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Samenvatting. 

In dit afstudeerverslag wordt een ontwerp gegeven van de besturing van 

een Bryand - C 675 trommelgeheugen. 

Daartoe wordt allereerst, op grond van een analyse van de mogelijke 

schrijfmethodes, de Return to Zero dipole methode voor het schrijven 

van de informatie gekozen, ~aarbij het oppervlak van de trommel gemag

netiseerd is. 

Daarna worden de mogelijk optredende storingsbronnen bekeken. 

Op grond van deze gegevens komen we dan tot het ontwerp van: 

a. een leesversterker, die het leessignaal selectief versterkt en door 

middel van een drempeldetectie omzet in logische niveau ' s. 

b. een schrijfversterker, die het schrijven van een logische 1 verzorgt. 

c. een wisversterker voor het schrijven van logische 0. 

Voor de synchronisatie is een apart spoor gereserveerd , waarop een kloksig

naal staat. Van dit kloksignaal worden in het synchronisatiecircuit de 

nodige stuurimpulsen afgeleid. 

Vervolgens is er een foutencorrectiecircuit aangebracht, dat één of twee 

achter elkaar komende fouten in de klokimpuls corrigeert (invult) en bij 

een burst ( 3 of meer achter elkaar komende fouten) het adres en de 

informatie op de plaats van de derde fout vasthoudt en na één foutloze 

omwenteling verder verwerkt. 

De adressering is mogelijk op drie manieren: 

a. Adres na adres. 

b. Sequentieel: vanaf adres x automatisch alle adressen in één cyclus. 

c. Sequentieel: vanaf adres x automatisch alle adressen met één adres 

per cyclus. 

Het adres wordt hierbij parallel aangeboden. 

De informatie kan zowel parallel als in serie verwerkt worden. Dit gebeurt 

in de lees- en schrijfcircuits , die de nodige stuurimpulsen uit het syn

chronisatiecircuit en de foutencorrectie ontvangen. 

Dit laatste circuit kon in verband met de toestand van de magnetische laag 

van de drum en de koppen niet worden getest. De rest werkte met een frequentie 

van 67 , 5 kHz. 

De totaal bereikte capaciteit is bij een woord van 8 bit 20560 bit of 

2570 byte. 

De toegangstijd is in het ongunstigste geval 84 msec en in het gunstigste 

geval 16 usec. 
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Opdracht. 

De opdracht omvat het ontwerpen en bouwen van de besturing van een 

trommelgeheugen. 

De input bestaat uit een adres dat parallel aangeboden wordt, en in

formatie die zewel parallel als in serie aangebeden kan worden. 

De outputinformatie moet zowel parallel als in serie afgenomen kunnen 

worden. 

De woordlengte is 8 bit en dient intern parallel verwerkt te worden. 
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1. Inleiding. 

Een tr0mmelgeheugen werdt in het algemeen gebruikt om informatie voor 

kertere of langere tijd op te slaan , bijvoorbeeld als buffer tussen 

een rekenmachine en een terminal. Het bestaat uit een ronddraaiende 

trommel op wiens omtrek een magnetiseerbare laag is aangebracht. 

Het magnetiseren van deze laag geschiedt met behulp van een schrijf/ 

wisk9p 7 waardoor al naar gelang de richting van de magnetisatie een 

logische 0 of 1 kan worden vastgelegd. 

De schrijf/wiskop wordt eok gebruikt voor het lezen van de inf0rmatie 

en fungeert dan als leeskop. 

In ons geval zijn er spiraalsgewijs 12 van zulke koppen aangebracht , 

die het eppervlak van de trommel in 12 speren verdelen. 

Om de inf~rmatie op een bepaalde plaats te kunnen halen of brengen 

is er op elk moment een plaats- of standaanduiding nodig . Hiertoe is 

een van de 12 sporen gereserveerd voor het synchronisatiesignaal 

(zie fig.1.1). Dit spoor is volgeschreven met enen behoudens een 

kleine gap , een "schoon''gehouden stuk , om een begin- en eindaanduiding 

te hebben. 

De stand van de tremmel wordt nu bijgehouden door een deer het synchro

nisatiesignaal gestuurde adresteller, waarvan de inhoud wordt verge

lekenmet het, in het adresregister opgeslagen , aangeboden adres . 

Hanneer de inhoud van de teller gelijk is aan die van het register kan 

of de informatie die opgeslagen is in het inputregister via de 

schrijf/wisversterkers ingeschreven worden of de informatie van het 

desbetreffende adres opgehaald en in het outputregister gezet worden. 

Het geheel gaat echter mis wanneer er fouten in het synchronisatie

signaal optreden. Hiertoe is er een foutencorrectie aangebracht , die 

de fouten opspoort en de nodige maatregelen neemt. 

Op grond van bevengeschetste werking kunnen we het systeem in de 

volgende stukken verdelen: 

a. De lees- en schrijfversterkers voor de sturing van de koppen. 

b. Het synchronisatiecircuit, dat de nodige stuurimpulsen levert 

voor het lezen , schrijven en adresseren. 

c. Het foutencorrectiecircuit , dat de fouten in het synchroni

satiesignaal opspoert en corrigeert. 

d . De adressering om de informatie op een bepaalde plaats 



l 
LEES

I 4. 

VERS~ • I SYNCHRONISATIE- I
CIRCUIT. 

r 

FOUTEN CORR E C
,......---+ TIECIRCUIT 

" 

LEESVERST ERKERS 

~ 

l LEESCIRCUIT 

lt 

..._ 

ADRESTELLER I-- 0 UT PUTREGISTER 

VER
G ELIJol 
KING 

~ 
'Ç)I 

~ 
ADRESREGISTER 

" ADRES IN 

SERIE.--~---------------------~ 
UIT 

,, 'l 
v 

PARALLEL UIT 

FIG.1.1. BLOKSCHEMA 

,.J-. 

SC H Rf JF I Wl S

VERSTERKERS 

-u SCHRIJFCiRCUIT 

~ INPUTREGISTER 

PARALLEL IN 

[\) 

ill 



3 

vast te kunnen leggen. 

e. De lees- en schrijfcircuits om de lees- en schrijf/wis

versterkers op grond van de aangeboden informatie te 

kunnen sturen. 

Voorts is het mogelijk hier een pariteitscontrole in te voeren , om 

fouten in de gelezen informatie vast te kunnen stellen. 

Alvorens we met het ontwerpen beginnen moeten we eerst de lees- en 

schrijfmeth9de vaststellen en vervolgens nagaan welke storingsbr~nnen 

er op treden , om met deze factoren in het ontwerp van de lees- en 

schrijf/wisversterkers rekening te kunnen houden . 
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Van de overblijvende HZ methodes vervallen de niet-gemagnetiseerde 

omdat: 

a. voor wissen een wis selspanning nodig is. 

b. deze wisselspanning enorm groot wordt omdat, bij een omtrek

snelheid van 11,5 m/sec., een spleetbreedte van 10~ en 5 

maal ommagnetiseren, een wisfrequentie nodig is van 5,75 MHz 

wat bij een wisstroom van 200 mA een topspanning van 

480 Volt oplevert. 

c. de ruimte tussen de bits in een gedefinieerde toestand is. 

d. de leesspanning twee maal zo groot is. 

In ve~band met het schrijven met 8 bit parallel en per adres is besloten 

het RZ dipole systeem toe te passen. Voor het schrijven van een 0 wordt 

er gewist en voor het schrijven van een 1 ~ordt er een schrijfimpuls 

gegeven. Dit houdt in dat er, wanneer er op de plaats waar een 0 ge

schreven moet worden reeds een 0 staat, extra gewist wordt. 

Voor het lezen houdt dit in, dat er een kwart periode voor of na de 

schrijfimpuls gelezen kan worden, of op het moment van de schrijfim

puls als het leessignaal gedifferentieerd wordt. (zie Lit. 2, 14) 
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3. Storingsbronnen. 

Bij het uitlezen van de informatie kunnen wegens storingen zowel de 

impulsafstand als de impulsbreedte variëren. (zie fig. 3.1) 

De drempel die we aanleggen bij de detectie is in het algemeen vast 

en een stoorsignaal zal, gesuperponeerd zijnde op het leessignaal, een 

andere detectie geven dan in het ongestoorde geval. 

De bronnen van deze storing kunnen liggen in: 

a. Het magnetiseerbare oppervlak. 

Hier ligt de oorzaak van storingen in het algemeen in de imper

fecties in het magnetiseerbare materiaal door inwendige spanningen 

en deformaties. 

Eet frequentiespectrum van deze storing strekt zich voor het groot

ste gedee l te beneden de signaalfrequentie uit (zie Lit. 2) en 

wordt als tracknoise aangeduid. Hierbij komen nog de fouten 

t.g.v. het bewerken van de magnetische laag, onregelmatigheden 

in dikte, ruwheid enz. 

b. De mechanische constructie. 

Hierbij speelt de excentriciteit van de drum een grote rol. 

Voor de luchtspleet S geldt n.l. dat(Lit.3): 

S= 54,6 ~ (dB) 
q 

waarin 

à= luchtspleet 

( 3. 1 ) 

q= golflengte van de maximum te bedrijven signaalfrequentie. 

Varieert nu de afstand, dan treedt er amplitudemodulatie op. 

Is d=d
0

+p en p de maximumafwijking dan is ~ 4~e l = 2
qrr p 

( p<<q ) 

en daarmee onafhankelijk van de gemiddelde luchtspleet d. 

Een tweede factor is de variatie van de snelheid van de drum. 

Dit is in tegenstelling tot de vorige gevallen een stochastisch 

verschijnsel. In Li t. 4 is a fgeleid dat, wanneer <>'o de stan

daarddeviatie van de snelheidsvariatie is , de standaarddeviatie 

van de impulsverplaatsingsfout ~ gelijk is aan 

CY cro (3.2) 

VET 
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B= bandbreedte van het leessignaal 

T= impulsafstand (sed) 

waarbij aangenomen is dat de snelheidsvariatie een Gaussische 

verdeling heeft met een uniforme spectrale energiedichtheid 

over de beschouwde bandbreedte B. 

c. Electrische circuits. 

In dit geval kunnen de stoorspanningen langs magnetische weg 

geinduceerd worden in de lees- en schrijfkoppen. 

Electrisch gezien kan er overspraak optreden langs capacitieve 

weg in de toe- en afvoerdraden. 

Resumerend kan vastgesteld worden dat , via de leeskoppen en toevoerlei

dingen naar de versterkers, storingen binnen kunnen komen met een 

frequentiespectrum dat zich zowel boven als beneden de digitfrequentie 

uitstrekt. Hiermee dienen we rekening te houden bij het ontwerpen van 

de leesversterker. 

N.B. 

De excentriciteit van de drum bleek in ons geval verwaarloosbaar klein, 

terwijl de belangrijkste eigen storingsbronnen de snelheidsvariatie 

t.g.v. netspanningsvariaties (zie bijlage 1) en de onder a. genoemde 

tracknoise bleken te zijn. 
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4. De leesversterker. 

De leesversterker heeft tot taak het omzetten van het gelezen analoge 

signaal in een digitaal signaal, aan de hand van een drempelwaarde. 

Bij het ontwerpen van de leesversterker is uitgegaan van de volgende 

te stellen eisen: 

a. Hij moet logische niveau's afgeven van 0 en 5 V, voor de 

sturing van de erop volgende logica. 

b. Hij moet de mogelijkheid bieden zowel het leestijdstip 

als de lengte van de leestijd te kiezen. 

c. Hij moet bestand zijn tegen de overspanningen die het gevolg 

zijn van het schrijven en wissen, omdat de leesspoel bestaat 

uit de schrijf- en de wisspoel in serie. 

d. Hij moet een te kiezen frequentiekarakteristiek hebben, in 

verband met de signaal-ruis verhouding. 

e. De ingangsimpedantie moet 4 k.Jl.. zijn. 

Aan a. en b. kan tegelijkertijd voldaan worden door de keuze van een 

LM 711, die logische niveau's afgeeft en voorzien is van een strobe 

ingang. Het binnenkomende analoge signaal moet echter een voldoende 

grote amplitude hebben en wel zo dat de amplitude van de ingangsspanning 

V. veel groter is dan de maximale zwaai van de output V gedeeld door 
1 V u 

de versterking A (d.w.z. V. >> u ), om het omslaginterval v.·;,n 
1 A 

0 naar 1 klein te maken t.o.v. de te hanteren drempel. (zie fig. 4.1) 

Deze drempel ligt normaal halverwege de maximale amplitude van de leesspan

ning. (zie Lit. 3) Het ingangssignaal is echter te klein om aan boven

genoemde eis te voldoen, reden waarom er een extra versterker is toege

past. Hiervoor is een LM 709 gekozen, die het ingangssignaal onvervormd 

moet versterken omdat pas bij de er achter komende LJ-1 711 niveau-

detectie toegepast wordt en een begrenzing van diens ingangssignaal 

een verkleining van de signaal-ruis verhouding betekent. 

Daar de maximale zwaai van de uitgangsspanning van de LM 709 gedeeld 

door diens verster~ing kleiner is dan de inputspanning moet deze ver

zwakt worden, hetgeen tevens de mogelijkheid biedt aan de gestelde 

eisen a. end. te voldoen. Hiertoe wordt voor beide inputs een filter 

geschakeld, dat zo gedimensioneerd is dat zowel de hoge als de lage 

frequenties verzwakt worden en "alleen" de grondharmonische van het 
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leessignaal doorlaat. (zie fig. 4.2) 

De overdrachtsfunctie van dit filter luidt: 

Voor een eenvoudiger berekening kunnen we dit filter voor hoge en 

lage frequenties apart bekijken. 

Voor de hoge frequenties doet c1 niet mee, d.w.z. stel c1 = CO • 

Dan geldt: 

v2 R2 
'C1 = 

R1R2 
c 2 V R1+R2 1 +j W 't:1 R1+R2 1 

Voor de lage frequenties doet c2 niet mee, d.w.z. stel C =0 · 2 
Nu geldt: 

~~et behulp van -.;1 en "Ca. is de frequentiekarakteristiek te bepalen. 

In ons geval is gekozen t
2 
~ o , 8 w b = 0,8 .2.rr fb 

c 1 ~ 1 ' 3 t...,) b 1 ' 3 2. rTf b 

waarin ~ de bitfrequentie is. 

( 4. 1 ) 

(4.2) 

(4.3) 

De frequentiekarakteristiek van één trap komt er dan als getekend uit te 

zien. (zie fig. 4.3) Kiezen we de twee kantelpunten te dicht bij elkaar 

dan wordt de amplitude van de grondharmonische ook verzwakt. (wat niet 

de bedoeling is) 

Voor twee trappen achter elkaar wordt de helling voor het afvallen 

van hoog en laag 12 dB/ t oe • 

Deze manier van filteren biedt tevens de mogelijkheid om met behulp 
x 

van twee anti-parallelle diodes ove c R2 een effectieve spanningsbe-

grenzing te maken , ( zie fig . 4.4) hetgeen echter wel inhoudt dat de 

signaalspanning over de diodes in het normale geval nooit boven 0,7 V 

mag komen , omdat er dan reductie van de signaal-ruis ve ::-houding optreedt. 

x 
uit fig. 4.2 
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Daar het detectieniveau op de helft van de topwaarde ligt mag de wissel

spanningsamplitude dus maximaal 1 , 4 V zijn. Hiermee dienen we rekening 

te houden bij het kiezen van de verhouding van de ingangsweerstanden. 

Tevens moet er gezorgd worden voor de juiste ingangsimpedantie van de 

leesversterker ( 4 kiL ). Het detectieniveau kan ingesteld worden met 

behulp van de potentiometer P , die een van de inputs van de LM 711 van 

een referentiespanning voorziet . Tenslotte zijn er , waar nodig , ontkop-

pel- en correctiecondensatoren aangebracht. (zie specificaties LM 709 , 

LM 711) 

N. B. 

De leesspanning op ingang is 1à 2 mV bij een bitfrequentie van 67 kHz. 
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5· De schrijf- en wisversterker. 

Nu de schrijfmethode gekozen is, kunnen we de eisen die we aan de 

schrijf/wisversterker moeten stellen bepalen. Deze zijn voor de schrijf

versterker: 

a. De ingang moet met behulp van logische niveau's gestuurd kunnen 

worden. 

b. De stijg- en afvaltijd van de impuls dient zo klein mogelijk te 
. . t di ~ 1 . (b. k ) Z1Jn wan dt : dt : ge ezen spann1ne. 1nnen ze ere grenzen • 

c. Door de fabrikant is gesteld dat de impulslengte 2 + 0 1 3 ~ sec 

dient te zijn en de grootte van de schrijfstroom 100 mA. 

De aan de wisversterker te stellen eisen zijn: 

a. De ingang moet met behulp van logische niveau's gestuurd kunnen 

worden. 

b. De stijg- en afvaltijd dient groot te zijn t.o.v. die van de 

schrijfversterker omdat een scherpe flank onnodig aanleiding 

geeft tot stoorspanningen en de lengte van de wisimpuls 

al groter is gekozen dan die van de schrijfimpuls. (zie Hfst 6) 

c. Door de fabrikant is gesteld dat de wisstroom 200 mA dient t e 

bedragen. 

He zullen nu de wis- en de schrijfversterker afzonderlijk behandelen. 

5.1 De schrijfversterker. 

We dienen in dit geval een stroom in en uit te schakelen en het ligt voor 

de hand om een transistor als schakelaar te gebruiken. Hiertoe hebben we 

twee mogelijkheden: 

a. de transistor niet in verzadiging sturen. 

b. de transistor wel in verzadiging sturen. 

Voor het niet in verzadiging sturen kunnen we het volgende vervangings

schema opstellen. (fig. 5.1) 
Op t=O wordt de schakelaar S geopend. 

De DV voor het systeem luidt: 

IR = i(t)(R
1

+R
2

) + Ld!~t) 

met voor t=O is i(t)=O 
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De oplossing van (5.1) is: 

(5.2) 

kunnen we schrijven: 

i(t) ~ 1(1-e-t/r: ) t: = (5.3) 

m.a.w. de flanksteilheid hangt af van de kwaliteit van de stroombron 

en de grootte van de zelfinductie van de spoel. 

Een mogelijke schakeling is getekend in fig. 5.2. 

Hierbij springt meteen een nadeel in het oog, n.l. de dissipatie 

van de schakeltransistor T1 , temeer omdat de stroombroneigenschappen 

beter worden naarmate de voedingsspanning groter wordt. Voorts is het mogelijk 

dat t.g.v. de optredende temperatuursvariaties de stroom ook varieert, 

hetgeen zonder extra middelen niet te verhelpen is. 

Een andere mogelijkheid is om een (goedkopere) weerstand te gebruiken 

om het vermogen te dissiperen en de transistor in de verzadiging te 

sturen. ( er kan dan ook nog een "kleinere" worden toegepast). 

'•~ e komen dan op de volgende schakeling. (fig. 5.3) 

Het vervangingsschema ziet er dan als volgt uit. (fig. 5.4) 

Voor de stroom i(t) geldt dan: 

i(t) E ( 1-e-t/c ) 
R 

t: = L 
R 

De stroom is hierbij alleen afhankelijk van de grootte van R. ':.faarbij 

( 5-4) 

in verband met de stijgtijd R zo groot mogelijk genomen dient te worden, 

wat bij een bepaalde stroom een zo hoog mogelijke voedingsspanning 

inhoudt. Een nadeel van deze schakeling is daarom dat de snelheid af

hangt van de gekozen R. Voor een vaste voedingsspanning en een vaste 

stroom ligt de stijgtijd dus zonder meer vast. 

De afvaltijden in beide genoemde gevallen zijn gelijk omdat deze alleen 

bepaald worden door de in de spoel aanwezige hoeveelheid energie. 

Om in het verzadigde geval de stijgtijd op te voeren is door 

G. Padwiek (zie Lit.5) de volgende methode bedacht. (zie fig. 5.5) 
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Hij leidt daarbij voor de stroom door 1 1 af: 

Door 1
2 

groot te kiezen is de invloed van de exponentiële term 

klein, wat een kleine stijgtijd inhoudt. De spanningsvorm ziet er 

dan als getekend uit: (zie fig. 5.6) 
Deze schakeling valt of staat met het gelijktijdig schakelen van s

1 
en 

s
2

• Een verschil in schakeltijd kan n.l. enorme inductiespanningen 

geven in verband met de grote zelfinductie van 12 • 

Een andere mogelijkheid om de stijgtijd te verbeteren is het toepassen 

van het resonantieprincipe. (zie fig. 5.7) 
We stellen als eis dat de kring niet mag uitslingeren op een toege

voerde eenheidsstap. 

De overdrachtsfunctie van het onderstaande circuit luidt: (fig. 5.8) 

H( s) = 1 
R 

(1+sRC ) 
2 1 + 

s LC+sR +1 
= li_s) 

V[ä) 

waarin I(s) en V(s) de 1aplace getransformeerden zijn van 

i ( t ) en v ( t ) • 

We kunnen dit schrijven als: 

H(s) 1 
( h·s ~ 1 ) 

2 
R s 

1+s 't 2+- 2 
Wo -

/' 

met =RC, 
L 1 

't 1 "t. =- c.J o ---2 R VLa 

De kring is kritisch gedempt als H(s) twee samenvallende polen 

heeft. Dit zijn: 

- T." 't. "'f;: -t: 
s1 2 "" 

' ..!_ 14.1: 
l =-· 

(5.6) 

(5.7) 

(5.8) 



Uit (5.8) volgt: 14 

H(s) 

H(s) 1 

H(s) 

Geven we een eenheidsstap v(t)= U(t) op de ingang dan is 

V(s)= 
1 
s 

I(s) 
(~ + t. ) 

i(t) 

Nu is echter 

Voor i(t) kunnen we dan schrijven: 

kJ.-r., _lt:Ja:r.l 
1 .. - t:, 

i(t) _ ~ (1-e 
4"C~ 

te ) 
L '""• -"=1 .. -c, ~ 

- fc/J.T. 
4, 't.t 

( 1-e I) 
L 

e 
lf 't. I 

Definiëren we de stijgtijd als de tijd nodig om i(t) vanaf 

de nulwaarde (t=O) tot 0 , 9 maal z ' n eindwaarde te doen stijgen , 

dan geldt: 

t ~ 7 "tl 
s 

In het geval zonder C geldt voor de stijgtijd: 

t s 2 , 3 "tz 

Wil deze methode effect hebben dan moet dus gelden: 

In ons geval bleek deze methode op te gaan en dit is gerealiseerd in 

de onderstaande schakeling. (zie fig . 5. 9) 

(5. 9) 

( 5· 10) 

(5.11) 

(5.12) 



R 
14a 

v:---....-.t)~ itti~L 
FIG.5.8.VERVANGINGSSCH EMA FIG 5.7. 

----r-----2 4 V 

L 

R 

T 

10 
_____ ___._ ___ 0 V 

Fl G. 5.9. SCHRIJFVERSTERKER 

Fl G.5.10. SCHRIJFSTRO OM • t 

-------r~---- 24 V 

L 

R 

10 0 
T 

10 
______ __.___ ___ ov 

Fl G.5.11. Wl SVERSTERKER 



In de emitter is een weerstandje van 10 ..n. opgenomen om de transistor 

niet te ver in de verzadiging te sturen. Voorts is in de basis van de 

transistor een weerstand opgenomen om de basisstroom te begrenzen. 

Het basisweerstandje is overbrugd door een z.g. "speed up" condensator. 

(zie Lit. 6 ) De afvaltijd van de stroom hangt af van de snelheid van de 

transistor. Deze is wanneer we T niet te diep in verzadiging sturen 

altijd kleiner dan de stijgtijd. De schrijfstroom ziet er dan uit 

zoals in fig. 5.10 is getekend. 

5.2 De wisversterker. 

Dit is gewoon een slechte schrijfversterker wat betreft de stijgtijden. 

(zie fig. 5. 11 ) Allereerst is de condensator over de collectorweerstand 

weggelaten. Vervolgens is er om de stijgtijd groter te maken een con

densator aangebracht tussen basis en emit~er van T. 

Bij het uitschakelen treedt over het algemeen een grote spanningspiek 

op t.g.v. de kleine afvaltijd van de stroom. Door een diode over de 

wisspoel aan te brengen is de afvaltijd vergroot en daarmee de 

optredende spanningspiek verkleind, wat tevens de opgewekte storing 

sterk vermindert omdat de geschakelde stroom twee maal zo groot is 

dan bij de schrijfversterker. 

N. B. 

In ons geval bleken de koppen een kortsluiting te hebben, waardoor het 

noodzakelijk bleek de schrijf- en wisstromen twee maal zo groot te nemen 

dan in de specificaties werd aangegeven. Ook was bet nodig een twee 

maal zo grate impulsbreedte te gebruiken. ( 414-sec voor de schrijfimpuls ) 

De weerstanden in de collector van de schrijf- en wisversterker 

worden dan 100n.resp. 68..!l • 
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6. Sync:hronisatie-circuit. 

Het synchronisatie-circuit wordt gestuurd door het kloksignl'lal CL, 

dat afgeleid is van een apart klokspoor. 

Dit kloksicnaal wordt toegevoerd aan een oneshot OS 1 • ( zie fig. 6 . 1 

en fie. 6.2) De negatieve flank van het outputsignaal van 1 triggered 

OS 2 t/m 4. Dit is nodig om een eventuele foutencorrectie mogelijk te 

maken. Het foutenco:rrectie-circuit voert dan de impuls CORR. toe aan 

OS 2 t/ 4. De negatieve flank van de correctie-impuls vervangt dan die 

van het (ontbrekende) signaal van 03 1. Om een aantal poorten te bespa

ren zijn de inputs van CS 2 t/m 4 elk voorzien van een extra differen-.. 
L" d . I • f" ~ 3) ~ieren e 1ngang. \Z1e . ig. o. De poort aan de ingang kon niet gebruikt 

warden omdat,wanneer er een input.la2.g is
3

de andere geblokkerd wordt. 

Dit is het geval wanneer er een klokimpuls ontbreekt. De output van OS 1 

is dan laag en blokkeert daarmee de correctieimpuls. Door os'2 t/m 4 

warden OS 5 t/m 8 gestuurd en wel zodanig dat met nog 2 NAND poorten 

5 stuurimpulsen warden gegenereerd. Dit zijn: 

sporen. 

Deze bepaal t de pla.ats waar en. de _tijd1 waarin de informat:i!e wordt 

gelezen. (opent de leesversterker) 

:Je :claats wordt bepaald. door die van de schrijfimpuls ( zie hfst.2 ) 

en de leesduur door de signaal-ruis verhouding van het leessig

naal. De instelling kan geschieden met behulp van resp. OS 4 
en OS 5. 

b. De strobe impuls voor de leesversterker ~~n het_klokspoor. 

Deze impuls blokkeert deze leesversterker tijdens het schrijven 

en het wissen. 

Dit is nodig omdat, wegens het s~hakelen van vooral de schrijf

stroom met kleine stijg- en afvaltijden, er stoorimpulsen optre

den die, via de voeding en overspraak op de toevoerleidingen, 

op de ingang van de leesversterker van het klokspoor terecht 

kunnen komen en dan een verstoring van de synchronisatie tot 

gevolg hebben. De strobe impuls wordt met behulp van een 

WAND poort samengesteld uit de signalen van OS 3, OS 7 en OS 8. 
Deze manier van samenstellen is noodzakelijk in verband met de 
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dutycycle van de gebruikte oneshots. ( ~ 40%) 

De strobe impuls wordt tijdens de gap op het synchronisatiespoor 

onderdrukt met behulp van de signalen BINDT en OS 11 ( zie adressering). 

Dit is nodig omdat het kloksignaal in de gap een nul-één overgang heeft. 

De strobe impuls kan dan n.l. in bepaalde gevallen extra klokimpulsen 

opwekken, die e en verstoring van de synchronisatie tot gevolg hebben. 

(zie fig. 6.4) 
De lengte van de strobe impul s wordt op twee manieren door de signaal

ruis verhouding van het kloksignaal bepaald. Vanwege de ruis treedt er 

een variatie op in de onderlinge afstand en de breedte van de klok impul

sen. Wordt deze variatie van klokimpuls tot klokimpuls te groot, dan kan 

het strobe signaal de klokimpuls geheel onderdrukken. 

De lengte van de strobe impuls, d . w.z. het einde ervan, is zodanig geko

zen dat er door jitter geen klokimpulsen verdwijnen. (instelling met be

hulp van OS 8) Het begin van de strobe impuls wordt bepaald door OS 1. 

De impulslengte van deze oneshot wordt ook bepaald door de jitter van 

het synchronisatiesignaal. f·1et behulp van dit signaal wordt n.l. de . 
aanwe zigheid van de klokimpuls vastgestel d op grond van de daaraan 

vooraf gaande klokimpuls. (zie fig. 6.5) Het aftastmoment verschuift 

hierbij evenveel als de onder linge afstand tussen twee impulsen en 

de breedte van die twee impulsen , reden waarom de impulslengte van OS 1 

gelijk gekozen is aan de gemiddelde klokimpulslengte wanneer de strobe 

"in" staa t. 

c. De wis- en schrijfimpulsen. 

Deze dienen om resp . een 0 of een 1 te schrijven. Om overgangsverschijn

selen te elimineren liggen deze impulsen binnen de strobe impuls van de 

klokspoorleesversterker. Verder ligt de schrijfimpuls binnen de wisimpuls, 

om er zeker van te zi j n dat er bij het wissen van een 1 in verband met 

jitter geen resten overblijven die bijdragen tot de ruis in het leessig

naal. 

d. De resetimpuls. 

Deze dient om aan het einde van een lees- of schrijfcyclus de adres-, 

input- en outputregisters te resetten. 

De impuls treedt alleen op wanneer: 

1 . de inhoud van de adresteller gelijk is aan die van het adres

register. (GELIJK =1) 

2. het foutencorrectiecircuit toestemming geeft. (BLOKKEER=1) 
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7. Foutencorrectie. 

Het kan voorkomen dat er in het kloksignaal tengevolge van een storing 

één of meer impulsen ontbreken. In het normale geval ontbreken er een 

vast aantal op een vaste plaats, (de gap) waarmee het begin resp. het 

eind van een omwenteling wordt aangegeven voor de sturing van de 

adresteller. 

De foutencorrectie detecteert in eerste instantie het ontbreken van 

maximaal 3 achter elkaar komende impulsen en geeft op grond hiervan een 

resetimpuls aan de adresteller. De detectie van 2 achter elkaar komende 

fouten kan nu gebruikt worden voor de correctie van de klokimpuls, ter

wijl bij 3 achtereenvolgend ontbrekende klokimpulsen aan de hand van 

de stand van de adresteller kan worden vastgesteld of deze al dan niet 

terecht ontbreken. De foutencorrectie valt dan uiteen in de volgende 

delen: 

1. De 1- en 2 foutencorrectie. 

2. De burstcorrectie en het start-stopcircuit. 

7.1 De 1- en 2 foutencorrectie. 

De detectie van een fout gebeurt ' op de volgende wijze. (zie fig. 7.1 

en 7.2) Na iedere klokimpuls wordt de aanwezigheid van de volgende gecontro

leerd. Hiertoe wordt de output van OS 1 bekeken met behulp van de output 

van OS 9, die gestuurd wordt door OS 8. De impulslengte van OS 9 is zo 

ingesteld dat diens achterflank halverwege de output van OS 1 valt. 

Omdat het signaal van OS 8 afgeleid is van dat van OS 1 kan nu steeds 

de aanwezigheid van het signaal van 03 1 worden gecontroleerd. (zie fig. 

7.3). 
Voor het onthouden van het aantal fouten is er een teller toegepast. Deze 

heeft de volgende telcyclus: 

FF FF 2 

0 0 geen fout 

0 1 fout geweest 

2 fouten geweest 

0 3 fouten geweest 
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De teller heeft alleen een foutstand als er achter elkaar komende 

fouten zijn, want de output van OS 9 kan de teller alleen triggeren 

als het signaal van OS 1 afwezig is. Het signaal wordt n.l. via G 8 

aan de resetlaputs toegevoerd en blokkeert op deze manier de negatieve flank 

van de output van OS 9. Op het einde van een cyclus gebeurt nu het volgen

de: Bij de eerste ontbrekende impuls klapt FF 1 om. Deze triggered via 

G 10 OS 10 . Het signaal van OS 10 wordt toegevoerd aan het synchronisatie

circuit en neemt daar de taak van de ontbrekende impuls van OS 1 over . 

De tweede ontbrekende impuls zet FF 1 in stand 1 en er wordt weer een 

impuls door OS 1 afgegeven. De derde ontbrekende impuls zet FF 1 in 

stand 0 en triggered hierdoor OS 11. (positieve flank) 

De impulslengte van OS 11 is zo gekozen dat de achterflank in het normale 

geval in het midden van de eerste impuls van de volgende klokcyclus valt. 

(os 1) (zie fig. 7.2) Ontbreekt deze impuls , dan wordt , via G 9 enG 10. 

OS 10 weer getriggered . Het ontbreken op zich wordt vastgesteld door 

middel van de stand van FF 1 en PF 2. (De ontbrekende impuls had immers 

de teller moeten resetten. G 9 is open wanneer FF 1 = 1 en FF 2 = 0). 

Het integrerend netwerk R2c2 is aangebracht om te zorgen dat , wanneer 

OS 11 getriggered wordt , er geen impuls ' optreedt aan de output vanG 9. 
De impuls ontstaat door de vertragingstijd van OS 11. Deze wordt getriggerd 

door de negatieve flank van FF 1 , wiens autput als een positieve flank 

aan G 9 wordt toegevoerd. 

Treden er fouten op buiten de gap dan zal het systeem op bovengenoemde 

wijze 1 fout en 2 achter elka~r komende fouten corrigeren. Wanneer er 

echter 1 of 2 fouten aan het einde van een klokcyclus optreden , dan 

loopt het fout en daarom wordt, wanneer de adresteller z ' n eindstand 

bereikt, OS 14 getriggered, die FF 1 en FF 2 reset , waardoor er als het ware 

met een schone lei wordt begonnen. 

Bij drie fouten wordt OS 11 getriggered en door de buretcorrectie uitge

maakt wat hiermee gedaan moet worden. 

N.B. 

G 10 bestaat uit de impulsingang van OS 10 waaraan twee extra ingangen 

zijn toegevoegd. (zie fig. 7.4) 
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7. 2 Burstcor ,'eet ie en st~rt-st opc i re uit. 

De burstcorrectie dient om het optreden van 3 fouten te interpreteren. 

( de detectie gebeurt in het 1- en 2 foutencorrectiecircuit) 

Het start-stopcircuit dient om een lees- of schrijfcyclus te starten 

en te stoppen. De twee functies zijn gecombineerd in één circuit en het 

hart ervan wordt gevormd door de teller met FF 3 en FF 4 met de vol

gende telcyclus: 

FF 3 

0 

0 

1 

1 

FF 4 
1 

0 

0 

1 

stop stand 

start stand 

werk stand 

fout stand 

BLOKKEER = 0 

BLOKKEER 0 

BLOKKEER = 1 

BLOK!CEER 0 

In rust staat de teller in z'n stopstand, G 14 is dan geblokkeerd via 

G 15. (BLOKKEER = 0) (zie fig. 7.5 en 7.6) 

Bij een startsignaal met behulp van de startknop wordt via G 16 en I 3 

FF 4 gereset (teller in de startstand). De blokkering vanG 14 via G 15 

wordt dan opgeheven. De blokkering blijft echter in zolang de adresteller 

niet in z'n eindstand staat. 

Is er een cyclus goed geteld dan wordt EINDT = 1 en G 14 gaat open. Bij 

de derde ontbrekende impuls wordt er door het 1- en 2 foutencorrectiecir

cuit een impuls door OS 11 afgegeven. Deze impuls triggered OS 12 en 

deze weer OS 13. (zie fig. 7.7) Als de adresteller in z'n eindstand 

staat wordt door OS 12 de teller in de werkstand gezet. Vervolgens reset 

het signaal van OS 13 de adresteller weer. G 12 gaat dan open en G 14 

weor dicht (BLOKKEER= 1). Komt er nu een burst dan zal OS 12 getriggered 

worden; diens impuls zal via G 12 FF 4 setten en de teller in de stand 

fout zetten. G 12 wordt nu weer geblokkerd (BLOKKER o) . De teller krijgt 

nu pas weer een impuls toegevoerd via G 14 als er één cyclus goed geteld 

is. De teller komt hierdoor weer in de stand start enz. Komt er in de 

werkstand van de teller geen burst, dan zal in de volgende eindstand 

van de teller de impuls van OS 12 de teller in de stopstand zetten 

(BLOKKEER = 0). Het is mogelijk om via G 16 tijdens de werkcyclus een 

extra startimpuls te geven. Dit treedt op wanneer de adressering 
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sequentieel en é én adres per cyclus gebeurt. De teller komt dan in 

z ' n startstand en wordt aan het einde van iedere cyclus weer in z ' n 

werkstand gezet. Om dit procedé te kunnen stoppen wanneer het adres

register volgeteld is wordt, wanneer dit het geval is, FF 3 via G 11 

door een impuls van OS 14 in de stopstand gezet. 
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8. De adressering. 

Het adresseringsgedeelte bestaat uit een adrestel l er en een adres

register. (zie fig. 8.1) Zowel het adresregister als de adresteller 

bestaan uit een 12 bits serieteller. (zie fig. 8 .1 en 8.2) 

De adresteller wordt gestuurd door OS 8 van het synchronisatiecircuit. 

De eindstand van de teller wordt door middel van een NAND poort G 19 

uitgelezen. In de eindstand wordt de output van deze poort laag en de ingang 

met behulp van G 18 geblok~eerd. De teller begint dan na het resetten 

met behulp van RESET T weer te tellen. Dit resetten kan in twee geval-

len voorkomen, n.l.: 

a. De teller staat in z'n eindstand. De resetimpuls komt dan 

nadat het foutencorrectiecircuit de gap gedetecteerd heeft. 

b. De teller staat niet in z'n eindstand. De resetimpuls komt 

dan wanneer er onterecht een gap t.g.v. een burst gedetecteerd is. 

Het adresregister wordt afhankelijk van de gebruikte adresseringsmethode 

gestuurd op de klokingang en/of de presetingangen. Op de presetingangen 

wordt het adres aangeboden, terwijl op de klokingang een schuifimpuls 

gegeven kan worden. De eindstand van het adresregister wordt op dezelf

de wijze als bij de adresteller teruggekoppeld. 

De outputs van het adresregister worden met behulp van exclusive or's 

continu vergeleken met die van de adresteller. 

De outputs van de exclusive or's worden, elk via een inverter, toege-

voerd aan 3 expandable 4 input NAND poorten.(er waren geen NOR poorten 

beschikbaar). Hiervan zijn de inputpoortingangen doorverbonden. (fig. 8.3) 

Op de output van G 20 staat alleen een 0 als de inhoud van het adresregister 

gelijk is aan die van de adresteller. De adresseringsmethode is met behulp 

van 2 schakelaars s
1 

en s
2 

in te stellen. (s
3 

staat in normaal bedrijf 

in z'n ,RESET R stand ) • 

De mogelijkheden zijn: 

1. adres na adres. 

2. sequentieel, vanaf adres x alle adressen in één cyclus. 

3. sequentieel, vanaf x één adres per cyclus opschuiven tot de 

eindstand. 
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8.1 Adres na adres. 

In dit geval staat s1 op 0 en s2 op 1. Voor het gemak bekijken we 

alleen de onderste helft van het circuit in fig. 8 . 1 en laten daaruit 

alles weg wat in een bepaalde stand van s1 en s2 geen functie heeft. 

Over blijft dan fig. 8.4. 
In de rusttoestand is de adresteller gereset. De stand kan veranderd 

worden door een aangeboden adres. Na het startcommando heft het fouten

correctiecircuit de blokkering al of niet op. Wanneer de blokkering is 

opgeheven en de inhoud van teller en register gelijk is , worden de 

lees- en schrijfcircuits geactiveerd. Direct hierna komt de resetimpuls 

RESET R het adresregister resetten. 

8.2 Sequentieel, vanaf adres x alle volgende adressen in één cyclus. 

In dit geval staat s1 op 1 en s2 op 0. Het overblijvende schemagedeel

te is in fig. 8.5 getekend. 

In rusttoestand is het adresregister gereset of inmiddels veranderd 

door middel van een a~ngeboden adres. 

Na het starten zal op het moment dat bepaald wordt door het beginadres 

de informatie gelezen of geschreven worden. De resetimpuls zal direct 

na het lezen of schrijven het adresregister één stap vooruit zetten. 

Direct daarna wordt de adresteller opgehoogd , zodat de inhoud van de 

twee registers gelijk blijft (zie fig. 8.6) d.w.z. dat alle volgende 

adressen ook worden afgewerkt. 

Is het adresregister volgeteld, dan wordt RESET T (het resetsignaal van de 

adresteller) via G 24 op de resetingang van het adresregister gezet. 

Aangezien de flip-flops niet alle hetzelfde triggermoment hebben, komt 

het voor dat bij een te korte resetimpuls sommige in hun oude toestand 

blijven staan. Deze te korte resetimpuls treedt op wanneer we de poort 

G 24 blok~eren met de output van de eindstand uitlezing. (G 22) 

De eerste flip-flop van het adresregister die omslaat geeft n.l. direct 

een 0 op de ingang van G 24 met het bovengenoemde gevolg , reden waarom er 

een integrerend netwerk R1c1 is aangebracht. 
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8.3 Sequentieel; vanaf adres x alle volgende adressen met één adres 

per cyclus . 

s1 staat nu weer op 1 en s2 idem. 

Het schema dat we nu overhouden ziet er uit zoals in fig. 8.7 is 

getekend. 

In rusttoestand is het adresregister gereset en FF 6astaat in z'n 

1-toestand, waardoor G 23 is geblokkeerd. 

Wordt er, eventueel na het aanbieden van een adres, een startimpuls 

gegeven, dan wordt FF Gagereset en G 23 gaat open. Wanneer de inhoud 

van het adresregister gelijk is aan die van de adresteller komt 

de resetimpuls RESET R die: 

1. de adresteller één stap vooruit zet, 

2. een extra startimpuls aan het start-stop gedeelte van het fouten

correctiecircuit geeft, zodat het blokkeersignaal inkomt en 

zodoende de direct volgende resetimpuls en de daaraan vooraf

gaande lees- of schrijfimpulsen blokkeert. (zie fig. 8.8) 

Het gevolg is dat het volgende adres tijdens de volgende cyclus ver

werkt wordt. Dit gaat zo door tot het adresregister z'n eindstand 

bereikt, zich reset met RESET T en FF 6a in z'n 1 stand zet om te voorkomen 

dat de laatste RESET R impuls een volgende cyclus opnieuw start. 

8.4 Het schrijven van een ~lokspoor. 

In dit adresseringscircuit is tevens de mogelijkheid opgenomen om 

een klokspoor te schrijven. Hiertoe wordt s
3 

in de stand PG, s
1 

in 

en s2 in 0 gezet. Het werkzame deel van de schakeling is in fig. 8.9 

getekend. 

Het signaal van de pulsgenerator kan met behulp van een op dit appa

raat aanwezige gate-input geblokkeerd worden. 

Met behulp van de wisknop wordt het spoor gewist en het adresregister 

via FF 5 enG 13 gereset. De gate-input blijft dan geblokkeerd via G 15. 

Zodra de wisknop losgelaten wordt, komt de gate-input vrij. (FF 5 slaat 

om). De pulsgenerator geeft impulsen af tot het adresregister is vol

geteld. De flip-flop FF 5 is aangebracht om het "bouncen" van de con

tacten van de wisschakelaar op te hefTen. 
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9. Lees- en schrijfcircuits. 

De lees- en schrijfcircuits verwerken de gevraagde en aangeboden 

informatie op de door de synchronisatie , foutendetectie en adressering 

bepaalde tijdstippen. 

De aangeboden informatie wordt opgeslagen in het inputregister, dat bestaat 

uit een 8 bits schuifregister. (FF 6 t/m 13; zie fig. 9.1) 

De informatie kan in serie toegevoerd worden op de JK ingangen van 

de eerste flip-flop en met behulp van een externe klok (CLE) in het 

inputregister worden geschoven. Door de informatie toe te voeren op de 

setingangen van de 8 flip-flops kan deze parallel verwerkt worden. 

Om één lees- en/of schrijffout te kunnen detecteren, is er een pariteits

bit toegevoegd die uit de output van FF 6 t/m 13 met behulp van de 

exclusive or ' s EO 13 t/m 19 gegenereerd wordt. 

De outputs Q 6 t/m Q 13 en Q 20 worden toegevoerd aan de poorten 

G 28 t/m G36 die , ieder via een powergate (PG 1 t~ 9), een schrijfverster

ker sturen. (SV 1 t/m 9) 

De geïnverteerde outputs ~t/m Q 13 worden toegevoerd aan de poorten G 37 

t/m G 45 die , weer ieder via een powergate (PG 10 t/m PG 18), een vis

versterker sturen. 

Op deze manier kan een 0 door de wisversterker worden geschreven en 

een 1 door de schrijfversterker. 

De nodige schrijfimpuls wordt via G 47 en I 21 1 die samen een AND poort 

vormen, toegevoegd afhankelijk van: 

a. het aangeboden adres (GELIJK), 

b. of er al of niet een fout gemaakt is (BLOKKEER), 

c. de stand van de lees-schrijfflip-flop. (FF 14) 

Op deze wijze wordt de wisimpuls aan de wisversterkers toegevoerd. Ten 

einde er zorg voor te dragen dat het magnetiseerbare oppervlak overal 

gemagnetiseerd is, kan met behulp van de schakelaar HANmHSSEN een 

continue wisstroom door de wisspoelen gestuurd worden. 

Voor het lezen van de informatie wordt via G 48 en I 23 (zie fig. 9.2) 

een strobe impuls onder bovengenoemde condities toegevoerd aan de 

leesversterkers LV 1 t/m 9. 
De outputs hiervan worden via de inverters I 24 t/m I 32 toegevoerd aan 

de setingangen van FF 15 t/m 22 1 die samen een schuifregister vormen, 

dat als outputregister fungeert. 
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De informatie kan nu van de outputs van de eerste 8 flip-flops 

parallel worden afgenomen of aan de output van FF 8 in serie middels een 

extern kloksignaal eruit worden geschoven. 

De pariteit wordt gecontroleerd door middel van 8 exclusive or's. 

(EO 20 t/m 27) De output van de laatste, EO 27, kan als foutindicatie 

naar buiten gebruikt worden. 

Zowel het input- als het outputregister worden door ~ESET R (zie hfs t. 6) 

gereset. Dit houdt in dat het invoeren van informatie en adres en het 

uitvoeren van de gelezen informatie aan bepaalde tijdstippen is gebon

den. Dit is echter alleen het geval wanneer de teller in het burstcor

rectiecircuit (zie hfs. 7.2) in de werkstand staat. Bij het schrijven 

is voor het invoeren van het tweede adres en de daarbij behorende infor

matie 41~sec beschikba·J.r na de RESET R impuls. (zie fig. 9.3) 

Bij het lezen moet in de 4 JUs ec na de ~ESET R impuls het (2e) adres 

worden aangeboden. De informatie op dit adres is beschikbaar gedurende 

de 4 j' sec na de STROBE L impuls. Het eerste adres mag alleen aangeboden 

worden vóór de startimpuls als de bovengenoemde teller in' de stopstand 

staat. Bij het schrijven moet dan ook de informatie voor de startimpuls 

worden aangeboden. 

Bij het lezen komt de informatie beschikbaar na de eerstkomende 

STROBE L impuls. 

We spreken af dat naar buiten beschikbaar is: 

a. De STROBE L impuls, die aangeeft dat gedurende de volgende 

4JL sec de gelezen informatie beschikbaar is. 

b. De RESET R impuls , die aangeeft dat hierna gedurende 41L sec 

het adres aangeboden kan worden en bij schrijven parallel hier

aan de op dit adres te schrijven informatie •• 

Gedurende de RESET R impuls dient bepaald te worden of er op het 

volgende adres gelezen of geschreven wordt. Na de RESET R impuls 

is nog 1~ sec beschikbaar om, indien nodig, de startimpuls voor 

de volgende cyclus te geven. 

c. Een BLOKXE!GR E impuls, die de informatietoe- en afvoer blok

keert als er een burst optreedt of de teller van het burstcor

rectiecircuit in de startstand staat. 

In de fig. 9.4, 9.5 , 9.6 zijn de tijdvolgorde diagrammen gegeven voor 

de verschillende adresseringsmethoden. 
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Opmerkingen. 

1. Het oppervlak van de drum was beschadigd wegens het aanlopen 

van de koppen. 

2. Wegens de toestand van de lees/schrijfkoppen (kortsluiting) en de 

sporen kon het lezen en schrijven van de informatie niet getest 

worden. (d.w.z. het lees- en schrijfcircuit) 

3. De klokfrequentie bedraagt 67,5 kHz; de omwentelingstijd~ 42 msec, 

wat overeenkomt met een geheugenruimte van 2570 bit per spoor. 

Dit aantal kan bij het schrijven van het klokspoor worden gekozen 

door middel van de uitlezing van de adresteller. (Door de fabrikant 

werd een maximum aantal bits per spoor opgegeven van 2450 bij een 

toerental van 1800 omw/min.) 

4. In verband met storingen dienen de toe- en afvoerleidingen naar 

de koppen zo kort mogelijk te zijn en geheel afgeschermd te worden. 

Voorts is het raadzaam de lees- en schrijfversterkers voor de 

informatiesporen gezamenlijk in een afgeschermde behuizing te 

plaatsen. 

5. 1ïlanneer er een nieuwe coating is aangebracht en er goede koppen 

beschikbaar zijn, kan zeer waarschijnlijk de klokfrequentie ver

hoogd worden. Gewijzigd dienen dan te worden: 

a. De schrijf- en wisstro:mea, volgens de gegevens van de fabrikant. 

b. De frequentiekarakteristiek en de gevoeligheid van de lees

versterkers. 

c. Het synchronisatie impulspatroon. (de verhoudingen blijven gelijk) 

d. De uitlezing van de adresteller en het adresregister. 
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Bijla![~ 1. Meting van het toerental als functie van denetspanning. 

Deze meting werd verricht met behulp van onderstaand schema. (fig B.1.1) 
I 

I 
I ··-

varrac 

Fl G .B1.1 . 

leesversterk 

" 
scoop" 

De meetresultaten zijn uitgezet in onderstaande grafiek. (fig. B 1.2) 

m.sec 
om we~ 
telings~ 

tijd 
41115 

41"10 

41,05 

41 .. 00 

190 210 230 250 ---v 
spann mg 

Opmerkingen: 
Fl G .81. 2 . 

1. Bij een netspanningsvariatie van+ 10% varieert de omwentelingstijd 

: o, 1%. 

2. Het is gebleken, dat het systeem motor-drum onderkritisch gedempt is. 

Het blijkt n.l. dat dit systeem: 

a. een sterke respons geeft op een plotselinge verandering van 

de netspanning, 

b. de periodieke verandering van de omwentelingstijd een ampli

tude van 2: 40 sec met een periodetijd van 2: 30 sec heeft. 

Dit euvel zou te verhelpen zijn door een extra demping van de trom

mel. 
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Bijlage 2. Meting van de impulsduur van een oneshot als functie van de 

temperatuur en de voedingsspanning. 

Deze meting werd gedaan met behulp van de getekende meetschakeling. 

(fig. B 2.1) 
r--------- --~-

[ 
I c= ~ I R i +vs [Q] I I 

imp uts- I l_ 

I "'< 
I 

MC851 P I 
generator I I 

I I 
f =67kHz. I L _____ -- __, 

FIG.82 .1. ,.se oop" 

De oneshot werd gestuurd met een pulsgenerator, die een symmetrische 

blokspanning van 67 kHz gaf met een amplitude van 4 Volt. De impulsduur 

van de oneshot wordt bepaald door de uitwendige condensator C en de 

weerstand R. Voor C werd zowel een sperlaag- als een keramische conden

sator genomen. 

Voor de weerstand is een draadtewenden instelpotentiometer genomen. 

De resultaten van de meting zijn uitgezet in de bijgaande grafieken. 

(zie fig. B 2.2) 

Opmerkingen: 

1. De verandering van de impulslengte blijkt bij een temperatuurs

verandering van 25 - 75°C mximaal 3% voor een sperlaagcondensator 

en 4,5% voor een keramische condensator te zijn. 

2. De verandering van de impulslengte blijkt bij een voedingsspan

ningsvariatie van ~ 20%, ~ 3% te bedragen. 

3. Op grond hiervan kan gesteld worden, dat voor de impulslengte het 

temperatuurgedrag van de oneshot alleen bepaald wordt door de 

uitwendige componenten. (zie o ·k Li t. 8) 
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Bijlage 3. Het schrijven van een synchronisatiespoor. 

1. Zet s
3 

in stand PG en s1 in stand 1. 

2. VerwijderG 7. (zie synchronisatiecircuit). 

3. Sluit de pulsgenerator en diens gate-input aan. pulsduur: 4 sec 
., 

pulslengte: + 15,5 sec 

4. Zet de wisschakelaar om. 

5. Druk op de wisknop. (langer dan 50 m sec.) 

6. Sluit een oscillograaf aan op de output van de leesversterker van het 

synchronisatiecircuit en bekijk de outputspanning. Dit moet onderstaand 

beeld te zien geven. 

7. Is dit niet te zien, regel dan de drempel van de leesversterker bij. 

8. Is het beeld verkregen, (eventueel door herhaling van 1 t/m 6) ver

groot dan de impulslengte iets. 

9. Druk op de wisknop. 

10. Herhaal 8. en 9. zolang, tot een lengte t (zie punt 6) van + 100~sec 

verkregen is. 

De schakeling van het schrijf-wiscircuit is in fig. B 3.1 

gegeven. 
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9. Verbreek de verbindingen BLOKKEER en GELIJK van G 48. 
10T Stel het leestijdstip in op ~ ~ periode voor het midden van de 

schrijfimpuls, met behulp van OS 4. 
11. Pas de breedte van de STROBEL impuls aan, aan de signaal-ruisverhouding 

met behulp van OS 5· 
12. Regel het detectieniveau van LV 1 t/m 9 bij, zodat alleen de 9 geschre

ven enen gedetecteerd worden. 

13. Herhaal 9 t/m 12 eventueel om een optimaal resultaat te krijgen. 

14. Sluit BLOKKEER en GELIJK weer aan op G 48. 
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Bijlage 4. De afregeling. 

1. VerwijderG 7. 
2. Regel de impulslengtes van de oneshots als volgt af: 

os 4 u sec 

os 2 u sec 

os 3 2 " 
os 4 3 " 
os 5 " 
os 6 4 " 
os 7 6 " 
os 8 2 " 
os 9 +6 " 
os 10 2 " 
os 11 +30 " 

os 12 0,5 11 

os 13 0,5 " 
os 14 0,5 " 

3. Sluit de oscillograaf aan op het signaal CORR (zie fig. 7.1) 

Dit moet na 2. onderstaand impulspatroon te zien geven: 

1 omwenteling ~ 

3 ·~/ ; _____ rl__ni--2------..J~ 2 

4. Is dit niet het geval, regel dan OS 9 bij of herhaal eventueel 

1 t/m 3. 
5. Regel met behulp van OS 11 impuls no. 3 naar rechts tot hij verdwijnt. 

6. Breng G 7 weer aan; het impulspatroon moet dan gelijk blijven. Is dit 

niet het geval, dan met behulp van OS 1, 03 9 ,en OS 11 iets bij 

regelen. 

7. Veeg nu de infor~atiesporen met behulp van de schakelaar HANDWISSEN 

schoon en regel de leesversterkers LV 1 t/m 9 zo af, dat op de uitgang 

de ruis zichtbaar wordt. 

8 . Schrijf op een willekeurig adres 8 enen. (pariteitsbit is ook 1) 
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Bijlage 5· Gebruikte componenten. 

OS 1 t/m 14 

G 4 t/m 9 
G 11 t/m 26 

G 46 t/m 48 

G 28 t/m 45 

PG 1 t/m 18 

I 1 t/m 33 

EO 1 t/m 27 

FF 1 t/m 23 

14 x rw 851 P. 

12 x MC 832 P. 

9 x MC 858 P. 

6 x r.!C 841 P. 

7 x HC 1812 P. 

12 x MC 852 P. 

6 4-bit t ellers 6 x MC 839 P. 

os 

c 

10 leesversterkers . 

10 schrijfversterkers 

9 wisversterkers. 

Opmerking: 

De open collectoroutputs van de inverters moeten in verband met 

de degenerati e van de logische niveau's via een weers,and van 2K2 

aan +5V gelegd worden . 

Uitwendige tijdbepalende componenten van de oneshots: 

a. De weerstand: een potentiometer van 5K in serie met een 

weerstand van 10 K 

b. De condensatoren: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
' 

1K5 220 470 1K 220 1 K5 1K8 470 1 K8 470 6K8 220 220 

14 

220 
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Bijlage 6. De voeding. 

De voeding voor de schrijf/wisversterkers , die van de leesversterkers 

en de logica dienen in verband met storing gescheiden te worden. 

Het schema ziet er dan als volgt uit: 

+24 I : : I 
I : ~ I I I I I I I I 

. 0 -
10 10 

1~f 1fJ~ 
. 

... ~ -
voeding van de 

+12 .... 

+1fJ 
schrijf I w 1 sverst erster 

0 r-

ker 

-12 

+1fJ Ie es versterker 
0 r-

-52 

+f' • 

0 -

+ 5.2 } +f' I ogica 
0 f-

Opmerkine. 

De voeding bij elke eneshot nog eens extra ontkoppelen met een 

O.onden :sator van o, 1 uF. 
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