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INLEIDING.-

De werking van een twistor geheugen berust op de mogelijkheid

een magnetische koppeling van twee elkaar loodrecht kruizende

geleiders tot stand.te brengen, door om een van de geleiders

(leesdraad) een magnetiseerbare metalen band als een spiraal

(twistordraad) aan te brengen. Deze twistordraad zal met beide

geleiders een hoek van 450 maken. Juiste materiaalkeuze zal de

twistordraad door magnetostrictie een magnetische voorkeurs

richting geven in de lengterichting van de draad. Hierdoor is

een.magnetische koppeling tussen de twee geleiders ontstaan.

De opslag van digitale informatie wordt mogelijk door een mag

neet boven de krui~ing van de geleiders te plaatsen o Een ont

magnetiseerde magneet laat wel overdrac~t toe ( »1» - informa

tie), is de magneet daarentegen wel gemagnetiseerd, dan zal

deze de twistordraad in een vaste magnetische toeatand houden,

waardoor geen koppeling optreedt ( "0" - informatie).

Het gebruikte geheugen is woordgeorganiseerd en bezit 4096
woorden, die toegankelijk zijn via een matrix van 64 x 64
kernen. Elk woordt bestaat uit 90 bits, die parallel aan de

uitgang verschijnen. De accea-matrix vereist stroompulsen van

1,4 ampere met een duur van 2 ~ sec. De stijgtijd moet kleiner

dan 1~ sec o bedragen. De bijbehorende uitgangsspanning bedraagt

dan ongeveer 5 mv voor een "1" - informatie o Met een ItO" - "1"

srgnaalverhouding van ongeveer 1 op 50
In dit verslag is de bouw van de besturing van dit 368.640 bits

tellende geheugen beschreven.
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HOOFDSTUK I.

TWlSTOR READ-ONLY GEHEUGEN.

Hit twistor geheugen is een read-only gehe~gen, d.w.z. dat de

opgeslagen informatie aIleen uitgelezen kan worden en zij dUB

reeds in dit geheugen moet zijn aangebracht. Zoals reeds ver

meld is de informatie opgeslagen in magneetjes. Deze zijn op

aluminiumplaten aangebracht in 64 rijen van ieder 45 magneet

jes, zodat een plaat er dus 2880 bevat. Er zijn twee soorten

platen die elkaars spiegelbeeld zijn. ledere rij van een

linker en een rechterplaat tezamen vormen een woord van het

geheugen (90 bits).

fig. 1. Doorsnede vap de opbouw van het

Twistor read-only geheugen

COPPER STRIP
SOLENOID LOOP - __
(64 PER PLANE) --,

SOLENOID PLANE
(GLASS BONDED --__
MICA) -

PERMALLOY SHEET
B:=NEATH LOOPS ------

MEMORY CARD
\RIGHT POSITION) _-----r

,
B READOUT TAPE ---- ---

__----A READOUT TAPE

_----- MEMORY CARD
_- -- lLEFT POSITION)

__---------- BAR MAGNET

! -----------DC BIAS WIRE

WIRE

(overgeno~en uit B.S.T.J.)
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De selectie van de woorden vindt plaats via een kernenmatrix

d.m.v. c01ncidentie van 2 stromen (fig. 1).

De matrix bevat 6 4 x 64 kernen, zodat het geheugen 4096 woorden

bevat o De selectiekernen worden door een bias-stroom in een

magnetische toestand gehoudeno De bias-stroomdraad doorloopt

aIle kernen, de stroom erdoor bedraagt 2,8 ampereo Halve se

lectie zal de kernen niet kunnen doen omslaan, de twee halve

selecties tezamen weI. Hierdoor ontstaat in de geselecteerde

woorddraad, welke een secundaire winding is van de geselecteer

de kern, een stroompuls (fig. 2).

fig. 2. Stroom- en spanningsvormen
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15 mV ( " 1 " - i n form a tie)

Zoals later zal blijken heeft deze wijze van selectie het voor

deel, dat het geheugen automat~sch gereset wordt en daarna dus

direkt gereed is voor hernieuwde lii tIe zing. Eovendie,n zullen de

kernen, welke half geselecteerd worden slechts een geringe

stoorstroom in de betreffende woorddraden induceren.

Het positieve gedeelte van de stroompuls in de geselecteerde

woorddraad zal de twistordraden op de plaats waar deze de

woorddraad kruizen in.magnetische zin doen omklappen, indien

de zich erboven bevindende magneten, die de informatie bevat

ten, ontmagnetiseerd zijn, dow.z o indien er dus een "1" 
informatie op was aangebracht.-
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:Bevatte de magneet een "0" - informatie dan zal de magneti

satierichting van de betreffende twistordraad ter plaatse van

de kruizing met de woorddraad niet veranderen.

Door de hoek die deze twistordraden met de leesdraden maken,

zal in de leesdraden een spanning ge~nduceerd worden, indien.
de betreffende twistordraad van magnetisatierichting was ver-

anderd ( "1" - informatie).

In de andere leesdraden zal geen spanning geinduceerd worden

( "0" - informatie). (fig. 2)

Het negatieve gedeelte van de stroompuls zal de twistordraden

die de geselecteerde woorddraad kruizen ~er plaatse resetten

in hun oorspronkelijke magnetische toestand.

De 90 leesdraden doorlopen het gehele geheugeno Ze zijn ver

deeld in 2 groepen. De 45 leesdraden van een groep ontvangt

de informatie van de eerste rechterplaat, de tweede linker

plaat etc. De andere groep de informatie van de resterende

platen.

Overspraak van de bits onderling wordt vermeaen, doordat zowel

de platen waarop de informatie is opgeslagen als het materiaal

waaromheen de woorddraden lopen een hoge magnetische geleid

baarheid bezitten•

•
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HOOFDSTUK II.

UITVOERING BESTURING VOOR TWISTOR READ-ONLY GEHEUGEN o

r"n firguur 3 is het principe schema getekend van de verschi1

1ende onderde1en waaruit de besturing bestaat. In de hierna

vo1gende paragrafen zu11en deze afzonder1ijk worden behande1d.

fig. 30 Schematische opbouw van de besturing voor het

Twistor read-only geheugen.
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11 0 1. STROOMBRON.

Zoals reeds vermeld ontstaat de woordstroom door selectie van

de kernenmatrix. Hiervoor zijn 2 stroombronnen nodig die de

vereiste stroompulsen .over een inductieve belasting kunnen le-

veren.

De feitelijke stroombron wordt gevormd door een NPN-transistor

type 2N35060 Dit is een vermogenstransistor met hoge stroom

versterkingsfaktor en snelle schakeltijden. De complete scha

keling is getekend in fig. 4.

fig. 4.

yerbinding met
s e 1 e c t i em a t r ix

3,2

stroompulsen
2n3506.1,4A- 2 ~sec.

150

r---------,...--------o5v

........-------I---......:I::.....--o-I0v

De stroompulsvorm wordt vastgelegd door de monostabiele multi

vibrator (one-shot), welke tot het ,timing circuit behoort.

Deze vorm wordt naar de emittorvolger, die de vermogenstransis

tor stuurt, overgebracht via een PNP-transistor, in de collec

torleiding, waarvan een instelpotmeter is aangebracht om de

grootte van de stroompuls te kunnen regelen. Het resultaat is
. '

een stroompuls met stijg- en valtijden van 0,5 ·~sec. bij een

induktieve belasting als die welke de selectiematrix bezit.
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II. 2. SELECTIE MATRIX.

Het selecteren geschiedt door tweemaal keuze van 1 uit 64.

Dit vindt plaats met een matrix die gevormd wordt door 8 NPN

en 8 PNP transistoren. Deze moeten de vereiste stroompulsen

kunnen doorlaten o

Voor de NPN-typen werd weer de 2N3506 gebruikt. Het PNP-type

was 2N4902. Deze transistoren worden geselecteerd vanuit

DTL-Nandcircuits via resp. een en twee transistortrappen.

(schakeling fig. 5).

fig. 5.
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Zoals aangegeven zijn in de tweemaal 64 te selecteren draden

diodes aangebracht o Deze dienen ter vermijding van foutieve

selectie via "sluipwegen".

De selectie-informatie~voor de nandcircuits in de selectiematrix

kan zowel uitwendig als inwendig (statisch) geschieden. Hiertoe

zijn de 12 informatiebits via een connector uitgevoerd. Inwendig

selecteren geschiedt met schakelaars welke 3 standen bezitten 

"1 "-stand, "Oil-stand en de tussenstand, waarbij de informatie

uitwendig kan worden aangebracht o De informatie van de schake

laars wordt opgeslagen in t1latchll-schakelingen (DTL-circuits)

op het moment dat de start wordt gegeven voor een uitlezing.

De informatie blijft dan tot de volgende uitlezing gefixeerd

(fig. 6).

------0 X n

------0 X
n

klokingang

# latchschakeling.
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TIMING CIRCUIT.

Voor een juiste selectie en uitlezing zullen enkele handelingen

s~quentieel moeten geschiedeno Hiervoor zullen pulsen nodig

zijn die allen een bepaalde breedte en t.o.v. de startpuls een

bepaalde vertraging bezitten.

Allereerst wordt een puIs gegeven, waarmee de ingangsinformatie

w~rdt opgeslageno Hiermee wordt de selectiematrix in de juiste

stand gebracht, zodat de feitelijke uitlezing kan geschieden.

Hierna kunnen de stroompulsen gegeven worden die de woordstroom

induceren. Op het juiste tijdstip zal de aan de uitgang verkre

gen informatie nu uitgelezen moeten worden en opgeslagen (fig. 1).

fig. 1.
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De gebruikte one-shot circuits behoorden allen tot de

TTL-familie,om goede pulsvormen te krijgen.

II. 4. DETECTIE EN OPSLAG UITGANGSINFORMATIE.

Bij uitlezing verschijnen aan de 90 uitgangsaders signalen"als

getekend in ftg. 20 Deze signalen zijn bipolairo Detectie vindt

plaats met behulp van een gemodificeerde schakeling beschreven

in het applicationboek van S.G.S. (Literatuuropgave nr o 3)0

Deze comperatorschake1ing zet het uitgangssignaal om in een

unipolair signaal, waarbij met een strobepuls een goede "0" - "1"

signaalverhouding wordt verkregen. Het uitgangssignaal van de

comparator (1M 711C) is geschikt om toegevoerd te worden aan een

latchschakeling waarin de informatie met behulp van dezelfde

strobepuls als klokpuls wordt opgeslagen (fig. 8).

fig o 8.
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HOOFDSTUK III.

CONCLUSIE.

Op de wijze, die in'het vorige hoofdstuk beschreven is, is een

besturing gebouwd voor het door Bell Labatories gebouwde twistor

geheugen. Gezegd kan worden, dat de woordselectie, dus het indu

ceren van de woordstromen in de woorddraden geen grote problemen

heeft opgeleverd. Tot op heden blijkt de schakeling naar behoren

te funktioneren. Het gebouwde systeem om het verkregen twistor

uitgangssignaal te digitaliseren en op te slaan daarentegen le

verde veel moeilijkheden Ope Er trad namelijk een groot aantal

systematische fouten in het systeem Ope Hiervoor zijn verschil

lende mogelijke redenen aan te wijzeno

- Het uitgangssignaal van het twistorgeheugen blijkt niet voor

aIle 90 bits exact dezelfde vorm en grootte te hebben.

- De gebruikte operationale versterkers 1M 7110 blijken onderling

grote toleranties te bezitten.

- Mogelijk heeft de wijze van bouwen van het leesgedeelte van de

besturing geleid tot overspraak van de bits onderling.

Om deze problemen op te.lossen is elke bit afzonderlijk afgere

geld, zodat gezegd kan worden, dat de besturing als geheel werkt

en geen onsystematische fouten in de uitlezing oplevert.

Tenslotte zou ik nog mijn dank willen uitspreken voor de wijze,

waarop mij binnen de groep van Prof.Ir. A. Heetman, met begelei

ding Van Ir. J.D. 'Pieterse de vrijheid is geboden om naar eigen

inzicht de mij verstrekte opdracht uit te voereno Mede dankzij

de hulp binnen de groep Telecommunicatie-B is het mij gelukt

deze tot een goed einde te brengen.
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