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HOOFDSTUK I

Algemene Inleiding en Principe van de Digital

Differential-Ana~~

A •.Inleiding.

Het principe van de "differential analyser" (een rekenmachine die ge

schikt 1s vaor het oplossen van differentiaalvergelijkingen) is reeds

lang bekend.

In eerate vorm werd hij reeds in 1876 voorgesteld door Kelvin. De

eerste voor wetenschappelijke doeleinden bruikbare machine werd ont

wikkeld door Bush en Caldwell en kwam in 1930 gareed. Het waa een

elektromechanische rekenmachine die bestond uit achttien "kogel en

schijfn-integratoren en bijbehorende verbindende apparatuur.

De ontwikkeling van de versterkertechniek gedurende de tweede wereld

ooriog heeft hat mogelijk gemaakt nauwkeurige elektronische reken

eenheden te maken. Dit heeft geleid tot de analoge rekenmachine, die

een uitgestrekt toepassingsgeb1ed heeft.

Eveneens gedurende te tweede wereldoorlog zijn de digitale technieken

enorm ontwikkeld. De wens naar grotere nauwkeurigheid en flexibiliteit

was de aanleiding tot de bou~ van een digital differential analyser 9

die in 1950 gereed kwam bij de Northrup Aircraft Inc. en aangeduid

werd met de benaming A~DDIDA (~~gnetic Drum DIgital Differential

Analyser) •

Versch1lpunten van daze machine en aen analoge rekenmachine waren:

grotere nauwkeurigheid bereikbaar, moeilijker te programmeren en veel

lagere rekensnelheid. De mchine van dit type is verder ontwikkeld tot

een snelle digitale rekenmachine die geschikt is voor real time

simulations en eenvoudig te programmeren is.

B. Digitale integratie.

De basis-eenheid van de digital differential analyser (in het vervolg

aangedu1d met D.D.A.) is de integrator.

Dit is een rekeneenheid die werkt volgens een vast programma, dat in

het volgende toegelicht zal worden.

am in te zien hoe dig~tale integratia-tnt-stand kafr-k&men-U~~houwen

we fig.1-1.
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Figuur I-l.
Digitale representatie van
een continue functie.

x

Ala y = f(x) dan geldt veer de rechtheekjes ~z = Y6X, of sommerend

~z Ydx. Nemen we stapjes .1 x oneindig klein dar. schrijven we

daze uitdrukking ale

x2
z = J ydx,

xl
hetgeen de integraalveorstelling representeert. Om een rekenkundige

eenheid te kunnen maken die integratie van willekeurige functies kan

realiseren zullen we de bewerking echter meer in details moeten ana~

lyseren.

Uit de formule 6Z = Y6X zien we dat de waarden van de twee variabelen

Y en ~i in de integrator aanwezig moeten zijn en met elkaar vermenig

vuldigd moeten worden om een waarde voor ~z te verkrijgen. Dit be

tekent dat een integrator twee ingangssignalen zal moe ten ontvangen,

n.l. een primair ingangssignaal .1 x dat een van te voren bepaalde

variatie ter grootte h
1

van de integratie-variabele x representeert

en een ,secondair ingangssignaal 6 y dat een verandering ter grootte

h2 van de functie y representeert.

We gaan nu ~ x bewust be perken tot +1, 0 en -1 he tgeen betekent dat

de absolute waarde van de variatie van de integratie-variabele gelijk

is aan 0 of h1 • Dit brengt een vereenvoudiging met zich mee in die zin

. dat dat de zoeven genoemde vermenigvuldiging van y en AX achterwege

________Ak~a*p~b~Liaven en-dat-dug-y;-01J-ae integrale.waarde moet worden opgeteld,
].
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afgetrokken of genegeerd moet worden. y daarentegen kan echter meer

dan een differentiaaleenheid veranderen gedurende een cyclus. De

waarden van y zijn beperkt tot -1 <. y <1 •

ladera in-t-egrat-or----bev-a-t-t-v/-ee-re-gi-s-tln's, een -1 -regi s tar en een R-re

gister. Het Y-register accumuleert de waarde van y, d.w.z.

i
y 1 = Y0 + h 2 L (.~y ) s

s=1

waarin y de beginwaarde van y is en L(6Y) de algebraische som vano s
de secondaire ingangssignalen.

De integrals waarde wordt geaccumuleerd in het R-register, d.w.z. ge

durende de 1s cyclua wordt Y
i

bij de inhoud van het R-register opge

teld, afgetrokken of genegeerd,afhangend van de waarde van AX.

Ala de capaciteiten van het R-register voldoende groot is, dan is de

inhoud van het R-register na de i 9 cyclus

i x.
+ L (AX) s Ys = Ho + f ydx

5=1 X
1

waarin R de begimvaarde die in het R-register staat geschreven aan
o

duidt.

Ala we een differentiaalvergelijking willen oplosssn, dan zullen we

integratoren onderling moeten koppelen. Dit heeft slechta zin ala de

integrator in staat zal zijn sen uitgangssignaal te leveren en weI

sen signaal dat representatief is voor de integrale waarde.

In digitale technieken wordt de informatie gekarakteriseerd door het

al of niet aanwezig zijn van sen signaal. Dit betekent dat het aan~

tal uitgangssignalen (die ean van tevoren bepaalde waarde h
3

hebben)

binnen een bepaaide tijd representatief kan zijn voor de waarde van

de integraal. Een uitgangssignaal kunnen we eenvoudig verkrijgen door

de oapaciteit van het R-register te beperken. Een eventuele carry die

butten de registeTcapacitei~valt (een "overflow" genaamd) is dan een

maat voor de waarde van de integraal. Noemen we hat uitgangssignaal

AZ dan

i
Hi :0 R + L {Yk (c1x)k - (.1Z )k} dus

o k=1

R
i

... Ri _1 + Yi (Ax)i - (6Z)i---- --------~

(Az)i = Hi _1 + Yi(6X)i - Ri
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Deze ~z-output kan dienen als secondaire input voor een andere inte

grator (dan dient R als de y-waarde van die integrator) of als primaire

input.

--------

R-register

overloop
register N bits

N bits

register

Figuur 1-2.
Blokschema van een digitale
integrator.

Een blokschema van de integrator in zijn meest eenvoudige vorm kan dan

worden gegeven ala in figoI-2.

In hat beschreven integrerende systeem wordt de waarde va.n de integraal

benaderd door een som van rechthoekige blokjes.

Er bestaan andere benaderingsmethode die weliswaar gecompliceerder zijn

en ingewikkelder apparatuur vereisen, doch grotere nauwkeurigheid

pretenderen. We noemen hiervan de benaderingsmethode volgens de

trapeziumregel~ die in vele moderne D.D.A.'s is toegepast. Dan wordt

de integraalwaarde benaderd met een som van trapezia. In verband met

de eenvoud wordt door de machine waarvan hier het ontwerp besproken

uordt rechthoekige integratie toegepast. De functie y = f(x) (fig.I-3)

wordt benaderd zoals is aangegeven, terwijl het verloop van de be

rekening genoteerd staat tabel 1.

Het in de literatuUT gebruikelijk symbool voor een digitale integrator

wordt weergegeven in fig.I-4.



y

-8-

2 4 6 8 10 x

Figuur 1-3.
Rechthoekige integratie.

cyclus y Yi (AX) i (fl z) . R. LAZ i~ ~

0 0 0 0 0 0

1 0 2 0 2 0

2 0 2 0 4 0

3 1 3 0 7 0

4 1 4 1 1 1

5 1 5 0 6 1
6 1 6 1 2 2

7 1 7 0 9 2

8 1 8 1 7 3
9 1 9 1 6 4

Tabel 1
Voorbeel van de rekenwijze van een
integrator in het decimale talstelsel.

dx

Integrand

~--~dz

dy

Figuur 1-4.
Symbool van een digitale integrator.



-9-

c. Interne Organisatie van een D.D.A.

Zoals reeds eerder is opgemerkt bestaat een D.D.A. uit een aantal inte

gratoren (waarmee men zoals we later zullen zien ook ander.R_o-p-e.x&-ti~e!-Esr----

dan-ln-t-e-grererr-kan ve.rricliten) -d~-o~-;-rli~~--;;kOPP~ldzi jn op een

wijze die afhangt van het te behandelen probleem.

Er zijn vele manieren am een D.D.A. te organiseren en met betrekking

tot de aard van de organisatie verdeelt men de machines in twee hoofd

groepen.

Simultane type

redere integrator heeft een

eigen rekeneenheid die ge

lijktijdig opereren der in

tegratoren mogelijk maakto

1 iteratieperiode : 1 inte

gratiestap ... constant, on

afhankelijk van het aantal

integratoren dat voor het

oploBsen van een bepaald

probleem gebruikt wordt.

Sequentie type

De integratoren hebben een gemeenschappe

lijke rekeneenheid en een centraal geheugen

De y en R getallen paren worden in succes

sie van het geheugen naar de centrale reken

eenheid gebracht om de rekenoperatie te

ondergaan en teruggevoerd.

1 iteratieperiode = totale tijd, nodig om

de rekenkundige bewerkingen der integratore

achtereenvolgens te volbrengen ... Nt

N = aantal ingeschakelde integratoren

(hangt van het probleem af)o

t = integratieperiode van een integrator.

Elk van daze machinetypen heeft z~Jn voor- en nadelen. ZO heeft de

simultane D.D.A. altijd dezelfde iteratieperiodeduur. Bij de sequentie

machine rteemt de iteratieperiodeduur lineair toe met het aantal inte

gratoren dat gebruikt wordt, dus de machine is aanzienlijk langzamer

voor meer oomplexe probleem (heeft dUB een geringere bandbreedte:

zie later). Daar staan echter weer de geringere kosten van minder uit

gebreide apparatuur tegenover.

Met betrekking tot de wijze waarop de rekenoperatie verricht wordt, kan

men D.D.A.'s verder onderverdelen in serie- en parallelmachines. Het

zal duidelijk zijn dat het laatste machinetype sneller is. Voor de bouw

van zo'n machine is echter aanzienlijk meer materiaal vereist terwijl

men een zekere vrijheid in de keuze van de woordlengte verliest •

.De integratoren worden direct met elkaar gekoppeld bij de simultanfL __

~e--. Men ho-e-f't namelrjlC aUeen te- ~o~gen voor transport van de
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overflow, die bij alle integratoren op hetzelfde tijdstip aan de uit

gang verschijnt. Deze werkwijze is schematisch aangegeven in fig.r-5.

Het programmeren van een sequentie D.D.A. is gecampliceerder. Daer

de rekenkundige..-be-w-e.-~-nge-n-li-er--tnt"egratoren e:chteree;;';olge-~~ -~~da.an

worden, verschijnen de overflows niet gelijktijdig. Zij zullen dUB

naar eengeheugen gebracht moeten worden am op het juiste tijdstip

weer gelezen te kunnen worden (zie fig.I-6).

Figuur I-5.
Informatieverwerking bij ean
simultane DoD.Ao

p

detectie detectie detectie
en trans en trans en trans
port van port van port van
overflo>1 overflow overflow

/ / /
a11e 9.11a alle
1ntegra- integra- integra-
toren in toren in toren in
bedrijf bedrijf bedrijf

1 2 3..
iteratie eriodE

bedrijf
integra
tor 3

det.
over~

flow

I----------r/
bedrij:f
integra
tor 2

det.
over
£low

~----r/

date
over
£low

bedrijf
integra
tor 1

,/ /"" /v ,/
,/'

/
baal haal haal

/ix&/iY ~&1iY /ix&/iY
voor 12 voor I voar 143

it Cl r a. tie pel i 0 d e
"---------- ----- -

----------
---- - -----------

Figuur 1-6.
Informatie verwerking bij
een sequentie D.D.A.
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D. Precisie en Bandbreedte.

Dit zijn karakteriserende grootheden voar de machine.

De preeisie is een parameter die groter wordt als de nauwkeurigheid

waarme.e_-e.ell--g-p()-e-th-e-td--ge~senteerdw-o-rdf-toen;emt--;~k~~-'d~~~:---

definieerd worden met behulp van het aantal bits dat gebruikt wordt.

Van een grootheid die door N bits gerepresenteerd wordt is de preeisie

gelijk aan 2N• Het is veratandig om de precisie, zo gedefinieerd,

te onderscheiden van de nauwkeurigheid, daar de laatate ook van andere

faetoren afhangt.

De bandbreedte van de machine wordt bepaald door de harmonische fune

tie met de grootst mogelijke precisie en de maximale frequentie die

men met twee integratoren van de machine kan genereren.

De relatieve grootte van de differentiaal ~y en de iteratietijd T

bepalen de maximale snelheid van de verandering ~ van een afhanke

lijke variabele.

Voor een sinus met maximale precisie is de maximale freauentie w- m
die gegenereerd kan worden

waarbij aangenomen is dat het register over N

significante plaatsen beschikt en we het tweetallige talstelsel toe

passen. Het produkt van precisie en bandbreedte is dus een machine

constanta: 1/2ITT. Bij sequentie machines is de iteratietijd T = Nt

(zie blad 9). Als nu de rekenkundige bewerkingen in de integrator

van een simultane D.D.A. op dezelfde wijze worden uitgevoerd, dan zal

de bandbreedte van de laatste bij benadering een factor N beter zijn

dan die van de sequentie machine.

Een andere factor die de bandbreedte beinvloedt 9 is de tijd die nodig

is om twee bits bij elkaar op te tellen. Bij aIle maehinetypen is de

integratietijd omgekeerd evenredig met de klokfrequentie.

E. Bespreking van de afrondfout en realisering van het uitgangssignaal.

Zoals uit het voorgaande is gebleken? bestaat de taak van de inte

grator uit het op het juiste tijdstip produceren van een overflow •

.We zullen daarom nader beschouwen hoe de overflow tot stand komt

enllte-de-aan-d:e---nand-vaneen foutendiscussie bepalen welke betekenis

er aan de overflow gehecht moet worden.
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Opgemerkt. is reeds dat de waarde van y beperkt is tot -l(y<+l en

dat we de capaciteit van het R-register moeten beperken om een out

put-a±gnaal te kunnen verkrijgen. We krijgen een maximale output-
----- ----

_____ snelhei_d_als--we--de-ea-pa-c-i-t-ert---van ner~::r-e-glster-ge1ijk maken aan

de capaciteit van het Y-register. Nu is de inhoud van het R-register

in wezen een restje dat het gedee1te van de waarde van de integraal

representeert dat niet als 6z-output-signaal getransporteerd is, en

volgens de zojuist gedane aanname en het beschreven rekenschema

waarden zal hebben die liggen tussen -1 en +1. Deze rest is de afrond

fout van z. Een 6Z output-signaal kan slechts dan gegeven worden

als de absolute waarde van de rest gelijk wordt aan 1 of deze waarde

overschrijdt.

De grootte van de afrondfout kan echter begrensd worden door een

output-signaal te genereren indien de absolute waarde van het getal

in het R-register groter wordt dan of gelijk wordt aan 0,5. Bij hand

having van de conceptie zoals die tot dusver beschreven is, kan de

overflow, die vroeger automatisch door de carry ontstond, nu slechts

verkregen worden door expliciet aftrekken toe te passen.

Dit doen we dUB als Yt + Rt~ 0,5 of als Yt + Rt ~-0,5.

We illustreren dit voor uitsluitend positieve getallen aan het volgende

Yoorbeeld.

niet afgerond

Ro o~oo

Yl 0,76

0,76

LAz '" 0
fout '" 0,16

R1 0,76

Y2 0,81

0,57

LAz = 1
fout '" 0,57

afgerond

0,00

0,76

0,76

LAZ = 1
fout =-0,24

0,16 - 1 -0,24
0,81

0,57

'f...Az = 2
fout =-0,43
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In dit geval kan het expliciet aftrekken eenvoudig omzeild worden door als

beginwaarde in het R-register 0,5 te schrijven.

Indien we met positieve getallen te maken hebben, w~rdt~t Az~uLt~an~~-----
----_." - ---.. ---- --- _._-_._-_._----~-----

-------.:l-tgnaaI verzorgd door de carry, die nu automatisch optreedt indien de in-

houd van het R-register, afkomstig van de berekening, de waarde 0,5 bereikt

of overschrijdt.

We willen een negatieve Az-output als R ~-0,5. We moeten dan echter -1 af

trekken. Dit is echter niet nodig als we het 10-complement van y gebruiken

als het produkt y x negatief is. De som van de Y en R registers is dan

(1 + yt)+(Rt + 0,5) - Yt + Rt + 1,5. Een.output-signaal willen we dan als

deze som kleiner is dan 1, d.w.z. R
t

+ Y
t
~-0,5.

Daar nu geen automatische carry optreedt, fungeert de toevoeging van +1,

ontstaan door het gebruik van de complementaire vorm van y, als correctie

van het te genereren output-signaal. Deze rekenwijzen wordt als voIgt ge-

illustreerd:

R 0,50 0,50
0

Y1 = 0,76 0,76

0,26 0,26

LM.: = 1 Lllz .. +1
fout =~0,24

R1
.. 0,26 0,26

:12 .. 0,75 0,75

0,01 0,01

Lf.Z '" 2 Lllz '" +2
fout =-0,49

R2 = 0,01 0,01

Y3 =-0,74 -0,26

-0,73 0,27

Lf.Z = 1 Lllz .. +1
fout =-0,23

-0,73 + 1 = R
3

." 0,27 0,27

Y4 =-0,75 -0,25
~--

-

-0,48 0,52

Lllz = ° Lf.z °fout ... 0,02
-0,48 + 1 • R

4
= 0,52
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De regela .oor de waardebepaling van ~z samenvattend:

1. y~x is positief. Een carry op de meest significante plaats bete-

kent dat Rt + Yt ) 0,5, dus ~z ... +1. _

------G-e-en--carr;y:Rt+-Yt-(U~'--_;-dus-!:J.Z -;.-- o. ---

2. y~x is negatief. Geen carry op de meest significanta plaats bete

kent dat Rt + Yt ~-0,5 , dUB ~z = -1. WeI een carry zegt dat

Rt + Yt),,-0,5 , dus!:J.z", o.

We marken hierbij op dat het taken van de restwaarde geen rol speelt.

De inhoud van het R-register is dan ook altijd positief. Verder is

het van belang dat dezelfde regale eo beweringen gelden indian de

rekenkundige bewerkingen worden uitgQvoerd in hat 2-tallige stelael.

Aan de hand van de zojuist gsnoemda regele is het mogelijk met behulp

van de truth-table de logische schakeling te bepalen die het ~z-uit

gangssignaal genereert. Daartoe gaan we uit van de volgende defini

ties: Een positiGf gatel ~ordt aangegeven door een 0 op de meest sig~

nificante pleats, sen negat1@f getal staat in de twee-complementaire

vorm en wordt herkend aan de 1 op de meest significante pleats.

We krijgen dan voor hat uitgangssignaal

0 1 0 1 0 1
T T T

0 0 00 01 0 0 0 0 0 0 0 1

0 1 11 00 0 1 1 0 0 1 1 0

1 1 00 01 1 1 0 0 1 1 0 1

1 0 11 00 1 0 1 0 1 0 1 0

a. Ibzl b. T
l1Z

CO It.zl

Tabel 2.
Functietabe11an. -- -------

overloop-van--h-et --R--r-:egist~~~---·
-----_._-

---0 a
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De functietabel voor z wordt dan als tabel 2a. Voor het karakteriseren

van de drie waarden die z kan aannemen zijn minimaal twee binaire ge

heugenelementen zoals b.v. flipflops noodzakelijk. We splitsen daarom
---

___~d~e func~.i-e~abe-l-i-n---een-t--a.-ber-vo-o-r--d"e~e}{eriTIIpflop [tab-el -2bY-;~~~n

tabel Toor de flopflop die z aangeeft (tabel 2e).

Uit tabsl 2b voIgt:

T - - T T C + T T C = (Tv~ TAX)C6.z y bX Y ax ~ u

Uit tabel 20 voIgt:

Ala we T &T m P noemen, dan isx y

l6.z I .. PC + PC = P ®C,

Verder dient nog opgemerkt te worden dat het uitgangssignaal altijd

gelijk moet zijn aan nul indian l6.xl = o.

F. Het rekenen met positieve en negatieve getallen in het binnire tal

stelael zoals dat toegepast wordt in de integrator en detectie van de

overloop van het Y-register.

De Yoorstelling van positieve getallen in het tweetallige stelsel

wordt Yolledlg bekend verondersteld. Indien men ook met negatievG ge

tallen wilt gaan werken~ dient het teken apart te worden aangegeven.

Voor y en bx zijn reeds definities gekozen, die verder gehandhaafd

zullen worden. Het optellen en aftrekken van positieve en negatieve

getallen kan algebralsch altijd gereduceerd worden tot het optellen

van een positief of een negatief getal. Ditzelfde kan

men rekenkundig doen door ale men een negatief getal moet optellen, het

complement van dat getal te nemen, waarbij men, indian men binair 'rekent,

nog de keuze h_e.e.f.t-tus-sen--he-t--e-en--en----he-t-twe-~e-omprement.In ons --geval,

waar een serie-opteller zal worden toegepast, geeft het twee-complement

de minste oomplicatiee.
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Ala we genoemde definities toepassen en voor de tekenbit volgens de con

ventiee de meeet significante plaats reserveren dan betekent een 0 voor

bina1re getal dat het getal positief is en een waarde heaft die het ge-

____t-=al_v.o~.gens_he_t_zu-i-ve-r--bi-na.-i-re-co-d-e-ri-"ngssy-steem aa.ngeeft. --Een -1--op--de ---
meest significante plaats van het getal betekent dat het getal negatief

is en in twee-complementaire vorm staat. Met de tekenbit kan gerekend

worden ala ware het een normale aignificante bit.

We willen nu onze aandacht wijden aan het optellen van de getallen y en

de volgende gevallen moeten onderscheiden:

De tekens Ty • d en T =/3 moeten ook in rekening gebracht worden, zodat
llY

we in totesl 12 gevallen onderscheiden.

Het is van belang dat de som van Y en ~Y de capaciteit van het Y-ragisteI

waarin het nieuwe resultaat komt, niet wordt overschreden.

Indian dit wel het geval is, zullen rekenfouten ontstaan, die gesignaleerc

moeten worden. Uit het volgende blijkt dat men de overloopdetectie kan

uitvoeren aan de hand van een tekenbit-controle.

> r:/.. /3 qualifiCEl,tie 8ntlYOOI'dIyl .<I~YI

1- > + +

2. ... + +- echte overflow ala 6 '" 1 alarm ll:: 001 = rip rf
~. < + +

4· > + ~ 1 die buitan registercapaciteit valt weglaten,

5· '" + ~ dan antwoord juist.

6. < + - antwoord direct goed.

7· > - + antwoord direct goed.

80 = - ~ 1 die butten registercapaciteit weglaten, dan

9· <- - + is het antwoord juist.

10. > - - echte overflow indian 0= o. Er treedt altijd

11 • ... - - een 1 op die buiten de registercapaciteit valt

12-.<E--- en weggelaten moet worden-~-Alarm--;';110 a d(3 cf •--..-------

Tabel 3.
Voorwaardan voor het op
traden van een overflow.
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De verschijnselen die kunnen optreden gaan we na voor aIle geva11en

zoals die opgesomd zijn in tabel 3. De geval1en 1, 2,en 3 zijn reken

kundig hetzelfde. Ale het aantal significante plaatsen en de _E~aat~ _

---YTo-or-d-e-teK:en'tiit bfnnen -deregistercBpa.o-itelt- vallen, dan verloopt

de berekening zonder complicaties. We laten dit zien aan de hand

Tan Toorbeelden en gebruiken hiervoor geta11en met vier significante

plaatsen, waarvoor een tekenbit staat.

Vb. dec1maal binair

+3 0 :0011,.
.:t2.+ 0 : 0101

I +
+8 0 :1000

We zien dat getalwaarde en tekenbit correct zijn.

Hebben we echter meer dan vier significante p1aatsen nodig om het

antwoord te achrijven, dan treedt een rout op ter plaatse van de

tekenbit: de uitkomst zal door de machine als een °negatief getal

geinterpreteerd ~orden.

+ 8

+11-+
+19

o ; 1000
I
I

o : 1011
I

1 i0011
+

Fout is due de tekencombinatie d.j30 <:I 001.

Geval 4 levert altijd een posit1eve uitkomst. Ale we de 1 die bui=

ten de regietercapaciteit valt altijd zonder meer weglaten~ is het

antVioord jUist.

+13

=-l +
+ 6

o ; 1101
I
I

1 : 1001
I +

10;0110

In geval 5 krijgen we altijd de uitkomst 0, ala we de 1 die buiten

de registercapaciteit valt weer weglaten.

+ 9
-_._---'-~-------- ---

.::....2 +
o

o : 1001
________. 1 --- - -- ~

I

1 : 0111
, +

1 a ! 0000

o .- - --- 0--
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In geTal 1 krijgen we hetzelfde reaultaat ale in geva1 6, 8 is

hetzelfde geTal ale 5 en 9 hetzelfde als 4.
Ook de geva11en 10, 11 en 12 zijn rekenkundig hetze1fde. Hier treedt

___,aLtiJd--een-l--o-p-4-i-e-bu-1-ten--d-e-rl!gi-st-E!rCapac1teft-val t en weggela ten

moet worden. Ala we Om de absolute waarde Tan het antwoord te kun

nen schrijven meer dan vier bits nodig hebben, treedt een fout op

ter p1aatse van de tekenbit.

Vb. -8

.:2.+
-11

1

1

1 1

: 1000
I
I

: 1101.
; 0101

+

Dit resultaat wordt ale we de 1 op de meest significants plaata ~eg

laten inderdaad a1s -11 geinterpreteerd.

-8

..:.2.+
-17

1 : 1000.
I

1 ~ 0111
I +

1 0 : 1111

Dit antwoord wordt door de machine als een poeitief getal opgewat

en is due fout. Fout is daarom de tekencombinatie d(36 = 110.

De resultaten zijn samengevat in tabel 3. Samenvattend concluderen

we dateen alarmsignaal gegeven moet worden indien we voor dj3d de

combinatie 001 ot 110 krijgen.

-- ------ --- ~-~--- ---- -- --- ----- -- --- ----------_._---
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HOOFDSTUK II

Ret geheugen voar de D.D.A.
------------- ------_._- -- --- ----- - ------------

o

stroom

-B o
b. De werkelijke vorm van de

hysteresislus.

-I :
0,

I

I
I
I
I
I
J
I
I
I

m

a. Geidealiseerde rechthoekige
hyeteresislu8 van een ferrox
cube geheugen kern.

induotie

+8 0 1

stroo

-'0 +'0

0
-8 0

A. Algemene besohouwing.

Het ligt 1n de bedoeling om integrator81. te bouwen met een register

oapaciteit van zestien bits, waarbij de tekenbit is inbegrepen.

Men kan nu voor het Y en het R-regiater van de integrator twee af

zonderlijke flipflop-echuifregisters gebruiken. Dit is een eenvoudige

oplossing die echter tot aanzienlijke materiaal- en ruimtekosten aan

leid1ng geeft indien men een groot aantal integratoren gaat bouwen.

Een goedkopere oploseing bestaat dan in de vorm van het kerngeheugen.

In kerngeheugensvordt de informatie bewaard in ringetjes (kernen) die

gemaakt z1jn van een keram1sch ferromagnetisch materiaal.

inductie

+8~0!--_7'

Figuur II-I.

Ale zo'n ring eerst in de verzadiging wordt gestuurd, terwijl daarna

de bekrachtlg1ng wordt weggenomen, kan de inductie slechta de waarde

+B of -B aannemen, afhankelijk van de riohting van de uitwendig aan=
o 0

gelegde bekracht1g1ng. (figuur I-la geeft de geldealiaeerde rechthoekige

hysteresislus. Figuur I-lb geeft een meer reele vorm va~AE:! lus~ In he_ide-
--_._------_._.-------_._---_._----

figuren zijn de twee mogelijke toestanden aangegeven~.

Ala men nu b.T. de toestand +Bo 1t1" noemt en de toestand -Bo "0", dan

is de kern gesch1kt geworden om informatie te bevatten in de vorm van
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op een ander tijdstip weer over de

informatie te kunnen beschikken.

Een "1" kan men schrijven door een

bekrachtigingsstroom in tegengestel

de richting toe te voeren, een "0"

sohrijft men door de bestaande toe

stand te handhavenp dUB door geen

bekrachtigingsstroom toe te voeren.

uitgangs=
spanning

Figuul' II-2
Het lezen van de kern.

bekraohtiginge
stroom

een bit. De informatie wordt uit de kern gelezen ·door een bekrachtig1ng

aan te brengen dusdanig dat een kern die zich in de "1" stand bevindt,

omklapt naar deltO" stand, zodat een omklappende kern een spanning in-
--------------

-------du-e-ee-rt-i"n-een-dra-a;-<I-"u.-i-e--d-oor ere opening van de kern gestoken 1s. Een

kern die reeds in de "0" stand was, zal niet omklappen en daarom ook

geen spanning in een draad kunnen induceren (zie fig.II-2).

Het lezen van kernen brengt met

zich mee dat de informatie verloren

gaat. Immers na het lezen bevindt

de kern zich altijd in de "0" stand.

Men zal de informatie a1 dan niet

geuijzigd terug moeten schrijven om

Uit fig.II-l ziet men dat de be=

krachtigingsstroom de waarde 1
0

moet overschrijden om de magnetisatie van

de kern te doen omklappen. Deze eigenschap maakt het ons mogelijk om

uit een groot aantal kernen een kern te seleoteren. Men rangschikt de

kernen op de wijze van elementen in een matrix (zie fig.II-3). Men steekt

nu door elke rij kernen sen draad, evenale door elks kolom, zodat door

iedare kern twee draden gaan. Selecteert men nu een rij en een kolom en

voert men door de betreffende draden een stroom ter grootte iIop dan zal

door slechta een kern een stroom I gaanp zodat aIleen de geselecteerdeo .
kern kan omklappen, afhankelijk Yan de stroomrichtingen en de richting

van de reeds aanwezige kernmagnetisatie. De selectie vindt dUB plaats

met behulp van de coinoidentie van twee stroman. Geheugena waarln de

Kernen op deze wijze geseleoteerd worden, noemt men bitgeorganiseerde

geheugens. Men kan ook een hele rij kernen gelijktijdig uitlezen. Dan

is oofncidentie van stromen niet noodzakelijk, als de bekrachtiglngs

stroom door de draad maar groot genoeg is. Deze selectiemethode wordt
------------- -------------------- -------

toegepast b1j woordgeorganiseerde geheugens.
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Welk van de belde systemen de voorkeur verd1ent, hangt o.a. af van de

capaciteit van het geheugen en de toepassingen waarvoor het bestemd is.

----------~-

B. Ret gebouwde geheugen.

Daar de te bouwen rekenmaohine van het simultane type zal moeten zijn

en de rekenoperatie in serle u1tgevoerd wordt, ligt het voor de hand

om een woordgeorganiseerd geheugen te ontwerpen. Gekozen zijn geheugen

matjes die 32x32 kernen bevatten (zie fig.II-3).

Figuur II-3
Geheugenmatrix.

Een rij kernen in de x-richting Yormt dan een woord van twee en dert1g

-----l.b-~ts--aat ge1ezeh--ICan wor<ren-dooreen- voldolmd- grotestroo~doo~~~~ge--

meenschappe1ijke draad door de kernen. Daar de integrator twee registers

bevat, is de capaciteit van een matje toereikend Toor zestien integra

toren.
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De kolommen in de y-richting bestaan eveneena uit twee en dertig kernen,

waarvan er slechta zestlen benut worden. De overige kernen worden ge

reBerveerd voor een eventuele uitbreiding van de woordlengte.

__-----""D.tLgeh.eugenma-t-r-i-x-bevat- -i-n-d-e-x--ri--crrtrn-g-e~l1-ctraad -voor-de 1ee s s t room- --
II en een voor de schrijfstroom I .x ex
De echrijfstroom is in richting tegengesteld aan de leesstroom. In de

y-richting 1s een draad nodig voor d~ digitschrijfstroom I , die het8y
mogelijk maakt een "0" of een "1" te schrijven en een draad waarin een

~mklappende kern een stroom kan opwekken: de leesdraad. Door een kern

gaan dus twee x en twee y-draden (zie fig.II-4).

«
leesdetector

5,

+ +

Figuur 11-4
De ligging van de draden door een
kern en de richtingen Van de lees
en Bchrijfstromen.

Uit het voorgaande blijkt dat we twee operaties moeten verrichten, n.l.

lezen en nadat de informatie een bewerking heeit ondergaan, schrijven.

Voor sen bepaalde kern gebeuren deze operatiss direct na elkaar, d.u.z o

ala een woord wordt gelezen, dan wordt het al dan nlet gewijzigd terug

geschreven voordat er een nieuw woord gelezen wordt. We kunnen dus spreken

van een lees-schrijfcyclus.

Hoe deze cyclus uitgevoerd wordt, lichten we in het volgende toe.

Figuur lr~ygeef'tae gescnematiseerde hysteres-iskrom~e-;~er, al~ui~---

figuur II-I. Lezen geschiedt door de Winding te bekrachtigen met een



stroom I lx • Ale we ar van uitgaan dat de kern zich in de "1" stand be

Tindt, dan zal de magnetisatie omklappen van de waarde B nasr -B via
o m

het gedeelte Bo A-Bm van de Ius. Voorwaarde hiervoor is dat de leeastrooID

in grootte op zijn minst gelijk is san I of deze waarde oversehrijdt.o _

hrijf 1

hrijf 0

stroom

sx s y

induetie

0 C

10 +1 0

A B

~ se
'sx

80

I + I

stroom

i d tin uo e

0 8 0 C
1

10 +1 0

0
a:A 8 0 B

I
I

I lees

It

Figuur II-5a
Lezen

Figuur II~5b

Schrijven

Is de stroom kleiner dan 107 dan zal de magnetisatie van de kern niet om~

klappen. Hiervan maken we gebruik bij het sehrijven (fig.II~5b). We

sturen dan altijd een sehrijfstroom I ~ die we niet groter neman danex
tIo om gedeeltelijk omklappen van de magnetisatie te voorkomen. Ale we

sen "0" willen achri jvenp sturen 1;1e geen schrijfstroom in de y~richting.

Willen va sen "1" schrijven7 dan eturen we in de y-richting gelijktijdig

met I een stroom I ,die we eveneena ter grootte iI nemen. Een
SX sy 0

groters ~a~rde is niet toegaatsan omdat anders de magnetisatie van

andere kernen in de betreffende kolom gedeeltelijk kan omklappan.

De atroomrichtingen zijn aangegeven in figuur II~4.

Het pula=tijd diagram voor deze bewerkingen vinden we in figuur I1-6.

Bier lezen we 8erst een kern en schrijven daarna een "0" terugp ver~

volgens lezen we
coincidentie van

T
3

+ T
4

zijn nu

In het geheugen

oen 'Volgende kern en schrijven dan een "l" terug door

de stromen I en I • De tijdaintervallen Tl + T
2

enax sy
beida een lees=schrijf cyclustijd.

zijn toegepast de 6C1 kernen.

Deze kernen moeten we lezen met een stroom van minstens 500 mAo De schrijf

stroom bedraagt 275 mAo Op de leesdraad kunnen we dan pulsen verwachten

die groter zijn dan 36_!!V~ (1) __ ~_____ __ _ _

De lees- en schrijfstromen worden gesehake1d met behulp Van getransistor1

searde drijverschakelingen, die geselcteerd worden vanuit de centrale
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---------
~- --------------- - ------ .------- -~--- --- - ----------~-

I I

I Sy,I-----+---+----+-,I'-----'1

lees schrijf lees
"0'

schrijf
"1"

Figuur 11-6
Ret lezen en schrijven
van de ferriet-kern.

besturing. De signalen die op de leesdraad gernduceerd worden, worden

gedetecteerd door de leesdetector. vanwaar de informatie naar de op

tellers gevoerd wordt. Hoe de geheigendraden met de diverse scbakelingen

verbonden worden, zien we in fig.II-7, waar sen geheugenmatje met bij

behorende apparatuur getekend is. Het is mogelijk om de geheugen capac1

te1t uit te breiden in horizontale riohting door meer geheugenmatjes te

g~~ruiken. Men moat dan de x laes- an 6chrijfdraden doorverbinden. Dit

1a getekend in fig.II-8.

,,--------
'"

,-------------

Figuur 11-8
Het doorverbinden van de

-------- geheu8e~j"-.----- ------------



Selectie

en

Besturing

-25-

•
~

-I --, --, -.
--, --, --,

• •
.,

~ -.
-. --,

Figuur II-7.

Opbouw van het kerngeheugen en koppeling

met de integrerende schakeling.

II II II II II II
II II II II II I (
I ( II II II II II

I' II II II II II

II II II II II II

"
II II II II I,
~ I~ II

31

II "32 • L' L l....- I....- L ~-

"\ '::7 1'1 ';J I~ I~ 1'\tv' I~v

181@ IC~ '~~~9r~
Yn L .L

Int. 1 Yn -
y n+l.yn; Yn+1

r;:""-

y~+r
r n+yn+1=rn

Int. 2

II

II
II
II

I'
II

II
II
11

II
II

II

II
II
II
II
II
II

II

II
II
II
II
II

"

; Drijver voor
leesstroom

; Drijver voor
schrijfstroom

= Digit-schrijfstroom

; Leesdetector



-26-

c;' De drijTerschakeling.

De stroomimpulsen die nodig zijn om het ommagnetiseren van de kernen in

het geheugen te bewerkstelligen worden in moderne geheugens geleverd

---doo~tl'a&&i--et"-6-rs-ehak-el-i-n-gen.-Daarbi-j-zi--jn--d-es t i jgt1.~nae pulsduur --

ven belang.

Voor grotere geheugens is het nodig dat deze schakelingen zich als een

stroombron gedragen. Immers, de draden in het geheugen vormen een impe

dantie met een reactieve component die een ongunstige invloed heeft op

die etijgt1jd van de puIs. Daarom neemt men in de keten meeetal een

serieweerstand Ope Om nu tooh tot de vereiste collactorstroom te kunnen

komen zijn betrekkelijk hoge spannin~en nod1g. Voor de D.D.A. gebruiken

we echter een klein geheugen, zodat de draden kort gehouden kunnen worden.

Een spanning van 12 Volt bleek voldoende.

Figuur 11-9 geeft het principeschema van de drijver. Daze schakeling sc

sohake1t zowel de 1eesstroom I 1x ala de echrijfstroom lax en is eigen

11jk opgebouwd uit twee overeenkomstige schake1ingen, die symmetrisch

zijn getekend t.o.v. de +12 Volt-1ijn. Voor de 6Cl-kernen moet de 11x

drijver in staat zijn pulsen te leveren die voldoen aan de volgenda

eisene stijgtijd t r = 0,2;US; pu1sduur t d 2;US; 1m m 500 mAo (zie

fig.II-IO) (In daze gegevens is sen tolerantie van 10% toegestaan).

Een lees-~chrijfcyc1us zal dan minstens 5;US moaten duren.

De kern 1evert dan pulsen op de leesdraad die voldoen aan de door de

fabriek gespecificeerde waarden.

stroom

tijd

I m I---..p::a-------......
0,9 I m

0,1 1m I<..L-------JL-- --'-- _

Figuur II-10
stroompuls voor het ommagnetieeren
van sen fGrrietgeheugenkern.

Om een groter "1" signaa1 op de leesdraad te krijgen is voor I Ix een

stroom van ca. 650 mAo gekozen. Daze stroom kan geschakeld worden door

een 2 N 1309 transistor die een piekstroom van 1 A mag hebben en daarbij
----~------

een '~~-heeft. Dit houdt in dat we gedurende bijna 2,5/us een

basisstroom van meer dan 30 mA aan de basis moeten kunnen leveren. Om

echter de nodige flanksteilheid te verkrijgen, moeten de tranaistoren



T! en r • trafo - kerntype K 52824012_
t min. 3000
prim. 45 wnd.
sec. 7 wnd.

10k

-12 V

9kl 10k

I -- ---- ----

J1.. 10 k pf

2NL.1L. II
2N1309 1+

10~f 22 k t. 7 k 15.nlW

I+12 V f\)

-J
•

l, 3.n
-

22k t.1k
2N1309

-12 V

330 pf

Figuur II-9

Het principeschema van de drijver voor lezen en schrijven.

AIle weerstanden zijn 0,25 W indien n et anders aangegeven.
Bij de digit-drijver is de capaciteit ~an de ingangstrap

220 Of '" ,. _"too' In do "Ii""'!, 4) it. 5 ,.
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OTerstuurd worden. Dit betekent dat het z.g. "hole-storage"-effect, dat

toeneemt met de basisstroom, storend kan gaan optreden. Met name de af

Taltijd kan aanzienlijk toenemen, hetgeen hinderlijk is, daar de lees-
-------

----~se~jfcyolustija-h1Leraoorgroter wordt, terwijl een langere pulsduur

voor het omklappen van de kernmagnetisatie niet meer van belang is. Men

zal dUB maatregelen moeten nemen om het hole-storage versohijnsel, dat

van transistor tot transistor varieert en een aanzienlijke spreiding

Tertoont, binnen de perken te houden. Men kan dit bereiken door zodra de

stroom naar nul moet terugkeren de resterende lading uit de basiB te

zuigen. Daarom wordt de basis van de Bchakeltransistor vaak met de

voorgaande trap gekoppeld via een tranBformator~ Deze heait de neiging

om de ingangspuls te differentieren (zie fig.II-ll). Tijdens het af-

.---------(~~~~+--- - --

Figuur II-II.
Reductie van het hole-storage
verschijnsel bij de drijver
transistor.

vallen van de ingangspuls komt dan over de basis-emitterovergang van de

trans1stor sen positieve spanning ta staan die de ongewenste elektronen

in de basis wegzuigt 9 waardoor de transistor snel dioht gezet wordt.

Het tO$pass~n van Gen puIstransformatortje levert one bovendien~ nog

het voordeel dat we eenvoudig stroomversterking kunnen verkrijgen door

het aantal eeoundaire wikkelingen kleiner te kiezen dan het aantal

primaire. De stroom die door de voorgaande trap geschakeld moet worden,

hoeft dan niet groter te zijn dan 10 mAe

De drijvers worden geseleoteerd vanuit de centrale besturing, d.w.z.

door een signaal dat afkomstig is van een flipflop. Deze signalen worden

-------Go"k-ge-bru-i-k~m___andeTe------eenh-e"ctellt-e~turenen mogen daarom niet Zlraar be

last worden. Ook hebben we een stuursignaal met een korte stijgtijd nodig,

zodat we eerst een vermogensversterklng toepassen en gelijktijdig een

etljgtijdverbetering bewerkstelligen. Hiertoe schakelen we een transistor
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als in fig.II-12.

+

Figuur 11-12
Ingangstrap van de drijver.

Deze transistor is in rusttoestand geleidend. De emitter is met aarde v er

bonden, terwijl de basis een voorspanning heeft die vastgelegd is met be

bulp van de spanningsdeler R1R2 • Deze spanning is slechts weinig nega

tier, want ook de basisstroom loopt door de weerstand RI • Dan i6 een

kleine poaitieve spanningssprong op de ingang a1 voldoende om de tran

sistor dicht te zetten, waardoor de stroom door R
3

0phoudt, zodat de

collector aan de negatieve pool van de batterij komt te liggen: we krij

gen aan de uitgangsklem Gen negatief gaande spanningspula, waarvan de

breedte behalve van het ingangssignaa1 afhangt van de dimensionering

van bet RC-inganganet~erk. De pulsbreedte is binnen zekere grenzen in

stelbaar met behulp van R2•

Ingangspulsen van 8 Volt en een stijgtijd van ca. l/us veroorzaken aan

de uitgang apanningspulsen van 12 Volt met sen stijgtijd van O,2;USo

Deze stijgtijdverkorting kunnen we verklaren door te bedenken dat do

1ngangspuls niet zijn eindwaarde hoeft te bereiken om de transistor

dicht te zetten on er zodoende slechta een gedeelte van de voorflank ge

bruikt wordt. Met het uitgangssignaal schakelen we de volgenda trapo

Deze bestaat uit sen NPN-transistor die de pulstraneformator in de c01

leotorketen heeft en in rusttoestand eveneens geleidend is (zie fig.II 13).

De ~olleotor8troom (en due ook de stroom door de primaire wikkeling van

de transformator) bedraagt dan ca. 10 mA en kan ingesteld worden met be

hulp van de spanningsde1er R1R2 •

De weerstand R4 is opgenomen om de spanning over de transistor en daarmede

de in de transiStor gedissipeerde warmte te reduceren. Een negatief gaande

spanningspuls aan de ingangsklem zet de NPN-transistor plotseling dicht.
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-12 V

---------- -------------

Figuur 11-1 3
Circuit dat de basisstroom
levari voor de drijvertransistor.

De stroom door de ~elfinductie L1 wijzigt dan in een ~eer korte tijd van

10 naar 0 mAo De spanning over L l is in formulegelijk aan 11 ~~. Nemen

we aan dat de schake1tijd 0,2/US is een L1 = 1 mR, dan kunnen we aan de

ingangsklemmen voor de pulstransformator een spanning van ongeveer 50 Volt

verwachten, indien ~e secundaire wikkeling onbelast is:

Ala de drijvertransistor is aangesloten, bedraagt de reele primaire

spanning ongeveer 20 Volt~

De basisapanning en -stroom zijn dan als weergegeven is in fig.11=14.

De diode en de weerstand over L l dienen slechta om ongewenste tri11ingen

te dempen.

Daar gedurende de gehele stroompulsduur voldoende basisstroom geleverd

moet kunnen worden, dient de tijdconstante ~ enkele malen groter ie zijn

dan de gewenste maximale pulsbreedte.

t

Figuur 11-14a
Basisspanning.
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t

Figuur 1I-14b
Basisstroom.

Basisspanning en stroom van
de drijvertransistor.

Figuur 11-15
Leesstroompuls I 1x • t = 2fJs/cm

.------------------
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Figuur 11-16
Schrijfstroompuls I .t=2~skmax

De schakeling kan stroompulsen leveren tot 1 A met een stijgtijd van ca.

0,3;US. Kleinere stromen kunnen sneller geschakeld worden. 20 heeft de

leesstroompu1s van 650 rnA een stijgtijd van 0,20 a 0,25jUs,(fig.II-15)

terwijl de stijgtijd van I , die slechts 275 mA is p ongeveer O,1 5j uSex
bedraagt (fig.II-16).

De leec-drijvar mag een maal gedurende 50 IUS een puIs afleveren van' 2IUS

pulsbreedte. Dit houdt verband met de toegestane dissipatie in de 2 N 1309

en de emitterweerstand waarvan de waarde de amplitude van de stroompuls

bepaald. Stromen tot 400 rnA kunrlen geschakeld worden met een herhalings

fre9uentie van 250 kHz, indien in de emitter een weerstand van 5 Watt

gemonteerd wordt. Dit is van belang van de digit-drijver die de stroom

I achakelt en daarmee een "0" of een u1 U schrijft. Deze moet elke cyclus-
sy

tijd een puIs kunnen ontvangen. De schakeling van de digit-drijver is in

wezen dezelfde ala die voor de andere drijvers. Slechta enkele component en

hebben andere waarden.

Het 1ees- echrijf-systeem, is dusdanig dat de I -drijver altijd gestart
ax

moet worden direct nadat de Ilx~puls afgelopen is. (zie fig.11-6) Daarom

kunnen we de eerate starten op de achterflank van de Ilx-puls. Daartoe is

de ingang van de I -drijver, die gevormd wordt door een serie-schakeling
sx ~....,._=-" ---;-_-:;--~--;;~_---;:;-:---:-=-~:-:------:-;:-----

van een condensator (330 pF) ea een weeratand (1 v.n. Zie fig.11-9), ver-

bonden met de emitterweerstand van de 11x-drijvertransistor. Met het oog
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op flexibiliteit is het verstandig om deze verbinding uitwendig aan te

brengen. Het is mogelijk om de 11x drijver en de I 1y drijver sarnen op

een plaat te monteren die, evenals de standaardschakelingen, in combinatie

met een Varipakrek gebruikt kan worden (zie fig.II-17). Evenzo kan men

twee I -drijvers op een plaat monteren.sy

D. De leesdetector.

De signalen die we op de leesdraad vinden hebben een amplitude die in de

buurt van 50 mV ligt. Deze eignalen kunnen dus niet zonder meer gebruikt

worden om andere componenten, te sturen, maar moeten eerate versterkt

worden.

Een vervelende bi jkomstighe id is ech ter dat we op deleesdraad stoor

signalen vinden die van dezelfde grootte-orde zijn als de te detecteren

puIs. Deze ontstaan doordat de I -schrijfdraad en de leesdraad naastsy
elkaar in het geheugen liggen en zodoende sterk gekoppeld zijn (zie fig.

11-3 en 11-4). Het signaal dat we op de leesdraad vinden is dan b. v. zoals

a

info storing info storing info storing
-I" ~I-I' .,_\" "'

I I I I I I
I I I I I I
I I I I I I
I I I I I I

I
I

"1" "0" :
I

I

t

b

I I
I 1 I
I I I
I I I
I I I
I I I

I I ,
I I I I

t

'-------

Figuur 11-18
a. signaal op de leesdraad.
b. poortstuursignaal.

we-erge-ge-v-en-is-i.-n--f1g. II-'8~en ampli tudedetectie heeft geen zin en we

zullen daarom een sample-circuit in de leesversterker moeten aanbrengen,
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die alleen een signaal doorlaat op het moment dat men werkelijke infor

matie kan verwachten.

I
o~_l~ ,/

naar
versterker

Figuur 11-19
Ingang van de Iees~

detector.

In zijn principiele vorm kan dit circuit voorgesteld worden door een

schakelaar die aIleen gesloten is als nuttige informatie aan de ingangs

klemmen kan verschijnen (fig.II-19).

Via deze schakelaar voeren we het in de leesdraad geinduceerde signaal

naar de primaire ingangsklemmen van een transformatortje dat de spanning

optransformeerd tot een waarde die voldoende is om een transistor ope~

te zetten. .
De schakelfunctie wordt gerealiseerd met behulp van sen transistor, die

een dusdanige gelijkstroominstelling heeft 9 dat hij in ~usttoestand ge~

sloten is (zie fig.II~20). In de emitterketen is dan de primaire trans

formatorwikkeling opgenomen.

Door negatief gaande signalen wordt de transistor geopend.

-12 V 0------------,

5 tuur
signaal

naar
versterker

Figuur II-20
De poortschakeling.

_. --;-__---c- ----

De stuursignalen zijn afkomstig van de schakeling 53 (zie fig.V-3 : be-

sturing). Het principeschema van deze schakeling vinden we in fig.II-21.

De ingangstrap wordt gestuurd door een pulstrein bestaande uit zestien
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pulsen, die afkomstig zijn van de scanner. Deze pulsen bepalen ook het

moment waarop de leesstroom door een geselecteerde draad van het kern-

I----o@

2 1308
I-----O@

33k

Vi o-iI-----l--~
330 pf

--------r====:::::;::::======::::::;::::::=:::::::::O-12 V

Figuur .11-21
Eenheid die het sample-circuit
van de leesdetector stuurt.

geheugen vloeit. De 2 N 1309 transistor wordt door de positief gaande

spanningspulsen dichtgezet, zodat we over de collectorweerstand negatief

gaande signalen krijgen. Een gelijkstroomterugkoppeling-naar de ingang

maakt het ons mogelijk om de pulsbreedte te regelen en op een geschikte

waarde in te stellen. De poart moet namelijk op tijd weer dicht zijn.

De volgende trap levert ons gelijktijdig een vermogensversterking en een

inversie, zodat we de schakeling tevens kunnen toepassen als pulsvormer.

Van de uitgang 15 worden de kloksignalen voor de optellers in de integra

tor afgeleid. Uitgang 13 mag worden belast met vier leesdetectors.

In fig.II-22 zien we het volledige principeschema van de leesdetector.

De signalen op de transformatoruitgangsklemmen zetten, indien een ptpt ge

detecteerd wordt, de 2 N 1308 transistor open en geven dan negatief gaande

spanningspulsen over de collectorweerstand. Over deze weerstand vinden we

echter ook een stoorsignaal dat afkomstig is van de samplex-sturing, maar

in amplitude kleiner is dan de informatiepulsen (zie fig.II-23).
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'1·

Figuur 11-23
Informatiepulsen en stoor
signalen na sampling en ver
sterking.

Niettemin kunnen logische schakelingen op deze stoorsignalen reageren, zo

dat we niveau-detectie moeten· toepassen. Daartoe gebruiken we een transis

tor waarvan de gelijkstroominstelling dusdanig is dat hij in rusttoestand

geleidend is (zie fig.11-24). De basisstroom door R1 is niet voldoende om

de transistor bijna dicht te zetten.

-12V

Figuur 11-24
lliveau detector.

We dimensioneren de weerstanden RI
en R2 z6 dat stroompulsen met een

amplitude groter dan die van het

stoorsignaal nog niet voldoende

stroom kunnen leveren om de transis

tor dicht te zetten. De informatie

pulsen zijn nog groter en kunnen dat

weI. We krijgen dan over de collec-

torweerstand positief gaande span

ningspulsen van 12 V. (zie fig.11-25),

Met behulp van een spanningsdeler

kunnen we dan pulsen van de gewenste

amplitude verkrijgen, die een "one-

shot" sturen. Het is mogelijk am twee leesdetectors te monteren op een

. plaatje dat gebruikt kan worden in combinatie met sen Varipak-rek. (zie

fig.1I-26).
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Figuur 11-25
Uitgangssignalen van de
leesdete ctor. t:5,os/cm

lOA

1k 5
33k

10J-lf

-12 V

r stuur- 33k 1kS
V.

signaaIn

1
1309 T

220 pf

II

Figuur 11-22
Principosohema van de leeadetector
T "" trafo.
Kerntype K 528240
Prim. 1 Vldn.

__________,$ac..---}O!----W'Jr:cldnn-..------------------:----

AIle weerstanden zijn 0,25 w.



Figuur II-26.
Twee leesversterkera gemonteerd op een insteekplaat.

,
\Jl
'-0

•
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HOOFDSTUK III

Logische Schake11ngen yoor de Integrator.

_A__---O.rga.niaa.:t.i-e-v~A__d._&_~eken_&e-h&keHng.-

In het voorgaande is reeds opgemerkt dat de berekeningen in eerie zullen

worden uitgevoerd. In hoofdstuk I-F hebben we gezion dat we voor zover het

rekenkundige bewerkingen betreft kunnen volstaan met uitsluitend optelllen.

We tallen dan a11ereerst de eerate bit van Yn-l op bij die van ~Yn. Zodra

dat resu1taat bekend is, kunnen we dat optellen bij de eerate bit van

r l' enz. De beide optellingen liggen dUB een elementaire cyclustijd ver-n-
schoven en worden overigens gelijktijdig uitgevoerd. We bedenken hierbij

dat r altijd positief is en er dUB geen tekenbit voor r hoeft te staan.

We hebben.nu dua twae optellers nodig. De uit te voeren operaties zijn in

een tijd-volgordetabel samengevat, waarin de indices de pleats van de bit

aangeven, te beginnen bij de minst significante.

1. a. lees Yo Clln ~Yo

tel onmidde11ijk opa

Yo + ~Yo co Y~ en onthoudt eventuele carry

b. Bchrijf terug y~

2 .. 6\0 lees Yl en ~Yl

lees r o
tel onmiddellijk ops

'1'1 + ~ Y1 + carry ... Y1
en onthoudt de oarry's

r + y" ... r'o 0 0

b. schrijf terug yi en. r'
0

a. lees :12 en ~ Y2

lees r l
tel opa '1'2 + ~:l2 + carry m Y2

r 1 + yi + oarry m ri
b. schrijf terug Y2 en rl

k+l. a. lees Yk en b. Yk
leee r

k
_

l
tel opa Yk + ~Yk + carry C1 Yk

r k + *.. oopry Q. rk
b. echrijf terug Yk en r k

en onthoudt de carry's

en onthoudt de carry's
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B. De optel1er
Daar de informatie 1n serie Terwerkt wordt, zullen we een serie-

opteller nodig hebben. De Boolse formules voor een binaire optel-
1 ing z.i_jn~ _

Som = AB + AB = A~

Carry = AB

waarin A en B binaire cijfers zijn. Deze logi

sche functies worden gerealiseerd door een tweevoudige "exclus1ve

or" en een tweevoudige en-poortschakeling. De som is echter pas

volledig ala de eventuele carry van de direct aangrenzende minder

significante, bitpositie ook bij het re~ultaat wordt opgeteld. Daar

om zijn twee exclus1ve-orscnakelingen nodig om de totale som van

A~B en de carry C te genereren. De beide exclus1ve-orschake11ngen

worden dan achter elkaar geschakeld, terwijl de carry gedurende

een cyclustijd in de flipflop bewaard wordt (zie fig. III-I).

A-register

B-register

A A~B

S-registe r

klok

B +

Carry

Figuur III-I.

De serie-opteller.

De opteller functioneert dan ala voIgt. Stel dat A en B in de res

pectievelijke registers staan. Als we nu een klokpuls aan de scha

keling toevoeren, dan wordt de som AB + AB op de meest linkse plaate

in het somregister geschreven. De carry-flipflop Vlordt in de "01'

of "1"- stand gezet, afhankelijk van de toestand dar controle-inputs.

Ala AB '" 1, dan wordt de flipflop in de "lit-stand gezet, zodra echter

A:B III 0 valt hij bij de volgende klokpuls terug naar "0".

Voor de registers kan men bijvoorbeeld 8chu1fregLs_~~~~j-------

gebruiken echter een kerngeheugen (sie hoofdstuk II) waaruit we de

informat1e krijgen in de vorm Tan pulsen, dit in tegenstelling tot

de informatie uit een flipflop-schuifregister, die meer gekarakteri-
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seerd is door het niveau. In het laatste geval beschikken we dan

ook gedurende de gehele cyolustijd over de informatie, in het eerste

sleohta gedurende een gedeelte van de cyolustyd. Het heeft enig

---v-oo~de-el-met--bet-re-k-lrl-n-g-to-'t-de-ti-jd--mn<l-e-tTCnn-1ele me t purs en toe

te passen. We zullen dan over een signaal moeten besohikken dat

de informatie bevattende tijdatippen nauwkeurig aangeeft. We geven

de pulsen uit de leesdetector een duur van ca. 'IuS met behulp van

een one-shot. De ~y-signalen komen uit een ~y-opteller of een out

putregister, d.w.z. een sohuifregister. De pulsbreedte bedraagt dan

5jus. Aangezien de C 900 te traag is voor deze teohniek, rea11eren

we de exolusive-or-funotie met poorten: ASB = AB(A+B).

Met behulp van en-poorten en het kloksignaal lezen we de informatie

op het juiste moment en sohrijven deze direot terug in het kern

geheugen. De schakeling voor de y + ~ y- opteller wordt dan als in

fig. 111-2.

m

KK16

-~
16'.

-+

-1-
L..+ ~. I--

~I
--..

r ~
So

. I - ..
+

I r+
.

.----

L+ 1 I
L..+ . ..

~m. ..
Carry

) )

A

8

Figuur 111-2.

Snalle serie-opteller.

In het pulsdiagram van figuur 111-3 is uitgewerkt hoe de eerie

optel~er twee binaire getallen A en B verwerkt. We zien daar o.a.

in dat de oarry door de pulspoort een cyolustijd vertraagd wordt.

Het tijdstip waarop de 1nformatie via de registerkeuze (zie hoofd

stuk IV) 1n het~erngeheugenwordt teruggeschreven, wordt bepaald

door het kloksignaal K16 ,. Voor de optellingen Yi - 1 + ~Yi en

r. 1 + y. worden twee afzonderlijke optellere gebruikt zoals die
1- 1

hier zijn beschreven.
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A J1Jl'----n'---- n________._n'--_
I

I
I

STU

I

I
I .

A+~L-- ~ ~_
I

I
I
I
t
I

I

I
I

C.n ry_1
F~,

A.BJf1_~L___ _

C~~ _
I

1
I

A-B (~+ B) fLJL-- ~______J~ _

I
I
I

CAB~A+B) UL- _
I
I
I

C+AB:<A+Bl lJLJLJl ~ ~
I L...- '------- ~-----

I
I
I •

rekenkundlge OJ] D n
._5o~m~A+~B_~=__ '============= i========J-I..... -_-_--

}'iguur 111-3

Pulsd~agram voor de serie-opteller.



-44-

c. De beslissingseenheid.

In boofdstuk I-B is beschreven dat de waarde van de ingangsgroothe1d

x bepaalt of en hoe y naar het R-register getransporteerd moet
-------

worden. Indian echter y afgetrokken moet worden, tellen we toch op

maar complementeren dan eeret. Dit betekent dan in feite dat de

waarde van ~x moet bepalen of y gecomplementeerd moet worden of

niet. Samenvattend moet ~x voor de volgende bewerkingen zorgdragen:

~x ... {~~
11

y onveranderd bij r optellen

voor y de waarde 0 doorgeven

y complementeren en optellen

Deze runc.ties kunnen we eenvoudig realiseren met behulp van een

poorten-syateeml we inhiberen y a.le ~x" 0, laten y door als /).X = 1

en inverteren y ala ~x = -1. Ale we y 1nverteren moeten we echter

nog een 1 bij het resultaat optellan. Dit doen we door dan de carry

flipflop alvaat in de Ullt-stand te zetten.

r optellGT

~

~ I ~ I naa
+ I~ I

r

~

Tf1X
IMI

y

T/).x
l~xl

y

~I---i[].1-__."

TM--......-

zet carry-flipflop in "1"
indien.y gecomplmenteerd

wordt.

Figuur 111-4-

De bealissingseenheid.

Voordat y de beslisslngseenheid pa8se~rt, geven we de pulsen door

middel van twes one-shots een pulsbreedte van 3;US en een vertra

ging, dusdanig dat de totale vertraging gelijk is aan ~en elemen

taire cyclustijd. De optellingen y + AY en y + r worden dan in

dezelfde tijd u1tgevoerd, zoals reeds eerder is uitgelegd.

D. De output-detector.

In hoofdstuk I-E zijn de formules afgeleid voor het uitgangssignaall



integratiestap bepaald

om ze tijdens de volgende

f1z drie waarden kan aan-
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lf1zl- Tf1xIli'Ty~C
~:.--------------

Deze waarden moeten aan het eind van iedere

worden en in een register g~plaat8t worden,

integratiestap te kunnen gebruiken. Omdat

c

Tf1x o.,.-----.-,~ '"

TY0---.1/"-_--"

C o-----------.1L-~

Figuur 111-5
Logische schakeling voor
outputdetectie.

1-----0If1 z I

nemen zijn ar minimaal t~ee binaira elementsn nodig om dsze ~aar-

den eenduidig te kunnen onthouden. We gebruiken daarvoor san flip

flopregister dat te splitsen 1s in een taken-flipflop en sen modu

lusf11pflop (zie fig.111-5). Om dit register te kunnen gebruiken ala

f1y-register van een andere integrator zijn de flipflops geschakeld

als schruifregister. Op tijdstiP~~ordt de nieuwe informatie inge

lezen9 op tijdstip~van d~ volgende integratiestap krljgt de modu

lus-flipflop een schuifpuls zodat het teken in de modulus-flipflop

staat. Ala we dit register gebruiken als f1y-rsgister van sen inte

grator, dan krijgt de inhoud van het register automatisch een sohaal

factor mee die corraspondeert met de minst s1gnificante plaate van

het Y-register van de betreffende integrator. Deze significant1e

kan zonder maer niet gewijzigd worden.
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I~ 'Z. J

J J ~

----~:Et
IJ I~

Figuur 111-6
Het output-register.

E. De Overloop-Detector.

u i t

alarm.

Bij d0 behandeling van een probleem is het een belangrijke zaak om de

voorkomende grootheden oorrecte 8chaalwaarden toe te kennen. Immel's,

alle getallen moeten binnen de regietarcapaciteit vallen. In hootdmtuk

I.F is uitgelegd dat we ean overloop van het Y-register kunnen conata-

teren aan de hand van een tekenoontrolel T • T . T + T • T • T
Yn-l 6.Yn Y'n Yn- l 6.Yn Yn

Daze functie wordt gerealiseerd door een poo·rttiohakeU.ng ale in figuur

111.7. Met het signaal kan men dan ee~ alarm instalat1e bedienen die

aangeeft welke integrator oV(3rloopt.

•

~

•
I ~

+
~ I

~

•

dlClrm

Figuur I1I~7

De Overloop~Detector.

F. De 1nvers1e schakeling.

Voor aommige problemen is het noodzakel~omhet uitgangsa~aa~l __

Van teken te doen omker.n, b.v. voor het oplo8sen van de vergel1jk1ng

y" + Y • O. De telcenomkeersohakeling moet de volgende functies ver~
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richten: AZ = 01 - Az "" 11

AZ 00 - AZ = 00

AZ = 11 - AZ 01

Dit betekent dat we AZ eerst moeten inverteren en er dan 1 bij op

moeten te1len. De bewerking voeren we uit met behulp van de scha

keling van figuur 111-8.

----------- --

outputregister

Tll.Z

Ij

Figuur 111-8

Tekenomkering.van

binair getal.

EV

tekenomkeer-schake1ing

+

------------

G. Het lezen van de tekens.

Voor het bepalen van de output en de overloopdetectie dienen we

te beschikken over de tekens van AX, Y 1 9 Y ,AY en de carry.n- n n.
TAX en de carry zijn reeds in flipflops aanwezig, de andere moeten

apart uit het kerngeheugen gelezen worden. Aan de ingang van de op

telschakeling kunnen we Ty lezen gedurende tijdstip tl6'. Aan de
n-l 'tV

uitgang van de optelschakeling lezen we T
Yn

tijdens hetzelfde tijds-

interval. Al deze informatie wordt in afzonderlijke flipflops gezet.

Voor de 8chakeling hiervoor wordt verwezen near het montage schema

van de integrator figuur 111-9.
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Stuk1ijat bij figuur III-9.

1

2

3

4

5
6

7
8

9
10

11

12

13
14
15
16

17
18

19
20

21

22

23
24

25
26

27
28

29
30

31
32

33
34
35

C 020

C 542

c 543
C 502

C 300

C 240

C 040

C 443
C 100

C 020

C 543
C 240

C 200

C 040

c 300

C 542

C 020

C 542

C 300

c 040

C 020

C 040

C 543

c 900

C 300

C 240

C 503

C 200

C 542

C 040

C 080

C 080

C 340

C 110

C 200

one shot

en-poort tweev.

en-poort driev.

of-poort tweev.

emittervolger PNP

inverteT

flipflop

puls-en-poort driev.

pu1sversterker

one shot

en-poort driev.

inverter

niveau-regenerator

flipflop

emittervolger PNP
en-poort tweev.

one shot

en-poort tweev.

emittervolger

flipflop

one shot

flipflop

en-poort <iriev.

exclusive-or

emittervolger

inverter

of=poort driev.

nivaau-regenerator

en-poort tweev.

flipflop

sohuifregister-flipflop

sohuifregister H

reset-generator

inversie pulsversterker
ni¥eau~ege-ne-ra-t-o-r-.-------~---------

~.
9 = nUillmer van de printp1aat

3 = nummer van de ingangsklem

13 numner van lie uitgangsklem
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HOOFDSTUK IV

Besturing en seleotie van integrator en registers.

A. Besturing.

Om de rekenkundige operaties, die de machine moat verrichten te kunnen

leiden, zal het noodzakelijk zijn om over een besturend orgaan te beschik

ken. We moeten de berekening namelijk kunnen starten en stoppen, de be

ginwaarden moeten in de registers gezet kunnen worden terwijl men alle

informatie indien gewenst moet kunnen verwijderena men moet alle ge

heugenelementen in de "Ott, stand kunnen zetten. Ook moeten de geheugen

kernen geselecteerd worden. Men dient dan in ieder gaval over een paneel

te beschikken met een stop-, start- en inleestoets. De schoon-toete is

pas in sen later stadium van belang.

Centraal in de besturingseenheid staat sen zogenaamde liniaire teller.

Deze wordt gevormd door een aantal f~ipflopB. Van een flipflop wordt de

"Oll-uitgang verbonden met de "l"-zet ingang van de volgende flipflop.

AIle flipflops ontvangen sen kloksignaal op de "O"-zet ingang (zie f1guur

IV-I). zet 1

start

klok

zet °
3

Figuur IV-I
Een liniaire teller.

VIe gaan uit van de toestand da.t aIle flipflops 1n de "Ott-stand staan.

We zetten door middel van een startsignaal de eerate flipflop in de

"l"-stand. Door de eerstvolgende klokpuls wordt daze flipflop weer in

de "O"-stand teruggezet. Dit geeft echter een positief gaand signaal op

de "O"-uitgang, zodat de tweede flipflop in "I" -gezet wordt. Volgende
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klokpulsen schuiven de "I" stand telkens een plaats op, zodat het rang

nummer van de flipflop die in de til" stand staat het aantal klokpuleen

aangeeft dat is binnengekomen na het startsignaal. Is dit aanta1 groter

---dan--het--aan-ta-l---fi-tpftups, dan staan alle elementen weer in de "0" stand.

Als we echter de "0" uitgang van de laatste flipflop koppelen met de

"l"-zet ingang van de eerate, da.n circuleert de til" in de teller en ver

krijgen we een zogenaamde ringteller. Deze ringteller gebruiken we nu ala

scanner, d.w.z. de signalen die deze flipflops afgeven, gebruiken we voor

de besturing, van kerngeheugen en integrator. Een blokschema. van de be

sturingseenheid v1nden we in figuur IV-2. Met de signale~tot en met~
selecteren we de drijvers ~an het kerngeheugen, zodat de woordlijnen

achtereenvolgens afgetast worden (vergelijk figuur II-7). Via of-poorten

gesommeerd geven deze Bignalen ons puletreinen beetaande uit vijftien en

resp. zestien pulsen die de optellingen en het terugschrijven van de

nieuwe informatie synchroniseren.

We moeten due de ringteller op een willekeurig moment kunnen laten stoppen

en starten,hetzij door middel van een druktoets, hetzij met behulp van

een elektrische puIs. Het eenvoudigst werkt de stopfunctie. We onderbreken

voor het stoppen de terugkoppeling van flipflop 24 naar flipflop 1 door in
,

de terugkop~euYn een en-poort op to nemen, waarvan we een ingang laag

maken, zodat de poort spert~ (we kunnen dUB aIleen stoppen nadat een

elementaire integratiestap volledig is uitgevoerd.) We zetten daartoe

een flipflop in de "0" stand door op de stoptoets te drukken. Achter doze

toete is een one-shot geschakeld, die het prellen van de sohakelaar op-

vangt en slechta sen puIs afgeeft, Daartoe moet de puIs vo1doende lang

aanhouden. Via de of-poort kunnen we de berekening met een elektrische

puIs doen stoppen. starten is slechta mogelijk nadat de machine eeret
I

gestopt is. Hiermede voorkomen we dat door een foute bediening een inte-

gratiestap niet volledig uitgevoerd wordt terwijl de machine opnieuw

start. De starttoets -slaat eveneena een one-shot aan die het prellen op

vangt. Een volgende one-shot geeft een korte puIs en zet daarrnede via.

twee reset-generatoren aIle elementen van de ringteller in "0", terwijl

een andere flipflop in "1" gezet wordt. Op de "O"-zet ingang van deze

flipflop staat het kloksignaal, dat tijdens het "0" zetten geinhibeerd

wordt. Tijdens het afvallen van de startpuls wordt de klok geeynchrony-

aeard, waarop de flipflop in "1" gezet wordt en de eerste f1i flo~n _

de rin eller in "1" gezet wordt, zodat de teller gestart is. Een andere
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prooedure is het inlezen van de beginwaarden.

Evenale bij een analoge rekenmachine moeten we de waarden van de versohil

lende variabelen op het tijdstip t • 0 kunnen vastleggen. Deze waarden

&Chri~ven-~deX-registers van de integrator waar de grootheid ge

accumuleerd wordt. De beginwaarden worden daartoe eerst in een beg1nwaarde

register (i.c. een flipflop-echruifregister) genoteerd dat via een selec

tie aan betreffende integrator gekoppeld. We kunnen dan de 1nformatie in

de opteller schuiven (dus als y invoeren)~ zodat het getal als'eindreaul

taat van een optelling wordt beschouwd en-daarom in het kerngeheugen

register wordt opgeslagen. De beginwaarden kunnen vanuit een andere eenhe1d

(b.v. een deoimaal-binair-o~zetterof een geheugen) via de parallelin

gangen van de schuifregister flipflops in het beginwaarderegister gevoerd

worden. Bij wijze van tijdelijke oplossing kiezen we de getallen met behulp

van zestien schakelaars die op het paneel zijn aangebraoht. We kennen

dan in volgorde aan elke schakelaar een significantie toe volgens de bi

naira code en kunnen de schakelaar in de "0" of in de "1" stand zetten

(zie figuur IV-3).

~erder beschikken we over de klokaignalen Kl6 ' K16 " K15 en K15 '. die

voor zover het K16 en K16 ' betreft, afkomstig zijn van de schakeling SS

(zie figuur 11=21). Kl 6 is ca, 0,5/us vertraagd t.o.v. K16 en overigens

identiek o Hetzelfde geldt voor de relatie tUBsen Kl5 ' en K15 • Met de one

shots kiezen we de juiate vertragingen, met de pulsversterkers regelen

we de pulsbreedte op 0,5 a ljUS. Daartoe z1jn oapaciteiten van in de

tekening aangegeven waarden aan de· ingangen van deze sohakelingen aange

bracht. Het tijdstip van de kloksignalen K16 ' en K
15

' is dusdan1g ge

kozen dat de lees-schrijfcyclustijd in twee gelijke stukken wordt var

deeld. Dit houdt in dat zij ca. 2,5;us na de voorflank van de leesstroom

puls komen. Met K16 sc~ven we ook de baginwaarden uit het register in

de integrator. Om het inschrijven in 't kerngeheugen mogelijk te makeup

zullen we ook de scanner moeten starten. De "lees-in" puls bedient dUB

ook de startsohakeling. Het herhalen van de inschrijfcyclus heeft geen

zin. De inlees80hakeling geeft dan ook een stopsignaal na het beeindigen

van de procedurQ.

Wat het schoonmaken van de registers en andere informatie bewarende ele

menten betreft kan men opmerken dat men bij beetaande machines een keuze

heeft uit tal van combinaties. Het is in dit stadium nog_Diet te-o~rz~.B---

welke combinaties Toor sen centrale bediening in aanmerking komen. Voor

lopig wordt het "schoonvegen" da.n ook verricht door in elke integrator

"0" te schrijven met behulp van het beginwaarderegister. Alle andere ge-
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De getallen 'Worden gekozen met behulp van de standenschakelaars.
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heugenelementen registeren dan 66k de waarden o.
De gebouwde maohine wordt geprogrammeerd door draadverbindingen op een z.g.

"patoh-panel" aan te brengen.

~~s men eoliter de machinetijd ten Tolle wil benutten, kan men het apparaat

beter zo maken, dat het programma in codevorm kan worden medegedeeld. Bij

moderne D.D.A.'s i8 dit meestal weI mogelijk.

B. De integratorseleotie.

Met de integratorseleotie kiezen we de integrator waar een betreffende be

ginwaarde in het Y-register moet worden geschreven.

We nummeren dan de integratoren van I tot een gewenst aantal en coderen daze

rangnummers binair. We kunnen de nummers dan kiezea met behulp van standen

schakelaars, die op de ingangsklemmen van met de integratoren oorresponderen

de en-poorten zijn aangesloten. In figuur rv-4 is een selectie getekend

voor vijftien integratoren. Bij een bepaalde standencombinatie van de

schakelaars kan sleohta een poort hoog signaal afgeven. De andere poorten

geven laag signaal. Elke integrator beschikt ook nog over een registerkeuzea

we moeten immers of het beginwaarderegister of'het Y-register aan de reken

eenheid koppelen terwijl we moeten bepalen of de inhoud van het Y-register

bij die van het R-register geteld moet worden of dat de beginwaarde 0,5

moet worden geschreven. Het niveau van het signaal dat de selectiepoort

afgeeft beslist hierover.

Hoog niveau betekent dat het beginwaarderegister aan de integrator gekoppeld

wordt en voor r de waarde 0,5 geschreven wordt. B1j laag niveau wordt de

integrator weer aan zijn eigen registers gekoppeld.

Daar de getallen in het R-register per definitie kleiner zijn dan 1 en du~

geschreven kunnen worden ala

komt 0,5 overeen met een 1 op de meest signifioante

plaata in het register. De eohakeling is gegeven in figuur IV-5. Het schrijven

in het geheugen synohroniseren we met K16 '.
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HOOFDSTUK V

Output-apparatuur.

"--A--.-i)!gitaal-analoog omzetter.

Om tegemoet te komen aan de behoefte om snel een overzicht te kunnen

krijgen van het verloop van een berekening is de mogelijkheid geschapen

om dit verloop te regietreren m.b.v. een osoillograaf of een sohrijver.

Daar de grootheden in de machine uitaluitend in digitale vorm aanwezig

kunnen zijn, zal hiertoe eon apparaat vere1st zijn, dat de omzetting van

informatie in getalvorm naar informatie in de vorm van continue signalen

bewerkstelligt: een digitaal-analoog omzetter.

Er zijn verschillende manieren waarop men een omzetting kan realiaeren.

AIle omzetters echter produoeren een stroom of een spanning die even

redig is met het te oonverteren getal. Dit getal is afkomstig u1t een

digitale machine, die enige tijd nodig heeft Om een nieuwe getalwaarde

te produceren. We krijgen dUB gedurende een oyolustijd een signaal dat

correspondeert met het vorige getal. De funotie wordt dan door reoht

hoeken benaderd.

Het systeem waarop de keuze is gevallen is direct aan te pa8een op de

standaard flip-flops en brengt geen ankele beperking met zioh mede ten

aanzien van de herhalingsfrequentie waarmee de flip-flops bedreven worden.

De omzetter aan be1de gekozen dimensionering sen maxinale output spanning

cab ca. 12 mV volt leveren.

Voar de besohrljving van het cirouit gaan we uit van sen constanta

spanningsbron Eo.

We bouwen sen weerstandsnetwerk op uaarvan de elementen R
j

met behulp

van een sohakelaar S. aan de spanningsbron kunnen worden gekoppeld
J

(zie figuur V-I).

Figuur V-I
De oonversie kan plaats vinden
m.b.v. dit weerstandsnetwerk.
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• p.
E

o= --R

We kiezen de weerstandswaarden zo dat de stroom die door een ingeschakel

de weerstand vloeit in verhouding tot de stromen door de andere weer

standen in grootte correspondeert met de significante van de te con-
---~v-erl-e-ren-b±--tt:-::.-------------------------------

n
Stel dat we het getal p = [a. 2 j willen converteren. Ala nu a. = 0,

o J J
dan staat de schakelaar Sj open, is a j = 1, dan wordt hij gesloten.

Stel nu dat de minst Significa~t2jbit gerepresenteerd wordt door een

stroom I o ' dan kiezen we I j = R: '

n E a 2
j

Eo n
dan is I· = [ 0 j c -- [ a.2 j

tot R Jo R
o

0 0

Hieru1t zien we dat de totale stroom evenredig is met het te converteren

getal p. Als we aan deze stroom een spanning Willen koppelen, dan kunnen

we de kortsluiting tussen de klemmen A en B vervangen door een weerstand

R. Hierdoor wordt een tout geintroduceerd die klein is ala deze weer

stand klein in t.o.v. de minimale resulterende weersta.nd van het net

werk (aIle schakelaars gesloten). Deze is bij de gekozen waarden van

R
j

bij benadering gelijk aan tRn (Rn is de kleinste weerBtand in het

netwerk). Als we R = 10Qnemen, dan is de fout die hierdoor ontstaat

kleiner dan ~~, want in fig. V-2, die het schema van de complete om

zetter geeft, zien we dat de oaarde van Rca. 8kn bedraagt.
III

De gebouwde omzeeter kan een binair getal van maximaal zeven bite

omzetten. De minst signiticante bit vertegenwoordigt dan minder dan

1''0 van de maximale totale stroom door de weerstand R. Het heeft due

in verband met de bere1kbare nauwkeurigheid geen zin om meer dan zeven

bits om te zetten. WeI kunnen dan de stapjes door de schrijver geregi

streerd worden. Indian men dit bezwaarlijk acht p kan men er toe over

gaan om het aantal geconverteerde bits uit te breiden.

Voor de constante spanningsbron E in combinat1e met de schakelaar S.
o J

is een afzonderlijke flipflop voor elke plaats gekozen, waarbij het

-3V~niveau als 1 is gedef1nieerd en het -llV-niveau ala O(register 2

in fig. V=2). Als de flipflop sen 0 bevat, mag er geen atroom door de

weerstand lopeno Daarom is een diode met grote sperweerstand aan de

uitgang van de flipflop geschakeld, terwijl hij tevena met de kathode

indirect verbonden is aan een niveau dat hoger is· dan -lIV. Dit niveau

wordt verkregen met behulp van een zenerdiode OAZ 213 (punt 1 ... -lO,5V).

Ook het I-niveau van de flipflop wordt constant gehouaen. Daartoe

wordt het niveau afgesneden m.b.v. een germanium-diode die met de

kathode aan sen constanta spanningsbron is gelegd. Deze wordt eveneene
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m.b.v. een zenerdiode verkregen (punt x • 4V. De gebruikte zener

diodes zijn ingesteld op 10 mAe Een voldoende stabiel niveau is dan

gewaarborgd.

De converter-sohakeling en de clipper zijn tezamen op een printplaatje

gemonteerd. De nummering van de aansluitingen is in de figuur aange

geven.

Het inlezen van een getal geschiedt vanuit een schuifregister (register

1), waar de informatie insohuift. Aan het eind van iedere integratie

periode staat de informatie op de juiste plaats, d.w.z. de minst

significante bit staat in de meest reohtse flip-flop en de meest sig

nifioante bit in de meest linkse. Dan kan een puIs .B gegeven worden

zodat de informatie in register 2 schuift.

De omzetter dient ook geschikt te zijn voor het omzetten van negatieve

getallen. De tekenbit staat (op het juiste ogenblik) in de meest linkse

flip-flop van register 1. Ala daar een 0 staat en het getal dus posi

tief is, dienen geen speciale maatregelen genomen te worden voor de

oonversie plaatsvindt. Is het getal eohter negatief, dan kan men de

absolute waarde van dit getal verkrijgen door een inversie toe te

passen en een 1 bij de minst signifioante plaats van het getal in de

rekenmachine, dat uit meer dan 7 bits kan bestaan, op te tellen. Ale

men dit laatste nalaat, dan zal de maximale fout die hierdoor kan ont

staan de waarde van de minst eignifioante bit hebben. Dat gebeurt al

leen ala de oarry die hierdoor zou moeten optreden net tot de zevende

plaats of verder zou doorlopen. Men kan verwaohten dat dit zelden

voorkomt. In andere gevallen treedt geen extra fout Ope We kunnen dUB

een inverteerpuls C aan register 1 geven voordat .puls B gegeven wordt.

PuIs C wordt via de en-poort sleohta doorgelaten ala het getal negatief

is, hetgeen gecontroleerd wordt door het n1veau van de teken-flip-flop.

Verder wordt door de teken-flip-flop en relais gestuurd dat, indien

bekrachtigd, de uitgangsklemmen verwisselt, zodat het teken van de uit

gangsspanning dan omkeert.
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HOOFDSTUK VI

Eenvoudige toepassingen van de D.D.A.

A. Het oplossen van de vergelijk1ng yt_ y. O.

"l4--- +1

F1guur VI-l
Het generaron van at.

Hiervoor hebben we slechta een integrator nodig waarvan we de uitgang

terugkoppelen naar de ingang. Daar we naar de tijd integreren nemen we

d X = +1 • We schrijven een beg1nvoorwaarde in ongelijk aan nul en starten

de maohine. De oploas1ng wordt m.b.v. een schrijver geregistreerd (zie

figuur VI~2). D1t blijkt een exponentiele funct1e te zijn.

Uit de kromme blijkt duidelijk hat digitale karakter van de benadering.

We kunnen de stapjes Itonziohtbaar" maken door meer bits te converteren

(zie hootdstuk V).



" i[I 1:
1 lii.ll. 1: 1 I "I'i ;i: Ii,' ill"j :'llil';:':':1 'illi ii':; "I ' J'

'. I " . I: ,; Ii, I".! ,i , : I ;'". i ,',' i q: : i'; ! ;+1, ,I ii, 1 " , i ,.,

,i l, " , , : , . : : j; .f::, I Ii' : IibiJ,!;JL'11JV'i+1T=;'LTlj+l=[l'i l'lij ;i,!' I' :~;,: " I' ,,_,~,~=_. ,_ -r',_,~
I [I, .. , .. Ill;' i;:' :'! I, i ! "Iii ,. J: ,;: 't! ! i I i~:1, =i:J';:::IJ'~j:I'ITli=+'tl'r-rr'I' H " :;! i:,! i· .

~·'----'--.-+.L..'-c-.I-"-'-',-,ri~ 'Iii' .i:::r--,"..: : Ii' I, ~ it' ,:,,~., 'II-I"f'+' ,I,J,'-J+i--,I,i:Hjl'I·,f-·/·,lLjJi 1I,' ",I'--!i,' i'.' ". . "" ,. "
I,' t'I;"" rT: rr,i,11 1l"'ilcr! Tti--I""LI-r++ JI-t-I-,,}.,e,f+.·...;,:III,J,Ii ,;'1,:' '. "'V' , ,
, ; i: : i : .' .~. ,:\ :,',-.:,'\," ',~. ; . i j :. {, ,:i\J :r l 'II iJ:~:i ; rr~r,::l{:" ,:T:-=t:~:1 Lr',[:::ltF~::tltt:r+fI1JIT ,i~,i'j i'~ .,: ;:" -::.','.. 1"""'4.,.1.',:, i,..: 1.

1
, "':".: .•i: ;: ..: :! "

t 1 i ;,. ", j", .i,'.·.,',•. :;' ',I"" ,1'1+" :--1-111 +!'i.'tt:\ ,--il--I'·'I'Tl.:J1+,j "!+HI,:~-j I~"+. P-t+j":. :'I'! 1'1,.. J,' i",",1 ·i·':i.'i' ~e,:. ,:i; ,Iii .1.," ;In,I;::!i,.I,i::I~,,H--:=I,.,,TFI,j.:±r-~::.,::I~'.,IT,i-,1-1 ,'I",':,"! ·.·i';;
, ' .. , • , j , • I ill I !"J '.. ,ii' i !1,(l·T ' 1':'1'1.['+='--1 + l+ j'!~lj+! H Ii ' ' 'I : I :

f-' ' . , , : ';: ; I .! "i, :::1, Ii: i .L: ~ I:I, 1 ~!lJ,:;::a;;pjjl';:'.i'I,' ;:;~':r~,t~: ~·:;+!,f*:'ti,:iT~,::l;r;·:·~4 .i'~H':'IiT/lt:'1 ' • . ,'," . I.' I : ' :
· : . " • ': I ,,' '" ',.1. : ,,', ", '" ,I. 'I ·~.JI··j-I-r'1 I. jl·· "II f--I,--I. L, I' '.--" I' "1',:,' I,',' ,t'T[--i, 'I H't-- '1'--1,1 L", '--".'1 I, r!, j! I! : i':, ! . . 'I::j~ :/, ',,' ,i , " ,I , . ",. __
· '" , • . ". '.' " ',I . , --,' ."" t ·,1,·, ~----'--,' .1., \' ,,", t'rT" -- ""r'--'+' {,--".,I L. 1 . i' . , ..1"1..,,. i y

I" "':"i' , ,,:,' ' ; ',i i :. '.' :,
,I:II' I," ,,; t l t J i ij II'ij=rl:liijlj-I·T;:tlj~l'::!".':iJji~':t'~l"'ll'l~':'l:JjTt:,ri'i" "I....·,..,',' I::.. :,II,,'!·. , ..! ..·I·,:,··.·::,,:'.• ·II.'~;,.. j' ,,' ,.1 ' ":

, ::'I":'I:!.:,'.·,··,i.:· ::: i,,'I\i,"J
I
' :,f,~"j.!. 'i.'·fi j' '~II,.,I"".I',Hj',."!,, "'I:--,-t'~ Il'--+"f~=f--'L::h'r"~" !! .. ;.;,;':

'-",l 1-- '., i'l" ";'<" ." ':--, . 1'+1 i+'I'I'--" 'l"'~ ,--J--, "T[ i"r1:,1.//:,,', .,: ,".' "~' ,.
! 1: I' J! l: j ... _-j- i' i I-i I.d j'" -t-i·~--j l--i: j _;Uj_!.j i ;--I-I-t- -; f '-t-~-'''':Tr -~ 1-- ,'i-\ _(H t l-tT""; i' ~-: ~ i!

. " : ,,;i ',.,H, "1 -iI'iT, ' ',I, 'I lli~ :',; j i; " I.,;!' i t + I I I 'i 11 I ~)I ' : i ' , :---,+-,....:....-'--,t-,+--,1-,"'-:I/A.f-·.. .--"•.~+.----,----1....:....:....:....:-----1
i , i': I.: ,,:' ,,'..,., , "'" " ,,' "i, " l'r':1 IT ':1 Lj'I':~j,i,: I:' I' r='rfttr=rl',L.:q'.-! rrL , li~'" , ' ,,:', 'Ii I;'

',!:':" ';,!. i,' :'·I':.·',:,:.I,!•..'.,;!I,' ,1' ;;ll:':'Ti']; ,il,[itH+··!i Jrf:rI'I=!'f:::j::~L:+J'::~:::'~ll,d!l! ,,:i;',I. ' . ,,1: ,,1 l:,: ";,,... i'"'.',,
.. :,I,.!".'i.:.·.I·,~·.; ;"', '" ""L

1
,.I,·I.r' .. 'r"', TI']I~I,!t'1 .•+ijilll;1;,~,r,dlt+1'tjl:~F'J,tjp=rLri;' H':;::':: 'i' 'iIi' • ",·:'i·;,;

': :'::: i 'I:: ,i= +: i i :I : I I, , l '.-' : Itl

l : i!, :L."i::i'i j::ttt -- I t;,~:! +l=[=l~-=rt: '~.fl.i:::tl:i:ttt:t'll; I i iT: ' ., , . : : : •, / 'I , , : ! , I ,::::,' ; : ,
~,.;, ',' :',ill"il' • ""I!': i'i': "--I,,,H+H- . HI:-L"H'rlr:-+ ++,1···1.+,:,; " i11;I' ill' ·1'1' 1',' ',' ' .... ;,' :1

, , i ~ "I;:;;': [': :: ,,': :":i[ i Li :lr l~:~ll~:IJijJ... i: ,1...~:-rl:t,t.~:1.:j"~ .-~. nnJlr..itth:frr[ JJ+JI!,'Hj )+; ': ~ !:~; ";:: I)~: :,:;! ,-,-:-,~-t-.'--!-,,-:'--,-;,"'-.'+-;-'--:--"",+-,T:'L;-._-'-:-• .1..1~:-'-;:-'-1.---1:

.: ! .. , i . i ~'i i "1; ,-- I',,' , """". 1'1 ii,' ;--;';'1': ill'! if~I~J!lJ,J. Ii 1'1 1
1-1'i'11['.i=+r:F,:1:'::r-f~·il~'t..~hi=J:t--! ~ 1.1: I ';:LL ~,,:; :J i

,:: 'i ;:L
i

• ".
':',ji'i: ;i;.:I: i. ii,' :1 Ii! ,1':""rl'--i1~ ;'l'--j'''' , r '1'++r· -I! ,·ft"--I'f·f!1 ,'1','1 ,I: /'" \. , ;'ii'--;

--'--'-'-

'•...: 'I', 'I, 'i',""" ·",'1.··.,.'. I--
i., :..,,'_'~.• ,i.~·.·.. ,_'._. 1,:',1,'"". I, ', ...•", :, "',' Iii' . ;'--1'1"1+·,,-1"--1- "--I ,~.L -j " ---I "I'd --I J, ~I~-- . -, ----.' . -1 j '. 1j , ,,' ~ '" /' ., , ..... ,., , .. , J , , ,',: ""::' ,1 ... ;,_~I",.:.~.tl, :

"1. ,~,-'!,", ',' ... ' , ::.-!+-l·~--II.'I'II·r··'':-··_· J·-t--"!-rl ·-!··---11
' .. ,-"- .·----I'·i'··!L 1'-1"': '.:1.1 i. l" ",li

~ I I;:: ' I I ,: II: ,:1 ,Ill. ,I • ,I i! r I If

, " ". ,. ii, '['i' !..',',I ,,' t"I"I'" t'::;;-li"'''--hl'l'ii+I'''iHI' j'+ f"t-- ""t"i'T!;11 11 '1' ,1'1. "1.. ·'".>1 ;1'.. 'it: i:: i I ".., ". i'" i".· .. :, ,J !--,,: ·'--+l'----I+I~--"I.'h'I" ++ IT -- ,_..1 +"'I'in'··tt'I·' . I', '. ./:, ., ,"
. I' !.,,'!. '. ',' f ., " ',.',. :'::,' :~t 1 ',:"'1""";: : 1,.1,,' ',' , 'II:', ,; I'; i ". , '1,1.. 1 ·,t ,,' , ,I :1+ f- t' 'J

L
,." '["1'--"'--1 i I :ii --I i,. , ,.I,l.':i'; :":'i""ii'-"Tf",i--l-~r:' :-:'1"."-- -, -- --------,,--+1+ .. 1" .J ~', ,: ,--I:"

.. ,: ;::1i: ':. Iii' ." :; •.. :!::'i.c'l; Tll::~rlr11T1'Jjt--l'l,,: f=J:::-I'~::1~4' ,~l=~;";::,,J t·l'~:' 1':;:[ '::'~::'i.'·" ':::-:;' ""i" +i:,:,',,':
:' i" i I iii \ 1 ii' Ii i '~i ! i ,Tti:,U'; ::2~~H.·.~.nJ:.:l.r1'~.dir."J*f=:··_!'I!~+,.::j:,i -.tElh.'~I~i.--=~·l=i~d.:H,., ..~~..I."i.!!~.i; .. ',;1!, i'.I',·" j: r: ,I: ,i.'f iT:;,;,",:,:, 'i,:I, :i; U,'::

."1'; :: :', : 0; Ii: t';: ,if'i':!; ill !:: Ii! i=, i i'i:r.Ii ti1uIH.!:I ..tIL.,.·~.jJi. It/':.' :-llJ+'.=11.'.Hl lHtll.t.':ijJ

flt.rl::IH~j.ltt!.,j.,{.i'II': I:: 1,:i1 :'i....,....,....":'.,:,,:,.;,.,;.'.'.. ·.:f::,,.,~', .. :'[J
j

, :'! -)-1:; ::';:; r

:1' i=:i':! i: Ii:: : ::': --;JTt!TfI ;q'!!:, ,,~:r, .l, ;1.i'I,':i
j
! i"li,},:j.'1Iiij f,JI'JI'~I'~j,i'=I,f"t,~I~;.,'~.j,:::IIJ,'f,,','~?1·~t~+{f~bl"1JI11TlJI';tlt~~=:i.lr.:'ji~I'!~:: ..t,,l!, ..:,t,'11;,11

, !,'.: :"1:,: 1,',,' ;i:' .. , i;;·.· 'n=.Ed ;:i'!:,
, , ;";.1-\ :! _: I, ,,', ,,:; .. 1, :,_:'. 1,•• ~.:! ";;"'~I,'·:I.,~;.;_.:.; ,i (I . 1 ! ~ ,'I, r I' ',r,' :" I' '1, :.--:•••. !. ~:''','''':.' "'1--1,',',; il,,'!':,J',','''';'''-''~I' ',:,'

'. ,'!' I, .. ,! ' ',' .. : I • 'i"";" I ")-', "1. :', ,... I I' f~~" I' '1-- --,' -'-t' ,I, ,'['r.-' i 'd'i j;;'" 'I.' ; i ".

· I I'; ri i,II':I:: "'il11 ;.1"<,, :,. I: I 11:i', [--i.'lq ;; ~ ·.I~'i~i ii~-t+l'.jfEI':J:~ ·lri.!ltl.~.)':ll· =tl*.-~ttll,+"=rM::lttj:~.!JM,.. j'I! :Lr\' ,:.'=1' 'L,' ".; '.' ;I'i,i,;: !' :":; j::,i,:!I:, :;L!:I"II:::I!;
j: i; I,) i'i'! '". I I I "i' .!, il !;, 1+'. 1,1 I H i 1: ': ::;!I-__J I . 'f I- ~ iT :-;+r =!:::~h-r'1'1 +hl~ vn I: i!' I,;iT, T Ii,.,' ".i"',f. :.: i ;" ',<I [' , ;:i,: i'JI :11 j"

'.' I. i, i,: 1,·".· ..,',.!,.·I,.".',:.,.J!, I~.':',i'. i.'., ',i:,' ~,': .:',1 ,I" ii~I;', i'I",'J!I' '1

1

,'.'.'1', i, I,,:: I ri l, i; ii·
l

: . i i ;I'f ',:!.:l f ;" i,·t'-'rH··'II~t:I==r'r!'--"I:~.~' r::l;',!! I, i i !., ,.;,:,1,:: ,,:::., 1'1 ":::j:! :.!r',I," ,.. I' .. ' . ' ,," I '11 i' i . 1+~1. "I±+j' --il':'" 'f' +,1.,,1, .,"" i' ,: 1-- I ' , 'I I.;", I ' , " "
Ii! I, I. • I J' 1 t-· r 1",\-,--, ti-r-l'-t- - --I - -'WI ,[-!- "'1-1--/-"'1" I, !. l f--'I"; .:' 1-;"1; . ~ I' _.: ',' ;1, '.,', :.•... : .. , ;'·~"I~,·.,:I"·"".,,.,,:-·.j, i','i ;.',.

'-+-'--.,---t+TT'·.:.."+-I.Li"_'''+·,,_·.:..I+- -+-~:__·__.....:.... .. " : .' 1'1, I '--1 r--I : '11"'1" J--,J+,~' . '--",+,~~,I"" 1'1' ",!., :, i, ' I, ,,; "I.:,

•'i 11'1: ' 1 ,: :. '" , '. ,i! li:jr=; +1 1 :, hit 'mJ:i~I~=~:ltt: jtl~~-jti:+111 i" ~ ;' ,i,";"'·i.I.'! i ':"'I[ :1 i; I,; : i:~ " :!: •i :.'.! :
··:',:,'I!,.:,,'".','.,.',:.,:,,',',i',· !',i'.·.·'~::"i. ,'.' ., ,.,;,;1 ",.[ ,:I:,lj~··!'I:'f'r't1j.I.J.Li.I+.f,::j:TF-- .,:~L,+l+IFL:'j. ;=Li,Fi:,' I" i~!;,,'" ';\;ii~!:<:,I' ':::

.. ;. :.1: i":; t' ;: ,J :--i!'~IT~·'.'''~:'-- ,p'.,.1:r:::::':f '~tt=~J::::-il::IT+j--Li'~;:::;'[' ['i-r- ',':I.:.,!: ir' I,.'.,r., 11
i" "I, :'i, i:, '; ,..!

, , 'I : 't ,; j I ,.lJi; I·C
·i"--" '1'''11-1 ". '-',J~::R.,T~,l' ····:IT::JL:':-r '+I,:li:I'! 1""; ,.," ",1.'1 I:;.,·.j':,,::, ",,' i.., ,i.,",,' ,i,.,

',:.,~:.I::' Ii; l~' I "i" i! 1--' !,--~,":I, ..",·.·+-L'I;'T'I:,T_.. ,..•.~i,,',1 J. "~""'~I,'j'l' . + --', j'...J't.t,U.I'::': i.'] ',',' i ' .. , :'".., j',"1 . .
. . : j I ," ;-.i :......... ~ j • r I ; , ill, I. I, \' 1 .., I -j I: ",;, ..i - .;.. .; . i .. :...[-- i :-i ! l' 'r·..· I j

I j., 1, I.

, ' " I I 11
i,; i .' " I

r""



-64-

B. Het oplossen van de vergelijking y" - y = O.

am tot een oplossing hiervan te komen, moeten we y" twee maal

integreren.Vervolgens identificeren we y" met y: y" = y.

--------i'lD"'e-----.:>:s.,...cn-alnn~-n-g--wurd-t_tla:rr__a:l~nf~guur VF3. De algemene oplos

sing van de vergelijking is Asinh ut + Bcosh ute

De sinh is met behulp van de achrijver geregistreerd (zie fig.VI-4).

+1

sinh ut of cosh ut

+1

cosh ut of sinh ut

]:0' iguur VI- 3.

Het genereren van de

hyperbolische functies.

Daar we naar de tijd integreren, nemen we voor be ide integratoren

dx = +1. De integratoren zijn volkomen symmetrisch geschakeld. Het

hangt dan ook van de keuze der beginwaarden af in welke integrator

welke hyperbolische fUnctie komt.
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c. Ret oplossen van de vergelijking y~ + y = o.
Deze vergelijking komt veel overeen met de voorgaande: we moeten

eveneena twee maa1 integreren om de oplossing te vinden. Echter,

----nu--i~~--7fduswe IlIO-et-err---etn"13~ m~n-teKen voorae geJ.nte

greerde functie plaatsen voordat we hem met y identificeren. Daarom

schakelen we achter de dz-uitgang van de ene integrator de teken

omkeerschakeling van figuur 111-8, en verbinden die met de dy-in

gang van de andere. Dit is aangegeven in figuur VI-5.

cos vt

dsin vt

+1

sin vt

dcos t

Figuur VI-5.

Het genereren van de

harmonische functies.

Daar we naar de tijd integreren, nemen we weer dx = +1.

De algemene oplos~ing is Asin vt + Beos vt. Het verloop van de

sinus is met de schrijver vastgelegd (zie figuur VI-6).

Van de keuze dar b~ginwaaTden zal de amplitude van de sinus af

haugen. Hoe gToter deze z5jn, des te nauwkeuriger is de benadering

van de werkelijke functie. Zoals altijd bij de D.D.A. \'!ordt hier

een grena gesteld door de eapaeiteit van het Y-register. De hoek

snelheid van de harmonisehe functie kan echter zonder meer bij de

gebouwde machine niet veranderd worden door een kleinere beginwaar

de te kiezen, daar de significantie van het getal dz ongewijzigd

blijft.
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Besluit.

Uit dit rapport moge blijken dat hier de opzet gegeven wordt van een

Digital Differential Analyser die meer dan achtduizend integratiestap

pen per seconde kan urtvoeren bij een woordlengte van vijftien signi

ficante bits.

Het aantal integratoren kan willekeurig worden uitgebre1d, zonder dat

dit beperkingen oplegt aan de snelheid van de machine.

Eveneens is ruimte opengelaten voor een uitbre1ding van de woordlengte

die weI ten koste van de machinesnelheid zal gaan. Gebouwd z1Jn twee

integratoren met bijbehorende apparatuur, waarbij hoofdzakelijk gebruik

is gemaakt van logische sc~kelingen, die door de Technisohe Hogesohool

gebouwd en beschikbaap. gesteld zijn.

Het systeem is opgezet voor zestien integratoren.

Professor Heetman dank ik van harte voor de bijzonder interessante op

dracht die ik van hem ter voltooiing van mijn studie aan de Technische

Hogeschool te Eindhoven mocht ontvangen. Ook de heer Ir.Schnabel ben ik

veel dank verschuldigd voor de wijze waarop hij mij bij het u1tvoeren

van de opdracht heeft geleid en de vruchtbare discuss1es die ik met
hem mocht hebben. Verder dank ik allen die, hetzij direct, hetzij in

direct tot de realisering van het te bouwen systeem hebben bijgedragen,

in het bijzonder mijn collega de heer F.L.Engel waarmede ik zeer waarde

volle discussies heb gahad.

N.J.Bos.
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Symbolen

-~e---{T2'Pro-------~--c300- e711-10'\------------

o 040 -----B-- 0 340

0080

~ 0 500-eerie

-----B--- 0 100

-----£--- 0 200

--8-- 0 240

~ 0 540-serie

~C900

voor een verklaring der codenummers wordt verwezen

naar de documentatie van logische schakelingen die

uitgegeven is door de Technische Hogeschool Eindhoven

afdeling Elektrotechniek Sectie Telecommunicatie B.
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