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1. Inleiding.

Tegenwoordig bestaat ~r bij de elektromotorische regeling een stijgende

cehoefte aan nauwkeurigheid. Bij nauwkeurigheid moeten we onderscheid

maken in:

a) momentele nauwkeurigheid.

b) nauwkeurigheid in de tijd.

c) reproduceerbaarheid.

Voor een goede regeling is op de eerate plaats een statische nauwkeurigheid

nodig d.w.z. het verschil tUBsen de ingestelde waarde en de werkelijke

waarde moet nauwkeurig gemeten worden, zodat de regelaar dit verschil kan

opheffen.

De vocrdelen van digitaal meteo en regelen komen bij toerentallen bijzo~der

naar voren, daar het met en van toerentallen eigenlij~ een tellen is, waarop

de di~ensit Tan omwentelingen per tijdseenheid al duidt.

voer4? we het regelcircuit digitaal uit, dan krijgen we het vclgende Llokschemn:
1

P I
,.- f-- I

"'cac.t ..,.h I

lcii.~'\e... \ I r--
Wo......dc. - ~ IlL > ~ ~,. J.o lor.) ."'.,.o~....'" _ta. - - -.... n..

4':S·~_1 IOll\&'.o~ I,
+ I ~ ,

.,,\(..\'1\c. I
I I- '-- I

WQCIlA.d.
,

f~,· ,. I
I -

------- r-- --- - - - -- - ----------

Het omli~nde sedeelte stelt de digitale rce;;elaar voar.

2. Cnderdelen van het :'cgels,ysteem.

Zoals ~eeds eerder opgemerkt, is voor een coede regeling In nauwkeurige

meting van de werkelijke waarde nocig.

Sen van de vele methoden is die, waarbij we cen vaste meettijd aannemen.

~e brengen op de as, waarvan we de offiwentelinGsanelheid willen meten, eeo

schijf met caatjes aan.



dat z1 het aantal om~entelingen per

~oor middel v~n lichtimpulsen geeft deze schijf per omwenteling~,

impulsen af.

3ij een aantal omwentelingen per minuut n 1 hebben deze impulsen e~n

frequentie f 1 •

Door een poort P, welke door een elektrische schakelaar gerealiseer~

wordt, ko~en de pulsen in de teller T.

~e poort wordt een tijd t 2 opengehouden en daarna gesloten.

Deze tijd t J moet zeer nauwkeurig zijn.
"-

Meten we in deze tijd t? b pulsen en i, de absolute fout 1 puls, dan

moet t
2

op 1/b l!-.J.uwl:<:urig zijn.

'!oorbeeld:
-4Is na de meettijd de stand van de teller 10.000, dan moet t

2
op 10

nauwkeurig zijn. Voor de sturing van deze poort maakt men dan ook gebr.lik

van een kwartsoGcillator.

'" P T

~ ~o
I..
I

t 2

fig. 2..

In de meettijd t
2

worden ~n de teller z1 impulsen geregistreerd, waarbij

geldt:

z1 ": n 1 • ~1 • t 2 •

Je kunnen nu ~1 en

minuut vQorstelt.

'Joorbeeld:

Nernen we ~1 = 60 en t 2 = 1 dan geeft z1 = n 1 .60.1 het ~antal omwentelingen per

rninuut. IIet product n 1q1 Go is aan een bO'lenste cre!1S (;ebonden, te weten

de maximale frequentie welke de telschakelinc verwcrken kane

Voor de FF1 en FF2 van de fhilips Circuitbloc~s is deze frequentie 1CO ~H •
z

De absolute fout in de meting is 1 Impuls. Jaar plus- en ruinwaarde evenveel

k~ns v~n voorko~en hebben is de fout in de cemiddelde waarde nog veel

kleiner.

~e kunnen nu reeds ala grondreCel voor de digitale regeltechniek de volgende

betrekking formuleren:



= 1 waarbij

, - 3 -

t 2 = meettijd

f - brensfrequentie van de telseha~~elingg
a - meetnauwkeurigheid

Voorbeeld:

Is n
1

4000 omw./min. en is de meetnauwkeuriehe~' ~ ~mw,/min. (zoals in bovenstaal
-4voorbeeld) dan wordt de werkelijke nauwkeurigheid 4- 1 = 2,5.10

Nemen we als grensfrequentie 100 KH en voor de met..'~~~·l sec. dan wordtz
de'bereikbare nauwkeurigheid a =t~f. =1~105 = 10-5 •

Nemen we t? tien maal zo klein, dan ~ordt a tien maal zo groot •
.....

~e moeten er weI rekening mee houden, dat t? een dode tijd voor het regel-

systeem betekent. aet is dus nodig t 7 veel kl~iner ala de tijdconstante(n)
'-

van het systeem te kiezen.

2.2. ~~n~i~t£r.:.t.£l~e£a~e~.
, J~

Voor he~ elektroniseh tellen maken we gebruik van de bistabiele multivibrator

of flip-flop. ( afgekort: f.f.)

;1et vier f.f.'s kunnen we tot " tellen en met een bepaalde terugkoppeling

kunnen we bereiken dat de teller niet meer als 10 pulsen registreert.

Zoals l~ter aangetoond zal worden kunnen we beter een analoog uitgangssignaal

gebruiken.

Hierdoor verbinden we de uitgangen van de f.f.'G met weerstanden, welke een

stroom doorlaten evenredig met de getalwaarde van de f.f. in de telschakeling.,

Jeze stromen tellen we op en over een weersta~J nemen we een spanning af ~elke

overeenkomt met de Jigitale waarde van de teller.

3ij het begin van de telling kunnen we aIle f.f.'s op nul zetten of we plaatsen

een bepaald getal in de teller.

Als we fig. 2 bekijken dan zien we, dat na de meettijcl L, het aantal omw./min.
e:

in de teller staat.

Eet methodes zoals we die uit de eomputer-techniek kennen zouden Wd deze

werkelijke waarde van de ingestelde waarde kunnen aftrekken, am het verschil

als uitkomst te ~rijGen.

Jaar de apparatuur voor een der~elijke rekenwijze eehter zeer kostbaar is

rr.oeten we tot een andere werkwijze overgaan.

Nu is in het algemeen het versehil tussen de werkelijke waarue en de ingestelde

waarde klein t.o.v. de werkelijke waarde en de ingestelde waarde.

In de praktijk kunnen we aannemen dat het versehil niet crater als 100 ·zal

worden. Hierv~n maken we gebruik door aIleen de eenheden- en tientallendecade

van onze teller analoog uit te lezen.
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~e analoge stroam stijgt dan telkens van 0 tot q! en bij iedere vulle

honderd begint het procede van voren af aan •

.~e ~rijgen hierdoor een zaagtandvormig verloop van de analoce stroom met

de inhoud van de teller.

100 1.00 ",00

V
I

I I
I I
I I
I I

I

:.e I·dezen verder een ·..;ao.rde eruens bcv,:". in het bcreik Vo..ll de teller.

~en Gema~kelijkc ~aar~e is :000, daar we hierveor aIleen de 48 f.f. van de

duizendtallen hoeven u4,l: tc Ie,.,",

Heeft de teller deze liaarlle, dan is d'~ regelafwijri:ing gelijk aa.n n~l. -

em nu een propcrtionele .:-:l.ro.l~tei'i-:;tieL om de natuurlijke inceotelde waarde

te krijgen, zouden W2 boven de stand 8000 van de teller een stroam evenredig

met de 10J- waarde erbij kunnen crtellen.

-'t'oo

~e moeten nu door ~chakelelementen het zaagtandvcrmige verlcop beneden de

7]00 en boven de 3100 vnderdrukken.

Het gebied beneden de 7900 is })elangrij~ claar lit het aanloopcebied is.

In lit cebied hebben ~e d~s de ~xtreme strooM -1~OOJ

·... e >:unnen de natuurlij':e i~bestelde waarde en de incestelde .iaarde _dJen

6~~envallen door in de teller voor het telb€cin de st8nd ( 8000 - ingesteldc

wanrde) te plaatsen.



"!oorbeeld:

Stel de ingestelde ~aarde is 280. ~et complement t.o.v. 8000 wordt

dan 2000-280=,720. Voor het·telbegin zetten we de teller op 7720.
~ellen we op een bepaald o[enblik 0012, dan is de ~erkelijke waarde

C012-7720=292 en de regelafwijkinc ia dua + 12.

Idem voor ~egatieve regelafwijking.
, i

Als we dit ·~itwerken dan krijgen we het volsende blokschema.
\

P
JL
0

V, ,
'"0

"-
'"<l

t:
•

2- L
L
e
~

I>

impul3versterker.
= versterker.
- te2.docacle.

beheugen-~cc'idc.

z. V.=
V
J

In het voorsaanJe hebben we reeds opgemerkt dat de abaolute fout van het

beschreven systee6 1 omw./min. is •

.Je fout· van het gemiddelde over de tij d is veel F.leincr.

Door dE; digitale 1- regaling ~;'1.:.r-,nen we de fout nul naken en we xunnen de

intcgraalwaarde nauwkeurig conJtant houden.

Jit laatste kan in de technie~ v~n toe. assing zijn als we

walserij de platen een constante uoorhang willen 6even.

, .. ]... ..
:.J~J':. uJ..J een
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Voor integreren moeten ~e aIle afwijkingen t.o.v. de ~ngestelde waarde met het

juiste token optellen.

Dit opt ellen en aftre;~en zouden we kunnen bereiken door de werkelijke

waarde in de teller te tellen en de ingestelde waarde terug te tellen.

o.e krijgen dan voor iedere meting de integraalwaarde van aIle vorige

reg~lafwijkingen.

Jaar we hierbij echter veel teldecades nodig hebben beginnen we eerst

met tellen bij de stand 7900 ( algemeen dus 100 voor de natuurlijke

ingestelde waarde).

!·ra het intellen, tellen,/e 100 (=2000-7:100) terug cn we houden de

integraalwaard~ over.

Jit terugtellen va~ honderd wordt h~~eikt door een i~puls teruGwaarta

aan de hondcrJtal-decade toe tc ~'.oc"'c.,.

Voorbeeld:

:tel dat we 8000 omw./min. in~esteld hebben. :!eten we 8012 dan is de

regelafwijking + 12.C:'012-::JOO). In de teller '.verden 8::'12-7300-'112 pulsen

ingeteld en 1'-'0 terug, zodat de ::>tand +12 ic. Is ,~e volgend\': wcr~\.elijl{G

wa~"de 2009 ian wordt er 10) inGeteld en 110 terug.

Zodat in de teller in totaal +12+;~+21 staat.

Is ie werk~lij~e waarde 7S98 dan ~ordt er )2 ingeteld en 10~ teruc.

Je ~aarde in de teller wordt dan +12+)-2=+1~.

De inhoud van de teller !neeten we in een geheugen 6chrij'len dio,:;,r :ij..dens

het io- en uittelle~ i~ Je teller je ~etalwaarde nieL ~ellj:~ 3an Je

integraalw??rrtp is.

(

II h.",Gi.",. t e ...",C5

I,
I t p I

IE'

"
I

.,
) ~yc1.

fig. 6.
Voor de integrator kunnen ~e nu het velgende Llokschema tekener:
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3. 2chakelingen en symbolen.

1a~ symbolen in tloksche~a's welke verwarring zou1en :~unnen stichten goven

we eerst de schakelinc.

Verder leggen we hierrr.ce eenC.uidig de aanslui tingcn V'.d.... :.le blocks vast.

De symbolen zijn OJC.ergenomen uit het college ...ichakeltechniek vun ira:. :Ieetmen.
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Voor de schakelingen van de blocks kan verwezen worden n<:tar tie: "General

Information on circuit blocks" van Philips •....
(,I)

F.F .1
(an 1'1-

(1..,,) c\.."vc"••" ...."') .-....---t

• II
o

U)

F.F .2 II ..
I

" ,.
o

00)

fig. '3 °

2 0 3 N
1

,2,J l'1ol

r and-gate ) l~)_ '6 ) <8/ c.'>\

lLc) (,9 I

fig. 10.

C.2) l"1-1

B-l~1
,) 7, p

: JI
-0./ 1

(3) l~\ (dl
( or-gate

<'Lf) l~)

fiG ° 11.



2. PL 1
o

(10) .--1
llt)

o

fig. 12.

Voor de andere blocks gebruiken we a13 sym'cool een vierkant met de

aanduiding erin. bijv.:

I'" -8-(\0)
Ala er meerdere uitgangen zijn. zoals bijv. bij de LF2 d3n ~cven ~e dit

door een letter aan.

Dus:

M -tq)

EF2. q - (10\

~ ~ l&l'----_......

4. Proportionele regeling.

4.1. !l£e~e.£.n.!.

Ala mogelijkheid voar het verkrijge~ van cen rroportionele regelkarakteri0tiek

in ceo gebied van 100 am de natuurlijke ingestelde waardc 8000 was

het toevoeren van een s~roam met de waarde +I(100)aancegeven.

,
" 8/00,,,,,,

fie;. ,~"

Hieraan kleeft echter een bezwaar.

Het belangrijkste gebied liCt nauw om de stand ~OOO heen, bijv. cen cebied

van 10.
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Boven de 8000 trekken ~e echter twee grote stromen v~n elkRar af cn daRr

veranderingen in de voedingsspanning niet uitge~lot?n zijn krij~en we

in dit verschil een zeer grote fout.

Om deze fout te vermijden zullen zullen we hoven de 8000 de waarie v~~ de

laatste twee dec arlen van 100 moeten aftr~kken en deze uitkomst da~ van

teken doen wisselen.

In het getekende blo~3chemcl van daze propvrtionele regeliub zien we ~it

getekend in het blokje . schakellogicD. T rei:engeheugen "

In dit schema zien we verder een programLlateller ,;elke de volt~;ende

4 punten ornvat:

1) lnschuiven van de informatie van de teller in het re~engeheugen.

2) Het aftrel~en van de waarde van ue laatste t~ee decaden van 1~C.

3) De teller op nul zetten.

4) Het gelij~tijdig in~chuiven van de inforcatie va.n het r8Kengeheu~en

en van de inforruatie van de ;ch~~laars in ie teller.

Daar het blokscheQa van fig.'~ in zijn geheel reeds in de inleiJing

besproken is zullen '1,e nu de blokke:1 apart behandelen.

4.2. Qe_t£l~e£a~e~2._
~et de binaire telwijze kunnen we ~et 4 f.f.'s tot lG tellen.

;illen we echter tot 10 tellen dan rnoeten we een bcpaalde tcrugkoppelinb

toepassen.

Dit is op een gemakkelijke ma~\c~te realiseren door van de f.f. met de

3- positie een terugko~peling naar de f.f.'s met de ~ en ~~ ~- p03itiL

aan te brengen.

Bij het If 1 !1 worden van de ~- posi tie liorden

4- positie in de "1' st&tnd gezet.

• " .. ", I
In

.. .. .. tl .. I'

0 0 0

de [.f.'s .net de _ (:n G.'-'

.. ,"
u.il

.' IIo

fig. ':J.
ilierbij wordt op de binair gebruikelijke wijze tot 2 (1000) geteld en NC

zetten dan de teller in de stand 1110.

Bij verder tellen komt dan nog 1111, ~etgeen a13 S ~e~efinieerj Nordt

en de volgende stand COOC is ~eer c.
Als we de "G, 4, 2, 1," posities met resp. ;. ..:, C ..; "'-'.:1d:..iden, ,Ln ~:;ci:....:e!"l

we de volgende tabel.



, ic~t ~~ s, S'2", Sa Sa.,
-

~~
.. . ..

\~.. • •• • • • • •

r* P. \(
" ®,.
0 PL. I ?'La. PL_ PlLc

.LJ T J, J, ~

G)
~

. 0, - D2- . D, - n~-,

, .

L~r'\<D V2.== 0..-
.1, ... , -

meet , ... ,~ \"f\eic~ ~c"..\c.l' 0 fI &(Q.
~ -t-- \I, -/

~-f>- ~V~
1"-. DiD

~ V, 1- 'l.ck.""-h.",CI\ • "

I bc"".",\cc~ .
""- -,(9)

.I, .If .~

W.C;.,
>8000

~.6.2. \AJ.,."

1-
V4

f~ 9· "
-,-

~~ ~~
Y\QQ,'\. ~ , 2.

I /1 R.\G.s

~
-, --; hn,<"". '1~utC'L\c.ff.L .....

....

~ t.c.eh~c.", "c.",~iu. "c.- 0
_I.-

l?~..
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waarde ;;.BCD
....

G 0000

1 0001

? 0010L-

3 0011

4 0100

5 0101

6 0110

7 0111
0 1110(;

'9 1111

tabel 1

We zien hieruit dat in deze code de r. f. ", slechta ~'tm waarde 2 heaft.

4.3. 2e_i~s!els£h£k~l~a!s_3.

Zoals reeds eerder vormeld moeten we in de teller de ~aarde 820C-i~Gest~ldc

waarde veor het telbesin a~nbrenGen.

l';u is wat betreft het onthouden bij he t aftrekken de;ia~rJ.e Seeo rr:oeiL.. ji.•

Ala ~e he getal 7999 n~men dun ziln we van het onthouden af.

Het bepalen van het vcrschil (7J99-inge.3tE;lde "i::<arue) Ku.nnen we 1:1 ..:,cha:~elaars

zelf al doen.

;tel dat het getal , inbcGteld wordt. da:1 zorgen we crvoor dat in ooze evil,"

er )-6;;:3 staat.

Bij de decade 1,.. moet er. het 7- complement l:cr~en te staan.

Voor het instellen van deze waarden ic oen' ~ ~tanden - ~ d~kG Gch~~elaar

nodig.

Sr wordt nu zodanig bedraad dat voor iederc stand 1e ~itgang de gewc:1ste

"1" of "0" geeft.

Voorbeeld:

~e bedrading van de f.f. ~ van de decade J2.

waarde C~ 1 2 3 4 r::. - 7 "
-'

'..., () /'

complcl'!~ent t.o.v. ' ') ') e 7 6 5 it - .... 1 (-.

-' .- 4-

voor C '.'iordt dit 1
.., .., .., 0 8 1 1 ro, C0 I 0 ~

t:.::.bel 2
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Voor het inschrijven in een f.f. zij~ in het algemeen twee p~15p08~t2n

nodig.

Het is echter ook mogelijk eerst de teller in de nulstand te zetten en lan

aIleen de "1" ingange~ vc:,n de f.f.'s met een pulsl:oort te verbinden.

Biermee worden dan 16pu13poorten cn de helft van het aantal dekken van 1e

schakelaars uitgespaard.

Daar in het rekenGeheugen de digit ale ~aarde niet steed~ ~elijk is ~an de

regelafwijkinCt mosten we 1cze waarde in een apart rc~ister, ~enaa~d het

werkgeheugen t ;:,c)',,,:iver...

Ia dit werkgeheucen vindt tevens de oDzetting van dicitaal naar analooc plaats.

Deze omzettin~ ~ordt bcrGikt door het uitlezen van de f.f.'s ~et ~eerctanden.

Er zijn 8 f.f.'s met de digitale waarden 1, 2, 4, 2, 10, 20, 40, 2J.

De max. stroorn ,:elke we ui t de f. f • '::5 mo[;en halen is "t? 1:'1. ,\-

De ., 1" stand is gedefinieerd als de ui tg3.::.c~spannin.; -~ "01 t is.

Als we voor de 40- waarde 12 Kg nemen dan cebruiken ~e r: ', ... ) nL ...

De andere stromen zijn dan steeds kleiner. ,.3 tellen al doze stromen

op door ze over ee~ ~leine we~rst~nd ~R3r ie aarde te leiden.

I

I

!t....Jl
J

,. van de

Jiff0r~ntiaal versterker

fig. 18.

De inverse waarde van het koppel kunnen we verkrij~cn door de stroam

van de rechter incnng van de differentiaal versterker naar de linker

ingang te leiden.

Het koppel zal dan van rechtsom naar Jinksom 1 •
~r').alen.

Dit omschakelen wordt bereikt met een relais en daar lit cen z~ker

aanspreekvermogen vraagt moet er tussen de f. f. welke het b~r.:: :.}~en V,ln de

stand reDO aangeeft en het r01ais ecr: emitter'lol;:,;er E\,ncebrac~~t '::orJen.
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De programmateller be~thut uit sen s~hui~rebi~tcr ~a~rbij we de eLr~tc

llierJoor kor~en de ,J1'c61'3.[:.);.3..i:- ..<::~ ,;r. ~ ,

ctaan.

er wel v~cr 2or~En Jat
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a) 1ersterker VI.
Deze verster~er3 moet~:1 de uitba~16Gsibr;alen bG~r:lchti[,e:1 ~:O,j7.1t er een toL<le

stroom van 30 m~ af~enomen kan word.en.

~e gebruiken hiervoor een ~f 2 gevol~J Jeor e~n ~JY ~( •

\n

b) Verster~(er ",-

.-. ~----_.l.-_-~"
EF:a

Q......-~

fib. '21~

7)00 bereikt is, versterhen.

De stand 7'900 lezen we uit met ecn aclltvuuJi t ;(;

de laatstc t.ce decade~.

Beneden de 7)00 is h~t si~:1aal V~:1~ZC ~G~rt ~ul

-6 101t en Jaarbovc:1 weer n~l Volt.

tot

Als Je teller de stand 7)J'J pn.sseert dan ".oct dit or;thocldcn ';:01'1(;1', ie:.c:r Gr

testaat.

tri.ggeren.

• II

o

eerat nog zouden moeten versterken.

fig. 22.

EF2.
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C) ":ersterker V).
~e programmatell~r testaat uit 5 f.f.'s en am nu deze 5 A- inganlen te

veeden meeten we het signa~l versterken.

De eenvoudigstc wijze is hierv00r een FF1 te 0ebruiken, waorbij we de uitgang

met de 5 A- ing~ngen verbinden.

d) lersterker "It_
Deze versterker heeft tot taak de puIs van de programmateller te versterken

en hiermee 16 A- inganbcn van de iF's ~ te voeden.

LVoh"b6C !ema J.ervc r lS. -.
ASy 2.1-

I-"'" '8..J2
L.
"

....--
.I.. PS a lA, EF, ..J..
P'" SA .....

L.....-,

" oc 1"10

~ po-

:let

an

fiG_ 2~

I, P
-; .\...' .
a) Je ~ulGvcrGterker ?V1.

+

3ier:ee versterken we de ~ .. ulsen welke de fotodiode ~~~ 12 afgeeft.

~oor de gechopte lichtpulscn ont~taat or ov~r de foto-dioJc, welke in

de sperrichting geschal~eld is, een periodieke maar grillige opanningsvorm.

Het is nu ~1c'odz?~elijk '::l=-erV2tn een ::1001e blol-;:vorm te mc\l:en.

ILi.t.:L.A.sPS.,

Je Gctakeling hiervoor is als voIgt:

-I. V

18K

+~V
fig. 'l14..

b) La pulsveroterker PV2.

Jet doel van &ze pul~versterl~er is de spanning~bro~ welke 3e ~cctfrequbntie

levert, niet te zwaar te belasten en verder om de blokvorm tU338n () en

-6 V t~ doen verlopen.
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Verder moet deze versterl~er ervoor zorcen dat de meettijd .:;teeds ...;elijk is

aan de reciproke waarde vah de frequentie.

Dit laatste is noodzakelijk als de twee niveau's van de blokvorm niet even

lang zijn.

r-
I
I

t
I
I
l~

: : ,: !'--':'--""r v.--: :!"- ~..: 't I

I I :

:.1. I •

.""'" .~.... ~__......l••~

l·l"a,,,.. i..., n n rv,
I I I I

I I : :

IP I :Q I

t= meettijd
t:/= q
1 = frequentie van de pulsen.
t+q
.Je w~llen nu bij een instellinc:; van.L E hebben dat de meettijd t is en dat

-t: z
de spanningsvorm tussen C cn -6 V verloupt.

Jaartoe triggeren we met dit signa~l een f.f., die steeds zal o~klappen

bij een positief ~aande flank, dus bij P, ~ ~n R.

Set signaal wordt dan:

oV
-,'

p (i) ~

, I
,

I I I, I I
I, I

I

I
I
I

I

Verder :Taet er voor een flink aitgan,sve"",o4!e() gezorgd worden, daar a~o,n deze

meet frequentie veel aansl ui ti:>.gen kO!.•n. Vtlndaar de er~i t tervolgers, gekoppeld

met een ASY 27, achter de f.f.

lie .:;chema volgende bladzijde.
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1 at ••

u.l~ I

--

------I EF2 J---~

EF2t---.....

.,11

II h

o

•
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L·.9. ~cE.a~ell£gic~ .:t. B.e~e~c:~h~u£€:£.

Het gewenste propcrtionelp verloop in een cebied van 100 am de stand 8000

ziet er als voIGt uit:
...1\00

fig. "18
ern nu in het cebied van ~OOO tot 3100 de gestippelde lijn met de dik getekende

lijn te doen samenv~llen zullen w~ de waarde van de laatstc twee decaden Van

100 moete~ ~ftrecken en daarna deze uitkomst inverteren.

T~u is i.v.:n. he: ontl1cuden h~t aftl'~1-..k.er~ va~ 100 :noeilijk..

Als we later analoog een eenheid Lij de uitkomst i~unnen opt ellen, dan mogen we

evengoed van 99 aftrehkeL daar lOO-x= 99-x+1.

Dit analoog opt ellen kan plaatsvinden door een ~eer3tanJ wel~e een 'stroom, over

een~omend met de digitale waarde 1, geeft met + 6; door te ver~inden.



- lj -

Hat aftrel~ken van '~9 geeft voar beide decades precies dezelfde schakeling.

Het veranderen van de f.f.'s, volgens tabel 3 kunnen we bereiken door deze f.f.'s
\

te trie5leren.

Uit de tabel blij~t dat D steeds getriggerd moet worden en D ook steeds,

behalve in het geval 3=1 en C=O.

~ en eveneens C worden getrigge~l als ABC=OOO 6f ~BC=111.

~eze bewerkingen zijn in fig. 2' ~erealiseerd.

..i.BC:;) complement t.o.v. 9 veranderd is

C 0000 1111 A T"') C D-'oJ

1 0001 1110 B .~ D,H. v

2 0810 :) 111 3 D

3 001 1 C llG 1:' '.,
"-' u

4 .:.; 1S:': ':; 101 n
J-J

5 1 '-, ; 01')0 D- ,J

".

110 CO 11 B Ju -'
7 ~ ... 11 001C 3 D
0 11 E. OJ:1 .G C DV ..f"\.

1 1 , - CCC'O n ,~ .J;J I I h .) ~

~

De ne~ati~ve pu10 ~~j punt F in fi~. 2~uag aIleen toe~evoerJ NGrden a13

~et toerentaJ LOVdG Je iLJcstelde wa~rde is en ala de pro;raD~at&ller op
, ',.'

2 staut.

e~-poort en het uitganG~6i~naal hiervan versterken

we met cen ~mittervolber.

up het moment 11at Je prvgT3.rr.matcllcr op ::: staat ::loeten we de beschikhing

0ver een ne~atief ;a~nJc )ulc V0~r ~e schakellogica hebben en over een

positicf ~aandL ~ulG voor tat tri~beren van Jt.

c~ittervolber to~.

n,8000

EF2.

~oeren ae daartoe nC~~3.als aan een

-bV

\'<
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/. InteGrerende regeling.

Ve intecrerende regeling wol'dt bereikt door aIle afwijkineen t.o.v. de

stand 8000 met het juiste teLen op te tellen.

Daal' hp.t gebied van de regclwerking slechts een waarde 100 om de stand

8n00 bedraagt tellen ,,~e aIleen die p,lsen, welke nOE na de stand 7900

kOMen.

Tellen we na de meettijd 100 terug, dan hebben we de afwijking met het

juiste teken opgeteld.

De schake ling welke de pulsen na de stand 7900 doorlaat ziet er als voIgt

uit: .

fig. 31,

Q

Met een en-poort ~ordt J~ otand 7)00 uit~eIezen en Jit sibGaal veraterken we

me l een L.F2 gevole;d Jear cen :,':' Y ::'7.

'l'evens inve1'teert Jez,e schaL"eling,;;aardoor e1' een positief-gaande puIs

bij het bereiken V~~ de stand 7?CO ve1'k1'egen wordt.

Len FF1 registr~ert dcze stand 7;JO en geeft dan een si~naal -5v ai.

'JOOT elke ""C"""'c metinG l:;oet deze f.f. It,.::'.v. probra:;;napuls 3 in de nUli3tand
, "

gczet worJ.en.' ,
\

lett en we de punter. F,~ en a cedurcnde de ~eettijd .ve:

oV

oV

1-------1 I~
oV

.... C. V~ "",--_I R
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Ius;;;en het beeinJ.iccn van d;:; meettijd en het nulzetten 'nn de f.f. l~unnen

er nug oulsen doorkamen.. ,

Daarom is aan de derde ingang van de en-poort de meetpuls toegevoerd.

Jeze ~eetpuls ~oet gedurende de meettijJ -Gv ~ijL en daartuiten OV.

De en-poart gaat dan precies bij het einde van de meettijd dicht.

~e nu verkregcn telpulsen worden aan een teller met twee decaden toegevoerd.

~et een en-poort wcrdt de stand 100 uitgelezen.

Jit signaal wordt versterkt en naar een 3chuiftellcr gevoerd, waardoor de

in~_oud een plaats na:].:::, rcchts schuift.

Bij het inschakelen van de integrator staan de eerste en de t~eede f.f. in de

stand J en de derde f.f. in de stand 1.

:~a Je meettijd ':;o:'diYi. v~,n dcz,c tclpulsen 100 afgetrckkcn door de inhoud. van

daze teller een ~laat6 naar links te 5chuive~.

~16 we m.b.v. digitaal-analoog omzetting de stand van de int~graalteller in

"C:1 a:1aloge 3trcOl'1 omzet ten, Jom :.omt er:

+I""".

T..",\oqo &\.~oo....

-\00
,,
I,
I,
I__ .1 _

~ s\:.~",d vo.'" 0&

\ Y\t e,\I\. 0.0.\ "'t "\\,,,,"

llieruit blij;~t d!J.t we voor neb. \'ia.:trde:l ~e sta:lJ v,:..n de inte.;ras.lteller

v3.n 100 moeten aftrekken en vuor pos. waarden de n.nCi.loge :;;trou[l1 invcrtcrcn.

. 34-

1-\00

I
I
I
I

__~) ~\:.,~d ,,~ dC

\'~ t C,CI '\.ca. \ "c"\\c ....
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~Iet aftrekken van honderd gebeurt in de logicaschakeling + rekengeheugen

terwijl een relais de analoge stroam inverteert.

Van het hiernavolgende blo~Gchema zullen we de blokl~ken apart behandelen.

5.2. !n!e~r~a!t~l!e£._

~it is een tinair-gecodeerde dec~e teller met twee decadent welke over

ee.nkomt met de eerste twee dec aden van de pulsenteller in de proportionele

regelaar.•

5.3. ic~a~e;l£g!c~ + £e~e£g~h~u~e£.

~eze is dezelfde als bij de proportionele regelaar met aIleen dit verschil

dat het aftrekken bepaald wordt door de f.f.'s welke de negatieve integraal-

waarde dangeven.

5 .'i • ':::'e!:.k£e.!::e~[;~n_+_ J!g!t~al:.-~n~l£o£ £m~e!t:;,r~

~eze is geheel Gelijk aan die van de propcrtionele regelaar.

~eze bestaat uit een schuifresister, welke ~ f.f.'s bevat.

7wee f.f.'s geven de ~e~. integraal~aarde a~n cn ~~n f.f. de pos. wa4rde.

~it heeft het voordecl ~at bij 2~n ~rote neg. afwijking van de ~emeten waarde

en de ingestelde ~aar~e de integrerende regelaar toch nOG op een hie rna

t e besc hrij ven I'M'''.~.zal werken.

De inschuifteller ~ordt in het begin in de stand 0 voor ne~atief en in de

stand 1 voor pos. gezet.

Bij bovengenoeTde grote afwijkinc tussen de gemeten \iaarde en de ingestelde

waarde zal deze 1 nu steeds rondschuiven, doordat de teller volloopt.

Hierdoor zal de neg. waarde gemiddeld 1/3 meer voorkoMen dan de positieve waarde.

( 2/3 neg. en 1/3 pos.)

De integrator zal ~u e0n zolar-ig si[naal Geven dat het verschil tussen

gemeten waarde pn ingestelde w:3rde verkleind wordt.

~m de stand 8000 heen zal de inteGra~lteller tusaen de standen -100 en +100

blijven en komt de neG. waarde van de eerste f.f. ~iet mear voar.

Het schema van daze rincschuifteller staat in fig. 3~

5.6. 2e_P£o~r~m~a!e!l~r~

Deze proGrammateller is a~ngesloten aan die van de rroportionele regelaar

en wordt met L1e;'elfde ;;ch;;.ifpulse!1 cevoed.

Voor deze 6ch~ifpulsen moet dan ~el een aparte verstcrker V4 ~angebracht

worden.
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a int?~r~tor op het juiste moment

int.f...cr.:J.tu.r lUGsen de tijdstippen dat de stand

Y _ ...... .i. un iet elude van de meetpuls

.i", L0cter. J.a-...l" 0::; ::.:e;; ....,,:.ha•.01i,.r; l:;a.~>.en, ',;elAC ria het inscha!~elen pas begint

te teller" L .. j het LeC::"H vall de (:erGtvvl,;cl,de l.leetpuls en daarna st ••d. verder

t,"l t.

"",
" \.o

co .; "3.. '].
J.."'-b· Jr'

EF~

12A

'f\lCki:
,~~.,,,..\
bt\\,,,,

~:: -lJourt ni,c L .~ .... rJ.\::r '-pen l.an ,;adn, voordat de integraalschakelaar

IijJens lie L.,-""ttiji ::.oetell Je l.eetpulsen een waarde OVolt'-hebben •

• ,;,.A '/vn ,~,;" f.:-. -, ... ult i~ ::3.1 het cignaal van de £lI1-poort -SVolt,

~ ... , ·;;o.<..crdcvr Je res6tuitgang uitgeschakeld

~etten

r '".

v:';"L1E; ~_n·"E;I.;r·atuI' U) o ,'o:t, dan wordt het uitgangssignaaJ

·.ii.J.ard .... ur Jc ':"ntebra~,l-~cller· in de nul-stand gezet wordt.

:le GtJ..ud 1.
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hicrdoor nul.

",·~-'_cte,,:'-:.n J:.r: ... vet·~r: 'Nt; :"ebi,nnen met het meetsysteem.

worden.

... ~, ;
,--- ....... -

12 i.!"'/~.. c: ".~", .;" :;ar:1pled data deen

1 .
~ -l.-!'~

.- ,~: ~enccn regelaspecten van

" " .... ' -v

'J
"

.~ ... digitale regelinG en

v'}..'" .c inteb'rater te vergroten.

T·· . I· . +

h- factor kleiner,

. , .
~1. _.::... _4 ~ ~~ v c ..... ..:. l'1C df? JYD.::... ische eiGen5cha~pen van het regelsysteem
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