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Dell A

ALGE ~E Nt. 1NLEI DltJG EN VE RAN nJOORD I !\JG

HOOfDSTUK I [en snel toegankelijk geheugen voor de I.B.M. 658.

De Ma~netic Drum D~ta-processing Machine type 65~ (1) van de
1 (nternational) B(usiness) M(achines) Corporation is in 1953
in de V.S. op de markt gebracht.
Het is een automatische digitale rekenmachine, die werkt in
het decimale stelsel.
De machine is ontwikkeld voor ponskaartsystemen, zodat de invoer
en uitvoer met ponskaarten plaatsvin~t.

De geheugenruimte wordt gevormd door een magnetische trammel.
waarop 2000 woorden met behuip van een herkenbaar patroon van
gemagnetiseerde plaatsen kunnen worden vastgelegd. De trammel
is namelijk onderverdeeld in een aantal parallelle banden. eike
band bevat 58 opeenvolgende woordplaatsen. Een wa~rd kan een
getal zijn of een instructie. De totale lengte hiervan bedraagt
tien cijfers (digits) plus een cijfer am het teken van een getal
aan te geven.
Teneinde een berekening met de mac~ine te kunnen uitvoeren. worden
de numerieke gegevens en het programma op de trommel vast~~legd.

Het programma is opgebouwd uit een keten van instructies die de
machine in logische volgorde moet uitvoeren om tot het gewenste
resultaat van de berekening te leiden.
De eenvoudigste wijze van programmeren bestaat in het op een band
achter elkaar schrijven van de instructies. Hetzelfde kan met de
numerieke gegevens gedaan worden. Het nadeel van deze w~Jze van
inschrijven van het programma is dat minstens e~n o~wenteling van
de trammel gewacht moet worden (dit is de tijd waarin 50 woorden
kunnen worden verwerkt) vOOr de volgende instructie kan worden
uitgevoerd.
Het hangt af van de plaats van het getal op de trommel. dat bij
het uitvoeren van de instructie moet worden geraadpleegd en het
aantal operaties dat de instructie I'fleebre.ng.t. hoevgel omwentelingen
moeten worden gemaakt voordat aan het uitvoeren van de volgende
instructie kan worden begannen.
Het aantal operaties wordt \I.i tgedrukt in een aantal woorden.
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Bedraagt de afsta~d tussp.n de plaats van de instructie en de
plaats van hct getal, ver~eerjp.rd met het aantal operaties na
het lezen van het getal, 'TIeer dan Sf] woorit:n, :ial kunnen zelfs
twee of meer omwentelingen vereist zijn voordat een volgende
instructie kan worden uitgevoerd.
Het is dUldelijk dat bij deze wijze van ~nschrijven van het
programma veel machinetijd verioren kan gaan met wachttijden.
Hij langdurige cyclische ber£'keningeri heeft het daamm zin
z.g. optimaal te gaan prolram'TIeren.
Eij" het plaatsen van instructies op je trommel .-Iordt drln rekening
gehoudenmet het aantal woorden dat de machine bij het uitv~eren

van de instructie nodig heeft v66rdat aan de volgendp. instructie
kan worden begonnen. De winst aan rekentijd moet uiteraard op
wegen tegen de tijd die besteed worrl t iBn he l ~U[fJ':> n:/)," iZ'3·)11

bepalen van een optimaal programma.

In latere rekenmachines is bovenstaande moeilijkheid opgevangen
door een geheugen toe te passen dat sneller toegankelijk is, zo~at

de wachtl;jjd~n stHrk afnelnen.
[en dergelijk geheugen met zeer korte toegangstijden kan een magneet
ringgeheugen zijn, zoals dat in dit verslag wordt beschreven.

De combin$ltie van het trommelgeheugen en het magneetringgeheugen
in de I.B.~. 650 levert een aanzienlijke winst aan rekentijd OPe

De geheugenruimte wordt bovendien niet onaanzienlijk uitgebreid.
terwijl de flexibiliteit van de machine sterk wordt vergroot.
Dit kan met een tweetal voorbeelden worden geillustreerd.
Het trommelgeheugen wordt daarbij beschouwd als groot en traag
geheugen waarin de vele nU'TIerieke gegevens en het gehele programma
worden opgeslagen.
Het magneetringgeheugen wordt daarentegen beschouwd als kleiner maar
snel (buffer) geheugen.
Verondcrstel dat het programma op de epnvoudigste wijze (op achter
eenvolgende plaatsen) in het trommelgeheugen is geschreven, dan kan
steeds een nauw samenhangend gedeelte van het programma naar het ring
geheugen worden overgebracht. Het ringgeheugen is dan een centrale
schakel van waaruit de instructies zander wachttijden achter elkaar
kunnen worden uitgevoerd.
Zijn deze instructies uitgevoerd, dan kan een volgende groep instructies
naar het .ringgeheugen worden overgebracht. OptimaaI proqrammeren is
nu overbodig geworden. De numerieke gegevens die sncl beschi~baar

moe ten zijn kunnen eveneens tijdelijk naar het ringgeheugen worden
overgebracht. Het ringgehEugen staat ais het ware parallel aan h~t

trommelgeheugen en vormt dus een uitbreiding van de geheugencapaciteit.
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___~ -------Aa..n-.de-z--8---to8paS6~--speciaal gedachr-toen de o~racnt tot
het ontwikkelen en bouwen van een magneetringgeheugen werd gegeven.

Het ringgeheugen kan ook worden gebruikt als buffergeheugen tussen
de machine en de tragere in- en uitvoerapparatuur.
In dit geval past het buffergeheugen de snelheid van de in- en
uitvoerapparatuur aan de snelheid van de mac~ine aan.
Behalve ponskaarten kunnen dan oak andere in- en uitvoersvstemen
worden toegepast, zaals ponsband-. magnetische band- of tekenschrijf
systemen,met een electrische schrijfmachine of regeldrukker.
De op de trammel gereserveerde adressen. die gebruikt worden als in
en uitvoerbuffer, komen dan vrij am aan de voor informatie beschikbare
adressen te worden toegevoegd.

Het invoeren van gegevens gaat als volgt te werk:
De gegevens worden ap door het betreffende invoersysteem bepaalde
momenten (afhankelijk van de maximale werksnelheid) in het ringgeheugen
overgebracht. Vanuit het ringgeheugen kunnen deze gegevens dan in een
volgende fase op door de machine bepaalde momenten in het trommel~

geheugen worden avergebracht.
Bij het uitvaeren gaat de stroam van gegevens in tegengestelde richting.
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_________ ~OEDS!~. Nadere gegev~ van de I.B.M. 050 sIs uitgangspunt.

Er zullen nu enige aspecten van de interne erganisatie van de
I.8. M• 650 (1) worden beschouwd, die van invloed zijn op het te
beschrijven geheugen.

1. Woord, getal en instructie,
2. Interne organisatie van de I.B.M. 650,
3. Code ring en controle,
4, Tjjdvolgorde interne klok.

1, Woord. getal en instructie:

De I.B.M. 650 is een decimale seriemachine, d.w.z. het interne
transport van informatie geschiedt woord voer woord, cijfer voor
cijfer. Een woord kan Ben instructie of getal zijn (zie figuur 1).

I.: Operatie-code
II.: Getal-adres

III.: Instructie-adres

Figuur 1.: Opbouw van een woord.

Een woerd is opgebouwd uit elf cijfers.
Een getal heeft tien decimale cijfers plus een tekencijfer.
Een plusteken wordt voorgesteld door het decimale getel 9.
Een minteken wordt voorgesteld door het decimale getal 8.
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[en instructie is verdeeld in drie basisgroepen:

a. De operatie-code
b. Het getal- (data) adres
c. Het instructie-adres.

ad a. De opera tie-code (positie 10 - 9) bepaalt de operatie die
de machine moet uitvoeren.

ad b. Het getal-adres (positie 8 - 5) kan een van de volgende
betekenissen hebben:
het adres op de trammel van de informatie die bij de operatie
wordt geraadpleegd;
het' adres waarin de informatie door de operatie moet worden
opgeslagen;
het aantal plaatsen dat de informatie in de accumulator links
of rechts verschoven moet worden;
het maximum aantal plaaisen dat de infdrmatie in de accumulator
verschoven kan worde~ door een sehuif- en teloperatie;
de adressen waarin informatie van een kaart maet worden over
gebraeht;
de adressen van waaruit informatie in een kaart moet worden geponst;
het adres van een af te wisselen instructie (bij een voorwaardelijke
spronginstructie);
het adres van het begin van een tabel.

ad c. Het lnstructie-adres (positie 4 - 1) geeft messtal het adres van
de volgende instructie aan.

Positie n. het tekencijfer, doet hier niet tee zake, hoewel er wel een
teken moet staan.
Een instructie kan op dezelfde wijze als een getal worden behandeld. daar
het zelf ook de vorm van een getal heeft.
Za kan bijvoorbeel~ een getal- of instructie-adres met een getal worden
verhoogd.
Numerieke gegevens en instructies worden in een trommelgeheugen op
bepaalde adressen opgeslagen met behulp van ponskaarten - of op andere
~ijze - gedurende de invoeraperatie van de machine.
Ala een probleem met de machine maet worden opgelost, verwijst deze naar
het geheugenadres om een ins true tie te verkrijgen. Omdat het programma
van instructies in het trammelgeheugen is opgeslagen, is de machine een
stored-program machine.

6 -
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2. Interne organisatie:

Een instructie wordt in twee gedeelten uitgevoerd.
Om dit te verduidelijken wordt eerst de interne informatiestroem
van de machine bezien. (zie figuur 2)

Con
trole

Uitvoer

---
"Iagnetische

Trammel

-~---

Overdracht
'---c=-----I

Ponsbuffer __~~----~-

I rweer

Leesbuffe,..--+------\r---t

Figuur 2.: Interne organisatieschema van de I.B.M. 650;
Infermatiestroomwegen.

De volgende erganen zijn in de machine te onderscheiden:

a: het trommelgeheugen p

b: het rekenorgaan.
c: het besturingsorgaan.

ad a. Het trammelgeheugen is het centrale geheugen van waaruit de

informatie bij het uitvaeren van operaties komt en daar weer
naar toe wordt getransparteerd.
Het heeft een capaciteit van 2000 woardenj het trommelappervlak
is verdeeld in 40 banden van SO woorden. Iedere band bestaat
weer uit 5 sparen (zie cadering)!)De afstand tussen twee gemag
netiseerde plaatsen (bits) ap een doorsnede van de trammel
oedraagt ca. ~,5 mm.
De lees- en ponsbuffer hebben beide een capaciteit van 10 waorden.
De informatiestroom tussen de in- en uitvoerorganen en de

gewenste adressen op de trammel laapt steeds via deze lees
respectievelijk pansbuffer.
*) De af&tand tU~5en de sporen ~5 c"lrca 2 '11m, zodat een ba"d

circa 1n mm breed is.
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De 7 sparen (zie coderingl van deze lees- en pansbuffer
liggen tussen enkele banden op de trammel verdp-eld. De
bufferadressen liggen steeds op een vaste trommelplaats.
In te vaeren gegevens gaan eerst rechtstreeks naar de
leesbuffer. In een volgende step worden zij naar de door
voeradressen overgebracht, die op dezelfde straok op de
trommel liggen als de leesbuffer (van adres XXOl - XXln of
XX51 - XX60).
Vanuit deze doarvoeradressen kunnen, zo nodig, gegevens naar
definitieve trammeladressen worden overgebracht via de
distributeur. Het uitvoeren van gegevens gaat analoog.
De gegevens worden uitgevoerd via de doorvoeradressen op
dezelfde stroak als de pansbuffer (van adres XX27 - XX36 of
XX77 - XX86) en de ponsbuffer.
AIle adressen op de trommel, di~ van buiten adresseerbaar zijn,
liggen tussen noso en 1999 met uitsluiting van de doorvoeradressen
XXOl - XX10 of XX51 - XX60 en XX27 - XX36 of XX77 - XX86.
Ook de 40 adressen op het spoor van adressen XX48 - XX49 of
XX98 - XX99 zijn niet adresseerbaar. Hierin Eggen tabellen
opgeslagen.
De verbindingen met de over~ge organen in de machine lopen of
rechtstreeks naar het programmaregister, als het instructies
betreft, of via dB distributeur naar het rekenorgaan of het
programma register.

ad b. Het rekenorgaan. dat bestaat uit de distributeur, de accumulator
en de ~~n-cijferopteller.

In principe is het rekenorgaan een serieopteller. ~et getsl in
de accumulator wordt vermeerderd met het getel in de distributeur
op bevel van de ~~n-cijferopteller.

De distributeur kan informatie direct van het geheugen of de
accumulator ontvangen. De distributeur kan oak informatie direct
naar het geheugen. het programmaregister of de accumul~tar door
zenden.
De accumulator ontvangt informatie direct van de distr.i.b'lteuI: en
indirect van het geheugen via de distributeur.
De accumulator zendt infarmatie direct door naar de distributeur
of het programmaregister en indirect naar het geheugen via de
distributeur.

ad c. Het besturingsorgaan, dat bestaat .Jit het programma-, het operatie
en adresregister.
Dit' orgaan analyseert de gewenst~ instructie en zet de schake lings
logica op in het rekenorgaan am de gewenste operatie uit te voeren
(b.v. aptellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, overbren;en
van woorden naar en van het geheugen, schuiven en het uitvoeren
van logische tests, zoals voorwa:Hdel~j~ ·3prirv,J"").

__________________________-tiH~e~t~p~r~O~19TF~a~~ffl~~a~r~E~gr1r·9~t~ kat! dirEct instruct~es van het geheugen
ontv3'1gen en ":'n4'ocI1iJ tie ,ii..~!..' ~ ,j')')I'zenden 3.:'.I' 'le t IJperatie- en
adresregister.

- '3 -
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ten 1nstruct~e wordt nu als voIgt behdndeld:
Stel daartoe dat de ult te voeren instructie op een voorgaand bevel
(instructie) vanuit het geheugen in het programnar~;ister is over
gebracht. De operatiecode en het getaladres (zie figuur 1) worden
in de aerste helft van de invoeringscvclus (de z.g. getal-fase of
data half cycle) naar ~5t operatie- en adresregister doorgezonden.
De operatiecode wordt geanalyseerd in het operatieregister, het
getaladres in het adresregister. Ais de opera tie rekenkundig is, ver
wijst het getaladres naar een plaats in het geheugen, waar het getal
is opgeslagen. Oat getal wordt dan naar de distributeur overgebracht.
Ais ge operatie logisch is, (b.v. het getal-adres kan het aantal te
schuiven plaatsen aangeven, of het adres van een tabel, of een sprong
adres etc.) zal de voorgaande inhoud van de distributeur niet door de
operatie worden gewijzigd.
De uitvoering van de instructie is begonnen, zodra de distributeur
geladen is (indien noodzakelijk).
Dit kan een aantal woorden duren, het aantal hangt af van de relatieve
trommelstand (instructie-adres t.o.v. getal-adres).
De tweede fase van de instructie (de z.g. instructie-fase of instruction
half cycle) begint daarna zo spoedig mogelijk.
Het instructieadres (zie figuur 1) verwijst naar de volgende instructie,
die vervolgens vanuit het geheugen naar het programmaregister wordt
overgebracht. Deze nieuwe instructie wordt geanalyseerd in het operatie
en adresregister o

De uitvaerfng van deze instructie kan niet beginnen voordat de reken
kundige bewerkingen van de voorgaande fase zijn afgelopen.
De machine wordt vanwege de genoemde gedeelde uitvoering van een instructie
een "~~n plus ~~n adressenmachine" genoemd.
Een deel der wachttijden wordt hierdoor reeds opgeheven.

3. Code ring en Controle:

Een machine vertaalt de invoergegevens o voorgesteld door decimale cijfers~

in een binaire code o nl. de bi-quinaire code o voor intern transport en
. gebruik (zie tabel I).

Evenwel worden de gegevens in het trommelgeheugen in een 2 uit 5-bit code
vastgelegd (zie tabel II).
De invaergegevens kamen in bi-quinaire code de leesbuffer binnen o

Tussen leesbuffer en doorvoeradressen vindt translatie plaats naar de
2 uit 5-bit code o evenals - doch omgekeerd - tusse" doorvoeradressen en
ponsbuffer.
Tussen het.geheugen en de distributeur of het programmaregister vindt
eveneens translatie plaats van de bi-quinaire code naar de 2 uit 5-bit
code en omgekeerd.
Deze twee voorkomende coderingen maken interne controle in de machine
mogelijk. op drie punten in de machine vindt deze controle plaats (zie
figuur 2).

- 9 -
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_________~B...,i~e-bi--q.u~e code IWl"me" we zo bepa-l-l...e...,lIr-1"'urfF'----"errI~:------------

Cijfer Binaire Quinaire Binaire (6-3-2-1 ) Contrale (0 )

bits bits bits bit

0 01 00001 0011 0
1 01 00010 0001 1

2 01 001 00 0010 1

3 01 01000 01 DO 1

4 01 1 DODO OlQ\ u
5 10 00001 0110 0

6 10 00010 1000 1

7 10 00100 1001 0

8 10 01000 1010 0
9 10 1DODO 1100 0

Tabel I: Bi-quinaire code Tabel II: 2 uit 5 code (6-3-2~1-0)

geen binaire bit (binary digit).
twee binaire bits.
geen qui~aire'bits.
meer dan ~~n quinaire bit?
geen binaire en geen quinaire bit. aanwezig zijn.

Veranderen er twee bits tegelijkertijd, doch tegengesteld (0 -~ 1 en
1 ~~ D), dan is deze fout niet meer cantroleerbaar.
De k3ns op een dergelijke fout is echter bijzonder klein.
Verder wordt in de machine gecontroleerd of er:
andere adressen aangegeven worden dan DODO - 1999. 8000 - B003.
andere operaties aangegeven worden dan die aan machinefuncties zijn
toegewezen.
fouten optreden in de tijdsprogrammering.
het accumulatorregister overloapt in het geval dat dit door de operatic
niet is voorzien.

Het sein dat gegeven wordt. indien er zich een fout voordoet. kan
worden gebruikt om de machine te stoppen of om een gedeelte van het
programma te laten herhalen.

- 10 -
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4. Tijdvolgorde interne kIok:

De tijdvolgorde van begin- en eindpunten van opera ties in de machine
wordt bepaald door een viertal sporen met gemagnetiseerde plaatsen
op het trommeloppervlak. Deze gemagnetiseerde plaatsen geven tevens
tesamen je stand van de trammel aan en dus de plaats van de woorden
en cijfers op een doorsnede van de trammel.
De omwentelingssnelheid van de trammel bedraagt 12500 omwentelingen
per minuut. Zo worden opgewekt de.volgende klokpu:sen:

a, 1 nulstandpuls van de trammel (per omwenteling).
Tussen twee van deze pulsen kunnen 50 woorden worden verwerkt
in.4 p B milliseconde,

b. 5 sectorpulsen per omwenteling, waartussen elk 10 woorden in
0,96 msec,

c. 50 woordpulsen per omwenteling, waartussen 96 microseconde,
d, 550 cijferpulsen per omwenteling.

De nulstandpuls, een sector- en woordpuls, verschijnen tegelijker-
tijd.
Tussen twee woordpulsen vallen 11 cijferpulsen (zie figuur 3).

J
50 woord<:!n = 1 omwenteling} = 4. 8 msee. L

~o( -'-------'-.::..c:..-::........iL.;!-...::....:....--'-=-":...::....:...-----~~

--,
---- ... --

10 woorden 1/5 orow, = 1,96 msee.

J( ··1 I I L
~ ~ 1 woord = 1/50 omw. 96 mierosec.

lJllWJJiC~:_- -----JlW1
I .

--!.-...-_---,., 1 ci j fer 8 microsee.

Figuur 3.: Klokpulsen,

De cijfers van een woord worden dus seriegewijze behandeld met een
tU8senruimte van 8 ~sec. Tussen een woordpuls en de eerste cijfer
puIs ligt een afst<md van eveneens 8 JJsec.
De 5 resp. 7 bits van een cijfer woroen parallel behandeld. te
beginnen met het minst belangrijke cijfer (tekencijfer) en te
eindiQen met het meest belangrijke cijfer.
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Van de I.8. M 6~f t~~~oarlapige apret

van het magneetringgeheugen.

De voorgaande delen van dit hoofdstuk resumerende, komen de belangrijke
aanknopingspunten voor het magneetringjeheugen naar voren aan de hand
van de volgende indeling:

1. Functie en plaats van hat ringgeheugen,
2. Interne en externe organisatis;

a. Interne organisatie: codering en tijdvolgorde,
b. Externe organisatie.

1. Functie en plaats van het ringgeheugen:

Het ringgeheugen gaat de beschikbare geheugencapaciteit van het
trommelgeheugen van de I.8.M. 650 uitbreiden met een aantal snal
toegankelijke adressen. Het ringgeheugen gaat os centrale schakel
vormen, vanwaar de in~tructies worden uitgevoerd.
Gegevens die bestemd zijn voor het ringgeheugen zullen normaal via
het trommelgeheugen worden ingevoerd.
Hetzelfde, doch in tegenovergestelde richting, geldt voor de uit te
voeren informatie. In verband met het toepassen van speciale in- en
uitvoerapparatuur zal echter ook directs toegang tot het ringgeheugen
mogelijk moe ten zijn.
(zie ook Hoofdstuk I).

2. Interne en externe organisatie:

In de I.8.M. 650 is reeds ten dele gerekend op het toevoegen van een
(klein=60 woorden) ringgeheugen (1 ) •.
Van de beschik~are mogelijkheden om het ringgeheugen in de interne
organisatie van de machine op te nemen. zal zoveel mogelijk gebruik
worden gemaakt.

a. Interne organisatie: code ring en tijdvolgorde:

De informatiecode, van de in het ringgeheugen opgeslagen woorden,
is een 2 uit 5~bit code (zie tabel II).
De adresseercode daarentegen, is bi-quinair (zie tabel I).
Getallen worden cijfer voor cijfer seriegewijze behandeld.
Het minst belangrijke cijfer (t~kencijfer) komt het 8Hrst, het
meest belangrij ke het laa tst. .
De tijdsduur tUBsen twee cijfers van een woord bedraagt 8 micro
seconden, tussen twee woorden 96 micro-seconden.
Tussen de woordaanduiding en de eerste cijferaanduiding ligt sen
vertraging van 8 micro-seconden, dat bij het ringgeheugen de
toegangstijd zal vormen (zie ook Hoof~tuk II, deel 3 - d).
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~[Xt~rne organisatie:

er

. iguur 4:

"\Schema organi-
satie I.8.M, ( ) Trommelgeheugen
650 met ring-
geheugen ~

I I T
I I

Trans- naar

"~t
Trans-

lator lator

1
~n

Distributeur C. .. f
6

~ accumulator I ndirec te invo

n. ) I
(bi-quinc ir

C. I_ Programma reaister

I I
van accum,

O. R.I 1 Adresreg

Besturing
~ Adresk:euze

,if

.
C. ~ r-. c.

Directe invoer ,.... ~Directe uitvoer
(2 uit 5 code) (2 uit 5 code) .

Indirec
uitvoer
(bi-qui

Het gedeelte van het Interne Organisatie-schema van de I.B.M.
waarin het ringgeheugen is opgenomen, is in figuur 4 getekend
(zie ook Hoofdstuk II, deel 2).

650,

De informatie kan op vier manieren in het ringgeheugen worden geschreven,
n1. :
direct vanuit het trD~melgeheugen of van buiten de machine (in 2 uit 5-bit
code) •
indirect - via een translator (bi-quinaire naar 2 uit 5-bit code) - of van
bui ten de machine (in bi-quinaire code).

De informatie kan op vijf manieren worden Dvergebracht ui.t het kerngeheugen:
direct naar het trommelgeheugen of naar buiten de machine (in ;J 'lit S-bit
code) ,
indirect via een translator (2 uit 5-bit naar bi-qlJinai:~ c~de) naar de
distrib,/!;"ur, het programmaregister of naar buiten de machine (in bi
quinaire code).
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BJ.J het in- en uitvoeren van informatie naar en vCin het ring
geheugen, heeft contrl).lp~ plaats van het aantal aanw8zige bits
(van de in 2 uit 5-bit code geschreven cijfers).

Een ringgeheugenadres wordt gekozen met behulp van het adreS
register.
Het ringgeheugen ken worden aangegeve, juor ~et m~est belangrijke
cijfer hierin, b.v. 2,3,4.5,6,7,9.
De meest belangrijke cijfers 0, 1 en 8 zijn reeds toeg8~ezen ~a~

het tr(1"11,,~1!Jt;l'leugen en de dis':;ri.hlll;eur of de accumulator.
De besturing van het ringgeheugen geschiedt vanuit het operatie
register. Hiermee wordt bepuald of - en via welke weg - uitgelezen
en weer direct teruggeschreven, ingeschreven of het adres met ~~n

verhoogd moet worden.

- 14 -
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DEEL B

PRINCIPE VAN [EN BITGEORGANI5EERD

MAGNEETRINGGEHEUGEN

HOOFDSTUK. IV Construe tie van een bitgeorganiseerd geheugen.

1. Het basiselement: de magneetringkern,
2. De coincidentie-geheugenconstructie.

1. Het basiselement: de magneetringkern:

Het basiselement van een magnee~ringgeheugen is de magnetische
ring (kern) met een (in benadering) rechthoekige hysteresislus
(zie figuur 5).
De magnetisatie kan in deze kern twee remanente toestanden aan
nemen~ +Br of de 1·1" en -Br of "0" toestand~ rechtsom gemagneti
seerd (£ie figuur 6) an linksom gemagnetiseerd.

-H
c

+H __ I{H)
c

"1"

Figuur 5.: Hysteresislus
Magneetring voor
geheugens

Figuur 6.: Richting (interne)
magnetisatie van
magneetkernen voor
geheugens
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Om deze twas toestanden te kunnen onderscheiden wordt een draad
door de ring gestoken.
Er wordt een leesstroompuls door de draad gestuurd ter grootte
van 11' die overeenkomt met een veldsterkte groter dan de coercitief
kracht Hc '
Alle ringen die voorheen in de "1" toestand waren reageren op de
voorflank van de stroompuls en gaan dan over naar de "0" stand.
Er heeft een inductieverandering plaa_ts van +Br naar -8m van Ll B

1
'

die in de draad een spanningspuls induceert met een amplitude V,.
De ring kan weer terug in de "1" toestand worden gebracht door een
tegengestelde schrijfstroom Is door de draad te sturen.
Dit laatste is ook noodzakelijk, indien er uitgelezen moet worden
en de in de ring opgeslagen informatie niet verloren mag gaan.
Indien de ring zich in de "0" toe stand bevond, verschijnt ook sen
(veel kleinere) spanningspuls Va (zie figuur 7), door het verschil

A EO van -Er en -Em.

V f

I

I ...

d

t
s

I: r~ng was in "1" toestand
II: r~ng was in "0" toestand

en I 1

b.

figuur 7.: Stroompuls (a) en Uitgangsspanning (b)

Op de acht~rflank van de stroompuls reageert de ring in beide gevallen
als in dit laatste geval, doch met een tegengestelde inductieverandering
en spanningspuls.

-----------_._-~-------
-- --- -- ._----------_.-----
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2. De coincidentie-geheugen constructie:

Een grate hoeveelheid informatie kan worden opgeslagen, indien
een santal ringen in een matrix wordt gevlochten.
Dan wordt het coincidentie-principe toegepast.
Door iedere ring gaan vier draden: de X-draad, de Y-draad, de
verbodsdraad en de leesdraad (zie figuur 8).
Het lezen van een bepaalde ring geschiedt met het sturen van
halve leesstromen door zijn X- en ·Y-draad (zie figuur 9a).
Er wordt dan gebruik gemaakt van de omstandigheid dat een ring,
waardoor slechts de halve leesstroom loopt, niet van toestand
verandert. Stond er ap de gekozen plaats een "1", dan verschijnt
er een signaal op de leesdraad.
Het (weer) inschrijven van de "1" in dezelfde ring, geschiedt door
het sturen van halve schrijfs~romen door zijn X- en Y-draad.
Stand er een "0", na voorafgaande uitlezing van de ring, dan mag
er niets worden teruggeschreven.
len halve schrijfstroom in de verbodsdraad heft in dit geval de
stroam in de V-draad op. Deze verbodsstroom moet evenwel eerder
beginnen en later ophouden dan de X- en Y-stroom.

Verbods
draad

y

d

r

a

d

e

n

Leesdraad X-dra.,en

Figuur 8.: De mBtr1x-V a~construltie [z.g. 3~~eug~,~atje~:

van bitgeorganiseerd ringgeheugpn, dichtste p~kking.
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... x

Leesdraad

Verbodsdraad

a. Lezen.

----y

"SctIJrijven.
;

.Figuur 9: Detail van matrixconstructie.

Omdat steeds een ring afzonderlijk wordt gekozenf~en een ring
een bit vaorstelt, wordt dit type geheugenmatrix ~it-georganiseerd

genaemd. i:
Moet er een aantal bits tegelijk worden gekozen, ~an worden evenveel
bovengenoemde matrixvlakken als bits achter elkaat geplaatst.
De X- en Y-draden doorlopen alle vlakken in serie:(figuur 10).
ledar (bit) vlak heeft zijn eigen verbods- en lee~draad.

x

~'IIoard
Leesdraad

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

~~~==~==~§§~~ Verbodsdraad

Figuur 10: Geheugenmatrixconstructie met meerdeire vlakken'bits).

De onder elkaar liggende ringen bepalen de bits van een waard.
Er zijn dus evenzaveel waorden als ringen in een vlak. Deze geheugen
matrixconstructie wordt in het hier besproken geheugen toegepast.

> ,
..
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HDOfDSTUK V

-----------,-----bres- e 11 5 touI signCfhrn.

Een nadeel van de in Hoofdstuk IV - 2 genoemde techniek is, dat
een aantal ringen bij het uitlezen een halve leesstroom krijgt
doorgevoerd. Hierdoor wurdt een gedeelte van eer kleinere hysteresis
lus doorlopen. Dit heeft weer tot gevolg dat een kleinere remanent~e

wordt bereik~. Het effect neemt af naarmate het aantal halve lees
stromen toeneemt.
Wordt een dergelijke toestand uitge1ezen, dan ontstaat op de lees
draad een gestoord "1" signaal, in amplitude kleiner en enigszins
veJ:traagd t.o.v. het ongestoorde signaa1, indien de ring zich in de
"1" toesta~d bevond (zie figuur 11 a. en c.).

a.•

I

rde "1"

b.

nx I /2
s - I (H l

Gestoorde "011

Co

v 'V
1tVi __-":~:': __-_-J"_~--- Ongestoorde "1"

-- Gestoorde "1 11

VI

v~ li~~:s;;;;:=====:~~~O:n~g~e~s toorde "0"
--t

figuur 11: Gestoorde "1" en "0" signalen o
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_----------Bevend-de~i"9--z-±etr--in---d~"fl..~(j~-s-tana__;_oantreedt aen soortge lij k- ----
verschijnse1 op, indien vOOr het uit1ezen van de betreffende ring
een santa1 halve schrijfstromen waren doorgevoerd.
Hat gestoorde "0" signaal wordt nu aanzienlijk groter (zie figuur
11 b. en c.) en enigszins vertraagd.
Een gelukkige omstandigheid is, dat het gestoorde "1" signaal bijna
steeds groter is en later optreedt, dan het gestoorde "0" signaa1.

Uit figuur B volgt, dat door de special~ vlechting van de leesdraad
deze stoorsignalen elkaar twee aan twee tegenwerken.
Dit geldt ook voor de capacitief overgedragen storingen ten gevolge
van differentia tie van stroompu1sflanken.
Er zijn echter enige oorzaken aan te wijzen, waardoor daze stoor
signalen elkaar niet geheel opheffen.
a. Indien het aantal rijen en kolommen even is, zullen - bij overigens

gelijke storingen - twes stoorsignalen overblijven, terwijl de
overigen in de gekozen rij en k010m tegen'elkaar wegvallen.

b. De voorgeschiedenis van de ringsn is niet gelijk, d.w.z. er hebben
door iedera ring niet een even groot aantal halve 1ees- of schrijf
stromen gelopen, na een vo~le leesstroOm. waardoor het stoorsignaal
voor de ringen niet gelijk is.

c. De ringen zijn onderling niet gelijk. er traden verschillen op in
de vorm van de .hysteresislus en de snelheid, waarmee de ene in de
andere toestand overgaat. Bij eenzelfde voorgeschiedenis zijn de
leessigoalen. van de ringen dus a1 niet gelijk.

d. Bij grote gaheugens gaan de X- en Y-draden zich bovendien gedragen
als lange leidingen, waardoor de stroompulsen in de ringen niet
tegelijk aankomen. De 1ees-(stoor-) signalsn verschijnen dan niet
tegelijkertijd en ~e amplituden zijn ongelijk.
Hetzelfde resultaat wordt oak veroorzaakt door ongelijke leesstromen.

Uit bovenstaande vQorbeelden blijkt dat er geenszins van een eenduidige
uitgangsspanning voor een in "1" of "0" toestand verkerende ring ken
worden gesproken.
Daar echter aIle ringsn eigenschappen hebben die binnen zekere toleranties
liggen, zal het tach mogelijk zijn am een gestoord "1"-signaal van een
gestoord "O"-signaal te scheiden.
Teneinde een methode hiervoor aan te geven. zal gevel 8. en b. nu nader
worden bekeken.
Er wordt een halve leesstroom door een X-draad gestuurd.
Op de lsesdraad verschijnt uit ieders ring sen stoorsignaal, dat af
hankelijk is van de toestand waarin de ring zich bevindt en van het
aantal (n-1 l voorafgaande halve leesstromen door die ring.
Zo worden onderscheiden de 1e tot en met de ne "1 "-parasiet en de 1e
tot en met de ne "D"-parasiet.
De halve leesstromen beschrijven dan een aantal kleinere hysteresislussen
(zie figuur J 2) • ~_____ ----. ---

---------'---
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De grootte van de parasiet neemt bij toenemende n af.
"O"-parasieten zijn bovendien kleiner en treden eerder op dan
"1 "-parasieten.

eerste "1"

tweede "1"

n-de "1" par.

B

t
halve schrijfstroom

---+---'---'
na halve leesstroom

"1 "

I I /2
I 1
I

I

II /2
I s

_ I(H)

eerste "0" I

parasiet

tweede "Otr-~-t--~~~ji~~
parasiet
n-de "0"
parasiet

Figuur 12: Stoorsignalen bij een aantal halve leesstromen.

"O"-parasiet) ,
"OI9-parasiet),
"O"-parasiet).

"1"-parasiet - ne

"1"-parasiet - nB

"1 "-parasiet _ ne

Bedraagt het aantal X-draden p (even), dan kunnen zich enige extreme
situat1es in een geheugenmatje voordoen.
De niet gecompenseerde stoorsignalen (delta-noise) in een leesdraad
kunnen zijn:
8. P/2 )( (1 e

b. P!2 )( (2e
c. P!2 x (nB

Het aerste gaval zou optreden, indien de ringen zich om en om in de
gestoorde ".1"- en de ne gestoorde "O"-toestand bevonden.
De kans dat deze situatie op zou treden is wel zeer klein. evenals de
kans dat een ring zich in de ongestoorde "1"-toestand zou bevinden.
Dit geval wordt daarom niet verder beschouwd.
Hat tweede gavel zal.meer optreden.
Een ring. welke ingeschreven is.---nn-tv-ang..t~a-lde-l-i-Jl<---z.awe-l.-van--de-

X-·als van de Y-draad een halve leesstroom. De storing die daarop

optreedt, heeft het karakter van een tweede "1"-parasiet.
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Na iedere halve leesstroom voIgt immers een halve schrijfstroom,
die -de--ring -weer-eenie-ts-ande-re lus-~eeTt {Zle- Tiguur. 12T;---
lou men aan de ringen na ie-dere halve schrijfstroom een halve
leesstroomgeven, dan treedt aok het tweede geval niet op.
De tweede "1"-parasieten worden vervangen door parasieten, die
meer het karakter van een ne "1 "-parasiet hebben.
Deze na- schrijfstroom (post write disturb) kan bereikt worden
door een halve schrijfstroom door de verbodsdraad te sturen.
Er blijft - indien we dit doen - uitsluitend het derde gevel over.
Met deze storing (of die afkomstig va~-het tweede geval) moet
rekening worden gehouden.
Een voldaende vertraging tussen de X- en de V-leesstraom he-eft tot
resultaat, dat de niet gecomnenseerde storingen in de leesdraad ten
gevolge van de X-straam reeds zijn uitgestorven, als de Y-straam
verschijnt.
De staringen afkamstig van de X- en Y-stroam worden nu niet opgeteld.
De etoringen afkamstig van de Y-stroam kunnen verminderd worden door
de voorflank van de stroompuls een gratere stljgtijd te geven.

Om de signaal-staor verho~ding zo groet mogelijk te maken, wordt
tenslotte het verkregen uitgangssignaal op een geschikt tijdstip
afgetast (sampled).
Er wordt gebruik gemaakt van het feit dat de storingspiek in het
uitgangssignaal eerder optreedt. dan de piek van hat gestoorde "1"
si9naal. Zonodig kan het leessignaal eerst (gedeeltelijk) geintegreerd
worden om een grater uitgangssignaal te krijgen.
Immers het oppervlak van de storingspuls is tevens kleiner dan het
oppery:lak van het ge~too~de "1"-signaalpuls.
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HOOfD5TUK VI

INTERNE ORGANISATIE

1. Tijdvolgorde geheugencyclus.
2. Organisatie.

1. Tijdvolgorde geheugencyclus:

Het uit de gegevens van het vorige hoofdstuk samengestelde tijd
volgprde diagram van aen geheugencyclus = lees-schrijfcyclus kan
nu worden ,samengevat (zie figuur 13).

X-stroom

Y-stroam

Verbadsstroom

Leessignaal

\
rnl

s/
2

~ )1/2 '---- t

I t \ 1/2
I
I '

\ + 71
/

2

I ,----- -/\ \ Na-schrijf-I ,
I -I /2 fI I sI stroam

i

-~I--joII;'- Aftasten leespuls
"1" signaal
"0" signaal

--1--""'--

,
Figuur 13: Tijdvolgorde diagram lees/schrijfcyclus.

2. Organisatie:

"In de ~inggeheugen-organisatie (zie figuur 14) kan de volgende indeling
worden g!2lmaakt:
aD De geheugenmatrix-constructie p

b. De adreskeuze. die tot stand komt met behulp van het adresregister p

de decoder en de X- en Y- draadkiesschakelaars. Daze bepaalt waar
in het ringgeheugen uitgelezen of ingeschreven moet worden;' in het
adresregister wordt de keuze kenbaar gemaakt.

c. De informatieweg, die in geval er uitgelezen maet worden loapt van
de leeadraden van het ringgeheugen via de leesversterkers naar het
informatieregister; vanuit het informatieregister kan de infarmatie
worden uitgevoerd.
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Adres

Adresregister

Decoder

IN Besturingsopdrachten
(o.a. lezen en schrijven)

UIT

. ····Be~·

sturing

I

Lees- I
• I

ver- Lees-
ster- :d~aden
kers I

Geheugenmatrix

construe tie

Informatieregister

Verbod4
draden:

Ver bodsstroom
schakelaars

IN Informatie lilT

figuur 14: Organisatie magneetringgeheugen.

In geval van inschrijv~n loopt de informatieweg van het informatie
register via de verbodsstroomschakelaars naar het ringgeheugen.
Was er even tevoren uitgelezen, dBn staat de informatie nog in het
informatieregister,.zodat deze informatie direct weer ingeschreven
kan worden.
Moet er van buiten informatie ingeschreven worden, dan moet dsze eerst
in het informatieregister worden gebracht.

d. De besturing staat in verbinding met aIle organsn.
Opdrachten (a.a. uitlezen, inschrijven) worden van hieruit doorgegeven
naar de juiste plaats en in de juiste volgorde.
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DEEL C

BESCHRIJVING VAN HE T MAGNEETRINGGEHEUGEN

INLEI DING Indeling en Organisatie

Het blokschema van het nadcr te beschrijven ringgeheugen is
in figuur 15 weergegeven. Dit schema is opgesteld naar analogie
van figuur 14 uit de gegevens, die in Hoofdstuk III zijn samen
gevat als de eisen, waaraan hat ringgeheugen zal moetsn voldoen.

De volgende indeling kan worden gemaakt:

1. De Adreskeuze: (fig. 19 en 20)
a. Geheugenmatrix (fig. 16).
b.Adre skie sschakelaar; X- en Y- kiesschakelaar (fig. 17...21).
c. Stroombronnen; X- en Y- stroomschakelaar, lees- schrijf

schakelaar (fig. 19, 20 en 22)~

d. Adresregister en adresteller (fig. 23 en 24).

2. De I nforma tiew8g: ( fig. 25)
a. Leesverster kers (fig. 25 en 26)
b. Verb odsstroomscha kelaars (fig. 25 en 27)

c. Informatieregister (fig. 25)
d. Bi tcontrole (fig. 25 en 28)

3. De Besturing. ((ig. 28 en 29)
a. Opera ties ( fi'g, 2f;J en 29)
b. Controle paneel ( fig. 31 )

c. 1 MHz monowip (fig. 32)
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DE ADRESK~UZE_

1. De geheugenmatrix, adressenindel in9 en gegevens

Voor he t ringgeheugenmatril{ waren twae identieke me trices
(Philips code nr. B8 749 07/C06) beschikbaar.
Deze matrices hebben zes v1akken, ieder vlak heeft 64 X
en 64 Y-draden. De opbouw is geheel ana100g aan riie van
de figuren 8 en 10, met uitzond~ring van de lees- resp.
verbodsdraden. Elk vlak bezit namelijk 4 onderling gelijke
lees- resp verbodsdraden. Omdat deze onderverdeling echter
niet nodig is, zijn de lees- resp. verbodsdraden per vlak
in 'serie geschCilkeld.
In Hoofdstuk III is bepaald, dat de verwer~ing cijfer voor
cijfer seriegewijze plaatsvindt. Er kon toen nog gekozen
worden voor 7 of 5 bits per decimalal cijfer, afhankelijk van
de toe te passen code. Het san tal beschikbare bitvlakken van
de geheugenmatrices bepaalt de keuze op 5 bits per cij fer.
Zodcende wordt de grootst mogelijke capaciteit (aantal woordenl
bereikt. De twee beschikbare matrices worden daarom parallel
gebruikt. Dit houdt in dat de Y-draden in sade dienen
te wordan geschakeld.
Hetzelfde geldt voer de lees- resp. verbodsdr~den van 5 overeen
komstige vlakken van beide matrices. In totaal worden twee
vlakken niet gebruikt. Er is nu beschikking gekregen over een
matrix van 5 vlakken. waarvan elk vlak 128 x 64 ringkernen
bevat. Hier zouden dus 128 x 64 = 8192 cijfers in kunnen worden
opgeslagen. wat overeenkomt met 144 l#oordel1'1 van 11 cijfers
(rest: 8 cijfersl.
De eenvoudigste adressenindeling van de vlakken, met het oog
op minimale elektronischz hulpmiddelen bij het kiezen van X
en Y-dradeni is in figuur 16 getekend.
In verband met de decimale adressering (cijfers in 7-bit bi
quinaire code) kan de beschikbare capacit~it niet volledig worden
benut. Er worden namelijk maar 600 woorden (adressen van 000 - 599)
geiildresseerd •
De Y-draden zijn Glan de plaats van de honderdtallen en tientallen
van het adresgetal toegwezen. De X-draden zijn enerzijds asn de
plaats van de eenhaden van het adresgetal toegewezen.
Hiermee zijn re plaatsen van de woorden. die in het geheugen moeten
wordsn opgeslagen, bepaald.
Andlarzijds zijn de X-draden toegewezen aan de (11 l cijfers van de
woorden. Deze 11 cijferplaatsen worden steeds achter elkaar door~

lopen. bepaald door de stand van de Oldresteller (zie figuur 15).
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In verband met de optredende stoorsignalen in de leesdraden (zie
Hoofdstuk IV) is hetnoodzilkelijk ~~rst de Y-stroam en dan de
X-stroom door de matrix te sturen. De X-stroom doorloopt per vlak
immers 64 ringkernen, tegenover ne Y-stroam 128, terwijl ieder~

kern tot de grootte van het stoorsignaal bijdraagt.

De in het geheugen toegepaste ferroxcube ringkern is van het type
6C1 (Philips coda nr. KS 28145/6C1), welke een buitandiameter heaft
va n ca. 1, 3 mm.

Enige gegevens zijn:

Gestoord "1"
Gestoord "0"
Piektijd:
Schakeltijd:

signaa1:
~ignaal: V'o

0,51 microsec.
t ,05 microsec.,

.~
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welke gegarandeerd worden onder de volgende voorwaarden:
o

T = 40 c.
-II = Is = 450 mA
t r = 0,2 microsec.
td = 2,0 microsec.

Ringkerntemperatuur:
Lees- resp. schrijfstroom:
Stijgtijd:
Pulsduur:
Aantal voorafgaende halve
lees- stroompulsen, na een
volle schrijfstroom:

De zelfinducties en ohmse impedanties van de matrixdraden zijn als
voIgt (gemeten m.b.v. de sprongfunctie-methodej seriecapaciteit
10DOpf, spanningssprong over 50 Ohm gemeten 20V. herhalingsfrequentie
50kHz. pulsduur 20%):

X-draad

Y-draad

Verbodsdraad

LeesdraSld

{ L = 2 microHenry ±. 1 CJ%,
RX (d.c.) = 1, 2 Ohm .±. 10%

ll:

( L = 3 microHenry .:::. 1~
RY (doc.) = 2,4 Oh~ ~ 18~

Y

{ L = 28 microHenry .±. , 0%
R

V
(d.c. ) = 19 Ohm 1:. , 0%

v

{ L
1
= 30 microHenry .±. 10%

R
I

(d.c.) = 28 Ohm.±. 10%
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2. Adreskiesschakelaar

ledere X- reap. Y-draad, waarvan de combinatie aan een adres is
toegewezen, kan in principe v8fbonden worden met sen eigen stroambron,
die naar wens 'ken worden ingeschakeld. Dit brengt evenwel aen grate
hoeveelheid elektronische hulpmiddelen met zich mae.
Een goedkopere oplossing is de X- resp. Y-draden in een diode-matrix
onde r te brenaen (zie figuur 17 en 18).
Daze diode-matrix reduceert het aantal ingangen v~n de geheugenmatrix.
ledere ingang van de diode-matrix is met een 9chakelaar verbonden
aan de gemeenschappelijke stroambron.
Er is vaor gezargd dat de stroam in beide richtingen kan lopen
(lee6- resp. 6chrijfsttoom).
Afhankelijk van de gewenste pleats in het geheugen en afhankelijk van
aen lees- of schrijfoperatie, worden twas schakelaars gesloten. een
van de horizontale en een van de verticale schakelaars.
Het kiesprincipe is uitstekend toepasbaar op de beschikbare geheugen
matri~ met een decimale adressenindeling.
De diode-matrix voor de X-dr~den krijgt namelijk 10 dubbel~ draden....
horizontaal, die aan de eenheden van het uit drie cijfers bestans
adres zijn toegewezen en 11 draden verticasl, die aan de cijfers van
het op dat adres opgeslagen woord zijn toegewezen (figuur 17).
De diode-matrix voor de Y-draden krijgt 6 draden horizontaal en
10 draden verticaal. die r~sp. aDn de honderdtallen en tientallen
zijn toegewezen (figuur 18).

De diodes zijn van het ty~ Philips AAZ la.Deze diode heeft een
me~imQal toelaatbare sperspanning van 20V tot 60°C omgevingstemperatuur.
De toelaatbare stroom bedraagt bij 40PC nog 130mA gemiddald.
DaDr de dioden maximaal 290mA kunnsn voeren o is de belastingcyclus
45% zonder dat de toelaatbare diSBipatie overschreden wordt.
De bij aen stroom van 290mA uiterst optredende spanning over de diode
bedraagt O,8V vanaf 20°C.
De diOde is voldoende anal om zander complicaties de stroompulsBn
van 290mA tot 250kHz te kunnen schakelen p wat in het onderhavige geval
de herhalingsfrequentie is.
DB bij 400C en 20V sparspanning optredende lekstroom is in geen gevel
grot€r d~n 1mA, wat overeenkomt met een sperweerstand van 20kOhm.
De werkelijke optredende sperspanningen liggen in de orde van ~en

Volt, zodat de sperweerstand aanzienlijk hoger is.
Er kan maximaal door niet gekozen draden aen stroam van 1mA lopen p

die t.o.v. de 290mA te ver~aarlozen is.
De lekstromen in hun afhankelijkheid van de temperatuur zijn evenwel
niet proefond~rvindalijk bepaald.
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N.B.

Er is geen ~load-sharing" techniek toegepast, hoewel gebruik
van deze t0~hniek een verdergaand~ besparing aan elektronica
met zich mee kan brengen.
Om practische redenen word v~acht dat de ontwikkeling dan te
18ng zou gaiiln duren. He t tole ran tie en dimensi oneringsprobleem
speelt hierin sen grate role

Een overzicht van de genele adressenschakGlaar is in figuur 19
getekend (zie tevens figuur 15). Hat is tevens verbinding8sch~ma

van de als blok voorgestelde schakelingen.
Om de functie van de diverse blokelementen te verklaren wordt de
keuze van een bepaald geheugenadres in het schema g8volgd.
De stroomlopen zijn in detail in figuur 20 gatekend.
De stromen door de asn een adres toegewezen X- en Y-dracd van de
geheugenmatrix worden geleverd door de stroombronnen SBX en SBY.
Deze worden bestuurd door de stroombronstuurtreppen SBS.
De leesstroomschakelaars en de scprijfstreomschakelaars LS, met
hun bijbeharende stuurtrappen LSS: bepalen in welke richting de
stromen door de adresschakelaars A5T ~n ASE worden gestuurd.
Dit zijn dezelfde schakelaars die in figuur 17 en 18 symbolisch
waren weergegeven. De geheugen- en diodematrix zijn hier slechts
als biok weergegeven met een ~antal tweevoudige ingangen veor
de selectie van de honderdtallen en eenheden, en een aantal enkel
voudige ingangen veer de selectie VBn de tientallen en de cijfer
plaatsen.
De adresschakelaar worden onderscheiden near hun tweevoudige (AST)
en enkelvoudige (ASE) uitgangen.
De gewenste adresschakelaars worden gesloten op bevel van hun
stuurtrappen ASP en/of ASS. tesamen met de adrestijdstuurtrap AT5.
De adresschakelaars ASP en ASS worden aangewezen door de stand van
de adresregisterdecaden. resp. van de adresteller.
De eerstgenoemden zijn als tweevoudige EN-peert uitgevoerd em de
bi-quinaire uitgangscade van het adresregister om te zetten in de
decimale verde ling van de geheugenmatrix en de X- en Y- kiesschmkelaars
AIle genoemde blokelementen zijn ten dele gecombineerd op montage
plaatj~s in het bovenste varipack-rek-geschoven van de geheugenopstelling.
De bij ieder blokelement toegevoegde letter geeft het montageplaatje aan.
het daarbij gevoegde getal geeft aan welk element het betreft.
Oak de contactnummering van de montageplaatjes is aangegeven volgens
de normalisatie van de varipack-rekken.
De stuurtrappen 5E5. LS5 en AT5 zijn op ~en montageplaatje gemonteerd
(A T5). •

De twee stroombronnen 5BX en SBY zijn niet ap plaatjes gemonteerd. doch
zijn boven het bovenste rek op een straok aluminium gemonteerd.
De details van de eerder aangegeven schakeli.ngen volgen in de volgende
delen van dit Hoafdstuk. • .
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Verklaringstabel bij (iguur 19 en 20

AR = Adresregi~ter.

AT Adresteller.
AST = Adresschakelaar met tw~evoudige uitgang.
ASE = Adresschakelaar met enkelvoudige uitgang.
ASP = StuurpoorttrQp voor AST of ASE.
ASS = 5tuurtrap veor ASE.
ATS = Tijdstuurtrap veor ASP en ASS.
SEX Stroombron veor de X-draden van de geheugenmatrix.
S8Y = Idem, dech voor de Y-draden.
S8S 5tuurtrap veor S8X of SEY.
LS Lees-/Scryrijfschakelaar.
LS5 = Stuurtrap veor LS.

Het getal dat volgt na ~~n vmn bovenstaande afkortingen geeft het
mentageplaatja san. wearop de schake ling is ~angebracht.

Hat daaramn toegevoegde getal g~ft de schake ling asn, indien
meerdere schakelingen van dit type op ~~n montageplaatje zijn aan
gebracht.
De schakelingen 585, L55 en ATS zijn op ~~n plaatje aangebracht, welke
wordt aangeduid met ATS.
Punten waataan meerdere schakelingen zijn verbonden, zijn ~angeduid met
pijlen met vermelding van het overige aantal schakelingen.
Er zijn voedingsspanningen ~angegeven van ?12V. -12V en -24V. allen ten
opzichte van het aardpunt (OV) gerekend.
De ingangen, di~ van buiten de adresschakelaar bestuurd worden. de z.g.
tijdbesturingsing~ngenoworden aangeduid met T1 - T2.
De nummering van de in- en uitgangen v~n de schakelingen duidt op de
contacten van het betreffe~de mo~tdgeplaatje volgens de normalisatie
van de varipack-rekken.
De uitgapgsklemmen van het adresregister en de adresteller worpen met
hoofdletters aangegeven o de ingangsklemmen van de diodematrix met kleine
letters.

- 37 -
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3. Details van de adresschakelaars

De schakelschema's van de twee typen adresschakelaars zijn
in figuur 21 weergegeven (zie tevens figuur 19 en 20).
Het type AST heeft voor beide stroomrichtingen een uitgang,
het type A5E kan stromen in beide richtingen doorlaten.
Type AST: Als transistor Tr1 geleidt kan er stroom lopen in de
schake ling van de stroombron naar de diode- en geheugenmatrix,
via diode D3 en Trl; of van de geheugenmatrix naar de stroom~

bro~, via Te1 en D2.
Type ASE: Als Trl geleidt kan er stroom lopen van de stroombron
naar de diodematrix, via D3, Tr1 en D1; of in omgekeerde richting.
via D4, Trl en D2.
Tr1 geleidt, indien aan de secondaire wikkeling van Tl een negatieve
spanningspuls t.o.v. de emitter ontStaat. Deze ontstaat indien door
de primaire wikkeling een positieve stroomsprong wordt gestuurd.
De stroomsprong wordt opgewekt in de schake ling van de ~12V voedings-

.~

bron naar aarde, via R1, Tr2 en Tr3.
fr2 en Tr3 moe ten daartoe gelijktijdig een ingangsspanning van -3V
krijgen, waardoor zij in hun verzadigingstoestand worden gebracht.
De tijdconstante van de primaire transformatorkring is klein gemaakt
ten opzichte van de tijdconstante van de secondaire kring, waardoor
een stroombroneffect in de primaire wikkeling wordt bereikt.
De tijdconstante van de secondaire kring is zo groot gemaakt, dat
Trl minstens gedurende 6 microsec. blijft geleiden.
Daarv66r ~ordt Trl evenwel gesperd door een negatieve stroomsprong
door de primaire wikkeling van T1. Deze wordt bereikt door Tr3 te
sperren door zijn ingangsspanning -11V te maken.
Aan de secondaire wikkeling ontstaat dan een positieve spanningpuls
waarvan de amplitude na het sperren van Tr1 door de nu ontstane
open kring een Korte tijdaanzienlijk groter wordt.
Om storingen en eventuele schade te voorkornen wordt deze piekspanning
kritisch gedempt in de primaire kring met DS en R2.
Deze transistorschakelaar met transformatorsturing geeft het voordeel,
dut de primaire stuurschakeling geheel geisoleerd is ten opzichte van
de eigenlijke schakelaar.
De emit~rs van de transistorschakelaars "zweven" immers ten opzichte
van aarde. Omdat er sprake is van zelfinductie en per adres veranderende
impedantie zou bij directe koppeling van de transistor geen gelijke
basissturing ~orden verkregen.
De kewze van de stroombron legt evenwel definitief de sis van geisoleer
de schakelingen op.
Bij Ben g~schikte transformatieverhouding kan met minder stroomsturing
door de primaire wikkeling worqen volstaan. Dit heeft dan minder dis
sipatie tot gevolg.
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Adresschakelaar met +12 V bij AST

tweevaudige ( A5T) of

.._~. -'
enkelvgu.Qige .(ASEJ ui.t.gang.• Il1 bij A5E

D1,D2 ,03,D4 : AAZ 18(Philips) naar

D
S

: 1N3125 (Hughes)
D

ZTr 1: AUY 10 (Philips)

R1: 680 Ohm 1/6 W °5 D
3R ' 330 Ohm ,/B W

3'

T, : Philips traforing R
Z N

1
N

2
diodematrix

KS 282 40 groep
\

7 ' \

N
1

: 40 windingen bij A5E /
N

2
: 10 windingen D

4
bij AST

van stroombron

Adrestijdschakelaar (ATS),voor
aile stuurtrappen gemeenschappelijk.

Tr 3: 2N130B (Raytheon)
R

S
: 2KZ 1/4 W

R
6

: lK5 1/4 W

(2: 220 p (Kerco)

Aile weerstanden zijn van het
type Prekowee.

D
6

,D
7

: 1N312S

fr 2: 2N130B (Raytheon)
R : 6K8 1/8 W

R~: 3K3 , /8 W

[,: 220p (Kerca)

,~tuurtrap veer adresschakelaar
met tweevoudige EN-peart (ASP)
of zander poort (ASS).

o V

Tr Z

+12 V

,,
----:t:i2 - V-- I·

~ RJ

(adres)

bij AS5
o ,

~._'

D
6ij ASP

11
-3 V

-11 V

n -3 V

~ ~1 V

Figuur 21: Schakelschema van de adresschakelaars.
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De stuurtreppen van de eigenlijke adresschakelaars (AST en ASE)
hebben de functie de gewenste adre~schakelaars te sluiten. De
stuurtr~ppen.van het type ~SP ~~bp~n ciJi.grom un twee\lQudigeEN...
poort aan de ingang, waarvan de ingangen weer met de uitgangsn
(emittervolgers) van het adresregister zijn verbonden (zie Figuur
19 en ) •
De spanningsdeler gevormd door R3 ~n R4 heeft de taak de -3V en
-11V niveau's, die aan de ingang verschijnen om te zettan in een
positieve of negatieve basisspanning ten opzichte van aarde.
Hierdoor wo!dt Tr2 geleidend gemaakt of resp. gesperd.
Condensator (1 versnelt het gedrag van Tr1 door spanningssprongen
aan de ingang als spanningspie~en op de basis over te brengen.
De uitgang van de adrestijdschakelaar ATS is met alle e~itteringangen

vun de stuurtrappen ASP en ASS verbonden. De ingang is verbonden met
de besturing (zie Figuur ), TrJ wordt geleidend gemaakt binnen de
tijd dat Tr2 kan geleiden (zie· Figllur ). De ingangsschakeling van
de ATS is ana100g opgebouwd als bij de ASS. Tr2 en Tr3 vormen tesamen
eveneens een EN-poort. De elementsn ASP, ASS en ATS behoren in feite
tot de RCTL (TDL) logica el~menten.

De dimensionering van de verschillende onderdelen en de spacificaties
van de schakelingen zij n in Dee 1 O· '\Ian di t ve rslag opgenomen 0

N.B.
Overigens hadden bij nader inzien de schakelingen van het type ASP
gewijzigd kunnen worden in die van het type ASS, dus met weg1ating
van de diode-paart. Hetzelfde principe. dat is toegepast bij de combinatie
ASP of ASS en ATS had hier dienst kunnen daen. Het houdt in dat de ASP's
voer ieder van de twee binaire bits van de adresdecaden een gemeenschap
pelijke emitteringang krijgt. die verbonden is aan de uitgang van een
schake ling ASS. De ingang van deze laatste schake ling moet dan verbonden
worden met een van de binaire bits van dB adresdecaden.
Zedoende wordt een grotere uniformiteit in schakelingen bereikt.
Een extra economisc~ voordeel kan bereikt worden als de prijs van 10 dioden
die van ~~n transistor evenaart.
Worden de ~o ontstane schakelingen van het tvpe ASS gedimensioneerd om
meerdere transistoren parall~l te kunnen sturen (b.v. 4), dan kan de
afwijkende schakeling (in weerstandswaarden) van het type ATS komen te
vervallen. Een andere mogelijkheid blijft nog om de poortwerking te
verkrijgen door twee weerstanden R4 en _condensatoren [1 (Figuur 21) aan
de basis van Tr2 te verbinden volgens de TRL-logica. Deze methode is
evenwe1 niet toegepast i.vom. de terugwerking over de condensatoren C3
van de ene op de andere ingang en de nu sterk toegenomen belasting van
de voorgaande emittervolgers.
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4. Detai.ls van de stroombr-onne-R

De schakelschema's van de beide identieke stroombronnen zijn
in Figuur 22 weergegeven (zie tevens Figuur 19 en 20).
De X- resp. Y-stromen worden door de stroombr.on SEX resp. S8Y
via de lees/schrijfstroomschakelaar L5 door de adresschakelaars
gestuurd.
De stroombron werkt nu als volgt.
In het geval dat de 585, de stuurtrap van de stroombron, een
ingangsspanning van ~1V heeft, bevindt TrS zich in zijn verza
digingstoestand, zodat diens collector bijna aardpotentiaal
heeft aangenomen.
Dientengevolge heeft de basis van Tr7 door de spanningsdeling van
R10 en R11 een positieve spanning, zodat Tr7 spert. Immers de
emitter van Jr7 kan nauwelijks een positieve spanning krijgen, omdat
dan 04, DS en D6 geleiden.
Wordt de ingangsspanning van de 585 -3V, dan gaat Tr8 sperren.
De basis van Tr7 wordt dan negatief door de spanningsdeling van
R9, R10 en R11. Tr7 gaat nu ge~iden. Zijn emitterspanning zal
daardoor iets negatief worden, zodat 04, D5 en D6 gaan sperren.
De stroam, die oorspronkelijk via de dioden D4, DS en D6 naar
aarde werden afgevoerd, wordt nu naar de collector van Tr7 gestuurd.
D3 houdt de basisspanning van Tr7 vast op sen lang negatisf niveau.
Deze schake ling heeft tot gevolg dat de stroom die de collector van
Tr7 verlaat bijna uitsluitend bepaald wordt door R12 en de ~12V

voedingsbron. Immers de emitter van Tr7 heeft steeds een spanning
van enige tienden Volts ten opzichte van aarde.
Hiermee is het stroombroneffect verklaard. C3 versnelt het overgangs
proces. R16 dempt de optredende slingerverschijnselen in de collector
stroom. Indien de negatieve voedingsbron een voldoende negatieve
spanning bezit, kan de stroombron grots stro~£n s~~l schakelen door
zowel Ohmse als inductieve en capacitiev8 belastingen o

Een stroombron is noodzakelijk om de stromen met de vereiste toleranties
door de geheugenmatrix te sturen. De impedantie van de serieschakeling b.v.
van 02, Trl, D5, de Y-draad, D9 p Tr2 en D8 (zie Figuur 20!), dus twae
transistoren en 4 dioden, kan per adres aanzienlijk verschillen.
De grootte van de strooM die de atroombron moet leversn bedraagt
27SmA ~ 5%. Deze stroam is vereist ~oor de halve lees- of schrijfstroom
van de 6C1 ringkern (zie specificaties in Deel I van dit Hoofdstuk).
De stroam die de stroombron verlaat wordt via Tr1, de belasting en
Tr2 naar de -24V voedingsbron gestuurd, indien in hat geheugen gelezen
moet worden.
Moet er geschreven worden in hat geheugen o dan loapt de stroom via
Tr3, de belasting en Tr4 naar -24V. Tr1 en Tr2 varmen tesamen de lees
stroamschakelaar, die bestuurd wordt door zijn stuurtrap LSS.
Daze werkt volgens hetzelfde principe als de adresschakelaars.
Op de traforing T1 zijn oak nog de twee wikkelingen N4 en N5 voor de
le.ess.troomschakelaar van .de .ands-t'o -( X-G-f ¥-) stroom gewikke ld.

De L5S zijn voor de X- en de Y-richting gemeenschappelijk
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Lees/5chrijfstroomschakelaar rLS-

D1, 02: 1N312S (Hughes)

Tr1, Tr2, Tr3, Tr4: 2N2219
(Motorola)

.12 V

-1

I,
I.
ID2.
IR4
1

I

schakelaars

.12 V

Ohm t w
Ohm 1/8 \'J

18lJ
4K7

R1, R3:
R2, R4:

T1, T2: Philips Trefaring
K3 004 97 groep 3

N1: 70 windingen
N2, N3, N4, NS: 10 windingen

(LS)

l_ __I

o V

R7

+12 V
-- -L551

R-~ I
,

R8 I
H-c~T

, (§chr.

__I_~ JJ13
-11 V

R12

.-- - --- ---,
SEX (SBY) I

I,
I
,

I.
I.
I,
I

______ . ---J

L
o V

r

I,
I

R11

~12 V

Stroombron voor de X-draden (SBX) of voor de
Y-draden (SBY) van de geheugenmatrix.

OJ: 1N3125 (Hughes)
04, OS, 06: AAZ18 (Philips)

I,
I
I
,

l - __

.12 V
rL55 - - -

1
''\3

RS

118 IN

118 W

Figuur 22: Detailschema
van de stroombron
schakelaars

RS. R7: 6K8
R6. R8: 3K3

frS, Tr6: 2N1308 (Raytheon)
-3 V I
-11TI

1

T
1

C1. C2: 220pF (Kerco) (Lez.\)

AIle weerstanden Prekowee, C1
met uitzondering van R12: L__ . •

oVitrohm.
-12V -24 V"'-0-- ---I R16

, R9 ...----+--........- ........- ........-~

I

Stuurtrappen voor LS (LSS)

Stuurtrap veer stroombran SEX
en SHY (SBS).

Tr8: 2N13~9 (Raytheon)
R17: 6K8 118 W
R18: 21<7 1/8 W
C4: 220pf (Kerca) ~12 V

r------

1

5B5

R17 I
,

I
T3 (T4 ) ~'T-[=J-+-t Tra.

(X-, resp~ I
Y-strooml__ ___ ___ -I

o V

-3 V

-1SL

Tr7: AUY 1D (PHilips) C3: KpF (Polico)

A9:2200hm R11:1K21/4W
1/2W

Rl0: 1'80 Ohm R12: 50 Ohm var. 10 W
R13, R14, R15: 1 Ohm draad R16: 270 Ohm 1W
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Voor de sGhI'ijfs~roomschakelaarge-ldt-he-tzelfd·eel15 Voor- de
leesstroomschakelaar. De stroom wordt dan in de tegengestelde
richting door de adresschakelaar~ gestuurd.
In principe had in plaats van deze lees/schrijfstroomschakelaar
ook een transformator met twee symmetrische prima ire en secondaire
wikkelingen kunnen worden toegepast.
Om dan een redelijke stroompuls door de geheugenmatrix en de adres
schakelaar te sturen, is e~n lange hersteltijd noodzakelijk.
Deze hersteltijd kan evenwel maximaal .60"fi, van B microsec. bedragen,
wat niet voldeende is.
80vendien wordt hat moeilijk om secondair aen constante stream te
garanderen.
De ingangen van de LSS en 585 zijn met de besturing verbonden
(zie Figuur ).
De dimensionering van de verschillende onderdelen en de specificaties
van de schakelingen zijn in Deel D apgenomen.

Een andere mogelijke stuurmethode voor de adresschakelaor AS£, A5Ten
L5 had kunnen bastesn in het toepassen van ringkernen met vierkante
hysteresislus in plaats van de transformatorringkernen.
I,., dat geval is minstens e~n extra wikkeling vereist voor bias en
terugslagstroom.
Indien twee extra wikkelingen worden aangebracht bij de adresschakelaars
kan de 2 uit 7 bit code worden uitgebuit om nog eenvoudiger elektronica
te maken.
Seide methoden z~Jn evenwel niet in detail vergeleken om tegen elkaar
af te kunnen wegen.
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5. ~~egister en adre.steller

Het schakelschema van het adresregister, zoals dit is opgebouwd uit
de 250 kHz ECO logic a elementen' ("1 "-niveau = -3V, "O"-niveau = -11V),
is in figuur 23 weergegeven. Het adresregister bestaat uit drie decaden,
de hon~rdtallen, tientallen en eenheden van het adresgetal (zie oak figuur
19). Elke decade bestaat uit 6 schuifwippen; 5 schuifwippen onthauden
5 quinaire bits en ~~n schuifwip de twee binaire bits. De adrescade is
immers bi-quinair (zie rabel I).

N.B.
Uit het oogpunt van foutengevoeligheid kon beter een 7-schuifwippen
register ge kozen worden. Al's namelij k dan een ongewe~ste ve randering
van een der ~inaire bits optreedt, blijft de fout slechts tot deze
binaire bit beperkt. In het eerste geval gaan beide bits in elkaar over.
In het eerste geval wordt de fout niet gesignaleerd bij de bitcontrole
(zie Hoofdstuk VIII), in het tweede geval wel. Het kost evenwel extra
materiaal, w.o. 3 schuifwippenSn enige poorten.
Een adresgetal wordt normaal parallel in de schuifwippen van het register
gelezen met behulp van de gelijkstroomingangen E - r - G en de puls
ingang T8.
De mogelijkheid is aanwezig am een adresgetal in serie door het register
te schuiven. te beginnen met de honderdtallen
Deze omgekeerde schuifvolgorde vergeleken bij de operaties in de IBM 650
kan gebruikt worden indien het geheugen wordt uitgelezen of ingeschreven
b.v. met een electrische schrijfmachine. Een'e~tra bufferregister kan
zo overbodig worden.
De seriewerking wordt verkregen door aan T7 en r S gelijktijdig
voeren. De ingangen van het register zijn de complementaire ingangen
G - G'9 de uitgangen zijn de complementaire uitgangen A - A'.
De Of-poorten EO maken serie en parallel schuiven mogelijk.
Genoemde aerie-parallel werking vindt automatisch olaats. Een adres kan
ook met schakelaars in het register worden gebracht. Dit vindt plaats
via de ingangen H - I - J.
Elke register-decade is als een snelle lineaire teller geschakeld, die
oncErling weer met elkaar gekoppeld,zijn. Door een puIs aan T9 toe te
voeren kan het adres met een verhoogd worden. AIle adressen kunnen zo
achter elkaar worden doorlopen. De meest eenvoudige schakeling voor een
lineaire teller kan hier niet worden toegepast. Enerzijds is het ad res
register niet altijd als teller in gebruik, zodat er tussen de wippen
tach poortkoppelingen moe ten worden aangebracht. Anderzijds zijn er
schuifwippen vereist om over meerdere ingangen te kunnen beschikken.
In dit geval wordt een zo groat mogelijk profijt getrokken van de
schuifwippen. .
De puls-EN-poorten PE gaven een overloop van het quinaire deel door
aan het binaire deel van een registerdecade. Evenzo geven zij een'
overloop van een registerdeca-de d-o-or -aan ae- volgende.
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~oor aan de hersteldrijvers HD (T ) een puIs toe te voeren, wordt
het adresregister (en de adrestel~er), d.w.z. aIle schuifwippen,
in de nulstand gezet.
De adresteller (zie figuur 24) is eveneens een s~ellf! Ji.n_e~ir~

teller met-gebrulkmaking-~a;sch~ifwippen.

[en redelijke voorflank aan de uitgangen is noodzakelijk om de
krappe geheugencyclus (~~n cijfei lezen en schrijven) van B microsec. 
met toe passing van de beschikbar~ 250 kHz logica elementen - zo val
ledig mogelijk te kunnen gebruiken. De teller wordt gestart door aan
Tll een niveau van -3V toe te voeren 4 microsec. v66rdat de cijfer
klokpulsen aan T10 verschijnen.
Op de tijdbesturingsingang Tl1 verschijnt de woordklokpuls die de
laetste trap van de adresteller weer in de nulstand brengt.
De PNP-emittervolger van deze laatste trap heeft naast Ohmse ook
capacitieve belasting. Om· de voorflank tach goed te houden is een
weerstand van 6KB naar de+12V voedingsbron aangebracht.
De adresteller doorloopt achtereenvolgens 11 standen en daarmee de
11 cijferplaatsen in het geheugen, steeds te beginnen met de pleats
van het minst belangrijke (teken) cijfer (zie figuur 1).
Details van de besturing velgen in Hoofdstuk IX.

Met een kleine toevoeging van logica elementen(aok in de besturing)
kan de adresteller geschikt worden gemaakt om van achter near voer
te tellen. dus te beginnen bij het meest belangrijke cijfer.
Dit om het uitlezen of inschrijven met een elektrische schrijfmachine
te vereenvoudigen. Een extra bufferregister kan dan everbodig worden.
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HOOFD5TUK VIII

len overzicht, tevens schakelschema, van de infarmatieweg is in
Figuur 25 weergegeven. Hierin komen het 5 bit infarmatieregister,
de bitcantrale, de leesversterkers en de verbodsstroomschakelaars
duidelijk naar voren. (zie tevens Figuur 15)

1. Informatieregister

Het informatieregister bestaat uit 5 schuifwippen met 5 complemen
taire in- (M-M ' ) en uitgangen (L-L') voor de schuifwerking.
De informatie wordt immers 11 maal bij het uitlezen of inschrijven
van een cijfer doorgeschoven naar of van de IBM 650 (zie Figuur 4)
De schuifwerking vindt plaats door aan de tijdbesturingsingang T13
pulsen toe te voeren.
De informatie kan ook met een schakelaar in het register worden
gebracht. Daarvoor dienen de g~~ijkstroomingangen N en de pulsingang
T14 • Een puIs aan de tijdbesturingsingang T15 herstelt na iedere
geheugen (cijfer) cvclus het informatieregister.

N.B.
In feite zlJn de schuifwippen niet snel genoeg om hier toegepast te
worden, omdat de gespecificeerde minimum hersteltijd niet aanwezig is.
Het blijkt evenwel dat het register desondanks, zij het met enige
vertraging, toch werkt. Het is te verwachten dat vooral met het oog
op de schuifwerking moeilijkheden zullen optreden.
[en sneIIere schuifwip voor minstens 250 kHz is hier gewenst.

2•.Bi tcontrole

De 2 uit 5-code van de informatie geeft een mogelijkheid om het aantal
bits te controleren. Er magen niet meer dan steeds twee "1" toes~nden

in het-informatieregister voorkomen (zie Tabel II l.
Fouten, waarbij een "1" toestand in een "0" toes~nd overgaat en
geIijktijdig een "0" toestand in een "1" toestand, zodat het santal
",,, toes tanden nie t ve rande rd, kunnen nie t worden gesignaleerd.
De kans dat deze fouten optreden is.evenwel uiterst minimaal te noemen.
De in figuur 25 getekende bitcontroieschakeling is ontworpen met behulp
van een algebraische vereenvoudiging van de controlefunctie.
De controlefunctie is de inverse functie van het aantal optredende
toestanden. De optredende toestanden kunnen direct uit Tabel 11 worden
opgelezen.
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Inverse Controlefunctie =

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

= +

Deze functie kan gerealiseerd worden met 10 EN-poorten EE, 2 uitsluitend
OF-poorten UO en 3 OF-poorten EO.
Uiteraard zijn er andere realisstiemogelijkheden. De gekozen schakeling
is echter eenvoudig, gebruikt de logica plaatjes practisch volledig en
vormt slechts een geringe belasting van de emittervolgers van het infor
matieregister.
De inverse controlefunctie verschijnt aan de tijdbesturingsklem T

16
,

I ndien de informatie in het register twee "1" toestanden heeft, verschijnt
er eveneens een "1" signae1.
Een "0" signaal verschijnt aan T

16
, indien het register ~~n of meer dan

twee "1" toestanden bevat. Alvorens informatie in het geheugen geschreven
wordt en na uitlezing van een geheugenadres moet dit uitgangssignaal bij
ieder van de 11 cijfers worden gecontroleerd.
Hoe dit geschiedt wordt in Hoofdstuk IX beschreven.

3. Details van de Leesversterkers

Hat schakelschema van een leesversterker is in Figuur 26 getekend
(zie tevens Figuur 15 en 25).
De eigenlij ke leesversterker LV heeft een paort in hat ingangscircuit
dat bestuurd wordt met een niveauwisselaRr NW-A1.
D~ze niveauwi9selaar zet de niveau's van -3 en -11V om in resp. +2 en -2V.
In wezen is deze NW een schakeling ana100g aan dE ASS, met dit verschil
dat d~ emitter van TrS een voorspanning van -2V krijgt.
Wordt het ingangssignaa1 ~3V, dan komt Tr5 in zijn verzadigingstoestand
en b~paalt spanningsdeler R17 - R1B en R19 de uitgangsspanning.
De NW-A2 werkt analoog met dien verstande dat nu omgekeerde nivF.au's
(-2 en +2V) uit de -3 en -11 V ingangsspanning worden verkregen.
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T1: Philips traforing K5 282 40 groep 7, N1=N2= 6 wdn, NJ= 24
T2: Philips potkern K300293, N1=N2= 100 wdn, L= 1,8 mHo

NW-A2 1

R20

R1 3: 2K2 1/B'1f>i
680 Ohm 1\
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R21 : 221< "
'122: 39CJ Ohrr. 1/4'oIi
R23: 1K2 II
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1

R15
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r- -

I
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I

-- _ oJ
+2V lSi

ov -2V +12V OV

!J 1 , D2, D3, 04: 1N3125 (Hughes) R1 , li2: 1K 1/BW H11 0

frl : DC 141 (Philips) (1 : 1Kp (Ker- R3: 100 Ohm " R14 :
fr2: AF 102 (idem) CT, C8: (co) R4: 2K7 II R15,
Tr3 : A5Z 21 (idem) lOOp ., R5, R7, R10: 1KS " Rl 6,
Tr4: A5Y n (idem) C2,C3,[4,[5, R6: 12K ., R17.
Tr5: 2N1306 (Raytheon) C6: 10I'4F. RB,R12: 6BK ., R1 8,
Tr6: 2N1309 (idem) 16V (leo R9: 4K? " R19.

£i.g.uu-x:- 26: 5c-Aake-Jcsehema - van de- leesvers-te rK-p.T
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NW-A1 kan stroam naar Een negati~ve spanningsbron leveren,
NW-A2 van een positieve spanningsbron antvangen.
De leesversterker LV heeft twee ~ersterkertrappen plus een
extra eindtrap LVr, dip weer als paart is uitgevaerd.
De ingang van de LV is met een transformator Tl aan de eerste
trap gekappeld. Dit is gedaan enerzijns om de impedantie van
de leesdraad (R (d.c) = 28 Ohm, R (a.c.) ~ ca. 40 Ohm} za goed
mogelijk aan te passen aan de ingangsimpedantie van de eerste
trap (Tr2) die ca. 160 Ohm is.
De transformetieverhouding is daarom 2Nl : N3 = 1 : 2 gekozen.
Anderzijds wardt het effect van langsstaringen van de lees- en toevoer
draden door de symmetrische ingang sterk verkleind.
[1 vertoont voor storingen van hagere frequenties een integrerend
karakter, waardoor zij van minder belang worden.
Cl heeft eveneens invloed op de ~mpedantieaanpassing, het signaal
over N3 wordt namelij k grater.
Een signaal wordt slechts doorgegeven als frl in zijn verzadigings
toestand is gebracht. De verbinding tussen de wikkeling Nl en N2
is dan geslaten. Het signaal kan afgetast worden op een moment
dat een "1 "-signaal kan warden verwacht (zie Figuur 13).
Trl is een symmetrische transistor. Als de basisspanning positief
is.lopen er even grote doch tegengestelde stromen door Tl via Rl
en R2 naar aarde.
Tr2 is als versterker ingesteld. Een positief signaal ap de leesdraad
doet Tr2 minder geleiden, een negatief signaal meer geleiden.
Op de l~esdraad worden ~mmers leessignalen van be ide polariteiten
verwacht. De autotransformator T2 tesamen met de dioden Dl en D2 zorgen
ervoor dat op de basis van Tr3 signalen slechts ~~n (positieve) polari
teit ontstaan. Tr3 is als schakelaar ingesteld die in rust gesloten is.
De emitter is op sen drempelniveau van ca. +1 ,5V gebracht m.b.v. de
spanningsdeler R10 en Rl1 om sen goede discriminatie van "0" en "1"
signalen te verkrijgen. Wordt het drempelniveau cp basis van Tr3
overschreden dan gaat Tr3 sperren.
Op de collector verschijnt sen negatief gaand signaal dat Tr4 (de LVP)
daet geleiden, indien de ~~-A2 sen negatief uitgangssignaal (-2V) heeft.
De LVP levert uiteindelijk niveau's van -3 en -11V.Een "1" leessignaal
levert sen positieve apanningssprang van -11 naar -3V ap.
De achterflank van de basisspanning ap Tel induceert een stoorsignaal
aan de secondaire wikkeling van Tl. Om te voorkompn rlat deze eveneens
de eindtrap aanstoat, wordt even hiervoor de eindtrap geblokkeerd met
de NW-A2. Het uitgangssignaal van de NW-Al en NW-A2 moeten elkaar ge
deeltelijk Qverlappen om een uitgangssignaal van de LVP te kunnen krijgen.
Het uitgangssignaal van de LVP wordt aan de trigger-ingang van een der
schuifwippen van het register toegevoerd.

------
~ ~E;...r -~z_i_j_n_-twee -!::: VLS --ope~err ~moni;age"piCJa"t: je-aange1Jratlit• T'e-der--pIaa t j e h fc eft

slechta ~en spa nningsdeler R4 - RS, Rl0 - R11 en eveneerts slechts ~P""

afvlakking (R25 - R26 - C5 - C6).
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De 5 LVP's z1Jn op ~~n montageplaatje aangebracht. evenals de twee
NW-schakelingen. De NW's besturen aIle LV's en LVP's.
·Nade-Fe -ge-gevens over-de -be-!rtur±ng-volgen -1-nrtoordStlJl< IX;·'-'
Dimensionering en Specificatie van de genoemde schakelingen
in Deel D.

!i.Jh
Het is waarschijnlijk goed mogelijk am de dioden DJ en 04 in de
LVP te vervangen door ~~n transistorschakeling van het type ASS
dat dan in serie met de gemeenschappelijke emitteringang van
de 5 transistoren Tr4 verbonden ken worden. Dit zal hetzelfde
resultaat voor minder kosten-feversn (zie tevens de opmerking
op pagina 40).

4. Details van de Verbodsstroomschakelaars

Het schakelschema van een verbodsstroomschakelaar is in Figuur 27
getekend (zie tevens Figuur 15 en 2S)w
De verbodsstroomschakelaar is gesloten als beide ingangen van de
stuurtrap -3V aannemen. In dit geval spert Tr2 en is de basis van Tr1
negatief, zodat Tr1 verzadigd is. De stroom door de verbodsdraad wordt
bepaald dmor R1. De verbodsstroom wordt ca. 5% hoger gedimensioneerd
dan de halve schrijfstromen om het gestoorde "O"-signaalte verminderen.
Bij het inschrijven van een "0" wordt nu een kleinere uitsturing
bereikt, zodat de ring in sen grotere hysteresislus terecht komt dan
in het geval dat de verbodsstromen en de halve schrijfstromen gelijk
zijn. Om een transformator te vermijden is weerstandskoppeling toegepast
in da V5. C1 versnelt het aperren.van Tr1, als aen der V55-ingangen -11V
wordt.Tr2 gaat dan geleiden, waardoor de basis van Tr1 positief wordt.
(en V5-schakeling analoog aan de adresschakelaars (zie Figuur 21) zal
minder dissipatie met zich meebrengen, maar dit werd van ondergeschikt
belang geacht.
Tr1 is namelijk veel sneller bij weerstandskoppeling. althans wat het
uitschakelen betreft.
len ing.ang van de VS5 wordt met de "0" uitgang van een der schuifwippen
van het informatieregister verbonden. De tijdbesturingsingang T19 bepaalt
de tijd, waarin de V5 gesloten dient te zijn.
D1 en R2 zijn aangebracht om overslingeren van de verbodsstroom bij
in- en uitschakelen weg te dempen.
Gegevens over de besturing zijn in hoofdstuk IX, de dimensionering
en specificatie van de schakelingen in deel D opgenomen.

N.B.
Ook hier geldt weer dezelfde opmerking als dip op pagina 40 is vermeld
en herhaald op pagina 52 t.o.v. de schakeling V5S.
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D1: AAZ lB (Philips)
02, 03: 1N3125 (Hughes)

Tr1: AUY 10 (Philips)
fr2: 2N1309 (Raytheon)

C1: 100K (Printkerco)
C2: lOOp (Kerco)

R1 : 100 Ohm va.r. (Vitrohm) 5W
R2:
R3: 330 Ohm 1/2W
R4 : 220 Ohm "
R5: 2K2 1/4W
R6: 6KB 1/BW
-R7: 2K7 " (aIle weerstanden Prekowee)

Figuur 27: Schakelschema van een verbodsstroomschakelaar VS
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HOOFDSTUK IX m: BE 5fUR I NG

In het schema van de besturing, zie Figuur 28, worden ruwweg de
volgende functionele delen onderscheiden:

a. de keuzeschakelaars voor het kiezen van een adres en een infor
matiegetal; .

b. de keuze schakelaars voor automati~che (uitwendigel besturing en
handbesturing; ~

c. de logic a am de opera ties per woord uit te voeren;
d. de logica om de operaties per cijfer uit te veeren.

De gehele besturing is gebaseerd op een interne klok, die met behulp
van vertragingen en poorten op de tijdbesturingsklemmen (T) op gedefi
nieerde momenten pulsen gee ft. Deze tijdbesturingsklemmen verwijzen
steeds naar voorgaande figuren en tekst.
Aile logica zal verklaard en toegelicht worden aan de hand van genoemde
tekeningen en van hat tijdvolgorde diagram, zoals dat in Figuur 29 is
aangegeven.

1. De operaties per woord

Aan het begin. van iedere woordcyclus moet een aantal operaties
worden uitgevoerd, alvorens de 11 cijfers van het woord kunnen worden
uitgelezen of ingeschreven.
Hiervoer is 8 micresec. - de z.g. toegangstijd van het geheugen,
beschikbaar (in feite kan de toegangstijd van het geheugen beter
gedefinieerdworden als de tijd die nodig is am een volledig woord
uit te lezen of in t~ schrijven; deze tijd bedraagt 96 microsec.)
De in de IBM 650 beschikbare kloksignalen kunnen ap de klemmen U1 en
U2 van het controlepaneel worden aangesloten. De pulsen (z.g. cijfer
pulseh) op U1 , zie Figuur 29s. bepalen het begin van iedere cijfer
cyclus, de pulsen (z.g. woordpulsen) op U2 het begin van iedere
woordcyclus.
Een voorbeeld van een testklok is in Figuur 30 getekend.
Aangenomen wordt. tenzij anders is.venneld,- dat de keuzeschakelaar
Sv in de stand automatische besturing staat en atel dat een adres
moet worden uitgelezen.
Een puls op klem U3 (Figuur 29d) heeft tot gevolg dat adres
register en adresteller zonodig in de nulstand worden gebracht.
Op T6 (Figuur 2ge) verschijnt daarom een puls.
Even hierna (d microsec.) kan een op de klemmen E - F - G van het
adresregister aangegeven adres (Figuur 29c) met een signaal op TB
(Figuur 29f) in het register worden gebracht.
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figuur 30: festklok

Dezelfde puls ~p T" (figuur 29') maakt de adresteller startklaar
terwij I geheugenelement aw, in de ",,, stand wordt gezet, zodat er
cijferpulsen op T

10
(en klem U6 ) kunnen versc~ijnen (figuur 29h)0

Daze cij ferpulsen zij n de klokpulsen voor de adreste11er en voor de
interne kIck van de cijfercvclus (zie Deel 2 van dit Hoofdstuk).
aw, lA/ordt aan hat einde van een woordcyc1us in de nu1stand terug
gebracht met de puIs op D;, (Figuur 291).
De woordpulsen op T12 (tevens klem U2 ) zetten de laatste trap van
de adresteller D11 (figullr 29k) steeds in de nulstand terug.
Indien er ingeschreven moet worden o moet cp klem U4 een e~tra puIs
ver schijnen (figuur 29m), samen met U3 • Het geheugenelement BW2
wordt hierdoor in de "'" stand gebracht (figuur 29n), de uitglimgs
niveau's worden doorgegeven aan de interne klok van de cijfercyclus.
Moet het adresgeta1 in hat register met ~~n worden verhoogd (tel
operatie) dan moet een extrit puls op Us beschikbaar zijn (Figuur 290).
Een telpuls vcor het adresregister verschijnt op f

9
(zie figuur 29p).

Op dezelfde wijze als bij een normaIe uitlees- of inschrijfoperatie
wordt de adresteller en de interne klok van de cijfercyclus startklaar
gemaakt.
Staat schakelanr Sv in de stand handbesturing - herhalen woordcyclus o

dan kan een adres met schakelaar SI - 511 - 5111 worden ingesteld.
Met tuimelschakelaar SVI kan de herhaalde woordcvclus worden gestart.
In plaats van het startklaar-puls van de adresteller near fa te sturen p

wordt het met de adreskeuzeschakelaars ingesteld adrea, dat op de
~kiemme--;';--H~ - I ~:':~J -beschiTbaar is, hiermeein hit adresreglster~ge-

bracht.
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_____________ TUime:J:Sfhake~aar_~VII__bepaalt _of ~~ ui~g~~eze~ ~~~~esc~re~_~_

moet worden.
Vanuit de keuzestand handbesturing - herhalen - woordcyclus
kan schakelaar, Sv in de stand tellen wordengeplaatst.
Het adresregister wordt dan cy~liech doorgeteld.
De uitgangen van het adresregister, de adresteller en het infor
matieregister zijn voor een snelle controle verbonden met de
indicatorbuisjes (Philips DM160).
Het is aanbevelenswaardig ook de uitlees- en inschrijfoperatie
en fouten met indicatiebuist~s te signaleren.
De in- en uitgangsklemmen van het adresregister E - f - G en
A - B - C, de in- en uitgangaklemmen van hat informatieregister
M en L. alamede de klemmen U zijn d.m.v. stekkerbuisjes op het
controlepaneel (zie Figuur 31) toegankelijk.

2. De operaties per cijfer

De signalen van het tijdvolgordediagram (Figuur 29 q - aa) bepulen
het programma van stromen door de geheugenmatrix, het openen van de
Ieesversterkers p de schuifoperaties van hat informatieregister, de
bitcontrole enz. Dit programma zel achtereenvolgens worden toegelicht
in aerste instantie voor een uitleesoperatie.
Op T10 zijn de cijferklokpulsen beschikbaar, die nasr vertragende
en pulsvormende monowippen'worden gevoerd. Met behuip van poor ten
worden hieruit de volgende stuurpulsen verkregen p veor een deel
naar dnalogie van Figuur 13:

a. Op T15 (Figuur 29q) verschijnt een'puls dat het informatieregister
in de nulstand brengt.

b. Op TS (Figuur 29r) verschijnt een puls dat aan de adrestijdstuur
trap (ArS - AS) wordt toegevoerd. Met de voorflan~ van deze puIs
worden de adresschakelaars (AST en AS[) geleidend gemaakt.
Er is 1 microsec. vertraging t.o.v. de klokpuls.
Zodoende krijgt de adresteller gelegenheid om de "1" nivesu's te
bereiken o De adresschakelaar van de voorgaande cijferplaats krijgt
dan eveneens gelegenheid tot herstellen, vanaf 1,25 microsec o v66r de
klokpuls verschijnt (Figuur 29r).
De toleranties van de kIokpulsen z~n hierbij ook in rekening
gebracht.

c. Op T, (Figuur 29s) verschijnt een puIs die aan de stuurtrap (L55 
A3) van de leesstroomschakelaars (LS - B) wordt toegevoerd.
De leesstroomschakelears worden met de voorflank van dGze puis
geleidend gemaakt.

d. Op T4 (Figuur 29ul verschijnt een puis die aan de stuurtrap
(585 - A2) van de Y-stroombron (5BY) wordt toegevoerd.
Er is een vertraging van O,~ microsec. t.o.v. het sluiten van de
adres- en leesstroomschakelaars. Daarmae wordt bereikt dat de adres
schakelaars reeds sen kleins impedantie bezitten als de Ieesstroom

.. -;;--d-o~rhee~-w-o~dt gestuurd:----- -- -- -- -- - - ----------- -- -- ---
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fie -voart'-lenk van -d-e Y--stroom--word-t-dan-voorname±itk -bepaatd -door
de stroombron en is mind~afhankelijk van de toleranties in de
adresschakelaars.
In werkelij kheid treedt de Y-stroom 0,25 microsec. later op dan
de ingangspuls (stippellijn in Figuur 29v).

e. Weer 0,4 microsec. later ontvangt de stuurtrap (SBS - Al) van de
X-stroombron (SBX) via T

3
(Figuur 29v). Deze uitsteltijd is reeds

eerder verklaard in Heofastuk V (pagina 21) en VII (pagina 29).
In feite treedt de X-stroom weer 0,25 microsec. later op (stippel-
lijn in Figuur 29v). ~

f. Er is een kleine vertra9ing tussen het openen van de leesversterkers
(LV) en het optreden van de X-streom. De puls die de leesversterker
opent via de niveauwisselaar (NW-Al), verschijnt op T18 (Figuur 29w).
Deze vertraging is eveneens besproken in Hoofdstuk V (pagina 21).
Ten opzichte van de storingsgevoelighei? is deze vertraging niet
optimaal - er zijn namelijk op dit punt nog geen metingen aan het
geheugen verricht - wel wordt zo een maximaie uitgangspuls uit de
leesversterkers verkregen.

g. De eindtrappen (LVP) van de leesversterkers worden geopend met de puls
op T

17
(Figuur 29x) v66r het openen van de ingangstrap en weer geslaten

v66r de ingangstrap sluit. Dit voorkomt eventueel een uitgangspuls t.g.v.
de achterflank van de puls op T1B •

h. De X-stroom -blijft gedurende 1~25 micresec. lopen, daarna valt ook de
V-stream af. Deze l p25 microsec. is ruim voldoende voer de 6C1 ringkern.
Even daarvoor is de ingangstrap van de leesversterker geslaten.
Even daarna opent de leeastroomschakelaar met de achterflank van de puls
op T1 (Figuur 29s). De vertraging kan eventueel' kleiner gekozen worden,
zodat de leesstreemschakelaars zich eeIder herstellen.

i. Direct na het uitlezen moet de informatie weer teegeschreven worden in
de geheugenringen. De adresschakelaars blijven gesloten, omdat op T5
tegelijk met het afnemen van de ene, de andere puls verschijnt.
Er verschijnt dan geen flank. Deze methode van pulsopwekking is noodzakelijk
omdat een-monowip slechts een puls van 60% van de herhalingstijd ken
leversn.
De stuurtrap (LSS - A4) van de schrijfstroomschakelaars (L5 - A) ontvangt
sen puls van T2 (Figuur 29t)p waardoor deze gesloten worden. Na een kleine
vertraging volgen op T

3
en T

4
de stuurpulsen voor de stroombrannen

(Figuur 29u en 29v).
j. Tegelijkertijd met het verschijnen van de stuurpulsen voer de X- en Y

schrijfstromen wordt het santal bits in het informatieregister gecontro
leerd. Zijn hierin meer of minder dan twes "1" toestanden aanwezig, dan
verschijnt op T

16
geen niveau van -3V,

Dit heeft tot gevolg dat BW1 in de nulstand wordt teruggebracht.
De besturing stopt dan na het uitvoeren van de aan de gang zijnde cijfer
cyclus. De signalering van de optredende fout verschijnt op U9 (puls)
en U

10
(niveau).
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9e-z·el-fde--wooree·yel-l:ts-k-aA-ve-I'-ve-l-ge.na-worde.r:l be.rltaald.• .. _
k. De stuurtrappen (VSS) van de verbodsstroomschakelaars (VS)

ontvangen pulsen 1 microsec. v66F het werkelijke optreden van
de X- en Y-schrijfstromen. De stuurpuls verschijnt op T

19
(Figuur 29y). Dit is gedaan om te bereiken dat de verbodsstroom
(indien aanwezig: als er "0" toestanden in het geheugen moeten
worden teruggeschreven) zijn eindwaarde heeft bereikt als de X
en Y-stromen optreden. De tijdconstante van de schake ling waarin
de verbodsdraad is opgenomen (zie figuur 27) bedraagt ca. 0,4
microsec. (30 microHenry en ca·...." 80 Ohm).
De verbodsstroom eindigt D,S microsec. later dan de X- en Y-stromen.
De reden hiervoor is reeds in Hoofdstuk V (pagina 21 Iter sprake
gekomen. De adresschakelaars worden reeds v66r het terugvallen van de
X- en V-stromen ges10ten do~r de achterflank van TS (Figuur 29rl.
Dit is gedaan- am de opslagtijd van de adresschakelaars te verminderen.

1. Op U7 (Figuur 29z) verschijnt een puls die het cijfer in het informatie
register naar een volgend register kan doorschuiven.

Bij een inschrijfcyclus wordt voor een groat gedeelte hetzelfde programma
afgewerkt. Echter de ingangs- en eindtrap van de leesversterker worden
niet geopend. Op T13 (Figuur 29w) verschijnt een puls dat een cijfer o dat
op de gelijkstroomingangen M (Figuur 29aal van het informatieregister
aangegeven i5 0 in dit register pverbrengt.
Bij handbesturing - herhalen woordcyclus worden niveau's overeenkomende
met het door de keuzeschakelaar 5 IV ingesteld cijfer aan de parallel
gelijkstroomingangen N van het intormatieregister toegevoerd,
Dezelfde puls die op T13 verscheen o verschijnt nu op T

1
¥, Hiermee wordt

het cij fer in het register gebracht.
Nogmaals wordt benadrukt dat niet aan de specificaties van hersteltijdan
van de schuifwippen wordt voldaan.

3. Details van de 1 MHz monowip

In de interne cijferklok, zoals die in Deel 2 van dit Hoofdstuk is
toege1icht is het basiselement dat vertragingen maakt en pulsen van
gedefinieerde breedte levert de snelle monowip (MWS).
Een minimum vertraging of pulsduur v~n ca. 00 4 microsec. is hiermee
bereikbaar. De stijgtijd van de voorflank is ca. 20 nanosec., de
daaltijd van de achterflank (onbelastl ca. 50 nanosec.
Het schakelschema van deze snel1e monowip is in figuur 32 weergegeven.
Het schema is afge1eid van de bestaande (CO monowip [ 020. Het weer
standsniveau is verlaagd om kortere op1aad- en ontlaadtijden van [2 te
te krijgen en er zijn aanzienlijk sne11ere transistoren toegepsst.
Bovendien is een extra diode D3 aangebracht om te zorgen dat [2 zich
over RS ontlaadt en niet over R6• waaraan de "1" uitgang gekoppeld is.
Zodoende wordt een goede achterflank van de "1" uitgangspuls verkregen.
AIleen bij capacitieve belasting verslechtert deze.
Dimensioneri~e;,'-specif'-lcatie,-vandeze-'scnal<e:rrn-giS--in neeT D o-pge- .-----
nomen.
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