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ALGEMENE INLEIDING:

De oorspronkelijke afstudeeropdracht, zoals die werd opgesteld
d.d. 26.1.1968 luidde als voIgt:

Het ontwerpen van een systeem voor het automatisch testen van
lo~ische schakelingen. ll)
Het ontwerp zou in de volgende fasen uiteenvallen:
a. Alleen een d.c. test.
b. Ret herkennen van storingen t.g.v. verschil in loopti~den.

c. Bet herkennen van verschillen in looptijden als zodanig,
( outputs veranderen in stappen ).

d. Ret herkennen van overshoot en ringing.

O\le.\"~\'oot - 't~.i rLV'lgL.~3·

Een logische schakeling kan in het algemeen gesplitst worden
in een zuiver combinatorisch netwerk, en indien aanwezig ge
heugenelementen.
Bij de eerste opzet voor een automatisch testsysteem worden
de geheugenelenenten uit de schakeling verwijderd. De outputs
van de geheugenelementen worden dan als inputs van het com
binatorisch netwerk gezien.
De inputs van de geheugenelementen zijn de outputs van het
combinatorisch netwerk.
Ret testsysteem levert nu de logische inputs voor het combi
natorische netwerk.
Ook krijgt het testsysteem de logische outputs die het combi
natorische netwerk zou moeten geven.
De gewenste uitkomsten worden vergeleken met de werkelijke
uitkomsten. Indien beiden gelijk zijn wordt de volgende in
~angstoestand bekeken.
Indien de uitkomsten niet gelijk zijn wordt dit gesignaleerd
met de inputtoestand en de foutieve uitgang(en).
De te doorlopen inputtoeBtanden en de gewenste outputtoestanden
worden door de rekenmachine opgesteld. Deze gegevens kunnen
in ponsband of in ponskaarten ter beschikking van het testsysteem
gesteld worden. Ook is het mogelijk de in- en uitvoer recht
streeks vanaf de rekenmachine ( i. c. 1BJ''ll 360-30 ) via een data
adauter ( i.c. IBM 2701 ) te verrichten.

(1) Logische schakeling: schak0ling waarvan de samenstellende
delen slechts twee vQtput \input) niveaus kennen: de 10-
gi sche "1 11 en 110 11

• i. c. MECL (Motorola Emitter Coupled Logic)
heeft de niveaus: "0 11 C -1,55 V

lIl"~-0,75 V
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Met dit laatste heb ik mij de eerste drie maanden van mijn
afstudeerperiode beziggehouden en wordt in het eerste ge
deelte ( A ) van het verslag behandeld.
het tweede gedeelte ( B ) van het verslag zal gaan over een
testsysteem waarbij de in- en uitvoergegevens met behulp van
nonsbandapperatuur ( Friden ponsbandlezer ) ter beschikking
van het testsysteem worden gesteld.

0-0-0-0-0-0-0-0-0
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A. Jestsvsteem m.bAv. de rekenmachine lB~ 360/30 en de
IB~!I 2701 data adapter un; t.

1. lNLEIDING :

De IBM 2701- data adapter heeft ondermeer de mogelijkheid
data's parallel te f'lezen II en te "schri jven It.

Zonder dieper in technische details te treden zij vermeld
dat dit onderdeel van de 2701 dat hiertoe in staat is, de
Parallel Data Adapter (FDA), kan communiceren met een reken
machine (iliA) en dus programmatisch bestuurd kan worden.
het testsysteem wordt nu als voIgt op eenvoudige wijze ver
wezenlijkt.
De gegevens met de te doorlopen inputtoestanden en de bijbe
horende outputtoestanden (op ponskaart) worden door de RM
gelezen. De in-puttoestanden worden in een geschikte vorm doop.
gegeven aan de PDA die ze in het te testen netwerk (TTN) uit
schrijft en daarna de outputtoestanden van de TTN inleest.
De Wi zorgt dan verder voor de vergelijking van de gewenste
en verkregen outputtoestanden en signalering naar buitenin
geval de vergeli4king verschil1en oplevert.

In schema:
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Het spreekt vanzelf dat de data transfer tussen PDA en TTN
niet "zomaar" kan geschieden.
De "control unit" nodig voor een correcte afwikkeling van
de transfer, aangepast aan het "FDA to external device inter
face" (= het IIgezicht" (controle en data lijnen) dat de FDA
naar "buiten" toont) zal het voornaamste bestanddeel vormen
van het te ontwerpen testsysteem, en is in figuur 2 gestip
r>eld getekend.
Deze "control unit" werd vanwege zijn IIvoedende" funktie voor
het T'l'N ook weI de 'Itestzeug" genoemd.
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2. aNTWERP:

Bij het ontwerpen van het testsysteem is men gebonden aan de
mogeli~kheden en specificaties van de FDA (lit. 1).
Ret maximaal aantal bits dat parallel Ugelezen" als weI
"geschreven" kan worden (woordlengte) bedraagt 48 (eventueel
met parity bit). Dus zowel de "data inbus" als de "data outbus"
bevatten 49 Iiinen..c.

Ret volledige interface is hieronder weergegeven:

read ready (RR)

?DA data outbus (DaB) y 9 t(;'heJ1 "- J; X T E R. N R~ D E 1/I r;e
". (E .D)

data inbus (DIB.) <i1 -I'tynen
I..
I....

write select (ViS)
t~st2d r TTN.

,/

read select (RS) I
---"';:t

I
write ready (ViR)

I1---------
--

".
, I

demand (DEM)

I W0 1~c~9_.?~~!.1:~:._=:z eE0 ( VIC= 0 )

I.. end cf record (EaR)
~-_..._---_.._-
I.... end of fi.le (EOF)

redundancy error (RE)

~I

I
suppres parity error (SPE)

inte~rupt (INT)
I<E---

fig. 3
J

het geselecteerd is
OPGrat:i.t,e).
heli da lJa~::oPrd op de

DaB:

DIB::

(RS) V:S:

VIR:

is gereed am door het "external device" gesampeld te
worden als de V!S en de 'I'm Ii ,jne.n }?eid...en_hoog zi jn.
wordt uitgelezen door de PDA wanneer de RS en DR~

lijnen hoag zijn.
De data· s mop.:en 11i et vP"anderen t:" .idcns het DEM
signaal. .
Deze lijn deelt het ED mede dat
voor ean schrijf operatie.(l~es

Deze lijn deelt het ED mede dat
DOB is.
Door een DEM, EOR of EOF signaal wordt deze lijn ge-
reset ..



RR:

DEM:

RE:

SPE:

EOR:

EOF:

wc=O

INT:
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Deze liin deelt het ED mede dat de PDAgereed is een
woord over de DIB te ontvangen.
Door een D~J, EOR of EOP signaal van het ED wordt deze
lijn gereset.
De betekenis van het demand signaal is afhankelijk van
het commando dat in uitvoering is:
V!ri te commando-Het DEM signaal betekent dat het ED

het data woord 09 de DOB heeft geaccep
teerd.

Read commando---Het DEM signaal betekent dat de data's
op de DIB valide en gestabiliseerd zijn.

Pulsduur: minimaal 800 nsec.
maximaal: de lijn moet weer laag zijn binnen

2~sec. na het afvallen van de RS
of VIS li:in ..

Deze lijn geeft aan dat het ED een parity-fout heeft
gedetecteerd ..
De testzeug zal van deze mogelijkheid echter geen ge
bruik lnaken.
Deze lijn onderdrukt parity checks tijdens een read
operatie. Het Vlordt gebruikt door ED's die geen pa
ri ty genereren en kan in Ol:L3 geval eveneens aan aarde
(=hoog) gesloten worden ..
Deze lijn betekent dat het ED zi~n operatie voltooid
heeft en peen data's meer zal genereren noch accep
teren.
Pulsduur: minimaal 800 nsec.

maximaal: de EOR lijn moet binnen ?Usee. na
het afvallen van RS of WS laag zijn.

Zie onder EOH.
Het verschiJ. is, dat na EOR de PDA aan de RM (channel
interface) sen z .. g. DEVICE END - en CHANNEL END STATUS
doorgeeft en na EOF bovendien een UNIT EXCEPTION STATUS.
Net deze infor!:latie wordt in het onderhavige geval
echter niets gedaan.
Dit signaal, gegenereerd door de PDA, vertelt het ED
dat de RM geen data's meer over te zenden heeft, of
geen data 's mee:r zt'!.l accepteren. Een EOR of EOF zal
door het ED rreset moeten worden ..
De interrupt liin veroorlooft het ED aan de RM via
cen CHAENE1 I.WrEHRUPT te signaleren dat het service
verla:rtgt .. Hi ervan zal eveneens geen gehruik gemaakt
worden, omdat de FDA (programma) de data transfer
dikteert.

Na bovenstaand wordt de tnak van de testzeug duidelijker:
Deze client namelijk 8.1 de eerder genoe-nde lijnen, die im''1crs
de data transfer behr·mdelen P.Yl kontrolp.re:'1 op bevredigende
wijze te anticineren.
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De RM (programma.) neemt het 1nitiatief tot een schrijf
(lees) operatie.
Deze moet onmiddellijk weer beeindigt worden om te worden
opgevolgt door een lees (schriif) operatie.
Na het schri~ven heeft de testzeug tevens de taak de outputs
van het TTN in een register te bewaren.
Ret beeindigen v~n een lees (schrijf) operatie kan op twee
manieren geschieden:
Ten eerste kan de PDA aan het ED mededelen dat hij geen data's
meer te lezen (schrijven) heeft m.b.v. de lijn WC=O.
Een tweede mogelij~~eid is, dat na elke lees (schrijf) ope
ratie de ~estzeu~ te kennen geeft dat hij de operatie wil
beeindigen d.m.v. een EOR1EOF.
Om hardware-technische redenen is voor dit laatste gekozen.

Rieronder volgen de sequenties (volgorden) van het opkomen
en afvallen der datalijnen welke de PDA kan interpreteren en
anticiperen ..
Deze z.g. EXTERNAL DEVICE ENDINGS dienen gedeeltelijk door
de testzeug gegenereerd te worden~

de gestippelde lijnen geven causale verbanden aan.
" _,_ ,_ I,

EXT£RP,qL DEVlC!::;, .~~/V:lJL;VGS'

f

VALlO
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11 \ ~
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,/(-'__-L~ \ ;,.~;.../' '>11 \

Y I I I
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.- --'I---'f~-------f:f

I r
J------·-------------J<;>80l)115-~-·-------:1

.f:~ IJI1
f6'1"'-'

1--
Rs

DI~

\:( R

----:://



Met behulu van bovensta&~de seauenties is het vrij eenvoudig
tot een logische schakeling te~komen, die aan deze eisen 01'
bevredigende wijze bean~woordt.

Onderstaand9 schakeling ..l.S ee11 O".~tVlerp in "and" en "or" 
poorten en zich dUB vrij gemakkelijk laat nalezen.
De lijnen waar een pijltje bij staat zijn 48 voudig gemul
tipeld, evenals de bij deze lijnen behorende logische cir
cuits ..
Bet outputregister kan waarschijnli,jk goedkoper met z.g.
"single rail" flipflops worden gerealiseerd ..

----~----. DoE .---"_---r- -'--TJE.SZ:~':lG _____,;__........

Cjp&;"ne;, > f--.-.__._-- i~T~. _--£/_-.1~~

k'd.lil\ 1'1.51_ plA.l~
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r > utwI?
---~ >

jl( 1 ,,:r
)'1 ~ EoI? < ~=:;Ht-;>L 1'1 ~ ~

~.DEH
~Jts

<:. ~... .
o:;,z

R,s ' ,

-~-I 1-" r---
>~I_.- I

o~tJ>'<.t~.Y I
VI

'---:-1-_-L,'---jl---<.r.r-::.\- --!- .-.1_:a I < .~ <::: ': ,,~tl'f4Q
-...0..---------1 yrP{j''11V7I--_--l- --I-_-Io

I

i"~ .,.;5// ~&'ud/.11 ... 0'
M " t:rtPtsr.1 1 ~ _0, lev
o ~ 0 l/: : 0" ~ _ I, S~ v
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L?~c..4 epU/t/CLt'e,;,te .>cJa.'e~!: c

Jo'Y1onoJ t o...t/'efe.. Mufc;///t'ra-tor 

3.,rk.J_~ n
LI

'One shot " _

in oSche»7 C{ :

JL

.lJoo~ eevr Co Ifde.Jo1 sa,-e 0 r ?tU"'tt.-tte-t CU!l.-n cL-e... ;.z. /.F te.- sda..ke.fb" l.s de..
'pu~ tree.dte -ee. vaJ-l.er€.-n. (~·t.7 ECl3 /v'OCe.IZ).
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Schri jfcyclus:

WR en WS beiden hoog inf. van DOB
wordt "gesampeld"
en in inputreg.
overgenomen.

OSI wordt
gestart.

'- JKl geeft EOR
af en wordt g&
reset als WS-en
OSl afvallen.

ogenblikkelijk
hierna wordt de
sample puIs
gereset.

EOR geeft transfer naar TTN en start 083, binnen welks
pulsduur de outputs kunnen worden overgenomen in het
outputregister.

Na EOR valt WS ar· ) JK flipflop laag.

Leescyclus:

R8 en HR hoog---? OS2 geeft DEM: af--

~indien DEM afvalt
wordt JK2 gese-c
OSl wordt gestart
en geeft }~OR af

Voor de sequenties zie figuur 6.

IJK2 wordt gereset ['Z~

als RS of WS opkomt.

-
.Qnm.. De pulsduur van de 083 is instelbaar weergegeven om out-
puts v.an het TTN met te lange looptijd tevens te kmL~en deteo
teren.
1i;en criterium voor de pulsduur van de afgegeven "vensterpuls"
is de maximaal toelaatbare looptijd in het TTN.
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3. BOUW
-

Een ui twerking' van het schema van fig'. 5 is in bi jlage :t
weergegeven.
Zij geeft een ~etrouw beeld van de schakeling zoals deze m.bv.
'l'EBS (zie lit .. 9) is gebouwd.
up plaatsen waar dit nodig werd geacht is aangegeven wat voer
type logische circuits werden toegepast.(bijv. OVOl, Nl02,
MOl016, M0365 enz.).
Voor de betekenis hiervan zie lit. 6 en 7.
tEBS-documentatie (=bedradingslijst, opstelling van de circuDB
op standaard montageplaat, logische controles e.d.) is niet
in dit verslag opgenomen, omdat later van de gehele opzet
als onder A vermeld, is afgezien. .,
Hedenen hiervoor worden in hoofdstuk A.4. genoemd.

In dit proefontwerp kan 1 byte (=8 bits) gelezen en geschre
ven worden.
Het apparaat is slechts m.b.v. een pulsgenerator en sample
oscilloscoop getest.(Dus niet aan de YDA).
Onderstaand volgen de verkregen sequenties, zo goe~ mogelijk
in juiste verhoudingen geschetst.
Aan de gestelde eisen en specificaties lijkt voldaan.

SCH~IJVEtV lEZElV

1_,_-:1' ..e-.c ,~·
I

W5

DoB ,
"

il
! l. .'.. J{-'----------------~

f
.1-1'- __...,--__

I
I

L...---rl-----.l/ _F------;:==============:::;------~r

--+-:~/ _~ L
Jf-'---+----------.-:----/ .1-'----I ]L.--------:lJ

I :
.1-'---~--------7:--~~r .,f-' ....J, L----i-[--------:1f

.1-'---,,-;::::::========:::::::-'-----1£ .1-' -J~ ~i""I'}'tS1..;::! ======~__----.lr

.I--(---i-!!~ ~i~. "Y" j----:lJ JF-e__~ --l~i'".Il~Us J'-__--JI

_1-[__~nL '----;;__-:1/ ",f-'---------------~/r----i
.i-'-----1 .....1 ---:I' .~, -.1/

wR.

RR

DI!)

0EI'1

f jf'-C----------------1,,'
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Een ander facet van het testsysteem in deze vorm is de pro
p.:rammatuur.
Bijlage II bevat een assembler programma dat het volgende mo~
bewerkstelligen (zover als het niet uit het bijgevoegde com
mentaar blijkt):
Telkenmale wordt een tweetal kaarten ingelezen.
De eerste kaart bevat de inputtoestand van-het TTN.
De tweede kaart de gewenste outputtoestand.
De kolo~~en 13 tim 60 zijn hiervoor bestemd.
ledere bevat het character "0" of Ill".
De eerste twaal~ kolommen van elke kaart bevat een label waar
naar eventueel naar gesorteerd kan wQrden.(Belangrijk als
het TTN weI geheugenelementen bevat. Dan immers is de volg

orde der te-doorlopen inputtoestanden essentieel. Doch hier
over later).
Ret progra~~a zet de characters om in bits, voert de trans
fer uit, vergelijkt de gewenste en de verkregen outputs van
het TTN, en print, ingeval een fout is opgetreden, behalve
de inputtoestand en gewenste outputtoestand, ook nog de
"exclusive or" van gewenste en verkregen outputs.

Bijlage II echter is in deze vorm. g~en operationeel program
ma, maar een test(:)programmaQ
De transfer wordt niet uitgevoerd.
Voor de verkregen outputtoestand wordt de inputtoestand _ge
nomen, zoals de uitkomst op de laatste pagina laat zien.
Bet programma kan op de volgende manier bruikbaar worden
gemaakt:
leo Voeg na de job-kaart de kaart toe:

II ASSGN SYS007,X·020'
2e. Vervang de inst?.'uctie:

BB MVC VELD3(6),VELDl+2
door de instructies:

BB EXCP SCHRIJF
WAIT SCHRlt-TF

Sluit het ED aan op de IBM2701.
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4.:PROBLEMEN

Tot nu toe is nog geen woord gerept over die fasen der afstu
deeropdracht als genoemd onder de punten b. en d. in de alge
mene inleiding"
Punt c., het herkennen van verschil in looptijden, is reeds
vewezenlijkt door gebruik te maken van een z"g. lIvensterpuls tl

waarvan we ons ook in het tweede gedeelte van de opdracht
zullen bedienen.
Vanwege de moeilijkheden die de punten:
b. Het herkennen van storingen t.g.v. verschil in looptijden.
d. Bet herkennen van overshoot en ringing._
met zich mee brachten, worden ze in dit hoofdstuk behandeld.

Het principe van het herkennen van dergelijke storingen is
erg eenvoudig en kan men als onder geschetst denken:

Storing ala onder b.

B

~;:{] ~

: [J----l 1< 0
A

lletec:ti.~
M.b.v. tWBe high-speed co~

ters (MC1027)

2 .. B hoog ~n

G~e:tlJ...Q..1lt.
1 .. A en B laag en output.

. laag ..
2 .. A hoog en output hoag'.

E..Q.:111
1 .. A en/of B hoog en output

laag"
output hoag.

I
I
I
I
I •

i '
-Cart },ie-j. 0 I?-ll

;

J.

2.

fig. 7a"

.2. 01 meet- rulsel1 : Cr/te;-/tur,
l!'7Jor r/;'JQ!JHI .

t./ d

DeteQj;i~

m. t. z..'. Co hi /,Q.J-e<- z: 0 ;.

( l/eJ-s'ce J-k e;- JYl e C c/,. :AfeYeI-7 L/.et
(.·n;; t.l. t:: ) //P .

Old,Ptt~~~-L__.__.______ c//t e".;t.(n?

I/<}o~ OI/L}'ShooC

._. t!;/-:I'..!.II!.~;;[>-_
-------- si1"

(

ringing

Storing ale onder"~.
overshoot

____.J

fig. 7b ..
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De onder b. genoemde oplossing kan zonder meer worden toegepast.
Blijft het probleem.: Als het TTN nu C!lC1027 's bevat, mag men dan
met een1C 1027 testen ?
Het is dUidelijk dat voor adequaat testen n6g snellere logica
nodig is, die vooralsnog niet in de groep ECB voorhanden is ..

Voor de onder b. genoemde oplossing werd het gedrag van de)JA7l0,
een "high speed comparator" onderzocht (lit. 5) ..
Het "scheidend vermogen ll van de comparator is ca 2 mY, dus meer
dan bevredigend voor ons doel (zie fig .. 8), zelfs als d0 output
van het TTN 5x verzwakt wordt(zie verder).

-1
-.". -.3 -2 -1 0 1 2.. 3 ~

iV\\' ......t L~\J)

3

2

o

I
I I

v
I

i

I
i /
I /I

V
../'

70 r-----.,-----r-------,

:to '-- l.-- -'-~----'

lool<c.. I Me. 10 Me.. \00 M.c.

transfer karakteristiek. frekwentie karakteristiek.

fig-. 8

Het ringing signaal is van de orde van 2 a 4 nsec.
De high speed comparator blijkt hiervoor veel te traag, hetgeen
moge blijken uit onderstaande m.. b.v. de sample ~scilloscoop ver
kre~en, gestileerde schets:

oCO- .z.o .... Jlo~ -- - - - - -1-
3,6;..,V

I
I
I
f
I I

------f'l::--"b-"->-~~·2.Dh~~
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Rin~ing, gedetecteerd op een manier zoals in fig. 7b geschetst
is (5x verzwakt), levert aan de output van de comparator een
uiterst vage rimpel Ope
Ringing van de zelfde frekwentie maar met een grotere amplitude
geeft een iets gunstiger resultaat. Blijkbaar is het resultaat
afhankelijk van de energie van puIs.
Het spreekt vanzelf dat dergelijke comparator ongeschikt voor ans
doel is. (zie verder aanbevelingen).

Een ander probleem vormt de verbinding tussen de outputs van het
tTN en de testzeug. '
Deze verbinding moet uit een vrij lange kabel(s) bestaan (om 0
veral in het TTN bij te kunnen) en absoluut storingsvrij zijn.
(Anders worden storingen gedetecteerd die we zelf geintroduceerd
hebben) •
Een meter draad geeft reeds een ringing met een zwaai van ca 1 V.
Ooaxkabel is voor di t doel beter geschikt en is hiertoe m,,'b .. v ..
een meetbrug onderzocht, met het volgende resultaat:
o := 42,54 nFVmeter -6
G := 0,0006)Uillho/meter verlieshoek: tanS =~ 0,15.10

wO
We komen dan tot de volgende constructie:

TTN

Overwegingen die tot deze constructie geleid hebben:
Voor het reflectievrij zijn van de kabel moet-gelden

11.1 ,,°1 := R2·C2
De d.c. belasting van de voedende poort moet tevens zo ,klein
mogeli jk zi jn .. Zeg I ~ 0,1 n1f... dan is ~ -}- 112 ~ 10 kOhm.

De capacitieve belasting vormt het belangrijkste bezwaar omdat
hierdoor een langere schakeltijd ontstaat.
02 := 42 pF staat vast, 01 moet dus zoklein mogelijk gekozen

worden. Echter moet dan rs. weer evenredig groter worden (R1 oC1 

H2"'02). Doch de si~naalverzvrakld.ng ~_x mag weer niet te
III + I?< -,

groot worden, de detectie wordt dan bemoeilijkt.
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~en aannemelijk compromis lijkt: ~ = 8K2 R2 = 2K2
01 = 10 pF °2 = 42 pF

Het signaal wordt dan ca 5x verzwakt.
De verbindingen~ het TTN kunnen bestaan uit 50 Ohm coax-
kabel afgesloten met een 50 Ohm weerstand.

Een derde moeilijkheid is van praktische aard.
Voor het testsysteem moet n.l. veel computortijd beschikbaar
gesteld worden.
Eerstens om het testsysteem te test en.
~en tweede vraagt ook het norma1e gebruik van het testsysteem
veel tijd.
Om deze redenen is in overleg met prof. Heetman en dhr. Boo
geveen besloten naar een andere oplossing om te zien, te weten
een testsysteem m.b.v. ~n Donsbandlezer.
Deze oplossing is daarom zo aantrekkelijk omdat door het snelle
afstudeerwerk van de heren Rappen en ?ieterse (data adapter)
en de heer Berben (interface voor de ponsbandlezer en -ponser)
een operationeel ponsbandsysteem op korte termijn te verwachten
is.
De rekenmachine is dan in staat de input en output gegevens,
benodigd voor het testsysteem op ponsband te leveren.
hen dergelijk testsysteem zal in het tweede gedeelte van dit
verslag behandeld worden.
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5. AANBEVELINGEN

Uit voorgaande is ~ebleken dat er behoefte bestaat aan een
comparator met een goed'''scheidend vermogen", een behoorlijke
bandbreedte (tot 1 GRz), terwijl de versterkingsfactor slechts
50 a 100x hoeft te zijn.
De uA7l0 heeft een grotere versterkingsfactor, doch een mindere
bandbreedte. De vraag rijst of het niet Inoge1ijb.is de banc1
breedte op te voeren ten koste van de versterking door een
sterkere terugko~peling. (driftverschijnselen ?).
Misschien een idee voor een stageopdracht bij de afdeling
elektronica.

Ret verdient voorts aan beveling een klein type krokodilklem
metjes aan te kopen.
;\~et de op de afdeling gebruikelijke methoden j.s het erg moei...
lijk de testzeug op snelle en adequate manier op het TTN aan
te sluiten.

0- 0- 0- 0- 0-0- 0- 0- 0-0- 0-0
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R. Testsysteem m.b.v. een ponsbandlezer.

1. INLEIDING

Nadat de plannen, om data-aquisitie te plegen m.b.v. de reken
machine, definitief van de baan waren moest naar andere infor
matie "1ezendell apparatuur worden uitgekeken.
In eerste instantie werd gedacht aan een ponskaart-lezer die
rijen (i.p.v. ko1ommen zoa1s gebruike1i~k is) kon 1ezen en
a1dus gemakkelijk aans1uiting had op deJtestzeuR.
Echter geeigende apparatuur b1eek niet op de markt aanwezig,
6f was te kostbaa~ .

Een ponsband1ezer jJ-a,qo rm vnn'Y' n(:> n~'Ylr~.

Bi~ de dimens~oner~ngvan neii 1.ieS1;sys-c;eem wera sneJ..neJ.u aJ.ge
wo~en tegen uitgebreidheid en f1exibi1iteit, dat uitmondde in
de vo1gende opzet:
De ponsband1ezer 1eest 20 tekens ner seconde (1 teken = 8 bits)
De testzeug nieuwe stij1 zou 18 inputs en 18 outputs maxinaal
k~!1}1n genereren resp. verwerken.
EeiiY'oestaat uit 6 informatie bits en twee sturings bits.
Ben nokkencontact 1evert een extra'k1okpu1s voor de synchro
nisatie.
Een aaneenrijging van 3 tekens levert de 18 inf. bits voor de
transfer.
Van de twee sturings bits heeft bit 1 de betekenis:
Dit teken en de Yolgenden vormen de inputtoestand van het TTN.
En bit 2 heeft de b9~ekenis:

Dit teken en de volgenden vormen de gewenste outTnJ.. ttoestar:.d
van het TTN.
~e kunnen dan de vo1gende moge1i~kheden verkrijgen (naar ge1ang
de grootte,in de zin van in- en outputs, van het 'l'TN):

, 18 bit mode 12 bit mode
8 0'0'0" '." Od·O- ·· ..

~ :8:b'?: : : : : : c/? : : : : -so, o· . 0 .. '- .. .. .. o· 00 - .. . .. '- .
Lf • o· . . o· .. .. . .. .. .. 0000· . - - - ..

OOOOOOODoOOOOO 0000000000

3 0 - 000 '- - .. . - . - - .. . 000· . '. .. ..
3. _ .. -0- .. · .. ·0· .. · . . '0- .0·· ..
I 0···· -0·-·'- ·0' L-0' --0- - -0·

input: (101001010110101001) (011101110011)
outp.:(100100100011011000) (111000111001)

fig. I].

6 bit mode
00·
00' .

.. 0o ...
0·' .
00 ...
0000

0'" .
'0, 0
o· 0-

(111111)
( 010111)
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Speciale tekens: (llxxxxxx) END OF RECORD einde van deze test
file: bandlezer moet sto~pen.

(11111111) ERROR RESET : testzeug gedraagt
. zich alsof hij dit teken niet ziet.

De flexibiliteit (en daarmee de snelheid) kan men vergroten
door bovenstaande modes door elkaar te gebruiken en weI niet
aIleen gepaard (18 input - 18 outputs), maar ook gemixt (18
inputs - 6 outputs etc.).
M.b.v. de bits 1 en 2 kan men met de verschillende mixed-modes
manipuleren (men vergewisse zich van de verschillende mogelijk
heden).
Bij detectie van een fout dient de bandlezer-te stoppen.
De foute outputs worden dan gesignaleerd m.b.v. indicator lamp
jes.
Nadat de operato.r hiervan notie heeft genomen kan het proces
herstart worden.
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2. ONTWERP

Na de snecificaties, zoals die in de ihleiding omschreven zijn
kan men tot de volgende, zeer schematische,opbouw komen:

I
~ ... ... 3 TELLER,
I

~
...

I
,

21 0,.....- t'e6et
I

I I--
2 ~ ~

l

,
1--_--1

red' me-I:;
~e..~ste..Ol.ltP14t$

~
I-----i

.1r1'.I
i
i

------l

L~....

."

l ,
~~

f~

~)-----+++H---------+--I+-!-t

00-+
~

0-;.

r
i
01
RI

fig. 12

E'iguur 12 snreekt ov-,,:,i. """"VI ~ voor zi chzelf. De lezer wordt aan.
bevole:u. zelf de lIingeoOlt, ae" flexlbilitei ten na te gaan.
IIierna kurL'1en we overgaan tot bespreking van bijlage III, cUe
een meer gedetailleerd schema geeft in uitsluitend "and" en
I'or" poorten.
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De lijnen 3 tim 8 zij als een lijn geschetst.
Meer aandacht is geschonken aan het resetten der registers
(belangrijk voor werking in mixed mode), de ERROR RESET "feature"
en het automatisch stoppen van de bandlezer bij foutindicatie
of END OF RECORD.
Belangrijk is ook dat de aangeboden informatie m.b.v. een
yertraagde klok een ogenblik wordt opgehouden.
Ondertussen kan dan door deltpositieve"flank(= voorflank) te
differenti~ren, de bijbehorende registers een reset puls gege
ven worden.
Men ga tevens het vullen dercregisters alswel het op het j1rlste
moment geven van een transferpuls na.
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'3 .. BOUW

V£. GVEE

M.b.v. bijlage l~I en na enig praAJ~JC~ ge~xperimenteer is de
testzeug in zi;in deflni tieve (?) vorm, zoals hi j in bi .ilage IV
is weergegeven tot stand gekomen.
Veel aandacht is in bi~lage lV geschonken aan de plaats van elk
i.e. (intep-I'ated circuit) op de kaart. Evenals bij de connectors
eXl eontacten staat het nummer van de plaats erbi.i.

51 ook de connectors en contacten doorgenummerd zijn over
eenkomstig de orientatie zoals die onder SCHAZl:,~LINGEN van het
TEBS programrna J. s gedefinieerd.
i\~.b.v. de opstelling en listing van hillage V CrEBS docmnentatie)
heeft men aIle gegevens van elk,::' 5.,9 c. in handen: Plaats op plaat,
type oi rcui t en "Din nummer" Met l)eh'u.l'!) van bi llage VI kan men
ean ovcrzicht kri .igen van de eliverse !lflmktieblokken II en legt
het verband tl..l.ssen 'ITEBS naam fl va..'l'l het i.c. en de plaats op de
plaat"
~:~(l'ueAl mog;eliik is van MECL II gebruik gemaakt; bias lampdrivel'S
en iliO-2~s zijn in MECL I modules ondergebracht.

extra's,die bi~lage lV laat zien i,v.m. met bijlage lIl,en
oie zo op het oog niet plausibeJ. zi~n,worden hieronder ui teen
i~2zet:

De "one shot II op rn maakt van het kloksignaal, afkomstig van
h\::,"t nokkencontact, een "standaard" klokpuls, die zodanig is af
~esteld dat deze hoog is ala aIle data's on de lijnen 1 tm 8

icle zi ~n.
flipflops op N5 tin Ng (Henen om data's,afkomstig van de

"bG~",lcendeII leescontacten V'::':'.'1 de bandlezer ,ttstabili seren. Bi j
d.e eerste I1prik" word t reI. de f. f. p:eset en gec1urende de klok
puls kunnen de f.f.'s niet meer afvallen. '
Over:Lp:ens v:orden aIle moeili jkheden die het "bouncen II del' scha
kelaars meebrachten onder het hoofdstuk "PROBLE;(iEN" behandeld.
De afvlakfilters draf,en in edt verband oak bij tot het ontsto
ron del' data li~nen. (Vooral steile flanken kunnen IIhoge ll in
ductiestromen veraarzaken ( M) en dienen afgevlakt te wo-rden.

Onderstaand volgen nu de vier schakelingen die op dubbelmodule
(typedual in line) zijn gemonteerd en onder de desbetreffende
namen aan het SCHAKSLIhGEN programma en TEBS zijn toegevoegd.

functie: afvlakfilter (zie fips. 14b).
naam : FILTER3X

'v J-
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functie: voeding van de gemultipe1de zijde
der "leEscontacten'l (fig. 14b).

naam : srJHAKEJ -h:","';ndt zich 0'0 02 va.1J.
plaat 1). -,

;w. ~ IdJ

1?,?/F 2-J{z lO/jUr

I -> (-+--t:=/I<::::r-TJ--~
,
)/
b/
I

bl<L~ \"I.'CI-"t·
) 2]C.!\.
~

van ca 0,6 ms.

o
1/ 10 Y cPIJ /l

+'~. It} 0- '

functie: vertragingsele~ent

naam =_ DELAY?
a hIS( .1,

I ~
, s- 6 -I::;t
'i y CI ()rl

---e~=5=1=-+---J. J;_ ' 1 ,;

Ii~~ I
#~
,U:'I

r

I

functie: differentierend'fi1ter.
naam : DIFF2X

QUK
b
-~)2.

f.o·\rb .
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De werking van bovenstaande schakelingen is evident.
De schakeling van fig. 14b is ontworpenC"door dhr. Hoogeveen.
De schakeling van fig. 15b staat beschreven in de "Application
Notes" van :flECL I (Ilgroene maI'll, lit. 7).
Hierin kan men tevens de waarden van de condensator vinden die
bi,j een gewenste vertragingsti jd hoort·~·

0'0 plaat 2 van bijlage IV zijn schematisch een lampelriver en
relais aan~egeven die zorg moeten dragen voor het ontkoppelen
van de uonsbandlezeraandri,jving.
Hi~ronder is het een en ander meer in detail geschetst.
Indien een sto'Oconditie optreedt doet de lampdriver het relais
oukomen. Deze schakelt de -24 V voeding van de koI'~eling af.
Het groene lampje schakelt uit en het rode aan, ten teken dat
eventueel een fout is ougetreden en dat nu de indicator lamp
les afgelezen kunnen worden.
Met de drukknop kan dan herstart worden, het rode lampje gaat
uit, het groene gaat nan pas weer aan als de stopconditie is
opgeheven, waarna men de herstartknop weer kan loslaten.

:~nfoH/~~ ,D~112
1I1e :,ti. I Ir'--
" r---l

I I I
I 1 I

I 1'--1If--....'------e
I • 1

-2.I.jv ~ - -1- "W _K1J,J~''>

:
------_--.I_----LI--<~.. I =..:;-::

~"1 -11--1- ~:.:~::;:-
-+ 5;-2V 1+7-4;:--:-,--,-.0_-:

I I. :~ L'- '._'. - ~- "I 1- - - ~ ;- -- - - I 1-- -J !- I

j ~l i~l]: 'I
, 0

I \ I I

. '- - -i 1- ..J

I G-\~OE-iV I:.

fi,o:" 18
--

De condensatoren z1Jn opgenomen om steile "s troomflanken" t .. g.v' eo

het bouncen tegen te gaan.
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Op ~laat 2 is tevens nog de graetz-schakeling voor de voeding
van de indicatorlampjes ondergebracht.
Op P5""berrindt zich een extra connector met de volgende aanslui
tingen:

1;}110 V
2;
3. naar groene lamp.
4. via herstartknop naar rode lamp
5. <-24 V (uit) (naar koppeling)-
6. -24 V (in)
7; +5,2 V
8. aarde
9. -5,2 V

'\
• i

aarde(kopp.)

-24V(power-on-lamp)
aarde
kloklijn

_<2 /r;- (Jrl "1r)'....,~ v ,.._..-,- ... ~ ',.

24
2<'":;;

17
-: 8 }"'J..\.

19 9

20 1
21 )
22

T·T nT,r'R' ( • e -0' • "1 .~
bJ~J::u.'J~,,),.L zJ. J. J • .uJ:J.!"

~~I
3 I
4 ~ datali jnen

!J
9
10 -24 V (cont.)
11
12 -24 V (
13
14<
15
~ l,-:;'

Op bijlage VII is een schets gemaakt van het huis waarin zich ~

de drie platen (voor plaat 3 zie hoofdstuk PROBLElYJEN) bev:Lnden •.
Bi;ilage VIII toont de interne organisatie van de ponsbandlezer"
De connectorbus van bijlage VII is aangesloten zoals onder
beschreven:
£lli KLEVE D&~An

A blauYl
B rood
C bruin
D paars

·E oranje
F groen
H zwart
J wit
K vvit-oranje
1 wit-rood
M wit-zwart
N 'VI'i t-bruin
P rrrijs
R wit-groen-zwart
S wit-zwart-zwa~t

T geel
U wit-groen
V v.:i t-blauw
W wit-rood-blauw
X wit-road-rood
Y wit-rood-groen
Z wit-oranje-zwart
a wit-road-zwart
b wit-roed-bruin

Bet testen van de testzeug m.b.v. de pulsgeneratbr heeft e
bijgedragen dat zowp' ,"'r"teem- als bedradingsfouten konden
wJrden opgespoord.
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Vooral de "single cycle" mogelijkheid van de pulsgenerator blee'k
een nuttig hulpmiddel.
Desalniettemin gaat met het testen erg veel tijd verloren.
Ret verdient daarom aanbeveling een duidelijk doe1gericht plan
te ontwer"Oen.
Bi j het lI("m-line" testen (aan de 'Ponsbandlezer) heeft onder
staande schakeling, die in staat is de lezer stappen te 1aten
maken,zijn nut bewezen.

5i: M\,P~ e.t>'\~ .
~tr--_---~---+----------ir--+-T

....L°\.{ "

fig. 19

Als men op de kno']) drukt, YJordt de koppeling bekrachtig';G~ d.c
as kom"t in bewegtng en de ::::lokpuls slui t voor een momen;i; het
relais a~~ -24 v. -
Ret relais komt or/en 1'.louctt z:tchzel:f.
De motor wordt tevenn oIlt~cop'peld..

ll.taat men de drukknoTJ los~ dan valt het relaia weer af en
schakeling staat klaar veor de volgende stap.
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4 v PROBLEMEIf ~

s reeds opgemE'rkt vorme~1. sto!'i~"I.l' ~rooral die t~ngevolge

v.a:n boul1cende contacten, een del' groott,>te struikelblokken voor
adequaat functioneren van de testzeu~.

In eerste il'1stantie Vlerd geprobeerd de testzeug rechtstreeks op
de !11ees"contacten van d.e bantlle:J,er aan te sluiten m.. b.v. af-
vl,:"j,kfilters z in fig .. 14bbeschreven.

idee bleek een grandioos fiasco.
al1e.0n vo c; het oversprE;ks.CJ. in de lange verbinding (ca

2,5 meter) een rol, ondanks de afvlakfilters, maar de lange
leiding bleek tevens een prachtige an-cenne-in deze storin~srij-

ke omgeving (co:'-.1'2ctor motor, schBJrelaars)" -
''loeg daarbi.i de relatief II }ngische n:Lveaus, dan is het
duidelijk. dat de signaal-ruis verhouding bijzonder ongunstig
uit'\tiel ..
Toepassing' van kwikrelais als tussenschakelaars hadden welis

ycordeel dat ze ubouncvri j It Wc1ren en op 12 V konden
~ t maar er TIaren ook enkele nadelen a&~ verbonden:

')0 Door hml snelle responsie waren ze f,emakkelijk in staat
het bo~~cen van de leescontacten te volgen.

" De ui tzonderlijk steile flankcJ'l_ (lj.,8 ze afgaven.
~:et eerste bezwaar werd weer neb.v. een filter ondervangen.
I~en belangrijk punt hierbij was,.. c1at de filters in de ponsban&
le. erden, omdat andel's de o-t.'. ce weerstand van de 2,5 m lange
\7_~'_'''.:~:l.11(line; een 1"01 speeJ.de.
JL:,,·t ty;eede bezwaar wercl ondervangen door defilt~rs van fig.

h- " ..... -ir-> k.,,; 1... ."."'1 al' s -'-~", -1-" ~," ~"';;'1 (z"; '" -f'; (7 00)~. ,_11:' '-J.. _ ~:;. ~1_'.• ",~..L ,__,_~. .J ..,I ~::; ,) -~. ~J'~., '_' U v_ ~... _ -,-_·"tJ lit L. •

Ve'rdcr werden gJ....l.Q. 8C:.:'C.:.~C:~.2~t'.::·c~~:s.;::·~teen condensator overbrugd •

-S)2

'-I7C'.1I.

!,rr

.- ......•_.._-----
L._.-/0-

I,...7 0--·

I
I
I

fig. '20

Na bovenstaande verbeteringen waren de'verdere resultaten dra
gelijk, maar nog verre van ideaal.
tlieronder voIgt een lijstje met verdere verbeteringen die wer
den·aangebracht.
Ie. AIle toevoerende en afvoerende lijnen werden paarsgevdjze
getwist ..
2e .. Zonodig werd afgeschermde kabel toegepast. _ _
')8 .. De voedingen werden zo goed mogel:i,i~Vontstoordm. b.v. grote
conc1ensatoren ..
4e ~ Kri tieke klokli ;inen werd.en als als twisted--pair ui tgevoerd
6f traag gemaakt door kunstmatig de capacitieve belasting del"
Doorten op te voeren, 6f in afgeschermde Kabel uitgevoerd.
5e. De indicatorlampjes werden door poorten gescheiden van
het vergelijkingsregister.
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De stand van zaken is na het afsluiten van het. afstudeeronder
zoek dusdanig, dat weliswaar de werking van de testzeug gede
monstreerd ka~orden, maar dat nog niet gesproken kan worden
van een operationeel testsysteem.
De invloed vanstoringen is nog altijd te groote (zie verder
aanbevelingen).
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5. AANREVELINGEN.

1. Zoals reeds vermeld hebben storingen in de ruimste zin van
het woord een belangrijk struikelblok gevormd bij de uitvoering
van het afstudeerwerk.
De voornaamste bron van deze storingen is weI het feit dat de
gebruikte logische circuits (MEGL If) zo gevoelig (snel) en van
laag niveau zijn.
Bet verdient daarom ten zeerste aanbeveling over te ga~~

andere logische circuits.
liierbij is vooral p-edacht aan BTL (High 1'hreshold Logic) co'!
DTL (Diode 1'ransistor Logic; niveaus 0 en 3 V), die tevens
goedkoper is.
Het dan ook mogelijk de tussenfase met kwikrelais wep' te laten.
Met behulp van de bijgevoegde documentatie moet het m.i~ ~oge

lijk zijn de testzeug in eel 14 dagen om te bouwen.
Past men weer "dual in linell modules toe, dan kan men zeLCs de
montage platen met voetjes en voedingen behouden.
Op plaatsen waar snelheid t.b.v. de detectie van groat belang
is,(zie fig. 7), dient men uiti~ECL I:~e handllavCI1"

2. Bi j het testen V8.n de testze~1g ;'i'.;). v. ~L'EBS is gebl
het TEES programma te weinig plaats op de disc heeft gere~e:

veerd voor de ~ECL II logica.
needs bi j een IIhalf volle ': :)lae.t geeft de rekenmachin i3 G\:!!~,

IItrack overrun I!, hetgeen o.P.-11 vooral te wi jten zou zi jn a a:):'). df~

vele flipflops.

3. Ret TEBS programme. laat niet meer dan twee wraps per 1,1 tl
toe, hetgeen voar rdECL I €len noodzakeli jke beperking is; \I ,,{)

lVlECL II echter is het geen bez,\vaar tot 4 wraps per pil. )"
waarmee de lengte der verbindingen aanzienlijk verkort l::o.:nnen
worden.

,

4~ Voordat men m.b.v. ~e

toch vooral niet vergeten
testschema. op te stellen ..
De hieraan bestede jd va
rente terug"

eretnr gaat testen moet men
"t,trtTl ':~t~ voren een. S:Ts.J~,erL1a,t:Lsch,

Silt men later met aanzienlijke
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NAWOORD:

Wanneer ik terugzie over I1UJn, met dit verslag afgesloten,
afstudeerperiode, dan moet ik concluderen dat ik, weliswa~r

geen wetenschappelijkoonderzoek heb verricht, maar weI een
enorme dosis praktische ervaring heb opgedaan.
Bij mijn orientatie OP het bedrijfsleven is gebleken hoe be
langrijk dit laatste is. Al was het aIleen maar dat dit leidde
tot een gemakkeli ;ikerl'meepraten" en daardoor een onbeV'rt~E,;~.;d.F<te

houding- t.a.v. digitale technieken in de algemene zi:n va.n. het
woord.

Dit werk heb ik met veel plezier uitgevoerd, wat vooral te
danken is aan de prettige werkzame sfeer, die binnen de eroep
ECB heerst.

In de eerste plaats verdient de heer Hoogeveen een woord van
dank voor de prettige manier van "coachen" en vQoral aJ.i~l

"vraagbaak ll voor allerhande technischc,; problemen.
In de tweede plaats prof. Heetman voor de b telling fie
hi j bi j het vorderen van het werk 8.:";:) de cle.g legde, \'Vat vru.k
ui tmondde in levendige discussies; en niet aIleen op ;;:1.1.'.'':;
gebied l ~)

En "last but not least il het atelier, dat heeft zorg geCtrag?11
voor de bouw van een kast t@b.v. de testzeug.

Moge de testzeug in zi:in def::1.. ni ti eve VOrIn later nag v€~le

foutloze schakelingen afleveren.

Eindhoven

0-0-0-0-0-0

J.J. ..
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