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r. Samenvatting

In dit verslag worden een aantal tests beschreven
die,met het conversationele programma DIAGNOST, dat
door Kraal (lit.1) ontworpen is, de analoge reken
machine en de interface testen met behulp van de
digitale rekenmachine.
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'2. Inleiding

De hybride machine in de groep ER bestaat uit de
IBM 360/30F als digitale computer, een Hitachi 505
als analoge rekenmachine en een interface. De inter
face is opgebouwd uit een 16-kanaals analoog-digitaal
konvertor, een eveneens 16-kanaals digitaal-analoog
konvertor, beide van de firma Adage en een zelfbouw
gedeelte, dat .de sturing van de ADG en DAG en het
digitale datatransport van en naar de digitale
rekenmachine verzorgt (fig. 2-1).
Verder staat de hybride gebruiker aIle randapparatuur
van de.digitale rekenmac~ine ter beschikking •

./ A1)c ./
c;:

"' "
,~

...
"'l'IME.R.

....,
./ ......... S 'I'll RIW,". / .........

A.M.:D.M. ~

"'
,. 1> LG. J/ll "

,.
EN vi 'f1.

,1/

........ ........
~ :DAC,. /",

fig. 2-1

In de naaste toekomst zal het hybride systeem ge
wijzigd worden, waarna het zal bestaan uit de
Burroughs B6700 van het rekencentrum van de THE als
digitale computer, een mini-computer, de PDP 11/20,
en de Hitachi 505 als analoge machine. De PDP 11/20
verzorgt dan de sturing van de analoge machine,
ADG en DAG, en regelt het datatransport naar de
Burroughs.
Voor kleinere hybride problemen kan de PDP 11/20
zelf ook als digitale computer gebruikt worden, zo
dat dan geen beroep op de Burroughs B6700 hoeft te
worden gedaan.
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De Hitachi 505 bevat de volgende komponenten:

1 bedieningsconsole waarin een digitale volt~

meter, een oscilloscoop en logica voor de
sturing van de analoge rekenmachine

2 consoles (A en B) met elk :

54 versterkers waarvan er

18 als integratoren gebruikt kunnen worden.

6 vermenigvuldigers, die elk 3 versterkers
nodig hebben

4 comparatoren, die een FET schakelaar bedienen

4 comparatoren met een dubbelpolig omschakel
relais

8 relais

54 potentiometers op console A

18 potentiometers op console B

36 servopotentiometers op console B

2 functiegeneratoren op console A

1 functiegenerator op console B

De machine eenheid, die van de ADC-referentie
spanning afgeleid wordt,bedraagt 100 V.

De toegang tot de analoge rekenmachine vanuit de
interface wordt verzorgd door :

16 analoge outputkanalen; op console B 0 tim 7
en 8 tim 15 op console A (DAC)

16 analoge inputkanalen; 0 tim 7 op console B en
8 tim 15 op console A (ADC met SiR's)

8 digitale outputkanalen; 1 tim 4 op console B
en 5 tim 8 op console A

8 digitale inputkanalen; 1 tim 4 op console B
en 5 tim 8 op console A
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1 adresselektor waarmee de uitgangen van de 108
versterkers, de 16 comparatoren alsook de
middenkontakten van de 16 relais aan "sample
and hold" versterker nr 0 (SiR 0) gekoppeld
kunnen worden.

Ret is dus mogelijk de spanningen op deze punten,
zonder een verbinding op het "patch panel", te
samplen.

Binnenkort zal nog een digitale voltmeter van de
firma J?hn Fluke type 870QA in het systeem worden op
genomen. Deze voltmeter, die voorzien is van een
digitale uitgang, die door de interface uitgelezen
kan worden, zal ook via de adresselektor de ver
schillende spanningen kunnen meten.

De hybride installatie wordt hoofdzakelijk voor de
volgende doeleinden gebruikt :

1. het optimaliseren van een model (parameter
schatting)

2. metingen aan bestaande modellen

3. oplossen van regeltechnische problemen.

Om er verzekerd van te zijn dat de eerder genoemde
komponenten van de analoge rekenmachine en interface
goed functioneren is het noodzakelijk dat deze regel
matig getest worden. Om de tijd voor het uitvoeren van
een test zo kort mogelijk te houden, werden hiervoor
een aantal automatische testprocedures ontwikkeld.

Ret doel van het automatische testprogramma is nu :

1. Zoals reeds door Kraal (lit. 1) opgemerkt, door
regelmatig testen de betrouwbaarheid van de
installatie te verhagen en de reparatietijd zo
kort mogelijk te houden.

2. De gebruiker informatie te verschaffen over de
komponenten met een afwijking, zodat hij zijn
programma hieraan kan aanpassen door, indien
mogelijk, op andere komponenten over te schakelen.

3. Door de tests regelmatig uit te voeren en de re
sultaten op een file, in dit geval een schijven
geheugen, op te slaan kan het verloop van de ver
schillende komponenten in de tijd beschouwd worden."
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,3. Het algemene testprincipe

Bij het ontwerp van de verschillende tests is er
van uit gegaan de analoge rekenmachine en de inter
face zo te testen als deze ook door de gebruiker
benut worden.
Er wordt daarom zoveel mogelijk, als het in verband
met de toleranties verantwoord is, gebruik gemaakt
van de instrumenten die ook de gebruiker tot zijn
beschikking heeft. "
Verder wordt het gebruik van speciale schakelingen
zoveel mogelijk vermeden, om een zo duidelijk mogelijk
beeld van de geteste komponent te verkrijgen.

Om de tests zo kort mogelijk te houden wordt over het
algemeen een sample per meting genomen ( de gemeten
spanningen zijn gelijkspanningen). TIe invloed op de
nauwkeurigheid komt bij de beschouwing hierover ter
sprake.
Indien. een spanning bepalend is voor het verdere
testverloop worden, in verband met een eventuele
storing, meer6ere metingen gedaan.

Het gehele testprogramma wordt afgewerkt onder de
aanname dat S/H 0 met multiplexer en ATIC geen af
wijkingen buiten de door Adage opgegeven toleranties
hebben. TIeze aanname is noodzakelijk omdat via de
selektor altijd met S/H 0 gemeten wordt.
Een lijst van de bij elke test goed veronderstelde
komponenten staat in appendix A.

Uit de metingen, zoals in fig.3-1 aangegeven, blijkt
dat de variatie van de +100 V en de -100 V in beide
gevallen 24 mV bedraagt.
TIe maximale waarde van I+ = 61 mA, terwijl dan I-
(11 mA) minimaal is. TIe minimale waarde van I+ ~
14,2 rnA wordt bereikt als I- (57,8 rnA) maximaal is.
TIeze stroomverandering, die in beide gevallen 46,8 rnA
bedraagt, wordt veroorzaakt bij omschakelen op een
andere ingangsspanning bij de test voor de QUAD en
TIUAL versterkers.

Om deze variaties niet in de testresultaten te laten
doorwerken wordt voor elke test de ingangsspanning
gemeten. Na het tot stand komen van de testschakeling,
door het schakelen van de relais, worden, indien de
referentiespanningen direkt als ingangsspanningen ge
bruikt worden, deze uit 20 sa~ples, om de invloed van
een storing te verminderen, bepaald.
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Indien de referentiespanningen geen direkte invloed
hebben worden zij niet gemeten, maar wordt voor
elke meting de ingangsspanning uit een sample bepaald.

+/00

ADO
ref.

J:

~ ~'>---3~:>---"---'-~~ meei;punt

I
~-------:-~~>---'--'L,--I---::~ meei;puni;

--'" I + I

~
1---4...---7~

I

belasting

fig. 3-1
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I
4. De korrekties voor aIle tests

4.1 Korrektie voor meting via de selektor met de 100 V
ingang van S/B: 0

y. naar
2. Imulti

plexer
I11,,11\ KlSL

S/H 0

l---l IV,IIOOV
I selektor'
'- 1 I

I
1- '":'" _

In serie met de uitgangen van de met de adresselektor
te bereiken komponenten is een weerstand van 100~

opgenomen ter bescherming van de selektorrelais
(lit.3). Deze weerstand vormt met de ingangsweerstand
van S/H 0 een spanningsdeler (fig. 4.1-1).

----.- if
I

- -1 I I.~k.n.

:1YooK~
komponent

fig. 4.1-1

Vx is de op het patchpanel te meten spanning.

V = (100+11,111).10 3 111111
1 100+(100+11,111).103 Vx = 111211 Vx

De spanning V2 is de faktor V1 te laag, zodat een
Vx

korrektie van de met de ADC gemeten digitale waa2de

met de faktor K1 = ~~~;~~ ~ 1.0009 noodzakelijk is om

een juiste meting van V1 te verkrijgen.

4.2 Korrektie voor de 10 V ingang van de S/R's

Indien de 10 V inl;Sang van de S/H versterkers gebruikt
wordt (fig. 4.1-1) moet volgens Adage (lit.2) de
weerstand van 11,111 klnJ vervallen. Daar deze, in
verband met de 100 V ingang, toch aanwezig is treedt
er een spanningsdeling Ope De benodigde korrektiefaktor
K2 bedraagt dan :

Kd = 1, ~~ ~ ~ 1~ 11 = ~;~ ~~ ~ 1. 16
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~.3 Korrektie voor meting met de selektor en de
instelbare meetversterkers

De schakeling is als voIgt (fig. 4.3-1)

,-- - --

JC>LI"~
, I

I
I naar 10 V

----i ingang siR'
sel:ktor- I
relais IOOKJIJ

meet- I
versterker I

':'
- _I- -

fig. 4.3-1

Er treedt weer een spanningsdeling van de 100~

weerstand met de ingangsweerstand van de versterker
Ope De korrektiefaktor K3 is dan :

K ::: 100+100.10 3

3 100.103

De uitgang van de instelbare versterker wordt aan
gesloten op de 10 V ingang van de s/u.
Er is dan een totale korrektie nodig van K2xK3
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5. Nauwkeurigheid van de gebruikte meetinstrumenten

5.1 Nauwkeurigheid van de SIH met ADO

De ADO heeft een output van 13 bits en een teken
bit ( 2 1 s complement). Het kleinste woord dat de
digitale rekenmachine kan verwerken is 16 bits lang
zodat er twee bits aan het ADO uitgangssignaal toe
gevoegd moeten.worden. Dit wordt in de interface ge
daan door op de minst significante plaats altijd een
"0" te plaatsen en op de meest significante het
tekenbit te herhalen (lit.5).
Het grootste getal wat de ADO aflevert wordt dan na
aanpassing : +16382 en het kleinste getal -16384.
De conversieschaal ziet er als volgt uit (fig.5.1-1)

analoog (V)

+100,000
+ 99,98ef

+ 0,012
0,000

- 0,012

-100,0'JO

bits (decimaal)

\ +16382

+2

°-2

-16384

fig. 5.1-1

Het aanbieden van een spanning groter dan +99,988 V
en kleiner dan -100 V veroorzaakt een ADO overflow.
Dit wordt gesignaleerd door in de interface een bit
op te zetten, dat door de gebruiker get est kan worden.
Het laatste bit van een ingelezen ADO sample vertegen
woordigt in de digitale rekenmachine een waarde van

1~~g4 V~6, 1 mV
Daar het laatste bit altijd "011 is, volgt hieruit een
oplossend vermogen van de ADO van

2x1~~g4 ~ 12,2 mV
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Volgens Adage is de nauwkeurigheid van de ADC
met S/H en multiplexer:

( 0 -2 11 )+ o. 15.10 x F~S.+ 2 x L.S.B

Dat levert dan een ab~oiute fout A(ADC) :

!A ( ADC ) I~ ~ 5+6 ,1 mV~ 21 mV
Deze waarde geldt over het gehele bereik van de ADC
voor ieder afzonderlijk sample.
Indien deze fout zuiver toevallig is, d.w.z. de ver
wachtingswaarde is nul, geldt voor de absolute fout
van de gemiddelde waarde van N samples :

Daar de ADC zeker een onbekende systematische fout
bezit, die het gevolg is van de afregeling, kan er
geen algemene uitspraak over de afname van de fout
bij meer samples gedaan worden.
De reden om in sommige gevallen toch meer samples te
nemen is het mogelijk reduceren van fouten ten gevolge
van ruis en chopper-spikes op het signaal.

5.2 Nauwkeurigheid van de korrektiefaktor K1

De" spanningsdeler ziet er als voIgt ui t (fig. 5.2-1) :

V'"
IOO..n,.:t 5"%

R.
R2. I 0 0 K iJ\, t: 0" 0 I %

Ra I I • I I I I-( Ul..J :! 0" 0 I III

':"

fig. 5.2-1

De faktor K1 =
R1+R2+R3

R2+ R3
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De relative fout b in K1 is :

waarbij AR 1 , LlR2 , enAR
3

de absolute fouten in R1 ,

R2 en R
3

zijn.

Deze fout is voor de meting van een bepaalde komponent
van de analoge rekenmachine voor ean of meer series
samples constant.
De fout is dus systematisch.

De totale fout bij een meting via de selektor en
siR 0 met de ADO

De absolute fout bedraagt dan, als de te meten
spanning Vi is :

Deze fout zal bij de afschatting van de fouten bij
de verschillende tests voor aIle aantallen samples
gebruikt worden.

5.4 Nauwkeurigheid van de John Fluke digitale voltmeter

Volgens de bij deze meter behorende handleiding
(lit.7) bedraagt de absolute fout van de meter, als
V. weer de te meten spanning is, op het 10 V en 100 V
b~reik :

De ingangsweerstand bedraagt op het 100 V bereik
10 MUL zodat de invloed van de 100JL weerstanden te
verwaarlozen is.
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;6. De testroutines

Van aIle tests zal achtereenvolgend gegeven worden :

1) Het principe

2) Gebruikte routines

3) Testverloop

4) Voorbeeld van de "output", waarbij geldt dat
in de MRT-bedrijfstoestand aIleen de buiten de
toleranties vallende resultaten op de regeldrukker
afgedrukt worden.
Na elk antwoord dat op de operator console gegeven
wordt, moet een "EOB" .( END O:E' BLOCK) gegeven
worden. Hierbij geldt dat het antwoord 11 ja EOBII
overeenkomt met "EOB" --

• " IINa een "PAUSE" statement is aIleen EOB toegestaan.
Voor de output op de operator console in de
stand-alone toestand worden ook de antwoorden ge
geven om een bepaalde komponent te testen.
Voor het testen van een serie van dezelfde kompo
nenten ziet de conversatie op de operator console
er b.v. als voIgt uit :

BG GEEF TEST OF CONTROlE CCVMA.NDO

BG mrt6

BG RESULTATEN MET TOLEMNTI ES?

BG nee

Na het uitvoeren van de test worden de gegevens
van aIle komponenten uitgeprint op de regeldrukker
omdat er zonder toleranties gemeten is.
Indien de laatste vraag met ja beantwoord is,
voIgt op de regeldrukker de normale MRT outpu~,

d.w.z. aIleen de gegevens van die komponenten
welke buiten de toleranties vallen.

5) Afschatting van de nauwkeurigheid

De schemas voor de patch panels zijn in appendix D
opgenomen.
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De test voor de interface

Het besturingsgedeelte van de interface wordt niet
afzonderlijk getest. Een fout hierin is er de oor
zaak van dat de resultaten van de andere tests, als
die nog uitgevoerd kunnen worden, van weinig waarde
zullen zijn. -
Er zal dus worden aangenomen dat dit gedeelte van de
interface goed functioneert.

De tests voor het konvertergedeelte (ADC en DAC)
komen in 6.4 en 6.3 ter sprake.

6.1.1 Test voor de digitale in- en uitvoer

6.1.1.1 Principe

Zoals uit het schema in appendix D blijkt, zijn,
als de schakelaars F.S.O op console A en B in de
bovenste stand staan, de overeenkomstige digitaal
in- en uitgangskanalen doorverbonden.
Het is van belang deze kanalen onder de belasting
zoals die in het testprogramma voorkomt te testen,
daar de kanalen gebruikt worden om relais te
sturen. Deze relais maken de noodzakelijke ver
bindingen voor de verschillende tests.

Indien een digitale uitgang geset wordt, moet de
ermee verbonden digitale ingang dit volgen.

6.1.1.2 Gebruikte routines

Test op console A en B
MRT1

6.1.1.3 Testverloop

Indien een fout geconstateerd wordt, wordt dit
door het programma gemeld, gevolgd door de vraag
of men door wil gaan. Deze test wordt dan of
herhaald of afgebroken omdat het geen zin heeft
met een defekte digitale in- of uitgang verder
te testen.
Het verloop voIgt verder uit fig. 6.1.1.3-1
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DIG. In en
UIT test

maak aIle DIG.
UIT haag

nee

maak aIle DIG.
UIT laag

klaar

fig. 6. 1 • 1• 3-1
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~.1.1.4 De output

Zonder foutmelding is de output

op de operator console =
. .

BG MRT 1: DIGITAAL -IN EN -UIT TEST
BG BOOlA PAUSE ZET SCHAKELAAR F.S.O NAAR BOVEN
BG
BG BOOlA PAUSE ZET SCHAKELAAR F.S.O IN DE NIDDENSTAND
BG

op de regeldrukker =

---DIGITAAL -IN EN -OIT TEST OP CONSOLE A EN CONSOLE 1=\---
"

t!!!!!!I!!ALLE DIGITAtE -IN EN -UIT ZlJH IN GliDE!!!!!!!!!!

Met een foutmelding is de output :

op de operator console

BG MRT 1: DIGITAAL -IN EN -UIT TEST
BG BOOlA PAUSE ZET SCHt~ELAAR F.S.O NAAR BOVEN
BG
BG DIGITML -IN OF -UIT IS NlET IN ORDE!!!!
BG~J1 LT U EEN ~J1ElME POG ING?
BG ja
8G BOOlA PAUSE ZET SCHAKELAAR F.S.O IN DE NIDDENSTAND
BG

Indien het aantwoord nee geweest zou zijn, was
de test voor digitaal in en uit niet verder uit
gevoerd.
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Op de regeldrukker is de output met foutmelding :

---DIGITAAL -IN EN -UIT TEST GP CONSOLE A EN CONSOLE B---

DIGI'rAlU. nIT 1 IS LJl.AG !iAl\R DIGITAAL IN 1 IS BeOG

DIGITAAL UIT 5 IS LAAG MAAR DIGITAAL IN 5 IS HeCG

!!!!!!!!!!ll.LLE DIGITALZ -IN EN -U1T ZIJH IN OliDL!!!!!!!!!!

Indien het antwoord nee zou zijn, zou de laatste
regel niet uitgeprint zijn.
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~.2 De referentiemetingen

6.2.1 Principe

Elke aanroep van het testprogramma begint auto
matisch met het meten van de referentiespanningen
op console A en B, die binnen bepaalde toleranties
moeten liggen, omdat de overige tests de referentie
spanningen direct of indirect (via DAO) als ingangs
spanning gebruiken.
Indien de referentiespanningen te hoog zijn veroor
zaken zij ADO-overflow ( zie 5.1), terwijl bij te
lage referentiespanningen de komponenten niet over
hun gehele bereik getest worden. Er is dan geen be
trouwbare uitspraak over de komponenten meer mogelijk.
Verder neemt de gebruiker meestal aan dat de referentie
spanningen exact +100 V en -100 V zijn.
Het is daarom noodzakelijk dat de referentiespanningen
binnen een bepaald interval liggen.
De referentiespanningen worden zowel op console A als
B met relais 61 gemeten (fig. 6.2.1-1)

~6r IOOUl" IJ 1- SE.t.

+l 00 V

fig. 6.2.1-1

6.2.2 Gebruikte routines

HS/H. HHG I~>

Voor de meting op console A en B

REF

6.2.3 Verloop van de test

Van elke van de vier referentiespanningen worden
200 samples genomen, die voordat zij met K1 ge
korrigeerd worden elk aan bepaalde eisen moeten
voldoen (zie 6.2.5).
Indien een sample hieraan niet voldoet worden op de
regeldrukker aIle van die referentiespanning genomen
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samples uitgeprint, terwijl op de operator console
gevraagd wordt of de meting herhaald moet worden.
Als dit niet het geval is, wordt het testprogramma
be'"e·indigd.

6.2.4 De output

Indien er geen fout geconstateerd wordt is de output
op de operator console

- BG, REFERENT IE MET INGEN

op de regeldrukker is deze dan

-------REFERENTIEMETr~GOF COnSOLE A EN CONSOLE B------

DE ONG~KOnRl~SERDE PCSITl~VE REFERSNTIE OP CONSOLE B=

POSI lT1 ~
J~ VE .}?J~F T~Rl~N(r

-, r...\ OP CeNS OLE R= 99 • 9 92 V1.1. .1. '"'
N EG!'.'rl LV , , Ef ,-, " ;~""1 n, ",\'''-1 () D C()~,; SOL ~ p = - 19 0 ') 9 3 Vd _~I .t',. JJ 'f 1 L':' "
POSI 'I'r-·; v-~ HJ~F ~.~~~:~ 1'11"1 I E OP CONSOL~:': A= 99 II 9(3(, V.,

N ~GII '1'1 E V ":"\ To' ':1-' =~R ":1 NT Ij~ cr CCNS CL::; PI -- - 1 ' i(\ 1I U i,) If V
" :'~,

De ongekorrigeerde positieve referentie op console B
is de gemeten spanning zonder korrektie met K1 •

Indien er een verkeerde sample gekonstateerd wordt
is de output op de operator console

BG REFERENT IE MET INGEN
BG pas. REF. OP CONSOLE B NIET JUIST!!!
BG WILT U EEN NIEUh£ paGING?
BG
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op de regeldrukker is de output dan

POSITIEVr. RBfERENTIE ,GF.~ETEN OP CONSOLE B ADRES: 61 IS NIET JUISTI
DE GEMETEN SaMPLBS ZIJN:

611

DE ONGEKORRIG~BRDE POSITIEVE F~FERENTIE OP CONSOLE B=

POSITIEVE REP EREN'I'IE OP CONSOLE B= 99 ,,:) 92 V
NEGATIEVE n}~F:S~ENTIE OP CCNSOLE 13= -100c004 V
POSITIEVE i1EFI:RENTIE OP COf~ SOLI; II" = 99 "9UO V
NEGATIEVE ~Er?SRB~TI E CP CCllS OLI~ A-= - 11.)\'" (; 04 V

99c902 V

Indien de vraag over het doorgaan met nee beantwoord
zou zijn was de volgende vraag op de operator
console

BG TESTRESULTATEN IN FILE ONDERBRENGEN ?

BG nee

BG EINDE VJlN HET TESTPROGAtvMA; TOT ZIENS! ! ! !

waarbij in dit stadium aIleen het antwoord nee zinvol
is.
Ret programma wordt dan be~indigd.

6.2.5 Nauwkeurigheid

In het ideale geval als de referenties exact 100 V
zijn zou elk sample voor korrektie met K1 de waarde
16384/K1 = 16369 moeten hebben. Een maximale af
wijking van 0,8% is toelaatbaar. Dit komt overeen
met een afwijking van 114 digitale eenheden.
De samples moeten dan aan de volgende eisen voldoen :

positieve referenties :

16250 <sample <16384

negatieve referenties :

-16384~ sarnple< -16250



20

Uit 5.1 volgt verder dat ADO overflow met deze
voorwaarde gedetekteerd wordt. De nauwkeurigheid
van de ADO met spanningsdeler bedraagt bij 100 V
26 mY, zodat een betrouwbare meting van de referenties
mogelijk is.
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5.3 Test voor de DAC's

6.3.1 Principe

Het is van belang dat de DAC's"over hun werkgebied
lineair zijn. Om hiervan een zo goed mogelijke indruk
te krijgen wordt het gebied van -100 V tot +100 V
met stappen van 10 V doorlopen. Dit gebeurt door de
DAC's met de hieronder gegeven bitpatronen te sturen
(fig. 6.3.'1-1).
De analoge spanning geldt als X+; +100 V en X-; -100 V

Decimale waarde bitpatroon analoge spanning (V)

-16382 1100000000000010 -99,988
-14746 1100011001100110 -90,002
-13107 1100110011001101 -79/999
-11469 1101001100110011 -70,001

-9830 1101100110011010 -59,998
-8192 1110000000000000 -50,000
-6554 11100 1 100 1100110 -40,002
-4915 1110110011001101 -29,999
-3277 1111001100110011 -20,001
-1.638 1111100110011010 -9,998

0 0000000000000000 0,0
1638 0000011001100110 9,998
327,7 0000110011001101 20,001
4915 . 0001001100110011 29,999
6554 0001100110011010 40,002
8192 0010000000000000 50,000
9830 0010011001100110 59,998

11469 0010110011001101 70,001
13107 0011001100110011 79,999
14746 0011100110011010 90,002
16382 0011111111111110 99,988

fig. 6. 3. 1- 1

Met deze bitpatronen worden aIle bits van de DAC
getest.

De testschakeling is als voIgt (fig. 6.3.1-2)
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1>lG/N

+/00 II DAC 0 tim 7 op console B
... DAC 8 tim 15 op console A

X
0 AIle overige cdressen zowel op

J)AC console A als B

8 J IOo..5Lx-
I

I 'to
J)AC.

e

z.
'J) Ac.

~10 IOOJ'U
I

~I

~ 'it
"PAc.

II ""-

SEl. I--

I.( r--

~Ac. 1It I O(} IS\..
I I-

S" 't2.
'J)Ac.

/3

6
J)Ac.

~14 IOO-fu

j f

1- '13
1)AG

IS"

De relais worden op console B met dig. uit 4
en op console A met dig. uit 8 geschakeld.

fig. 6.3.1-2
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\

~:
......... -",.. .... .,,--....,.-;

Vu.

1'1
0 •• -. 1 R

V~lgens_Adage (lit.2) roogen de absolute waarden van
X en X slechts 2 mV verschillen om de opgegeven·
nauwkeurigheid van de DAC te bereiken.
Daar hieraan door de referentiespanningen van de
analoge rekenmachine niet voldaan wordt is het nodig
te korrigeren voor het niet gelijk zijn van deze
referentiespanningen.
De korrektie geschiedt door de uitgangsspanningen
van de DAC te berekenen uitgaande van de bekende
referentiespanningen.
De formules voor de uitgangss.l?anning van de DAC
volgen direkt uit het schema (fig. 6.3.1-3) (lit.2).

R

Yo -.

fig. 6.3.1-3

De schakelaars Slaten een stroom naar het virtuele
aardpunt door als het bit "0" is, terwijl bit "1 tt

betekent dat dezelfde stroom,naar aarde gevoerd _
wordt, zodat de belasting van X+ en X- konstant is.
De DAC heeft 15 bits,inklusief tekenbit,en werkt
volgens 2's complement. .

Voor de uitgangsspanning Vu geldt dan

Vu =(X+). ~~~~~ ; -16384~DIGIN<O

DIGIN )
16384 o.$DIGIN<16384
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waarin DIGIN de decimale waarde van hetbitpatroon
is en X_de.absolute waarde van de analoge referentie-
spanningen is. .
AIsX+ = 100 V is het oplossend vermogen :

100
16384 = 6,1 mV

In het ideale geval als,{X+{ =/X-/ = 100 V, gaat
6.3.1(1) over in :

. 100· ./ <Vu = 16384 x DIGIN; -16384~DIGIN 16384

De referentiespanningen worden uit 20 samples en de
uitgangsspanningen van de DACl s worden uit een sample
met siR 0 en de ADC gemeten.
De afwi jking £ van de DAC I sword t berekend ui t het ver
schil van de theoretisch berelcende uitgangsspanning
volgens 6.3.1(1) en de gemeten uitgangsspanning
(6.3.1(2)) •.

£. = Vu (gemeten) - Vu (berekend)

6.3.2 Gebruikte routines

Test op console B
MRT6
DACB
SDACB

Test op console A
MRT17
DACA
SDACA

6.3.1(2)

6.3.3 Testverloop
Dit voIgt uit het flowdiagram van fig. 6.3.3-1
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DAC-test

referenties
meten

relais 40,41,
·42,430p.
Even DAC' s

stuur DAC's
met volgende
bitpatroon

meet uitgang
DAC's

bepaal
afvlijkingen

relais 40,41,
42,43 af.
Oneven DACl s

fig. 6. 3. 3-1

af,·!i jkingen
op disk
opslaan

klaar
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De DAG's worden per console in twee groepen getest,
nl. de even DAG's en de oneven DAC's.

6.3.4 De output van de DAG test

In de MRT-toestand is de output als voIgt :

op de operator consoie

BG MRT 6: DJIC-lEST OP CONSOLE B

op de regeldrukker

-----------------DAC-TEST OP CONSOL0 B-------------------------·

FOUT VAN BEN DAC ~ 0-015 V

IrI_~I~IJli12g3li_!~~_r3_D~~~§_~1~B_!]_YQ1I~

I DllC-IN ITEIl Dl,C-fj IT I I [l\e () I Df,C 1 I D1\\: 2 I
I -16382 I -99(>974 I I -11$006 I -(,10006 I -(hU06 I
1 -1 1n 46 I -n9f'9~O I I -(le020*1 -C·O~;O* I -0" 0 2()* I
I -131,,7 I -7qf988 I I -1)00Wi j,; I -O·02B* I -I). 'J 110* I
I -1 1469 I -6g .. 9~2 I I -(j§OC;5 I -;).005 I -(1cOC5 I
I -9830 I -59"99"'l I I -ih n2 1i* I -()·O25~: I -()o025* I
I -8132 I - Ij q " 9 f) 3 I I -(,.027*1 -0·01') I -0-0"'15 I
I -65:)4 " -391\-qq7 I 1 - /.1 4' q 11 1* I -,J~OL; 1~, I - (J'i 'J41:« I
I -L-IC] 15 I - 29'·9'15 I I -()g025* I -ll"'O2:),;.: 1- -CEi(J2S>:c I
1 -3277 1 - 19l!99~1 I I -O·Q27tr ) -0-027* I -O.,t)27* 1
I -1638 I ·-9~996 I I -1,'-035* I -(lIlOJ r)*, I -0,,035* I
I n I o~ (}p 7 I I -0&.056':=1 -(le043t" I -o·nl~3* I
J 16 38 I 1 if r; (n 3 I I -0"021>:< I -()If 02 h I -0·\.,1;21* I
I 32'77 I 2(ill·J('5 11 -·r, "02'J*- I -1.)e029,;, I -(;1I0?,Yj,( i
I 4915 r 30 "'.,In 1 I ! -("i$,)('6 I 041\106 I -0 .. 018* I
I 655LJ I J~n·onll I 1 -'1001 1\ I -0"014 I -OeO 14 I
I 81 92 I 5 C' \l: (i:.1 II I I -04'016*1 -n·01r;~, I -.) "0 16,:, I
J 9830 I 59,;')96 I 1 -(]·,i)30*, I -O·03r,~, I - f) II n »":* I
I 1 1469 I 6ge()99 I I -{)e(l26* I -n.n26~, I -thD26,:< I
I 1 31 '}7 I 79"995 I I -i'leOrl] I - Ill. i) 03 1 -0 fl'VJ3 I
I 14746 I S9ogQ7 I I -{jo01 1 I -~~-j.n1 1 I -Or..[;1 1 I
I 1 6382 I IJ 9 II CJ 8 1 I I -(10001 I -(jcl()Ol I -(hOO1 I

*) D~ZE ~iAARDEN LIGGEN nUITEN Dl~ TOLERA NTL:S
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De ingangsbitpatronen zlJn in decimale waarde weerge
geven, terwijl de theoretische uitgangsspanning in
volts gegeven is.

In stand-alone is de output op de operator console
b. v. :
. BG GEEF TEST OF CONTROLE CQMv1ANDO

BG dacb
'00 GEEF EEN DAe ADRES OP CONSOLE B

BG 5
nu wordt DAC 5 op console E getest.-
De output op de regeldrukker is dan :

DB AFvIIJKINGEN VAN DE DliC ZIJN I,~ VOLT:

1 DAC- IN ITEflDAC-UITI I DAC 5 I
1 -16382 1 -99-971 I I IJ .. 0 I:"~ I
I -14746 I -89·98B I t -0·01!) 1
I -13107 I -79.986 I I -C't'018 I
I -11469 I -69l1'9g/') I I -0 e rJ(,7 I
I -9830 I -59.9R8 I I -(1-027 I
I -8192 I -4ge992 I I -0.004 I
I -6554 I -39·996 I I -Ot,~()3n I
I -4915 I -29«:994 I 1 -Oe026 I
I -3277 I -19·9QS I I -(\1;(\15 I
1 -1638 I -9f'9'j[j 1I -n,(,,;23 I
I (I I 'hOC'9 I I -0:-']21 I
I 1638 I 10";)05 I I -Oe(/10 I
I' 3277 I 20 .. {'(I? I I -()~fll<9 II

I 4915 I 30-)(12 I 1 (l "OJ () I
I 6554 I 4') e. Y) 4 I I -l}t,)"';3 I
1 8192 I 5t)e\)nn I I -;1" ,J{, 4 1
1 98 }(\ I 59099E I I -()l"(11S 1
I 11469 I 690998 I t -Of 014 I
1 13107 1 79·9qn I I O. 0 ,-! ') I
I 14746 I 894996 I 1 () a.J ':' 2 1
I 16382 I 99·9[30 I I -(jtlO()O I
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'6.3.5 Nauwkeurigheid

Voor de absolute fout in de analoge referentie
spanning geldt :

IA(X+ ) I ~ 26mV

Itl (X- ) I ~ 26mV

Voor de absolute fout in de berekende DAC-uitgangs
spanning geldt :

A (Vu ber.) == 1~g~~~ r·Ll (+X); -~6384~DIGIN<0

A (Vu ber.) == A(-X) +1(1- ~g~~~).L\ (+X)\; 0~DIGIN<16384

De absolute fout in
ui t vgl. 5. 3 ( 1) :

14 (Vu gem·)1 ~ 0.005

de gemeten uitgangsspanning voIgt

-2 -3x10 .Vu +21.10 V

De absolute fout in de afwijking E is dan :

voor -16384~DIGIN< 0

lll(E)I~I~~~~~ ·4 (+X)! +1L1(Vu gem·)1

en voor O~DIGIN<16384

De maximale fout in de afwijking bedraagt voor :

DIGIN == -16384, en V == -100 V (vgl. 6.3.1(2»u

\4 (f)l (:26 + 26 == 52 mV

en DIG IN == 0, en Vu == 0

IL\ U: )\~ 26 + 26 + 21 == 73 mV

Volgens Adage (lit.2) is de fout van de DAC 10 mV
over het gehele bereik -100~Vu<100, zodat er geen
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uitspraak over de nauwkeurigheid van de DAC gedaan
kan worden. De oorzaak is het te geringe_oplossende
vermogen van,de ADC.

6.3.6 Verbetering van 'de-DAC test

Indien voor de meting-van X+ en X- en de uitgangs
spanning V van de digitale voltmeter gebruik g~maakt

wordt zijnUde maximale absolute meetfouten in X en
X- (z i e 5. 4 ) :

IA(X+)I' 5 mV

14 (X- ) l ~ 5 mV

pe absolute fout in Vu bedraagt dan :

\.1 (Vu gem.)\ ~ 0.004 x 10-2 . Vu + 10-3 V

De absolute fout in de afwijking is dan volgens
6.3.5(1) :

voor -16384~DIGIN<0

IA(€))~(1 ~~;~~ Ix 5.10-3

en voor

o~ DIGIN <16384

1 1< -3 DIGIN) -3 -5 ( / -3)LI.(£) ,,(5.10 +(1- 16384 x5.10 . +4.10 x Vugem +10 V

De fout inE is maximaal voor DIGIN = -16384 of
DIGIN = 0 en bedraagt dan :

IA (E) I ~ 10 mV

fA (£ ) I~ 11 mV

DIGIN = -16384

DIGIN = 0

Er kan dus met een maximale fout voor de DAC 10 mV
een uitspraak over de naukeurigheid van de DAC gedaan
worden. Dit wordt bevestigd door de meetresultaten
van fig. 6.3.6-1 die met de digitale voltmeter uitge
voerd werden.
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Metingen aan DAC 1 op console B

x+ = 99.997 v· "
X- = -100.000 V

DAC - IN theor.DAC-UIT(V) afwijking DAC(V)

-16382 -99-985 0-013
-147 1+6 -g')eonn OoQOS

- 131t~ 7 -790996 ()"005
-1 '1469 -69"999 00Q03

-9830 -59 ... 9~J6 -0-1)01
-8192 -49·998 -0"000
-6554 -40"0'J1 05003
-491 1) -/-9·992 (HI 006
-3277 -2(joOUl O"uUO
-"j 63B -~·997 -0-003

() 0"003 (IOOOS
1638 1(! '000 00006
3'277 2:' .. <) 0'4 (hOaS
it'] 1 4 29 .. 99') -0"(\02
6 ')54 4:hO r '4 Oe(;02
8 197- ')101)02 r)~f)tjlt

9 B3U 59 .. 9 99 0.006
1 1 469 ]f"loon2 I) 9"J J 4
1.3 En 79*9q9 ( ... (j 0 2
147n6 9 ijE ()13 -('0)00

16382 9S"980 0*(103

fig. 6.3.6-1
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6.4 Test voor de SjR versterkers met de ADC

6.4.1 Principe - -

x
0

I.{t>
0

'])A G ~ - 5/11
- B e

X-
60 I
s--. S/H

J>lG"IW ~

C 0 en S/R
t/m 7 op console z.
· !-- SIii
C 8 en S/R 8 10

m 15 op console

· 3
overige adres- !-- 5/H III·n zO'iel op con- I

Ie A als B. - I A:PCctJ Df

!-- S/H
12-

MVLTIPLE~ER.

oJ
- S/H

l:!ll

5/H
b

-
,~

S/I-t
t

'--

IS

DA
o
B
LA

t/
A
De
se
so

Voor deze test geldt hetzelfde voor de keuze van de
ingangsspanningen voor de AUC als voor de bitpatronen
van de DAC in 6.3.1
De 10 V ingang van de sjHr s wordt niet getest, omdat
deze vrijwel nooit gebruikt wordt en het enige ver
schil met de 100 V ingang de weerstand van 1.8 k
(zie fig. 4.1-1) is. .

De analoge ingangsspanningen voor de SjH's worden ge
genereerd met DAC 0 op console B of DAC 8 op console
A.

De schakeling is (fig. 6.4.1-1):
.. ~.

+LoOV

-lODV

fig. 6.4.1-1
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De ingangsspanning V. wordt bepaald door de uitgangs
spanning van de DAC te berekenen volgens vgl.6.3.1~1),
nadat de referentiespanningen op adres 61 uit 20 .
samples met S/R 0 en de ADC bepaald zijn.

De afwijking.tvan de Anc met S/R wordt, in decimale
waarden,berekend volgens 6.4.1(1)

E = DIGUIT - Vi x 1t6~4

16384waarin de faktor 100 de theoretische konversie-
faktor van de ADC met S/R is.

6.4.2 Gebruikte routines

Test op console B

MRT4
ADCB
SADCB

Test op console A

MRT12
ADcA
SAnCA

6.4.3 Testverloop

Dit voIgt uit het flowdiagram (fig. 6.4.3-1)

Indien de test met de digitale voltmeter uitgevoerd
wordt (zie 6.4.6) kan de referentiemeting vervallen
en de berekening van de ingangsspanningen van de
S/R's wordt dan een meting met deze voltmeter.



test S/H1s
met ADC

referenties
meten

stuur DAC met
volgende
bitpatronen

bereken in
gangsspanning
S/HI s

lees 8 S/H's
met de ADC
uit

bepaal
afl"ijkingen

33

fig. 6.4.3-1

afl·Ji jkingen
op disk
opslaan
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B.4.4 De output

In de MRT-toestand is de output op de operator
console :

BG MRT4': me-TEST OP CONSOLE B

en op de regeldrukker :

------------------5/H- EN ADC-TES'I OP CONSOLE B------- ------- -_.
FOUT VAN EEN S/H-VE~STBRKER r'jS'r. -
D1; !iDe "$ 4 DI~CIM,\L'S EE~HEDEN (1=6 1l 1 l1 4 t1l V)

IDf }\FWI,1KI ~lG}~N VAN DE S/H~:') t1E r! D'" flDC ZIJN IN D'~CH~ALB w!\Af'DE:I.J-----------------------_._------, ell C- IN I hDC-IN ( V) I TBllADC-Urrl I S/B (l I S/B 1 J SIB 2 I
I -16382 I -99.9 8:~ -16380 I I 4 I 2 1 2 I
I -14746 I -8ge,g35 -147IH~ I I CJ 1

,.,
J -2 1-,:;

I -131 i)7 I -7geo92 -131~15 I I -1 J -3 I -3 I
J -1 1469 I -69"~)96 -1146B I I -2 , -4 I -2 1
1 -'983(1 I -59"C) 93 -9829 I I 1 J -1 1 -1 I
I -8192 I -49 $') ')C; -8191 I I -3 1 -] I -3 1
I -65'54 1 -3'J~9'19 -6'353 I I -5*1 -7* I -5* I
I -4915 I -29.9':'6 -491L1 I I -4 I -4 1 -4 }

J -3277 I -;20 f'; t, f~(. -3276 I I -L! I -4 1 -4 1
J -1638 I -9 .. 9'17 -1637 I I -7* I -7*1 -5,q
I (I 1 0·(112 1 I 1 -3 I -3 1 -3 1
I 16313 I 1:) «.I ,) 9 1G39 I I -5*1 -3 I -] I
1 3277 I 20""12 3~:7B I I - 6*) - 6~, I -6* I
I L~ 9 15 I 30~f"n9 4916 I I -6*1 -4 1 -4 J
) 65 SIt I UO·')12 G'J~)5 I 1 -5* I -3 I -3 I
I 8192 I 5:) ~ {I i} e 8193 I J -5*1 -3 1 -3 1
1 983i) I 6~) '01', (, S 9B "31 I I -9* } -7*1 -7* I
I 11469 I 7Dc~.Ir,e 11470 I I -8*1 -6 *1 -6>'\ 1

I 131 ')7 I 8 \) c; (i ;J) 131')7 I I - 5* I -3 1 -3 I, 14746 I 90. (J " 8 14746 I I -1 ;J"~ I -6 *1 -0:(.: 1

I 16382 I 99*'192 16382 I I -8* I -4 I -4 I

*) DEZE 1fiAArWBN LIGCEN EU IT EN 1'''' rrOLE?p.NTII~S~u
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De ingangsspanning voor de DAO en de theoretisc~e

ui tgangsspanning voor de ADO ,. zijn in decimale· waarde
gegeven.

In de stand-alone toestand is de output :

op de operator console voor de test van siB 3 op
console B

BG GEEF TEST OF CONTROlE COr+1JNDO
BG adcb
BG GEEF S/H ADRES

. BG 3"'·'" ....

op de regeldrukker is de output dan ••

DE ,~nl IJKING}]N VAN DE SIB :--lET D~ riDC ZIJN I r~ DECIMALE I.,'AARDf.:

I D.fl.C-IN I ADC-IN (V) ITE.ADC-fJITI SIB. 3
I -1 £,382 I -<)9l978 -16J~:i 2

I -14746 I -S9. Q 94 -1471~1.( 0
I -131;)7 ) -7!)eg~1 -131,).5 -1
) -11469 I -6CJfJ'J9Q -11467 -1

I -98Jo I -599!)QI. -9829 -3
I - 8192 I -49'995 -8191 -]

) -6554 I -3ClllClf)'} -6553 -5
I -4915 I -29.,qo6 - 4 91 it -4

I -32r/ I -1 () l ~FJ 9 -32-i 6 -4

I -1638 I -9.,997 -1637 -5
I 0 I OfllJ02 (1 -2
I 1638 I 9"998 1638 -2
I 3277 I 2(l.l()Ol 3276 -'>L.

I 4915 I 29'199[; 491 1.( 0
I 6554 r lHl,,~lD 6 'j 'd - 1
I 8192 1 It9@q97 8191 -1
) 9830 I 5')1;'19 1.( 9829 -.5

I 111t 69 I fi9'·9("6 11461\ -6
I 13107 I 79,q03 131.'·6 -2
I 147LI6 I 89,,996 147 [I [I -6
) 16382 I 99-980 16J8CJ -4
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~.4.5 Nauwkeurigheid

De fout in de berekende ingangsspanning is volgens
vgl 6.3.4(1) vermeerderd met de toegestane fout
in DAC : -

\A(;i)I~(~g~~~ 26 + 10 )mV; -16384~DIGIN<0
~ - - . .-"

I DIGTN
1~(Vi) ~(26+(1- 16384)26 + 10) mV; O~DIGIN<16384

- - .

De absolute fout in de afwijking is in volt ..
6 (£) ={ ;~, 1v. =tJ.V.

l l

II (t: ) is maximaal voor DIGIN = -16384 of DIGIN = 0 ..
DIGIN = -16384 • l.A (£)[ <' 36 mV• max .....

DIGIN = 0

De maximale fout van de ADC is 21 mV, zodat ook hier
geen uitspraak over de kwaliteit van de ADC mogelijk
is.

6.4.6 Verbetering voor de ADC test

Indien de ingangsspanning .V. gemeten wordt met de
John Fluke digitale voltmet~r bedraagt de fout van
Vi indien op het 100 V bereik gemeten wordt :

Deze fout is maximaal voar DIGIN = 16384 en bedraagt
dan 5 mV.

De absolute fout in de afwijking E is dan :

Hiermee is een goede beoardeling van de SiR's met de
ADC mogelijk.
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Metingen met de digitale voltmeter leverden be
vredigende resultaten :

siR 0 met de ADC, cons~le B

Vi (V) theor.ADC-UIT 'afwijking ADC

-99·986 -16J01 -1
-90 e OU1 -14745 -3
-7'h997 -13106, -4
-7 fhO (J{l -11468 -2
-59'995 -9829 -5
-49-996 - 8191 -3
-40'001 -6553 -7
-29':) 'J (3 - 4914 -6
-20·001 - 3276 -4
-9·998 -163B -6
-0-002 0 -2

9·994 1637 -1
19"'997 3276 -4
29·995 4914 0
39111)97 6553 -3
490995 8191 -1
59(1992 9829 -5
69-996 11L~6H -2
7911993 1 J 106 0
89·998 14745 -3
99-9£31 16380 -2
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6.5 Test voor de vermenigvuldigers
I .. ..-

6.5.1 Principe

Op de analoge rekenmachine bevinden zich twee types
vier-kwadranten vermenigvuldigers :

1) t YPe EM 15 1

2) type EM 153

6.5.1.1 De EM 151 vermenigvuldiger

De werking is schematisch in fig. 6.5.1.1-1
aangegeven :

y

fig. 6. 5. 1 • 1-1

_xv

x en y zijn genormeerde grootheden :

[ (
=.!..±.Y 1) 2 ( !i::::.:l. _1) 2 1

Ret uitgangssignaal is:- 4 22 + - 22 -~J=-XY
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Al s nu y::: +1 en - 1~ x ~ 1

en al s y == -1 en -1 ~ x ~ 1

geldt : 0 E:- x~y ~ 1 en O~ x;y ~1

De kwadratische krommen, die door een diodenetwerk ge
vormd worden, worden bij de aangegeven waarden van de
ingangsspanningen x en y over hun gehele werkgebied
getest.

6.5.1.2 De EM 153 vermenigvuldiger

De werking voIgt uit de onderstaande fig. (6.5.1.2-1)

xy

7 1;)(. +'J I t

~ ,Ll.
(" TyJ

~ --1>

....--/ i--
()

~
V -

»r ~
-1,(,- 'II -71- -~, -'Ol.-y

y

)(

fig. 6.5.1.2-1

Oak hier zijn x en y weer genormeerd.
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Het uitgangssignaal is nu - {[C X+y)2_ CX_y )2J=

Indien nu weer geldt : y = +1 en -1$'x~1

-xy

dan is : 0 ~lx+yf$ 2

en : O~x+y ~ 2

en voor y = -1 en -1 ~ x ~ 1

-2~- I x-YI ~O

-2~x-y$ 0

is : 0~tx+y\~-2

en : -2('x+y~ 0

-2~- \x-yl$'o

O~x-y~ 2

Met dezelfde ingangssignalen als bij 6.5.1.2 worden
ook hier weer de diodenetwerkenlover hun gehele werk
gebied doorlopen.
Het is dus mogelijk de beide typen vermenigvuldigers
met dezelfde serie ingangsspanningen te testen.
Voor de-keuze van de waarden van x gelden weer de
zelfde overwegingen als voor de DAC-test C6.3.1).

Het testschema is in fig. 6.5.1-1 aangegeven.

De vermenigvuldigers zijn genurnmerd naar de versterker
die uitgangsspanning afgeeft, A3 in fig. 6.5.1.1-1 en
6. 5. 1• 2-1

De y-ingangsspanningen van de vermenigvuldigers
worden gestuurd via de relais van comparator 69, omdat
er geen andere relais op het patch panel meer vrij
zijn.
De vermenigvuldigers worden in twee groepen verdeeld
van elk 2 stuks EM 151 en EM 153, om de totale y-in
gangsstroom niet over ~en kontaktveer te laten lo?en.
De y-ingangsimpedantie van de EM 151 bedraagt 16,6 k0U
en die van de EM 153 25 kwu.
Bij 100 V bedraagt de stroom over een relais 14 mA.

De x-ingangsspanning wordt verkregen door DAC 0 of 8
als programmeerbare spanningsbron te gebruiken. De
waarde van x wordt bepaald met S/H 0 en de ADC door
op adres 59 een sample bij elke nieuwe waarde van x
te nemen.
De waarde van de y-ingangsspanning wordt verkregen
door de referentiespanningen te meten, als de com
paratorrelais geschakeld hebben. Tussen het schakel-
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tijdstip en de meting verloopt voldoende tijd,door
een in het programma opgenomen wachtlus, om geen
moeilijkheden te ondervinden van de schakeltljd
van de relais.

+
+10011' X. r---~....,

J)Ac
---I 8

-IDDV' )( - L...--,.-_-'

~IC:/'"

+ Il.l0 V'

J<.
V Eltl1. 3 vI(.,

y
EM I ~-II

'1>IG.v~4;
I

1;S
VI:..RH .c;,

-LoaV I
I EI1IS'1/WI ,

(OMP. 0 I
INt

69 I vi;.ltM,'/S'
I

0
______1 E. M IS3

+IOOV I
I

V ~ 1ll't.2SI

EMIS'I_ 'ODII.

1 v E. RM31
-looV

console ] DAC 0 en DIG.uit 1 EM lSiop
op console A DAC 8 en DIG.uit 5
aIle overigc adressen zowel op v ER1't.'3t
console A als ]

eMI$'3

fig. 6.5.1-1
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De uitgangsspanningen Vu van de vermenigvuldigers
worden bepaald door bij elke meetwaarde van elke
uitgangsversterker van de vermenigvuldigers ~~n
sample te nemen met siR 0 en de ADO. .

De afwijkingen van de vermenigvuldige~sworden
in volt bepaald volgens formule 6.5.1(1)

6.5.2 Gebruikte routines

Test o~ console B

MRT7
MULTB
SMULTB

Test oV console A

1ffiT16

MULTA
SMULTA

6.5.1(1)

6.5.3 Testverloop

Dit volgt uit flowdiagram 6.5.3-1



zet pos.
referentie op
y-ingangen

referenties
rneten

stuur DAe met
volgende
bitpatroon

meet spanning
op x-ingang

meet uitgangs
spanning aIle
verrnenigvuldi
_,ers

bepaal
afHijkingen

6.5.4 De output
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af,.;ijkingen
op disk
opslaan

klae,r

fig. 6. 5. 3- 1

nee

ja

zet neg.
referfmtie op
y-ingangen

In de MRT-toestand is de output op de operator con
sole :

BG tv1RT 7: f.1LJLT I PLI ERTEST OP CONSOLE B
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terwijl op de regeldrukker verschijnt :

---------------MULTIPLIER rEST OP CONSOLS B-------------------

FOOT VAN BEN MULTIPLIER S 0.100 V

Y-INGANG VAN DE MULTIPLIEns IS 99<1980 V

16313
3277
4 ()1~)

,(;')':)4

i31~)~!

983(,
l.F~b9

131 '.-17
147i.jG
163 (12

•11ULT 9 I
-3-071*1
-2.907.*1
-2.513*1
-2-295*1
-,. 833* I
-1 8 652*1
-1-202*1
-1 11l ()2"*1
-0" 558~, I
-{1'365~'1

0,,11°*1
()~316*1

0-754*1
( 0 1)84*1
11;47(;*1
1e>664*1
2',126~1

2·.332*1
2*843*1

-7.)31*1
3"535*1

aUL'r 3 1
-3-230*J
-3 0 0.36,:<1
-2 0 586*1
-2 0 381';'1
-1.9:")6*1
-1ll'762~1

-1f'29 Ihl
-1'118*1
-O~619*1

-O~438'l'1

0--086 J
Oe279*i
n,,729*1
nc.971*1
1-434*1
1 c 6:>7*1
2.126*1
2t>3i17,:, I
2"8,~l6*1

-7-031*1
3~5J5,r.1

<)9-923 I I
13910955 I I
7gt>975 I I
69;t'171 II
SCh978 II
4Q"'J74 I I
Ll(lfl()()G I I
3')0014 II
2(,&:009 II
1(\'0.17 1 I
-0 Ii' ,~i 1 I

-11': d):\5 I I
-19#1485 I I
- ]"- e f) l' 1 I I
-.3':1(,982 II
- /f 9 ~ q 7 LI I I
-S9··g rl4 II
-1)9"0'1') I I
-794<963 II
-n9 .. g/fJ II
-Q9"JJ6 I I

- 99. g4 .~

-B9ft(}73
-79f.i991
-69fg85
- 5 C) f 9l);
-49t,9811
- 4\ll? \ 14
-3() .. r,~(\
- 20 f.:) 1 J
-1 n f;)1g

o",rj
1(\{(Hl7
'i~HqH9

3Ct.O!.t7
39,;9("1(;
u9 ~ 0, r. Ii

59"Q(,6
69(>973
79c97 ij

89'1961
9911 T'i 6

I ~lULT-IN(V) !'l':3 e i1UL'1'-IJITIII DAC-IN
) -163<'32
I -1 /n46
I -13107
1 -11469
I -9DJrl
I -8192
I -6S5Li
I -1~9 15
I -32n
I -·16JU
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

*) DEZE W\A1DEN LIGGEN BUlTEN DH TOLERANTI3S

waarna een soortgelijke tabel geprint wordt/waarbij de
Y-ingang de negatieve referentiespanning is.

De theoretische uitgangsspanning en de afwijkingen
van de vermenigvuldigers worden in volt gegeven.

In de stand-alone toestand is de konversatie op de
operator console :

8G GEEF TEST OF CONTROLE COfv1Mt\NDO
'BG ITlJl tb

BG GEEF VE~·~NIGVULDIGER ADRES: 3,9,15,25,31,37
003



45

waarna op de regeldrukker verschijnt :

Y-INGJI.NG VA~J DE 11l1LTIPLIE t i IS 99"'fJ81i V

DE AFWIJKINGEN VA~ DE MULTIPLIER ZIJM IN VOLT:

j DAC-IN I~ULT-IN ( V) IT 1~ ~ t'J UL T- 1Irr I I t'lULT B 3
I -16382 I -9ge'n1 I 9<)t91 1 I I -3~181

I -14746 I -B9~l973 I 89r.95 L
) I I -2~988

I -13107 I -79"9'11 I 7')r;; '37 C) I I -2~550

I -11469 t -6geq73 I 69'959 I I -20]44

I -9830 I -59a'Jq'~'1 I ")1.,cJ7H I I -1 "En ,)
I -8192 I - 49 ft 98 '.+ t 49t97tl I I -1 8725
I -6554 I - 4 0 ~ ,n 1.+ I 4n.,on6 I I -1 • 2~37

I - 4915 I -.V)f!i)~~7 I J ,} " (' ') 1 I I -1 ~n81

J -3277 I -20"(ll 3 I ).)"'/(19 I I -0"595
I -1638 I - 1(~! « ;'31 I 'j(',!,!f)29 J I -O"Q26
I 0 I 0 .. (1 I -0 (,() I I O .. [i9B

t 1638 I 9"9QQ I -gt9ry2 I I n.]i13

I 327'1 I 19.1)76 I -1')~972 I I (l1l7 Ll1
I 49 '15 I 3:l c: (I I, 7 I _ :3 "; , T,. i) 1 J I (} ~ ~)71

1 6554 I 3:h99;j J -3~h()n2 I I ltLjll6

I 8192 I 49,,'1B4 I - q 9t'J74 I I 1 f.' 5 '.>:J,
I 983\i I 59":)54 I -5:1t9q2 I I 2T 1') 1

I 1 1469 I 69 r,Q73 1 -G9w'?-S9 I I 2t'332
I 131(,'7 I 79OJ.l)67 I -7q,,'j~')1 I J 2~e19

I 1471+6 I 89·901 I -89~943 1 ! -7"(']1

I 16382 I 99"9'J6 I -':<)",936 I I 2" ~;61

weer gevolgd door een tabel met als y-ingangs
spanning -100 V.

6.5.5 Nauwkeurigheid

TIe absolute foutA in de gemeten waarde van y bedraagt:

III (y) / ~ 26 mV

De mogelijke absolute fout in x is, voor Ixp100 V,
26 mV en voor x = 0 V, 21 mV

De absolute fout in de uitgangsspanning Vu van de ver

menigvuldigers bedraagt vaor IVul= 100 V, 26 mV en

voor Vu = 0, 21 mV



46

De absolute fout in de afwijkingE bedraagt :

14(£)1~/4(Vu)1 +11~0 .~(x)l +11~0 .A(y)1

Vool' lxl = lYI = 100 V en Vu = 100 V

bedraagt 4(£) :

I~ (£) I~ 78 mV

En vool' x = 0, y = 100 V en Vu = 0 bedraagt deze
waarde :

Volgens Hitachi (lit.3) is de fout in een vel'menig
vuldiger 0,1% bij Vu = 100 V wat overeen komt met
100 mV

Er is dus een goede beoordeling van de vermenig
vuldigers mogelijk.
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~.6 De test voor de integratoren

6.6.1 Principe

De uitgangsspanning voor een elektronische integra
tor van fig. 6.6.1-1 wordt gegeven door (vgl.
6.6.1(1»

Va

;;;--VJH

fig. 6.6.1-1

i2.

vu<tl=-i! Vi(t)dt-Vo
f; I

waarin K = RC de tijdconstante van de integrator is.

Er worden van een integrator drie eigenschappen ge
test :

1) Beginvoorwaarde

2) Tijdconstante

3) De drift in de hold-toestand

6.6.1.1 De beginvoorwaarde test

Als de analoge rekenmachine in reset staat is de
schakeling van de integrator als voIgt :
(fig. 6.6.1.~-1)

lOOK..!\. IOol<.A.

Vb ----IL_j--I"-L_..J

>-..L.-_V~(&)

fig. 6.6.1.1-1



48

De beginvoorwaarde wordt gemeten door bij aIle
18 integratoren voor V de positieve referentie
te nemen en de uitganggspanning V (t) met ~en .
sample, genomen door SIH 0 met deuADC, te meten.
Een defekt in de weerstanden en een kondensator
met een grote lek kan hiermee gedetekteerd worden.

6.6.1.2 De test voor de tijdconstanten

De schakeling van de integratoren als de anal age
rekenmachine in compute staat is: (fig.6.6.1.2-1)

c

fig. 6.6. 1.2-1

Het doel is nu de werkelijke waarde van het pro
dukt RC, de tijdconstante, te bepalen.
Dit kan op verschillende manieren geschieden :

a) AIle integratoren integreren tegelijk gedurende
een vaste tijd. Na deze tijd worden zij aIle
in hold gezet, zodat de uitgangsspanning niet
meer verandert.
Door nu de uitgangsspanning V (t) te meten en
te vergelijken met Vl~en de b~ginwaarde Vokan de tijdconstanteIbepaald worden (vgl.
6.6.1(1))
Het nadeel van deze methode is dat de spanning
V (t) in hold gemeten wordt. Een grote drift
i~ de hold toestand van een integrator bederft
de meting, aangezien er een tijdsverloop ligt
tussen het meten van de eerste en de laatste
integrator ( ca. 130 msec)

b) Dit bezwaar kan ondervangen worden door de
integratoren na elkaar te testen volgens de
onder a) beschreven methode. Een bezwaar
is de lange duur van de test.
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c) Als testmethode werd een vergelijkende meting
genomen (fig. 6.6.1.2-2).
De schakeling is in compute getekend.

· c~

·• CI'\

fig. 6.6.1.2-2

Op console A
s/H 9.
Op console B
sin 1.

V(t)

In reset is de spanning Vi de beginvoorwaarde

van integrator i : V. = V.(O).
l l

Als aangenomen wordt dat de versrerkers ideaal
zijn, zodat gesteld kan worden V. = 0 (virtuele
aardpunt) kan voor de berekeninglvan V~dan het
volgende vervangingsschema opgestcld worden :
(fig. 6.6. 1. 2- 3)

v, (J) V~'M V"U)

Rn

fig. 6.6.1. 2-3
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De weerstanden R~ zijn de ingangsweerstanden
niet gebruikte 1 QUAD-versterkers.
Rin is de ingangsweerstand van de S/H.

Er geldt :

""(Vi-V) n V V
~, -r- = ~ r + r

1 1 In

t\ V.
~2.
hlR.

1 h V.

-n---:'"1--"~1--~1- = ~ ~ R
l

" t ~I i
~-+~- +-
i,,'. R i i.rl R ~ Rin

1

van

[
"'1

met ,0( = t; ( R
i

+

o<wordt aIleen door de komponenten van de schake
ling bepaald.

Het verband tussen V(t) en V.(t) wordt ook ge
lgeven door :

6.6.1.2(2)

Differentiatie van 6.6.1.2(1) levert :

dV =O(i.(dV i 1 )
dt, lO-,1 dt It:""

1

zodat de differentiaalvergelijking voor V wordt :

t'\

~~ +<XV(t) ~ 1 = 0
~·R.

1

met 1:-. = R·C·111
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De oplossing hiervan is :

V(t) = V(O) e- pt 6.6.1.2(4)

6.6.1.2(5)met p ==o<i;(~ )
(-I 'Cil1. i

De uitgangsspanning van integrator i voIgt door
integratie van 6.6.1.2(2)

VIO" -pt=tTe +A
1

met Vi(O)

zodat

V.(t) == V.(O) - l~Ql (1_e- pt ) 6.6.1.2(6)
1 1 P ~ .

J.

In de stabiele toestand ( t-~) geldt :

V.(Oo) = V.(o)
1 1

6.6.1.2(7)

6.6.1.2(8)

Do or nu V( 0), Vi (0) en Vi ( 00) t e me t en en de ex
ponent p te berekenen uit metingen van V(t) kan
de tijdconstante van elke integrator afzonderlijk
bepaald worden.
Daar de integratoren aIle in dezelfde schakeling
opgenomen zijn en tegelijk integreren is een
goede vergelijking van de tijdconstanten mogelijk.
Verder heeit de drift in hold geen invloed omdat
V. (00) in compute gemetGTl wordt.

1

Opmerking :
Indien een DUAL-versterker een constante uit
gangsspanning Vk heeft, door b.v. een te grote
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offset spanning of een defekt in de terug
koppeling, zal de spanning Vet) voor t~~

niet naar nul gaan.
De differentiaal vergelijking 6.6.1.2(3) gaat
dan over in :

n ..'."., .

~~ +ex. V ( t) f;, ( l' ~ R. )+ f.> Vk = 0
~ ~

met ~ een nader te bepalen constante.

De oplossing van deZB differentiaal vergelijk
ing is van de vorm :

De spanning viet) wordt dan:

6.6.1.2(9)

zodat voor aIle integratoren Vi(~) niet naar

een eindige waarde gaat voor t~D\). De integra
toren zullen op den duur aIle in de verzadiging
geraken.
Ret is dus voor een goede test noodzakelijk dat
defekte versterkers uit de schakeling verwijderd
worden.

Bepaling van de exponent p

Uit 6.6.1.2(4) voIgt: p = 1 Y1:tLt In VT5T 6.6.1.2(10)

Uit ~en meting van vet) is p echter onnauwkeurig
bepaald, daar er door de punten Vet) en V(O) zeer
veel e-machten gaan. Daarom wordt op drie tijd
stippen de spanning V(t 1), V(t2 ) en V(t3 ) met

s/n 1 en de ADO bepaald, waaruit dan een ge
middelde voor p berekend wordt volgens :
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I
r

- ==
P

1 [C1+== 3" t 1

==

De tijdstippen t 1, t 2 en t
3

worden bepaald met een

instelbare timer, die in de interface ingebouwd
is. De timer wordt op een tijdsinterval gelijk
aan 1'" ingesteld.

De grootte van p voIgt uit 6.6.1.2(5) en 6.6.1.2(1)

In het ideale geval is

R. == 111,111 kJUen n ==In
console),

1R.== 1 MJU, R.= 100 k~,
1 1

18 (18 integratoren per

zodat voor Ci = ~F (c i =1sec) p = 0.87

De stationaire toe stand is vrijwel bereikt na
een integratietijd van 10 x~ sec; dan is

exp(-pt) = 1,84 x 10-4

Daar dit aIleen voar het ideale geval geldt,
wordt in de praktijk een integratietijd van
15 x 1: sec genomen.

In het ideale geval geldt verder als aIle inte
gratoren dezelfde beginvoorwaarde hebben en aIle
tijdconstanten hetzelfde zijn (vgl. 6.6.1.2(7):

Waarui t voIgt dat ook de spanningen Vi (00) al een
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indicatie over de gelijkheid van de tijdconstanten
geven.

6.6.1.3 De test voor de drift in hold

Deze test is nog niet uitgevoerd omdat deze lang
duurt.
De maximale drift bedraagt volgens Hitachi (lit.3)
12 mY/min. Om deze met een redelijke nauwkeurig
heid te meten moet ca. 10 minuten gewacht worden.

6.6.2 Gebruikte routines

Test op console B

MRT8

INTB

SINTB

Test op console .A

MRT15

INT!.

SINTA

6.6.3 Testverloop

Dit voIgt uit het flowdiagram van fig. 6.6.3-1
De test wordt twee keer uitgevoerd; een keer met
ti jdconstante r 1sec en een keer met tijdconstante 7:
0,1sec.
De tijdstippen t 1 , t 2 en t

3
zijn resp. ", 2t" en

3 t" sec.
De uitgangsspanning van aIle integratoren, zowel in
reset als compute,wordt gemeten door een sample
met S/H 0 en de ADO te nemen.
Indien in reset een integrator een spanning in ab
solute waarde groter dan 100 V afgeeft, detecteert
de ADO overflow, en converteert deze spanning ook
verkeerd.
Bij de berekening van de tijdconstanten zou dit een
fout veroorzaken. Om dit te voorkomen en om de an
dere integratoren niet te beinvloeden (vgl.6.6.1.2(9»
wordt er in de test op overflow gecontroleerd en de
integratoren, die overflow veroorzaken, moeten uit
de schakeling verwijderd worden, door op het patch
panel de steRers aan de ingang en uitgang erult te
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trekken. Hiertoe wordt een mededeling op de operator
console gegeven.
Deze integratoren worden bij het vervolg van de test
overgeslagen. .

ver\lijder
int egratoren
uit schakeling

integrator
test

meet positie
ve referentie

meet begin
vmarde aIle
..L -t.
~n~egra~oren

gedurende 15*
f in compute

meet V(O),V(t')
V(z1') ,V(~7), V~stj

bereken 11

fig. 6. 6. 3-1

meet V. ttl cdle
integrktoren
in test

meet V na het
sa.mplen van de
integratoren

mnak histoGram
V.(Oo)

1.

bereken .,
:1.

fouten '1:". en
,..' 1 ,oe glm·raaro.e

afi"ri jkinf;en
op disk
opslaan

klaar

6.6.4 De "output" van de integrator-test

Zeals gebruikelijk worden aIleen de meetresultaten
van die integratoren uitgeprint waarvan de beginvoor
waarde en/of de tijdconstante buiten de toleranties
val t.
Van deze integratoren wordt dan de beginvoorwaarde,
de relatieve fout hierin, de uitgangsspanning V.(oo),

1
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de berekende tijdconstante en de relatieve fout hier
in uitgeprint.
De uitgangsspanningen van de integratoren worden ge
sampled vanaf het tijdstip t ::::: 151:', onmiddelijk hier.,.
voor en hierna wordt de ingangsspanning V(t) van de
integratoren bepaald door een sample.
Deze twee waarden worden uitgeprint en maken het mo
gelijk te beoordelen of de rusttoestand bereikt was.

De ui tgangsspanning V. (00) van de integratoren wordt
l

ook nog in een cijfermatig histogram weergegeven,
waaruit onmiddelijk gezien kan worden hoe de verdeling
van de ti j dcons tanten ligt..
De intervallen van dit histogram zijn niet constant,
er worden altijd 6 gelijke intervallen gekozen tussen
de minimale en de maximale uitgangsspanning. De inter
valbreedte is dus afhankelijk van het verschil tussen
de grootste en de kleinste tijdconstante.

De output voor de integrator-test op console B is

op de operator console :
BG MRT8: INTEGMTOR-TEST or CONSOLE B
BG BOOlA PAUSE ZET SCHAKELMR or RT: DE T1JDCONSTANTE IS NU 1
BG

~ BG TREK INPUT EN OUTPUT VAN DE VOLGENDE INTEGAATOREN ERU IT
* BG 6;* BG BOOlA PAUSE

BG
BG BOOlA PAUSE ZET SCHAKELAAR OP RO: DE TIJDCONSTANTE IS NU 0.1
BG

*' BG SLUIT PLLE INTEGRATOREN ~'JEER MN
*' BG BOOlA PAUSE

Op deregeldrukker is de output :

~INTEGRATO~ BEGINVCC~WAAHDB Eij TIJDCONSTANTE TEST OP C0NSOLZ B-

===========
"* 6;

D~GINVOORWAARDE= -q9~992 V±J. 5J%

D;; INGANSSP!,NNING vr;'~ C:£ INTC;-;"'A'l'O?Er; T:~: -1),"37 V HI', 15~O s:-:C;'"

IHTECTIEREN ; NA HET SAMPLEN IS tFZ~: - I: ~ r: 31 V
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O·231V<>

D8 INTERV~L2RSSnTE IS:

IN,],BRV~lLL:mIN DE

4 3 3

ZI.JN

1 1

I ~n'!~ GPAT 0 RE !l :

IIN'l'r;1
J 12 I
1 22\

BEGINVFfI
-10(10 ') Oil
-99f'980

I FOUT n) I INT~UIT (V) I TI.JDCOllSTel FOUT (%) I
(", .. () 1 I - ') ~. 1 l f 7 I 1 " () J 25 !) .. 2 5 I

_1'H11 \ -0.159 I 1-=Oi)29 (\G29 \

Gevolgd door een soortgelijke output voor de test met
een tijdconstante van 0,18ec voor alle integratoren.

De met * gemerkte regels vervallen als er geen inte
grator ADO-overflow veroorzaakt.

De beginvoorwaarde wordt in volt weergegeven en de
tijdconstante in seconden.

Indien de test niet uitgevoerd kon worden verschijnt
op de regeldrukker :

=DE TEST KON nIJ TIJDCONSTANTE 1-0 S3Co NIET OITGEVOEnn WORDEN=

I INTI' 1 m;GINVf1· I INT~l Urf' (V) I I 1. Nri' e 1 T3J~GINVvJ* I INTotUI'l' (V) \__ 1

I 0 1 -1 O(Yr; (~O 4 J -(39"973 I I 1 I -99t'98D I -89·979 I
I 6 I -97"756 I L19,g72 I I 71 - 1 z) i) .. () 0 l~ I -69.992 1
I 12 I -100' ;).} q I B9il'C)61 J I 13 1 - 1 \)<1- ~'(14 I -49-992 I
I 22 I -9(1'.992 I -4' '! t 23 I I 73 I -99·992 I -3{hOn I
I 281 -99 '. 992 I -21)9" 12 I I 24 I -3 fh98(1 I - 10·030 I
I 31~ I - 9 'J fJ:18 n I -:)~[\37 I I 351 -9'}·J8(\ I ge981 I
I LI il 1 -100·,')(\4 I 1(h963 I I 1.j 5 I -990992 I 29"993 I
I 50 I -99"9BCl I J9-t974 I I 51 I -1 l)(J.(J(;ll I 49-9,i[3 I
I 561 -99~q92 I ~)9(\q49 I I S71 - lJO .. OO4 I 6ge355 I·

In dit geval worden altijd de beginvoorwaarde en de
uitgangsspanning na 15 xrsec integratietijd van alle
integratoren uitgeprint.

In de stand-alone toestand is de output op de opera
tor console voor de integratoren op console B :

BG GEEF TES 1 OF CONTROlE COMJvifNDo

BG intb

BG DE INTEGHATOREN WOPDEN ALLE 18 TEGELIJK GETEST

BG GEEF INTEGMTOR VERSTERKINGSFAKTOR: 1 OF 10



58

BG DE INTEGMTORT IJDCOOSTANTE IS DAN: 1 OF 0.1

BG 10- -.

* BG TREK INPUT EN OUTPUT V~ DE VOLGENDE INTEGRATOREN ERUIT

~ BG 6;

* BG BOOlA

* BG

PPiJSE

* BG SLUIT JLLE INTEGMTOREN ~jEER M.N
waarna de integratoren get est worden met tijdconstante
0,1sec . .
De regeldrukkeroutput is dan :

* DE VOLGENDE INTEGBATOEEN ZIJN I~ OVERfLCW;DEZE WOBDBN NIET ~ETEST

~ 6;

INTEGRATOR RZGINVOORWAAPDE (= -~9.99' V) EN

TIJDCONS'l'ANTE (= 0·' SEC-) 1GST OP CONSCLE E

gevolgd door de MRT-output voor aIle geteste integratoren.

De met ~ gemerkte regels vervallen als er geen inte
grator ADC overflow veroorzaakt.
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;
6.6.5 Nauwkeurigheid

6.6.5.1 Nauwkeurigheid van de beginvoorwaarde

TIe fout in de posi tieve referentie A (Y ), die als
o

beginvoorwaarde gebruikt wordt en bepaald wordt
uit 20 samples met S/H 0 en de ADO bedraagt maxi
maal 26 mY.
De fout in de, aan de uitgang van de integrator
A(Vi(O», uit ~en sample met S/H 0 en de ADO, be-

paalde beginvoorwaarde ( die in het ideale geval
-100 Y is) bedraagt maximaal 26 mY.

De relatieve afwijking in de beginvoorwaarde
o(Vi(O» is :

v.(O)+ V
d(Yi(O»= l_y a x 100%

o

De absolute fout in de berekende afwijking is in
het ideale geval :

I6. ( 0 (Yi ( 0 ) ) I~Ii~o A( Vi (0) ) I +1
1
00Y~ ( 0 ) ~ ( Yo) I:.:: 1J1 ( Vi (0) ) I +III Y( 0 )1=

o

== 0.52%

De afwijking in de beginvaorwaarde volgens de
specificaties (lit.3) is

o(R2 ) + o(R 1 ) :.:: 0.2% (fig. 6.6.1.1-1)

Grove fouten in de beginvoorwaarden kunnen dUG ge
detecteerd worden.

6.6.5.2 Nauwkeurigheid voar de tijdcanstante

Volgens vgl. 6.6.1.2(8) is de tijdconstante :

",., yeO)
£i =: -(Y.(O)-V.(OQ)

p 1 1

"yeo) wordt zonder selector gemeten, er is dus geen
korrektie vaar de 100JUnodig. De absolute fout in
Y, 11 (V) is dan maximaal 21 mY
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De fout in Vi(Ol bedraagt bedraagt maximaal 26 mY,

terwijl de fout in V. (00) maximaal 21 mV is.
1

3
De absolute fout in P is : (p)== ~ 4 (Pi)

3

terwijl ~(Pi) direkt uit 6.6.1.2(9) voIgt:

IA(p.)k 1()~fcr).1 (V(O))/+!"Pi llV(t1·)I+/ oPi A(t.)/
1 t'.i> "0 V(t.) at. 1

1 1

De nauwkeurigheid van de timer, waarmee de tijd
stippen t i vastgelegd worden bedraagt 0,01%

Dan is voor == 1seo : III (ti)l ::;. 0,01seo

en voor == 0,1seo : l Ll (ti)1 ~ 0,001seo

Na enig rekenwerk voIgt :

waarbij aangenomen is yeO) ='87 V en

== 1seo : III (p) I~ 0,88 x

== 0,1seo :14(P)I~ 8,8 x

voor

en voor

10-3

10-3

-pt.
V(ti)=V(O)e 1

met voor p de theoretisohe waarde van

0,87 voor r .. 1sec

en 8,7 voor t' == 0, 1seo

De absolute fout in ~i is dan :

I """j<lvTi Il~ri l.l~?i. 1~-14 (£i) -.... uV(O) it yeO) + ovi.(O) /l(Vi(O)) -rpsVi(~) llVi(oo) -+liJp (\(p)

met Vi (0) = -100 V, Vi (00) == 0 en V( 0) == 87 V

voIgt dan :/Ll(ii)! ~ 1,7 x 10-3seo voor = 1seo

en Ill. (i i ) I~ 0, 17 x 10 - 3 s e 0 v 0 0 r == 0, 1s e 0
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De relatieve afwijking in de tijdconstante wordt
berekend volgens :

1:. - 1:-
o(~i) = 1~ x 100%

De mogeli jke fou t in 0 ( ?"'i) bedraagt dan :

Ll (o(~.» = 10° 4 (t'.) = 0,17% voor beide tijdcon-
1 L 1

stanten.

Ten gevolge van de komponenten is de afwijking in
de tijdconstante :

1"" = 1sec
1"" = 0,1sec

Hierbij moeten nog de afwijkingen veroorzaakt door
de schakelfouten t.g.v. de relais bij de integr8~

toren op console A, en door de FET-schakelaars op
console B gerekend worden.

Verder hebben de offset spanningen van de bij de
integratoren gebruikte DUAL-versterkers een grote
invloed op de tijdconstante.



62

6.7 Test voor de comparatoren

6.7.1 Principe

Op de Hitachi 505 analoge rekenmachine bevinden zich
op elke console twee typen comparatoren :

6.7.1.1 Type CP 152

Hiervan zijn er 4 stuks, die elk een relais kunnen
sturen.
Het blokschema is volgens lit.3 (fig. 6.7.1.1-1)

IN
100 Kd\.

~ )

fig. 6.7.1.1-1

V\.t.

De eisen voor een comparator CP 152 zijn volgens
lit.3 :

De ingangsspanningen mogen onafhankelijk van elkaar
tussen de -100 V en +100 V gevarieerd worden.

De uitgangsspanning moet voldoen aan :

IN1 + IN2<-50 mV -0,5~Vu~0,5 V (ilL" niveau)

IN1 + IN2) 50 mV 5,5~Vu~10 V (IlHII niveau)

In het interval: -50~IN1 + IN2~50 mV
kan Vu zowel 'IL" als 'llH" . zijn.

6.7.1.2 Type CF 153

Ook van dit type zijn er vier, maar deze compara
toren kunnen een FET-schakelaar bedienen~

Het blokschema hiervan staat in fig. 6.7.1.2-1

IOOKlJ\,

'1' " '.ov 0

fig. 6.7.1. 2-1
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De eisen voor de CP 153 zijn :

De ingangsspanning IN1 en IN2 zijn weer onafhanke
lijk variabel tussen +100 V en -100 V

De uitgangsspanning Vu .moet voldoen aan :

IN1 + IN2<-50 mV -0,5~Vu~0,5 V ("L" niveau)

IN1 + IN2 )50 mV 5 ~V ~8 Vu (IIHlt niveau)

In het interval -50 ~ IN1 + lN2 ~ 50 mV
kan Vu zowel "L" als "H". zijn~

De OUT "0" uitgang is de geinverteerde OUT "1"
ui tgang. -

Voor beide comperatoren geldt dat de met Vu aan
gegeven spanningen via de adresselektor met S/H 0
en ADO uitleesbaar zijn.

Het verloop van de uitgangsspanning voor beide
comparatoren is in fig. 6.7.1-1 aangegeven :

I

A
-SomV

B
somV

~

"l.NI + ::tNt

" \'

H

it U

L

fig. 6.7.1-1

AIleen de gearceerde gebieden zijn toegestaan.

ladera toegelaten toestand van deze comparatoren
is voor veel combinaties van IN1 en IN2 te be
reiken, die aIleen al i.v.m. de tijd niet getest
kunnen worden.
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Op grond van de volgende overwegingen wordt een
keuze gemaakt voor IN1 en IN2 :

a) De comparatoren moeten bij de extrema voor IN1
en IN2 nog goed functioneren.

b) De comparatoren moeten in het gebied
-50$IN1 + IN2.$" 50 mV zowel voor toenemende als
voor afnemende IN1 + IN2 juist schakelen.

De in fig. 6.7.1-2 gegeven tabel laat de gekozen
waarden voor IN1 en IN2 zien :

IN2 • -90,00 V 0,00 V 90,00 V•

IN 1 (V) -90,00 -90,00 -90?09
0,00 - 0,09 .

89,91 -90:00
k 0;00

89~9190,00 ··t -89,91: 0;09
90,09 °r09 !
90?09 · -90;00

i O~OO .
90,00 · -90;09.

0;09 0,00: -
89;91 90,00 90,00

fig. 6.7.1-2

Daar de beide typen comparatoren aan dezelfde
specificatiesJrnet betrekking tot hun inganes
spanning~moeten voldoen kunnen zij allen tegelijk
met dezelfde ingangsspanningen getest worden.
De variatie van IN1 in het omslaggebied geschiedt
in 11 stappen van ca. 18 mY, een keer voor toe
nemende IN1 en een keer voor afnemende IN1 zodat
de punten A en B in fig. 6.7.1-1 bepaald kunnen
worden.

De schakeling is in fig. 6.7.1-3 gegeven :
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fig. 6.7.1-3

IN'I

IN:L~
IGIN

~lODV x+ 0

'J> A C. 1-----.....1

-lOu" X-~

+LilU~\tX-~
J)Ac .

- 9
_LOll" x-

J>IG/N

DAC 0 en 1 op console B
DAC 8 en 9 op console A
aIle overige adressen zouel op
console A als B

De spanningen op IN1 en IN2 worden verkregen uit
twee DAC's die weer als programmeerbare spannings
bron gebruikt worden. Deze spanningen worden ge
meten op adres 58 en 59 met de selektor en siB 0
met de ADC.
In de testschakeling wordt de spanning Vu belast

met resp. een relais of een FET-schakelaar.

6.7.2 Gebruikte routines

Test op console A

MRT11

COMPA

NIVOA

MECOMA

SCOMPA

Test op console B

MRT18

COMPB
NIVOB
MECOMB
SCOMPB
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617.3 Testverloop

Dit voIgt onmiddelijk uit het flowdiagram van fig.
6.7.3-1

stuur nAG 1 9
met volgende
IN2

meet IU2 op
adren 59

stuur nAG 0/8
met volgende
IN1

stuur nAG 0/8
me'~ vo 1gende
IN'I

nee

nee

meet IN1 op
adres 58

berg omslag
punten en tus
senniveau's
op disk 0

fig.6.7.3-1

meet IN1 op
adres 58

meet IN1 op
adres 58

klaar

nee

nee
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6~7.4 De "output" van de comparator-test

De meetresultaten van een comparator welke niet aan
aIle specificaties voldoet worden in de MRT-toestand
in grafische vorm weergegeven.
Er worden vijf niveau's onderscheiden : het "L" niveau,
het "H" niveau, een tussenniveau~ boven het '~Ht~ niveau
en onder het "L" niveau.
Indien een spanning binnen een van de niveau's valt
wordt dit weergegeven door een punt. Een spanning die
groter dan het "H" niveau is krijgt een ">" teken op
de plaats van het."H" niveau, terwijl een spanning
kleiner dan het "L'! niveau een "< II teken op de plaats
van dit niveau krijgt.
VerdeI' worden de overeenkomstige spanningen rond het
punt IN1 + IN2 = 0 voor toenemende en afnemende IN1
op dezelfde regel afgedrukt.
Indien bij de discretisering twee tekens in een zelfde
kolom geprint zouden moeten worden, wordt dat teken
dat het laatst, dus bij afnemende IN1, bepaald wordt,
uitgeprint.
Ook het sterretje dat een fout aangeeft, wordt op dit
laats~e teken afgestemd.

In de MRT-toestand is de output op de operator console:

voor de comparator-test op console A :

BG t·1RT 11: COMPAMTOR TEST OP CONSOLE A

De output op de regeldrukker is dan :

------------------CO~PARATOTI TEST OP CONSOL~ ~--------------

DZ CON PAR AT 011 L N SC HA fC ELEN mJ IN DIEN DES 0 11 'v A:J. lJ ;~

INGANGSSPhNNINGE:r (IN 1+IN7.) =0 V±(}6·.l50 V

.
DE UITGANGSNIVEAU'S ZIJN VeaR:

UU" NIV-E;AU :
ilL" NIV:CAlT·:

cor~p 62 T/1'1 65
< UITGANGSSPANNING <
< UITGANGSSPANNI~G <

8 Ilft

0115
v
V

5· ~)

-O~5

co~p 66 T/M 69
< UITG lirJGSS P 1\ iHllN G < H) <'
< UITGAJGSSrAD~l~G < J a 5

v
v
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BET Ol'1SCIlAI\ELPUNT (IN2) VAN ALL:G COf~PARATOnEN IS: -89"g73 V

IN 1 (V)
-89t986

0(·(i12
89~B88

[39'!'<)12
8911'925
89·'9Q9
89 f ?61
89·9136
90~·!f1(\

9\)~{110

(1(j~()35

9u t.\i:) 9
90f071

- -- "

I]L_Q1Ig~£~~~lY~QQ:~_Y~~_~~_~Q~£~E~~QE3~_~1~Bl
" IHr." "H'1 I "LI

' "Ell I l t" "illT"1
IIFltPJ2 (V) II CC~'lP 64 I COMP 65 I emIl! 66 J
I -17l"J~'j59 II'" I'll I" I
I -89&:961 II f; I Ci I b I

-nt(t86 II ~ I • *1 " >''<1
- \' '" G6 1 I I l! I II *J ft * I
-'\1I()49 II" I ~ I " ';..1
-0"'024 I I • I • I • *1
-~·012 I I ". *1 .. I • *1

{, ~. [1 12 I I • I 10 I e *I
o ~ C 37 I I .., t'I 1 • * I
n "I) 37 1I • I tl I • * I
\}l'061 II • 1 • I It ~(I

.,l \J \)86 I I • I (l I " * I
J3.j93 II • 1 I) I .. *1

*} DE~~ WAAnD~N LIGGEN PUIT~N DE TOLE?ANTISS

waarna nog twee tabellen volgen, echter voor de om
schakelpunten 0 en 90 volt.

In de stand-alone toestand is de conversatie op de
operator console b.v.

BG GEEF TEST OF Ca~TROLE COt~!ANDO

SG compa

BG GEEF C~;~ARATOR ADRES: 62,63,64,65,66,67,~8,~9

BG 62

BG GEEF OMSQ-IAKELPUNT VNJ DE COt,tPARATOR:-90,O,90

BG -90
waarna comparator 62 op console A bij een omschakel
punt van ~90 volt getest wordt.

De output op rle regeldrukker is dan :
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HEr OaSCHl\KELPUNT vIi N COfJPld~A TOR r -, IS INGEST8LD OP -89f>986 V0"-

I IN 1 (V) I I N1+1:12 (V) I ICO~P A 62 (V) I
J -89 (\986 I -17'J~971 I I -0-293 I
J OtO I -8'J",ge6 I I -Ot293 I
I 89 ... 912 J -o('u73 I I -0.,29] I
I 89:1>925 I -()fJC)61 I I -0..,213" I
I 89.,937 I -r)~OLl9 I I 7-636 J
I 89~961 I -tieU24 I I 7~61-l8 1
I 89·986 I i} ~ () I I 7-636 I
I 89.998 I Cf'C12 I I 7-636 I
I 90-Dl,) I (1<1024 I 1 7-636 I
I 9\)-(135 I 0*01..19 I 1 7£636 I
I 9(' "035 I (i£,(j40 I I 7 e 6 36 I
I 90·C171 I (ep 86 I I 7j;6~G 1
I y() 'vS] J () "(198 I I 7 f.t 6 3(1 I
I 9v!t('i83 I (\1lt!98 I I 7"636 I
I 90 "C01 I () ~!.; 86 I I 7~c;16 I
I 9010;(147 I "t061 I I 706.16 I
I 9D(l(l22 I 0'[)37 I I 76>636 I
1 90·f)1') I f'l1'(i21.l I 1 7'" 63() I,
I 89·99B I [; ~ i) 12 1 I 7'636 I
I 89·973 I -[, to 12 1 I 7i"tJ")6 1
I 891:961 I - ,J .' (i 24 I I 7(,63£1 1
I 89·937 I -c ~C'i/-l9 1 I 7*636 I
1 89 .. 925 I -p .. rJ61 I I -!),,2'1.3 1
1 89~9uO I -(,{r(}86 I 1 -f)t2B1 I

~,. 6.7.5 De nau.wkeu.I~igheid

De mogelijke absolute fout in de meting van IN2 be
draagt evenals die van IN1 26 mV als lIN11 =IIN21~ 90 V
en 21 mV als IN1 en IN2 beide nul volt zijn.

De mogelijke fout in IN1 + IN2 is dan voar

IIN 1 + IN21 ~ 180 V

\A(IN1 + IN2){ ~ 52 mV

en voar IN1 + IN2 = 0 V

\a(IN1 + IN2)1~42 mV

Er is dus riag een redelijke beaordeling van de am
schakelniveau's van de camparataren mogelijk.
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~.8 Offset en ruis-test voor aIle versterkers

6.8.1 Principe

Hiervoor wordt verwezen naar het afstudeerverslag
van Kraal (lit.1), daar aan het testprincipe niets
veranderd werd.
Bij de uitvoering werd de timer-instelling gewijzigd
in 400~sec,zodat de totale sampletijd nu 160 msec
bedraagt, waard"oor er een even aantal samnles binnen
elke' periode van de 50 Hz spanning valt en deze dus
geen invloed op de meting heeft.
In de praktijk treedt geen verandering in de gemeten
waarde offset en deviatie op.

De testschakeling staat in fig. 6.8.1-1

I () oKt.!V

Ikuu

selektor

fig. 6.8.1-1

Deze test wordt voor console A en console B tegelijk
uitgevoerd.

6.8.2 Gebruikte routines

Test op console A en B

MRT5

1mT5A
BCT
SBCT
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,
6.8.3 Testverloop

Dit voIgt uit het flowdiagram van fig. 6.8.3-1

opdracht:
"disengage p.p

100 ill: input"

nee

neem 400 sam
ples van vol
gende verster
leer

bereken
offset en
deviat ie

opdracht:
"engage p.p.

1 '* input"

nee

klaar

nee

sla. offflet en
deviat ic op
disk op

fig. 6.8.3-1
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6,8.4 De "output" van de offset-test

Zoals gewoonlijk worden aIleen de gegevens van die
versterkers, waarvan de metingen niet aan de opge
geven specificaties voldoen, uitgeprint.
Dit kan het geval zijn als of de offset-spanning en/of
de deviatie te groot zijn of als de offset-spanning en
deviatie binnen, voor elke console karakteristieke,
waarden liggen, die optreden als de versterker niet
geselekteerd wordt.Ook mag de deviatie niet nul zijn.

De output op de operator console is :
BG MRT5:
BG BOOlA
BG
BG BOOlA
BG
BG BOOlA
BG

OFFSET-TEST OP CONS. A EN CONS. B _ ~ __ - , _-.
PtLlSE SCHAKEL 100* INGANG IN EN DISENGtGE A. C.

P/uSE DRUK KNOP EXI IN

P/IUSE SCHAKEL 1* INGtNG IN , ENGtllJE A.C. EN LAAT EXI OPKOMEN

De output op de regeldrukker is dan :

------------OFFSET-TEST OF CONSOLE A B~ CONSOLE B~------------

OFFSj~'I' VAN t'~1I V-:'Tt:)TT-,'?KT~~ < ()~n2ij v
O~,)'l7 < n;::VIh'rIE (V) CI~C)80

B~N VERSTESYRB WE~n NIZ:r GESELECTBEr~D INIlIEN:
OF CONSOLi: h: -~ :115 < OF FSET (V) <~.l!lJ 13 EN

oII CUJ 6 < Di VI AT I:L (V) <"\f 0 (1 8

r "" f) - .. ')15 < 0n'SE'l' (V) <-f013. EN,OP CONSO Jr. L': .
00026 < DEVIATIE (V) <0-029

lCO\ISOLE AI

I vEHs'r. I 0 F F S :~ l' (V) I LEV t (V) I
I 9 I -1 f;1631 JoO I
) 30 I O":~401 0 0 0321

lifERST.IOFFSST (V) I DEV .. (V) I
1 6 I (hOSOI (llt)27 \

I VERSTll j OFFS~/T' (V) I DEV€t (V) j'
I 10 I -1'1631 o@v 1
I J7. I -000031 0·001\

ICONSQLE DI

IVEnST~\OFFSE'f(V)1 DBV"(V) I
I



PPUSE SCH~EL 100* INGtNG IN EN DISENGAGE f..C.

PPUSE Sa-lAKEL 1* INGtNG IN , ENGt>GE t\.C. EN lAAT EXI OPKOMEN .
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In de stand-alone toestand is de conversatie voor het
testen van versterker 14 op console B :

BG GEEF TEST OF CONTROLE COWANDO
BG bet
BG BOOlA
BG
BG GEEF AANTAL SAMPLES

BG 300
BG GEEF CONSOLE NUMMER: O(=A} OF l(=B)
001
BG BOOlA PJVSE DRUK KNOP EX1 IN
BG
BG GEEF VERSTERKER NlMYfR
00 14
BG BOOlA

BG

Indien een versterker op console A get est wordt ver
valt de opdracht tot indrukken van de knop EX1.

Op de regeldrukker voIgt dan :

frEer 'ANTAL S~MPLBS IS: 300
ICONS-' VERSTfI! OFYSF:'l' (V) I r:i:.Vte (V) I
I B I 14 I -0-t04/ C.C471

6.8.5 De nauwkeurigheid

De berekende offset-spanning bedraagt :(zie 4.3 en
fig. 6.8.1-1)

Voff = K2 • K3 • Vgemeten

De relatieve fout in Voff d(Voff ) is dan:

K2 voIgt uit fig. 6.8.5-1
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II IL1K~ ~ 0 ,,/0/
J - ~v 10

fig. 6.8.5-1

dan is \O(K2l/ ~IR:1R2 '(R 1ll +1~~+R2 6(R2J!::::: O,14ll

K
3

voIgt .uit fig. 6.8.5-2

R~ loolhS'u ± j ~o

2,1) mV =

fig. 6.8.5-2
R1 +R 2

K3 = R
2

zodat r (K3 ) = 0,006% bedraagt.

De maximale fout van siR 0 met de ADO bedraagt bij
10 V volle schaal

( -1 1 -3)0,015.10 + 2 x 1,2 x 10 V = 2,1 mV

De mogelijke absolute fout bij een offsetspanning Voffbedraagt dan :

I ( I
Iv ff(mV)!

11 Voff ) ~ ((0,14 + 0,006) x .qOO +

= (0,15.10-2 x Voff(mV)+ 2,1) mV
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i
De gekozen tolerantie voor'de offsetspanning bedraagt
20 mY. Een offsetspanning van deze waarde heeft een·
maximale fout van

lA(Voff )! ~ (0,03 + 2, 1) mV~ 2 mV

Rieruit blijkt dat de onnauwkeurigheid van de
spanningsdelers te verwaarlozen is en dat de siR
met ADC maatgevend voor de fout is.

De deviatie wordt bepaald uit de formule :

n .

deviatie == ~ Voff ' - Voff i
n

De absolute fout hierin is dan 2 x zo groot als de
fout in de offsetspanning en bedraagt maximaal 4 mY.

6.8.5.1 Gebruik van de digitale voltmeter voor de offset
test

Indien de digitale voltmeter voor deze test ge
bruikt wordt is er geen versterking van het uit
gangssignaal nodig, daar de gevoeligheid van deze
voltmeter voldoende is. De korrekties K2 en K

3kunnen dus vervallen.
Bij meting op het 100 V bereik is de fout dan :

+ (0,004.10- 2
X Voff+ 1mV)~1 mV bij VOff == 20 mV

Bij meting op het 10 V bereik wordt de fout :

± (0,004.10- 2x Voff+0,1 mV)~0,1 mV bij Voff= 20 mV

Een bezwaar is dat het lang duurt, bij een vast
meetbereik ea. 30 msee, voordat de data uit de digi
tale voltmeter besehikbaar is.

Bij 5 samples met de digitale voltmeter duurt de
meting van een versterker vrijwel evenlang als met
400 samples met de siR en de ADC nl. ea. 150 msee
in plaats van 160 msee.

Er is eehter een groot aantal s8~ples nodig om de
deviatie te kunnen bepalen, zodat het gebruik van
de digitale voltmeter hier op bezwaren stuit i.v.m.
de duur van de test.
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6i9 Test voor de QUAD-versterkers

6.9.1 Principe

Hiervoor wordt, daar er geen reden was in het principe
iets te wijzigen, verwezen naar Kraal (lit.1).
Ecn uitbreiding van het aantal ingangsspanningen le
vert minstens een verdubbeling van de duur van deze
test op, terwijl de nieuw verkregen informatie gering
is.

Ret schema is in fig. 6.9.1-1 gegeven : . I

lOokiJ\l

J----~- 

~c

selektor

, 00 l1U

versterkers

40

rela~s 40 op console B
schakelen met DIG. uit 1
op console A met DIG uit 5

+100 11

1
~

-LOU V

fig. 6.9.1-1

Voordat de uitgangsspanningen van de versterkers met
een sample gemeten worden, wordt de ingangsspanning,
dit is of de positieve referentie of de negatieve
referentie, uit 20 samples op adres 61 bepaald.

Alle metingen geschieden via de selektor met siR ° en
de ADC.

In het ideale geval geldt Vu = -0,5 x V.
In

De relatieve afwijking bedraagt dan· :
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v + O,5V.
c u ~n 100~
~ = -O,5V. x ~

~n

6.9.2 Gebruikie routines

Test op console A

MRT9
QUADA
SQUADA

Test op console B

MRT13
QUADB
SQUADB

6.9.3 Testverloop

Dit voIgt uit het flowdiagram van fig. 6.9.3-1

6.9.4 De " output ll van de QUAD-test

In de MRT bedrijfstoestand is de output op de operator
console voor de test op console A :

BG MRT9: QUf;D-TEST OP CONSOLE A

op de regeldrukker voIgt dan :

~---------------------QUAD TEST OF CONSOLE A---------~--------

1) n~GANGSSP!l.NNING =

UlrGA]GSSPA1NING VAN ALLE ~UADfS

2) . INGANGSSPANNING == -99'981 V

UIT3~NGSSPA~NTNG VAN ALLE QUAD'S: nIT 2 -

IQU2\.DIU1T 1 (V) IFOUT en 1 1uri' ') (V) IFOUT (:\) 1
9 I - 1Q {) ,. n9 ;) 1 1 ') ,', ~ 2 3 1 I - 1d U, . i 'Fi I -:3 nII 2 :2 I
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QUAD-test

ingangsspan
ning 1ilordt
positieve re
ferentie

referenties
meten

ingangsspan
1----1 ning t-!ordt

negatieve re
ferentie

meet uitgangs
spanning vol
gende QUAD

bepaal relatie
ve afwijking
van versterker

berg relatieve
aftdjkingen op
disk op

fig. 6.9.3-1

In de stand-alone toestand is de conversatie voor de
test van QUAD-versterker 4 op console A :

BG GEEF TEST OF CONTROLE Cotv'I"iANDO

BG quada

BG GEEF NUMvlER vm EEN Qum VERSTERKER

BG 4

Op de regeldrukker voIgt dan :
QUIID II IN 1 (V) 1 UIT 1 (V) 1 FOUT (%.)

4 990977 I -49.995 I 0502

1 PJ 2 (V)
I -99"980

UIT 2 (V) I FOUT (70)
I} 9 .. 9 72 I -0 • (\ 4
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6~9.5 Nauwkeurigheid

De absolute fout bij de bepaling van V. (~eferentie

spanningl= 100 V) islA (Vin)l ~ 26mV.
ln

-

De absolute fout bij de meting van vue die normaal

+ 50 V bedraagt) is dan ~ 23 mY.

De absolute fout in t is indien Vi 100 V en Vu -50 V
bedraagt :

De.versterkin~sfaktor

(flg. 6.9.1-1)
R1 ·R2

A van de versterkers bedraagt

dan is de relatieve afwijking hierin

Volgens Hitachi (lit.3) is qe relatieve onnauwkeurig
heid van de weerstanden 0,01%.

Met R1 = R2 = 100 kJUvolgt dan :

I R1R2 !r (R1+R
2

) ~ 0,01%

en daarmee : 16(A)I~ 0,02%

De toegestane afwijking bedraagt 0,02% terwijl de meet
onnauwkeurigheid 0,07% bedraagt. Er is dus slechts een
grove beoordeling van de QUAD-versterker mogelijk.
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6t10 Test voor de. DUAL-versterkers

6.10.1 Principe

Hiervoor wordt weer op dezelfde gronden als in de
QUAD-test (6.9.1) verwezen naar het afstudeerverslag
van Kraal (lit.1).

Het schema is in fig. 6.10.1-1 gegeven.

selektor

18 DUAL versterkers
I

A 1>c.

IDolS\..

de re13is 41 en 42 op
console B schakelen met
DIG. uit 1, op console A
met DIG. uit 5

fig. 6.10.1-1

D~ ingangsspanningen Vin1 en Vin2 (referentie

spanningen) worden voor het begin van de test bepaald
met 20 samples en de uitgangsspanning Vu van elk van

de 18 DUAL-versterkers wordt met een sample met S/H 0
en ADO bepaald.

Als er geen afwijkingen zijn bedraagt

Vu = - 1 ,1 V. 1 - 0 , 2 V. 2In ~n

De relatieve afwijking bedraagt dan :

V + 1, 1V. 1+ 0, 2V. 2
£ = u 1 1V In 02Vln x 100~ 6.10.1(1)- , . 1 - ,_. 2In In
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G.10.2 Gebruikte routines

Test op console A

MRT10

DUALA
SDUALA

Test op console B

MRT14

DUALB
SDUALB'

6.10.3 Testverloop

Dit voIgt uit hat flowdiagram van fig. 6.10.3-1

DUAL-test

rnaak V. 1 100V2n
en v. 2 -100V

1.n

referenties
meten

maak IT. 1-100V
1.n

en V. ') 100V
1.TL....

meet ui tgangs
spanning vol
gende DUAL

bepaal rcla
tieve af':rij
king verster
kcr

erg relatie
ve afvlijking
en op disk op

klaar

fig.6.10.3-1
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6.;10.4 De "output van de DUAL-test

In de r~T-toestand is de output op de operator con
sole :
voor de test op console A :

BG MRTIO: DUAL-TEST OP CONSOLE A

waarna op de regeldrukker voIgt :

----------------------DUAL TEST UP CONSOLE A-----~--------------

1) SPANNING J1' DE 1.' INGANG = 99c979 V

SPANNING CP [~ O~2 IN~ANG - -1001'004 V
UITG1UjGSSpr\~nlIJ),.:; vr;N l~LL8 rU1'1L'S : UIT 1 = -89-976 V_tO"070~

2) SP,~\NNIHG OP DC 11; 1 INGI\lJG = -')9~980 V

SPAN~IUG UP DE 3-2 I~GA~G = 9ge992 V
UITGANGSSPA~NIKG VAN ALLE DUAL'S: UIT 2 -

IDU1\.LllJIl' 1 ('1) l?OUr ('~) IIInT 2 (V) \FODT ("q I
I Wjl -B4€Sf·' 1 -(;-02 II 89.,.g25 I -naf)6 I

89.980 V±b "070 "-r:

In de stand-alone toestand is de conversatie op de
operator console :

BG GEEF TEST OF CG'lTOOLE COt;1/lANDO

6G dua la

BG GEEF NUWlvlER V/N EEN DUAL VERSTERKER

BG 12

waarna DUAL-versterker 12 op console A getest wordt.

De output op de regeldrukker is dan :

DUAL A Iri(1"'1) (V) lIN (;)1'2) (V)I UIT 1 (V)I rOUTp)
12 g9,,~n2 I -1008/)011 I -89fo 986 I ()·02

tJ~;~ (11:1) (V) 111'1 (Or,'2) (V) I UIT 2 (V) I FCU'I' (0:) 1
-99&980 I 99"990 I E9~9G1 I -0002· J
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I6.10.5 Nauwkeurigheid

De absolute fout bij de bepaling van V. 1 en V. 2In In
bedraagt maximaal 26 mV, terwijl de absolute fout
in de uitgangsspanning V , waarvan de grootte 90 V
bedraagt, 26 mV is. u .

De mogelijke fout in de relatieve afwijking E. is :

11l(£)I~I::u L1 (Vu)! +1.ilV~n14(Vin1)1 +1:V~n2 d(Vin2 )!
of met vgl. 6. 10. 1 ( 1) :

. '. . 1 1V

1 1 II' u }lLl.(£)/< ll(V ) -I- )2 A(V. ) +.... 1, 1Vin1+0,2Vin2 u (1, 1Vin1+0,2Vin2 ln1

of

l~(E)1 ~ 0,066% afgerond 0,07%

De fout in Vu t.g.v. een mogelijke onnauwkeurigheid

van de weerstanden voIgt uit vgl. 6.10.4(1)

Als de fout in de weerstanden~0,01% is (lit.3) geldt:

analoog is :

Ir R3+R 4 I
(R R ). ~ 0,01%

3 4
dan bedraagt de maximale afwijking in Vu1 0,02% en

de maximale afwijking in Vu2 eveneens 0,02%.
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Theoretisch is \Vu1 \ = 110 V en jVu2 1 = 20 V

zodat IA(Vu1)1~ 0,022 V e~ 1~(VU2)1~ 0,004 V

De absolute fou.t in Vuis:l A (Vu ) I~ 0,026 V
~ -

en de relatieve fout in Vu : 1f)(Vu)l~ 0,03%

De toegestane afwijking bedraagt 0,03% terwijl de
meetonnauwkeurigheid 0,07% bedraagt. Er is dus ook
hier alleen een grove beoordeling van de DUAL
versterkers mogelijk.
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7 f Opslag van de testresultaten

De opslag van de testresultaten van de tests op een
schijvengeheugen wordt door de routine ORGIE verzorgd,
die door Mens (lit.9) ontworpen is.
Daar er een aantal wijzigingen opgetreden zijn, wordt
hierna in een tabel vermeld welke gegevens van de tests
opgeslagen worden.
Tevens wordt opgegeven op welke plaats, zowel in de
voorlopige, als definitieve opslag, de testresultaten
zijn opgeslagen.

In de routine ORGIE yond een aanvulling plaats, door
ook de bezetting van de door de selektor te bereiken
adressen bij te houden.
AIle versterkers hebben een nummer gekregen dat korres
pondeert m~t het adres waarop zij zich bevinden. De
versterkers op console A zijn genummerd van 0 tim 69,
waarbij zich versterker 2 op adres 2 bevindt. Op con
sole B zijn de versterkernummers 100 tim 169, met ver
sterker 106 op adres 6. De reserveversterkers hebben
de nVflmers 70 tim 99. Deze nummers staan in record 30
van de voorlopige opslag opgeslagen en worden iedere
keer dat de testresultaten definitief opgeslagen wor
den ook naar de definitieve opslag overgebracht.

De adressenbezetting wordt ingelezen via de NAMELIST
NAM2 die uit de elementen lAO, IA1, ..• ,IA69, lBO,
IB1, ... , IB69 bestaat. Hierbij komt b.v. IA12 overeen
met adres 12 op console A.
Indien er geen wijziging optreedt in de bezetting van
de adressen moet de NAMELIST NAM2 er als voIgt uitzien:

&NAM2
&END

Indien er een wijziging optreedt is het voldoende
aIleen die wijziging op te geven.
Bijvoorbeeld : versterker 23 op console A en 47 op
console B worden verwisseld. De invoerkaarten zien er
dan als voIgt uit:

&NAM2
tIA23=147,IB47=23
&END

De routine ORGIE geeft de volgende output op de opera
tor console:

BG TES'RESULTATEN IN FILE ONDERBRENGEN ?
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Indien het antwoord ja of "EOB" is, worden de test
resultaten en het adressenbestand van de voorlopige
opslag naar de definitieve overgebracht.
Hierna voIgt de volgende output op de regeldrukker:

DE: Rj~ 5 ULT l\ TEll VA N DE VOLG8NtE 11 TIT -T ES'l'S 7.IJ N IN DE FILj~ V:r:nWERKT
0 0 0 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13

14 15 16 17 18 0 0

OP DE DISK IS NOG RUI f-lTE VeOR DE DATA VAN 82 TESTS

Indien het antwoord nee is, wordt ORGIE verlaten
zonder dat de testresultaten naar de definitieve op
slag overgebracht worden.
Er voIgt dan geen output op de regeldrukker.

Opmerking:

De wijzigingen in het adressenbestand worden in de
voorlopige opslag ingelezen voordat de vraag over
het opbergen gesteld wordt. Het is dus voldoende,
ook als de gegevens niet in de definitieve opslag
opgeborgen worden, de wijzigingen slechts een keer
op te geven.



VUlling records van de voorlopige opslag

record nr. MRT nr. plaats tim -olaats inhoud
1 4 1 afwijking s/H 0 bij ingangsspanning -99,988 V

in decimale waarde (real)
2 afwijking siR 0 bij ingangsspanning -90,002 V

3 21 afwijking s/H 0 bij ingangsspanningen -79,999 V
tot 99,988 V

34 54 afwijking siR 1

69 84 afwijking siR 2
104 124 afwijking siR 3
139 169 afwijking siR 4
174 194 afwijking siR 5
209 229 afwijking siR 6
244 264 afwijking SiR 7

2 5 1 40 offset versterker o tim 39 console A
41 54 offset versterker 44 tim 57 console A

3 5 1 40 offset versterker o tim 39 console B

41 54 offset versterker 44 tim 57 console B



MRT tim plaats
.. , .

record nr. nr. nlaats inhoud -'
4 5 1 40 deviatie versterker 0 tim 39 console A

41 54 deviatie versterker 44 tim' 57 console A

5 5 1 40 ' deviatie versterker 0 tim 39 console B

41 54 deviatie versterker'44,t/m 57'console B'

6 6 1 21 afwijking van DAC 0 in volt bij ingangsbit-
patronen oplopend van -16382 +16382

36 56 afwijking DAC 1

71 91 afwijking DAC 2

106 126 afwijking DAC 3
141 161 afwijking DAC 4
176 196 afwijking DAC 5
211 231 afwijking DAC 6
246 266 afwijking'DAC·7····· . ' • • " ••• I , , , ••• , , • " • , .-. . .

7 7 1 21 afwijking van de vermenigvuldiger 3 in volt bij
een Y-ingangsspanning van +100 V en X-ingangs-
spanningen van -100 V tot +100 V op console B

36 56 afwijking vermenigvuldiger 9 op console B

71 91 afwijking vermenigvuldiger 15 op console B

CD
CD



record nr. MRT nr. nlaats tim plaats inhoud
_.

106 126 afwijking vermenigvuldiger 25 op console 13

141 161 afwijking vermenigvuldiger 31 op console 13

176 196 afwijking vermenigvuldiger 37 op' console 13

8 7 idem record 7 aIleen afwijking bij een Y-ingangs-
spanning van -100 V' op console 13

9 8 1 18 relatieve afwijking beginvoorwaarde van aIle 18
integratoren bij tijdconstante 1 s'ec op console 13

10 8 1 18 relatieve afwijking in de tijdconstanten van aIle
18 integratoren. Tijdconstante = 1 sec op con-

I sole 13
Indien ergens 10000 opgeslagen staat is de inte-

, , grator'niet'getest'of'heeft'niet·geintegreerd.

11 8 idem record 9 bij tijdconstante = 0, 1 sec op
console 13

12 8 idem record 10 bij tijdconstante = 0,1 sec op
console 13

13 9 1 36 relatieve afwijking uitgangsspanning aIle 36
Quad versterkers bij positieve ingangsspanning
op console A



record nr. MRT nr. plaats tim plaats inhoud

14 9 idem record 13 met negatieve ingangsspanning
op console A

15
I 10 1 18 relatieve afwijking uitgangsspanning aIle 18

'Dual versterkers bij negatieve uitgangsspanning
op console A

16 10 idem record 15 bij positieve uitgangsspanning
op console A

17 12 idem record 1 voor siR 8 tim 15

18 13 idem record 13 op console B

19 13 idem record 14 op console B

20 14 idem record 15 op console B

21 14 idem record 16 op console B

22 15 idem record 9 op console A

23 15 idem record 10 op console A

24 15 idem record 11 op console A

25 15 idem record 12 op console A

1...0
o



record nr. MRT nr. ulaats tim plaats inhoud
-'26 17 idem record 6 op console A

27 16 idem record 7'op' console' A' . .. . .

28 16 idem record 8 op console'A' .. '

29 11 1 spanning op IN 1 is -90 V
omschakelpunt comp.52 op console A bij toe-
nemende IN 1 ingangsspanning, indien 10000
geen omschakelpunt

2 omschakelpunt comp.62 op console A bij af-
nemende IN 1 ingangsspanning, indien 10000
geen omschakelpunt

3 eerste tussenniveau van de uitgangsspanning
van comp.62 op console A, indien 10000
geen tussenniveau

4 6 idem 1 tim 3 voor comp.53 op console A

7 24 idem 1 tim 3 voor comp.64 tim 59 op console A

25 48 idem 1 tim 24 voor IN 2 = 0 op console A

49 72 idem 1 tim 24 voor IN 2 = +90 op console A
18 73 144 idem 1 tim 72 alle componenten op console B



record nr. MF.. T nr. plaats tim "'Olaats inhoud _.
30 1 eerstvolgende vrije record op disk

114 253 adressenbezetting van deze test



Vulling records van de definitieve opslag, steeds 8 records

lopende nr. plaats: plaats tim plaats inhoud
uit de serie 1 2 3 4 5 ..
van 8 records

1 4* 11* 0 0 0 6 26 afwijking siR 0 bij toenemende in-
gangsspanning

27 47 afwijking siR 1

48 68 afwijking siR 2
69 89 afwijking siR 3
90 110 afwijking siR 4

111 131 afwijking siR 5
132 152 afwijking siR 6
153 173 afwijking siR 7
174 245 gegevens compo test op console A

volgens record 29 (aIleen in plaats
verschoven)

246 968' "leeg"

2 12* 13* 0 0 0 6 173 afwijking siR 8 tim siR 15 volgens
<:>

1'" record

174 209 relatieve afwijking bij positieve
ingan~ss~anning van de Quad's op
conso e



I .

I

lopende nr. plaats: plaats tim plaats inhoud -'uit de serie 1 2 3 4 I)
van 8 records

210 245 relatieve afwijking bij negatieve
ingangsspanning van de Quad's op
console B

246 298 111 eeg" ..

3 17~ 0* 0 0 0 6 26 afwijking DAC 8 bij toenemende in-.J

gangsbitpatronen

27 47 afwijking DAC 9
48 68 afwijking DAC 10
69 89 afwijking DAC 11

90 1'10 afwijking DAC 12
111 131 afwijking DAC 13
132 152 afwijking DAC 14
153 173 afwijking DAC 15
174 209 relatieve afwijking bij positieve

ingangsspanning van aile Quad's
op console A

210 245 relatieve afwijking bij negatieve
ingangsspanning van aile Quad's
op console A



lopend e nr. rP=.....:l:,:-a=..aT-=-t;;;-s..:..=~-,:;---r-~--,-~-l plaat s t/m plaat s
uit de serie 1 2 3 4 5
van 8 records

246 ' ' 300'

4 5* 8* 0 0 0 6 59

60 113

114 167
-

168 221

222 239

inhoud

""leeg""'" , .. ".,

offset alle versterkers op con
sole A

offset alle versterkers op con
sole B
deviatie alle versterkers op con
sole A
deviatie alle versterkers op con
sole B
relatieve afwijking beginvoor
waarde van alle 18 integratoren
bij tijdconstante 1 sec op con
sole B

240 257 relatieve afwijking in de tijd
constanten van alle 18 integra
toren. Tijdconstante = 1 sec op
console B
Indien ergens 10000 opgeslagen
staat is de integrator niet getest
of heeft niet geintegreerd



lopende nr. plaats: plaats tim plaats inhoud ->
uit de serie 1 2 3 4 5 : ' , .. , ,

van 8 records

258 275 idem plaats 222 tim 239 van dit
record. Tijdconstante = 0, 1 sec
op console B

276 293 idem plaats 240 tim 257 van dit
record. Tijdconstante = 0, 1 sec
op console B

294 300 "leeg"

5 6* 10* 18* 0 0 6 173 ~~w;~~;~~
DAC 0 tim 7 analoog

174 191 relatieve afwijking bij negatieve
uitgangsspanning van aIle Dual's
op console A

192 209 relatieve afwijking bij positieve
uitgangsspanning van aIle Dual's
op console A

210 281 gegevens comp.test op console B,
volgens record 29 (aIleen in plaats
verschoven)

282 300 '"leeg", , ,



lopende nr. plaats: plaats tim plaats inhoud
uit de serie 1 2 3 4 5 -. , ... , .
van 8 records

6 7* 0 0 0 0 6 26 afwijking van de vermenigvuldiger
3 in volt bij een Y-ingangsspanning
van +100 V en X-ingangsspanningen
van -100 V tot +100 V op console B

27 47 afwijking vermenigvuldiger 9 op
- console ]

-

48 68 afwijking vermenigvuldiger 15 op
console B

69 89 afwijking vermenigvuldiger 25 op
console B

90 110 afwijking vermenigvuldiger 31 op
console B

111. 131 afwijking vermenigvuldiger 37 op
console B

132 257 idem 6 tim 131 van dit record,
aIleen bij Y-ingangsspanning =
-100 V op console B

258 300 "leeg ll



lopende nr. plaats: plaats tim plaats inhoud _.
uit de serie 1 2 3 4 5 .. • , 1 ! , , • ,

van 8 records
... 16* 0 0 0 0 6 257 vermenigvuldigers console A,I

analoog 6 e record

258 300 "leeg"

8 14* 15* 0 0 0 6 23 relatieve afwijking aIle Dual's
bij negatieve uitgangsspanning
op console B

24 41 relatieve afwijking aIle Dual's
bij positieve uitgangsspanning
op console B

42 113 analoog plaats 222 tim 293 van
4 e record, integratortest op
console A

114 253 adressenbestand behorende bij de
test van de data in deze 8 records

254 300' . "leeg" ' . ,

* als de test niet uitgevoerd wordt staat hier een nul
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I
8. Verwerking van de op disk opgeslagen testresultaten

8.1 Diagrammen van offset en deviatie van een versterker

Met de routines ZOEVER en TIJDDIA werden van de op
disk opgeslagen testresultaten tijddiagrammen gemaakt,
waarbij de offsetspanning en de deviatie van een be
paalde versterker als functie van het testnuIT~er op
de regeldrukker uitgeprint werden.
Een voorbeeld is te zien in fig. 8.1-1
De gegevens·worden door de routine ZOEVER van disk ge
haald. De routine TIJDDIA diskretiseerd deze waarden,
waarbij de intervalbreedte opgegeven kan worden, en
print deze vervolgens uit.
Indien een waarde buiten de figuur valt wordt dit aan
gegeven met een ster in de bovenste of onderste regel,
afhankelijk van het feit of de waarde te groot of te
klein was.

8.2 Diagrammen van de s/H's en de DAC's

Van de sill's met de ADC en de DAC's werden twee typen
diagrammen gemaakt. .
Als eerste werd met de routine HISTO een histogram ge
'maakt. Dit histogram geeft het aantal keren aan, dat
de afwijkingen van de op disk opgeslagen tests, voor
de sill's of DAC's, bij een bepaalde ingangsspanning
binnen een bepaald interval liggen. De intervalbreedte
is weer vrij te kiezen.
Indien een afwijking buiten de figuur valt wordt weer
een ster geprint. Bij deze presentatie verdwijnt de
tijdsinformatie. Daarom werd met de routine TIJDDIA
nog een diagram gemaakt dat aangeeft hoe vaak, bij
elke test, de afwijkingen van deze test groter dan een
op te geven waarde zijn.
Een voorbeeld is gegeven in fig. 8.2-1
De gegevens worden van disk gelezen met de routine
ZADDAC, waarin enige wijzigingen noodzakelijk zijn,
daar de testresultaten nu op andere plaatsen op disk
opgeslagen worden.

Met deze typen diagrammen kan van aIle componenten
een overzicht gemaakt worden.

De listing·van deze routines bevindt zich bij de
listing van het programma DIAGNOST.
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DI~GRAMMEN AMPL. 25 .CONS.A

OFPSET
EEN REGEL IS EEN INTERVAL TEB EREEDTE: 0.002 IHET AANTAL TESTS~ 96

I *
I
I
I
I

1-------------------------------------------------------------------------------
I •
I
I • • • •
I • •••
I ••• •••

. I •• •• • ••• • s

I • I •

I --I· •• •
J-t----------t- ••• -t-t------ •• -----------------t--------------------------------
I • • ••• ••
I- • •
I ••• • • •• fl

• - •
I .-
I •
I

I -
I
1-------------------------------------------------------------------------------
I
I
I
I.
I

TESTNR-1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 8

DEVIATION
EEN REGEL IS EEN INTERVAL TEn EREEDTE: 0-005 -HET AANTAL TESTS= 96

1
I
I
I
1-----------------------------------------------··-------------------------------
1
I
I
I
I

I -
I

I • •
•••• • ••••••••••••••••• • • ••• ••••••••••••••• ••• G8 •••••• G ••• -- •••••••
I I.
I
I
I
I
1------------------------------------------------------------------------------
1-------------------------------1---------------------------------0-------------

TESTNR.1 5 10 15 20 25 30 35 40 115 50 55 60 65 70 75 [

fig. 8.1-1



DIAGRAM S/H: 1 -CONS-I!
IN HET DIAGRAM ~ORDT Of ELKE REGEL (=INPUT) HET AANTAL KEREN AANGEGEVEN,DAT EEN POUT (=INfUT-CUTfUT) BINNEN ~EN INTERVAL L1GT-
EEN INTEFVAL KOMT OVEREEN MET: 0-006'- HET AANTAL TESTS=96

INPUT-OUTPUT (V)
1--1--1--1--1--1--1--1--1--*--1--1--1--1--1--1--1--1--1--1001--1--1--1--1--1--1--1--1--1--*--1--1--1--1--1--1--1--1--1 I;I:IS

1 1 1 4 1 4 10 20 15 11 11 8 1 4 ce01
3 8 17 25 27 9 2 EOOO

1 5 2 1 10 5 44 23 * 1'000
8 1 25 10 31 16 1'800
8 41 1 24 16 Fceo

3 1 4 80 1 2 HOD
4 4 57 25 2 l'F aD
3 4 81 1 1 FHC

I-l) 1 7 54 2 28 FFCC
/-'. 2 2 4 54 17 13 FFEC
~ 8 55 23 6 FHa.
co 4 4 42 4 23 13 2 l' FF E

4 4 37 5 24 16 2 FF FC
I\) 5 2 4 17 61 2 FFFE
I 4 4 2 43 22 10 7 FFFF.... 2 4 1 4 3 30 20 26 CCCO

2 1 5 2 9 23 31 7 8 2 CC01
2 6 2 6 38 12 9 12 4 CC02

5 1 3 3 24 17 31 4 2 0004
3 3 1 1 2 28 11 24 12 4 2 C008

2 2 8 31 19 27 1 COlO
1 2 4 32 6 39 5 C020
1 3 3 1 35 27 20 Cc"~ 0

2 2 1 2 7 19 40 6 11 COEC
1 6 1 5 26 35 13 3 0100

2 4 3 2 17 47 6 10 C2(0
1 4 3 1 36 20 11 14 C~CO

1 2 2 3 2 43 10 7 12 CECO

'" 1 . 4 3 1 3 47 23 5 4 1000

* 1 1 2 3 2 5 3 1 1 " 10 5 14 21 1 gCC

* 4 2 6 3 9 6 15 3 4 3 5 7 19 1 ::FH

lNPUT IV)
-1CCoCCO
-50-000
-25-000
-12-500

-60:£50
-301:£5
-10563
-C-7E1
-0-:;91
-C-150
-(,-095
-0-C4E
-00C24
-0-012
-0-C06

0-0
0-006
0-012
0-024
00048
0-095
00190
0-391
007E 1
1-563
301:<5
6-:£5C

12-.5CO
250000
soocce

1COo(CO

IN HET D1AGRA~ WORDT HET AANTAL KEREN,DAT B1J EEN TEST DE SfECIPICATIE OVERSCHRfDEN WEP[,AA~GEGEVEN-

EEN REGEL IS fEN INTEEVAL TEE EREEC1E: 1-000 -HET AANTAL TESTS= 96
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I -....- - - - - - - ----- -.- - .
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 E5 90 95
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9;. Handleiding voor het digitale testprogramma

Het testprogramma is 'weer onder de naam DIAGNOST ge
catalogiseerd. Voor de uitvoering van het programma
zijn de volgende kaarten nodig (lit.10):

AlLOC Fl=OK,F2=OK
ASSGN SYS~05,X'192'

II JOB FOJTRAN,EPB,CARON DI~GNOST

II ASSG~ 5Y5014,X'020'
II PAUSE ~ONTEER DISK U00002 OP X'192'
II DLnL IJSYS05,'FILE HynRYDE MRT TEST',74/001
II EXTENT 5YS005,00U002,1,,1000,500 eYL 1001/M149
II EXEC DIAGNOST

&NAM1
SPEC(1)=Oo020,

.' "

SrEC(2~)=O·05,

&END
&NAM2
&END

1*
II PAUSE 'VEqWIJDER DISK' .
1*
10
ASSGN 515005,X'191'
ALLOC Fl=6K,F2=4K

Van de NAMELIST NAM1, waarmee de toleranties inge
lezen worden, moeten die elementen ingelezen worden
die ook in de test gebruikt worden, omdat er anders
toleranties voorkomen die niet gedefinieerd zijn.

Voor het testprogramma zijn twee stekerborden voor de
analoge rekenmachine geprogrammeerd; test patch panel
1 en 2.

De verdeling van de tests over de borden is in de
volgende tabel gegeven.
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Patch panel . , . .. Test

1 Referentiemeting

Test voor dig. in en uit
Test voor QUAD versterkers
Test voor DUAL versterkers
Test,yoor comparatoren

2 Referentiemeting

Test voor dig. in en uit
Test voor integratoren
Test voor vermenigvuldigers
Test voor siR's met ADO
Test voor DAC's

AIleen voor de referentiemetingen aan het begin van het
programma en de test voor de digitaal-in en -uit kana
len is het noodzakelijk dat beide stekerborden geplaatst
zijn.

·Ret verdient echter aanbeveling~in verband met de in
terrupt mogelijkheid in de MRT-toestand en de veilig
heidJsteeds beide borden te plaatsen.

Voo~ het testprogramma begint is het noodzakelijk dat:

Patch panel 1 op console A geplaatst is
Patch panel 2 op console B geplaatst is
De 1 * ingang ingeschakeld is ( 100 V ingang sill's)
Er niets aan de selector van de analoge reken-

machine aangesloten is
Er geen adres geselecteerd is
Mode-control van de analoge rekenmachine op extern

staat
Hybride op de analoge rekenmachine ingeschakeld is
Schakelaar hybride/test op de interface op hybride

staat
Timer op de interface niet vergrendeld is.

Ret programma DIAGNOST is, zoals reeds door Kraal
(lit.1) opgemerkt, een conversationeel programma,
waarbij de gebruiker via de operator console vragen
gesteld worden.
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Het programnla begint op de operator console met :

·BG HALLO!,DlT IS HET HYBRIDE TEST~ROGA/v1MA

op de regeldrukker met :

GOEDE MOnGE~,DIT IS MRT-TEST 14

Na voltooiing van de referentiemeting (6.2) verschijnt
de volgende mededeling op de operator console :

BG DE OEDRIJFSTOESTANDEN ZIJN
BG MRT STANDAL EINDE EXPLAIN ROlITlNE MODIFY·
BG GEEF KEUZE:

De antwoorden ROUTINE en MODIFY, vermelden het nog
niet operationeel zijn van deze bedrijfstoestanden.

De andere bedrijfstoestanden leveren :

a) EXPLAIN

BG JA EINDE STOP HALT

SG un "NEE . MRT STANOAL EXPLA IN

BG ,."lOD IFY .' ROlIT INE MRTl r,1RT2 MRT3

BG M~4 M~5 ~T6 M~7 M~8

BG MRT9 t'IRTIO MRTll MRT12 MRT13

BG MRT14 f.1RT15 MRT16 fvlRT17 MRT18

BG MRT19 MRT20 BeT QUADA QUADS

BG DUALA .-DUALS DACA DACS ADCA

BG ADCB· MULTA MULTS INTA INTB

BG COIvIPA COlvlPB INSEQ SI41 OAU SM I0

.' BG INREP TlMERB DO IN ooour Iv'DOEAC

BG I NREC tv100RC Dutv\P IE TEST20 C0l4PlIT

SG f\1ODMD OlITSEQ OUTREP

Dit zijn alle strings die ingevoerd kunnen worden.
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b) STANDAL

"00 standal
6G SWm-AlONE TOESTAND
BG GEEF TEST OF CONTROlE CQt.VANDO

De mogelijke antwoorden hierop staan bij de afzonder
lijke tests vermeld (Hoofdstuk 6).

Om de stand-alone toestand te verlaten is het voldoende
om IIEOB" te geven of een controle commando.
Indien geen test als antwoord gegeven wordt verkrijgt
men :

c) EINDE

BG STAND-ALONE TOESTAND VERLATEN

BG DE BEDRIJFSTOESTANDEN ZIJN

.BG MRT STANDAL EINDE EXPlAIN ROUTINE lVDOIFY

BG GEEF KEUZE:

BG einde

BG TESTRESULTATEN IN FILE a~DERBRENGEN ? .

In het geval dat ja of "EOE" ingetypt wordt, worden
de testresultaten definitief in de file opgeslagen.

Indien het antwoord "nee is, gebeurt dit niet, waar
na in beide gevallen :

. BG EINDE V~ HET TESTPROGAfIt.1A; TOT ZIENS! f ! !

voIgt.

d) MIlT

BG mrt
BG GEEF EERSTE MRT-TEST OF EEN CONTROlE COrvM\NDO
00 mrtl

waarna automatisch de MRT-tests 1 tim 20 afgewerkt
worden.
Het is ook mogelijk b.v~ met MRT5 te beginnen, waarna
weer tim MRT20 getest wordt.
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Ret geven van een-controle commando of het bereiken
van MRT20 heeft tot gevolg

BG EINDE vm t-1RT
BG MRT VERLATEN
BG DE BEORIJFSTOESTANDEN ZIJN
BG MRT 5T/lNDAL EINDE EX PLA IN roUT INE MOD IFY
BG GEEF KEUZE: -.-------.-----.

In de MRT-toestand heeft de gebruiker de mogelijkheid
een interrupt te plegen door schakelaar F.S.O op con
sole B naar beneden te zetten, waarna, indien zich er
een tes~ patch panel op co~sole B bevindt, in aan
sluiting op de lopende MRT-test het programma onder
broken wordt met de mededeling :

BG INTERRUPT: GEEF COllMINDO

De mogelijke antwoorden zijn :

MODIFY

gevolgd door :

MODIFY NIET KLAAR

ja of mrt of "EOE"

gevolgd door :

BG GEEF EERSTE MRT-TEST OF EEN CONTROLE CQ"V.1tNDO

Alle andere antwoorden geven :

BG MRT VERlATEN
aG DE BEDRIJFSTOESTANDEN ZIJN
liG MRT 5TANDtL EINDE EXPLAIN ROUTINE MODIFY
BG GEEF KEUZE:

Hiermee wordt bereikt dat een test direct overgedaan
kan worden of dat het programma voortijdig beeindigd
kan worden.

In de ~mT-toestand verschijnt na MRT test nr. 11
de mededeling :

BG BOOlA PAUSE CONSOLE ENGAGEDiPATCHB.l OP CONS.BiPATCHB.2 OP CONS.A
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waarna "EOB" gegeven moet worden.
Hiermee_wordt aangegeven dat de stekerborden ver
wisseld moeten worden.

Indien in de MRT-toestand begonnen wordt met een
andere MRT-test als 1ffiT1, verschijnt een overeen
komstige mededeling die aangeeft welk bord op welk
console geplaatst moet worden.

Indien in de stand-alone toestand een MRT-test ge
vraagd wordt verschijnt :

BG RESULTATEN MET TOLERANTIES?

tla of "BOB" heeft tot gevoig dat aIleen de gegevens
van componenten die buiten de toleranties vallen uit
geprint worden.
Nee heeft tot gevolg dat aIle componenten uitgeprint
worden ( zie ook hoofdstuk 6).
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Appendix A

In de volgende tabel worden de bij elke test goed
veronderstelde componenten aangegeven. Tevens wordt
vermeld op welk console de test betrekking heeft,
welk patch panel gebruikt wordt en welke componenten
(b.v. DAC's of DUAL-versterkers) getest worden.
In de laatste koloID staat welke elementen uit het
specificatie array in deze test gebruikt worden,
waarbij ook de betekenis van de tolerantie vermeld
wordt.



MRT Test Patch Con- Dig. Relais Versterker DAC S/H Diversen Specificaties _.
nr. voor panel sole uit adres

Refe- 1 A 8 61 °rentie 2 B 4 61 0

1 Dig.in 1 A schakel.
en uit F.S.O

2 B schakel.
F.S.O

4 ADC 2 B 2,3 40,58, ° ° SPEC(12):max afwijking
4 59,60, S/H met ADC (decimale een-

61 heden) als real op~even

5 Offset - A ° 103£ver- SPEC(1): max offset
sterker

B schakel. SPEC (2 )<deviatie<SPEC (3)
EX1 op geen selectie als :
console A:SPEC(4)<offset<SPEC(5)
A SPEC(6)<deviatie<SPEC

(7 )
B:SPEC(8)<offset<SPEC(9)

SPEC(10)<deviatie<SPEC
( 11)

6 DAC 2 B 2,4 40,41, 0 SPEC(13): max afwijking
42,43, DAC
58.61

:to
I
I\)



MRT Test Patch Con- Dig. Relais Versterker DAC s/H Diversen Specificaties _.
nr. voor panel sole uit adres

7 Ver- 2 B 1, 2, 40,58 Quad · ° ° Compara- SPEC(14):max afwijking·menig- 4 59,61 3,4,2,9, tor 69 vermenigvuldiger
vuldi- 10,18,15, met re-
ger 16,14,25, lais

26,24,31,
32,30,37, 4 weer-
38,36 standen

van 1M
8 Inte- 2 B 3,4 60,61 Dual · 0, 1 18 in- SPEC(15):max afwijking•

grator 0,1,6,7, gangs- beginvoorwaarde bij aIle
12,13,22, weer- tijdconstanten (%)
23,28,29, standen SPEC( 16) :max afwijking
34,35,44, van Quad: tijdconstante voor
45,50,51, 5,11,17, 1 sec (%)
56,57 39,46,52 SPEC(17):max afwijking

tijdconstante voor
0.1 sec (%)

9 Quad 1 A 5,8 40,61 ° SPEC(18):max afwijking
Quad C%}

10 Dual 1 A 5,8 41,421 ° SPEC ( 19) :max afwijking
61 Dual C%')

11 Compa- 1 A 7 58,59 8,9 ° SPEC(28):max absolute
rator waarde van de som van de

ingangsspanningen

._--~---



MRT Test Patch Con- Dig. Relais Versterker DAC SiR Diversen Specificaties _.
nr. voor panel sole uit adres

12 ADC 2 A 6,7 40,58, 8 ° SPEC(20):max afWijkin~
8 59,60, ADC(decimale eenheden

61

13 Quad 1 B 1,4 40,61 ° SPEC(21):max afwijking
Quad (50)

14 Dual 1 B 1,4 41,42 ° SPEC(22):max afwijking
61 Dual (~n .

15 Inte- 2 A 6,8 60,61 Dual • 0,9 18 in- SPEC(23):max afwijking·grator 0,1,6,7, gangs- beginvoorwaarde bij elke
12,13,22, weer- tijdconstante (%)
23,28,29, standen SPEC(24):max afwijking
34,35,44, van Quad: tijdconstante voor
45,50,51, 5,11,17, 1 sec (%)
56,57 39,46,52 SPEC(25):max afwijking

tijdConst~nte voor
0.1 sec (0)

16 Ver- 2 A 5,6 40,58, Quad · 8 ° Compa- SPEC(27):max afwijking•
menig- 8 59,61 3,4,2, rator 69 vermenigvuldiger
vuldi- 9,10,18, met re-
ger 15,16,14, lais

25,26,24,
"31,32,30, 4 weer-

37,38,36 standen
van 1M

;to
I
~



IVIRT Test :Patch Con- Dig. Relais Versterker DAC siR Diversen Specificaties -
nr. voor panel sole uit adres

17 DAC 2 A 6,8 40,41, 0 S:PEC(26):max afwijking
42,43, DAC
58,61

18 Compa- 1 B 3 58,59 0, 1 0 S:PEC(29):max absolute
rator waarde van de som van de

ingangsspanningen
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A*pendix B

Beschrijving van het digitale programma

1 De programma struktuur

Hiervoor wordt verwezen naar het afstudeerverslag van
Kraal (lit.1), daar er aan de principiele opbouw niets
gewijzigd werd. Ook van de overlay-faciliteit wordt
door het programma onveranderd gebruik gemaakt.
In fig. 1-1 wordt de programma struktuur nog een keer
in beeld gebracht.

HOOFD
PROGRAI.'
r,IA

,
I

, ~ II

HRT STAlJD-
HOUTINALONE

I T 1\

~ .I,
1>1RT 1 STAND-

~ tim ALONE
MRT HRT 20 hulp
output routin

~~-~ TEST routines
sr11AND_
ALONE
output

HYBRID~ communicatie
routines

fig. 1-1

EXPLAIl EINDE

\1

ORGIE
opslag
rout in.
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In tabel 1-2 staat de plaatsing van de verschillende
programma onderdelen in de verschillende phases ver-
meld. .

Phase Programma onderdeel

"ROOTH Hoofdprogramma
.. - COMMON gebied

Conversatie routines (INPAL,VARAB)
Hybride communicatie routines
MODIFY

00 REF
EXPLAIN
ROUTIN
ORGIE(opslag op DISK)

01 MRT
INTERRUPT

02 STAND-ALONE
SMRT

10 MRT1
MRT2

11 MRT3
1ffiT4, ADCB, SADCB

.12 MRT5, MRT5A, BCT, SBCT
MRT6, DACE, SDACB

13 MRT7, MULTB, SNlULTB
MRT8, INTB, SINTB

14 MRT9, QUADA, SQUADA
MRT10, DUALA, SDUALA

15 MRT11, NIVOA, COMPA, I\I[JWOMA , SCOMPA
.MRT12, ADCA, SADCA

16 MRT13, QUADB, SQUADB
MRT14, DUALB, SDUALB

17 MRT15, INTA, SINTA, ILFSLOG
MRT16, lYIULTA, SIVlULTA

18 NiRT17, DACA, SDACA
MRT18, NIVOB, COIf.tPB, hiEC0N.iB , SCOMPB

19 MRT19
MRT20

fig. 1-2
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41
Beschrijving van de gebruikte hybride routines

lNSEQ

Aanroep : CALL lNSEQ (N, BADRES, EADRES, lOUT)

Deklaraties :-lNTEGER:K2 N, BADRES, EADRES; IOUT(1024)

Deze routine neemt op elke timerpuls een sample van
aIle siR kanalen met de nummers BADRES tim EADRES.
Dit gaat zolang door tot in totaal N samples genomen
zijn.
Als bijvoorbeeld N=8, BADRES=O en EADRES=7 wordt er
op de eerste timerpuls van kanaal 0 tim 7 een sample
genomen.
De samples worden na elkaar in lOUT(1) tim IOUT(N)
opgeslagen. --
Bij de eerste timerpuls wordt de analoge rekenmachine
in compute gezet en na afloop weer in reset.

AMPOV

Aanroep : CALL AMPOV (NCONS, ADRES, N, lOUT, OVER)

Deklaraties : INTEGER:K2 NCONS, ADRES, N, OVER,
lOUT(1024)

Op elke timerpuls wordt een sample op adres ADRES op
console NCONS ( A=O, B=1) genomen tot het aantal
samples ~elijk is aan N. De samples worden in IOUT(1)
tim IOUT(N) geplaatst. In OVER staat na afloop het
sense-halfword wat bij het laatste sample behoort.
Riermee kan o.a. gedetekteerd worden of er ADC-over
flow veroorzaakt werd, door te testen of bit 14 van
dit halfwoord een "1" is.
De mode van de analoge rekenmachine blijft ongewijzigd.

COMPTI

Aanroep : CALL COMPTI ( N, ADRES, lOUT)

Deklaraties : INTEGER:K2 N, ADRES, IOUT(1024)

Deze routine neemt op elke timerpuls een sample van
siR kanaal met nummer ADRBS tot er N samples ~enomen
zijn. De samples worden in IOUT(1) tim IOUT(N) ge
plaatst. Op de eerste timerpuls wordt de analoge reken
machine in compute gezet, waarin hij ook na het ver
laten van deze routine blijft staan.

INREP

Aanroep : CALL INREP ( N, ADRES, lOUT)

Deklaraties en werking zijn dezelfde als voor COW~TI,

aIleen na afloop wordt de analoge rekenmachine weer
in reset geplaatst.
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TEST20
Aanroep : CALL TEST20 (NCONS, ADRES, N, lOUT)
Deklaraties:" INTEGER*2 "NCONS, ADRES, N, IOUT(1024)

" "

Het gedrag is hetzelfde als AMPOV, aIleen vervalt
het uitlezen van het sense-halfwoord.

DUMP IE
Aanroep: CALL DUMPIE (DIS1, DIS2, IN1, IN2)
DBklaraties: INTEGER*2 DIS1, DIS2, IN1, IN2

Deze routine zet de bitpatronen, die overeenkomen met
de getallen IN1 en IN2 op de DAC kanalen DIS1 en DIS2.

DDOUT
Aanroep: CALL DDOUT (DOUT)
Deklaraties: LOGICAL*1 DOUT(8)

Deze routine zet de digitale uit kanalen afhankelijk
van de waarde van de elementen van array DOUT.
Indien b.v. DOUT(3)=.TRUE. J is na afloop dig.uit 3 "1 11

Indien b.v. DOU'l\(6)=.FA]~SE.Jis na afloop dig.uit 6-"0"

DDIN
Aanroep: CALL DDIN (DIN)
Deklaraties: LOGICAL*1 DIN(8)

Deze routine leest de niveau's van de digitale in
kanalen. Na afloop staan in de elementen van DIN de
niveau's van de overeenkomstige kanalen.
Indien b.v. dig.in 4 "0" is, is na afloop DIN(4).FALSE.

TIMERB
Aanroep: CALL TIMERB (EXP, NIDLT)
Deklaraties: INTEGER*2 EXP, 1IDLT

Deze routine zet de timer van de interface indien
deze niet vergrendeld is.

Na afloop is de timer-ins telling

MULT x 10EXP x 10- 5 sec"
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MODEAC
Aanroep: CALL MODEAC (MODE)
Deklaraties:-INTEGER*2 MODE

Na afloop staat de analoge rekenmachine in de toe
stand aangegeven door MODE :

toestand MODE

RESET a
cmr.tPUTE 1

HOLD 2

POTSET 3

ALL RESET 4
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3' Beschrijving van de variabelen die zich in het
COMMON-gebied bevinden

SARRAY( 100)

In dit array zlJn aIle strings opgeslagen, die als
invoer, via de operator console, toegestaan zijn.
De initialisatie vindt plaats in BLOCK DATA.

IARRAY(100)

Hierin zijn getalwaarden voor de strings uit SARRAY
opgeslagen. De initialisatie geschiedt in BLOCK DATA.
Zie verder bij de variabele K.

K

Deze variabele krijgt een waarde afhankelijk van de
ingevoerde string.
Indien bijvoorbeeld de string overeenkomende met
SARRAY(10) in~evoerd wordt dan krijgt K de waarde
van I ARRAY ( 10).

L1

Deze variabele geeft de bedrijfstoestand aan waarin
een bepaalde test uitgevoerd wordt; L1=1 , MRT toe
stand; L1=0 , STAND-ALONE toestand.

LAB

Indien in een bepaalde ~ffiT test aIle resultaten uit
geprint moeten worden is LAB=1 • indien aIleen die
resultaten, die buiten de toleranties vallen uitge
print moeten worden geldt LAB=O.

POSA, POSB, NEGA, NEGB

In de subroutine REF en de testroutines worden, indien
noodzakelijk, de variabelen POSA, POSE, NEGA, NEGB ge
lijk gemaakt aan de gekorrigeerde digitale waarden van
de gemeten respektievelijk positieve referentie
spanning op console A en B en de negatieve referent ie
spanning op console A en B.

SPEC(100)

In dit array worden de toleranties van de verschillende
tests, nadat zij door de kaartlezer ingelezen zijn,
opgeslagen.
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HAR2(60), HAR3(60), nIFF1(6o), DIFF2(60), OUT1(35,8),
RESULT(35)

Deze arrays worden gebruikt om tussen- en eindresulta
ten van berekeningen en metingen bij de verschillende
tests op te slaan.

INPUT1(35)

Dit array wordt niet gebruikt.

HAR1(60)

Hierin zijn aIle versterkeradressen van een console
opgeslagen. Initialisatie vindt plaats in BLOCK DATA.

HAR4(18)

In dit in BLOCK DATA geinitialiseerde array zlJn aIle
DUAL-versterker adressen, dit zijn tevens aIle inte
gratoradressen, van een console opgeslagen.

In dit array, dat in BLOCK DATA geinitialiseerd wordt,
zijn aIle QUAD-versterker adressen van een console
opgeslagen.

HAR6(6)

AIle vermenigvuldigeradressen van een console worden
in dit array in BLOCK DATA geinitialiseerd.

PRAR1(60)

Dit array wordt gebruikt voor het opslaan van de
adressen of nummers van de componenten, die buiten
de toleranties vallen, om de gegevens aan het eince van
elke test uit te printen.

ORG(20)

Dit array, dat in BLOCK DATA op nul geinitialiseerd
wordt, wordt gebruikt om aan te geven welke tests
uitgevoerd zijn, zodat hierrnee bij de opslag op het
schijvengeheugen rekening gehouden kan worden. Is
bijv. MRT test nr.12 uitgevoerd, dan wordt ORG(12)=12.
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OUT2(35,8), INPUT2(35)

Deze arrays worden weer voor de opslag van resultaten
gebruikt.

INPUT3(35)

Hierin staan de digitale waarden van de spanningen
waarmee de DAC's, S/H's met ADC en de vermenigvul-
digers get est worden.
Dit array wordt in BLOCK DATA geinitialiseerd.

INPUT4(35)

Hierin zijn de omschakelpunten voor de comparatoren
opgeslagen. Ook dit array wordt in BLOCK DATA gein
itialiseerd.

HAR7(8)

Dit array wordt niet gebruikt.

HAR8(8)

In dit, in BLOCK DATA geinitialiseerde,array staan
de comparatoradressen van een console opgeslagen.

DOUT(81

Dit array wordt gebruikt als parameter voor de routine
DDOUT, waarmee de digitale uit kanalen op de analoge
rekenmachine gezet kunnen worden.

IOUT(1024)

In dit array worden de samples die de ADC afgeeft
opgeslagen.
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4' Beschrijving van de afzonderlijke routines

De listing van het in FORTRAN IV geschreven programma
is in appendix C opgenomen.
Hier wordt van de routines of een flowdiagram en/of
een korte beschrijving gegeven.
De aanroep en deklaraties van de routines volgen
direkt uit de listing.
Alle routines zijn geparametriseerd voor de invoer
en uitvoer-apparatuur (fig. 4-1):

apparaat variabele waarde voor IBM 360

kaartlezer IK 1

regeldrukker IF 3
disk ID 8
operator console IT 15

De omcirkelde nummers in de flowdiagrammen, ~ ,
zijn terugkeeradressen van subroutines. De losse
nummers zijn statementnummers uit de programma
listing.

4.1 Hoofdprogramma

Het hoofdprogra~~a roept de verschillende routines
aan die bij de diverse bedrijfstoestanden horen.

Zie verder flowdiagram 4.1-1

4.2 BLOCK DATA

Hierin worden de in het COMMON gebied opgenomen varia
belen, indien noodzakelijk, geinitialiseerd.

4.3 MODIFY

Dit is een dummy subroutine.

4.4 INPAL

Deze routine leest met de routine INPUT strings in
van de operator console en test of deze in het pro
grammavokabulaire voorkomen.
Indien d~t niet het geval is verzoekt hij om de string
opnieuw in te typen. Ben voorbeeld staat hieronder :

BG GEEF TES 1 OF CONTROLE COI"J.1N-JDO

BG corrpba

BG A~nJOORD BEST fAT NlET: CD."tPBA T1K OPN IEUW
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MAIN

13

specificaties
inlezen

1

lopende testnr
bepalen

CALL RI~F (&40)

CALL ORGIE

END

~---------{ 40

CALL
>--...;>----1 EXPL (&10 )

>-~--I CALL NRT(&10)

CALL
~~-~ROUTIN(&10)

CALL
'>--~--I STAND(&10)

nee

fig. 4.1-1

.--- --:::-::::--_---;H~~---__t10
22
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Ret antwoord had moeten luiden

4.5 VARAB

compb of compa.

Voor de beschrijving hiervan wordt verwezen naar het
afstudeerverslag van Kraal (lit.1).
Rieronder staat een voarbeeld bij een fout antwoord :

BG GEEF NU~""1ER VIN EEN QUAD VERSTERKER

BG b4

BG FOUT tNTWOORD f FOUT= 2

BG .TI K OPN IElM

004

4.6 FIXER

Deze routine is in assembler geschreven.
Voor de beschrijving wordt naar het afstudeerverslag
van Kraal (lit.1) verwezen.

4.7 INPUT

·Deze routine is in assembler geschreven. Voor de be
schrijving wordt naar Kraal (lit.1) verwezen.

4.8 REF

Deze routine meet aan het begin van het testprogramma
de referenties op console A en B.
Het verloop voIgt uit het flowdiagram 4.8-1.
AIleen de meting van de positieve referentie op con
sole B is weergegeven. TIe metingen van de andere
referenties verlopen op dezelfde wijze.

4.9 EXPL

Deze routine geeft bij aanroep aIle mogelijke in te
voeren strings.

4.10 ORGIE

Voor de beschrijving wordt verwezen naar het stage
verslag van Mens (lit.9).
Hier wordt aIleen dat deel behandeld, dat betrekking
heeft op de adressenbezetting.
Indien het oude adressenbestand van disk uit record 30
in array A ingelezen wordt, wordt dit door de
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reset A.C.
zet timer op

300fis

61
meet positie
ve ref'erentie
op console A

laat de relais
61 op console
A en B opkomen
neg. ref.

2
laat aIle ,re
lais afvallen
pos. referen
tiespanninp-'en

! 89
meet negatie
ve referentie
01' console A

32

wachtlus

38

I

I 111
meet nege.tieve
ref'erentie op
console B

RETUmJ

referenties
uitprinten

I

I 127neem 200 sam
ples op adres
61,console B

bereken posi
tieve referen
tie op console
B

nee

RETURH1

fig. 4.8-1
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EQUIVALENCE statement'nr 11 en 12 direct in de
NAwlliLIST NAM2 geschreven, zodat alleen wijzigingen
door,NAM2 ingelezen hoeven te worden.
De elementen van NAM2 die niet op de in te lezen
kaarten gespecificeerd zijn ondergaan geen verandering.
Indien nu array A weer op disk gezet wordt, staat het
nieuwe adressenbestand in record 30.
Ret onderstaande flowdiagram 4.10-1 geeft ORGIE schema
tisch weer.

21 berg eerste
vrije record
en adressen in
record 30 op

2 2

bepaal vrije
ruimte op
disk

nee

26

ORGIE

18

berg niem'18
2.dressenbe
st2-nd in re
corei 3D

lees Dude a
dressenbestano
van record 30

berg testrcsu1
ta,ten en a.dres
senbestand de
:f'initief on

fig. 4.10-1
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4111 ROUTIN

Dit is een dummy subroutine.

4.12 STAND

Deze routine wordt in de stand-alone bedrijfstoestand
aangeroepen.
In de routine STAND wordt afhankelijk van de inge
voerde strin~ een van de volgende akties uitgevoerd
(fig. 4.12-1) :

1. Springen naar een van de routines MRT1 tim MRT20
via SliffiT.

2. Springen naar een van de testroutines via de
hulproutine. B.v. via SADCB naar ADCB. In SADCB
wordt dan een keuze gedaan welk s/H kanaal met
de ADC getest zal worden.

3. Spring naar MODIFY.

4. Verlaat STAND-ALONE en keer terug naar het hoofd
programma.

4. 13 S11RT

Deze routine vraagt of de resultaten van aIle compo
nenten uitgeprint moeten worden of aIleen van die
componenten, die buiten de toleranties vallen.

4.14 l\ffiT
Deze routine zorgt ervoor dat sequentieel de tests
van de opgegeven eerste NffiT test tim MRT20 uitge
voerd worden. am deze testserie te onderbreken is
een interruptfaciliteit ingebouwd. Indien schakelaar
F.S.O op console B naar beneden gezet wordt, wordt
digitaal in 1 "all, zodat nu aanroep van DDIN(DIN),
DIN(1) . FALSE. is. Hierop wordt naar een interrupt
routine gesprongen.

Ret flowdiagram staat in fig. 4.14-1



CALL
HODIFY(&95)

105

met toleran
ties (L,A13=O)

RETUmJ1

B-15

roep s-routi
ne(8:95) aan

CALL HRT1

fig. 4.12-1

CALL srmT

roep mrt-rou
tine aan
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95

CALL ja
MODIFY(&95)

nee

RZTURlJ1

pause:
p.p.1 op cODsE
p.p.2 op cODsA

HRT(*)

10
net toleran
ies (LAB=O)

CALL HRT1

p2.use:
p.p.1 op GonsA
p.p.2 op GODsE

CALL
INTER(&50,&95)

voer volgende
mrt-test uit

r-----L.---~

voer volgende
mrt-test uit

fig. 4. 14-1
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4;15 INTER

Deze routine verzorgt de interruptafhandeling in de
MRT routine ( fig. 4.15-1).

Er kan gespr6ngen worden naar :

1. MODIFY

2. Begin MRT routine (RETURN2)

3. Begin hoofd.programma (RETURN1)

10 I'------~--J

CALL
MODIFY(8'10)

RE'l'URH1

fig. 4. 15-1

4.16 MRT1

15

lliiTUmJ2

Deze routine test de digitale in en uit kanalen. Ret
flowdiagram is reeds gegeven bij de beschrijving van
deze test in hoofdstuk 6.1.1.3

4.17 MRT2 en NlliT3

Dit zijn dummy subroutines.
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4t18 MRT4 t/m MRT18

Deze routines zijn vol~ens het volgende flowdiagram
opgebouwd (fig. 4.18-1) :

F

geef melding
aIle binnen
tolerantie

ja

ja

- - - - - - - - --

RETURn

bepaal CGffipO

nenten buiten
toleranties

berg testre
sultaten op
disk op

test routine
aanroepen

MRT toestand

c

A

D

B

E

fig. 4.18-1

Aan de hand van dit "standaard" flowdiagram zullen de
rvm.T subroutines beschouwd worden.

De routines voor de tests op console B en A verschillen
alleen in een andere tekst, andere adressen (NCONS=1
resp. 0), S/H en DAC 0 t/m 7, resp. 8 t/m 15, digitaal
in en uit 1 t/m 4 resp. 5 t/m 8 en andere elementen uit
het specificatie array. Er zal steeds een routine be
schreven worden.
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~.19 De testroutines
Voor deze routines werd het onderstaand gegeneraliseer
de flowdiagram opgesteld ( fig. 4.19-1)

test-routine

A
stel timer
in

nee

13 re8et A.C.,

C relais
scho.kelen

D
referenties
meten

bepaal alle
E adressen

bepaal
~------~een adres

---------.----_----:---I----;-----::-:-...,

G voor aangege
ven adres(sen)

t
F

~

H

nee

Rli~TUmT

fig. 4.19-1

1
J'

1- - ---
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Voor aIle tests geldt de omrekeningsfaktor van digi
tale waarde naar volt: VOLT=100/16384x111211/111111,
waarmee dus tevens voor de-100~weerstandengekorri
geerd wordt.
AIleen de referentiespanningen worden omgerekend met
100/16384, daar deze reeds gekorrigeerd zijn.
Ook hier geldt weer dat de routines voor de tests op
console A en B slechts op kleine punten van elkaar
afwijken zodat het voldoende is de routine voor de
test op een console te beschrijven.
De namen van routines voor de test op console A eindi
gen op A en die voor console B op B.

4.20 De S-subroutines

Deze verzorgen de invoer van de adressen van de in
de bedrijfstoestand stand-alone te testen component.
Tevens verzorgen deze routines de invoer van eventuele
testparameters.
Hiervoor geldt het globale flowdiagram 4.20-1.
Ook hier zal steeds een routine van de twee beschre
yen worden. De namen van de routines voor de test
op console A eindigen op A, die voor console B op B.

4.21 MRT4, MRT12

van resp. ADCB en
de ADC op console

hierin worden de afwijkingen van de S/R's
opgeslagen.

hierin staan de berekende ingangsspannin
gen voor de S/H's.

de theoretische uitgangsbitpatronen van
de ADC.

Deze routines verzorgen de aanroep
ADCA voor de test van de S/R's met
B en A.
Ret verloop voIgt uit fig. 4.18-1

Belangrijke variabelen :

OUT2(35,8):

INPUT2(35):

RESULT(35):

4.22 ADCB, ADCA

4.21zie

Deze routines voeren de metingen uit voor de test van
de siR's, op console A 8 tim 15 en op console B
o tim 7, met de ADC.
De test wordt in twee delen uitgevoerd ( zie 6.3.1).
Ret verloop voIgt uit fig. 4.19-1

Belangrijke variabelen

OUT2(35,8) }
RESULT(35)

INPUT2(35)
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ADCKON

B-21

het nummer van de te testen S/R in de
stand-alone toestand.

ADC conversiefaktor bij 100 V volle schaal
voor de S/H's.

A

D

stand-alone
toestand

roep testrou
tine met adres
en parameter
ann

RETumT1

-I
I

I

B

1
-----~---

I
I

fig. 4.20-1
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4i23 SADCB, SADCA

Ret verloop voIgt uit fig. 4.20-1, waarbij blok C
verval t.
Belangrijkevariabelen:
IADRES: het nummer van de te testen siR.

Geldig zijn op console B 0 tim 7
en op console A 8 tim 15

4.24 MRT5

Deze routine verzorgt de tekst op regeldrukker en ope
rator console voor de offset test van aIle versterkers
op console A en B. Tevens wordt na afloop getest, door
het meten van een referentiespanning op console A en
console B of de patch panels weer "engaged" zijn.
Ret verloop voIgt uit onderstaand flowdiagram 4.24-1

30
HRT5

, I

I 13 CALL NRT5A

stel timer I 31
in 01' 400/A-8 1'C''.U8e: druk

I 14 kno1' EX1 in

~ekst oper;j I 32
tor console

I 16
console B

pause: 100* I 36
ingang en
disengage A.C. CALL HRT5A

I 1'7 I 37

~kst on SP7 Ivlag opzetten
cificaties rtest 'afgm'lerkt

01' regel-
I 41drul~]:er

I 25 pc,use: 1*
ingang en 42

400 samples engage A.C.
nee 1'.1'.

I I ~
.. engaged26 , I ?

I
'!" ja49console A ~

pause:

I engage 1'.1'.
RETURN,

'" I
"

fig. 4.24-1
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4.'25 MRT5A

Deze routine verzorgt de output op de regeldrukker van
offset en deviatie van de versterkers op console A en
B en test, voor het begin van de metingen, of de patch
panels "disengaged" zijn.
Ret aantal samples, N, en de console, NCONS, worden
bij aanroep van deze routine meegegeven.
De variabele RKOR is de korrektiefaktor K2xK3/100
(hoofdstuk 4.3). Deze faktor wordt door 100 gedeeld
omdat de totale versterking 100 x is. Deze versterking
ontstaat door, bij de 10 V ingang op de S/R en de 10 x
versterker als conversatiefaktor van digitaal naar volt,
100/16384 aan te houden.
Flowd~agram 4.25-1

CALL BOT
met volgende
verst erker
adres

>--+-----1 pause:
disengage p.p.

19

20
converteer
offset en de
iatie naar

volt

27
blok E,F uit
fig. 4.18-1

49

RETURN

fig. 4.25-1
De offset van de versterker met adres RAR1(I), staat
in HAR2(I) terwijl de deviatie in HAR3(I) opgeslagen
sta8.t.
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4;0 26 BCT

Deze routine neemt N samples van versterker met adres
rCOMP, op console NOONS en plaatst de berekende digi
tale waarden van de offset in RMEAN en van de deviatie
in RDEV.
Het verloop voIgt uit flowdiagram 4.26-1

10

neem opgegeven
aantal samples

an opgegeven
ersterker

11

23
convertcer
offset en de
viatie naar
volt

PJ~TURN

fig. 4.26-1

4.27 SBCT

Deze routine zet de timer op 400~sec, geeft een
commando om de 100 x ingang in te schakelen en patch
panels te "disengagen". Hi_erna vraagt deze routine
volgens flowdiagram 4.20-1 om een versterkeradres,
het consolenummer, en geeft dan eventueel een opdracht
om de knop EX1 van de selektor in te drukken (aIleen
voor console B). Vervolgens vraagt hij om het aantal
samples en roept daarna de routine BeT aan.
Na afloop wordt de opdracht gegeven de patch panels
te "disengagen tt

•
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4.28 MRT6, MRT17

Deze routines verzorgen de aanroep van resp. DACE en
DACA voor de test van de DAC's op console B en A.
Ret verloop voIgt uit fig. 4.18-1

Belangrijke variabelen :

OUT1(35,8) hierin worden de afwijkingen van de
DAC's opgeslagen.

RESULT(35) : hierin worden de theoretische uitgangs
spanningen van de DAC's opgeslagen.

4.29 DACE, DACA

Deze routines voeren de metingen uit voor de test van
de DAC's, op console E DAC 0 tim 7 en op console A
DAC 8 tim 15.
Indien digitaal uit 4 voor de test op console B en
digitaal uit 8 voor de test op console A "1" zijn,
zijn de relais 61, 40, 41, 42 en 43 aangetrokken.
De DAC's met een even nummer kunnen dan getest worden
(zie schema). Indien de bovengenoemde digitale uit
gangen "0" zijnJkunnen de DAC's met een oneven nummer
getest worden.
Ret testverloop voIgt uit flowdiagram 4.29-1

Belangrijke variabelen

..
OUT1 (35,8) }
RESULT(35)
IADRES

zie 4.28

het nummer van de te testen DAC in de
stand-alone toestand.

4.30 SDACB, SDACA

Ret verloop voIgt uit fig. 4.20-1, waarbij blok C
vervalt.
Belangrijke variabele :

IADRES : het nummer V2n de te testen DAC.
Geldig zijn op console E 0 tim 7

en op console A 8 tim 15
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10

blok A,E,G,D
uit
fig. 4.19-1

67
relais af la
ten vallen

72
bepaal aIle
DAG kanalen

42
bepaal aIle
DAG kanalen

oneven nAG's
(1=2)

76

bepaal
een kanaal

ja 51

48
bepaal
een adres

bepaal
~en kanaal

nee

nee

66

47

44
even DAG' s

(1=1 )

45

voer test ui t
voor nAG's met

bepaal aIle
adressen

aangegeven
kcm<:.-al (en)

gege
getes

to DAG uit

89

RSTum~

fig. 4·.29-1
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~.31 MRT?, nffiT16

Deze routines roepen resp. de routines MULTB en MULTA
aan voor de test van de vermenigvuldigers-op console
B en A.
De blokken D, E en F uit fig. 4.18-1 worden twee keer
doorlopen. De eerste keer is voor de test op console
B digitaal uit 1 "1" en voor de test op console A
digi taal ui t 5 "1'1. De y-ingangsspanning van aIle
vermenigvuldigers is dan de positieve referentie.
Bij de tweede keer zijn de genoemde digitaal uit
kanalen "0", de y-ingangsspanning van aIle vermenig
vuldigers is dan de negatieve referentie.
Het verloop voIgt uit fig. 4.31-1

MIt'l'7

12

22

blok E,F uit
fig. 4.18-1

blok A,B,C uit
fig. 4.18-1

20

y-ingnngsspan
ning is posi
tieve referen
tie

21

CALL MULTB

27
y-ingc:mgsspan
ning is nega
tieve referen
tie

28

ja

77

RETURN

CALL rmLTB

Belangrijke
BPLUS, BMIN

APLUS, AMIN

fig. 4.31-1

variabelen :
de analoge waarde van de resp. posi
tieve en negatieve referentiespanning
voor de test op console B (y-ingangs
spanning) .

: idem, aIleen voar de test op console A.
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RESULT(35)

HAR3 (60)

OUT1(35,8) ··

de x-ingangsspanning voor aIle ver
menigvuldigers.

de theoretische uitgangsspanning van
aIle vermenigvuldigers.

de afwijkingen van de vermenigvuldigers.

4.32 MULTB, MULTA

het adres van de in stand-alone te
testen vermenigvuldiger staat in
HAR6(M).

··

Deze routines verzorgen de metingen van de test voor
de vermenigvuldigers op console B en console A.
Het,in 4.31 beschreven)wisselen van de ingangsspan
ning wordt in de stand-alone toe stand door deze rou
tine verzorgd.
Het verloop is in fig. 4.32-1 aangegeven.

Belangrijke variabelen

RESULT ( 35) }
HAR3(60) zie 4.31

OUT1(35,8)
M

4.33 SMULTB, SMULTA

Deze routines verlopen volgens fig. 4.20-1, waarbij
blok C vervalt.

Belangrijke

M

variabele :

in HAR6(M) staat het adres van de te
testen vermenigvuldiger.
De geldige adressen zijn 3, 4, 15, 25,
31 en 37 zowel voor de test op console
B als A.

4.34 MRT8, ~mT15

Deze routines verzorgen de aanroep van de test
routines resp. INTB en INTA voor de integratortest
op console B en A.
De blokken C, D, E en F uit fig. 4.18-1 worden twee
keer doorlonen. De eerste keer TIlet de schakelaar voor
de tijdconstante op RT (tijdconstante is 1sec) en de
tweede keer op RO (tijdconstante is O,1sec).
Verder wordt nog een bewerking, nl. het berekenen van
de tijdconstanten en de fouten in de beginvoorwaarde
en tijdconstanten, na het uitvoeren van de test toe
gevoegd.
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MULTB

10

blok A,B,E uit
fig. 4.19-1

79

18

20

bepaal
een adres

y-ingangs span
ning is posi
tieve referen
tie

17

77

.-------'----,21
blok C,D,G,H
uit
fig. 4.19-1

66
posi

tieve refe
rentie uit

y-ingangs sp2.n
ning is neg2..
tieve referen
tie

RETURN

fig. 4.32-1
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De tijdconstante en de fout hierin wordt niet be
rekend voor integratoren)die niet of nauwelijks ge
integreerd hebben (deling door nul). Ook van de inte
gratoren, die niet -getest zijn, omdat zij in reset
overflow veroorzaakten, worden deze berekeningen
overgeslagen. Op de betreffende plaatsen in de arrays
wordt dan 10000 ingevuld, zodat dit later op disk te
herkennen is.
Bij het uitprinten van de testresultaten worden de
resultaten van de niet geteste integratoren niet uit
geprint.
Indien een test niet uitgevoerd kon worden (zie 4.35)
is het terugkeeradres 10. Er worden voor deze tijd
constante geen resultaten op disk opgeslagen en na
afloop wordt de vlagJdat de test uitgevoerd is)uiet
opgezet.
Bet testverloop is als voIgt fig. 4.34-1

MRT8

12

blok A,B uit
fig. 4.18-1

20
pause: tijd
constante 1 s

CALL
INTB(&10)

30
pause: tijd
constante 0.1

s

vIag opzetten

nee

bereken tijd
constante en
8.f\·Jijkingen

47
blok E,P uit
fig. 4.18-1

reset A.C.

102

RETURN

..

97
PAUSE

fig.4.34-1
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Belangrijke variabelen :

TC : theoretische tijdconstante van aIle inte-
gratoren in sekonden.

INTER(6): hierin staan de aantallen integratoren, waar
van de uitgangsspanning binnen een bepaald in
terval valt, opgeslagen.Dit is het histogram.

BREED de intervalbreedte van hat histogram.

RidAX : de grootste uitgangsspanning van aIle integra-
toren•.

HAR2 (60) :

HAR3 (60) :

RMIN

RMACHT

SINT

·VNUL

DEF ( 18)

BVW

: de kleinste uitgangsspanning van aIle integra
toren.

: de exponent van de e-macht (-p), zie 6.6.1

de ingangsspanning van de integratoren na een
integratietijd van 15x TC.
de laatste plaats van dit array, idem SINT, nu
echter na het meten van de uitgangsspanningen
van de integratoren.

- -. -

: de ingangsspanning van de integratoren in reset.

: dit "logical array" geeft aan of een integra
tor getest is. Als DEF(I)=.TRUE. veroorzaakte
inte~rator HAR4(I) in reset ADC overflow (zie
4.35) en werd verder niet getest.

de theoretische uitgangsspanning in reset voor
aIle integratoren.

de gemeten beginvoorwaarden van de integrato
reno

a) beginvoorwaarden meten

b)integratieproces
c) berekeningen maken en uitprinten

4.35 .

HAR3(60): de gemeten uitgangsspanningen na een integra-
tietijd van 15xTC. _

RESULT(35):de berekende tijdconstante van de integratoren.

DIFF1(60) :de berekende relatieve fout in de beginvoor
waarde.

DIFF2(60) :deberekende relatieve fout in de tijdcon
stante.

INTB, INTA

Deze routines die de metingen voor de integratortest
op console B en console A uitvoeren zijn in drie delen
op te splitsen

ad a) Het verloop van de metingen van de beginvoor
waarden van ~lle integratoren voIgt uit fig.4.35-1 .
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RETURN1

fig. 4.35-2

zet vIag vol
gende int. a,f

Zie vool'o en 0

zet vIag
"'>JJ,....L-+--~int egor ,""to l' 0 P

22

49
meet begin
vool'Haal'de

64

57

12

bepaal inte
gl'atoren in
ovel'floll

relais
schakelen

I'iEN=a2ntal in
ovel'flo1'l

fig. 4.35-1
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Voor dit programmaonderdeel zijn de belangrijke
variabelen :

..

KEER

MEM

: -het aantal keren dat de bij een vaste tijd
constante het integratieproces uitgevoerd
werd of NINT nul werd.

aantal integratoren dat ADC-overflow ver
oorzaakte in reset.

NINT aantal integratoren dat getest wordt.
(Voor het begin van en tijdens het inte
gratieproces is NINT+tillM=18)

DEF(18) de vlaggen van de integratoren. Als een in
tegrator in reset ADC-overflow veroorzaakt,
wordt zijn vlag opgezet en wordt hij ge
durende het vervolg van de metingen over
geslagen.

HAR2(60) : hierin worden de in reset gemeten uitgangs
spanningen van de integratoren opgeslagen.

TC : zie 4.34

De variabele NINT is ingevoerd om te detecteren of er
een of meer integratoren ADC-overflow veroorzaken, zo

·dat dit gemeld kan worden en de integratoren uit de
schakeling verwijderd kunnen worden.

De variabele NrBM wordt gebruikt om te testen of er bij
de vorige uitvoering van de routine INTB of INTA reeds
integratoren waren die ADO-overflow veroorzaakten. In
de MRT-toestand wordt INTB of INTA twee keer achter
elkaar doorlopen, nl. de eerste keer met tijdconstante
1sec en de tweede keer met tijdconstante 0,1sec. Ook
kan dit deel van de routine meerdere keren doorlopen
worden. Dit is het geval als er een of meer integra
toren in reset ADO-overflow veroorzaken of dat aan een
van de voorwaarden ~edurende het integratieproces niet
voldaan werd (zie b). Alleen als er een of meer nieuwe
integratoren bij zijn gekomen wordt dit gemeld. Dit is
ook de reden dat de variabele MEM alleen bij de eerste
MRT-doorloop en in de stand-alone toestand nul gemaakt
wordt.
Indien een of meer integratoren ADO-overflow veroor
zaken, wordt na het verwijderen van deze integratoren
uit de schakeling de test van voren af aan begonnen.
Dit is noodzakelijk omdat door het "disengage" en
"engage" van het patch panel spanningsveranderingen
optreden, die het onmogelijk maken de gemeten waarden
voor en na het "disengage" met elkaar te vergelijken.
Er ontstaan dan.bij de berekening van de tijdconstanten
ontoelaatbaar grote afwijkingen.
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ad b) Het verloop van het integratieproces voIgt
uit het onderstaande flowdiagram (fig. 4.35-2).

75
stel timer in
op TC sec.

88
bepaal
Vin(t15) uit

15-de sample

82
zet A.C. in
compute en
neem 15 sam
les van Vin

83
bepHal IVine 0)1
'tit eerste
sample

ja

95
meet uitgangs
spanning int e
gr2.tor

84

100
bepa2.l Vin na
het samplen

fig. 4.35-2

bepaal
IVin(ti)\uit
i-de ,sample

nee

Zie'voor G) en @
fig. 4.35-1

Zie voor 0
fig. 4.35-3

Belangrijke variabelen :

HAR3(60) hierin worden de gemeten uitgangsspanningen
van de integratoren opgeslagen.



HAR3(60) :

VIN(3)

VNUL

SINT

••

•·

B-35

hieriij staan de absolute waarden van het
2 e , 3. en 4 e sample van de ingangsspanning.

absolute waarde van de ingangsspanning als
de analoge rekenmachine in compute gezet
wordt (.t=O).

waarde 'van de ingangsspanning na een inte
gratietijd van 15 keer de tijdconstante.

op de laatste plaats van dit array wordt
de waarde van de ingangsspanning na het
samplen van de integrator uitgangsspan
ningen geplaatst.

Er zlJn drie tests in het programma opgenomen waarop
de metingen, inklusief de beginvoorwaarden, eventueel
weer overgedaan worden.

1) Als een van de drie waarden uit VIN(3) kleiner
dan 100 mV is wordt de test opnieuw gedaan. Dit
is noodzakelijk omdat dan het integratieproces
niet juist verlopen is en de metingen geen
waarde hebben.

2) Als een integrator in compute overflow veroor
zaakt betekent dit eveneens dat het integratie
proces niet juist verlopen is of dat de integra
tor defekt is. Ook dan wordt de test nog een
keer herhaald.

3) Als Vinet 15) groter dan 60 mV is, is de stabiele

toestand nog nie·t 'bereikt en is een nieuwe meting
noodzakelijk.

Er worden niet meer dan twee pogingen gedaan ( zie
fig. 4.35-1).

Bij de derde poging wordt een melding gegeven, dat de
test niet uitgevoerd kon worden en van aIle integra
toren worden de gemeten beginvoorwaarde en de uitgangs
spanning na integratie uitgeprint.

ad c) De berekeningen en het uitprinten verlopen volgens
fig. 4.35-3



B-36

102
bepaal expo
e-macht

103

163

ja

ja

nee

maak histogram
van uitgangs
spanningen van
inte atoren

130

bereken tijd
constanten en
af\1ijkingen

reset A.C.

164

RETURN

Zie voor @
fig. 4.35-2

fig. 4.35-3

histogram

programmadeel :

de 6 intervallen van
aantallen integratoren

Belangrijke variabelen van dit

INTER(6) hierin zijn voor
het histogram de
opgeslagen.

intervalbreedte van het

bovengrens histogram.

: ondergrens histogram.RMIN

BREED
RMAX



RMACHT

DIFF1(60)

RESULT(35)

DIFF2(60)

4.36 SINTB, SINTA

B-3?

de exponent van de e-macht.

hierin staan de relatieve fouten van 'de
beginvoorwaarden van de integratoren.

de berekende tijdconstanten van de inte
gratoren.

hierin staan de relatieve fouten van de
tijdconstanten van de integratoren.

Bij deze routines vervalt het inlezen van de adressen
van de integratoren, daar deze aIle tegelijk getest
worden. Het verdere verloop is volgens fig. 4.20-1

Belangrijke variabele :

TC hierin wordt de tijdconstante opgeslagen,
waarmee de integratoren getest moeten worden.
Daar aIleen integer getallen ingelezen kunnen
worden, is het noodzakelijk de versterkings
faktor 1/TC in te voeren.

4.37 MRT9, MRT13

·Deze routines roepen resp. de subroutines QUADA of
QUADB aan voor de test van de QUAD-versterkers op
console A en B. Ret verloop is volgens fig. 4.18-1,
aIleen moeten C en D omgewisseld worden.

Belangrijke variabelen :

RPIN de positieve ingangsspanning voor aIle ver
sterkers (positieve referentie).

RNIN de negatieve ingangsspanning voor aIle ver
sterkers (negatieve referentie).

UITN de theoretische uitgangsspanning als RPIN
de ingangsspanning is.

UITP de theoretische uitgangsspanning als RNIN
de ingangsspanning is.

HAR2(60): de uitgangsspanningen van de versterkers bij
de positieve ingangsspanning.

HAR3(60): de uitgangsspanningen van de versterkers bij
de negatieve ingangsspanning.

DIFF1(60):de relatieve fout bij de positieve uitgangs
spanning van de versterkers.

DIFF2(60):de relatieve fout bij de negatieve uitgangs
spanning van de versterkers.
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f.38 QUADA, QUADB

Deze routines verzorgen de test voor de QUAD-ver
sterkers.
Ret testverloop is in principe volgens fig. 4.19-1
aIleen de test wordt twee keer doorlopen.
De eerste keer is digitaal uit 5 "011 voor de test op
console A en digitaal uit 1 "0" voor de test op con
sole B. De relais 40, 41 en 42zijn dan afgevallen
en de ingangsspanning van aIle QUAD-versterkers is de
positieve referentie. Bij de tweede keer is digitaal
uit 5 of 1 "1" en worden de versterkers met de nega
tieve referentie gestuurd ( zie schema).
Ret testverloop is volgens fig. 4.38-1

QUADA

10

27
blok D uit
fig. 4.19-1

blok A,B,C,E
uit
fig" 4.19-1

23
ingangsspan
ning l'lOrdt po
sitieve refe
rentie

24
blok F uit
fig. 4.19-1

48
blok G,H uit
fig. 4.19-1

54
ingangsspan
ning Hordt ne
gatieve refe
rentie

fig. 4.38-1

56
blok G,H' uit
fig. 4.19-1

62
blok J uit
fig. 4.19-1

67

RETURN

Belangrijke

RPIN
RNIN
RAR2(60)
RAR3(60)
DIFF1(60)
DIFF2(60)
M

variabelen :

zie 4.37

in HAR5(M) staat het aares van de in
stand-alone te testen QUAD-versterker.
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4;39 SQUADA, SQUADB

Deze routines verlopen geheel volgens fig. 4.20-1,
aIleen blok C vervalt.

Belangrijke variabele :

M hiermee wordt het adres van de te testen QUAD
versterker doorgegeven.
De toegestane adressen staan in HAR5(36).

4.40 MRT10, MRT14

Deze routines roepen resp. de subroutines DUALA en
DUALB vQor de test van de ~UAL-versterkers op console
A en B aan.
Het verloop is volgens fig. 4.18-1, met blok C en D
verwisseld.
Voor geval 1 zijn de ingangsspanningen HPIN1 en HNIN1.
Voor geval 2 zijn de ingangsspanningen RPIN2 en RNIN2.

Belangrijke variabelen :
RPIN1 de positieve ingangsspanning op de 1,1 in

gang van aIle DUAL-versterkers.

RNIN1 de negatieve ingangsspanning op de 0,2 in
gang van aIle DUAL-versterkers.

RPIN2 de positieve ingangsspanning op de 0,2 in
gang van aIle DUAL-versterkers.

HNIN2 de negatieve ingangsspanning op de 1,1 in
gang van aIle DUAL-versterkers.

UITN de theoretische uitgangsspanning voor ge
val 1.

UITP

HAR2(60)

HAR3(60)

DIFF1 (60) :

DIFF2(60):

de theoretische uitgangsspanning voor ge
val 2.

de uitgangsspanningen voor geval 1.

de uitgangsspanningen voor geval 2.

de relatieve fout in de uitgangsspanningen
VOOl' geval 1.

de relatieve fout in de uitgangsspanningen
voor geval 2.

4.41 DUALA, DUALB

Deze routines verzorgen de test voor de DUAL-ver
sterkel's op console A en B.
Het testverloop is gelijk aan dat voor de routines
QUADA en QUADE, zie fig. 4.38-1
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Als de digitale uitgang 1 of 5 "0" is, staat er op de
1,1 ingang de positieve referentie en op de 0,2 ingang
de negatieve referentie. Als nu de digitale uitgang
1 of 5 "1" wordt, worden de ingangsspanningel1 ver-
wisseld. -

Belangrijke variabelen :

RPIN1

PNIN1

RPIN2

RNIN2

RAR2(60) zie 4.40
RAR3(90)
DIFF1(60)
DIFF2(60)

M i : in RAR4(M) staat het adres van de in
stand-alone te testen DUAL-versterker.

4.42 SDUALA, SDUALB

Deze routines verlopen volgens fig. 4.20-1, waarbij
blok C vervalt.
Belangrijke variabele :

M hiermee wordt het adres van de te testen DUAL
versterker doorgegeven. De toegestane adressen
staan in HAR4(1e)~

4.43 MRT11, MRT18

Deze routines verzorgen de aanroep van COW~A en
COMPB voor de comparatortest op console A en B.
Ret verloop is weergegeven in fig. 4.43-1

Om het omslagpunt van een comparator te bepalen wordt
aIleen het gebied waar IN1 + IN2 rond nul ligt be
keken.
De omslagpunten worden aIleen als goed opgevat als
het "0" niveau van de uitgangsspanningen aan de speci
ficaties voldoet en het "1 11 niveau eveneens. Verder
mag er tussen een elkaar.opvolgend "0" en "1" niveau
geen tussenniveau zijn. Deze specificaties.voor de
niveau's zijn vast in het programma opgenomen.
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MRT11

14

b10k A,B,C uit
:fie;. 4.18-1

26
voer metingen
uit bij vo1
{Scnde omscb1:c
1:e1 unt

29
bepaa1 omscha
kc1punten en
tussenniveau's

nee
61

epaal compa
atoren buiten

to1eranties
vul PRAR
array met a
dressen aIle
comparc:t"t 0 ron
85

1.32

RETURN

(
nee

fig. 4.43-1
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Verder wordt nog, indien aanwezig, de eerste tussen
waarde, d.w.z. "O"<waarde<"1"Jin het gebied IN1 + IN2
rond nul~van elke-comparator1op disk opgeslagen.

Bij het uitprinten van de resultaten worden de gegevens
van overeenkomstige spanningen bij toenemende IN1 + IN2
en afnemende IN1 + IN2 op dezelfde regel geprint. Als
ingangsspanningen worden de ingangsspanningen bij toe
nemende IN1 + IN2 genomen.

Belangrijke variabelen :

HAR3(1) op de eerste plaats van array HAR3 staat
de spanning op de ingang IN2 van aIle com
paratoren opgeslagen.

DIFF1(60) hierin staat de som van de ingangsspan
ningen voor aIle comparatoren, IN1 + IN2,
opgeslagen.

HAR2(60) hierin staat de ingangsspanning IN1 voor
aIle comparatoren opgeslagen.

OPBERG(3,8,3) : opslag array voor de schakelpunten
en de tussenniveau's van de compara
toren.

OUT1(35,8):

IFB

IFE

HULP1

HULP2

IE

M1

M3

IB

NIV(3,8)

hierin staan bij de verschillende ingangs
spanningen de uitgangsspanningen van aIle
comparatoren opgeslagen.

geeft de 2 e plaats, in de arrays DIFF1,
HAR2 en OUT1, van het omslaggebied aan.

geeft de laatste plaats, in de arrays
DIFF1, HAR2 en OUT1, van het omslaggebied
aan.

ondergrens van "1" niveau.

bovengrens van "1" niveau.

laatste plaats in de arrays DIFF1, HAR2
en OUT1 voor het omschakelgebied begint.

teller die de plaats in de arrays bij
houd t.

teller die de plaats in de arrays bij af
nemende IN1 + IN2 bijhoudt.

21 + IB geeft de eerste plaats na het om
slaggebied aan.

hierin staan de tekens voor de verschillen
de niveau's van de comparatoren.
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4.;44 NIVOA, NIVOB

Deze routines plaatsen in het array NIV de tekens die
overeenkomen met de uitgangsspanningen van de compara-
toren. '
Indien de routines met NIVOA of NIVOB aangeroepen wor
den, wordt eerst het array NIV met "blanks" gevuld en
daarna worden er de tekens ingeplaatst. Bij aanroep via
de ENTRY NIVOA1 of NIVOB1 wordt het array NIV niet met
blanks gevuld, maar direkt met de tekens. Op deze wijze
is het mogelijk om de niveau's bij verschillende in
gangsspanningen op een regel te printen.
Belangrijke variabelen :

L : geeft het aantal comparatoren aan
1 ~ L ~ 8.

de plaats in de arrays DIFF1 en OUT1.

: hierin worden de tekens voor de niveau's
I

geplaatst.

OUT1(35,S)} zie 4.43
DIFF1(60)

4.45 90MPA, COMPB

Deze routines verzorgen de metingen aan de comparatoren
door aanroep van resp. MECOMA en MECOMB.
Ret verloop is volgens fig. 4.19-1, waarbij de meting
van de referentiespanningen vervalt.

Doordat de referentiespanningen in absolute waarde
kunnen verschillen kan het interval waarin het omslag
punt bepaald wordt verschoven zijn, zodat dit omslag
punt buiten het interval komt te liggen. Ret is dus
noodzakelijk het interval symmetrisch rond nul te
leggen, wat met de variabele MI gedaan wordt.

Belangrijke variabelen :
M : in HAR6(M) staat het adres van de compa-

rator die in stand-alone getest moet worden.

IS in INPUT4(IS) staat het bitpatroon voor de
DAC waarmee de ingang IN2 gestuurd wordt.

HAR3(1) : in dit element van array HAR3 staat de
waarde van de spanning op IN2.

IE : geeft de laatste plaats in de arrays DIFF1,
HAR2 en OUT1 voor het omslaggebied aan.
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SET : logische variabele die aangeeft of het
interval reeds rond nul gelegd is.

MI het midden van het interval in digitale
waarde •

. IB : 21 + IB geeft de laatste plaats in de
arrays DIFF1, HAR2 en OUT1 van het om
slaggebied aan.

DIFF1 (60) }
HAR2(60)

OUT1(35,8)

4.46 MECOMA, MECOMB

Deze routines meten bij aanroep de spanning op de
IN1 ingang van aIle comparatoren en daarna van aIle
comparatoren de uitgangsspanning.

Belangrijke variabelen :

HAR2(60) hierin wordt de waarde van de spanning
op IN1 opgeslagen.

DIFF1(60) : hierin wordt de waarde van de spanning
op IN1 + IN2 opgeslagen.

OUT1(35,8): hierin worden de uitgangsspanningen van
aIle comparatoren opgeslagen.

ICB eerste comparator waaraan gemeten moet
worden.

ICE : laatste comparator waaraan gemeten moet
worden.

I plaats waar de resultaten in de arrays
DIFF1 en OUT1 opgeslagen moeten worden.

4.47 SCOMPA, SCOMPB

Het verloop van deze routines is geheel volgens
fig. 4. 20-1 •

Belangrijke variabelen

M in HAR6(M) staat het adres van de te testen
comparator.

K in INPUT4(K) staat het bitpatroon dat met de
DAC het gekozen omslagpunt (IN2) van de com
parator instelt.
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4'.48 MRT19, MRT20

Dit zijn dwmmy subroutines.
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Appendix D

Schema's voor de stekerborden.
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Schakeling van de relais op patch panel 1
Op console B DAC 0 en 1
Op console A DAC 8 en 9

tNt
C oMP.

IN"- 62-

l t
coMPo5'~ I--

2- 63

---.!.... COMPo

2- 6"1
rs

.........!- C oH.P.

2. 6s

~ C 0MP.

2 66
I

I-- C OMP.

2. 61-
rs

t
C OMP,'--

2. 68

-L c. OMP.

2-
63

-IOOV

! 61

1

:DAG 0
9

"J)AC'
j

18 DUAL
versterke

36 QUAD
versterke

I'
1 ..........
I ..........

~---+ - - -I 0.5" )
I ,-
1//
1/

5
5
5
7
7
8

1
1
1
3
3
4

-IOOV----1

+ IOOV----,

t 1.10

DIG. uit

+IOOV---,

-IOOV~

i YI

l' IOOV~

.. 41

-IOoV--...J

40
41
42
58
59
61

AIle overige adressen zowel op
console A als B.

relais cons.B cons.A

sturing van de
relais:
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Schakeling voor de relais
o op patch panel 2

INT.
TEs7'

5I J.I
.9

0

5/11
8

.2.

J/I-I
10

3
S!H

II

If

5/i-'/
12-

S

S/H

13

6
s/H

/4

t
S/H

IS

Op console B siR 0 tim 7
en DAG 0 tim 7.
Op console' A S/H 8 tim 15
en DAC 8 tim 15.
AIle overige adressen zowel op
console A als B.

408
:PAC

!I

:D A C ........... r-
S~

~

1- )<

J)Ac.

!1;/

rd'i~ VE.RM.

10
comp

Y 36~.

f3 '1.
1) A- c. V E.R M.

II f--- 'I ~

~ X
J)AC.

! Li 2

VEP-fvt.

It. '"-- Y IS

S y..,

:DAC. r<,l '" tJ V Ej\M.
Camp y l.SI~ 6, ~---

6 X
"'nAC. ! 't3

VERM.

Iii -- Y 3/

7 y.
:DIrG l-IOOV VE RK.

IS '-- Y 31
sturing van de rela2s:

~

DIG. uit
relais cons.B cons. A

40 4 8
41 4 8
42 4 8
43 4 8
58 2 6
59 3 T
60 2 6
61 4 8
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digitaal in en uit
l~ -, ,

Schakeling voor

_',1-1--.J-l...-rL-----IoI;...
INI COMP.6S

,

1

,

I
I. /

6

2.

60 sB

-;- 3
j
(

3

...~I
i I

S~

patch panel 2
op console B

patch panel 1
op console A

I
(

. I

8
I I

-+- contact veer
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Schakeling voor de DAC-test
op patch panel 2

+JOO -100

of}

DIG. uit
cons.B cons.A

4 8
4 8
4 8
4 8
2 6

ngang van de 6 ~

menigvuldigers
8. siR I S

g van de relais:

40
41
42
43
58

contactveer(

r
X

0

1M· c. I !I

} yo1-.,
8

~ I 1,
I t-

f'"

1)A G .
~ x i

ver
of'

2
I'

-:PAC
I

! li II 10

3
I' I

J>AC II

, II
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! Y'l11.
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,
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I 6,
JM(. ! 43~l IY

Sturin1-I

1)Ac
I,

I, relais
1$

Op console B DAC 0 tim 7
en op console A DAC 8 tim 15.
AIle overige adressen gelden
zowel voor console A als B.
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Schakeling voo~ de test van de s/H's met de ADC
op patch panel 2
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~ + S/H
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III oj. VEF\.r-t • .'" 3
'l'ES'"f1 S/HI

}- I-- /I
~
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1

5tH ,:1. t I
j

S

I SiP.
I '?I

6
I SIH

/4

~

I S/H

-I- contactveer Sturing van de relais: Is'

s

Op console B s/H 0 tim 7
en op console A 8 tim 15
Op console B DAC 0 en 1
en op console A DAC 8 en 9
AIle overige adressen zowel
op console A als B.

relai s
DIG. uit

cons.B cons.A

-4 8
2 6
3 T
2 6
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Schakeling voor de EM 151 vermenigvuldiger
op patch panel 2

looKJl,.

7.00 KiSlJ

40 KU\"

2. 0 KJ1.

-f- contactveer

De versterkers AO, A1 en A2 zijn de QUAD versterkers:

vermenig-
vuldiger AO A1 A2

3 4 2 3
9 10 8 9

25 26 24 25
31 32 30 31

De adressen gelden voor console A en B.
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Schakeling veer de EM 153 vermenigvuldiger
op patch panel 2

IObKL.l'V

---,
, OOKiJ\,

r-....j""---""'---I---.I
I

I

1- - - - - - lOoKJ\,- -,

I
I

y

-xy
100

contactveer

De-versterkers AO, L1 en A2 zijn de QUAD versterkers:

vermenig-
vuldiger AO A1 A2

15 16 14 15
37 38 36 37

De adressen gelden voer console A en B.



-:DAC'
~

_100 'J)IG.V1T}
,I-- '

-100

t

y X

\f ERM..
31

L- ~f_....J cg
~

, ~':r

I ... L 0 0 :t ~

':1_ 100 IIV! INI

l COM P

~. 6~

~f- --__,.L.,
-f'loO '~

SIII I)"/~ ~ 'I'. 7'E S'1'

8 101l'1/S ! S~
....---------...,

n
'I X

VERM.

31

Schakeling voor' de vermenigvuldiger-test
op patch panel 2

.J. j, n ~ - ~ n
y X Y X Y X

VEFtM.
. . vERM. vERM.·

3 9 IS"

I--

-t' I

+ contactveer
De vermenigvuldigeradressen z~Jn de adressen van de (A2) QUAD versterkers
3,9,15,25,31,37.
De nummers van de siR's op console B zijn 0 tim 7 en op console A 8 tim 15.
Op console B worden DAC 0 en 1 gebruikt en op console A DAC 8 en 9.
Op console B compo 69 met DIG. uit 1 sturen en op console A met DIG. uit 5.
AIle overige adressen gelden zo,·rel y')or console A als B.

Sturing van de relais:

DIG. uit
relais cons.B cons. A

40 4 8
58 2 6
59 3 7
60 2 6
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Schakeling van een integrator
op patch panel 2

,- - - - - - - - - - -- -
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I- - - - - - - -

- - - - - - -I
I MJl, I

I 0

1)vAL

-,/-- cont2oetveer
De sturing vcm de integrator is normaal, d.w.z. indien de analoge
rekenmachine in reset staat, bcvindt de integrator zich oak in re
set. Hetzelfde geldt voor de stand compute.

De adressen van de integratoren zijn dezelfde als die van de DUAL
versterkers en gelden zowel op console A als B.
De adressen ZlJn:
0,1,6,7,12,13,22,23,28,29,34,35,44,45,50,51,56,57.



: Schake ling voor de integrator-test op patch panel 2
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L J> \0
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I olT-+ \0 G-S:lbt- -t.. '---t I 0 f+-+ \0 Q,S1 Y- '--+ 1 o~ 10 ~$J I--
I 10 f- lo 13 III.

'--
]) .:D J)

1 0 1 0 I 0
%.2- 211 31t

. -
W ~]) l .J) J) 10

I 0 41 0 I 0 rl-Io (N Sj~
loa t l~ . .t as 10

t ;r .1.- l-- .

]) \0 ~ 10 W :Y
I I of+- 10 Q.S'1 fr- I I 011-+ 10 Q. S) , I 0~

!.II.{ \0 SO \0 s6
I-

-l- ]) J) :D.
I..- ~

I I 0 , I 0
4~ S'I S1

-+- contactveer f
an de aangegeven QUAD verster-
ers vlOrden alleen de 100 k Ul" ~ 0

V
k
weerstanden gebruikt. De adressen z~Jn 5,11,17,46,52,39.
Relais 60 op console B schakelen met DIG. uit 2 en op console A
met DIG. uit 6.
De siR nummers zijn op console B 0 tim 7 en op console A 8 tim 15.
De overige adressen gelden zowel op console A als B.
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Schake ling voor de comparator-test
op pat ch pane I 1

1 s~ ~I
__+---------.---1--1 COM p.

VIA.

I All
caMP.

JNJ. 62

.! &"3
I

..
_100

o I)c 'J)A Co ,
_'UD, I B

~--+-l,

Op console B zijn de DAC nummers 0 en 1.
Op console A zijn de DAC num~ers 8 en 9.
De relais 58 en 59 op console B sturen
met DIG. uit 3 en op console A met DIG.
uit 7.
AIle overige adressen gelden zowel op
console A als B.

INI
(,OMP.

IN'. 6'1

IN I
c. 01'1 P.

IN I
COMPo

66.
'-------'

IN')..

IN I
COMPo

I io/ 2.

I N I I ,....-------,

CoMPo

JAI'-. 68

lit/I
COMPo

-f- contactveer IN2.,
I
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Schakeling van de QUAD versterkers
op patch panel 1

r- - -- - - - -- - --- -I
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II IOOK,Jt,

I I.- -
t I

/0 I 10
I IlOOK0\.
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De adressen van de QUAD versterkers zijn,zowel op console A als B:
2,3,4,5,8,9,10,11,14,15,16,17,18,19,20,21,24,25,26,27,30,31,32,33,
36,37,38,39,46,47,48,49,52,53~54,55. .

Schake ling van de DUAL versterkers
op pat ch pane 1 1

-i

t
J I I Msw

looKJ4

lOOK£\'

I
I
~

o

/ contactvBor
I

De adrcssen van de DUAL versterkers 13~Jn, zOi"lel op console A als B:
0,1,6,7,12,13,22,23,28,29,34,35,44,45,50,51,56,57.
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