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Dit afstudeerwerk heeft als ioel een oplossing te 
vinden voor een Read :Jnly Store (RJS) , wa~rbij het Ilogelijk 
is op eenv~adige wijze en met de basehikbare hulpaiddelen de 
inforiatie in het geheugen te brengen• 

Een capacitief ROS biedt voor iit probleen aan 
oplossing• Immers door de kruispunten matrix de ~faatin~en 
van een ponskaart te geven, k~n ioor aiddel v~n een 
ponskaartenponser de capacitieve koppeling in ia gewenste 
kruispanten verwijderd worden• Deze geiachte om re~htstreeks 
door ponsen de informatie aan te brengen is niet te 
realiseren, omdat het transportmechanisae van de p~nser niet 
genoeg grip op het •~teriaal van ie matrix heeft• Als 
oplossing wordt een normala p~nskaart gemaakt met de 
vereiste =oie• Oaze worit dan als Jaster bij het etsen 
gebruikt• Zo ontstaat ;elijktijdig met het patroon van de 
kruispunten matrix oo~ ia Jewenste infJrmatia code• 

!at iaze pro=edure is het •~;elijk oa per taart 12 
woorden van 26 bit onier te brengen• 

Door ie besturinJsloJi=a •et rr~ ait te voeren en voor 
de sansa-verstrekars uA710 te ~iezen is een leescyclustijd 
van 200 ns te realiseren• 
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l3nleiling t~t d~ze afstudeeropdracht is de beh~efte 
aan ean Re3l Only St~r~· Deze beh~efta komt voort uit het 
feit dit veel lo1ische systamen 1ebràik maken van een aead 
Only St~re ( ROS ) • Zo ~~k heeft 3e groep ECB diverse 
toepassingen voor een BOS • Een eijenscbap waaraan men op 
deze 1roap veel waarde hecht is de mogelijkheid om de 
inforBatie mat beschikbare h~lpaiddelen in het gehe~gen te 
kunnen schijven• 

lls oplossin1 werd aan}e}even een capacitief geheugen 
met een kruispunten matrix, waarin met een ponsmachine de 
gewenste koppalinj verwijderd kJnnen worien• Deze 
mogelijkheil biedt een dunne print aet de afmetingen van een 
ponskaart• Naast deze print moesten ook een selectie •et 
bijbehorende drijfers en sense-varsterkers mat output
register ontworpen worden• ie hebban getracht ieze laatst 
gen~e~de onderdelen aet geintegreerde circuits te ontwerpen• 
Voor de logische bouwstenen hebben we TTL gekozen• Dit aet 
de bedoeling een redelijk korte leascyclus te realiseren• 
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Een essentieel onderdeel van een ROS is een matrix van 
kruisp~nten• Elk kruispunt wordt gevormd door twee elkaar 
lQodrecht kruisende geisoleerde draden• Per kruispunt 
bestaat de mogelijkheid om een koppeling tussen de t~ee 
draden ~an te brengen• N~e• de hJrizJntale draden de 
WQQrddraden en de verti=ale draden de iensedraden• 

Stel we voeren aan een van de wo~rddraden een puls toe, 
dan zal er op alle sansedraden,die in .het kruisp~nt met de 
gesele=teerie woorddraad ~ekoppeld zijn, een puls 
verschijnen• Met een sense-versterker kan de puls 
gedete=teeri wor1en om zod~ende bet aanwezig zijn van een 
koppeling in het kruispunt vast te stallen• 

Ieder kruispunt stelt op deze Banier een bit voor, 
waarbij de koppeling per definitie een "1" en bet Qntbreken 
van de koppeling een "0" is• 

Het capacitief RJS werkt volgens bet in 4•2•1 ges=betst 
principe• De koppeling is capacitief dat vil zeggen in ieder 
kruisp~nt is het mogelijk een condensator aan te brengen• De 
sensedraden worden afgesloten met een weerstand naar aarde• 

j 



• 

5 

Aan de •et de geselecteerde woordiraad ~akoppelde 
sensedraden zullen dan gedifferentieerie pulsen verschijnen• 
In de niet gekoppelde sensedraden wordt door parasitaire 
koppeling een stoorsignaal op~ewakt• In fi~uur 4•2•1 wordt 
een dergelijke parasitaire k~ppelinj aangegeven• Deze 
parasitlire koppelin~ tan affectief bestreden worden door 
alle niet geselecteerde wo~rddraden laagohmig aan 
aardpotentiaal te le~gen• 

3ot ~lektrische velden, die do~r de omgeving 
geproducaeri worden zullen sto~rspanningen aan de 
sensedraden opwekken• De senseverstarter is voorzien van een 
drempel om ieze kleine stoorsi~nalen niet te detecteren• 

Een R)5 kan opgevat worden als een blactbox• Aan de 
ingang wordt een binaire code (adrest aangeboden, waarna de 
blackb~l aan de uitgang een vast aan het adres verbonien 
binaire c~de (woord) laat verschijnen• Alle combinaties van 
adres en w~ord worden vooraf bepaald en in het 8)5 gebracht• 

Aan de hand van een blokschema zullen we de werking in 
grote lijnen verklaren• 

In het blokschema (zie bijlage 1 t zien we een stapel 
vlakten, iie de vorm van een ponskaart hebben• Ieder vlak 
bevat een matil van kruispunten met 1) woorddraden en 24 
sensedraden• Het aantal vlakten (matrices) is afhankelijk 
van het aantal woorden dat nodig is om de gewenste 
informatie op te slaan• 

Het adres van het te selecteren ~~~rd w~rdt parallel (8 
bit) aangeboden en door middel van de clockpalse in het 
Address-ra~ister overgenomen• 4 Bit van het adres lijzen de 
laag aan, terwijl ie andere 4 bit de rij in de laag aan 
wijzen• I- en Y-selector decoderen de ~itgang van het 
Address-register voor respectievelijk de laag en de rij• 
Door de uitgangen van de x- en Y-selector volgens het 
getekende patroon door te verbinden met ie ingangen van de 
poorten vo~r de woorddraden, wordt steeds een woorddraad 
geselecteerd• De derde ingang van de wooriiraadpo~rt 
ontvangt uit de timer een puls,die de lengte van ie leaspuls 
(readpulse) aangeeft• 

De senseverstarters versterken continu 
in de senseàraden opgewekt worien• De 
kunnen pas de informatie doorgeven aan het 
tijdens de strobep~lse• 

ie SiJnalen, iie 
senseversterkers 
output-register 

De taak van de timer bestaat uit het maken van de 3 
signalen,die de segentiele afloop van de leescyclus regelen• 

A• De overnamepuls voor het Address-register 
{::::lockpulse) • 

B• De readpulse• 
:• De timing voor ia sen3eversterters (strobepulse) • 
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De genoemde leescyclus wordt gastart 3oor b~t si~n~al 
"start"• H~t einde van de leascycl~s IJrdt gemarkeerd d~or 

het signaal "Ready"• 
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Een belangrijk onderdeel van een =apa~itief ROS is de 
matriK van kruispunten met in de kruispunten een c~n~ensator 
(capaciteit) • Een dergelijke matrix is te realisaren d~or 
uit te gaan van een epoxyglas folie van ca 100 u lik• Deze 
drager is van isolerend materiaal• Op beide zijden is er aen 
folie van 35 u koper geplakt• In een koperzijie wordt een 
patro~n volgens figuur 5•1 geetst• Dit patroon bestaat uit 
rechthoekige eilandjes,die met een spo~r in de dwarsrichting 
verb::>nden zijn• 

Op de aniare zijde wordt een patr::>on volgens figuur 5•2 
geetst• Biervan zijn de eilandjes met een k::>persp::>::>r in de 
lengterichting verbonden• Z::>r1en we er voor dat de eilandjes 
van beide patr::>nen exa~t ::>p elkaar k::>men te liggen,dan is er 
een matrix ontstaan,die in elk krJispunt een c::>ndensator 
heeft• De ~::>ndensator kan verwijderd w::>rden d~::>r op de 
plaats van zo een eilandje een recbth::>ekig gat te ponsen• 

We maken de eilandjes z::> gr::>::>t als een ponsgat van een 
ponskaart en vullen de drager ::>ver een oppervlakte ter 
grootte van een ponskaart op met beide patronen er voor 
zorgend dat de eilandjes pr~cies liggen op een plaats waar 
een p::>nsgat verwacht kan worden• ~et een p::>nskaarten 
ponsmachine kunnen we dan de niet gewenste c::>niensatoren 
verwijderen• 
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De c~pacitait van de condansat~r gevormd door twee 
eilanijes is vrij ~lein {ca 1,5 pFJ • Het bleek mo~elijk het 
eilanije in 1e len~ta uit te breiden tot 4,5 mm, z~dat de 
capaciteit tot Cl 2,4 pF stij~t· 

C : Ji!LJi!~!11Q.l_t_t1:.1~l!~LJ!QLQ.Ql!!_!QLQ.Q.!f.2_: 2,4 pF• 
J,OOJ1 

E:> = 8,85• (1J)t;t; (-12) 
Er = IJ, 3 

I 
I 
l __ 
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Om te voorkomen dat ten gevolge Vin de tolerintie het 
niet WBggeponsta gedeelte van bet eilandje met een dun 
strookje kQper verbonden blijft met bet spoor, is met opzet 
het eil~ndja over 0,2 mm in de lengte en in de dwarsrichting 
versch3ven (zie figuur 5•3) • 

Door de kleine capaciteit (2, q pF) is de 
gedifferentieerde puls klein en zal ten opzichte van de 
stoorspinning op de voeding (aarde) niet te onderscheiden 
zijn• De stoorspanningen evenals de uitgangsspanningen van 
de sensedr3den zijn in gr3te orde van 300 a 400 mV• Een 
dergelijk probleem is op te lossen door per bit twee 
sensedraden te namen• Een van deze t1ee draden wordt 
gekoppeld met de woorddraad, terwijl ie aniare niet 
gekoppeld wordt• Balie sensedraden sluiten we aan op een 
verscbilversterker, zodat alleen het verschil tussen de 
spannin~en versterkt wordt• Deze verschilspanning komt op 
rekening van de capacitieve koppeling• 

De definitie van de waarde ( 0 3f 1 ) van bet bit moet 
nu ~el herzien worden• Daarom stellen we per definitie; 

Qechtersensedraad jek:Qppald is "1"• 
Linkersensedraad gekoppeld is "0ft• 

Door twee sensadraden per bit te nemen is het no3dzakelijk 
dat het patroon van eilandjes en verbidingssporen herzien 
wordt {zie figuur 5•4) • De sansesp3ren van een bit zijn 

I 
I 
L..;.:,;_ 

;J,,' 

I 
I 
I 
I 
I 

- __ J 
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dicht bij alkiir 1ala~i ~• 1a st~orspinningan zo klein 
mogelijk te houden• Par bit zijn er zod3ende 3 kolommen 
nodig, want de sensedraden kunnen niet tussen ie pons1aten 
van 2 niist elkaar lig1ande kol3mman i~or• 

Jmdat de uiteinden van de woorddraden verbreel zijn, om 
aansluitim~ mogelijk te maken, Z1Jn de eerste 4 en de 
laatste 4 kolommen niet te gebruiken• Er blijvan dus 72 
kolommen beschikbair, zodat ieder wo~r1 24 bit lang is• am 
gelijke redenen zijn ook de eerste en de laatste rij niet 
beschikbaar, zoiat ar per kaart 1) ~o~rden kunnen worden 
ondergebracht• 

3at inbrengen van de inf~rmatie ioor eilandjes weg te 
ponsen, z~dat het vereiste patroon a~hterblijft, is 
rechtstreeks niet mogelijk gebleken• Dit is te wijten aan 
het feit dat het transportmechanisme vin de ponser te weinig 
grip op het epoxyglas heeft• De kaart heeft daardo~r na het 
transport niet de juiste positie, vairdoor het ponsgat niet 
op de ainsluitin~ van net eilandje, maar op het spoor ligt 
en zodoende de sensesporen onderbreekt• 

~en bindponsar mat een transportmachanisme dat de 
ponskaart vasthoudt en steeds met een pil in een zaa1tin1 
valt bleek ~een afwijking te vertonen• Echter de informatie 
moest met de hand geponst worden• Dit vareist een grote 
acuratesse, want een verkeerde pon5ing maakt de kaart 
onbruikbaar• 

Jm dit te omzeilen is de V3lgande procedure gevolgd• 
A• Maak een kaart met de computer via een hiervoor 

1amaakt progrimma• 
B• Maak van deze kaart een negatieve afiruk• 
:• ;ebruik dit nag~tief als masker bij het etsen door 

hem op de foto met het eilandjes patroon te leggen 
bij het belichten• 

Hierd~or iordt gelijktijdig mat het patroon de vereiste 
code aangebracht• 

Een verklaring van het programma vindt u in de 
bijlagen• 

Deze procedure maakt het mogelijk 12 woorden van 25 bit 
op een kairt onler te brengen• Immers de kaart hoeft niet 
meer do~r de ponsmachine, zodat de aansluitstroken naast de 
ponskaart mogen vallen• De vrij gek~men ruimte kan benut 
worden voor ~wee rijen en twee bit extra• 
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~et aires van het te selecteren ~Jord ~ordt in binaire 
code parallel aan~eboden• In eerste instantie wordt deze 
adrescode in bet address-rajister ~ezet• Het address
register bestaat uit 9 JK flip-flops• De inkomende 
adreslijnen worden rechtstreets aan de J en non-K ran elke 
flip-flop gele1d• De clockpulse toa~evoerd aan de clock
ingan~ zorjt voor ie overna11e (zie bijlag-e 2) • 

De eerste 4 bit van het adres V1]Zan da laag in de 
stapel aan• De selectie van 1 uit max 16 voor de laag 
gebeurd door een stel AND -poorten met 4 ingang-en ( r
selctor} • De ingangen worden doorverbonden met de uitg-anjen 
van het address-register volgens het schema op bijlag-e 2• Er 
zal dan altijd een uitgang hoog zijn• 

De andere ~ bit ~ijzen de rij aan• De selectie ran 1 
uit 12 gebeurd op identieke wijze ( X-3elector) • 

Nadat de selectie van da laa; en de rij tot stand is 
gekomen moet nog voor iedere voorddraad de uitganjan van I
en Y-selector gecombineerd worden• Hiervoor is iedere 
voorddraad uitgerust met een NlND -poort met 3 ingangen• 
Deze 3 ingangen worden respectievelijk verbondan met (zie 
blokschema en bijlage 3 ) ; 

A• De corresponderende uitgang van de X-selector• 
B• De corresponderende uitgang van de Y-selector• 
C• De readpulse• 

Deze readpalse zorgt voor de ti11ing• 

Voordat de readpulse aantoat bij de voorddraadpoort 
moeten de uitgangen van de x- en r-selactor reeds de juiste 
status ~ebben bereikt• Dit betekend dat de vertraging tassen 
clockpulse en raadputse groter aoet zijn dan de som van de 
max propa~ation delay van de Jl flip-flop uit het address
register en de AND -poort van de selector• 

De max propagation delay van 
J~ flip-flop T101 
AND -poort SN74H21 

Soli 

= 30 ns• 
=._lL!lii! 
= 42 ns• 
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Als n~minale vertraging is get~zen 50 ns• 

De wo~rddraadpoort kan als pulsdrijver voor i~ leespuls 
op de io~rddraad gebruikt worden• Echter iit betekend iat 
alle w~orddraden het "1" niveau hebben, tervijl de 
geselecteerde woorddraad een negatieve puls krijgt 
toegevoerd• De storing op het "1" nive~u is bij rr~ groter 
dan de st~ring op het "J" niveau• Het is wenselijk iat de 
niet geselecteerde woorddraden zo weinig mogelijk 
stoorspanningen voeren, daar deze een bijdrage tot bet 
stoorniveau op ia sensedraden laveren• Dit bem~eilijkt de 
detectie• 

Dit euvel is bestreden door de ~itgang van de 
woordir~adpoort te inverteren• Deze inverters treden op als 
pulsdrijvers voor de woorddraden en leggen de niet 
geselacteerde woorddraden laal~bmig aan aardpotentiaal• 

In bijlage 3 vindt u bet scheaa van de aansturing voor 
een k~art• 
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In hQQfdstuk 5 is aangegeven dat per bit 2 sansedralen 
toegepa3t zijn• Verbinden we deze zonder aear set de 
ingangen wan een verschilversterker (bv uA. 710) , dan zal 
een spanningsverschil tussen de twee sensed.raden van ca 4 mV 
al een Jitgangsspanning van 4 volt tot gevolg hebben• Iedere 
kleine 3to~rspanning tussen de sensedraden wordt dan als een 
puls gedetecteerd• Het is daarom nodig een drempel in te 
bouwen, die stoorsignalen teJen houdt• De drempelspanning 
•~et z~ gakazen worden, dat de spanningsverschillen ten 
gevolje van de capacitieve ~~ppelinj met de ioorddraad 
echter groter zijn• Een dergelijk drempel rertoont de 
schakeling van figuur 7•1•1• 

De binnenk~mende lijnen ~emerkt met "R " en "~ " zijn 
de twee sensedradan• De weerstand B1 en B2 wan 56J ohm zijn 
de afsluitweerstanden naar aarde• 

De ket3n van weerstanden ( R1-B3-R5 ) z~rgt er voor lat 
de "-~ ingang van de verschil versterker V1 een positieve 
spannin~ ten opzichte van de "+" ingang van V1 ~rijgt 
toegevoerd• De uitgangsspanning zal dus laag zijn• Voor V2 
geldt het omgekeerde, zodat de uitgang hoog is• Beide 
uitgangen zijn gekoppeld en gedragen zich als een OB-poort• 



L 

L 

15 

De gezamelijke uit}an1 is in rust dus h~~g• 
Verschijnt aan de ingang het spanningspatroon van ~eval 

A, dan zal alleen tijdens de p~sitieve puls de uitgang laag 
zijn• Immers de positieve ingangspuls maakt ae "-" ingang 
van V1 no} positiever, zodat voor i1 niets verandert• Voor 
V2 zal de positieve puls de "-" ingang positief aakan ten 
opzichte van de "•" in}ang, ZJàat ~~k de uitgang van V2 laag 
iordt• Dus is de uitgangsspanning tijdens de puls laag• Een 
analo~g verhaal voJr de negatieve in}angsplls to~nt aan, dat 
dan de Jitgang hoog blijft• 

Voor het geval B zal de uit}ang alleen tijdens de 
negatieve pals laag worden• De koppeling van ae rechter of 
linker senseàraad }eeft aas respectievelijk een negatieve 
puls lp de voorflank of een op de achterflank van de 
leespuls• Deze uit}angsspanning kan niet gebruikt worden om 
het catput-register te setten• Daarvoor is nog ean tweede 
informatie nodig, die bepaalt of de plls ~p de vo~rflank of 
op de achterflank ligt• De senseverstarters aet uA 711 heeft 
nog bat practische bezwaar dat voJr iedere exemplaar de 
instelweerstanden uitgezocht moeten worden• 

Een alternatieve opl~ssing biedt de schatelling van 
figuar 7•1•2• 

In rust zijn beide uitgangen laag, Jmdat voor beide 
versterkers de "-" ingang positief is ten opzichte van d5 
"+" in}ang• Voor beide situaties zijn de spanningspatronen 
getekend• O~k nu verschijnt er een puls op de achterflank, 
maar deze zijn nu ~verb~dige inf~raatie• Door de strobepulse 
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juist t~ kiBzen w~rdt alleen de pGls van de voorflank 
gebruikt• 

Figuur 7•2•1 toont schakeling voor een bit• 

O"i' 

Het o~tput-register bestaat uit een set-reset flip-flop 
gemaakt met 2 RAND -poorten• Deze flip-flop aoet geset 
~orden als er op Out2 een puls verschijnt op de voorflank• 
De reset moet plaats vinden als Jut1 een puls op de 
voorflank heeft• Dit is eenvoudig te realiseren met 2 SARD -
poorten• Als strobapulse kan de readpalse gebruikt worden• 

De lengte van de readpulse Wlrdt bepaald door de 
responsietijd van d~ senseverstarters en de pulsbreedte van 
de signalen Out• 

Responsietijd uA 710 
Pals breedte Jut 

= 40 ns• 
::_2.~L!Hi! 

Soa = 90 ns• 
De breedte van de readpulse is 10) ns gemaakt• Gmdat de 

som van de propagatie tijden van de RAND uit het 
strobecircuit en output-register kleiner is dan 50 ns, zal 



de uitJl.nJ 
over gen:> men, 
optreedt• 
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van nat output-re~ister al de inforaatie hebben 
voordat de achterflank van de rea.dpulse 
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De aflo~p is in de voorafgaande hoofdstukken al in ~edeelten 
behandeld• 

ResameLend zien we dat de volgenie si~n~len de 
afwik[eling bepalen• 

1• "start" signaal• 
2• :l~:kpulse• 
3• Raeipulse• 
!t• Strobepulse 
5• "re~dy" siJnaal• 
In hoofdstuk 7 hebben we Leeds gezien dat de 

strobepulse en de Leadpulse dezelfde Zl]n• 
De t~ak van ie tiaar is het ~pwekken van de clockpulse 

onmidiellij[ ~evolJd do~r de Leadpalse• De clockpalse m~et 
50 ns en de readpulsa m~et 100 ns breed zijn• Deze procedure 
start door het signaal "start"• Als "ready" signaal wordt de 
achterflank van de readpulse gebruikt• 

Figuur 8•2•1 geeft het logische schema• Bij iedere 
uitgang is het pulspatroon getekend• 

1 

I to 

>l'oon~r 
D--=--s~.:.;.l"b.;;;;;;ke jov 1~. 

' 

LA-l 
fl. !.I. 

S u----K-taa cfy. 
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~e ~illen daarom volstaan met enkele losse opaertingen ter 
verdQidelijking• 

Jpm • 1 : De co11bina tie NA NO - R: net werk - !f UI D vormt 
een ane sh~t· Deze one shot start op een negatieve flank en 
prGdQceerd een negatieve puls• 

Jpm• 2 : De r~adpulse en de stcobepulse zijn apart 
uitgev~ard, omdat de fan ~Qt van een NAND -poort niet 
toe reikend i s• 

Jnàer de totale cyclustijd verstaan we de tijd tussen 
de negatieve flank van het startsignaal en de negatieve 
flank van het readysignaale 

ie veronderstellen dat voor de logis=he cir=uits TTL 
uit de serie SN74H toegepast worden• En dat verder de 
tolerantie ~p de pulsduur van de one shot t 10 % is• 

De eerste one shot eist onder "worst case" condities 
een max: tijd van 

een 

A• IHx: propagation delay NAND 1 (tpdo) 
B• Pulsduur one snot {+1ll) 
:• ~ax: propagation delay NAND 2 {tpd1) 

5 ~il 
De tweede one shot eist :»nder n~~rst 

ma x tijd van 
a• Pulsduur one sb~t {+10~) 
B• Ma x propagation delay HAND 4 (tpd1) 
C• Max propagation delay NAND 5 (tpdo) 

SOli 

rGtaal is dit 211 ns• 

case" 

= 10 ns• 
= 55 ns• 
::_1J_!!~! 
= 78 ns• 

condities 

= 110 ns• 
= 13 ns• 
::_lfL!!~! = 133 ns• 

In de practijk zal de erelustijd rond 1e noaio!le 
waarde sch~maelen• 

De nominale waarde is !~!_!!§~ 
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Jp het plankmodel vindt u een rij schakelaars (8 stuks) 
• ~et dez~ s=hakelaars kan het adre5 samengesteld ~orden• 
Van links naar rec~ts 3even de eer5te ~ de rij aan, terwijl 
de aniare ~ de laa1 bepalen• Het adrei is binaire ~ecodeerd• 
( sch~k~la~r omhoo1 = 1 ; oalaa1 = J ) • 

Jp e~n apart paneel vindt a een schakelaar en een 
drukknop• Staat deze s=hakelaar oalaa3 dan kan door het 
indrukten van de druktnop 1 leescy=las gestart worden• Staat 
de schakelaar omhoog ian wordt met de drukknop alleen het 
adres over1enomen in h~t address-register• De readpulse kan 
nu gestart worian ioor een palsgenerator, die aangesloten 
wordt op ie daarvoor bestemde BN: pllg• Oe reaipalse wordt 
nu steeds opnieuw jestart door ie pulsen uit de 
pulsgenerator• Hierdoor is het mogelijk om het leesproces te 
bestuderen 1et behulp van een oscillos:oop• 

De 2 rijen lampen van 12 stuks geeft de inhoud v~n het 
output-register weer• 
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Na de beschou~ingen van hoofdstuk 5 zijn alle maten van 
het eilandjes patroon bekend• In de fi~uren 9•5•1 en 9•5•2 
ziet u beide patronen voor 4 kruispunten ( schaal 10 : 1 ) 
met voor een zijde aansluitstroken getekeni• 

Het patroon is daarna bescbreven in PL~ • PL~ is een 
programleertaal van een nummerlek bestuurde tekentafel• In 
het kort komt deze beschrijving er op neer dat van ieier 
hoekpunt de coordinaten gegeven worden• Er ontstaat zo een 
string van coordinatenparen, die door rechte lijnen 
verbonden, de contour van het patroon vormen• De c~ordinaten 
worden opgegeven in honderdste mm• De string van 
coordinatenparen wordt met een flexowriter in een ponsband 
geponst• Deze band wordt ingelezen, waarna de nummeriet 
bestuurde tekentafel het gewenste contour tekent• 

Door ie plotter uit te rusten met een verwarmde 
diamanten beitel in plaats van een tekenstift, kan hetzelfde 
patroon uitgesneden worden in "stabileen"• Vervolgens wordt 
het uit~esneden roie folie afgepel3, zodat het bescbreven 
patroon ontstaat• 

Beide patronen worden fotografische verkleind tot ware 
grootte• Daarna 5 maal berhaald, waarbij telkens bet beeld 
over een afstand van 6,35 ma in de I-richting vers:hoven is• 
Na de eerste teer zijn de aansluitstroken van de s!nsedraien 
afgedekt• Na de laatste keer worden de aansluitstroken in 
spiegelbeeld defotografeerd• Er is zodoende een foto, waarop 
het eilandjes patroon voor 2 bit is afgebeeld, ontstaan• 
Uitgaande van het verkregen positief wordt dezelfde 
procedure voor de x-richting 12 maal herhaald• Verschoven 
wordt nu over veelvouden van 6,632 mm afgerond op 0,01 ••• 
Van beide p~sitieven worden een negatieve afdruk g3aaakt• 

Het gebruikte fotomateriaal is maatvast, zodat een 
nauwkeurigheid van O,OJS •• haalbaar is• 

Vervolgens worden beide negatieven op elkaar geplakt er 
voor zorgend dat de eilandjes exact op elkaar liggen• De 
negatieven vormen zo een !nvel)ppe• Een stuk •et fotolak 
bedekte print materiaal wordt in de enveloppe geschoven en 
dan ~an beide kanten beli=ht• Door het belichten van de 
fotolak worit hij bestendig te~en bet etsmiddel• Brengen we 
nu het printmateriaal gedurende e~n bepaalde tijd in een 
etsbad, dan wordt ie niet belichte fotolak met het zich 
daaronder bevindend koper weggeetst• In het koper blijft 
achter het patroon bedekt met door een doorzichtige laag 
fotolak• De achtergebleven fotolak vormt een isolerende 
anticorosia laag• Solderen van het koper blijft aogelijk, 
omdat de laag bij het solderen wegsmelt• 

rooraf aan het belichten wordt op beiie zijien van de 
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enveloppe een negatieve afdru[ van het masker met informatie 
code geplakt• 



~~ 

QJ 

g-t ~ 
........,;,. ~ 
=::t--- 0... 
OC) 

.o--., 
~ 

r -----':""1 r ------, 
I I I 

I I I I 

~~-t---J ~-, --.J 

I 

I 
ïr=-=J-1-- ~ r-- --...., 

I I I I 
I I I I 
L 

_____ _J L _____ ...J 

r -----, r r-------, 
I I I I 

I I I I 

'L~ 
__ _" 

L~ -- ....J 

I 

::t J -1 

J I 

rd~--...., 0 r -~ ~~ =l'z.r- -..., 
I I I I 

' I ~ I I I 
ltS L - ____ .J 

l 
_, ____ _J 

. ' . 
l ( ~ 



·~ 
0} 

~ 
........... . 
·;:,-.. 
cil 

' I 

L;:J- ----i 
r-h : 

-+-~+--t--J'Io. - - - - -

....... ------, 
~ : 
I ! I I . _____ __. 

Ltl--- ---, 
I I 

---il-------1--f-rr ..... - - - - - - ' 

r-------
IJ I 

I ..:,- -! I 
I 

·~ -~--- ..J 

------, 

L ------.J 

r;------
I 
I 
I 

-- ___ .....J 

------ ..... 

r----- _...., 
______ ..J 

. 
...... 
ltl 
~ 

,0'-J 
...... 

'L..... 



23 

Dit pr~gramma dient als een hulpaiddel om je ponskaart, 
die als masker dienst doet te maken• 

De o~tput van het pro~ramma bestaat uit 10 p~nskaarten• 
In iedere ponskaart is v~~r een rij de ge~enste gaten 
geponit• 

In principe is net mogelijk om 1 ponskaart te maken met 
alle lewenste gaten• Echter de p~nsr~utine van de IB~ 360 
laat niet toe dat er in aan k~lom een niet bekende c~de 
geponst worit• Het zou te ver v~eren ~~ voJr dit programma 
de ponsroutine te wijziJ~n• 

Jm to=h een kaart met alle ~aten te krijgen m~eten alle 
ponskaarten op 1 p~nskaart gedupliceerd worden• 

D~ data input bevat 11 p~nskaarten,waarvan ie ponskaart 
nr 1 voorzien ma~ zijn van verdJidelijkende tekst• De 
kaarten 2 tot en met 11 bevatten ieder de inhoud van een 
woord in binaire code• Deze (24 bit) binaire code hoort op 
kolom 5 tot en met 29 te staan• De andere kolommen mo~en met 
tekst gevJld Z1Jn• De ponskaarten moeten in de juiste 
volgorde liggen• 

Het programma is geschreven in PL/1• De lijst van 
statements vindt u op de volgende bladzijde• 



lo Mloet-tl41t J.lt b .. l. 
8ASKBR: PROCEDURE OPTIOIS(8AIB); 

DCL 1 HULP,2 COlTBOL CH1B(1) IBIT(1 1 1 ),2 BUFFER(SO) CB1R(1); 
DECLlRE A (24) FIIED (1) i 
DECLADE B(10,80) CB1B1C!IB(1); 

OPEI FILE (POlS) ; 
B=" t; 
DECLIRE C (1 0) CHAJUCTEB ( 1) 
IBIT('- 1 , 1 0 1 , 1 11 , 1 2 1 , 1 3 1 ,'Q 1 , 1 5 1 ,'6','7 1 , 1 8 1 ); 

DECLABE PORS FILE BBCOBD OUTPUT 
EMTIRON!IENT (F(81) !IEDIU!I (SYSPCH,1QQ2)CTL!SA); 

VERT: DO I=1 TO 10; 
GET EDIT (1) (SKIP,J(li),24F{1)); 
DO J=1 TO 24; 
IP A(J)=1 TBEH E{I,3•J+2)=C(I); 
ELSE B(I,3•J+4)=C(I); 
BRD; 
PUTEDIT (A) (X(3),24F(1)); 
PUT SKIP; 
EBD VERT; 
PUT EDIT ((8) 1 1 6 1 ,(80)'*') 
(sKI p (3, , l (11 ) , 1, sKIp I I ( 12) , 1) ; 

PUT EDIT ('*'.,'•') (SKIP,I(11} 1 1(1) ,1(79) ,1(1)); 
OUTP2: DO 1=1 TO 10; 

PUT EDIT ('•') (SKIP,l(10),A(1)); 
DO J=1 TO BO;PU'f EDIT (B(I,J)) (1(1)); 
PUT STRIBG (BUFFEB (J)) EDIT (B (I,J)) (A (1)); BliD; 
WBITE FILE(POBS) FRO!I (HULP); 
PUT EDIT ('*') (1(1)); 
EBD OUTP2; 
PUT EDIT ('*'•'*') (SKIP,l(10),1(1),1(80),A(1)); 
PUT EDIT ( (82) '•') (SKIP,l (10) ,1); 

CLOSE FILE (PCJS) ; 
BID !!lSKER; 



100000010000000000000000 
0011110000100000010CCC01 
001011000000000000000001 
OOOOOOOOOOOC0010000CCC01 
001111000010000000000001 
1000000100000000000CCCOO 
000000000000000000010001 
1000000100000000000CCCCO 
000000000000001000010001 
10000001000COOOOOOOCCCOO 

1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 

******************************************************************************** 
* * 

* - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - * 
* 0 00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 * 
* 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 11 * * 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2 2 2 2 2 2 2 22 * 
* 3 33 3 3 3 3 3 3 33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 * 
* 4 4 4 Q 4 4 44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 l.J 4 4 4 * 
* 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 5 5 55 * 
* 6 6 6 6 6 6 66 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 * 
* 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 77 7 7 7 77 7 7 77 * 
* 8 8 8 8 8 8 88 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 * 
* * 
********************************************************************************** 



DOS PL/I COMPILER 360N-PL-464 CL3-5 PL/I 06/11/70 

M~SKER: PROCEDURE OPTIONS(HAIN); 11. W0oft»•M &"l.\t. 
1 
2 
3 
4 

5 
6 
8 
9 

10 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

22 
23 
24 
25 
26 
27 
29 
30 
31 
32 
33 
34 

MASKER: PROCEDURE OPTIONS(MAIN); 
DECLAE!E A (26) FIXED (1); 
DECLARE B ( 12, 80) CHARACTER ( 1) ; 
DECLARE C (12) :HARACTER (1) 
INIT (' & ', '- f, '0 I,' 1 ', '2 I, '3', '4 t , '5',' 6', '7 1 , I 8', I 9') ; 
DECLARE D (12, 80) :HARACTER (1); 
B= t t ; D= t t; 
DCL 1 HULP,2 CONTROL CHAR (1} INIT ('W') ,2 BUFFER (80) CHAR (1); 
OPEN FILE (PONS) ; 
DECLARE PONS FILE RECORD OUTPUT 
ENVIRONMENT (F(81) MEDIUM (SYSPCH, 1442) CTLASA); 

VERT: DO I=1 TO 12; 
GET EDIT (A) (SKIP,X(4) ,26F(1)); 
DO J=1 TO 26; 
IF A(J)=1 THEN B(I,3•J-1)=C(I); 
ELSE B (I,3•J+ 1) =C (I); 
IF A(J)=1 THEN D(I,3•J-1)='X'; 
ELSE D (I,3•J+ 1) ='I'; 
END; 
PUT EDIT (A) (SKIP, X (10) ,26F {1)); 
END VEBT; 
PUT EDIT ( (8) '1 6 ', (80) '*') 
(SKIP(3) ,X(11),A,SKIP,X (12),A); 

PUT EDIT ('•') (SKIP,X(11) ,A(1)); 
PUT EDIT (' 1 ) (SKIP(O),X(10),A(1)); 

OUTP2: DO I=1 TO 12; 
DO J=1 TO 80; 
PUT EDIT (D(I,J)) (A(l)); 
PUT STRING (BUFFER (J)) EDIT (B (I,J)) (A (1)); END; 
WRITE FILE(PONS) FROM (HULP); 
PUT EDIT ('•'•'*') {A{1),SKIP,X(10),A(1)); 
END OUTP2; 
PUTEDIT ((81)'•') (A); 
CLOSE PILE(PDNS); 
END fliASKER; 

PAGE 002 
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