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SAMENVATTING.

In bandopname-apparaten treedt ten gevolge van. snelheidsvariaties

een. tijdbasisfout op.

Deze wordt gemeten met behulp van een piloottoon, die samen.

met de gewenste informatie op een spoor wordt opgenomen.

Met een analoog geheugen wordt een vertraging geintroduceerd,

die komplementair is aan de ontstane tijdbasisfout.

De grootte van. de vertraging wordt bepaald in een regelcircuit.

Om de parameters van. dit regeliysteem te bepalen., is gebruik

gemaakt van een wiskun.dig model.
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INLEIDING.

Bandopnameapparatuur wordt vaak gebruikt voor tijdelijke

opslag van informatie.

Behalve de "gebruikelijke" mechanismen, die de kwaliteit van

een signaal nadelig beinvloeden, zoals ruis,vervorming en een

beperkt frekwentiebereik, ontstaat bij magnetische registratie

ook nog een vervorming in de tijdschaal, waarmee de informatie

vastgelegd wordt.

De oorzaak hiervan ligt in de momentane variaties van de band

snelheid.

Deze snelheidsafwijkingen - "wow" en "flutter" genaamd - zijn

het gevolg van onvolmaaktheden in

1) de aandrijving en het band - transport - mechanisme.

2) de fysische eigenschappen van de band.

Er zijn servosystemen ontwikkeld om de bandsnelheid konstant

te houden, maar vanwege de traagheid van elektromechanische

regelsystemen kunnen deze de variaties slechts in een beperkt

frekwentiegebied korrigeren.

Daarom zijn in het laatste decennium een aantal onderzoekingen

gedaan naar de mogelijkheid, om de belangrijkste gevolgen van

die snelheidsvariaties, die niet met mechanische middelen

gekorrigeerd kunnen worden, op elektronische wijze te kompen-

sereno

In al deze systemen wordt een variabele vertraging geintrodu

ceerd, die komplementair is aan de vertraging, die het signaal

t~jdens de registratie heeft ondergaan.

De mate van vert raging wordt steeds bepaald aan de hand van

een piloottoon, die tegelijk met de gewenste informatie op

de band opgenomen wordt en daardoor bij weergave dezelfde tijd

basisfout vertoont.
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De gevolgen van snelheidsvariaties.

1.1. Definities en aannamen.

"Flutter" wordt gedefini6erd als variatie van de bandsnelheid.

Een konstante af"\",ijking van de nominale snelheid wordt niet

onder flutter gerekend.

"Wow" bestaat uit de laagfrekwente flutterkomponenten.

"Skew" is een transversale snelheidsfout, een variatie in

snelheid tussen meerdere parallelle sporen onderling.

"Tijdbasisfout" is de totale tijdfout, veroorzaakt door snel

heidsvariaties, vanaf een referentiepunt gemeten.

De tijdbasisfout is de integraal van de flutter.

Hoewel flutter zowel tijdens opname als bij weergave optreedt,

zullen we, omwille van de doorzichtigheid van de analyse,

werken met een equivalente set flutterkomponenten voor het

gekombineerde opname - weergave proces.

Deze aanname is gerechtvaardigd, indien zowel opname- als

weergaveflutter klein zijn, en geen interaktie be staat tussen

beide processen. [ la 1]
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1.2 Tijdbasisfout en frekwentiemodulatie.

Laat voor de Fourierkomponenten van de flutter F(t) gelden:

F{t:) =
.,
~ a <l::Q!5 (Wmtr +- em:)
" n

~,1 .. 2 .. 1)

~a:nrb&j Cit e'eI!L :1l':IrCi1Jcir:iLeo :n.s V8l.I!IJ <die mJc.omi..ma.1e llHii;JlLcl;,S:l!Le,1..heid,. dan.
m

g~li~tr VQ!(QW ~e tr:n.j&fuas:n.sf(Q~tr &«tr}:

h(t) =

t

JF(tr)cif.t =
o

sin ~W t +- e )n n ( 1 •. Z ..2)

Ve-rgel.ijking 1.2.2 geeft aan,. nat de bijdrage van een fLurtter

komponent aan de tijdbasisfout omgekeerd evenredig is met de

:Crekwemitri-e van tie kmmp<ll:Illent.

bdien een signaa1 e.~,t) c.o'p e'en recorder wordt opgenomen,. dan
~

-geLdt V00r het weer-gegeven sLgnaal e u et) :

waarhiij <IDe wiLL.ekem:rige tri,jdsduur" die kan l.i.ggen tU5sen net

1llJegjin vau!L <!fe @~me em heir 1I1e'g;iilJ) V<i!!llI: <llle weergCbve mmllI.ten

__beschouring b1.ijft.

We zullen nu het eenvoudigste geval veronderstellen:

e. {t) = E sin "".I'. t I
:I.. :I..

Jln(( it ~ = au !W' t
1f
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Voorts geldt dan:

a
f

e (t) = E sin wi(t + - sin wft)u U f

afwi
= E sin (CJ. t + sin W ft) (1.2.7)

J. w
f

Dit nu is de uitdrukking voor een frekwentie gemoduleerd

spektrum, waarbij:

m = = de modulatie index is. (1.2.8)

Een voorbeeld van zo'n FM-gemoduleerd spektrum, met f
i

= 2 Khz,

ff= 10 Hz en m = 0,01.

staat in fig. 1.1. 100%

o ...~~_od ...I&~ ...c1~

drOQ.13'3Q1{ c IOo~

3.. 10 1.0

In de praktijk zal het flutterspektrum niet bestaan uit een

komponent, maar uit een breed, betrekkelijk vlak spektrum [lit.1]

Het zijbandspektrum zal dan niet meer bestaan uit diskrete

lijnen, maar uit een aaneengesloten band van frekwenties.

zie fig. 1.2.

Een deel van het signaalvermogen wordt zo omgezet in ruis.
1110%

0,., 'j l! ..... 0 J'u Ie I.;oJ«

ol""D.~ ~.. I f -: lao i.

.f'~ 1.2..
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Dit zal de kwaliteit van de opname als voIgt beInvloeden:

1. Bij FM-gemoduleerde opname, zoals gebruikt wordt in telemetrie

en instrumentele recorders, zal dit na FM-demodulatie

een amplitudemodulatie van het signaal tot gevolg hebben.

2. Bij AM-gemoduleerde opname, zoals we die bijvoorbeeld kennen

in aUdio-recorders, geeft dit aanleiding tot afname van de

signaal-ruis verhouding.
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1.3 Amplitudemodulatie ten gevolge van snelheidsvariaties.

Bij magnetische registratie wordt de uitgangsspanning bepaald

door de verandering van de omvatte flux.

Bij een afwijkende bandsnelheid komt ~ niet meer overeen

met de gewenste waarde.

Een varierende bandsnelheid geeft zo aanleiding tot een

amplitudemodulatie van het signaal.

Hiervoor is geen kompensatieschakeling gemaakt, omdat deze

amplitudemodulatie verwaarloosbaar klein is ten opzichte ~an

de variatie in signaalsterkte die ontstaat door andere oorzaken.

De voornaamste oorzaak uit deze laatste katagorie is het onvol

maakt kontakt tussen band en opname - resp. weergavekop.



- 8 -

BOOFDSTUK 2: Bet principe van de kompensatiemethode.

audiosignaal

audiosignaal

piloottoon

~t

piloottoon
- - - -+t

a.

c.

": I ---+t.... - ---_.-.- -_.--- ------ -.-.-.- .-.-.-.-.-.--.- .
1 gerekonstrueerd

audiosignaal

a. signalen bij opname.
b. signalen bij weergave, aangetast door tijdbasisfout
c. gerekonstrueerd audiosignaal

fig. 2.1

Zoals in fig. ·2.1 te zien is, kan de tijdbasisfout van een

opgenomen signaal gekompenseerd worden door te bemonsteren met

een klokfrekwentie, die dezelfde tijdbasisfout vertoont als de

aUdio-informatie, de samples een bepaalde tijd op te slaan, en

£e weer op equidistante tijdstippen uit te lezen •

.De ··sampleklok kan worden afgeleid· ui teen pil-oottoon, die sarnen

met het gewenste signaal op ~~n spoor van de band wOrdt

geregistreerd. Bij de weergave zullen de piloottoon en het audio

signaal dezelfde tijdbasisfout vertonen.

Voor de realisatie is gebruik gemaakt van een serieel analoog

geheugen, waarbij onafhankelijk in- en uitlezen mogelijk is.
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HOOFDSTUK J Benodigde subsystemen.

Om tijdbasiskompensatie te kunnen toepassen zullen we in zeer

grote lijnen de volgende blokken moeten realiseren.

. op"o.... <£ -

Q9
:Of I it. ~~,;, b ..~{e .. - J04~ !.lItU\ Ic.",t a...\d'o!>'g,..-l ~e~e"'3c... d ..o ...l_t -
h. pilc>otto.. 'J f,'th ...

1 RecorClCe..- .2 ? 5

p.'lool{oon
.."Ueu {I"C k"", ... lie.

~«3tl -

i.-..l c.,...... ,l

'-

fig. 3.1

1. Allereerst zal een piloottoon samen met het audiosignaal op

de band gezet moeten worden.

2. Vervolgens moeten bij weergave audio- en piloottoon weer

apart beschikbaar komen.

3. Op commando van de piloottoon worden samples genomen, in het

geheugen gezet en met een frekwentie, die opgewekt wordt in

het bufferregelcicuit (4), weer uitgelezen.

4. Het bufferregelcircuit moet een zo konstant mogelijk uitlees

frekwentie afleiden uit de door tijdbasisfouten aangetaste

piloottoon.

5. Tenslotte wordt de audio-informatie hersteld met behulp van

een laagdoorlaatfilter.

In de volgende paragrafen zullen de diverse blokken meer in

detail behandeld worden.
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3.1 De opnamekant.

Om bij weergave een goede splitsing van audio-informatie en de

piloottoon te kunnen realiseren, moet bij de opname op de band

het frekwentiegebied van het audiosignaal beperkt worden.

Er mogen namelijk geen komponenten van het a.f.-signaal rond

de piloottoonfrekwentie van 20 kHz voorkomen.

Hiertoe wordt het aUdiosignaal door een zesde orde elleptisch

laagdoorlaatfilter gestuurd.

De frekwentiekarakteristiek van dit filter staat in fig. 3.2

-30

-lto

t
B
~Ot--------------- ~
:t

-2.0

~"

fig. 3.2

Met dit gefilterde aUdiosignaal wordt een stabiele frekwentie

van 20 kHz gemengd, op een sterkte van - 10 dB.
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3.2 Scheiding van piloottoon en audiosignaal.

Bij opname en weergave van een audiosignaal, vermengd met een

piloottoon zullen een aantal veranderingen in het spektrum

optreden.

1. De piloottoon zal niet meer een spektraal zuivere lijn zijn,

maar door de geintroduceerde tijdbasisfouten overgaan in

een bandje van mogelijk weergegeven frekwenties.

2. Het proces van magnetische registratie introduceert ruis

en intermodulatie vervorming.

Het zal blijken, (zie hoofdstuk 5) dat dit een fund~mentele

beperking oplegt aan de te bereiken nauwkeurigheid van het

totale systeem.

Het spektrum van het weergegeven signaal staat in fig. 3.3

1"l'10~eI~ \(e

-p; loot too .. 
~ ..«l(...c... t.i~s

1
co
v'-'0t------------------ __
::L

-20

_30

1. ~ ?> it 5 " 7 8 S 10 II '2. 13 'I, IS, '1 13 I~ 2.0 1.1

-1 (krl?.)-

fig. 3.3.

Om de piloottoon te scheiden van de audio-informatie wordt een

aktief "rechthoekig" banddoorlaatfilter toegepast met de

volgende frekwentie karakteristiek. (fig. 3.4)
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_10

-10

-I,-

-so

-l~

-j<>I--------~

1 1 '3 " 5' I. 7 a 9 '0 II '1 /1 'It ,!",

fig. 3.4

Dit Iilter heeft in zijn doorlaatgebied een rechte amplitude

karakteristiek (binnen 1 dB), en is daar faselineair.

Dit komt overeen met een konstante groepslooptijd.

De piloottoon ondergaat daardoor een konstante vertraging.

Om nu het audiosignaal en de piloottoon weer synchroon te maken

wordt in het audiokanaal een vertragingstijd geintroduceerd, die

gelijk is aan de groepslooptijd door het banddoorlaatfilter.

Dit gebeurt met behulp van een zogenaamd emmertjesgeheugen.

Verder doorloopt het audiosignaal nog een Bessellaagdoorlaatfilter,

waarbij nog nulpunten in het spergebied geintroduceerd zijn,

om de afval steiler te maken.

De fasekarakteristiek van dit filter moet theoretisch lineair zijn:

een Besselfilter heeft een konstante groepslooptijd en een

nulpunt in het spergebied introduceert geen extra fasedraaiing

in het doorlaatgebied.

In de praktijk gaat deze lineariteit niet helemaal op, vooral

de hogere frekwenties ondergaan een grotere fasedraaiing.

Het blokschema van de splitser staat in fig. 3.5

~o....o' - bIoI.( -r+ doo .. (e.o.t ,

f ilL Co"
VOr-....,e. ... T';/ 00 tt.ooh ,",a

l4~~"3avc:

Y'~ GO ...cle...
I Q.Cl~ - e....., 1Nlt .. t ~ e.e" - I o..Q..i - Q.u.oL .. 0-

'--+, clClO"Jc:a~L ~e"'e.""'3e... cloer a.D.-/;

f i I te.... ... \c..\o\,( ~lt .... -fi [lev f. ;3 ...~L.
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3.3 Het buffergeheugen.

Het gebruikte serieel analoog geheugen ( SAM 128 Lr- fabrikaat

Reticon) is het hart van de schakeling.

De interne organisatie staat getekend in fig. 3.6

FunclloNI Oro_nil_lion 01 SAM-1281R.

fig. 3.6

Voor een gedetailleerde beschrijving van dit I.C. wordt verwezen

naar de data-sheet(bijlage 1).

Globaal is de werking als voIgt:

De kondensatoren ( C
1

tot en met C128 ) vormen de geheugenplaatsen.

Door middel van de Fet1s, die als spanningsgestuurde schakelaars

fungeren, kunnen de diverse geheugenelementen op kommando van

een van beide schuifregisters, gevuld of uitgelezen worden.

Het inleesschuifregister adresseert, bij iedere flank van de

inleesklok, een volgende geheugenplaats.

Op deze manier worden samples van het ingangssignaal in opeen

volgende kondensatoren opgeslagen.

Door de externe schakeling wordt ervoor gezorgd, dat na het vullen

van adres no. 128 opnieuw begonnen wordt. Het eerstvolgende

monster wordt weer in kondensator no. opgeslagen.

Intussen wordt, zodra de inleescyclus plaats no. 64 bereikt heeft,

het uitleesschuifregister gestart.

Het doorschuiven van de adressering in dit register gebeurt op

de flanken van de uitleesklok. Hoe deze uitleesklok wordt opge

wekt en z6 in frekwentie wordt regeld, dat het uitleesschuif

register gemiddeld een halve cyclus naijlt op het inleesschuif

register, is beschreven in de volgende paragrafen.
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OPMERKING: Omdat de interne schuifregisters op beide flanken

van de klok reageren, werkt dit I.C. in feite met de dubbele

klokfrekwentie.

Dit houdt in, dat bij een piloottoon van 20 kHz, de sample

frekwentie 40 kHz is.

De externe logica, die met behulp van tellers. de vullingsgraad

van het gEhw@3n bijhoudt, werkt aIleen op de opgaande flank

van de klokpulsen.

Daarom hebben deze tellers maar 64 piaatsen in plaats van de

128 van het geheugen.

Oak de streefwaarde van de tellers (32) is de helft van die

in het buffergeheugen (64).

In het vervolg van dit verslag zullen steeds de waarden van de

externe logica gebruikt worden.

Dit is namelijk de informatie, die in het systeem rechtstreeks

beschikbaar is.
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3.4 Het bufferregelcircuit.

Om het in par. 3.3 beschreven buffergeheugen als tijdbasis

kompensator te kunnen gebruiken, moet de uitleesfrekwentie

aan de volgende eisen voldoen.

1. Hij moet zo konstant mogelijk zijn.

2. Hij moet er voor zorgen, dat het buffer gemiddeld voor de

helft gevuld is.

3. Ais het buffer dreigt over te lopen of leeg te raken, moet

de uitgangsfrekwentie zodanig veranderen, dat dit voorkomen

wordt. Er zou dan namelijk informatie verloren raken.

De punten 1 en 3 zijn tegengesteld aan elkaar, het zoeken is

daarom naar een goed kompromis.

Om aan de ontwerpeisen te kunnen voldoen, is het noodzakelijk

de parameters van de regelaar te bepalen uit een mathematisch

model.

Opmerking: Ais een recorder wordt uitgerust met een phase-locked

loop motorregeling, die de van de band afkomende piloottoon in

frekwentie gelijk regelt aan een referentiefrekwentie,en het

buffer groot genoeg is om de resterende tijdbasisfout te omvatten,

zou het uitlezen kunnen gebeuren met deze konstante referentie

frekwentie, waarbij aIleen het startmoment voor het uitlezen

nog zo moet worden geregeld, dat aan voorwaarde 2 voldaan wordt.
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Ret mathematisch model voor het regelcircuit.

Het bufferregelsysteem heeft de volgende gedaante: (fig. 4.1)

i.,/u !> I( 10k inlees- ','

<tL teller -,

Ve. ...~ch .. 1 "'D/A'--

~
Be,....I.", Ko...\Ie.l'"t~ ...--

LI;U<e~-

I-- te./I~r -

LA. ..Ue.~ \ 1(/., ~ V.c..a Sc.
I

ko_pe",~..iic
toad. loll'''\<

fig. 4. 1

De in- resp. uitleestellers worden gestuurd door dezelfde klok

~n startpulsen, die de schuifregisters van het buffergeheugen

sturen. Op deze manier korrespondeert de stand van de inlees

teller met het aantal ingelezen samples, terwijl de waarde van

de uitleesteller overeenkomt met het aantal uitgelezen samples.

Het verschil tussen beide tellers is daarom een maat voor het

aantal opgeslagen samples.

De binaire code van de uitleesteller wordt geinverteerd en samen

'~et ~e stand van de inleesteller aan een full adder aangeboden.

Aan de uitgang van deze adder staat, in binaire vorm, het verschil

van beide tellers, dat wil zeggen het aantal gevulde plaatsen

in het buffergeheugen. Dit getal wordt met behulp van een

D/A-konverter omgezet in een spanning. Via een filter Gc wordt

met deze verschilspanning een V.C.O. gestuurd die de uitlees

frekwentie levert.

In het model dat hiervoor opgesteld kan worden, zullen we in

plaats van absolute grootheden, afwijkingen be schouwen van de

nominale bedrijfstoestand. Dit heeft als voordeel, dat de

streefwaarde van deze grootheden gelijk wordt aan O.

Dit zal een vereenvoudiging betekenen van de analyse.
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Zo komen we tot het volgende model. (fig. 4.2)

'Ki (~) + to 1s kty ~
-

'Ro(j)

l<v Gc. C<:'') f---+--o

fig. 4.2

waarbij: K = konversiefaktor van de D/A-konverter [ V]
q

[ Yv.s]K = konversiefaktor van de V.C.O.
v

G = overdracht van kompensatienetwerkc

R. afwijking van de ingangsfrekwentie (f. ) van de nominale
1 1n

piloottoon (f )nom
R afwijking van de uitgangsfrekwentie (f ) van de nominale

o veo
piloottoon

Q afwijking van het aantal gevulde geheugenplaatsen van de

halve geheugencapaciteit

Er geldt: R. (t) = f - f
1 in nom

R (t) = f - fo veo nom

Q (t) = J (R i (7')
o

R (I) d"".
o

Na Laplace transformatie levert dit:

1
Q (5) = (R. (5) - R (5) ).

510
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Door dit nu nog te vermenigvuldigen met de konversiefaktor van

de D/A-konverter K voIgt het model zoals in fig. 4.2 gebruikt
q

is.

Ret kompensatienetwerk G wordt voorgesteld als een spannings
c

verhouding tussen uit- en ingang.

De V.C.O. moet lineair zijn, zodat K inderdaad een konstante is.
v
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4.1 Overdrachtsfunkties.

Er zijn, zoals beschreven in de inleiding van het bufferregel

circuit, twee belangrijke grootheden en dientengevolge twee

interessante overdrachtsfunkties.

De eerste beschrijft de afwijking van de uitgangsfrekwentie

ten gevolge van de afwijking van de ingangsfrekwentie.

Deze overdracht noemen we HR(s).

~(s) =
R (s)

o

R. (s)
1

De tweede beschrijft de afwijking van de ideale - halve 

buffervulling ten gevolge van de afwijking van de ingangsfrekwentie.

Deze overdracht noemen we HQ(s).

Q (s)

R. (s)
1

Uit de regeltechniek is bekend, dat voor de algemene overdracht

van X naar Y in een gesloten regelsysteem geldt:

doorgaande versterking ( X -+ Y)

1 + rondgaande versterking

Zo vinden we eenvoudig ( zie fig. 4.2)

K.G (s)/sc

1 + G (s)/sc

l/s

1 + K.G /s
c

=

=

KG (s)
c

s + KG (s)
c

1

s + KG (s)
c



Waarbij K = Kq
K

v
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Uit deze beide overdrachtsfunkties en de eisen, die hier voor

de duidelijkheid nog eens herhaald zullen worden, moet nu de

gedaante van G (s) bepaald worden.
c

Ontwerpeisen.

1. R moet zo klein mogelijk zijn.
o

2. Q moet gemiddeld 0 zijn.

J. Q mag niet groter worden dan de halve bUffercapaciteit.

Uit de derde eis voIgt, dat drift en zeer laagfrekwente

flutterkomponenten, die aanleiding geven tot grote tijdbasis

fouten, ook in de uitleesfrekwentie moeten voorkomen.

Ter illustratie: stel er treedt een drift op in de band

snelheid van 0,1%.

Bij bet gebruikte buffergeheugen is de haalbare vertragings

variatie ~ It ms.

Door een drift van 0,1 % ontstaat per seconde een tijdbasis

fout van 1 ill sec. Als nu de uitleesfrekwentie de drift in de

ingangsfrekwentie niet zou volgen, zou de volledige tijdbasis

fout door het buffer opgevangen moeten worden.

Dit zou dan na 1,5 sec. 9verlopen.

Ret kompensatienetwerk moet daarom een laagdoorlaatkarakter hebben.
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4.2 Dimensionering van het laagdoorlaatfilter.

a. 1/5 als filter is onmogelijk, uit stabiliteitsoverwegingen.

1
b.

s+a
voldoet niet, omdat het systeem dan als responsie op

een stap in R. naar een konstante eindfout toe regelt.
1

Dit is strijdig met de tweede ontwerpeis.

Dit is als voIgt in te zien:

R. (5) R. (5)
Q(S)

1 1
= =

S + K G (5) 5 + K -L.c s+a

Responsie op R. (5) = A. 1/5
1

Q( 5) =
A(s+a)

=
A(s+a)

s. (52 +as+K)

Voor een kritisch gedempt regelsysteem moet gelden:

A( s+a)
Q(s) wordt nu:

Bij breuksplitsen levert dit:

4A/a
+

s s+ta

+

Bij terug transformeren zullen de termen metpen ¥ uitsterven,

de eerste term wordt echter:

4A

a
. U(t)

4A
De eindfout in Q is dan ook

grootte A. a
voor een sprongexcitatie met
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c. Een tweede-orde laagdoorlaatfilter als regelaar.

Uit de eis, dat de eindfout in Q nul moet zijn op een stapex

citatie voIgt, dat in G (s) een pool in 0 toegevoegd moet worden.
c

Dit geeft G (s) een integrerend karakter.
c

We g~an daarom uit van een netwerk van de vorm:

ex 1-0:

Gc(s) = (s + s+a )

Hierin is oi een weegfaktor ( 0 ~ 0< ~ 1), die aangeeft, in hoeverre

bet signaal van de integrator meegewogen wordt.

G (s) = oc.(s+a)+(1-O' )s = s+ ()(.a
c

s(s+a) s(s+a)

Het zoeken is nu naar een kriterium om de waarden van

a, of. en K te bepalen .

.we zullen hiertoe het -N'y"quistdiagram konstrueren en het 45°

fasemarge kriterium hanteren.

Ret Nyquistdiagram wordt gekonstrueerd aan de hand van het open

systeem. De overdracht van £ naar R wordt bekeken.
o

H£ (s)
K(s+ ex. .a)

s2(s+a)

- -Om met een variabele a en met 0( als parameter een schare

Nyquistdiagrammen te kunnen konstrueren, moet de overdrachts

funktie H t (s) genormeerd worden in a.

K(s+oca) K( s/a+cx) K (s/a+ ex )
1I t{s) = = =

S2 (s+a) S2 (s/ a+-1 ) a 2 (s/a)2(s/a+1)

----Stel nu: 8 --= s/a -en 5t=W/a , -dan geldt:

H (8) =
f
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Ret Nyquistdiagram is de konforme afbeelding van de positief

imaginaire as op het H-vlak.

s = jW komt overeen met S = jS\.

HE. (S) is voor een aantal waarden van OC ui tgezet in de

volgende figuur (fig. 4~3)

0,/.

k'o ......plex~

H - V1etk. .

_ J" %t 'Re. 4
_ )"1</41 _ k/~t

0

-Jk/a. L

J2.: ~

01: oS .... i J~.

,
""/

", en, ~S'
_ S" i \(,Ia. 't

'I'

"n· YUl / .A
" ,,"" [0)(:: 13S'"

"

Het 45° - fasemarge kriterium houdt in, dat stabiliteit van een

systeem gegarandeerd is, als in een punt, waar de modulus van

de overdrachtsfunktie 1 is, de fase van de overdrachtsfunktie

nog 45° verwijderd is van de negatief reetile as.

Uit de Nyquistdiagrammen van fig.4.:3 is te zien, dat o<.~O, 1 een

goed uitgangspunt vormt.

De fasemarge bedraagt dan ~ 45° in het punt n. = 1/3.

De modulus van de overdrachtsfunktie is het eenvoudigst te vinden

met behulp van een cirkelboog uit dit punt naar de reetile as.

Op deze manier vindt men:
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Eis:

0, 1 1L=)

=
3K

Daarom kiezerr we:

Op deze manier is gevonden: K = 1/3 a 2
, d~ 0,1

Het blijkt, dat voor r.X = 1/9 de overdrachtsfunktie drie polen

op de negatief reetile as heeft.

Een systeem met een dergelijke overdrachtsfunktie vertoont geen

uitslingerverschijnselen.

De root locus verloopt ongeveer als voIgt (fig.4.4).

I

I
I

1

I

I
I
r

-0.

1 '

fig. 4.4

Op deze manier hebben we een goede regelaar gevonden van de

vorm

K G (s) = 1/3 a 2

c

.(S + 1/9a)

5(s+a)
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4.3 Spanningssturing en praktische realisatie.

In de vorige paragraaf is aangetoond, dat een korrektienetwerk

van de vorm:

K G (5) ==
C

1/3a2 (5+ 1/9a)

s(s+a)

leidt tot een regelsysteem, dat aan aIle ontwerpeisen voldoet.

De volgende opgave nu is een goede keuze van a.

Deze is echter afhankelijk van:

1. De grootte van het buffer.

2. Het aangeboden flutterspektrum.

3. Eventuele sprongen in de aangeboden frekwentie.

Het zou nu in principe mogelijk zijn voor ~~n bepaald flutter

spektrum een optimaal loopfilter te dimensioneren.

Voor een universele toepasbaarheid wordt het filter spannings

gestuurd uitgevoerd.

Dit heeft tevens als voordeel, dat het inschakelen beter in de

hand kan worden gehouden, en dat bij plotselinge sprongen in de

ingangsfrekwentie een snellere responsie mogelijk wordt.

De spanningssturing betnvloedt de grootte van a, door periodiek

weerstanden, die mede de tijdkonstante bepalen, kort te sluiten.

Zo wordt de effektieve weerstandswaarde bepaald door de duty

cycle van een schakelsignaal.

Dit schakelsignaal met variabele duty cycle wordt opgewekt door

in een komparator een driehoekspanning met de stuurspanning

te vergelijken.

De praktische realisatie van het filter gaat er als voIgt

uitzien ( fig.4.5):
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fig. 4-.5

Waarbij R' de volgende schakeling is (fig.4.6).

o----[I1[Ek}-----r--{ I M t---...--------o

.- - - - - - - - - - - - I
• ell'\o.lD~ I

I I :.",ilc~ I

: :_ _r~ ~~/~ 1,·•··-JL.lJl--'l-. ......
~c.~Qlce' s.i~ ..qqj.

fig. 4.6

De tijdkonstante, die ontstaat door de kondensator CJ van 10hf

ligt voldoende ver weg om de overdrachtsfunktie niet te

beinvloeden. Hij dient slechts om pieken ten gevolge van de

schakelfrekwentie in R' te onderdrukken.

De overdrachtsfunktie van de schakeling van fig.4.5 is:

H =
R'

1

r,
1

s

s +

s +

'/1"':a.

Yr,

s+ (X • a

s(s+a)

waarbij:

K = konstante, instelbaar met R2

en R' C2 =.,..~.
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en

l/r, = a = Q(. a

Om de gewenste overdrachtsfunktie te realiseren is daarom gekozen:

De grootste tijdkonstante, die te halen is, is ongeveer 1 sec.

De variatie ten gevolge van de spanningssturing is ongeveer
~

een faktor 20. De resulterende overdrachtsfunkties HR(s) en

HQ(S) zijn - met a als parameter - berekend en geplot in fig.4.7

en fig. 4.8.

Ook de resulterende tijdresponsie op een ingangsstap is berekend

en staat voor R (t) respektievelijk Q (t) geplot in fig. 4.9o
respektievelijk 4.10.
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4.4 De sturing van de tijdkonstante van de regeling.

Omdat de tijdkonstante van de regeling spanningsgestuurd is,

bestaat de mogelijkheid, om het kompromis tussen konstante

uitleesfrekwentie enerzijds en buffervulling anderzijds, steeds

aan de hand van de momentane situatie te kunn~n vari~ren.

Gekozen is voor de volgende opzet:

Voor kleine variaties in de buffergrootte (minder dan :t 8

plaatsen afwijking van de stree£waarde 32) wordt de tijd

konstante maximaal gehouden (a ';::: 1).

Wordt de zwaai in het buffer groter, dan neemt de tijdkonstante

proportioneel af, totdat bij een afwijking van + 24 van de streef

waarde de tijdkonstante minimaal is geworden ( a ~ 20).

Bij deze grootte van de variatie in het buffer is het streven

volledig naar de beperking van de zwaai, zodat de kans op over

~open ~f leegtrekken van ~et buffer minimaal ~s.

- --'

"--,-
," Q.

1"
/

() 8

fig. 4. 11

3l
q~

(Q/"'~l<i"1 ... l,e.l b .. (fe .,-.)

De sturing van de tijdkonstante is de oorzaak van een komplikatie

in de beschrijving van het systeem. Door deze extra regeling

is de responsie niet meer lineair. De responsie zal nu een

,kombinatie van de diverse krommen (a -::::::. van 1 i;ot 20 ) gaan

doorlopen.
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De grenzen van de kompensatiemogelijkheden.

Het systeem kan de tijdba~isfout niet volledig tot 0 terugbrengen.

Hiervoor zijn een drietal oorzaken aan te geven:

1. Ruis in de transmissieketen.

Ruis beperkt de nauwkeurigheid, waarmee de tijdbasisfout

gemeten kan worden. Het systeem introduceert een vertraging,

die komplementair is aan de gemeten tijdbasisfout. Door de

onnauwkeurigheid in de bepaling van de tijdbasisfout ontstaat

daarom een spreiding in de totale vertraging van de signaal

samples.

2. P~_~!~~!~~_~~~~!!~_!~~_~~!_~~ff~~~~~~~~~~~

Zoals we gezien hebben in paragraaf 4.1, pag.20 zou voor

kompensatie van zeer laagfrekwente flutterkomponenten

( ~ 1 Hz) in principe een oneindig groot buffer nodig zijn.

In de praktijk kunnen deze flutterkomponenten niet gekompen

seerd worden.

~. P~_f!~!~~!~~_!~~_~~_E!~~~!~~~~~

Hierdoor wordt het onmogelijk om ook hoogfrekwente flutter-

komponenten (> 500 HZ) te kompenseren.

Deze verschijnselen worden in de volgende paragrafen nader toe

gelicht.
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5.1 Principiele begrenzing ten gevolge van ruis.

In een recorder met A.C. - Bias, zoals tegenwoordig vrijwel

uitsluitend wordt toegepast, treden twee soorten ruis op.

1. Band- en versterkerruis, onafhankelijk van de signaalamplitude.

2. Modulatierui-s, evenredig met de signaalsterkte.

Omdat gemeten wordt bij de nuldoorgangen van de piloottoon,

zal de modulatieruis geen rol van betekenis spelen.

Rond de nuldoorgangen van de piloottoon mogen we als benadering

gebruiken: sin x ~ x (immers, x is klein).

Voor de horizontale as geldt: periode = 2 Tr komt overeen met

50 ? sec. voor een piloottoon van 20 kHz.

Een spreiding van p% in de amplitude komt overeen met p% op de

horizontale as. Hieruit voIgt een spreiding in de tijdsbepaling

van de nuldoorgangen van 2i= 50)J- s.

Stel: de topwaarde van de ruis (3(/- waarde) is 1% van de

amplitude van de piloottoon. Dan geldt voor de topwaarde

van de tijdbasisfout:
2

h (t) =
10

21'(
50)'< s =- 80 n s.
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5.2 De grootte van het buffergeheugen.

De tijdbasisfoutea, die in een recorder kunnen optreden, vallen

uiteen in twee catagorie§n.

1. Duidelijk periodieke, laagfrekwente komponenten, die ontstaan

door mechanische onvolkomenheden,zoals onrondheden e.d.

2. Hoogfrekwente komponenten, die een stochastisch karakter

hebben en voortkomen uit wrijving tussen band en koppen en

de elasticiteit van de band.

Voor het elimineren van tijdbasisfouten uit de eerste catagorie

worden in veel bestaande recorders servosystemen gebruikt, die,

afhankelijk van de kwaliteit, een grensfrekwentie halen tussen

de 5 en 20 Hz.

Om nu te bepalen, wat met een bepaald eindig buffer nog te

kompenseren is, moeten we daarom een onderscheid maken tussen

recorders met en zonder zo'n motorsturing.

Aangezien de grootte van de tijdbasisfout omgekeerd evenredig

is met de frekwentie, zullen de laagfrekwente flutterkomponenten

overheersen.

Omdat deze veroorzaakt worden door onrondheden, zal de snelheids

variatie een min of meer sinusvormig verloop hebben.

We zullen nu de toelaatbare flutter berekenen voor een harmo

nische komponent.

De vertragingsvariatie, die het buffer kan bereiken

bedraagt ~ 1t mp.

De topwaarde van de tijdbasisfout ten gevolge van een sinusoidale

flutterkomponent bedraagt:

h(t) = P/21t f o

waarbij: P = amplitude van de flutter.
f = frekwentie van de flutter.

o

Dit is als voIgt in te zien:
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t
h(t) = max. tijdbasisfout = max. Jp. ~S (2.7r~I)O{?-'

o t
= max. ~ 5l.., (2-7;' {o ryJ!

2ofT'to 0

=

Gegeven: Een flu~terkomponent van 0,5 Hz, een buffer met

variatiemogelijkheden van: It ms. Dan is de maximaal te

k 1 · t d d k t P -_ .2~1 .'/2 , ""-1.. '0.
3

",_ a.S°';ompenseren amp 1 u evan eze omponen: " ~ n ~ -

dat wil zeggen top-top 1 %.
Indien we nu bedenken, dat de regeling van de tijdkonstante z6

reageert, dat bij een grote buffervulling automatisch een kleine

tijdkonstante genomen wordt, zien we in fig. 4.8, dat het boven

genoemd voorbeeld overeenkomt met de top in de buffervulling

voor a = 10 .

.Ret ~systeem kan inzijn huidige v-ormechter a = 20 bereiken, zodat

de top dan ongeveer bij 1 Hz komt te liggen. De maximaal te kom

penseren flutter neemt dan toe tot 2 % top-top bij 1 Hz. Voor een

recorder, die in het laagfrekwente gebied grotere. flutterkomponen

ten kent, kan de schakeling van het kompensatienetwerk in het

bUfferregelcircuit aangepast worden (fig. 4.5)

~-DekondensatorenC
1

en C2(zie~pag. 27) moeten dan verkleind

worden. Een verkleining van bijvoorbeeld een faktor 5 van deze

--kondensatoren verschuift de haalbare krommen in fig 4.8 van a =
tim 20 naar a = 5 tim 100. De versterking van het bufferregel

circuitmoet dan ook opnieuw_ingesteld worden (R
2

in fig. 4.5)

De kompensatie zal dan echter pas bij een hogere frekwentie

beginnen (zie fig. 4.7)

·-N~B. Bij meting van eenflutterkomponent van 1 Hz met een instrument

volgens Din 45507, zal het meetresultaat 10 dB kleiner zijn dan de

werkelijke waarde. zie lit. [ '~1

Een gemeten waarde van )0,3% topwaarde zal dan ook al een overflow

kunnen geven.

In een recorder met motorsturing zullen de laagfrekwente kompo

nenten uit het flutterspektrum onderdrukt zijn. De elektronische

kompensator moet nu nog de stochastische variaties korrigeren in

een frekwentiegebied dat loopt vanaf 10 Hz.
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Om een schatting van de benodigde buffergrootte te kunnen maken

aan de hand van fluttermeetgegevens, zullen de volgende aan

namen gemaakt worden.

1. Het flutterspektrum loopt vlak vanaf 10 Hz.

2. De amplitudeverdeling is Gaussisch.

3. De topwaarde, die gemeten wordt komt ongeveer overeen met

de 3 cJf - waarde ui t de normale verdeling.

4. Op frekwenties boven 10 Hz reageert het bufferregelcircuit

niet: de uitleesfrekwentie is konstant en de volledige

tijdbasisfout moet door het buffer opgevangen worden.

Voor de eerste drie vooronderstellingen is steun te vinden in

de literatuur. [ 1 en 5]
De laatste vindt zijn rechtvaardiging in de overdrachtsfunktie

~ ( zie fig. 4.7).
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5.3. Gegevens ontleend aan een lineaire fluttermeting met

bekende bandbreedte.

In principe loopt het flutterspektrum veel verder door dan de

grensfrekwenties, die gewoonlijk in metingen gebruikt worden.

De situatie is als voIgt: (fig.5.')

- - - - - - -_-"T7'7'T'T7";'777.,-;-;--r;-7"'/;1,--------------y

Het flutterspektrum loopt vlak tot f 4 (f4 » f, , Z, 3)
Bij een lineaire meting met een bandbreedte E, tussen f

2
en f

3
vinden we een bepaalde topwaarde: 3 Of
Voor een vlak spektrum geldt: zie [~J

, .

P = vermogensdichtheid.
a

Van een goede fluttermeter moet de bandbreedte bekend zijn.

de variantie van de tijdbasisfout:

te gebruiken voor het frekwentiegebiedDoor dezelfde P nu
a

f 1 ~ f ~ f 4 vinden we voor

(zie [ 1J). if 2 = I~ 0 df =

~ 141f2 f'

Aangezien f 4 » f
1

geldt:

P 0'.2

a't 2
a f

= =
411'2 f 41T 2 f B

1 1

P
a (

, 1
)

Voorbeeld: We hebben met behulp van een meetinstrument met

100 Hz bandbreedte een topwaarde van 0,6 % flutter gevonden.

Deze 0,6 % komt overeen met de 3 cJ'f grens van de verde1ing;

daarom geldt: ~ = 0,2 % = 2. 10-3 •

Voorc::Jt
2 vinden we nu:
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'"-
4 . 10 . 10 . 100

=

Rieruit voIgt: ift = 10- 5 , vertragingsvariatie = 6 ~t = 60~s.

Ret buffer kan met 128 plaatsen een vertragingsvariatie van

+ 1,5 ms bereiken, dat wil zeggen een faktor 50 meer.

Voor het kompenseren van deze flutter worden slechts 3 plaatsen

in het buffer gebruikt.
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5.4 Gegevens ontleend aan een Din-meting.

Als een meting gedaan wordt volgens Din 45511, moet dit

gebeuren met een meetapparaat volgens Din 45507.

De weegkurve, die zo'n apparaat moet hebeen verloopt boven

10 Hz globaal als voIgt. (fig. 5.2)

.H fd8)
j O'

It>

fig. 5.2

Als we dit nu gaan vergelijken met de bijdrage die een bepaalde

flutterkomponent levert aan de tijdbasisfout, dan zien we, dat

boven 10 Hz beide krommen veel overeenkomst vertonen. (fig. 5.3)

f
h{t)
I

~o.

. 10

fig. 5.3

De krommen hebben een gelijksoortig verloop, aIleen zit er een

verschil van een faktor ~ 60 in.

Als we daarom een flutterpercentage meten volgens Din 45511,

kunnen we een goede benadering voor de tijdbasisfout vinden,

door te delen door 60.

Voorbeeld: Een recorder meet 0,6 % flutter (Din) waarbij we

zeker weten, dat komponenten onder 10 Hz niet voorkomen,

heeft een tijdbasisfout van + 100jUs.
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5.5. De filtering van de piloottoon.

De piloottoon zal door de flutter FM-gemoduleerd worden (zie 1.2)

Door de kleine modulatie-index is het voldoende om aIleen de

eerste orde zijbanden te beschouwen.

Deze komen symmetrisch te liggen rond de piloot-frekwentie op

een afstand, die gelijk is aan de modulerende frekwentie.

Is de flutterfrekwentie groter dan 500 Hz, dan vallen de

zijbanden buiten het doorlaatgebied van het bandfilter.

Dit maakt detektie van deze flutterkomponenten onmogelijk.

Om nu te bekijken, hoe groot de tijdbasisfout is, die afkomstig

is van het flutterspektrum boven 500 Hz, bekijken we opnieuw

de variantie (zie par. 5.3), die we nu opsplitsen in een deel

tot 500 Hz en een deel vanaf 500 Hz.

(
1 1

500

p
) + 0

411' 2
(

1

500

1
)

De eerste term wordt door het systeem gekorrigeerd, de tweede

verschijnt als restfout aan de uitgang.

p
o

411 2

1

500
= I

4'11 B 500

Uitgaande van hetzelfde voorbeeld van par. 5.3 komen we op een

restfout van ~ 8, 5)'t s.
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Betrouwbaarheid van de schakeling.

Er is naar gestreefd dit systeem zodanig op te bouwen, dat het

niet aIleen onder laboratoriumkondities , maar ook in de prak

tijk gebruikt kan worden.

De volgende punten dragen daaraan bij

1. De tijdkonstanteregeling van het bufferregelcircuit zorgt

er voor, dat overflow pas bij extreme kondities optreedt.

2 De schakeling, die de vullingsgraad van het buffer bijhoudt

is uitgevoerd met twee tellers, zodat een eventuele fout in

een van deze tellers automatisch hersteld wordt bij het

starten van een nieuwe cyclus.

De in de literatuur beschreven schuifregisters of up/down

counters, die voor hetzelfde doel gebruikt worden, kunnen

door storingen foutieve informatie gaan bevatten, die niet

meer gekorrigeerd kan worden.

3. De reset en start schakeling is zo uitgevoerd, dat het systeem

~teeds in de nominale bedrijfstoestand start, dat wil zeggen:

het buffergeheugen half gevuld, de integrator uit het regel

~ircuit ontladen en de uitleesklok op de nominale frekwentie

van de piloottoon.

4. Tenslotte is een volumeregelaar en piekdetektor voor het

audiosignaal ingebouwd, zodat de amplitude hiervan eenvoudig

instelbaar is .



HOOFDSTUK 7

- 43 -

Praktische uitvoering.

In dit hoofdstuk zal van iedere schakeling informatie gegeven

worden wat betreft herkomst, schema en printlay-out.

In de keten, die het audiosignaal doorloopt, zitten in totaal

vier laagdoorlaatfilters. Deze zijn allen van hetzelfde type.

Zij staan beschreven in lit.[ ~]

Het schema staat in fig 7.1, samen met een afdruk van de gebruikte

print.

7.2 Het banddoorlaatfilter.---------------------------

Het principe van het banddoorlaatfilter is te vinden in litiS]

De praktische uitvoering is afkomstig van Ir. P.J. van Beers,

onder wiens leiding ook een stage verricht is aan deze

schakeling door R. Hoeke.

Voor een gedetailleerde beschrijving van dit filter wordt dan

ook verwezen naar het desbetreffende stageverslag. Ii t • [ \01
Het schema staat in fig. 7.2

De vertraging, die geintroduceerd wordt in de audioketen, om

het signaal weer synchroon te maken met de piloottoon, wordt

gevormd met behulp van een "emmertjesgeheugen".

Het schema van de gebruikte schakeling staat in fig. 7.3 en 7.4.
De print is ontworpen door B. Wajer in het kader van een stage

projekt - nagalmonderzoek - onder leiding van Ir. G.G. Persoon.

Voor een uitgebreide behandeling van deze schakeling wordt dan

ook verwezen naar het verslag van deze stage. lit.(11]

D/A-konverter, regelcircuit en V.C.O. zijn op een print onder

gebracht. (voor lay-out zie fig. 7.5)
Het schema staat in fig. 7.6
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Ret schema van de tellers, die de informatie in het buffer

bijhouden, met de start en reset schakeling, staat in fig. 7~7

De gebruikte print is afgebeeld in fig. 7.8.
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De schakeling op de geheugenprint bestaat eigenlijk uit twee delen

1. Het analoge deel:

Het geheugen moet laagohmig worden aangestuurd en hoogohmig

worden a£gesloten. Hiertoe dienen een viertal bu££erversterkers.

2. Het digitale deel:

De clockpulsen voor in- en uitlezen moeten bestaan uit twee

complementaire clock£asen. Deze worden opgewekt in

twee £lip-£lops. In £ig. 7.7. stonden twee start-£lip-£lops

gestippeld aangegeven. Deze zijn op deze print gerealiseerd.

Verder is op de print nog een comparator en een TTL-CMOS om

zetter ondergebracht. Dit om de sinusvormige 20 Khz signalen

tot blokken om te vormen.

Een schema van de schakeling staat in £ig. 7.9.
De gebruikte printlayout staat in £ig. 7.10.
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Om een overzicht te geven van de plaats van de diverse schake

lingen in het komplete systeern, is in fig. 7.11 een blokschema

gegeven.
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Afregelprocedures.

8.1 be laagdoorlaatfilters (zie fig. 7.1 ) kunnen afgeregeld

worden met een spektrumanalyzer.

Met de instelpotentiometers R
1

en R
2

kan de frekwentiekarakter

istiek in het doorlaatgebied beinvloed worden.

Deze punten behoeven normaliter geen afregeling.

8.2 Kleine afwijkingen in de frekwentiekarakteristiek van het

banddoorlaatfilter kunnen m.b.v. een spektrumanalyzer betrek~elijk

simpel worden bijgeregeld (trial and error)

Voor een kompleet andere instelling van dit filter is het raad

zaam de literatuur 8 en 10 te raadplegen.

Dit is namelijk een vrij uitgebreide procedure.

Dit filter behoeft geen periodieke afregeling.

8.3 De vertraging (zie fig 7.3 en 7.4)

~e vertragingstijd kan gevarieerd worden met Rc12 • ~et behulp

van Rf1 en Rf2 kan de frekwentiekarakteristiek in de buurt van

~e afsnijfrekwentie gevarieerd worden. (zie ook 8.1 )

Met Rt kan de totale versterking geregeld worden.

--'---~2 di~nt om de, 1:>i~s~panning voor het emmert je_sgeheugen in te

stellen. Deze wordt afgeregeld op minimale vervorming.

Rp1 beinvloedt de symmetrie van het uitgangssignaal.

Deze wordt afgeregeld op minimale wissel spanning aan de uit

gang zonder ingangssignaal.

8.4 Het bufferregelcircuit. (fig. 7.6 )

"Met behulp van R 1 wordt de ui tgangsspanning van de D/A-konverter

op nul afgeregeld voor een ingangscode van 32.

In de praktijk is de eenvoudigste methode hiervoor om geen

piloottoon aan te bieden.

De D/A-konverter gaat dan een trapjeskromme doorlopen, waarvan

het midden eenvoudig instelbaar is.

Met R
2

kan de versterking van het regelsysteem ingesteld worden.

Dit gaat als voIgt : bied allereerst de nominale piloottoon aan,

de uitgangsfrekwentie moet dan dezelfde waarde aannemen.

~it zal bij een groot gebied van de versterkingsinstelling het

geval zijn.
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Is het systeem eenmaal in lock, dan wordt de piloottoon

FM gemoduleerd met een blokvormig signaal van lage frekwentie

en met kleine amplitude ( de modulatieindex moet klein blijven )

De versterking wordt nu ingesteld op optimale sprongresponsie.

Deze is aan de uitgang van de D/A-konverter te meten.

Met R
J

wordt de nominale uitgangsfrekwentie ingesteld.

Een ruwe instelling kan gemaakt worden door de operationele

versterker uit het korrektienetwerk te verwijderen.

Regel dan de v.c.o.-frekwentie op 20 kHz.

Een nauwkeuriger instelling kan gedaan worden door aan het

regelcircuit de nominale piloottoon toe te voeren, en de uit

gangs spanning van de integrator op 0 af te regelen met R
J

.

Dit moet weI langzaam gebeuren , omdat anders het systeem uit

lock zou raken •

R4 regelt de symmetrie van de dubbelzijdige gelijkrichter.

Bied geen piloottoon aan ;de trapjeskromme ,die de D/A-konverter

gaat doorlopen, is een uitstekend testsignaal voor de gelijk

richter.

R
5

bepaalt, op welk punt de verandering van de duty cycle

gaat beginnen.
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Konklusie.

Een motorsturing in een bandopnemer kan flutterkomponenten

tot ongeveer 10 Hz. kompenseren.

In kombinatie met zoln motorsturing maakt dit systeem het

mogelijk dit gebied uit te breiden tot 500 Hz.

Om als vervanging van een elektromechanisch regelsysteem

te kunnen fungeren, zou een groter buffergeheugen noodzakelijk

zijn.

Het meest zinvol is dan ook dit systeem te be schouwen als een

aanvuIIing, waarmee een goede recorder nog verder geperfektio

neerd kan worden.
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Figure 1. SAM·128LR Pin Conllguratlon. All plna marked N.C. Ihould be connected
10 common. Pin 5.

Figure 2. Functlonel Orgenlletlon 01 SAM·128LR.

Transversal
Filters

Time Compression
Multiplex
Systems

Matched Filters

The Sf;':: LO::U, is a long-retention Serial Analog Memory
device which is very useful in a wide variety of signal
processing applications including time-base expansion or
compression, time delay, correlation, etc., particularly at
low signal frequencies. The device time-samples an analog
Input signal and provides first-in-first-out storage for 128
samples. Information may be retained for up to 5 seconds
at 25°C, with less than 1% degradation, before being read
out and updated by new information. Key features of the
SAM-128LR include:

• Long storage or retention time.
• Independent read-In and read-out circuits.
• Input and output sample rates up to 1MHz and as low as

10Hz.
• Delay up to 5 seconds at 10Hz sample rate.
• Units may be multiplexed to obtain higher sample rates

or longer delays.
• Outpuls arranged tor simple sample-and-hold circuit.
• Low power dissIpation.
• Large dynamic range-greater than 70db.
• Standard 16-lead dual-in-line package.

[)LVICE DESCFlIPTION

Reticon serial analog memory devices are monolithic inte
grated circuits which provide temporary storage tor analog
uHormation. The pin configuration and functional organiza
tion 01 the SAM-128LR are shown in Figures 1 and 2. The
row 01 128 capacitive storage elements may be sequentially
addressed through multiplex switches by either of two
internal shill registers.

The read-in register and its associated multiplexer sequen
tially time sample the analog input signal, and successively
store each sample on individual capacitive storage elements.
The read-out register and its associated multiplexer sequen
tially interrogate the memory elements. Two separate output
signal lines, one connecting to odd storage cells and the
other connecting to even storage cells, provide the user the
option of either of two circuit modes. By using the outputs
separately, the signals can further be multiplexed externally
to obtain the advantages of a sample-and-hold technique;
or by tying them directly together, the output signals can
be obtained sequentially on a single line.

Two important features of the SAM-128LR are the independ
ence of the read-in and read-out functions and the long
retention time. The independent output register permits

reconstruction of the input signal with a time base that may
differ from that of the input. Retention time without signifi
cant degradation is five seconds at room temperature.
Longer retention is accompanied by increasing amplitude
loss. However, cooling of the device permits longerreten
tion, with approximately a factor of two improvement for
each 7°C decrease in temperature.

The input and output shift registers are each normally driven
by complementary square-wave clocks, 01 and 02' which
determine the read-in and read-out sample rates. A new
sample is obtained at every transition of the clock square
wave, hence the sampling frequency is twice the 01, O2
square wave frequency. The device may be operated as an
analog delay line by clocking both registers at the same
rate, but delaying the initiation of read-out with respect to
read-in. It is possible to do time-base expansion or com
pression by clocking the two registers at different rates.
There are practically unlimited applications in signal proc
essing. Table I gives a partial list of such applications.

TABLE I.
TYPICAL APPLICATIONS FOR SAM

SERIAL ANALOG MEMORIES

Variable Delay Coding and
Chirp Z Transforms Decoding
Time Compression Real Time
and Time Fourier
Expansion Transforms

Correlation Digital Filtering
Convolution Time Base
Bandwidth Correction
Compression Dropout correction

;~. C"VE HEQLJlREMENTS

Two-phase dynamic shift registers are used for both read
in and read-out. The low-power shift-register design results
in compatibility with CMOS as well as bipolar clock circuits.
Appropriate clock and start waveforms are given in Figure 3
which shows the relative timing between 01' 02' the start
pulse, and t~e signal output pulses. A timing clock is shown
at (A) for reference and is not necessarily required. However,
it is convenient to derive 01' O2 and the start pulse from
this timing clock because it can then also be used to gen
erate a reset clock for the output-line shunt switches when
a sample-and-hold mode is used for the output-signal inter
face circuit (see section headed Analog Input and Output).

RETICON CORPORATION 910 Benicia Avenue, Sunnyvale, California 94086
Phone: (408) RET-ICON. (408) 738-4266, TWX: 910-339-9343
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ter and to clock that register at a lower rate than for the
other register.

It is possible to increase the effective sampling rate without
increasing the individual device clocking rate by operating
several SAMs in parallel. This parallel operation is accom
plished by shifting the phase of the clocks driving each of
the parallel devices by 180 degrees divided by the number
of devices. For example, if four SAMs are used, the phase
shift between devices is 45 degrees and every fourth sample
of the input signal is stored in any given device.. The extelJt
to which the sampling rate can be increased: by parallel .:
channels is limited generally by the external circuitry. This
parallel-multiplex operation can permit a several-fold in
crease in overall sampling rate while still maintaining low
rates and analog bandwidths in each individual channel.
Another advantage of operating several SAMs in parallel is
that the total storage capacity and hence the total possible
delay can be increased. Outputs are normally externally
mUltiplexed to maintain the high effective sampling rate for
the overall system.

Figure 4. SC-128LR Peripheral CirculI which provides all clock, slart, and ampliner
requlremenls 'or Ihe SAM-128LR.
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The rise and fall times of 01 and 02 are shown as Trand Tf
re~pectively. Typically Tr=Tf=20 nanoseconds. In general,
symmetry between the rise and fall should be maintained
so as to minimize clock switching transients superimposed
on the signal. However, in applications involving different
input and output clock rates, modified waveforms to mini
mize input-output cross coupling may be desirable.

The time between the signal output and the clock edges is
shown as Ts and is typically 50 nanoseconds. The internal
multiplexing switches interrogating the memory cells are
activated alternately by clock phases 01 and 02; therefore
the signal is pulsed out onto one or the .other output sigrnll
line on every clock edge. The voltage-'on the output line is
then sampled and the line reset to reference for the next
pulse.

Tdec (Figure 3) is the shunt-switch decay time. This is the
time required for the signal line to be reset when the switch
is activated. With a total signal-line load capacitance of
approximately 25pf, this time is typically 0.5 J.1sec for the
signal to decay to 5% of original value. The shunt switch must
be disabled before a multiplex switch connects the next
memory cell to the signal line so as to avoid shunting the
desired output.

Figure 3. Timing Diagram 'or SAM·128LR.

The time relationship between the 01 positive-going edge
and the start-pulse duration is critical for loading of the
shift register. The start pulse as drawn in the figure shows
the negative portion of the pulse overlapping a rising edge
of 01, The negative portion of the start pulse should be main
tained for a minimum of ±25 nanoseconds centered about
the positive-going edge of 01'

A versatile CMOS circuit capable of generating the desired
control waveforms when driven by reference TTL timing
inputs is shown in block form in Figure 4. This circuit also
provides terminals for the analog input and output signals.
In addition to' gen~rating the complementary (two-phase)
square-wave clocks, this circuit shapes and times the period
ic start pulses used to initiate each read-in and read-out
cycle. Basic rates, how~ver, must be provided externally.

With suitable inputs, the circuiI of· Figure 4 ensures the
proper timing between the clocks:and the successively gen
erated start pulses. This relationship is necessary if one is
to obtain a true uninterrupted linear transformation from
input to output. The relative phase relationships are shown
in the timing diagram of Figure 3. In order to sample the
input-signal or read-out the output signal in a continuous
uninterrupted fashion, a new start pulse must be loaded
every 128 clock transitions. However, for some applications,
e.g., time base expansion or compression, it is necessary
to load start pulses into either the input or the output regis-

. ,1'.:.,·

The input terminal of the SAM-128LR should be biased ap
proximately 5 volts negative with respect to device common.
Rather than provide bias on the signal line it is often con
venient to hold common at +5 volts so that the input and the
shunt-switch reference can be operated around zero volts.
This biasing scheme is assumed in the following discussion.

Information is read into the SAM from a voltage source and
stored as a series of voltage levels in the memory cells. The
values of the input signal actually stored are those values
which exist at the positive-going transitions of the clock
phases. The acquisition time of a memory cell is approxi
mately 800 nanoseconds. The amplitude of the input signal
should normqlly not exceed 80% of the bias voltage in either
direction; a peak voltage more positive than the bias causes
severe clipping distortion or even complete signal blocking.

Since the odd numbered cells are multiplexed to one output
line and the even numbered cells to the other, the signal
output can be processed in either of two ways. The two
output lines can be treated separately or tied together to
obtain all the signal samples on a single output terminal.

Figure 5 shows a simple configuration in which the output
lines are treated separately and alternately reset. They are
then summed together to obtain a boxcar-type output wave
form representative of the stored analog signal.
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half the sampling frequency which, in this case, was set at
500KHz. The limiting noise is due to spurious spectral lines
at multiples of the scanning frequency. The limiting spur
is at fs/128 and is down by at least 70 db.

Figure 7 shows the total harmonic distortion as a function
of the input signal level. This measurement was taken with
a sampling frequency of 500KHz and a signal frequency of
20KHz.

4.0

1.0

3.0
SIMPLE $AMPLE/HOLD
OUTPUT INTERFACE

·'0

Figure 5. Simple Output Interlace Circuit lor SAM-128LR.

In the circuit of Figure 4, the two output lines are connected
together and the combined line is reset after every output
pulse to produce the waveform (at point x) which is shown
in Figure 3, Line G.This waveform is then sampled and held
to produce the boxcar output waveform (at point y) which
is shown in Figure 3, Line F. The secondary sample and
hold feature of this circuit is particularly important at very
low output sample rates. Without this feature, the output
could decay significantly during each clock period due to
leakage current.
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Use of the SAM-128LR in time compression and expansion
systems can result in substantial circuit simplifications.
Many conventional systems currently in use employ expen
sive AID and DIA converters with a bank of digital shift
registers.

The SAM device allows the direct processing of analog
signals in real time, so that no digital conversion is neces
sary. Because of the completely independent read-in and
read-out capability, the signal information may be sampled
and read into the SAM-128LR at one rate and read out at
a higher or lower rate.

Figure 8 illustrates the timing diagram for time compression
and expansion. The input signal is sampled and sequentially
stored in the SAM-128LR analog memory. The read-out
clock rate then determines the time base for the expanded
or compressed output signal.
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Figures 6 and 7 depict typical measurements of dynamic
range and distortion.

The peripheral circuit shown in block diagram form in Figure
4 is available from Reticon as Model SC-128LR. This circuit
is intended primarily for experimental or evaluation circuits,
but it is also suitable for inclusion in systems using the SAM
128LR. It performs all necessary timing, level shifting and
output signal processing and requires only power supplies
and TTL clock and start signals as inputs.

Figure 8. Typical Output VI Inlput Relallonlhlp. The IImlllng nolle level II Ipurioul
related to the clocking frequency.

Figure 8. Timing Diagram IIIUltrallng Time-bale Comprellion or Expanllon.

'Figure 6 shows the dynamic range measured using a spec
trum analyzer with i-f bandwidth of 5KHz. The power spec
tral density measurement was taken over a bandwidth of



Input Signal (at -5V bias)
Voltage on any Terminal with Respect to Common 0
Storage Temperature -55
Temperature Under Bias -55

Sampling Frequency f
Clock Amplitude"
Start Pulse Amplitude**
Supply Voltage VDD**
Clock Line Capacitance (at 10V)
DC Power Dissipation
I~~PUT!OUTPUT ~;(',':CiFICAT!ONS (25 C C)

Number of Storage Cells
Input Capacitance (at 5V)
Output Capacitance (at 5V) (each output)
Input Bias (with respect to common)
Shunt Switch Reference
Input/Output Time Delay*
Signal Bandwidth* .
Distortion (at 1V RMS input)
Dynamic Range (at 1V RMS input)

ABSOLUTE l\iil\XIMUM RATlhiGS

Min

10
-11
-7
-11

1/f

Min

Typ

-12
-10
-12
40
4

128
20
20
-5
-5

1/2
1
>70

Max
8
-20
+125
+ 85

Max
106

-15
-15
-15

-10
-10

. 127/f
.5x106

Units

Volts p-p
Volts
°C
°C

Units

Hz
Volts
Volts
Volts
pF
mwatt

pF
pF
Volts
Volts
sec
Hz
percent
db

* Delay and/or bandwidth can be increased by multiplexing
several units. The delay is for equal input and output clock rates;

the input or output bandwidth relates to the input or output clock rate, respectively.

** Voltages are specified with respect to the common terminal, pin 5.
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