II

5. Ret ontwerp, de~initieve uitvoering

5.1. Inleiding 37
5.2. Ret blokschema 38

-/-



blz.

6. De schakelingen

6.1. De geheugens 41

6.2. De geheugenklokbesturing 42

6.3. De a-y teller 43
6.4. De b-x teller 44

6.5. De lees/pons-interfacebesturing 44

6.6. De lezerbesturing 47
6.7. De ponserbesturing 4~

6.8. Overige schake lingen 48

7. Slotbeschouwing 50



-1-

DEEL I

1. In1.eiding

Ret eerste deel van dit verslag beschrijft het ontwerp van een

geheugen voor het opslaan van een televisiebeeld in digitale

vorm. Ret geheugen moet gezien worden als een tussenschakel

tussen een televisiesysteem en een digitale rekenmachine, die

bepaalde bewerkingen kan uitvoeren op het beeld. Ret door de

rekenmachine bewerkte beeld moet daarna weer met behulp van het

geheugen zichtbaar gemaakt kunnen worden op een monitor.

In groter verband vormt het geheugen een schakel in het onder

zoek naar bandbreedtereduktie van digitale signalen. De

computerbewerkingen zijn een simulatie van een bcpaalde beeld

transformatie, die op deze wijze bestudeerd kanworden zonder

dat de transformatieschakeling gebouwd hoeft te worden .

. Als informatiedrager tussen het geheugen en de rekenmachine

wordt gebruik gemaakt van ponsband. Ret geheugen is daarom

gekoppeld aan een ponsbandponser en een ponsbandlezer.

Ret geheugen moet de volgende vier functies kunnen vervullen:

1. Inlezen van video-informatie, afkomstig van de camera of

van een PCM-systeem;

2. Uitponsen van de geheugeninhoud 01;) ponsband;

3. Inlezen van informatie op ponsband, afkomstig van de

computer;

4. Uitlezen van het geheugen en zichtbaar maken on een

monitor.

De positie en de afmetingen van het plaatje waarin we ge

interesseerd zijn ten opzichte van het gehele beeld, kunnen we

instellen met behulp van duimwielschakelaars (a,b,x en y).

Bij een bepaalde instelling van de duim.rielen die de afmetingen
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van het plaatje bepalen, is het mogelijk meer dan een beeld op

te nemen of weer te geven. In dat geval is er keus tLi t twee

mogelijkheden:

a} opname van slechts een plaatje. Een duimwielschakelaar

(p} bepaalt de selectie van de bi~behorende geheugen

plaats.

b) opname van een serie plaatjes, oneenvolgend in de tijd.

Twee duimwielschakelaars (p en Q) dienen voor de

instelling van begin en einde van de gewenste serle.

Ret bovenstaande geldt eveneens voor het inlezen en het uit

ponsen van ponsband.

Met betrekking tot weergave van de geheugeninhoud on een monitor

geldt dat dit niet eenmalig, doch, zolang als gewenst, continu

plaats vindt.



2. De,ontwerpeisen

2.1. Inleidins

Ret in de groep ontwikkelde PCM-televisiesysteem is een zend

en ontvangsysteem waarbij de overdracht op digitale Wl~ze

plaatsvindt.

Ret analoge T.V. signaal bestaat ~it video-informatie en

synchronisatie~ulsen. Ret signaal wordt door de PCM-zender

gecodeerd tot een bepR~lde oneenvolging van bits, en uitge

zonden. De ontvanger reconstrueert uit de ontvangen bits weer

een analoog videosignaal en synchronisatienulsen en stelt

hiermee het samengesteld videosignaal samen.

Ret coderen van de video-informatie geschiedt door het video

signaal op bepa~lde tijdsti~pen te bemonsteren en de bemonsterde

waarde om te zetten in een woord van een zeker aantal bits door

middel v&! een analoog/digitaal-omzetter. In ons systeem is de

bemonsteringsfre~uentie 12,5 MHz en het aantal bits ner woord 8.

De bemonsteringsfre~uentie is zodanig gekozen dat deze minstens

tweemal de hoogste videofre~uentie bedraagt (5 ~~z), en het

aantal bits per wcord wordt benaald door het aantal gewenste

grijsniveau~. Met acht bits per woord zou dit 256 zijn, maar

in werkelijkheid is dit minder, daar enkele codewoorden ge

reserveerd zijn voor de codering van de li~n- en raster

synchronisatiepulsen.

Ret televisiebeeld lS volgens de Europese standaard ongebouwd

uit lijnen die een ti~dsduur hebben van 64 rs. Als de

bemonsteringsfre~uentie 12,5 MHz lS, dan worden er ner li~n

800 monsters genomen. We kunnen ons dan het beeld opgebouwd

denken uit deze monsters, die we voortaan beeldnunten of

beeldelementen zullen noemen (Eng. picture elements of pels).

Met elk beeldpunt corresnondeprt een 8-bits woord; de

getalwaarde v~. dit woord is een maat voor de helderheid van het
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betreffende beeldpunt. Hierbij heeft zwart de waarde a en

wit de waarde 255 gekregen.

2.2. De ~apaciteit (inhoud} van-het.,'geheuEien

Een beeld kunnen we ons nu voorstellen als bestaande uit 625

lijnen, elk bestaande uit 800 beeldpunten. Dat in werkelijk

heid het beeld in twee, geinterlinieerde rasters (waarover

later meer1 op het s cherm ge s chreven wordt, doet in dit ve rb and

niet ter zake. om het aantal bits dat opgeslagen zal moeten

worden enigszins binnen de perken te houde~, is bepaald dat de

afmetingen van het op te nemen beeld zullen zl~n:

horizontaal: maximaal 256 beeldpunten,

vertikaal: nlaximaal 256 lijnen.

In de eerste plaats is 256 te schrijven als macht van 2, en

dit is handig in verband met de door de rekenIJachine uit te

voeren bewerkingen en in de tweede plaats is een beeld van

256 x 256 een redelijk comnromis tussen de eisen a) niet te

grote geheugencapaciteit, en b) een niet te klein beeld.

De totale geheugencapaciteit in bits ligt hiermee vast en

bedraagt 256 x 256 x 8 = 524.288 bits.

2.3. De snelheid

De cyclustijd van een geheugen is de tijd die nodig is om de

informatie van een beeldpunt (dus 8 bits) te lezen of te

schrijven.

Uit de bemonsteringsfrequentie van 12,5 MHz volgt dat het PCM

systeem elke 80 ns een nleuw 8-bits woord aanbiedt. Geeist

moet worden dat het geheugen di t in de ze 80 ns of minder kan

verwerken en omgekeerd dat het geheugen bij het uitlezen ook

deze cyclustijd kan halen.
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2.4. De geheugenelementen

Gezien de voorgaande ~wee elsen, nl. capaciteit en snelheid

werd van'begin af aan uitgezien naar geheugenelementen met

een lage kosten/bit verhouding en gunstige cyclustijd. De

keus viel daarom al snel op schuifregisters als geheugenelement,

ook al omdat hiermee de organisatie van, het geheugen eenvoudig

gehouden kan worden. Inmers, een schuifregister kent slechts

een data-ingang en een data-ui tgang en de volgorde waarin de

informatie het schuifregister binnenkomt is die waarin deze

het verlaat. In princ~pe is het mogelijk een onbeperkt aantal

schuifregisters achter elkaar te plaatsen en zo het geheugen OP

te bouwen tot de vereiste capaciteit bereikt lS.

Ret gebruikte schuifregister is een MOS halfgeleidergeheugen

type 1404A. Dit schuifregister heeft een cauaciteit van 1024

bits, en een dourschuiffrequentie van maximaal 5 ~mz. De

kosten per bit zijn ongeveer 1,4 cent. (Ter vergelijking, bij

een kerngeheugen is dit ongeveer 10 cent/bit.) Aangezien de

doorschuiffrequentie niet hoog genoeg is, moeten verscheidene

rijen schuifregisters parallel geplaatst worden, die dan om de

beurt een bit toe~ewezen krijgen bij het inlezen (demultiulexing),

waardoor per rij C~ data snelheid omlaag gaat. Bij het uitlezen

passen we multiplexing toe en krijgen de oorspronkelijke data

snelheid terug.

Een vervelende eigenschap van het 1404A schuifregister is dat er

een minimum doorschuiffrequentie is. Wordt er beneden deze

frequentie doorgeschoven dan gaat de geheugeninhoud verloren.

Dit betekent dat er altijd geschoven moet worden, ook wanneer

er niet ingelezen of uitgelezen wordt. Dit voortdurend

doorschuiven heet recirculeren, vanwege het feit dat wanneer

di t plaatsvindt de ui tgang van een schui fregister met de ingang

is verbonden.

De gedetaillee:.:de beschri.jving van de geheugens lS te vinden

In hoofdstuk 4, sectie 2.
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2.5. Afmetin5en van het plaatje

In 2.2. stelden we de maximale afmetingen van het plaatje op

256 x 256. Ret kan echter gewenst zijn kleinere beelden op

te nemen, waarbij de hoogte van het beeld niet geli,ik hoeft

te zijn aan de breedte. WeI blijven we vasthouden aan de

eis dat de afmetingen te schrijven zlJn als macht van twee.

Kiest men als beeldgrootte 128 x 128 dan biedt het geheugen

ruimte aan vier plaatjes, die in een bepaalde volgorde een

rangnummer krijgen. Ret ontwerp voorziet In de volgende

mogelijkheden voor opname en weergave van de beelden.

1} Opname. Er zlJn dan twee mogelijkheden:

a} Opname van een enkel beeldje. Ret rangnuT".mer moet van

te voren ingesteld worden met een duimwielschakelaar (p);

b) Opname van een serie beeldjes. De rangnummers van het

eerste en laatste beeldje van de serie moeten van te

voren ingesLeld worden met twee duimwielschakelaars

(p en Q).

2} Weergave. Ook hier twee mogelijkheden:

a) Een enkel bceldje wordt permanent weergegeven, volgens

het ingestelde rangnummer;

b} Een serie beeldjes wordt weergegeven, als in een film.

Ook hier moeten de rangnummers ingesteld worden~

Ret is duidelijk dat de instelling van de beeldgrootte niet

veranderd mag worden na opname en dat de ingestelde rangnummers

bestaand moeten zijn. Dit zal nader toegelicht worden bij de

beschrijving van het adresregister en de PQ-codering, hoofdsttik

4, secties 3 en 4.

2.6. Positie van het plaatje

Een plaatje van 256 x 256 neemt niet het hele scherm In beslag
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en daarom wi~len we graag de positie van het op te nemen plaatje

vrij kunnen kiezen. Het enige waar we rekening mee moeten

houden is dat de randen van het plaatje bui ten de beeldonder

drukkingsperiodes van het beeld vallen. Dit kan gebeuren

door de 'instelling van de positie zichtbaar te maken OD een

mani tar met behulp van een kader ~ en daarmee tevens de afmetingen

van het plaatje aan te geven.

De duimwielen vaar de instelling van de pasitie ZlJn de a- en

b-duimwielen; die vaar de instelling van de afmetingen van het

plaatje de x- en y-duimwielen.
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3. Ret ont:;rerp

3.1. De opzet van het antwerp

Basis van het antwerp waren de elsen als beschreven in hoofd

stuk 2 en de gekozen geheugenelementen.

Ret blokschema op blz. 10 geeft aan hoe het anparaat is OP

gesteld met betrekking tot het PCM-systeem. Alvorens het

blokschema te behandelen, volgen enkele opmerkingen over het

TV-signaal In het algemeen.

Volgens de CCIR-norm bestaat het televisiebeeld uit 625 lijnen,

verdeeld over twee rasters door toepassing van interliniering.

Als we alle lijnen van een beeld nummeren van 1 tim 625 zal

het beeld er als in fig. 1 uitzien.

I
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fig. 1

Denken we ons de synchronisatiepulsen gesplitst in raster

synchronisatiepulsen en lijnsynchronisatiepulsen dan krijgen we

het volgende vereenvoudigde tijddiagr8~ (fig. 2):

fig. 2
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We beschouwen nu het op te nemen (of weer te geven) plaatje ten

opzichte van het gehele beeld.

(l.

b x

y

fig. 3

ligt vast door de keuze van a en b,

wordt bepaald door ~~ keuze van x en

dat aangeeft een aantal lijnen van

een raster, been getal dat aangeeft een aantal beeldpunten op

een lijn, evenals x, en y een getal dat aangeeft het totale

aantal lijnen van het plaatje.

Ret apparaat zal o.a. moeten bevatten:

1. Twee tellers die lijnen tellen (A-, Y-teller),

2. Twee tellers die beeldpunten tellen (B-, X-teller).

Bij het opnemen gebruiken we de synchronisatiepulsen van het

binnenkomend signaal voor het sturen van de tellers, en bij

het weergeven kunnen we zelf synchronisatiepulsen genereren.

De tellers moeten een instelbaar aantal kunnen tellen.

Ret blokschema op blz. 10 spreekt nu grotendeels voor zichzelf.

Nadere toelichting bij het frontpaneel van het geheugen wordt

gegeven in 3.3., de keuzemogelijkheden.

Ret apparaat zal nog een teller voor het bijhouden van het

aantal rasters moeten bevatten. Dit aantal hangt sarnen met
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de instelling van X en Y volgens de volgende formule:

X . Y/2

waarbij X het aantal beeldpunten per lijn en Y het aantal

liinen van het plaatje voorstelt. Door deze definitie van Z

is het mogelijk om van elk plaatje de twee rasters te

onderscheiden.

De Z-teller is nodig om de volgende redenen:

1) Bij binaire uitvoering van deze teller geeft het minst

significante bit direkt aan of we met het eerste of het

tweede raster van een plaatje te doen hebben;

2) In combinatie met de X- en Y-teller kunnen we bep.alen

waar in het geheugen we bezig zijn.

Ret geheel van X-, Y- en Z-tellers zullen we In het vervolg

aanduiden als adresregister.

Ter illustratie volgt hier een voorbeeld. X en Y worden

gesteld op 128. Hieruit volgt dat z=8, hetgeen corresnondeert

met vier plaatjes. Roe komen deze plaatjes nu in het geheugen

te zitten? Al eert3er was vermeld dat het geheugen ongevat kan

worden als een lange aaneens chake ling van schuifregisters.

Stellen we ons voor dat de data links de schuifregisters

binnenkomen en deze rechts verlaten dan ziet een en ander er uit

als in fig. 5. Ret geheugen wordt aangenomen geheel volgelezen

te zijn.

"I~ b4!4./d. J! beLld.. 2! be~J.. I I ~ tu./ cl.
I

I I I I

1N1··8! ..rl··, I"~ l··~ 1···j··L I%., tUI~
fig. 5

Fig. 6 toont het geheugendeel voor Z=3 In detail. Z=3 komt
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overeen met het eerste raster van het tweede plaatje.

~
:JIJ 1.:1'" ~tJ _ _ _ _ __ ~'jl\l~:JN L~t1

6., €> 3 , L .:J L I1.- ---

fig. 6

Fig. 7 toont het geheugendeel voor z=4, dat lS het tweede

raster van het tweede plaatje, in detail.

fig. 7

Fig. 8 toont de innoud van een lijn in detail.

EH1HI,_-_-_- -_-_--.J-G±ill
fig. 8

De plaats van elk beeldpunt in het geheugen is "!:'epaald door

het adres (X,Y,Z). Ret adres heeft echter alleen betekenis

als bekend is wat de bi<ibehorende maximale waarden van X en Y

Z1Jn.

3.2. De recirculatie

Zoals eerder vermeld is het noodzakelijk een mlnlmum doorschuif

frequentie aan te houden bij het gebruikte type schuifregister.

De eenvoudigste oplossing voor dit probleem zou zijn de uitgang

van het laatste schuifregister te verbinden met de ingang van

het eerste van de rij die het geheugen vormt.

Roe zit het met de tijd die verloopt tussen het ounemen van
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de laatste lijn van een raster en de eerste lijn van het eerst

volgende raster?

De lijntijd lS 64 ps. Nemen we van een lijn slechts enkele

beeldpunten op dan is de tijd die verloo-pt tussen twee

opnamen ook nagenoeg 64 ps.

De tijd die verloopt tussen het opnemen van de laatste lijn van

een raster en de eerstvolgende lijn van het nieuwe raster is

afhankelijk van de grootte van het plaatje. De duur van een

raster (312,5 lijnen) is 20 ms. Voor 128 lijnen is nodig

een tijd van ongeveer 8,2 ms. In het gunstigste geval verlopen

er dus ongeveer 11,8 ms tussen einde en begin van een volgend

deelraster, en bij opname van kleinere plaatjes wordt deze

tijd nog groter.

Volgens de gegevens van het schuifregister 1404A mag de door

schuiffrequentie niet lager worden dan ongeveer 2 kHz. We

mogen het schuifregister dus maximaal 500 ps "stopzetten" zonder

in de gevarenzone terecht te komen. De conclusie is dat tussen

het opnemen van lijnen van eenzelfde deelraster het geheugen stil

mag staan, maar dat tussen het opnemen van twee deelrasters

gerecirculeerd moet worden. Bovendien moet er natuurli,ik

permanent gerecirculeerd worden na opname en tijdens weergave

als we de informatie tenminste willen bewaren.

Het is duidelijk dat de geheugeninhoud na het stopzetten van

het recirculeren niet van plaats veranderd mag zijn. Dit

betekent dat de recirculatie telkens een geheel aantal malen

plaats moet vinden, of met andere woorden dat we met een teller

de stand van het recirculeren moeten bijhouden.

We onderscheiden nu drie situaties die kunnen voorkomen bij

de geheugens.

1) inlezen ~an n1euwe data, de oude data gaan hierbij

verloren;

2) uitlezen van oude data, die bewaard moeten blijven;
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31 recirculeren zonder belangstelling voor data, die

echter weI bewaard moeten worden.

De situaties 11 en 21 Zl.Jn In zoverre aan elkaar geli,ik,

dat hierbij aIle schuifregisters van het eerste tot het

laatste doorverbonden zi jn; echter lD situatie 1) worden

nieuwe data gebruikt als invoer, en In situatie 2} worden

de oude data georuikt als invoer. Situatie 2) zullen we

noemen recirculeren-totaal.

Ret recirculeren in situatie 3) kunnen we in prlnClpe uit

voeren als in situatie 2), ware het niet dat dit te lang duurt.

Dit recirculeren moeten we namelijk gaan toepassen tussen het

opnemen of weerge~en van de rasters.

Ret probleem ligt als voIgt. Ret gehele geheugen splitsen

we in acht identieke delen, en weI voor elk der acht bits van

de woorden die de beeldnunten voorstellen. Elk dezer delen

kan 256 x 256 = 216 bit~ bevatten. We denken ons dit voorlopig

als een lange rij van 64 schuifregisters van elk 1024 bits.

Een volledige recirculatiecyclus zou, wanneer dit on de maximale

snelheid gebeurt ( 12 ,5 MHz) , 5,2 ms duren. Deze 5,2 ms per

cyclus lS niet te combineren met de 11,8 IDS di e we moeten over-

bruggen tussen twee deelrasters, rekening houdend met het feit

dat het geheugen niet langer dan 'V 500 p.s stil r:;.ag staan.

De oplossing bestaat hieruit dat we elk schuifregister afzonder

lijk laten recirculeren, en zouden zo de recirculatietijd met

een factor 64 kunnen terugbrengen, als we niet vier rijen

schuifregisters parallel hadden. Dit was nodig om de data

snelheid omlaag te brengen. De uiteindelijk winst lS een factor

1~. Ret recirculeren per schuifregister noemen we recirculeren

lokaal.

Als teller voor het bijhouden van het recirculeren gebruiken we

in de situaties 1} en 2} het al genoemde adresregister, en in

situatie 3} een aparte teller, recirculatieteller genaamd.



Vatten we het voorgaande samen dan wordt de opbouw van het

geheugen met recirculatiecircuits bepaald door:

1) de totale capaciteit van het geheugen, 256 x 256 x 8

bits;

2) de inhoud van een schuifregister, 1024 bits;

3) de splitsing van het geheugen in acht identieke delen;

4) het parallel plaatsen van vier ri,ien schuifregisters

in verband met het omlaag brengen van de datasnelheid.

Teder der acht identieke delen bestaat zodoende uit vier

parallelle rijen van elk 16 schuifregisters. Dit is schematisch

weergeven in fig. 9.
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= inlezen

2 = uitlezen = recirculeren-totaal

3 = recirculeren-lokaal

fig. 9 - Opbouw van een geheugendeel
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Op het bedieningspaneel zijn drie tweestandenschakelaars,

waarmee een bepaalde cyclus ingesteld wordt. Dit zijn de

s chakelaars TV/PUNCR, WRITE/READ en STEP/ CONT. Daar het

ontwerp nog niet in staat is ponsband te verwerken geeft di t

ons voorlopig keus uit vier cycli.

De STEP/CONT-schakelaar staat in verband met twee duimwieI

schakelaars, P en Q. Riermee moeten bepaalde rangnummers

van pIaatjes ingesteld worden.

De ner cycli zijn:

1} WRITE-CONT. Inlezen van beelden in het geheugen. Ret

eerste in te Iezen beeld heeft het rangnQ~er P en het

Iaatste het rangnummer Q. Als het aantal in te Iezen

beelden kleiner is dan de geheugencapaciteit, wordt de

niet gebruikte geheugenruimte niet uitgewist, maar

overgeslagen.

2) WRITE-STEP. Inlezen van slechts een beelu In het

geheugen, nl. het beeld met rangnununer P.

3) READ-CONT. ui tlezen van de beelden met rangnummer P

tim Q. Nad8ct beeld Q geweest is voIgt onmiddellijk

weer beeld P, enz. Ret weergeven gaat door tot een

stopopdracht gegeven wordt.

4) READ-STEP. Uitlezen van het beeld met rangnununer P.

Ret beeld P bIijft voortdurend zichtbaar op de monitor

tot het stopcommando gegeven is.

De opmerking bij cyclus 1) geldt ook ten aanZlen van cyclus 2).

In het voorbeeld waar we X en Y beide op 128 instelden, (waar-

ui t voIgt dat er ruimte is voor 4 pIaat,;es), zouden we P kunnen

insteIIen op 2 en Q op 3. Dit betekent dat in de ~f.RITE-CONT

cyclus na een startopdracht twee pIaatjes ingelezen zullen worden

die in het geheugen kDmen op de plaatsen die gereserveerd zijn

voor de beelden 2 en 3 en de overige ruimte onberoerd gelaten

wordt.
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3.4. Ret flow-diagram

Ret flow-diagram op blz. 18 geeft aan welke akties nlaats

vinden tijdens de uitvoering van een van de cycli als vermeld

in 3.3. De A-teller en de B-teller werden reeds genoemd in

3.1. en de condities 'READ of \fRITE?' en 'STEP/CONTI hebben

betrekking op de stand van een schakelaar.

Er wordt van uitgegaan dat Wanneer het aJ)paraat in rust

verkeert, d.w.z. niet enige cyclus als vermeld in 3.3. uit

voert, er voortdurend lokaal gerecirculeerd wordt 0)) een lage

frequentie. Dit is om de dissipatie van het apparaat l.n

stationaire toestand laag te houden.

De condities P? en Q? worden bepaald door het ve~gelijken van

de ingestelde duimwielstanden met de Z-teller van het adres

register. Dit wordt behandeld l.n hoofdstuk 4, sectie 4, de

PQ- en XY-duimwielcodering.

De A-teller krijgt een startopdracht als gedekteerd is dat

het eerste raster van een OJ) te nemen plaatje verschijnt. De

B-teller wordt gestart door een lijnpuls zes lijntijden na het

vol raken van teller A, zodat het recirculeren zeker gestopt is.

De conditie XYVOL? is vervuld als zowel de X- als de Y-teller

vol zijn, wat betekent dat een volledig raster verwerkt is.

De conditie STOP? heeft betrekking op het aanwezig zl.Jn van

een stopopdracht, die alleen in de READ-cyclus met de hand

gegeven kan worden. In de \fRITE-cyclus stopt het aJ)paraat

automatisch na het opnemen van de plaatjes.
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4. De sehakelingen

4.1. Het gedetailleerde bloksehema

Het bloksehema van fig. 11 op blz. 2'0 bestaat ui t blokken die

met elkaar verbonden zijn door besturingslijnen. Elk blok is

een funetionele eenheid. De splitsing van de besturing in de

delen I en II komt feitelijk voor uit de wens elk blok als een

aparte printplaat uit te voeren, en hier de eombinatie te groot

uitvalt •

Aehtereenvolgens zullen gedetaillerd behandeld worden:

1) de geheugens,

2) het adresregister,

3) de PQ- en XY.·duimwieleodering,

4) de reeireulatieteller

5) de AB-teller

6) de besturing en de kloksehakeling.

4.2. De geheugens

Al eerder werd vermeld dat het geheugen opgebouwd is ui t aeht

identieke delen die verb on den worden met de aeht parallelle

datalijnen van de ~naloog-digitaaleonverter.

Door het geheugen zo op te bouwen, besparen we ons vervelende

parallel-serie en serie-parallel eonversies van data.

We bekijken nu het sehuifregister type 1404A. Het lS opge

bouwd uit twee rlJen van elk 512 eellen, waarin de informatie

is opgeslagen. Elke eel lS verbonden met twee z.g. klokingangen,

waaraan de doorsehuifpulsen toegevoerd moeten worden. De

informatie wordt opgeslagen In de vorm van lading in een

eapaeiteit. Deze eapaeiteiten lekken eehter enigszins en dit

is de reden dat de informatie regelmatig "opgefrist" moet

worden. De eonstruetie is nu zodanig dat dit opfrissen

tegelijk met het doorsehuiven gesehiedt.
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De opbouw van het schuifregister lS schematisch aangegeven In

fig. 12.
I,j ~s 2., 't, L.

• SO. ..I;''''

,ppu.-Tl>1t'TA

i" ",I

.if$ ~J,S•.•
(M=master enable)

4'. 4'~ (S=slave enable)

fig. 12

Ret hierbij behorende tijddiagram ziet er als volgt uit,

fig. 13.

cP. --u
~2.----U

u
u

u
L.

J>/tTIt Itl .=:J B'T' I '3/i 2; I 8.T 3

fig. 13

Voor het doorschuiven van een bit zijn twee klokpulsen nodig

(<P
1

en<P
2

), maar door het toepassen van de z.g. on-chip

multiplexing (fig. 12) worden data doorgeschoven op zowel <P
1

als <P
2

• Data die op <P
1

het schuifregister binnenkomen zullen

na doorgeschoven te zijn aan de uitgang verschijnen weer op

<P1 (en wel vanaf de negatieve flank van <P
1

tot de negatieve

flank van <P
2

).

Aangezien de maximale doorschuiffrequentie van de 1404A

beneden de 12,5 MHz ligt, passen we mUltiplexing toe en komen

dan tot de volgende opbouw van elk der acht delen met de

bijbehorende klokingangen, fig, 14.
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16 K 102.« bilr

tP, <Pr
/6 '100'2.1-( b;h

~1\7A uJPc...r
4'1. 4>,

It X/f)1'1 bi!-s

4>.3 4'1
I' )c 102.1.( 6;!-J

41., ¢If

fig. 14

Hierbij hoort het volgende tijddiagram, fig. 15.

4>, ~"""'-------------------LJ
4'1. --------,U------------------===----
tP3 ------'-------,Ur--------------------
£fl., U
~s- ---------------=.~....,.---,Ur----------'---'---------

et>, _.--------------::.-.--Ut-----------

~1 U
~8 ------------------------.Uc------

~IT I

fig. 15

61TH

De doorschuiffrequentie per schuifregister wordt zodoende

een factor 4 kleiner en bedraagt nu 3,125 MHz. De klokfre

quentie per klokingang is hiervan wee:;.' de helft.

We beschouwen nu de schema's GEHEUGENS I en II (Bijlagen

en 2). De splitsing is aangebracht om uitvoering op twee

afzonderlijke printplaten mogelijk te maken. De schuifregisters

zijn onderling verbonden door twee-lijnen-naar-een-lijn data

selectors type 74157. Aan het begin van elk der rijen is een

4-lijnen-naar-1-lijn data selector (74153), waarvan een

ingang ongebruikt gelaten wordt. De data selectors worden
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geschakeld door de lijnen R en W1 volgens onderstaande tabel 1

(zie ook fig. 9):

inlezen

recirculeren-totaal

recirculeren-lokaal

tabel 1

R W1

1

o
o

behulp van

middel van

wordt een

voert een

Ret verde len van de binnenkomende data over de rlJen gebeurt

door de Vler flip-flops DR1 tim 4. De klokpulsen hicrvoor

evenals de klokpulsen cP 1 tim cPa komen van de geheugenbesturing,

zie bijlage 3.

Ret doel van deze Qesturing is:

1) het verzorgen van klokpulsen voor de mUltiplexing en de

demultiplexing van de data;

2) het verzorgen van klokpulsen voor de schuifregisters met

een vaste tijdsduur en een variabele frequentie.

Ret is gewenst dat de laatstgenoemde klokpulsen zo kort

mogelijk duren, om de dissipatie van de schuifregisters laag

te houden. Ook wanneer we om diezelfde reden de doorschuif

frequentie verlagen (namelijk in de ruststand) willen we de

tijdsduur van de klokpulsen gelijk laten blijven.

De flip-flops FD1 en FD2 vormen een synchrone 4-deler voor de

binnenkomende klok CLOCK1, die een 12,5 MHz of 12,5/G MHz

signaal voert. G stelt hierbij een geheel getal voor. Met

FD3 en FD4 wordt nogmaals door twee gedeeld. Door

de overige flip-flops en het signaal op de lijn C2.
vaste tijdsduur van de pulsen bewerkstelligd. C2

12,5 MHz signaal. In de tijddiagrammen (bijlagen 4

en 5) is aangegeven hoe de klokpulsen tot stand komen in twce

gevallen: a) CLOCK=C2=12,5 MHz, en b) CLOCK=12,5/4 MHz, C2=,
12,5 MHz.
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Tenslotte is op 'bijlage 5 eveneens aangegeven hoe de klokpuls

die aan het schuifregister toegevoerd wordt, er uitziet. Deze

klokpulsen liggen niet meer op TTL-niveau, maar op MOS-niveau.

Voor de omzetting wordt gebruik gemaakt van de schakeling

MH0026. Deze hybriedische schakeling is speciaal ontworpen

voor gebruik bij sterk capacitieve belastingen. Verdere

gegevens over de MH0026 zijn te vinden in de data-sheet, die

als bijlage 6 lS opgenomen.

4.3. Ret adresregister (Bijlage 71

Ret adresregister werd al genoemd 1n 3.1. en bestaat uit drie

tellers: X, Y en Z. Hierbij zijn X en Y de afmetingen van het

plaatje, gerekend in beeldpunten horizontaal resp. lijnen

vertikaal, en is Z het rangnummer van een bepaalo raster.

De functie van het adresregister is het signaleren van toe

standen aan de besturing. We zijn geinteresseerd in de

volgende toestanden:

1) vol raken van de X-teller,

2) vol raken van de Y-teller,

3) stand van de Z-teller,

4) vol raken vaY' de Z-teller.

Toestand 1) geeft· ean dat een lijn zojuist lS verwerkt. Toe

stand 1) EN 2) geef't aan dat een raster is verwerkt, di t kan

zowel het eerste als het tweede zijn, toestand 3) geeft nadere

informatie hieromtrent. Toestand 1) :EN 2) EN 4) geeft aan dat

het geheugen volledig doorgedraaid lS en we weer in het punt

van uitgang aangekomen zijn.

In 2.2. werden de maximale afmetingen van het beeld gesteld op

256 x 256. De X-teller voeren we daarom uit als 8-bits

binaire teller. De tellerstanden lopen van (0000 0000) tot

(1111 1111). De Y-teller hoeft maar ten hoogste 128 standen

te hebben, daar deze teller in elk raster opnieuw de lijnen

telt. De tellerstanden lopen hier van (0000 0000) tot
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(0111 1111). De Z-teller moeten we uitvoeren als 16-bits

teller omdat we in geval van het kleinst mogelijke beeld (2 x 2)

2 15 rasters hebben.

Elke teller wordt voorzien van een comparator die tot taak heeft

de tellerstand te vergelijken met een vooraf ingestelde waarde.

Deze waarde lS afhankelijk van de instelling van de X- en Y

duimwielen, en bepaalt tot waar geteld wordt. Re~ laagworden

van XF (de ui tgang van de X-comparator) heeft tot gevolg dat

op de eerstvolgende klokpuls de X-teller op (0000 0000) gezet

wordt, en de Y-teller met een verhoogd wordt. Ret laagworden

van XF en YF veroorzaakt het ophogen van de Z-teller op de

eerstvolgende klokpuls, en natuurlijk een reset van de X- en

Y-tellers.

Alvorens met telleI1 kan worden begonnen moet het adresregister

in de beginpositie gebracht worden. Dit is de toestand waarin

alle comparatoren indiceren dat de tellers vol zlJn. In het

flow-diagram is deze toestand aangegeven met XYZVOL. Ret

instellen van de tellers op hun bij een bepaalde duimwielstand

behorende maximale waarden wordt gedaan door het geven van een

LOAD-puls.

De maximale waarden waarop de tellers ingesteld worden (in het

schema, bijlage 7, aangegeven met XD, YD en ZD) ZlJn afgeleid

van de duimwielstanden voor X en Y. In ons al vaker gebruikte

voorbeeld namen wij X=128 en Y=128. De bijbehorende maximale

waarde van Z is dan 8. Alle tellers hebben een stand waarin

alle bits a zijn. Deze stand moeten we ook tellen als we 256

klokpulsen willen tellen meteen 8-bits teller. Om deze reden

moeten we de tellers van te voren In de hoogste stand zetten

en kozen we voor tellers met een synchrone CLEAR-ingang (74163).

In het voorbeeld wordt de hoogste stand voor de X-teller

(01111111), ofwel 12710 en voor de Y-teller (00111111),

ofwel 63
10

, De hoogste stand van de Z-teller is

(0000 0000 0000 0111), dat is 7
10

•
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De XY-duimwielcodering verzorgt de omzetting van een bepaalde

stand van de X- en Y-duimwielen tot de binaire getallen XD, YD

en ZD voor de tellers en de comparatoren.

Het minst significante bit van de Z-teller geeft de gewenste

informatie over het eerste of tweede raster.

4.4. De PQ- en XY- duimwielcodering

4.4.1. De XY-duimwielcodering (Bijlage 8)

De X- en Y-duimwielen op het bedieningspaneel bestaan elk uit

een dekade met de cijfers 0 tim 9. Ret ingestelde cijfer geeft

aan tot welke macht we het getal twee moeten verheffen om de

bijbehorende afmeting te verkrijgen. Willen we r,.v. beelden

van 128 x 64 t dan moeten de duimwielen respectievelijk op 7

en 6 ingesteld worden.

Laat nu de instelling van het X-duimwiel n, en de instelling

van het Y-duimwiel m zijn. De schakelingen met de AND-poorten

construeren de woorden XD en YD. De woordwaarde van XD lS

2
n . 2m- 1 ..-1 en de woordwaarde van YD l s -1. XD en Y.D Zl In

verbonden met resp. de X- en Y-tellers en hun comparatoren en

stellen de maximale standen van deze tellers voor.

De duimwielstanden n=O en n=1 zlJn doorverbonden, evenals

n=8 en n=9. Hetzelfde geldt voor m. Voor het X-duimwiel I

komt de stand n=O overeen met X=1 en dit kan door de X-teller

niet geteld worden t want de inhoud van de teller zou nooit

veranderen. We stellen daarom de horizontale afmeting op

minimaal 2 beeldpunten. Voor het Y-duimwiel geldt dit

argument niet; dit hangt samen met het feit dat we direct een

deling door twee uitvoeren om het aantal lijnen per raster te

krijgen t daar immers het duimwiel het aantal lijnen van het

volledige plaatje aangeeft.

Voor de bepaling van het maxlmum van de Z-teller uit de
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instelling van n en m moeten we de volgende deling uitvoeren

met logische schakeling~n:

2 16
Z = -=---

X , Y/2

We kunnen ditook anders schrijven:

Met behulp van de priori~y encoders verkrijgen we de getallen

n en m-l in binaire vorm en tellen deze op met een full adder

7483A. Een 1-of-16 decoder maakt hiervan een 16-bits woord

d 1 , 216 . d ' , f' t . ten e 1ng op voeren we Ult oor het meest S1gn1 1can· e b1

het minst significe~te bit te laten worden. Na de AND-poorten

en inversie in de latches verkrijgen we op ZD een woord met
16-n-IJ1+1de waarde 2 -1.

Een voorbceld moge di t illustreren. Bij de afmetingen 128 x

128 hoort een duimwielinstelling n=7 en m=7. Dit geeft XD =

(0 111 1111) en YD = (00 11 1111), De ui tgangen van de full

adder geven in bim'.5.re vorm n+m-l= (1101). De 1-.:>f-16-decoder

maakt hiervan (110 1 1111 1111 1111), de AND-poorten maken

hiervan (0001 1111 1111 1111), en na inversie en bitverwisseling

krijgen we tenslotte (0000 0000 0000 0111), dat is 7
10

,

4.4.2. De PQ-duimwielcodering (Bijlage 9)

De P- en Q-duimwielen dienen voor de selectie van een gedeelte

van de totale geheugeninhoud. Daartoe wordt alle plaatjes een

rangnummer gegeven, te beginnen met het rangnummer O. Dit 1n

tegenstelling tot fig. 5 waar het eersteplaatje het rangnummer

1 kreeg. Ret rangnummer van het laatste beeld is ook juist een

lager dan het totale aantal beelden. Ret totale aantal beelden

is uiteraard de helft van het totale aantal rasters en daarom

kunnen we de beelden tellen met de Z-teller door het minst

significante bit te laten vallen.
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We leggen ons de beperking op het aantal beelden niet groter

dan 256 te laten worden. Dit betekent dat het rangnummer van

het laatste beeld ten hoogste 255 is en hiervoor zijn 8 bits

voldoende.

Wanneer we nu het opnemen of weergeven willen laten beginnen

met beeld P moet dit al tijdens het doordraaien van het beeld

met rangnummer P-1 bekend zijn. Met andere woorden, een beeld

eerder dan het gewenste beeld moet er indicatie zijn dat het

gewenste beeld direkt zal volgen.

De ingestelde getallen P en Q worden eerst d.m.v. een BCD/

binair-omzetting tot 8-bits woorden gemaakt waarna in de twee

full adders het getal P binair met een verminderd wordt tot

P-1.

Met behulp van de lijn MUX kan nu afwisselend P-1 of Q

vergeleken worden met de stand van de Z-teller. De comparator

uitgang wordt laag als de te vergelijken getallen gelijk zijn.

MUX bepaalt of dit P of Q betreft.

De NAND-poorten achter de full adders dienen om het getal

P-1 aan te passen aan de hoogste stand van de Z-teller. Dit

is nodig als gekozen is p=o. P-1 heeft dan de waarde 255 10
(1111 1111); als nu het totale aantal beelden b.v. 8 lS,

moet P-1 juist de waarde 7 krijgen in plaats van 255.

Het is duidelijk dat de P- en Q-duimwielen op een reele manier

ingesteld moeten worden, n.l. zodanig dat Q groter is dan of

gelijk aan P; en P en Q kleiner dan of gelijk aan het totale

aantal plaatjes behorende bij een bepaalde XY-duimwielinstelling.

4.5. De recirculatieteller (Bijlage 10)

De recirculatieteller wordt alleen gebruikt tijdens het lokaal

recirculeren. De teller bestaat uit drie in cascade geschakelde

4-bits binaire tellers type 74163. Een volledige telcyclus
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bestaat uit 4096 pulsen, yanwege het feit dat we multiplexing

oyer vier rijen schuifregisters toepasten.

Ret ni yeau van de lijn COUNT bepaalt of na beeindiging van

een telcyclus doorgegaan wordt met tellen. Is deze lijn laag

dan lS dit het geyal, maar als COUNT hoog is heeft het vol raken

van de teller tot geYolg dat de enable-ingangen van de tellers

laag worden en het tellen zal stoppen.

De teller-uitgang VOL blijft hoog zolang de teller vol en de

lijn COUNT hoog lS.

4.6. De AB-teller (Bijlage 11)

De A-teller telt het aantal lijnen van een raster dat oyer

geslagen moet worden alyorens opname of weergaye plaats moet

vinden. De B-teller telt het aantal beeldpunt~n dat oyerge

slagen moet worden op elke lijn waaryan opname of weergaye

plaats moet vinden.

Op een STARTA commando worden de tellers van de A-teller

ingesteld op de stand van de A-duimwielen. De teller telt

nu lijnpulsen af en bereikt tenslotte de nulstand en zet

zichzelf vast. Tevens wordt de flip-flop AF2 geklokt waardoor

de lijn AVOL laag wordt. Deze lijn gaat yerder naar de

besturing. Ret klokken van AF2 heeft ook tot geyolg dat de

74163 op de neergaande flank van de lijnpuls die de A-teller

in de nulstand bracht, in de stand (1001) gezet wordt. Deze

teller dient als Yertraging met een Yertragingstijd van zes

lijntijden. Dit is nodig omdat op het moment dat de A-teller

op nul komt te staan het recirculeren nog aan de gang is en we

niet weten op welk punt in de recirculatiecyclus we bezig zijn.

Door nu zesmaal een lijntijd te wachten zijn we er zeker van

dat het recirculeren intussen gestopt is, want een Yolledige

recirculatiecyclus duurt 4096 x 80 ns = 327,7 ps.

Ret laagworden van de CO-ui tgang van de 74163 door het "laden"
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lS een reset voor AF2 en blokkeert de lijnpuls voor AF3. AF4
differentieert de lijnpuls tot een 80 ns puIs om de B-teller te

laten starten.

HOLDA is een lijn afkomstig uit de besturing. Deze lijn komt

1n aktie als onder bepaalde omstandigheden het nul worden van

de A-teller geen gevolgen mag hebben. Dit wordt nader toegelicht

bij de beschrijving van de Besturing I (zie 4.7.s.).

De lijn HOLDB dient om te kunnen voorkomen dat lijnpulsen de

B-teller zullen starten. De vertraging onderbreekt de lijnpuls

gedurende een bepaalde tijd waarna deze weer doorgelaten wordt.

Na het verwerken van een raster (XYVOL) of bij een reset bij

het starten van het apparaat willen we de lijnpuls zolang

onderbreken totdat de A-teller weer op nul komt en AF2 geklokt

wordt.

4.7. De besturing en de klokschakeling

4.7.1. Algemeen

De taak van de besturing is ervoor te zorgen dat aIle cycli

van het apparaat zo verlopen als in het flow-dia~ram (fig. 10,

bIz. 18) is aangegeven. De besturing doet dit door voortdurend

na te gaan in welke toe stand de verschillende onderdelen

verkeren en zo nodig te reageren als er veranderingen optreden.

Bovendien verzorgt de besturing het contact met het bedienings

paneel.

4.7.2. De besturing I (Bijlage 12)

Dit gedeelte van de besturing verzorgt het contact met een groot

deel van aIle schakelaars op het bedieningspaneel. De bedoeling

van de CONT/STEP keuzeschakelaar evenals van de WRlTE/READ

schakelaar is al ter sprake gekomen bij de beschrijving van het

flow-diagram (3.4.).
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De RESET/GO-schakelaar dient voor de initialisatie van het

apparaat, waarmee bedoeld wordt het in de juiste standen zetten

van flip-flops, zodanlg dat na indrukken van de START-knop het

apparaat,op de juiste wijze begint te werken. Daartoe moet

eerst de RESET/GO-schakelaar weer in de stand GO geplaatst

worden.

De volgende resets en initialisaties vinden plaats op een

RESET:

1) Reset van de start- en stopflip-flops;

2) inklokken van XD, YD en ZD in buffers (latches);

3) inklokken van de A- en B-duimwielstanden in buffers;

4) inklokken van de PQ-duimwielcodering in buffers;

5) reset op lokaal recirculeren;

6) instellen Vful het adresregister op de maximale stand.

Het indrukken van START heeft de volgende gevolgen:

1) SETCLOCK ~ordt laag, waardoor de klokfrequentie op

12,5 MHz komt (zie hiervoor de klokschakeling, 4.7.3.).
2) De lijn ENABLE wordt hoog. Deze lijn gaat naar de

schakeling die de raster- en lijnpulsen uit het video

signaal haalt en aan de hand daarvan het startsignaal

aan de A-teller geeft via de lijn STARTA. ENABLE blijft

hoog totdat STOP ingedrukt wordt.

3) RUN wordt laag als na het indrukken van START niet

direkt begonnen kan worden met opnemen of weergeven,

maar eerst een gedeelte doorgedraaid moet worden. Dit

is het geval als P ~ 0 is ingesteld.

4) HOLDA is ~_ter sprake gekomen bij de beschrijving van

de A-teller (blz. 30), en dient om te voorkomen dat

informatie omtrent de A-teller (de lijn AVOL) de besturing

beinvloedt In het geval dat het geheugen eerst naar de

juiste plaats doorgedraaid wordt. Aangezien we niet

weten in welke volgorde de twee toestanden ('AVOL' of

'P bereikt ' ) zullen optleden, loopt de A-teller al

tijdens het doordraaien naar P. Wordt P het eerst

bereikt dan is er niets aan de hand en wordt HOLDA laag.
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In het omgekeerde geval zal het geheugen op het volgende

beeld van het PCM-systeem moeten wachten.

Ret indrukken van STOP heeft tot gevolg:

1) Reset van ENABLE na het constateren van XYZVOL (d.w.z.

het geheugen is totaal gerecirculeerd en weer in de

beginstand aangekomen);

2) Reset van SETCLOCK;

3) Reset van RUN.

Bovenstaande akties vinden automatisch plaats in de WRITE

cyclus na het constateren van XYZVOL. Ret indrukken van

STOP heeft dan ook alleen effect in de READ-cyclus.

4.7.3. De klokschakeling (Bijlage 13)

De klokschakeling dient voor het verzorgen van de benodigde

kloksignalen aan de verschill~nde delen van de schake ling

met zonodig verschillende frequenties.

We gaan ervan uit dat een 12,5 MHz signaal beschikbaar is,

hetzij van een zeer stabiele oscillator, hetzij afkomstig

uit het PCM-slsteem. Ret signaal wordt een factor 1024 in

frequentie gedeeld door middel van de twee JK-flip-flops

en de twee 4-bits tellers 74163. Afhankelijk van het

niveau van SETCLOCK voeren de lijnen CLOCK 1 tim 6 het

12,5 MHz signaal of 12,5/1024 MHz. De lijn C2 voert permanent

12,5 MHz en is verbonden met de geheugenbesturing.

Ret omschakelen van de ene op de andere frequentie gebeurt

tijdens het laag zijn van beide kloksignalen. Dit is gedaan

om ongewenste spikes te vermijden bij het omschakelen. De

inverters in de kloklijnen dienen om de 'twee kloksignalen zo

goed mogelijk met elkaar in fase te laten blijven.
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4.7.4. De besturing II (Bijlage 14)

In dit gedeelte van de besturing worden de lijnen a~:omstig

van het adresregister en de PQ-duimwielcodering op zodanige

wijze gecombineerd dat aIle relevante informatie verkregen

kan worden. De koppeling met de besturing I geschiedt door

middel van de lijnen RUN, W/R en PXY2.

De besturing II krijgt voorts informatie over de status van

de AB-teller viii. de lijnen AVOL and BVOL en over de status

van de recirculatieteller via de lijn VOL.

De drie lijnen waarmee dit gedeelte van het apparaat bepaalt

wat er gebeurt zlJn de lijnen R, W en STOP. De lijnen R en

Wbepalen direkt in welke van de drie toestanden uit tabel 1,

bIz. 23 de geheugens zullen verkeren. Deze toes~anden zijn:

1) inlezen;

2) recirculeren-totaal;

3) recirculeren-Iokaal.

In de toestanden 1) en 2) wordt de administratie bijgehouden

door het adresregister en in toestand 3) door de recirculatie

teller. Voordat vanuit toestand 3) overgeschakeld kan worden

naar een van de andere toestanden moet e~n volledige

recirculatiecyclus voltooid zijn. Ret adresregister en de

recirculatieteller werken nooit tegelijkertijd. Tijdens het

recirculeren-Iokaal blokkeert de lijn Whet adresregister

(zie hiervoor ook het schema van het adresregister, bijlage 7).

De geheugenbesturing (dat is de schakeling die de klokpulsen

voor de schuifregisters samenstelt) kan stilgezet worden door

de lijn STOP. Bestudering van het tijddiagram van de

geheugenbesturing, bijlage 4, leert ons dat er nog enige tijd

verloopt voordat de laatste klokpuls volledig voorbij is. Deze

tijd is ongeveer 240 ns. In deze wachttijd mogen we de lijn2n

R en W niet veranderen.
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'Ret hart van besturing II ZlJn de drie flip-flops WF, RF en

SF. Ret kloksignaal voor deze flip-flops lS afkomstig van de

drieteller gevormd door DT1, DT2 en DT3. De drieteller wordt

gestart ~oor een puIs op de preset-ingang van DT3. Zo een

puIs verschijnt telkens wanneer het nodig is van toestand te

veranderen door het wijzigen van R en W.

Om te kunnen vaststellen wanneer dit nodig is voIgt eerst

een overzicht van de verschillende toestanden, en via welke

lijnen dit tot uiting komt.

1) vol raken van de X-teller (lijn X wordt hoog);

2) vol raken van de Y-teller (lijn Y wordt hoog);

3) vol raken van de Z-teller;

4) eerste of tweede raster (bij tweede raster lS de lijn

I/II laag);

5) a) bereiken van beeld P of beeld Q (lijn p/Q wordt laag);

b) lijn MUX bepaalt of het P of Q betreft;

6) vol raken van de A-teller (AVOL wordt laag);

7) vol raken van de B-teller (BVOL wordt laag);

8) beeld P is niet voorhanden bij begin van een cyclus

(RUN wordt laag);

9) er vindt een reset plaats (SET wordt hoog);

10) de lijn W/R geeft informatie over de WRITE/READ

schakelaar (bij WRITE is W/R hoog);

11) de CONTINU/STEP-schakelaar is direkt verbonden met

besturing II.

De lijn MUX is afkomstig van de flip-flop PQF. PQF wordt aan

het begin van een cyclus gereset door SET en komt daarbij In

de P-stand. Direkt na het constateren van P (waarover later

meer in detail) klapt de flip-flop om op de eerstvolgende

klokpuls en komt in de Q-stand, waarna het omklappen zi ch

herhaalt als Q is geconstateerd.

De volgende combinaties van toestanden zijn van belang voor

onze besturing (een punt ~ betekent logische EN):
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a) 1.2.3, de lijn XYZ wordt laag;

b) 5(p).1.2.4(II), de lijn PXY2 wordt laag en geeft aan

dat P bereikt is;

c) In de stand STEP van de paneelschakelaar: 5(Q).1.2.4(II);

d) In de stand CONTINO van de paneelschakelaar:

5(Q).1.2.4(n);·

e) de combinaties c) en d) zijn verder samengesteld en

worden aangegeven door het laagworden van QSTEP, dit

betekent dat Q bereikt lS;

f) 1.5(Q), XVOL wordt laag;

g) 1.2.5(Q), XYVOL wordt laag.

Door middel van de combinaties f) en g) worden we alleen

geinformeerd over de vol raken van of de X-teller of de

X- en de Y-teller ten tijde van opname of weergave, en niet

tijdens het doordraaien.

We bekijken nu onder welke omstandigheden de lijnen W, R,

STOP 1 en COUNT van ni ve au veranderen.

A) 1. De lijn Wwordt laag (recirculeren-lokaal). Dit

gebeurt in vier gevallen:

a. na een reset, SETR;

b. als een raster vol is, XYVOL;

c. als P bereikt is, PXY2;

d. bij beeindiging van een cyclus, XYZ.

2. De lijn Wwordt hoog (stoppen met recirculeren). Dit

vindt plaats:

a. als P niet bereikt lS bij het begin van de cyclus,

RUN;

b. als de A-teller vol raakt, AVOL.

B) 1. De lijn R wordt hoog. Dit gebeurt In twee gevallen:

a. in de WRITE-cyclus als de B-teller vol raakt,

BVOL (inlezen van data);

b. als de lijn W laag is (tijdens recirculeren-lokaal).
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2. De lijn R wordt laag (recirculeren-totaal). Dit

gebeurt in twee gevallen:

a. aan het begin van een cyclus, SETR;

b. na het bereiken van Q, QSTEP.

c) 1. De lijn STOP 1 wordt hoog (hierdoor stoppen de ge

heugens, STOP2 wordt laag en stopt het adresregister).

Dit gebeurt onrniddellijk door:

a. het vol raken van de X-teller, XVOL;

b. het starten van de drieteller. Ret starten van de

drieteller vindt plaats:

i. door het vol raken van de recirculatieteller,

VOL;

11. in de V1er gevallen die de lijn W laag doen

worden: SETR, XYVOL, XYZ en PXY2.

2. De lijn STO~1 wordt laag. Dit gebeurt onrniddellijk:

a. door het vol raken van de B-teller, 3VOL;

b. door het vol raken van de drieteller.

De lijn STOP 1 wordt dus hoog door het starten van de

drieteller om bij het vol raken hiervan weer laag te

worden. Er is echter een uitzonderingsgeval. Ret vol

raken van de A-teller (AVOL) doet het recircu~eren stoppen.

Rierop volgend ~ordt de drieteller gestart en wordt STOP1

hoog. STOP1 blijft nu hoog als de drieteller vol is en SF

klokt, omdat STOP1 pas weer laag mag worden als de B-teller

vol raakt en opname of weergave begint.

D) 1. De lijn COUNT wordt hoog (recirculeren-lokaal). Dit

gebeurt in dezelfde gevallen waarin W laag wordt, zie

A) 1-

2. De lijn COUNT wordt laag (stoppen met recirculeren).

Dit gebeurt onrniddellijk in dezelfde gevallen waarin

W hoog wordt, zie A) 2.

De flip-flops TF1 tim TF6 hebben alle tot taak een verandering

van het inkomend signaal te differentieren tot 80 ns pulsen.
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DEEL II

5. Ret ontwerp, definitieve uitvoering

5.1. Inleiding

In dit en volgende hoofdstukken wordt een beschrijving gegeven

van het ontwerp en de bouw van het apparaat in zijn definitieve

vorm.

Ret doel van het apparaat is hetzelfde gebleven:

a) het opnemen en weergeven van een plaatje van naar keuze

instelbare afmetingen, dat op een naar keuze instelbare

plaats genomen is uit het volledige televisiebeeld en

b) het uitponsen van de in het geheugen opgeslagen informatie

op ponsband, en het inlezen van een dergelijke ponsband

met informatie, afkomstig van de rekenmachine.

Principieel wijkt het huidige ontwerp niet af van het vorlge.

We kunnen ons het apparaat opgebouwd denken uit geheugens

en besturing. De geheugens bestaan ook hier uit acht identieke

deelgeheugens, waarbij telkens een deelgeheugen voor elk bit

van een 8-bits datawoord dient. De besturing bevat een aantal

tellers met behulp waarvan de positie en de grootte van het

plaatje bepaald worden. De instelling hiervan geschiedt met

duimwielschakelaars op het frontpaneel. De besturing bevat

voorts logica voor het sturen van d~ ponsbandponser en de

ponsb andle zer.

Ret apparaat kent de volgende mogelijkheden:

1) opname van een plaatje direkt van de camera;

2) weergave van een in het geheugen opgeslagen plaatje op

een monitor;

3) inlezen van een plaatje van ponsband;

4) ui tponsen van een plaatje op ponsband.
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Het is mogelijk naar keuze de gehele inhoud of slechts

een gedeelte van de inhoud te laten uitponsen of te laten

inlezen. Dit is van be lang als we geinteresseerd ZlJn in

plaatjes met afmetingen kleiner dan de maximale. Als het

geheugen een serie plaatjes bevat, kan deze naar keuze als

een film, waarbij de plaatjes elkaar opvolgen, zichtbaar

gemaakt worden. maar ook kan ieder plaatje afzonderlijk op

de monitor getoond worden.

5.2. Het blokschema

We beschouwen nu het blokschema van het systeem op blz. 39,

fig. 17.

Het "hart" van het systeem wordt gevormd door de a-y teller

en de b-x teller. a,b,x en y hebben betrekking op resp. de

positie en de afmetingen van het plaatje volgens onderstaande

figuur 16.

tt-
l:, X

Y

a: aantal lijnen

b: aantal beeldpunten

x: aantal beeldpunten

y: aantal lijnen

fig. 16

De werking en taak van de tellers is als volgt. Een raster

puls (R of R ) start de a-teller. Na a lijnen geteld te
o e

hebben start de eerstvolgende lijnpuls (H) zowel de y-teller

als de b-teller. De,b-teller telt b 12.5 MHz klokpulsen en

start daaropvolgend de x-teller. De door de x-teller te

tellen klokpulsen worden uitgevoerd via C en aan de geheugen-gs
klokbesturing doorgegeven als doorschuifpulsen. Te zelfder

tijd is ervoor gezorgd dat de lijn W/R in de stand 'doorschuiven'

staat. Dit gaat zo door bij elke volgende lijnpuls totdat de

y-teller stopt en derhalve een raster volledig verwerkt is.
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'De lijn W/R komt nu in de stand 'recirculeren' te staan

en de recirculatieteller wordt gestart.

Ret recirculeren geschiedt in series van 4096 pulsen. Deze

pulsen worden uitgevoerd via C en doorgegeven aan de
. gr

geheugenklokbesturing. Ret recirculeren blijft doorgaan tot

een moment dat ligt in een periode van zes lijntijden voor

het stoppen van de a-teller. In deze periode kan een serle

van 4096 afgesloten worden en wordt de recirculatieteller

niet opnieuw gestart.

Ret kan voorkomen dat je geheugenklokbesturing extra door

schuifpulsen ontvangt via C'. Dit is het geval als we een
gs

gedeelte van de geheugeninhoud permanent zichtbaar willen

maken op de monit~r. Op het moment dat anders met recircu

leren begonnen zou worden, wordt nu het geheugen geheel

doorgedraaid tot het gedeelte waarin we telkens geinteresseerd

zlJn. Door middel van de lijn a/y, afkomstig van de lees/

pons-interfacebesturing, wordt de lijn W/R in de stand

'doordr~aien' gehouden en wordt voorkomen dat het recirculeren

een aanvang neemt.

Behalve bovengenoemde functie, verzorgt de lees/pons

interfacebesturing het contact met de ponserbesturing en de

lezerbesturing.

De multiplexer is in feite een 1-uit-3-lijnen data selector.

Afhankelijk van de stand van Ss en SpG' kunnen de ingangs

data voor de schuifregisters zijn:

1} A/DC, data afkomstig van de A/D-converter;

2} READ, data afkomstig van de ponsbandlezer;

3} AS, data uit de geheugens die teruggevoerd worden.
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6. De schakelingen

6.1. De geheugens

De opbouw van de geheugens lS geheel gelijk gebleven aan

hetgeen in 3.2. beschreven werd (zie ook fig. 9 op blz.

15).

De schakeling van bijlage 15, die in zijn geheel op een

printplaat uitgevoerd is, bevat 32 schuifregisters. Elk

der acht deelgeheugens bestaat uit twee van zulke printplaten,

die op de volgende wijze met elkaar verbonden ZlJn, fig. 18 .

.
1(.,c., , I l),ltc

i.'L 1(,1- '1-
J)1tTA IN "1 14.)

.
L) "5.

c.., w., 'v

B •
fig. 18

Het demultiplexen van de data over de vier rijen geschiedt

door de doorschuifpulsen op de juiste wijze over de vier

rijen te verdeler.. Dit werd al eerder beschreven In 4.2.

en het tijddiagram dat hierbij hoort is afgebeeld In fig.

15 op blz. 22.

Het mUltiplexen van de data wordt gedaan met de NOR-

poorten 10102 in een wired-OR schakeling. Er zijn twee

multiplexers aanwezig: DAC en AS. DAC wordt direkt

verbonden met de digitaal/analoog-converter. Op AS zijn

dezelfde data beschikbaar als op DAC, zij het met een iets

andere timing en deze uitgang wordt gebruikt voor aansluiting

op andere delen van het systeem.

Met de lijn W/R wordt het geheugen indien nodig in de stand
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'recirculeren-Iokaal' gezet, van elk schuifregister lS de

uitgang dan verbonden met de bijbehorende ingang.

6.2. De geheugenklokbesturing (Bijlage 16)

Deze schakeling produceert de voor het doorschuiven benodigde

klokpulsen ~1 tim ~8' alsmede de pulsen die nodig zijn voor

de twee multiplexers op de geheugen printplaten. De AS

mUltiplexer krijgt ZlJn pulsen via de lijnen A
15

tim A
48

,

de DAC-multiplexer via de lijnen D
15

tim D
48

.

De schakeling wordt geaktiveerd telkens wanneer een der

lijnen C laag wordt. Dit heeft tot gevolg dat de stand
g

van de als 8-teller geschakelde 74193 met een verhoogd

wordt. Deze tellerstand wordt gedecodeerd en verschijnt

als een puIs met ~en tijdsduur van een klokperiode op een

der lijnen A1 tim A
8

. Met behulp van de daarop volgende

flip-flops komt een puIs tot stand met een tijdsduur van

2~ klokperiodes. Op deze wijze krijgen we bij 12,5 MHz

klokfre':luentie ~-pulsen met een tijdsduur van 200 ns en

A- en D-pulsen van 80 ns.

Het lS belangrijk dat de ~-pulsen niet langer Quren dan

200 ns. In dat geval lS de duty cycle namelijk 2001640 x

100% = 31,3%, terwijl voor de schuifregisters maximaal

33% toegestaan is.

In tijddiagram ® , bijlage 17, is aangegeven hoe een stel

pulsen (~1' D
15

en A
15

) tot stand komt tengevolge van een

C -puIs. Om de schakeling ook bij lagere klokfreQuenties
g

te kunnen laten werken dient de fase van C aangepast te
p

zijn aan de fase van C, daarbij rekening houdend met de
g

vertragingstijden van de 74193 en de 74155. Dit werd bereikt

door het opnemen van vier inverters in de C -lijn, waardoor
p

de klokfreQuentie mag varieren van 4 tot 12,5 MHz.
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Het tijddiagram @ ,bijlage 18, toont twee klokpulsen

(<1>1 en <1>2)' zoals deze aan de schuifregisters toegevoerd

worden na de MH0026CG gepasseerd te zijn. Hieruit wordt

bepaald op welk moment de data aan de ingang aanwezig

moeten zijn om doorgeschoven te worden en op welk moment

het schuifregister nieuwe data op zijn uitgang zet. Aan

de hand hiervan wordt bepaald op welk ogenblik de lijn S
s

moet veranderen zodat de data van ponsband het geheugen

in kunnen. Dit zal nog nader behandeld worden bij de

beschrijving van de lees/pons-interfacebesturing.

6.3. De a-y teller

Dit gedeelte van de schakeling bevat drie tellers:

de a-teller, de y-teller en de recirculatieteller. Het

schema is te vinden op bijlage 19 en het tijddiagram op

bijlage 20.

De a-teller wordt gestart door een rasterpuls (R of R ) en
o e

telt het aantal lijnen dat ingesteld is op de bij deze teller

behorende duimwielschakelaars. Deze duimwielschakelaars

geven het 9-complement van het ingestelde getal. We

gebruiken daarom tellers die OM100g tellen tot 999. Het

aantal getelde pulsen is dan juist bet ingestelde getal.

De teller blokkeert zichzelf in de stand 999.

Hierna kan op de neergaande flank van dezelfde lijnpuls

(H') die de teller op 999 bracht, M' hoog worden waarna de
a

y-teller gaat tellen. Deze teller blokkeert zichzelf ook

op 999. Elke telpuls voor de y-teller is tevens een load

puls voor de b-x teller via de lijn ~.

De recirculatieteller telt steeds serles van 4096 pulsen.

Deze teller wordt gestart door het laag worden van R en
c

blokkeert zi chzelf als R hoog blij ft. Di t is het geval
c

vanaf het moment dat de a-teller de stand 993 bereikt heeft

tot nadat de y-teller volledig in aktie is geweest.
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Ret detekteren van de stand 993 van de a-teller markeert de

periode van zes lijntijden waarin het recirculeren moet

stoppen.

Door roiddel van a!y kan voorkomen worden dat het recirculeren

weer begint (en dus ook W!R weer hoog zou worden) als eerst

extra doorgedraaid moet worden.

6.4. De b-x teller (Bijlage 21)

De b-teller wordt gestart door het laag worden van~. De

x-teller wordt gedurende de tijd dat de b-teller l00pt

gereset gehouden en begint te tellen als de b-teller stopt.

De doorschuifpulsen C zlJn afgeleid van ML', deze lijngs x
lS hoog gedurende het tellen van de x-teller.

Ret tijddiagram van de b-x teller lS te vindcn op bijlage

22. f-

Ret is mogelijk de a-yen b-x tellers te laten tellen

vanaf een vast ingestelde waarde, onafhankelijk van de

instelling van de duimwielschakelaars. Riertoe dient de

Ii jn MAX. Nadere details hierover worden gege':en in 6.5.

6.5. De lees!pons-interfacebesturing

De schakeling heeft een tweeledige functie:

1) het regelen van het contact met de ponsband

lezerbesturing en de ponsbandponserbesturing.

Riertoe behoort ook feitelijk het extraheren van

de aan de ponser aan te bieden data en het inlezen

van door de lezer gelezen data in het geheugen.

2) het weergeven van plaatjes met kleinere dan de

maximale afmetingen, waarbij de plaatjes naar

keuze als film of ieder afzonderlijk zichtbaar

gemaakt kunnen worden.
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De schakeling is te vinden op bijlage 23. Ret principe

lS het volgende. We hebben twee tellers, beeldpuntteller

en ponsteller genaawn. De beeldpuntteller loopt synchroon

met het,. doordraaien van het geheugen, de ponsteller houdt

bij het aantal beeldpunten dat is gelezen resp. uitgeponst.

De twee tellerstanden worden voortdurend met elkaar

vergeleken en als de standen gelijk zijn is dit een teken

dat een volgend datawoord in het geheugen gezet kan worden,

resp. uitgeponst kan worden.

Met behulp van MAX wordt de instelling van x en y op 256

bepaald zodat nu het geheugen elke 20 ms volledig doorgedraaid

wordt. Om het beeld tijdens dit doordraaien centraal op het

scherm te houden stelt MAX ook a=39 en b=299 In. Ret ponsen

van een datawooru. duurt 53,3 ms, het lezen van een datawoord

van band duurt 33,3 ms. Bij ponsen zal de ponser dus steeds

6,7 ms moeten wachten op een nieuw datawoord. Bij lezen

zal de lezer Ouk 6,7 ms moeten wachten voordat het geheugen

de data kan overnemen.

Ret lezen resp. ponsen houdt op als de ponsteller zlJn

maximale stand bereikt. Door nu van te voren zowel ponsteller

als beeldpuntteller op een bepaalde stand in t~ stellen,

kunnen we bepalen hoeveel data gelezen resp. uitgeponst

moeten worden.

In de schakeling is hiervoor het N-duimwiel aanwezig. Ret

totaal aantal beeldpunten van het gewenste plaatje bedraagt

dan 2N, waarbij N ligt tussen' 1 en 16. Ret is dus nodig van

te voren te weten hoeveel data op een bepaalde ponsband staan

en N dienovereenkomstig in te stellen, evenals x en y.

Ret tijddiagram van bijlage 24 laat Zlen hoe de tellers

ingesteld worden op de vooraf bepaalde stand.

Bijlage 25 toont hoe S hoog wordt een zekere tijd nadat de
s '

tellerstanden gelijk zijn, en er data aanwezig zijn die In

het geheugen gezet moeten worden. Ret tijdstip van het
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omschakelen van S l.S erg kri tisch l.n verband met de gerl.nge
s

marge.

Ret bovenstaande geldt als de keuzeschakelaar GP/pG in

de stand PG staat, dat is ponsband lezen. In de stand

GP t dat is ponsen, reageert DCl i.p.v. S onder voorwaarde
s

dat de ponser gereed is en in staat nieuwe data te ontvangen.

In dat geval moet CR hoog zijn.

In de stand RESET van flip-flop 0 is S altijd hoog. De
s

AID-converter is dan direkt met de geheugeningangen verbonden

en er worden voortdurend nieuwe data ingelezen. Als de stand

RUN door een rasterpuls wordt ingeklokt in de flip-flops I,

II en III wordt het plaatje dat op dat moment juist achteraan

l.n het geheugen staat, het plaatje met rangnurnmcr 1.

Als het lezen of ponsen voltooid l.St bereikt de ponsteller de

maximale stand en wordt ~ laag. Er volgt dan een reset van

de flip-flops II en III bij de eerstvolgende rasterpuls. Ret

beeld verkrijgt weer de oorspronkelijke afmetingen, flip-flop

X wordt vrijgegeven en de ponsteller en de beeldpuntteller

worden beide weer op de waarde 216_1_2N ingesteld. De pons

teller.blijft van ~u af op deze waarde staan. Als het

eerste beeld doorgedraaid is, wordt ~ laag zoda.t even later

flip-flop XI geklokt wordt waardoor extra doorschuifpulsen

via C' aan de geheugenklokbesturing toegevoerd worden. Ditgs
gaat door totdat COM laag wordt en de extra doorschuifpulsen

geblokkeerd worden. In deze situatie is het geheugen juist

volledig doorgedraaid. Ret tijddiagram is te vinden op

bijlage 26.

Ret plaatje dat op het scherm van de monitor te zien l.S l.n

de hierboven beschreven situatie is het eerste opgenomen plaatje.

Ret daaropvolgende plaatje kan zichtbaar gemaakt worden door het

indrukken van STEP. Dit heeft tot gevolg dat na het doordraaien

van het eerste plaatje niet de extra doordraaipulsen komen om
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het geheugen Yolledig door te draaien, maar een reset van de

beeldpuntteller voIgt. Ret tweede plaatje wordt nu als het

ware het eerste plaatje en de oude toestand lS weer hersteld,

zij het dat aIle plaatjes zijn hernummerd. Ret tijddiagram

op bijlage 25 (onderste gedeelte) laat zien hoe dit in zijn

werk gaat.

6.6. De lezerbesturing

De besturing is ontworpen voor een In ASCII gecodeerde

ponsband. De get allen 0 tim 9 worden in deze code voor

gesteld als een binaire ponsing in de sporen 1,2,3 en 4,
met de meest significante ponsing in spoor 4. Getallen

alsmede de komma worden onderscheiden van andere ponsingen

doordat zij een g8.t hebben in de sporen 5 en 6.

Een beeldpunt staat op de band in de vorm van drie getal

ponsingen, welke achtereenvolgens zijn voor de honderdtallen,

de tientallen en de eenheden. Zij wordpn gevolgd door een

komma als getalsc!leider. Verder komen op de band nog de

volgende ponsingen voor: r~ (line feed), X-OFF, CR

(carriage return) en Rubout.

De leesprocedure lS als voIgt:

1. Ret lezen begint na een startopdracht van de lees/

pons-interfacebesturing.

2. Als de eerste ponsing een getal lS, dan dit in het

R-buffer zetten.

3. De tweede ponsing In het T-buffer en de derde ponsing

In het E-buffer zetten.

4. Als de eerste ponsing geen getal is, dan deze overslaan

en kijken naar de volgende ponsing. Is dit een getal,

dan verder als bij 2. Indien niet, dan overslaan, enz.
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5. Na drie getalponsingen moet een komma volgen. Bet

lezen stoppen en de 8-bits binaire data op de READ

lijnen zetten.

6. Vervolgen als bij 1.

Bet schema van de besturing is te vinden op bijlage 27,

het hierbij behorende tijddiagram op bijlage 28.

6.7. De ponserbesturing

De voor het uitponsen gebruikte code is ook hier ASCII.

Het formaat waarin de data op de ponsband moeten komen

is als beschreven in d~ lezerbesturing, 6.6.

De ponsprocedure is als voIgt:

1. Na startopL.:cacht data van het geheugen In databuffer

zetten.

2. Binair/BCD-conversie uitvoeren en het resultaat In de

ponsbuffers zetten.

3. Achtereenvolgens ponsen: honderdtal, tiental en

eenheid, gevolgd door een komma.

4. Na een serle van 64 ponsingen (dus 16 beeldpunten)

de ponslngeD LF, X-OFF en CR toevoegen.

5. Stoppen met ponsen.

6. Vervolgen als bij 1.

Het schema van deze besturing is afgebeeld op bijlage 29,

het tijddiagram op bijlage 30.

6.8. Overige schakelingen

Volledigheidshalve moeten nog vermeld worden de multiplexer

(bijlage 31) en de klok (inzet van bijlage 16).

De AS-lijnen zijn afkomstig van de geheugens en zlJn op

ECL-niveau. De A/DC-lijnen komen van de analoog/digltaal-
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converter en ZlJn op verheven ECL-niveau. Alle overlge

ingangen en uitgangen zijn TTL. SpG is verbonden met de

PG/GP-schakelaar van de lees/pons-interfacebesturing.

De klok maakt gebruik van een 25 MHz ingangssignaal dat

gedeeld wordt met een tweedeler om zodoende op nauwkeurige

wijze een 12,5 MHz signaal met een 50% duty cycle te krijgen.
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7. Slotbeschouwing

Ret in dit verslag beschreven en gebouwde apparaat is een

nuttige aanwinst voor de groep bij het onderzoek naar band

breedtereduktie van videosignalen.

Enkele suggesties voor uitbreiding of wijziging zlJn de

volgende:

1. Een voorzlenlng om uit een serle een plaatje naar

keuze te kunnen ponsen of inlezen.

2. Door gebruik te maken van een ponscode waarbij elke

ponsing een beeldpunt voorstelt, kunnen we een reduktie

van de ponstijd tot een derde van de huidige en een

reduktie van de leestijd tot de helft van de huidige

bereiken.

3. Een verdere reduktie van in- en uitvoertijd moet

mogelijk zijn door cassetteband te gebruiken als

informatiedrager voor het datatransport tussen

geheugen en computer.

Er zijn uiteraard velerlei toepassingen voor het gebruik van

geheugenruimte waarvoor dit apparaat geschikt is. Een

daarvan is het In Qe groep gebouwde deltamodulatiesysteem.

Dit systeem"heeft gedurende een beeld telkens de informatie

van een voorafgaand beeld of raster nodig, informatie die met

behulp van het geheugen uit het tot~le aanbod van video

informatie geselecteerd en daarin opgeslagen is.
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MH0026/MH0026C 5 MHz two phase MOS clock driver
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general description

The MH0026/MH0026C is a low cost monolithic
high speed two phase MaS clock driver and inter·
face circuit. Unique circuit design along with
advanced processing provide both very high speed
operation and the ability to drive large capacitive
loads. The device accepts standard TTl/OTL out·
puts and converts them to MaS logic levels. It may
be driven from standard 54/74 series gates and
flip-flops or from drivers such ,C> the DM8830 or
DM7440. The MH0026 IS intendt.:! for applications
in which the output pulse Width IS logically con
trolled: i.e., the output pulse Width is equal to the
input pulse Width.

features

• Fast rise and fall times-20 ns with 1000 pF load
• High output sWlng-22'j
• High output current drive-±1.5 amps
• TTl/OTL compatible Inputs
• High rep rate-S to 10 MHz depending on load

Interface Circuits

• Low power consumption in MOS "0" state
2 mW

• Drives to OAV of GNO for RAM address drive

The MH0026 is intended to fulfill a wide variety of
MaS interface requirements. As a MaS clock driver
for long silicon gate shift registers, a Single deVice
can drive over 10k bits at 5 MHz. Six devices pro·
vide input address and precharge drive for a 8k by
16 bit MM1103 RAM memory system. Information
on the correct usage of the MH0026 In these as well
as other systems is included in the application sec·
tion starting on page 5. A thorough understanding
of its usage will Insure optim\lm performance of the
device.

The device is available in 8-Iead TO·5, one watt
copper lead frame 8·pin mini·OIP, and one and a
half watt TO·8 packages.

schematic diagram
0/2 of CirCUit Shown'

connection diagrams

12·L.ad TO·8

"
Y'

UHRNAL -II
,~ GO

0-1 ~NPUT
MHOO26H/MHOO26CH

'-L.ad Dual·in·Line Package

e
I' I • Ill:

OUTPuT lWlltA , , !lUTPVT"

y' I • 'I"

~'I' .OUTJIIJ.

,,,'Vll.
0' MHOO26CN

8·Lead TD·S

"v·

,.
.... 1'\1I _

TO' VI~"

MHOO26G/MH0026CG
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absolute maximum ratings
V· -V" Oillerential Voltage
Input Current
Input Voltage {V'N - V"I
Peak Output Current
Power Dissipation
Operating Temperatule Range MH0026

MH0026C
Storage Temperature Range
Lead Tempe,ature (Soldering, 10 sec)

22V
100mA

5.5V
".5A

See curves
-55°C to t125°C

O°C to 8SoC
-65

n
C to tlS0

n
C

300
n
C

s:
J:
o
o
N
O'l
......
s:
J:
o
o
N
O'l
n

dc electrical characteristics (Notes 1 & 2)

LIMITS
UNITSPARAME1'ER CONDITIONS

MIN TYP MAX

Logic "I" Input Voltage VOUT = V· + 1.0V 2.5 1.5 V

Logic "I" Input Current V'N - V· " 2.5V, Vau.,. =V" + 1.0V iO 15 mA

Logic "a" Input Voltage VOUT • V+ - 1.0V 0.6 0.4 V,
rI Logic "a" In):Jul Current V'N • V· = OV, Vau.,. =V+· 1,0V -0.005 -10 IlA

Logic "a" OutpUt Voltage V' = +5.0V, V' = -12.0V
V'N = -11.6 4.0 4.3 V

Logic "0" OutpUt Voltage V'N - V· = O.4V V+ - 1.0 V+ - 0.7 V,
Log',c '~1" Output Voltage V· = +5.0V, V·· -.12.0V

V ,N • -9.5V ·11.5 -11.0 V

Logic "I" Output Voltage V'N • V· = 2.5V V· + 0.5 V' + 1.0 V

"ON" Supply Current V· - V· =20V, V'N • V· = 2.5V 30 40 mA

"OFF" Supply Current V· • V· = 20V, V'N - V" = O.OV 10 100 IlA

ac electrical characteristics (Notes 1 & 2, AC test circuit, T A = 25°C)

Turn·On Delay (tON) I 5.0 7.5 12 ns

Turn·Off Delay ItOf_F! 5.0 12 15 ns

Rise time It,l - Note 3 V+ • V· = 17V, CL = 250 pF 12 ns

V· - V· = 17V, CL = 500 pF 15 18 ns

CL = 1000 pF 20 35 ns

F.lltime (t,) - Note 3 V· -V"'17V,CL "250pF 10 ns

V· - V· = 17V, CL = 500 pF 12 16 ns

I CL = 1000 pF 17 25 ns

Note 1: These speCifications apply for V+ -- V'- =" lOV to 20V, CL -el 1000 pF, over the temperature range -55°C to t125<:JC
for the MH0026 and O"C to -tB5()C for th£' MH0026C. unless otherwise speCifIed.

Note 2: All typIcal vnlues for the TA '" 25" C.

Note 3: R,s{! and fall llmcarcglv"'n for MOS logic levels; I.e., rise time is transistion from logIC "0" to logIC "1" which IS voltage
fall. See waveforms on the follOWing pages.

ac test circuit switching time
waveforms

B·117
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typical performance characteristics
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Bijlage 32

MAXIMUM RATINGS (Above which the usetullite may be impaired)

Storage Temperature
-------
Temperature Under Bias

Power Dissipation (No Ie 1)

Data and Clock Input Voltages with respect to most Positive Supply Voltage, Vee at 25°C
.--_._-_.._._---~------------ ---

Power Supply Voltage. Voo with respect to Vee

-65°C to + 160°C

-55°C to + 125°C

600 mW

0.3 V to -20 V
.~------

0.3 V to -20 V

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
DC Characteristics (over operating temperature range. Vee = 5 V ±5% unless otherwise specified)

Am1402A, 3A, 4A, AmXXXX59X, T" = OOC to + lO°C. VDO = -5 V ± 5% or - 9 V ± 5%
AmXXXX51X. T" = -55°C to +125°C, Voo = -5 V ±5%

Parameters Test Conditions Min Typ Max Units

V'H Vee -2.0 Vee +0.3 VoltsInput HIGH Voltage

VIL
-

Input LOW Voltage Vee -4.~ Vce -10 Volts

ILl T" =25°C <10 500 nAInput Load Current

ILO
Output Leakage T" = 25°C, Vou' = 0 V <10 1000 nA
Current i
'Le

IInput Leakage T" '" 25°C, Max. V'Le 10 1000 nA
Clock Current

Voo = -5 V ±5%
Parameters Test Conditions Min Typ Max Units

VOH'Output HIGH RL, "" 3 k to Voo' IOH "" -100 pA 2.4 3.5 Volts
Voltage Driving TIL

VOH'Output HIGH Ru '" 4.7 k to Voo Vee -1.9 Vee -1.0 Volts
Voltage Driving MDS

VOL RLI '" 3 k to Voo, IOL'" 1.6 mA -0.3 0.5 Volts
~utput LOW Voltage

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

V'HC
Input HIGH Vee -1.0 Vce +0.3 Volts
Clock Voltage

VILC
- --

Input LOW Vee -15 Vee -17 Volts
Clock Voltage

--
T" = 25°C 40 50 mA

100 Output at Logic "0". 5 MHz Data Rate
Power Supply 33% Duty Cycle. Continuous Oper"tlon T" = OOC 56 mA
Current V'Le"" Vee -17 V r-=---

T" 1= -55°C
65 mA

AMX~XX51X only

Voo '" -9 V :1:5%
Paramo!er. Tes: Condilions Min Typ Max Unit.

VOH '
Output HIGH RL1 "" 4.7 k to VOO ' 10H" -100 I'A 2.4 3.5 Volts
Voltage Driving TTL --VOH, RL, '" 6.2 k to VDOOutput HIGH

RLl '" 3.9 k to Vee Vee -1.9 Yce -1.0 Volts
Voltage Driving MOS

VOL RL= 4.7 k to Voo• 10L '" 1.6 mA -0.3 0.5 VoltsOutput LOW Volt~ge ..
V'He
Input HIGH Yee -1.0 Vcc +0.3 Valls
Clock Voltage ..

. ------------,,-"_._----_.,._-------_.~.__._-_.__. ,--'

VILe
Input LOW Vee -12.6 Vee -14.7 Valls
Clock Vollage

100 Output at Logic "0",3 MHz Data Rate T" '" 25°C 30 40 mA

Power Supply 26% Duty Cycle, Continuous Operation
Current V'Le'" Vee -14.7 V

T" '" O°C 45 mA

When oporaUog at Veo =- - 5 V ± 5% the maximum duty cycle Is 33% and al VOD-'" -0 V z: 5% thQ maxImum duty cycle Is 26%. In Dppllcatlon!l the duty cycle shoLlld be 8
252 minImum 10 reduce powor dissipation. Duly cycle" [t¢pw + yz (til. + t~)) x clock rate.



SWITCHING CHARACTERISTICS
Arn1402A1Am1403A1Am1404A

Parameter Description

Bijlage 32 - vervolg

(over operating temperature range, Vee = 5 V :1:5%)
Voo =-5V ±S%

(Tost Load 1)
Test Conditions Min Typ Max

Voo =-9V:l:5%
(Test Load 2)

Min Typ Max Units _

f. Clock Frequency 2.5 1.5 MHz
~--~---~--~_._. ----

fd Data Repetition Rate (Nole 1) INoie 2) 5.0 INole1) 3.0 MHz
----- f-----. .

0.13 0.17 10I</>pw Clock Pulse Width 10 ps
---~--- ------- --
I</>d Clock Pulse Delay (Nolo 2) t¢pw" 130 ns 10 INolo2) 10 INoto 2) ns
~----f------- ..-"..-----

1000 1000tfl tr Clock Pulse Rise/ Fall Time ns
f--.------... -~

I, Data Set Up Time 30 60 ns
.-._-----.--- --------- .. _,.-
I, Data Hold Time 20 20 ns

1---"--- --
!p~.+..'_-"'.d=---_ Clock to Data Out Delay 90 110 ns--_ .._..... ' ...--
C1N

tI Input Capacitance @ 1 MHz, 250 mVPP 5 10 5 10 pF...._._._----~._- .._..._.._.- ..-
Caul" Output Capacltonce @ 1 MHz, 250 mVPP Ii 10 5 10 pF

-:--
C¢' Clock Capacitance @ 1 MHz, 250 mVPP 110 140 110 140 pi'

SWITCHING CHARACTERISTICS (over operating lemperature range, Vee = 5 V :1:5%)

Am2802/Am2803/Am2804

Parameter Dl!scrlpllon Tesl Condillona

Voo =-5V:!:50/0
(Tesl Load 1)

Min Typ Max

~. Clock Frequency 5.0 MHz

,..'.d Dala Repetition Rate (Note 1) (NoI. 1) 10.0 MHz

~
Clock Pulse Width 0.07 10 ps

~. Clock Pu Ise Dolay (NOlO 2) l1'pw '" 70 ns 10 INote 2) ns
--

I"tr Clock Pulse Rise/Fail Time 1000 ns

I, Data Set Up Time 30 ns -l
t" Data Hold Time 20 ns I
Ipd+,lpd_ Clock to Data Out Delay 90 ns

NOTE 1. Seo "Minimum Operating FreQuoncy" graph for low limits on de'a rep. rate.
NOTE 2. See "Maximum Clock Pulso Daley" graph for upper IImll~

*Thls parameter is periodically sampled and Is not 100% tested.

DESCRIPTION OF TERMS

OPERATIONAL TERMS
VOH Minimum logic HIGH output voltage with output HIGH current
'OH flowing out of output.

_ VOL Maximum logic LOW output voltage with output LOW current
IOL Into output.

VI" Logic HIGH Input voltage.
V'L Logic l.OW input voltage.
VILC Clock l.OW input voltage.
V'HC Clock HIGH input voltage.
'L Input leakage current.
ILO Output leakage current.
100 Power supply current.
C'N Input capacitance.
C1' Input clock capacitance.
COUl Output capacitance.

FUNCTIONAL TERMS

1',,1', Tho two clock phases required by the dynamic shift register.
fe The clock frequency of the shift register.
fd The input data repetition rate.

SW!TCHING TERMS

l1'd The delay between the LOW to HIGH transition of a clock
phase to the HIGH to LOW transition of the other clock phase.

l1>pw The clock pulse widths necessary for correct operation.

I,. I, The clock pulse rise and fall times necessary for correct op
eration.
I The time required for the input data to be present prior to the
LOW to HIGH transition of the clock phase to ensure correct op
eration.

t" The lime required for Ihe Input data to remain present alter the
LOW to HIGH transition of the clock phase to ensure correct op
eration.

Ipd+ The propagation delay from the HIGH to LOW clock phase </>,
transition to the output LOW to HIGH transition.

Ipd _ The propagation delay from the HIGH to LOW clock phase 1>,
transition to the output HIGH to LOW transition.

253
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SWITCHING WAVEFORMS

-----1 BIT 1 -'B~'.:..T~2 +\-------+---~B~IT..cN~--I--..cB'-":~,:::.~,:,~~1-'-_1__ BI:I~-;_2 _
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'.2
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"""
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O---ATAIND I =h~

IN BIT 1 IN BIT 2 o\'

'.0'-_1 f- [-'Pdo

-OA-T-A-O-U-T--------------------------------"'-..:.·""'X-------x\.~ ::.:v
6ur Dll 2

Te.l Load 1

Clock RI•• Tim. 10 n.
Clock Fall TlmB 10 n.
Output load I TTL load Teel Load 2

:~ICTO~t...., 1-" VOO' -9V ••"
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POWER CHARACTERISTICS

o~7-~-9'--""10'-...J,'-,-''-2""""',J-.J'4
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.4

Power Olsslpntlon/BII
versus

Supply Voltage
.8.-...,...--,----,---,-----,-..,...--,

I I I ·~I----I--
t ol "" t';2'" ]Ons 1

.6 VCC - V,LC· '7V ..+ _
VCC-VllC"15V I !
Vee-- VILe" lJV"- t-t- l _J_

---.r~- I

Minimum Operating
Versus

Data Rale Temperature

-----=t ./ V
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SPECIFICATIONS Bijlage 34

"

Tape transport

Reading speed

Start time

Unidirectional from left to right

2100 C: 200 char/sec in the constant
speed mode
150 char/sec in the line-by-line
mode

2100 RC: 150 char/sec in the constant
speed mode
120 char/sec in the line-by-line
mode

Higher speed possible when overshoot of several
characters is allowed after stopsignaJ is given.

Less than 5 milliseconds after start command
to reach the next character

Bidirectional

+5 V ±5%/5 kOhm
OV «0.5V at 10mA)
<1 microsec

Stop time

Stop distance

Read head

Data amplifier outputs

Less than 3 milliseconds after stop command pulse

Less than '/10 inch (before the next character)

Contains 9 phototransistors

Direct output and complementary output interlocked
to timing tra.:k
Hole:
No hole:
Pulse rime time:

Hole:+12V ±5+/12kOhm
No hole: 0 V «0.5 V at 10 rnA)
Pulse rise time: <1 microsec

Timing track output

Start command and
Stop command

Tape compatibility

Power requirements

Temperature range

Direct output:
Hole: +3.5 V ±5%/5 kOhm
Nonole: OV«0.5Vat8mA)
Puls o rise time: <1 microsec
Complementary output:.
Hole: 0 V «0.5 V at 10 mA)
No hole: +5 V ±5% at 5 kOhm
Pulse rise time: <1 microsec

Positive pulse 0 to +5 V ±1 0% with rise time
of less than 5 microsec and duration of 0.5 millisec
minimum
Input impedance: 3 kOhm at +5 V

Paper. paper mylar or metalized mylar tapes with a
maximum light transmission of 50%
Tape can be 5. 7 or 8. level "/'6'" 7Ja" or 1"
Tolerance op perforations ±0.2 mm
Thickness min. max. 0.05 to 0.15 mm
Spliced tape max. 0.3 mm
Paper should have homogene transparency with
no light spots
In line loading

220 V ±10%. 50 Hz
2100 C: 1 A
2100 RC: 1.5A

Storage: -10°C / + 70°C
Operation: O°C / +55°C

Bidirectional version:
Separate input for left or right
start
Single input for sto'p command

110 V ±10%. 50 Hz

2100 C:
Front panel: 490 mm

360 mm
185 mm

582 mm
325 mm
275 mm

Cabinet:
Width:
Depth:
Height:

Cabinet:
Width:
Depth:
Height:

223 mm x 483 mm
8%" x 19"

Depth: 340 mm
Width chassis: 440 mm
Front plate excess: 115 mm

133 mm x 483 mm
5Y<!" x 19"

Depth: 340 mm
Width chassis: 440 mm
Front plate excess: 45 mm
2100 RC: .
Front panel:

Outline dimensions

Remote control of fast rewind

Weight

Spooler (2100 RC only)

2100C: 10.5 kg (23Ib)
2100 RC: 17.5 kg (38.5 Ib)

Capacity: 100 m or 300 ft
Fast rewind by push-button control in both
directions at speed of 3 m/sec or 9 ft/sec

Cabinet:
Cabinet:

6 kg (13Ib)
7.5 kg (16.5 Ib)

Note: mating connectors are supplied with the equipment

--------------------------------------~-~--------
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GENERAL DATA

SPECIFICATIONS

From logical 1 to logical 0 Wb!!ll
information is stored in register. From
logical 0 to logical 1 when punching is
complete.
Logical 1: +6 V. Output imj1. 1 kohrn.

Logical 0: Max. +0.4 V. Max. 10 rn!\.

From logical 0 to logical 1 when TL is
generated.
Logical 1: +6 V via reed relay. Max.
10 rnA.
Logical 0: 0 V via 470 ohms.

From logical 0 to logical 1when Err is
generated.
Logical 1: +5 V at 3 rnA.
Output imp. 100 ohms.
Logical 0: Max. +0.6 V at 1 rnA.

oV when EXT button is depressed.
(Floating when not depressed).

Ch9 -. for feed hole track - input
imp. min 22 kohms.
Logical 1: +3.5 V to + 12 V.
Rise time: Max. lOps.
Logical 0: -12 V to + 1.5 V.

Input imp. min 2.2 kohms.
Forward direction: -12 V to + 1.5 V.
Backward direction: +3.5 V to +12 V.

-12 V signal voltage recommended to

avoid interference.

Four variants of both the AC and DC
versions are aVlJilable.

5 and a-track standlJrd tape.
6 and 7-trcck standard tape
6 track tyj1osotting tlJpe
6 track Japanese tr,lex tape

External signal
(Ext):

Error signal
(Err):

Tape Low
signal (TL):

SUPPLY VOLTAGE

ACversion: 115/127/220/240V+ 15%
- 10010

50 to 100 Hz. Optional 400 Hz.
Max. power consumj1tion 200 W.
Min. power consumption 50 W.

DC version: 24 V + 25%
-15%

Max. power consumption 180 W.
Min. power consumption 2-5 W.

Both the AC and DC versions are
dimensioned to provide extra DC out
puts for additional electronics of 1 to
1.5 A (depends on punching speed) at
+6 Vand 1A at +24 V.

OUTPUT SIGNALS

Facit 4070 for:

Punch Ready
signal (PRJ.

VARIANTS

Remote Control:

Stepping Direction
signal (SO):

75 to 80 rows per second.

Asynchronous, externally controlled.

Complies with or exceeds ISO standard.
Adjacent rows, 3%
10 rows, 1%
50 rows, 0.5%

4-10 steps, depending upon tape quality.

5-8 track ISO standard, 6 track type
setting or 6 track Japanese telex.

5 track tape, 11/16 inch (17.5 rnm ±
0.1 mm) and 8 track tape, 1 inch (25.4
mm ±D.l mm).
Alternatively 6 and 7 track, 7/8 inch
(22.2 mm ±0.1 mm).

0.08-0.11 mm. Optional control logic
accomodates thicker tape.

ISO-standardized paj1er tape, mylar
tape or plastic tape.

51 - 52 mm corES (2") as standard.
Other types optional.

Max. 200 mm (8").

Signals shorter than lOp s at 6 V
signal level are rejected as no ise.

Min. pulse duration 0.1 rns.
Input imp. min 2.2 kohms.
Logical 1: +3.5 to +12 V.
Rise time: Max. 10 p s.
Logical 0: -12 to + 1.5 V.

Min. pulse duration 200 ps.
Cill to Ch 8 - for tracks 1 to 8
input imp. min 22 kobms.

Built in, stores one row (max. nine
bits).

Customer selected. Usually an all-hole
delete character.

Idling nil
5 chis punching one track 59 dB (8)
5 chis punching in all tracks 61 dB (8)
75 chis punching Or.2 track 75 dB ([3)
75 chis punching in ~II tracks 77 dB (B)

Length 432 mm (17"), width 220 mm
(8 5/8") and height 190 mm (7 1/2").

AC version: 13.0 kg (29 Ib).
DC version: 9.5 kg (21 Ibl.

Hub:

Backspaci ng:

Punch hole
configuration:

Tape Widths:

Outer diameter of
tape reel:

Reel Capacity: Approx. 300 m which corresponds to
---about 120,000 rows.

Thickness of tape:

Type of tape:

Mark Character:

Store:

Operation speed:

Tape feed:

Feed Accuracy:

Dimensions:

INPUT SIGNALS

Data signals
(Chl - Ch9):

Noise level with
cover on (distance
of 1 metre):

Weight:

Punch Instruction
signal (PI):

Filcit policy is onE:' of continuous improvement and the right is reserved to revise equipment specifications and details publi5hed without prior notice.
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Data signals (channels 1 to 9)
Stepping Direction signal
Punch Instruction (start pulse) signal
PUllch Ready signal
Error signal
Tape Low signal
+24 V from internal power supply (In DC
version connected to +24 V terminal in the
power socket.)
+6 V from internal power supply
Internal ground (Can be chassis-grounded in
the mains voltage power socket.)
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Fig. 6 Signal diagram for stepping backward
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SIGNAL DIAGRAMS

Fig. 7 Signal Connector viewed from rear of tape punch Fig. 8 Power sockets viewed from rear of tape punch
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