
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Overdracht en verwerking van signalen bij een tijdwaarnemingssysteem voor roeiwedstrijden

Wuts, F.G.M.J.

Award date:
1982

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/910cf4f3-2d00-4e26-9466-5b4967d4c05e


AFDELING DER ELECTROTECHNIEK

TECHNISCHE HOGESCHOOL

EINDHOVEN

Vakgroep Electronische Schakelingen

OVERDRACHT EN VERWERKING V.AN
SIGNALEN BIJEEN
TIJDWAARNEMINGSSYSTEEM VOOR
ROEIWEDSTRIJDEN •

door F.G.M.J. Wuts.

"De af'deling der elektrotechniek van de technische
hogeschool Eindhoven aanvaardt geen verantwoor
delijkheid voor de inhoud van stage- en af'studeer
verslagen." .

Rapport van het af'studeerwerk

uitgevoerd van 17-3-'81 tot 19-5-'82

in opdracht van prof'.dr.ir. W. van Bokhoven

onder leiding van ire J.A.W. Faatz en

ire K. Breukers.



Samenvatting.

Voortbouwende op de a£studeeropdracht van W.B. Koekoek,

II tijdwaarnemingssysteem voor roeiwedstrijden", wordt in di t

verslag een systeem beschreven voor de overdracht en ver

werking van tijdwaarnemingssignalen (dit zijn datasignalen)

en spraaksignalen, over een coaxkabel.

De overdracht van datasignalen, die m.b.v. een microprocessor

tot stand komen, wordt doorF$K modulatie en stroomsturing-.:

gerealiseerd.

Door een speciale codering en decodering toe te passen is

het mogelijk aIle zenders en ontvangers, die zich in de diverse

tijdwaarnemingsposten langs de roeibaan bevinden, te synchro

niseren op een centrale clock in de centrale post.

Deze clock zorgt er tevens voor dat de waarnemingen in 1/100

sec. kunnen geschieden. In de centrale post worden al deze

tijdwaarnemingen verwerkt en visueel zichtbaar gemaakt.

Er wordt gebruik gemaakt van het pollingsprincipe bij het

oproepen van posten om data over te zenden.

Verder wordt er een systeem besproken voor de communicatie

tussen de diverse ~ijdwaarnemingsposten/,d.m.v. FM modulatie.
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1. Inleiding.

In 1975 is er door de Zuidelijke Roeibond een idee naar voren

gebrapht, om een tijdwaarnemingssysteem voor roeiwedstrijden

op te zetten.

Dit heeft geresulteerd in een werkend systeem, dat door

Ir. W.G. Beyer in 1977 is gebouwd.

Wensen die toen zijn blijven liggen en welke hij om financiele

redenen niet kon oplossen, zijn in een nieuw concept door

Ir. W.B. Koekoek ten dele gerealiseerd.

Een roeibaan, met een lengte van 2km., is onderverdeeld in

blokken van 500 m., omdat de roeibond de wens had om om die

500m. tijdwaarnemingen te kunnen verrichten. Deze waarnemingen

zouden vastgelegd moeten worden op hetzij een printer, een

t.v. scherm, een scorebord of een combinatie hiervan.

Voor een situatieschets zie fig. 1.-1.
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De waarnemingen worden verzameld in de centrale post.

Vanuit deze centrale moet er communicatie mogelijk zijn

met de verschillende posten en visa versa, om situaties

door te geven b.v.:

het omslaan van een boot

een wedstrijd met een wedstrijdnummer en heatnummer

correcties m.b.t. het verkeerd inclocken van een boot

(te vroeg, te laat of verkeerde boot) etc.

Tevens moet er een mogelijkheid zijn om roeiers, die zich bij

of in de kantine of het botenhuis bevinden, te kunnen op

roepen, om een vlot en ordelijk verloop van een wedstrijd te

kunnen realiseren.

Het doorgeven van de waarnemingen, en de communicatie

moeten over een kabel kunnen gebeuren.

Hiervoor zijn 2 mogelijkheden:

een meeraderige kabel

coax kabel

We hebben gekozen voor de coax kabel, om het mogelijk te

maken, de meest vrije opstelling van de installatie bij

gebruik langs de verschillende roeibanen te verkrijgen.

Een nadeel is wel, dat een uitgebreidere hardware vereist is.
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2. De posten aan de kabel.

Aan de kabel worden 4 tijdwaarnemingsposten geplaatst met een

startpost en een centralepost. (SP en CP)

Post 1 is de startpost. Hier worden de "startsignalen",

start, valse start; en " organisatiesignalen", wedstrijd

nurnmer, heatnurnmer, gegeven.

Post 2 tim 4 zijn de tussenposten. Hier worden de tussen

tijden van de boten geregistreerd en opgeslagen.(TP 1 t /m TP
J

)

Post 5 is de finishpost. Hier worden de eindtijden gemeten

en opgeslagen. fFP),
De centralepost verzorgt, in samenwerking met de'startpost,

de organisatie van het geheel , de verwerking van de tijd

waarnemingen, en het registreren van deze waarnemingen op:

- een printer in de centralepost zelf

- een klein scorebord, bestemd voor de wedstrijdleiding

- een eventueel groot scorebordlangs de baan voor het

publiek.

Verder zijn er nog het botenhuis en de kantine. Deze kunnen,

met de central.epost en het scorebord, willekeurig

ergens op de kabel worden aangesloten.(B en K)

Voor een situatieschets zie fig. 2.-1.

'0.

K- SB CPB

I I r I

I l I 8 l
SP TP1 I TP2 Fp

-
Om 500m 1000m 1500m 2000m

TP1-J: tussenposten

SP:

FP :

startpost

finishpost

SB: scorebord

K: kantine

B: botenhuis

fig. 2.-1
situati.e schets

CP: centralepost
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2. Spraaktransmissie.

De spra~ctransmissie omvat twee spraakkanalen.
'"Een spraakkanaal is een intercomkanaal in de basisband, voor

de communicatie tussen centralepost en baanposten en visa

versa. Dit signaal wordt via stroomsturing op de kabel gezet.

Het tweede kanaal dient voor de communicatie van centralepost

naar botenhuis en kantine. Dit signaal wordt via nl modula

tie op een draaggolf van 22 MHz. gezet. Hierbij wordt ook

stroomsturing toegepast.

Voor een frequentieindeling zie fig. 3.-1.

basisband 22iMHz

:fig. 3.-1
:freq. indeling
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4. Digitale transmissie.

Voor de transmissie van digitale informatie, wordt gebruik

gemaakt van FSK (frequency shift-keying) en stroomsturing.

Welke digitale bronnen zijn er in het systeem?

Vanuit de startpost moet een startsignaal en een eventueel

valse-start-signaal door gegeven kunnen worden naar de

centralepost. Dit gebeurt op een frequentie van 12.0832

MHz.

De tussenposten moeten data over tussen-en eindtijden door

kunnen geven naar de centralepost. Dit gebeurt op een

frequentie van 18.2272 MHz.

De startpost moet informatie betreffende wedstrijdnummer

en heatnummer kunnen doorgeven naar de centralepost. Dit

eveneens op een frequentie van 18,2272 MHz.

Om te voorkomen dat alle posten door elkaar gaan zenden,

moeten we ervoor zorgen dat ze n~ elkaar kunnen uitzenden.

Dit gebeurt door de posten d.m.v. de pollingsdraaggolf

van 14,9504 MHz., ~~~n voor ~~n op te roepen.

Voor de frequentieindeling zie fig. 4.-1.

12,0832 MHz 14,9504 MHz 18,2272 MHz
fig. 4.-1
£req. indeling

Naast de genoemde taak, heeft de pollingsdraaggolf meer

functies:

het kunnen overzenden van een clocksignaal om de tijd

waarnemingen in 0,01 sec. te laten geschieden.
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het laten starten van de tellers in de diverse baanposten

om de starttijd van een wedstrijd vast te stellen.

De onderlinge relatie van deze £requenties is als volgt:

12,0832 MHz = 59 £ met een zwaai van + 6£r r
14,9504 MHz = 73 £ met een zwaai van + 6£

r r
18,2272 MHz = 89 £ met een zwaai van + ~£r r

Waarom we nu deze waarde voor £ gekozen hebben, vinden wer
in hoo£dstuk 7.
De vermenigvuldigings£actoren realiseren we met behulp van

een £requentie synthesizer, zie hoo£dstuk 8.
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2. Het pollen.

Wanneer er een aantal heats op de baan zijn, dan vraagt de

centralepost in een continue cyclus, aan al de posten langs

baan, of er data uit de desbetreffende posten is te trans

porteren naar de centralepost.

Alle posten zijn ingesteld op dezelfde zenddraaggolf van

18,2272 MHz.

Om ongewenste mengprodukten op de coaxkabel vanuit deze

zenders te voorkomen, worden deze zenders slechts ingescha~

keld op het moment dat de centralepost aan de desbetreffende

baanpost om data vraagt.

Wanneer men ervan uitgaat dat de lopende wedstrijdtellers

in de centrale en de vier baanposten een eigen adres bezit

ten , dan kan de microprocessor deze,via de interface door

zijn programma, op volgorde aanwijzen.

Het aanwijzen van de lopende wedstrijdtellers in de centrale

post kan direkt gebeuren. Het aanwijzen van de desbetreffende

buffers in de baanposten gaat daarentegen d.m.v. de pollings

draaggolf op 14.9504 MHz., die het desbetreffende adres

overbrengt naar aIle baanposten.

In de baanposten wordt het ontvangen signaal gedemoduleerd

en het ontvangen adres vergeleken met het eigen adres.

Wanneer de adressen in een baanpost overeen komen, dan

wordt in die baanpost de baanpostdraaggolf doorgeschakeld

naar de centralepost.

Over de baanpostdraaggolf wordt teruggemeld of er weI of

geen data in een van zijn doorkomst tijdbuffers staat ge

schreven.

Wordt er teruggemeld dat er geen te transporteren data in

die baanpost aanwezig is, dan stapt de microprocessor

naar het volgende adres.
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Hierbij wordt de draaggolf van het te verlaten adres uit

geschakeld en die van het volgende adres ingeschakeld,

waarna het proces zich herhaald.

Meldt daarentegen een baanpost dat er wel data te trans

port~ren is, dan blijft de microprocessor naar dat adres

wijzen en wordt de data in serie d.m.v. de baanpostdraaggolf

naar de centrale microprocessor overgebracht en daar ver

werkt.

Aan het einde van de Qvergebrachte data wordt door de baan

post dezelfde code nagezonden alsof er geen data was, waar

door de centrale microprocessor naar het volgende adres

wijst.
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6. De coaxkabel.

75 Q

53 pF/m

1 , 95 S1 / 100m

1,66 nun

7,15 nun

9,80nun

91 gr./m

..

- diameter binnengeleider

- diameter dielectricum

- buiten diameter

- gewicht

De twee kilometer lange coaxkabel die in dit systeem gebruikt

wordt, is van het type 37004 a 43 coax 6B en heeft de volgende

eigenschappen:

- karakteristieke impedantie

- capaciteit

- DC serie weerstand

De demping van deze kabel per 100 meter als functie van de

frequentie, ziet men in bijlage 1.
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1. ~ referentiefrequentie.

Om detectie aan de ontvangstzijde mogelijk te maken, moet de

minimale frequentiezwaai in de ontvangers (dus ook van de

zenders) 1% van de zenddraaggolf zijn.

Dit gegeven volgt uit de toe te passen PLL schakeling.

Omdat we 4 zenders hebben en als eis stellen dat de hoogste

frequentie lager is dan 2 maal de laagste frequentie (dus

binnen eerste harmonische van 1'1) en tevens dat de frequentie

afstanden tussen de zenders identiek zijn, volgt hieruit dat:

1'1 = 4 A l'

Met deze gegevens kunnen we nu een frequentiespectrum

tekenen zie fig. 7.-1. fig. 7.-1
:f'req. spectrum

De frequentiezwaai is + l' om de centrale veo frequentie.
r

zie hoofdstuk. 9.
-De-mi:rii.male frequentieafstand is 2 l' en tesamen met de eis

r
voor detectie vinden we nu:

(7- 1 )
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I.v.m. een kleine kans op storings±nvloeden van buitenaf op

de kabel, gaan we voor f 1 uit van 12 MHz.

We vinden nu voor !:i f = J MHz.

Uitgaande van vergelijking (" 7-1) vinden we:

f >120 kHz ••r

Daar we f uit een kristaloscillator betrekken vinden we
r

voor de minimale waarde van de referentiefrequentie 204,8 kHz.

Wanneer we nu de zwaai b.v. een factor 2 gaan vergroten, wat

neerkomt op een frequentie van 409,6 kHz., dan doet zich het

probleem voor dat de verschillende kanalen breder worden en te

~dicht bij elkaar liggen,om een betrouwbare detectie aan de

ontvangstzijde mogelijk te kunnen maken.

Een mogelijkheid zou kunnen zijn de zenddraaggolven verder uit

elkaar te leggen, maar dat geeft problemen i.v.m. hogere

harmonische van de verschillende draaggolffrequenties.

Om deze redenen is toch gekozen voor 204,8 kHz.
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8. PLL frequentie-synthesizer.

Alvorens in te gaan op de verschillende zenders en ontvangers,

voIgt hier eerst een korte uiteenzetting over een frequentie

synthesizer. Op dit principe berust n.l. de werking van de

verschillende zenders.

Het blokschema van een frequentiesynthesizer ziet men in

fig. 8.-1.

PD LF VCO -
fo/N

:N

Q

- PD e LF - VCO I--

Qo/N

:N

fig. 8.-1
frequen -pi e
syn"fhesJ..zer

Het geheel bestaat uit een fasedetector (PD), loopfilter (LF),

voltage control oscillator (VCO) en een programmeerbare deler (N).

De PLL frequentie-synthesizer vermenigvuldigt de referentie

frequentie, f r , met een instelbaar variabel getal.

In lock geldt dat f r = f O I N of f O = N.fr
Het loopfilter dient ter onderdrukking van ongewenste frequentie

komponenten, die geproduceerd worden door de fasedetector.

Tevens heeft het invloed in ruisonderdrukking, acquisitietijd,

responstijd en in loop stabiliteit.

We maken hier gebruik van een PLL IC van Signetics, de

NE 564. Voor een gedetailleerde beschrijving van dit IC, zie

bijlage 2.
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Geven we een Laplace notatie van fig. 8.-1, dan ziet dat er

als volgt uit: fig. 8.-2

( )( )Vd s v 2 s
- Kd Ft s; KO/ s

(s)/N

:N

Q (s)
r

fig. 8.-2
Laplace notatie

Bespreken we allereerst de komponenten:

- de fasedetector is een dubbel geballanceerde modulator met

een limiter versterker, om AM onderdrukking te krijgen.

De Kd waarde van deze detector kan veranderd worden door

een extra stroom toe te voeren aan pen 2 van het IC.

Kd van deze modulator is

._ waarbij I 2 gedefinieerd is als de stroom naar pen 2 van het

IC.

Met I = 750 pA , I 2 = 0 en R

Kd = 0,62 V/rad.

= 1k3, vinden we voor Kd :

(8-2)

Kd uitgezet als funktie van de ingangsspanning met I 2
als variabele, ziet men in fig. 8.-3.
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Voor de gemeten waarden van Kd , zie bijlage 3.

f8-3)
4.

8.-4

'Ii., logw
fig. 8.-1)
modulus F(jW)

is:

type 2

- De conversiefactor van de veo is:
6

KO = 11,3.10 rad./V. sec.

Voor de gemeten waarde van KO' zie bijlage

- Ret loopfilter ziet er als voIgt uit: fig.

~0w)1
1 1 .

fig. 8.-4
loopfilter

De overdrachtsfunctie van dit filter

(8-4)

met '&1 = R 1 e
en '&2 = R2 e

De modulus van F( jW) ui tgezet als functie van log.w met

'&2 als variabele, ziet men in fig. 8.-5.
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Keren we nu terug naar fig. 8.-2, dan kunnen we hiervoor

de volgende vergelijkingen opstellen.

De overdrachtsfUnctie is:

(8-5)

Met het loopfilter ingevuld in deze vergelijking vindt men:

of':

_:KOKd (s't2 +1 )/('t,+"C2 )
H(s) = -2:--::=---=---......:---=---------

s +s(1+KpKd't2/N)/("C1~"C2) +KOKd /N("C 1+"C2 )

2
SWn (~-<'unN/KoKd) +Wn

H( s) = -~2~-~~-";;"~2~"';;;;"-

s +2~ w s + Wn n
1

met Wn :: (KoKd/N ("C, +'t2 »2 en-s =iWn ("C2 +N/KOKd )

Het vanggebied van deze PLL is:

1

2~ Wn =(KOKd /N("C,+"C2 »2. ("C2 +N/KOKd )

stel we varieren N.

(8-6)

(8-7)

(8-8)

(8-9)

We kunnen uitgaan van Q ::l:::.w/s2
(waarbij N een vastv waarde

r
heef't) omdat een f'requent:1estap iri Q

O
/N -(waarbij N gaat naar

N+l) overeenkomt met een f'requentiestap iri Qr.'

(I.v.m gebruikte Ie is een actief' f'ilter niet mogelijk.)

Hiervan uitgaande kunnen we voor:

- een type 2 passief' f'ilter met Ko Kd ";;>Wn / 2~(zie f'ig. 8.-4)

of' een aktief f'ilter N

- een type 1 passief' f'il ter( type 3' met R2=0) __
de volgende karakteristieken vinden, waarbij tlw O/Nl:lWals

funktie van wnt, met ~ als variabele, is uitgezet.

Zie bijlage 5 en 6 •
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De uitgangsspanning van de ~asedetector is een pulsvormige'

spanning, waarvan de gemiddelde waarde een maat is voor het

~aseverschil tussen beide ingangssignalen. Zie ~ig. 8.-6.
Met behulp van Fourieranalyse, kan de volgende betrekking

voor de uitgangsspanning worden a~geleid.
- _._--,"----- '~.,._."._----~._ .•... _.--'~---'---,.._.. ---- -'-' --. --'.

J I I::
-p 0 +p Tt

~ig, 8.-6
~asesignaal

sin 2n¢

2n cos 2n W t ) (8-10)

met o <p <12

Hierin is w de ingangs~requentievan de ~asedetector.

Stellen we:

2p = d + Tt/2 met it I ,., d ./
'P - 2~ 'P ~ Ttl 2

dan kunnen we Vd ook schrijven als

n=4dn n (¢ + n; 12 )
= 2Kd ( ¢/2 + tA1---n----- • cos 2n w t ) (8-11 )

Voor kleine waarden van ~ vinden we als belangrijkste term:

Voor de spanning achter het loop~ilter vinden we:

(8-11).
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Overeenkomstig de betrekking w. =w + KOV2 vinden we:
~ c .

(8-14)

en is~ W/2W al tijd zeer klein.

Echter omdat F(jW) naar 1Au~1 gaat

(8- 15) .

Naast het oscillator signaal met f'requentie W , vinden we
o

nog twee zijbanden met f'requentie W 0-2W en W0+2 W •

De verhouding van "de amPlitudes van de zijbanden tot die van

het gewenste signaal wordt nu gegeven door:

type 1 f'il ter

amplitude zijband

amplitude draaggolf'

type 2 f'il ter

ampli~de zijband

amplitude draaggolf'

2
W

'"= ~ W/ 4W =~ W / Wn

(8-16)

(8- 1 7)
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Het frequentiespectrum van het veo signaal ziet men in

fig. 8.-7:

,,_ c.... :

! .,,---+., I .

fig. 8.-7
freq.spectrum
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~ De zenders.

De verschillende zenders die in dit systeem gebruikt worden

waren:

FSK zender op 12,0832 MHz

FSK zender op 14,9504 MHz

FSK zender op 18,2272 MHz

EM zender ;op 22 MHz

een zender in basisband ligging

De verschillende waarden voor hat deeltal N, de oscillator

frequenties f O van de veo's en de afstemfrequenties van de

verschillende kringen, met bijbehorende component waarden,

staan beschreven in hoofdstuk 9.3.

Achtereenvolgens behandelen we een datazender op een draaggolf

frequentie van 18,2272 MHz. en een spraakzender op 22 MHz ••

We gaan ui t van een Baudrate van 6,4 k Baud.
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9.1 De data zender

Een blokschema van een data zender vindt men in fig. 9.1-1.

HFPD LF veo ~ u/i,-
~

:2 :N - A/U

l

f'r

Data

fig. 9.1-1

data zender

Hierbij kunnen we de volgende bouwstenen onderscheiden:

- de PLL met deler

het bandfil ter ~

- de spanning/stroom"omzetter u/i

9.1.1 De PLL met deler.

In fig. 9.1-1, ziet men een tweedeler. Deze dient ervoor

om de negatieve pulsen van de N deler om te vormen naar

symetrische blokken, nodig voor de fasedetector.

om een frequentiestap in de veo te realiseren, laten we

de deler N varieren tussen 44 (data "Oil) en 4.5 (data"1").

Voor een type 1 filter en een type 2 filter (*ciEd/N~>Wn/2~ )

vonden we voor de genormeerde frequentierespons de volgende

karakteristieken, fig. 9.1.1-1.

Algemeen geldt dat:

=
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ganormeerde freq.

response

stellen we nu dat de'veo frequentie binnen 5% van zijn

eindwaarde moet zitten met t=60psec. (dit is binnen t
periodetijd van de Baudrate) dan vinden we voor beide

karakteristieken:

W t ...........5 met~=0,707. Hieruit voIgt dat:n 0"

W = 8,3. 10 4 rad/sec.n '.
Omdat bij een type 2 filter niet voldaan kan worden aan de

relatie KoKd/2N» Wn /2S (7,9. 10
4 'f S,8.10

4) __en de~e geen

voordelen biedt, passen we een type 1 filter toe.
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Hiervoor vinden we dus:

w =8,3. 10 4rad/sec.
n -5

't 1 =1.10 sec.

Hieruit voIgt dat: e =7,7 nF en ~ = 0,55. R1=1k3

Nemen we voor de capaciteit 6,6 nF dan vinden we

pulsen N
LJi, delerU

I r-jpulsen 2
L-.__-----I !

rdeler

f
r---_.......[

Om te voorkomen dat we fase sprongen krijgen in het veo
signaal, moeten we er voor zorgen dat de da~a stabiel is

tijdens de negatieve pulsen van de N deler.

Dit kunnen we bereiken door de overgangen van de data in

fase te laten verlopen met de referentie-frequentie.

Zie fig. 9.1.1-2.

~X,-- ---,CldatB;

...."'--------~---:::::.' fi g. 9. 1 • 1-2
data stabiel /'

stabiliteits

criterium

Bekijken we de uitgang van het loopfilter met een stap van

N=45 naar N=44, dan moet het volgendeblijken: fig.9.1.1-3.
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" "/

data

N=45
\I ttJ-------....
~

" "o

I

I

~'60 Jlsec ....

fig. 9. 1 • 1- J

stapresponsie

Een foto van deze stapresponsie ziet men in fig, 9.1.1-4.

fig. 9.1. 1-4
stapresponsie

640 Baud
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We zien hieruit dat de veo frequentie binnen 70 p sec.

op zijn eindwaarde zit.

Tevens blijkt hieruit dat de demping nog iets te groot is.

Deze kunnen we niet meer verkleinen, omdat anders de

acquisitietijd te lang wordt.

Met vergelijking (8-16)

vonden we voor de verhouding van de amplitude van de zijbanden

tot die van het gewenste signaal dat:

amplitude zijband / amplitude draaggolf = -13dB

Een foto van het veo signaal ziet men in fig. 9.1. 1-5._

fig. 9.1.1-5
veo spectrum
10dB/div
O,,5MHZ/div

Hieruit blijkt dat de amplitude van de zijband -25dB is t.o.v.

het gewenste signaal.

Dat de berekende en gemeten waarden niet met elkaar overeen

komen, komt doordat de som frequentie (2f i toch nog sterker
r

gedempt wordt door afwijkingen in e,KO,Kd e~~
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Een foto van het FSK spectrum achter de veo ziet men in

:rig. 9. 1 • 1-6 •

fig. 9. 1 • 1-6

FSK spectrum

10dB/div

O,.5MHZ/div

6400 Baud

Het schema van de PLL met deler ziet men in fig. 9.1.1-7.

Door de ingangen dO ~/m d
7

aan aarde of +5V te leggen,

kunnen we het deeltal N instellen. Het deeltal N moeten

we met 1 verlagen omdat de deler tot nul aftelt en dan een

puIs afgeeft.

d
7

d 6 d
5

d 4 d
3

d 2 d 1 dO
0 0 0 1 1 1 0 D D= data van zender op 12,0832MHz.-
0 0 1 0 0 D D D D= data van zender op 14,9504MHz.

0 0 1 0 1 D D D D= data van zender op 18,2272MHz.
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.2~ J.• 2 Het band£ilter.

De uitgangsspanning van de veo is een blokvormig signaal,

met een top-top waarde van 1V.

Gaan we nu terug naar fig. 9.1.1-5, dan zien we dat de zij

band bij 14,9504 MHz., ± 50 dB. verzwakt is t.o.v. de grondgol£.

We ~llen een verzwakking van minstens 60 dB. realiseren

omdat:

een ontvanger op dit signaal zou kunnen locken

hogere harmonische van de grondgol£ onderdrukt ~llen

hebben.

Daarom moeten we dit veo signaal £ilteren met behulp van een

band£ilter-op 18,2272 MHz.

Wanneer we het FSK signaal onverzwakt ~llen doorlaten, dan

moet de bandbreedte van dit filter ongeveer 1 MHz. zijn.

We kunnen nu stellen dat de kwaliteits£actor van de kring is:

Qk' = 18 ,2272 ~ 18
r~ng 1

Om de kring niet te belasten, plaatsen we achter dit filter

een source follower.

Een schema van dit filter ziet men in fig. 9.1.2-1

+12V

J308

f'ig. 9. 1 .2-1
bandf'ilter



De waarde van de capaciteit C, wordt bepaald door:

Dit is al een eerste filtering van het VCO signaal.

De kwaliteitsfaktor van de spoel , met een zelfinduktie

van 2,2 pH ligt tussen 60 en 150.

Een meting van Q als funktie van de frequentie, ziet menspoel
in bijlage 7

We rekenen verder met een Q I van 60. Dan geldt voor despoe
parallel- weerstand van deze spoel:

1

= (L1 I c1 )2 • Q Ispoe

Omdat Qk. = 18, voIgt hieruit dat: R1 = 6,8 kD
r~ng

We vinden nu met R x (= R1 II R ) en Z de impedantie van dep p
kring, dat de versterking gegeven wordt door:

SZ
~f=

1+ SRe

Waarbij Z=
R X

P met

Bij de afstemfrequentie geldt nu:

SR x

~f = P = 3
1 + SRe

met R = 680Q en I O = 0,5 rnA ••e

De extra verzwakking die we kunnen realiseren is + 15 dB ••
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9.1.3 Spanning/stroom omzetter.

Omdat de posten, zoals kantine, botenhuis en centralepost op

ieder punt van de kabel aangesloten moeten kunnen worden en

deze de karakteristieke impedantie aanpassing niet mogen

verstoren, wordt stroomsturing toegepast.

Hierbij wordt de schakeling, welke door onderstaand schema

wordt weergegeven, toegepast.zie fig. 9.1.3-1.

, +12V

i c S,...
~ . 47n j i~

II .-!
H.F.

330 330

~
t-

BFY90[..::t

A/U

...
fig. 9.1.3- 1

u/i omzetter

De A/U ingang van deze schakeling maakt het mogelijk om de

zender op commando van de pP aan en uit te schakelen.
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i
Voor de overdracht u vinden we:v.

~

i
u

v.
].

= S

2+ 2SRe

met Re = 56~ en I O = 25 mA.dus s~o,4 A/V

wordt dit i 1 1
.2!...~ = - A/V
v. 2R 112

]. e

De stroomovername karakteristiek van de verschilversterker

ziet men in fig 9.1.3-2

fig. 9.1.3-2
stroomover
name karakte~

rlstiek.

Daar we de kabel karakteristiek afsluiten ~den we:

tesamen met

~f =3 vinden we
i

u
v c

= 1/112 A/V met zO:= 75,D.
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Een fete van het veo signaal achter het filter ziet men in

fig. 9 .1.3-3

fig. 9.1.3-3

veo spectrum

10dB/di~ 0,5MHz/div.

Een fete van het FSK signaal achter het filter ziet men in

fig, 9.1.3-4

fig. 9.1.3-4
FSK spectrum
10dB/div 0,5MHz/div
6400 Baud
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De HF stroom die deze schakeling moet leveren hebben we

vastgelegd op ongeveer10 mA top waarde.

Indien nodig kunnen we deze stroom nog varieren, door de beide

emitterweerstanden en de stroom I O te veranderen.

Voor een compleet schema van de datazender zie bijlage

Een foto van het HF FSK signaal op de kabel, waarblj aIleen de

clock is ingeschakeld, ziet men in fig. 9.1.3-5.

fig. 9. 1 .3-5
HF signaal met clock
350mV
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9.2 De spraak zender.

Een blokschema van de spraakzender vindt men in fig. 9.2-1.

PLL-,
I

Ierschilversterke
------~--- + ------ ----1---r-=-=-o:l

~----t dynami ek VC

microfoon

:compressie

A/ti

fig. 9.2-1
spraakzender

Hierbij kunnen we de volgende bouwstenen onderscheiden:

de PLL schakeling

- de versterker A

het bandfilter ~

de spanning/stroom ornzetter u/i
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9.2.1 De PLL schakeling

Het is mogelijk de fasedetector tot verschil-versterker om te

vormen door de eraan voorafgaande limiter volledig scheeft te

zetten ( pen 6 te aarden).

Uitgaande van KO = 2Tt.l ,8.106 rad./mVsec.

leidt dit tot de conclusie, dat er tussen pen 4 en 5 van het

IC, een weerstand van 100 aangebracht dient te worden om

de maximale frequentiezwaai van de VCO te beperken tot ongeveer

280 kHz ••

Een condensator van 120 nF parallel aan deze weerstand zorgt

ervoor dat de bandbreedte van de verschil-versterker beperkt

wordt tot 7,5 kHz.

De dynamiek compressie van het modulatiesignaal welke nodig

is om de lock range van de ontvanger niet onpraktisch groot

te laten worden, wordt gerealiseerd door gebruik te maken van

de niet lineaire overname karakteristiek van de verschil

versterker.

Zolang het ingangssignaal van de verschil-versterker voldoet

aan u. <. 0,6 u , waarbij u die ingangsspanning is waarbij
~n max max

door ~en der beide transsistoren van de verschil-versterker

95% van de stroom van de bijbehorende stroombron loopt, dan

geldt bij zeer goede benadering dat de versterker in zijn

lineaire gebied werkt.

Er treedt dan nog geen dynamiek compressie Ope

De versterkingsfactor van de LF versterker dient dus zodanig

afgeregeld te worden, dat u. voor spraaksignalen van normale
~n

sterkte, aan boverstaande relatie voldoet. De frequentiezwaai

bedraagt dan ~ 170 kHz. In fig. 9.2.1-1, is de PLL schakeling

met de NE564 weergegeven,



. f'ig. 9.2.1-1

PLL schakeling·

8

r--"-r---+ 7
6
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+ v

5-
°T.... ~

1 10

5 12
~ 0 ~

~
0 0 co 0
C\l .... .... ........ 4 13

NE564
3 1 1

9.2.2 De versterker.

De laag£requent versterker bestaat uit een eenvoudig verster

ker trapje met een instelbare versterkings£actor.

Het schema van deze micro£oonversterker is in £ig. 9.2.2-1

weergegeven.

1ke;

micr.

+5V

£ig • 9. 2 .2-1

LF versterker
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9.2.3 Het bandfilter.

Dit filter is identiek aan het bandfilter in de data zender,

alleen ligt nu de afstemfrequentie op 22 MHz.

9.2.4 De spanning/stroom omzetter.

Hierbij is er geen verschil tussen die van de data zenders en

die van de spraak zender.

9.3 Samenvatting van de zenders.

Hierachter volgt een tabel voor de verschillende waarden

voor de weerstanden, capaciteiten en spoelen, de type

transistoren, Ie's en het deeltal N. Ook kunt U hierachter

de complete schema's vinden.



41

W'eerstanden tabel voor de data zenders ui.tgedrukt i.n ohm's.

N=29 N=36 N=44

12,0832 MHz 14,9504 MHz 18,2272 MHz

Rl 56 56 56

R2 330 330 330

R3 33 33 33
R4 15k 15k 15k

R5 56 56 56

R6 330 330 330

R7 3k3 3k3 3k3

R8 10k 10k 10k

R9 150 150 150

Rl0 6k8 6k8 6k8

Rll 330 330 330

R12 3k3 3k3 3k3

R13 6k8 6k8 6k8

R14 330 330 330

R15 lOOk lOOk lOOk

R16 lk lk lk

R17 680 680 680

R18 lOOk lOOk lOOk

R19 18k 18k 18k

R20 lk lk lk

R21 lk lk lk

R22 10 10 10

R23 lk2 lk2 lk2

R24 2k2 2k2 2k2

R25 100 100 100

R26 10k 10k 10k

R27 lk lk lk

R28 lk lk lk
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Capaciteit waarden tabel voor de data zenders uitgedrukt in F.

N=29 N=J6 N=44

12,08J2 MHz 14,9504 MHz 18,2272 NHz

Cl 47n 47n 47n

C2 47n 47n 47n

CJ 10p 10)1 10p

c4 100n 100n 100n

C5 0,1p 0,1p 0,1p

c6 0,1p 0,1p 0,1p

C7 2200p 2200p 2200p

C8 68p J9p 22p

C9 4,7p 4,7p 4,7p

C10 100p 100p 100p

C11 JJn JJn JJn

C12 5-15p 5-15p 5-15p

C1J 2200p 2200p 2200p

c14 0,1p 0,1p 0,1)1

C15 100n 100n 100n

C16 10p 10p 10p

C17 47p JJp 27p

C18 0,1 }l 0,1p 0,1p

C19 0,1p 0,1p 0,1p

C20 JJp. JJp JJp
C21 100n 100n 100n

C22 0,1p 0,1p 0,1p

C2J 2x6,8n 2x6,8n 2x6,8n naar aarde

c24 JJp JJp JJp
C25 0,1p 0,1p 0,1p

c26 100n 100n 100n

C27 0,1J.l 0,1]1 0,1p

C28 0,1p 0,1]1 0,1p



Indukt~v~te~t waarden voor de data zenders u~tgedrukt ~n H.

N=29 N=J6 N=44

12,0832 MHz 14,9504 MHz 18,2272 MHz

L1 1m 1m 1m
L2 2,2p 2,2p. 2,2p.

Transistoren tabel voor de data zenders.

T1 BFY 90

T2 BFY 90

T3 BF 494

T4 2N4124

T5 J 308

T6 BFY 90

Diode

D1 1N4148

IC' 5

±C11 NE 564

IC2 74LS7J

IC3 74LS19J

Ic4 74LS193
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Tabel voor de spraakzender op 22MHz.

weerstand capaciteit induktiviteit

ohm' 5 Fara,d' Henry

R1 56 C1 47n L1 1m

R2 JJO C2 47n L2 2,2Jl

RJ JJ CJ 10J.1

R4 15k c4 100n

R5::56 C5 0,1p

R6 JJO c6 0,1p

R7 JkJ C7 2200p

R8 10k C8 22p

R9 150 C9 4,7p

R10 6k8 C10 100p

R11 JJO C11 JJn

R12 JkJ C12 5-15p

R1J 6k8 C1J 2200p

R14 JJO c14 0,1J.1

R15 100k C15 100n

R16 1k c16 10p

R17 680 C17 10p

R18 100k C18 18p

R19 18k C19 0,1p

R20 1k C20 100n

R21 1k C21 120n

R22 100 C22 10).1

R2J 1k C2J 100n

R24 1k c24 1Jl

R25 22k C25 120n

R26 100k c26 JJp

R27 10k C27 100n

R28 100k C28 68n

R29 2k C29 220p.

RJO 22k

RJ1 1k5

RJ2 10



Trans~storen tabel voor de spraakzender.

Tl BFY 90

T2 BFY 90

T3 BF 494

T4 2N4124

T5 J308

T6 BFY 90

T7 2N4124

T8 2N4124

Diode

Dl lN4148

IC

ICl NE 564
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10. De ontvangers.

De verschillende ontvangers die gebruikt worden zijn:

FSK ontvanger op 12,0832 MHz

FSK ontvanger op 14,9504 MHz

~'SFSK ontvanger op 18,2272 MHz

FM ontvanger op 22 MHz

- een ontvanger voor de basisband.

De verschillende waarden voor de weerstanden, capaciteiten

en spoelen, de type transistoren en Ie's, staan beschreven

in hoof'dstuk 10.3. Ook de complete schema's zijn merin te

vinden.

Een moeilijkheid die zich manif'esteerde was een grote demping

van de kabel (± 32 dB) en h~e zo een betrouwbare ontvangst

te realiseren.

De situatie is alsvolgt:
ontvanger

18,2272MHz

zender
18,22'(2MHz

350mV

zender
14,9540MHz

350mV
Op de 2000m post is van het FSK signaal van de zender op

18,2272MHz: nog maar -40dB over. t.o.v. de 0 meter post.

Dit signaal moet gedetecteerd kunnen worden, terwijl hier

nog een FSK zender op 14,9504-MHz zendt.
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Voor het berekenen van de signaal-stoor verhouding van de

ontvanger tip £4J zonder ingangs£ilter, gaan we uit van de

meest ongunstige situatie:

- 3 signalen met een vermogen van 375mW

( i u
2

.Z0/2)

- 1 signaal met een vermogen van 3,75mW

(t.g.v. demping kabel + a£takkingen +

T-st~en)

Zi e £ig • 10 •- 1

fig. 10.-1

vermogens spectrum

Stel de gehele band. Hi is gevuld met deze kanalen en stel

Pn is het stoorvermogen van 1, 2 en 3 en P s het

signaal vermogen van 4.

Met deze gegevens vinden we:

SNR.= P /p = 1/300
~ s n

Een algemeen gegeven is dat de signaal-stoor-verhouding aan

de uitgang van de £asedetector minstens 4 moet zijn. Hiermee

kunnen we de maximale stoorbandbreedte van de ontvanger

berekenen:

•
2

1/300 (24-12 ) .106

4.2

3= 5.10 Hz •

Nemen we nu ~ = 0,7, dan geldt dat: BL =0,5W n·
4

Hier volgt weer uit datW n = 1.10 rad/sec.
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Het vanggebied van de PLL kan nu met dit gegeven berekend

worden:

6 W L=2 S W =1,4 w -n n
41,4.10 rad/sec.

Tevens mag geen enkele PLL op een ernaast gelegen kanaal

locken. Voor het houdbereik geldt:

Hieraan is voldaan.

Rekening houdend met de zwaai (2f ) van het FSK signaal van.
r 6

de zender, geeft dit voor de ontvangerw =2,5.10 rad/sec.n
Detectie is niet mogelijk omdat SN~ = 1/62,5

We zullen nu filtering moeten gaan toepassen.

Achtereenvolgens bespreken we een dataontvanger op een

draaggolffrequentie van 18,2272MHz. en een spraakontvanger

op 22MHz.
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10.1 De data ontvanger.

Een blokschema van een data ontvanger ziet men in fig. 10.1-1.

- -
I PLL

Data.-------tJr t-----

FSK LF

£i.g. 10. 1-1
data ontvanger

Hierb~ kunnen we de volgende bouwstenen onderscheiden:

- de PLL schakeling

- het ingangsfilter ~

10.1.1 De PLL schakeling.

Om de PLL schakeling te dimensioneren gaan we uit van

vergel~king (8-8).

Met w:: =411: 204,811l03 rad./sec. en ~ ~, 707
n

vinden we: ~2= 4,6.10-7sec.
-6

1; 1= 1,2. 10 sec.

- R2 = 460S'"2

- C = 1nF
R1=1k3

In fig.10.1.1-1 vindt men het schema van de PLL schakeling.
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10.1.2 Het ingangsfilter.

Stel het ingangssignaal van de PD is:

Vi+Vk=vi sineW i t+Qi )+vksin(Wk+Qk)

Vi is het gewenste signaal ~n Vk het stoor signaal, met als

voorwaarde dat vi en v k kleiner zijn dan 6Omv. dan is Kd
af'han:_.kel:fjk van de ingangsspanning.

Het uitgangssignaal van de VCO kunnen we met behulp van

Fourierontwikkeling schrijven in:

4v
(2n+1)

Hiermee vinden we voor het signaal achter de fasedetector:

+

0" v.v
( L :L

""= 0 (2n+ 1 )

eo., v.v

!;o (~n+ 1 )

OQ vkv

1 0 (2n+1 )
c>o vkv

!~O (2n+1 )

cos

cos

cos

cos

«2n+1)wot~.t-~.)
:L :L

«2n+1)Wot~.t+Q.)
:L :L

v =2

r e is de emitterweerstand van Q
13

en Q14 in de dubbel ge

ballanceerde modulator van de NE564.

In lock geldt: W O= Wi

Omdat het FSK signaal op 18,2272MHz, met een amplitude van

3,5mV'zoals uit de inleiding blijkt, niet in het bereik van de

limiter ligt, moeten we dit signaal ongeveer 30dE versterken,

zonder het FSK signaal op 14,9504MHz te versterken.

Omdat de minimale hysterese van de Schmitt-trigger in de

NE564, rekening houdend met de DC retreiver, 100mV is,

en we bij een frequentiezwaai van 409,6 kHz uitkomen op een

V
d

waarde van 13Omv, voIgt hieruit dat de amplitude Vk van



het signaal met verschilf'requentie W0-Wk~3MHZ,

kleiner moet zijn dan ± 15mV. Hieruit voIgt dat:

SN~ = vi/vk groter dan 18dB.

Dit in tegenstelling tot de 4dB welke we eerst veronderstelden.

We moeten een extra demping van 20dB toevoegen, omdat

Wn=2n.409,6.103rad/sec.

De totale demping van het signaal op 14,9504MHz moet dus

30+20=50dB zijn t.o.v. het signaal op 18,2272MHz.

Bekijken we nu het spergebied van capacitief' gekoppelde

kringen zie f'ig. 10.1.2-1

--4 ~ -_-------------4t--~--_-__-

Node 1

• General fonn of capacitive coupled resonator filter.

Het volgende moet nu gelden:

Node n

f'i g • 1O. 1 .2-1

capacitief'

gekoppelde kringen

A = = = 6,25 = 0
s - passband 0,8MHz

stopband 5MHz
zie f'ig.l0-l

Uitgaande van bijlage 8 , kunnen we zeggen dat we minimaal

6 capacitief' gekoppelde kringen moeten toepassen. Maar dit

zou leiden tot een omvangrijke af'regelprocedure.

Door gebruik te maken van 2 capacitief' gekoppelde kringen en

2 zuig-kringen kunnen we een stopband verzwakking van 60dB

realiseren.
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Allereerst gaan we uit van de 2 capacitie£ gekoppelde kringen.

We vinden dan met A =6,25 een stopband verzwakking van 25dB.
s

Maken we nu gebruik van de vergelijkingen van WILLIAMS (lit.9)

dan vinden we: CXy=Kxy·cnode

0, = Cnode ,-C'2

°2 = Cnode2-C12
Qbp= f'0/BW_ 3dB

waarbij elke node a£gestemd is op £0 wanneer de anderen kort

gesloten zijn. Qbp is de overall Q.

Gaan we nu uit van een Butterworth karakteristie~ dan vinden

we met bijlage9 en 10 en QbP=18,22 72/0,8 =22,8 dat:

Ql=1,414

Q2=1,414

k 12= 0,707

dit zijn constanten die gegeven

zijn voor de verschillende

type filters.

Met bovengenoemde vergelijkingen vinden we:

Q1= 32

Q2= 32
-2K12= 3,1.10

Met L= o,47pH vinden we:

Hieruit voIgt dat C1 =C2 =157pF

Door de 2 capacitief gekoppelde kringen in de collector

leiding en 2 zuigkringen in de emitter leiding van een

transistor te plaatsen, vinden we het volgende schema:

£ig. 10.1.2-2
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Voor de impedantie Z van de twee in serie geschakelde zuig

kringen vinden we:

z =
R X

·1)
+

R
X

2

, +j ~ , , +j S'"2 2

met R, x = R, / /Rp ' en R2x = R2/ /Rp2
S'"2, = Q,13, enr2 2 = Q2 ~2

Hierbij zijn Rp , en Rp2 de impedanties van de spoelen zelf.

Zorgen we'er nu voor dat
1

(f,.f2 )~ = f
J

waarbij

f, = '4,9504 MHz

ff 2 = 22,2 MHz.

en f
J

= '8,2272 MHz, dan vinden we

Voor de impedantie Z vinden we dan:

Z =
2R

=
2R

'+ S'"2
2

bij f = f
J

met R, x = R2x = R = J kQ, Q, = - S'"2 2 =0 en Q = 60

v:i.nden we:' 1

Bij de frequenties f, en f 2 is de impedantie
-7

Z = J kS'"2

Hiermee kunnen we dus een stroomdemping realiseren van 49 dB.

In to.taal zou diteen stopband verzwakking geven van:

25 + 49 = 74 dB.

Door de capacitieve koppeling van basis naar collector en

omdat we zijn uitgegaan van een ideale emittervolger,voor

de berekening van de stroomdemping, vinden we geen 74 dB

maar ongeveer 60 dB.

Een meting van de frequentie karakteristiek van d±t filter

vindt men in bijlage "
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We gaan nu uit van de situatie dat een signaal op 14,9504MHz.

en op 18,2272MHz. even sterk op de kabel aanwezig zijn.

We gaan het aignaal op 18,2272MHz. met 40dB verzwakken,en dan

vinden we achter het ingangs-filter het volgende frequentie

spectrum fig. 10.1.2-3. Deze 40dB demping bleek de maximale

verzwakking van het FSK zendsignaal te zijn, zonder dat de

ontvanger uit lock viele

fig. 10.1.2-3

freq. spectrum

achter het filter.

40dB/div.

1MHz./d±v.

Voor dit filter, zonder de verschilversterker en zonder de

source follower aan de ingang, hebben we een programma geschreven

om het filter met Spice door te rekenen.
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Het bleek nu, door alle kringen dezelfde kwaliteitsfactor

Q=60 teO geven, dat aan de eis van minimaal 50dB verzwakking

te beantwoorden is.

In bijlage 12 ziet men de doorlaatkarakteristiek van dit

filter met:

C12 =4pF

j3 =50 }
C =0,6pFre
C = 1pFc
V1 =5mV

transistor

gegevens

Dit ga~ een passband van O,)MHz. en een stopband verzwakking

van 85dB.

In bijlage 1J ziet men de doorlaatkarakteristiek met:

gegevens

transistor

Dit gaf een

van 79dB.

C12 =10pF

: :~:~PF}re
Cc =1pF

V1 =5mV

passband van 1,JMHz. en een stopband verzwakking

Omdat we zijn uitgegaan van dezelfde weerstanden in de kringen

(R1 R2 R
J

R4 ), is de piek bij 18,56MHz. niet even hoog als die

bij 17, 6.5MHz ••
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10.2. De spraak ontvanger.

Een blokschema van de spraak ontvanger ziet men in fig. 10.2-1.

akI --t" I s pra
I """ I

- ~~ PD LF veo f--

I
nt,

1

fig. 10.2-1

spraak ontvanger

Ook h~erb~ kunnen we de volgende bouwstenen onderscheiden:

- de PLL schakeling

- het ingangsfilter ~

- een laagdoorlaatfilter ~

10.2.1 De PLL sChakeling.

Om de PLL schakeling te dimensioneren gaan we uit van

vergel~king (8-8).

MetW n =21t 400.103 rad./sec. en~ = 0,707

vinden we: - i
2
= 4,7~10-7sec.

- ·-6
- 't 1= 1,3.10 sec.

- R2 = 4700

- e = 1nF
R1=1k3

In fig. 10.2.1-1 vindt men het schema van de PLL schakeling.
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10.2.2 Het ingangsfilter.

Dit filter is identiek aan het filter in de data ontvangers.

De zuigkringen staan nu afgestemd op 18,2272 MHz voor ~et

liri3er kanaal en op 24,1946 MHz voor het rechter kanaal.

De kritisch gekoppelde kringen suaan afgestemd op 22 MHz

(FM draaggolf).

10.2.3 Het laagdoorlaatfilter

De ui tgangsspanning van de versterker in de NE 564 is

2 IT /KO~ 0,55 mV/kHz.

Het laagdoorlaatfilter is een zgn. Chebys heY filter, met

een pass-band ripple van + 1dB en een kantelfrequentie van

7,5 kHz. Zie fig. 10.2.3-1.
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+5V

W spraakL---+-if
,

f'ig. 10.2.3-1

laagdoorlaarf'ilter.



10.3 Samenvatting van de ontvangers.

Hierachter volgt een tabel voor de verschillende waarden voor

de weerstanden, capaciteiten en spoelen, de type transistoren

en Ie's. Ook kant U hierachter de complete schema's vinden.
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Weerstanden tabel voor de data ontvangers uitgedrukt in ohm's.

12,0832MHz 14,9504MHz 18,2272MHz

Rl 10k 10k 10k

R2 2k2 2k2 2k2

R3 100 100 1 100

R4 lk2 lk2 lk2

R5 10 10 10

R6 330 330 330

R7 lk lk lk

Rll lk lk lk

R12 2k2 2k2 2k2

R13 lk lk lk

R14 10k 10k 10k

R15 10 10 10

R16 lOOk lOOk lOOk

R17 10 10 10

R18 afbankelijk van Q van de spoel

R19 afbankelijk van Q van de spoel

R20 afbankelijk van Q van de spoel

R21 330 330 330

R22 afbankelijk van Q van de spoel

R23 330 330 330

R24 10k 10k 10k
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Capaciteit waarden tabel voor de data ontvangers uitgedrukt

in F.

12,0832MHz 14,950SMHz 18 ,2272MHz

C1 33p 33p 33p
C2 100n 1000 1000

C3 10p 10p 10p

c4 22p 18p 18p

C5 0,1p 0,1p 0,1p
c6 100n 1000 1000

C7 +R 1n 470 1n 470 1n 470

C-t1 33}l 33p 33]-1
C12 1000 1000 100n

C13 100n 100n 100n

c14 100n 100n 1000

C15 350p 230p 157p

c16 af'hankelijk van tolerantie

C17 350p 230p 157p

C18 af'hankelijk van tolerantie

C19 10p 10p 10p

C20 22p 22p 22p

C21 22p 22p 22p

C22 240p 166p 114p

C23 af'hanke1 ijk van tolerantie

c24 22p 22p 22p

C25 680p 680p 680p

c26 580p 370p 240p

C27 af'hankelijk van tolerantie

C28 22p 22p 22p

C29 22p 22p 22p

C30 220p 220p 220p

C31 100n 100n 100n

C32 33p 33]1 33p
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Induktiviteit waarden voor de data ontvangers uitgedrukt in H.

12,0832NHz 14,9,o4MHz 18,2272MHz

Ll o,47p O,47-P o,47p
L2 O,47}! o,47p o,47p.

L3 o,47p. O,47-p o,47p
L4 o,47-p o,47p. O,47p.,

Transistoren tabel voor de data ontvangers.

T3 2N4124

T4 2N4124

T5 J308

T6 J308

T7 BFY90

T8 J308

IC' 5

ICl NE 564
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Tabel voor de spraak ontvanger op 22MHz.

weerstand capaciteit induktiviteit

ohm's Farad Henry

R1 100. C1 1)1 L1 0,47)1

R2 2k2 C2 6,8n L2 0,47p

R3 10k C3 1,8n L3 0,47p

R4 10k c4 22p L4 0,47?

R5 2k2 C5 33u

R6 150 c6 100n

R7 47k C7 33n

R8 10 C8 18p

R9 1k C9 47p.
R10 1k C10+R= 1n+470

R12 2k2 C11 33p
R13 1k C12 100n

R14 10k C13 100n

R15 10 c14 100n

R16 100k C15 110p

R17 10 c16 af'hankelijk van tolerantie

R18 af'h. Q spoel C17 110p

R19 af'h. Q spoel C18 af'hankelijk van tolerantie

R20 af'h. Q spoel C19 22p

R21 330 C20 22p

R22 af'h. Q spoel C21 22p

R23 330 C22 93p

R24 10k C23 af'hankelijk van tolerantie

c24 22p

C25 680p

c26 166p

C27 af'hankelijk van tolerantie

C28 22p

C29 22p

C30 220p

C31 100n

C32 33p



71

Transistoren tabel voor de spraak ontvanger.

T1 2N4124

T2 2N4124

T3 2N4124

T4 2N4124

T5 J308

T6 J308

'£7 BFY90

T8 J308

IC' 5

IC1 NE 564
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11. Probleemstelling i.v.m. synchronisatie.

In de eerste instantie hadden we f apart op de kabel gezet,
r

zodat aIle zenders gelockt zaten. De ontvangers daarentegen,

zijn niet kontinue in lock omdat deze niet steeds een signaal

ontvangen .• Ze kunnen dus t.g.v. de temperatuur wegdriften.

Op een bereik van OoC tot 70 0 C geeft dit een frequentiedrift

van ~ O,SMHz. Dit hield in dat er een apart filter voor f
r

in de ontvangers nodig was. Door nu £ niet apart op de
r

kabel te ~etten maar gecodeerd op de zender van 14,9504MHz,

hebben we dit filter niet nodig.

Een tweede punt was dat de startpost in eerste instantie met

aIle tussenposten was verbonden. Dit hield in dat de tussen

posten nog een ontvanger op 12,0832MHz nodig hadden.

Ook van dit idee zijn we afgestapt. Alles verloopt nu via de

centralepost:

De startpost zendt nu een startsignaal naar de centralepost

en deze brengt d~t signaal over naar de baanposten via de

zender op 14,9504MHz. Dit wordt gerealiseerd door aIle

posten ~~n-zelfde algemeen adres te geven waarop ieder

eender reageert.

De startpost heeft geen directe verbinding meer met de

tussenposten en moet dus ook opgeroepen kunnen worden. Hiervoor

is ook een ontvanger op 14,9504MHz en een zender op 18,2272MHz

nodig.

Door een bijzondere vorm van codering toe te passen, kunnen we

een clocksignaal op de kabel zetten waarop de ontvangers locken.

Tevens kunnen we tegelijkertijd data overzenden.
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12. Bljzondere vorm van codering.

Om de ontvangers kontinue ~ lock te kunnen laten, hebben

we een signaalvorm nodig waarbij we tevens data kunnen over

zenden.

Een manier hiertoe werd gevonden door een clocksignaal op

de kabel te zetten, met daar tussen in het datasignaal.

Zie fig. 12-1.

JU---'ULJ---'JU---UL" I I I I

'I 'I 'I-- -- --
clock, data

Fig.12-1

Codering

Uit dit gecodeerde signaal kunnen we de volgende grootheden afleiden:

referentiefrequentie f. r
100Hz pulsen voor de tijdwaarnemin~

de Baudrate

16x de dataclock frequentie (nodig voor de UART)
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Codering aan zendzijde.

Stel we hebben 2x de clock-frequentie ter beschil~ing,

dan kunnen we deze codering volgens fig.12.1_1 samenstellen.

1

+ data

2.

fig. 12.1-1

codering +

signaalvonnen

We dienen er wel rekening mee te houden dat f C1 vertraagd

is t.o.v. 2.fC1 • Dit houdt in dat we 2.fC1 extra moeten

vertragen door buffers toe te voegen.

2.fC1 wordt afgeleid uit de kristaloscillator met een

frequentie van 1.638.400 NHz.

Wanneer er geen data vanuit de DART te transporteren is, dan

is zijn uitgang hoog. Door nu een inverter achter de DART te

plaatsen, kunnen we aan de decodeerzijde de aanwezige PLL laten

locken op de clock.
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12.2 Decodering aan ontvangstzijde.

De decodering aan de ontvangstzijde gebeurt eigen1ijk in

omgekeerde vo1gorde dan aan de zendzijde.

We hebben a1s ingangssignaa1 de clock met daar tussen in

eventuee1 data.

Wanneer we hieruit 2.£C1 kunnen ha1en, dan zijn we terug bij

de codering aan zendzijde.

Wanneer we uit dit gecodeerde signaa1 f C1 ' £C1 en 2.£C1

kunnen ha1en, dan ziet dat er a1s voIgt uit, zie £ig.12.2-1

I r1 11--1 rI ~--I M 1--1 r1 "'-1 n 1--' n r-'
LJ L.! L...J L.J I...J LJ L...J L.! 1--1 l-! I...J ~ 1_

IC10Ck+

1 fdata

2·£C1

2£C1·1'C1 n n n n n rLJ1data

£ig.12.2-1

signaa1vonnen
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Door nu signaalvorm 1 toe te voeren aan de fasedetector van

de Me 4046, dan hebben we hiermee aIle gewenste signaal-

vormen.

Tevens kan f hieruit worden herleid.
r

Een schema hiervan ziet men in fig. 12.2-2

:1'
: r,

16xfCI

;16xdata
'clock

MC 4046

:2 ' :2

)-------i PD

data

1

...-----1 MM .....__

fig. 12.2-2

decodeer

echakeling

De monoetabiele multivibrator (MM) hebben we nodig om de

pulsbreedte van de datapulsen te verbreden en zodoende

geschikt te maken voor de DART.
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Ten gevolge van DC retreiver in de NE 564, ontstond er fase

jitter in het uitgangssignaal van de ontvanger.

Deze jitter was zodanig groot, dat het niet mogelijk was deze

met behulp van een passief of actief filter te verkleinen,

zonder dat de PLL af en toe uit lock valt.

Door gebrek aan tijd hebben we voor dit probleem geen op

lossing kunnen vinden.
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11. Synchroon/asynchroon data verkeer.

In de telecomrnunicatie zijn er verschillende vormen van data

verkeer:

- Tot asynchroon data verkeer hoort het start-stop data

verkeer.

- Synchroon data verkeer gebruikt geen start-stop elementen,

maar zenden hun bits als een "bit-straom" aequidistant

'uit.
In dit geval gebeurt de synchronisatie met behulp van:

- bitsynchranisatie

- karaktersynchranisatie, de zgn. Syn~Syntmethade

bloksynchranisatie

We hebben gekazen vaar het asynchrone data verkeer, omdat

deze verreweg de eenvaudigste is en we maar een kortstondige

informatieoverdracht hebben.

Een tijddiagram ziet men in fig. 13.-1

pariteitsbit
1e karakter

I

1
startbit

t __
1 It 2

--------------

stapbit

2e karakter
•

t
inter karak-

-_.- -

ter tijdvullinl§

fig.13.-1

tijddiagram
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~. De Baudrate.

Omdat de tellers ruim binnen 0,01 sec. geset moeten kunnen

worden, vinden we, in principe, 100 Baud voor de minimale

Baudrate. Dit kornt overeen met 1 bit per lOrn sec.

De werkelijke situatie is als volgt:

De startpost geeft een ~nkele startpuls naar de centralepost

(zie hoofdstuk 17). Deze verwerkt de puls en geeft een algemeen

adres naar de tussenposten en de finishpost, waarop de tellers

geset worden.

De tijden die nodig zijn voor de verwerking en .de transmissie

van de signalen, zijn in schema gebracht in fig. 14.-1.

i t 4
fig. 14.-1
tijdsverloop

klaarzetten

t

nodig om de startpuls over te zenden

voor verwerking van de puls en het kunnen

het algemeen adres

nodig om het adres te zenden

nodig voor herkennen van het adres en het setten

de tellers

,

3

,

t

t, , tijd

t 2 , tijd

van

- t
3

, tijd

t 4 , tijd

van

t l en t
3

worden bepaald door de Baudrate

t 2 en t 4 worden bepaald door de kristalfrequentie en het soft

ware pakket van de microprocessor.

Veronderstellen we dat t
l

+ t
3

» t 2 + t 4 , dan wordt d~totale

tijd volledig bepaald door de nauwkeurigheid waarrnee we willen

meten.
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In tegenstelling tot de startpuls (1 bit), is het algemeen

adres een patroon van 12 pulsen ( 1 stopbit, 8 databits,

1 pariteitsbit, 2 stopbits).

Tesamen gee£t dit 13 bits, en hieruit volgt dat de minimale

Baudrate 1,3 k Baud is ( 13/0,01).

Nemen we een ruimere grens hiervoor, dan vinden we 6,4 k Baud.

Deze niet gangbare waarde ontstaat door betrekking uit de

kristaloscillator zie hi'dst. 15.
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12. De kristaloscillator.

De kristaloscillator verzorgd de hele synchronisatie van

de zenders, de ontvangers, de Baudrate instelling, de clock

frequentie, de data Baudrate en de 100 Hz. pulsen voor de

tijdmeting.

Het schema van de kristaloscillator ziet men in fig. 15.-1

39p!
•
~

=::
~

0
120

0
0

f .::::t
C •

ex>
C""'I
\0 10M•

: 16

-
f =f /8r c

: 16

16x data
clock

=1.' /32c

:2

fig. 15.-1

kristal

oscil.lator

De kristaloscillator bevindt zich in de centra.lepost.
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.!.2.. De Int erf'ac e •

Ret start-stop verkeer kan vrij eenvoudig met een DART

( universele asynchrone ontvanger en zender) geschieden.

Gekozen is voor de SY 6551 van Synertek, omdat deze vrij

goedkoop is en universeel van aansluiting.

Dit is een 28 pen's Ie, dat rechtsstreeks op de AIM 6502

aan te sluiten is en werkt op interupt basis. Een schema

hiervan ziet men in f'igJ6.-1.Voor een gedetailleerde

beschr~ving zie bijlage 14

The SY6551 is an Asynchronous Communication Adap
ter (ACIA) intended to provide for interfacing the 6500/
6800 microprocessor families to serial communication

PIN CONFIGURATION

GND RIW

CSo ~2

cs, IRQ

RES D~

RxC De.

XTAL1 os,
XTAL2 DB4

m os,
CTS D~

TxD DB, ~

RNi
DTR 0110

~
RxD i5SR CS,

RSo DCD
RS.
RS,

RS, vee 1m

De.

DB,.

ORDERING INFORMATION

data sets and modems. A unique feature is the inclusion
of an on-chip programmable baud rate generator, with
a crystal being the only external component required.

TRANSMIT
CTS

CONTROL

TRANSMIT TRANSMIT
DATA SHIFT Til\)

REGISTER REGISTER

IRQ
STATUS INTERRUPT

DCO
REGISTER LOGIC

iiiii

RECEIVE
CONTROL

L- DTR

'-------------- RTS

Part No.

SYC6551
SYP6551
SYC6551A
SYP6551A

Packllgll

Ceramic
Plastic

Ceramic
Plastic

Clock Rate

1 MHz
1 MHz
2 MHz
2 MHz

f'ig. 16.-1, Block Diagram
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Dit IC is ook toe te passen bij de verschillende baanposten,

waar de uP 8749 H-5 van Intel wordt gebruikt.

Een beschrijving van dit IC vindt men in bijlage 15

In de proefopstelling is gebruik gemaakt van de DART

COM 8017 van standard Micro Systems Corporation, omdat

het IC SY 6551 een vrij lange levertijd had.
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11. Samenvatting van de informatieoverdracht.

1e vw

1000 m

DSB 4+

28-1

Omdat het mogelijk is de wedstrijdgegevens aan het begin van

een wedstrijddag in te voeren, gaf de Zuidelijke Roeibond o.a.

de volgende mogelijkheid:

wedstrijd

- wedstrijdnummer

finalejvoorwedstrijd

afstand

- deel~emers en baanverdeling 1. --------

2. Theta comb.

3. Orca 1

4. Okeanos

( DSB 4+ is Dames Senioren B,4 met stuurman

28 is het nummer toegekend aan een wedstrijd, 1 is hea tnr.

VW is voorwedstrijd).

Voor een beschrijving van de verl~gens van de Zuidelijke

Roeibond t.a.v. het" verloop van een wedstrijd met een

layout van de wedstrijdtijden, zie bijlage 16

Door nu ± 20 van deze wedstrijdgegevens van te voren in te

voeren, is het mogelijk om de wedstrijden kontinu te laten

verlopen.

Tijdens een scheepvaartpauze is het dan mogelijk om de

volgende wedstrijdgegevens in te voeren.

Stel er begint een wedstrijd met de gegevens die we

hiervoor hebben vermeld. Dan ziet het verloop er als voIgt
uit. (Dit kan een eerste aanzet zijn tot het schrijven van de

verschillende sUbroutines).
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De wedstrijd start.

De startpost zendt een startpuls naar de centrale.

De centrale herkent dit en geeft een algemeen adres door

naar de baanposten.

In de baanposten wordt dit adres vergeleken met het eigen

algemeen adres. Zijn deze gelijk, dan wordt een"tijdelijk tijd

buffer" geset en beginnen de "tijdelijke tellers" in de

baanposten op lietzelfde moment, met dezelfde tijd, te

lopeno

Als dit gebeurd is, begint de centrale met het pollen van

de baanposten. De startpost wordt als eerste opgeroepen en

deze zendt het wedstrijdnummer en het heatnummer uit van

de lopende wedstrijd.

De centrale gaat na of er 1,2 of J wedstrijden lopen en maakt

op het scorebord een block vrij voor de komende gegevens.

In dit geval is er maar 1 wedstrijd, block 1 wordt vrij

gegeven. Hierna zendt de centrale, post voor post, het spe

ciffeke adres uit, met daarachter de informatie betreffende

het wedstrijd- en heatnummer.

I Na dit uitgevoerd te hebben, schakelt de centrale over

naar het adres van de eerste baanpost op de 500 m.

Deze baanpost reageert hierop: - geen informatie over te

zenden

wel informatie over te

zenden.

In het eerste geval stuurt de baanpost zijn adres terug

met daarachter de informatie: ik heb geen tijden door te

geven. Hierna stapt de centrale over naar de volgende post.

Wanneer er wel informatie over te zenden is, dan stuurt de

baanpost ook zijn adres terug, met daarachter de informatie

over de doorkomsttijden en als laatste byt : informatie

3ver, einde van het bericht, schakel over naar de volgende

post.

Het gedeelte vanaf I, keert telkens terug bij iedere post,

1000m, 1500m etc. Na de laatste post wordt weer terug

gesprongen naar de eerste post, etc.
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Zoals gezegd kunnen meerdere heats op het zelfde moment

op de baan zijn.

Stel nu dat de boten van heatnr. 1 allen de 500 m. post

gepasseerd zijn, maar nog voor de 1000 m. post liggen.

Op di t moment kan een tweede heat' van start gaan.

De kommunikatie van startpost naar centrale en van centrale

naar de baanposten is gelijk aan die van de eerste heat.

In tussenpost 1 kan de inhoud van de "tijdelijke tijd

buffer" weggeschreven worden in "tijd buffer 1", omdat alle

boten van wedstrijd 1 de 500 m. al gepasseerd zijn.

In tussenpost 2 moet de inhoud van de II tijdelijke tijd buffer"

weggeschreven worden" in "tijd buffer 2", omdat de boten van

wedstrijd 1 de 1000 m. nog moeten passeren.

De doorkomsttijden van de eerst volgende boten bij de 1000 m.

post, worden dan weggeschreven in de buffers die horen bij

wedstrijd 1, waarna pas de doorkomsttijden van de tweede

wedstrijd worden weggeschreven in de buffers die horen bij

wedstrijd 2.

~~n buffer is 3 byte lang i.v.m. het lange afstand roeien,

waarbij, in principe, doorgeteld kan worden t9t 60 min.
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Hieronder is de geheugenindeling,welke zich in de tussenposten

en in de £inishpost bevindt, in schema weergegeven.

tijdbuffer 1 tijdbuffer 2 tijdbuffer 3

I I [ I I lopende tellers

----- 3bite ---- ---.-.-......~

.n

-' ~ t ~ tijdelijke tijdbu£fer

1 I I I I I I
I I I I I2 I !

wedstrijdnr. heatnr.

I I I I I:3 I
I I I I I!J.i I
I I I I I.5 I /0_ algemeen adres

-----

I I I I
,

6 I I : -D'specifiek adres

I
>. ,~, - ,-

7 I I I I I
,tJ " .. . - . .._-

... _Dbinnenkomend adres

\0
I

i I I I
- ..-.------ - - -'-;::-~ ."-""".'~'-.' ~--

3 I ( I blokafsluiter
,

JI r I I ( I I
0 I 1 I I [ I

buff~rs buffers buffers

geheugenindeling

tussenposten en fi~ishpost
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Hieronder wordt de transmissie en verwerking van signalen

d.m.v. schema's, in £asen weergegeven.

startpuls
CP

algemeenadres + bloka£sluiter

D

set
~8

A algemeenadres herkend:

B De t~del~ke teller
begint te lopen.

?=:.A
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Het pollen begint nu.

adres SP + blokafsluiter

DODD
adres SP + wedstrijdnr. +

h~atnr. + blokafsluiter

DODD
specifiek adres + wed
strijdnr. + heatnr. +
aantal boten + blok af
sluiter •

. .

l~

D
, -, - -, i 4
'2 '3 I'

000

c

A specifiek adres herkend:
B informatie wordt weg

geschreven in buffer.

C tijdelijke teller stand
naar tijdbuffer 1.
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1.

adres TPl + bloka£sluiter

D ODD

adres TPl + bloka£sluiter
--,., - -

D

i...€t_~e~ .?ata.

DDD
wei-data·

DOD

adres TPl + tussentijden+
IHoka£slui ter

D

A tijd boot 2 van tijdbu££er
naar baanbu££er,

B tussentijd naar centrale

dezel£de procedure voor
de andere posten, vana£
1 •



Een valse start kan nog gegeven worden binnen 60 sec. na een

startpuls.

Wanneer dit het geval is, b.v. bij wedstrijd 3, dan wordt

de tijdelijke tijdbuffer 3 gereset en wacht daarna op een

volgende startpuls.

Het bitpatroon over de kabel kan in 3 delen gesplitst

worden:

- blokopenen (Sbit)

~ datablok (3NxSbit, waarbij N het aantal boten in een

wedstrijd is}

- blokafsluiter (Sbit)

In de blokopener staat het adres, algemeen of specifiek,

van de baanposten.

Het datablok bestaat uit maximaal 30 byte (3.N) waarin de

tussen- of eindtijden van de boten geschreven zijn.

In het geval dat er geen tussentijden te zenden zijn kan dit

blok vervallen.

De blokafsluiter bepaaldt het einde van het data transport.

In deze afsluiter kan een code worden meegezonden betreffende

D~V ~ede pariteit van de databits in het datablok (even of

oneven)

- een bepaalde re~enl~dige bewerking over de voorgaande

bits

- of een vast herkenbaar patroon

- een foutherstellende code

- etc.

Een vast herkenbaar patroon met het hexadecimale FF erin

zou de eenvoudigste oplossing zijn zodat ook de blokafsluiter

een doorkomsttijd kan zijn. Deze tijd wordt n.l. niet op het

scorebord uitgelezen omdat alleen de cijfers 0 tim 9 uit

gelezen kunnen worden. FF geeft een blank.
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18. Conclusie.

~s basisbouwsteen is gekozen voor het IC NE564.

Dit was het enige beschikbare complete PLL systeem, dat voor

hoge £requenties gebruikt kan worden en weinig energie ver

bruikt.

In de praktijk bleek dat er aan dit IC veel nadelen kleven

met betrekking tot het gebruik aan zend- en ontvangstzijde.

Zendzijde: - de £requentiezwaai is bij dit IC minimaal 1% van

de VCO £requentie, tengevolge waarvan de kanalen

te breed worden

een aktie££ilter, dat betere trekking eigenschappen

hee£t, kan niet worden toegepast

een type 2 passie££ilter kan niet zinvol worden

toegepast in de datazenders, waardoor niet voldaan

kan worden aan een high gain loop.

On:.tvangstzijde:

door het gebruik van dit IC is het bezwaarlijk dat

de minimale HF ingangsspanning ± lOOmV moet zijn,

i.v.m. capture range

scherpe ontvangst£ilters dienen gebruikt te worden

i.v.m. een slechte SN~ en een grote demping van

de coaxkabel.

-;£asejitter treedt op t.g.v. DC retreiver.
J'- "". -.-' ;.._~ -'.:

- ~ --_..- '

Voor al deze problemen is een oplossing gevonden, met uit

zondering van de £as.eji tter.

Om het systeem compleet te maken, zullen nog enkele zaken

gerealiseerd moeten worden:

een koppeling tussen DART SY6551 en de 8749 uP

een spraakzender en een ontvanger in basisband

ligging voor communicatie tussen centrale post

en baanposten en visa versa

de programmatuur voor de uP's
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een batterij voeding voor de diverse posten.

,J

Tenslotte enkele opmerkingen t.a.v. de centrale post:

de geheugens van de desbetreffende displays zijn

in 8 bits uitgevoerd, voor de uitlezing worden

4 bits gebruikt

het lezen van deze geheugens is onmogelijk, waar

door niet getest kan worden wat erin staat, nadat

het in de buffers weggeschreven is

de flatcables zijn niet optimaal en dienen vernieuwd

te worden

de real time clock staat afgesteld op een hoge

frequentie, maar dient gesynchroniseerd te worden

met 50 Hz uit de kristaloscillator

door de slechte helderheid van de displays

hebben we de weerstanden R100 verkleitid, zie

pag. 24 W,.B. Koekoek.

Ik wil bij deze dank zeggen aan allen die mij bij de uitvoering

van mijn afstudeeropdracht met raad en daad hebben bijgestaan,

in het bijzonder mijn coaches en medewerkers van de vakgroep

E.E.B. -en Jenny voor het typewerk.

17 juni 1982.
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bijlage 2

IIES64 -

NE564-N

DESCRIPTION
The NE564 is a versatile, high frequency
Phase Locked Loop designed for operation
up to 50MHz. As shown in the block dia
gram, the NE564 consists of a veo, limiter,
phase comparator, and post detection pro
cessor.

APPLICATIONS
! • High speed modems

• FSK receivers and transmitters
• Frequency synthesizers
• Signal generators

FEATURES
• Operation with single 5V supply
• TIL compatible Inputs and outputs
• Operation to 50MHz
• Operates as a modulator
• External loop gain control
• Reduced carrier feedthrough
• No elaborate filtering needed In FSK ap

plications

PIN CONFIGURATION

N PACKAGE

InPt-t110 Ph...
CO,"ll'e,eIOl' "0l'Il vco

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

TYPICAL PERFORMANCE
CHARACTERIS'r1CS

LOCK RANGE vs SIGNAL INPUT

PARAMETER RATING UNIT

V+ Supply voltage V
Pin 1 14
Pin 10 6

PD Power dissipation 400 mW
TA Operating temperature o to 70 ·e
t stg Storage temperature -65 to 150 ·e

15

..--------,
I
I
I
I
I
I
I
I

POST DETECTION
PROCESSOR

." I
I
I
I
I

13 .J

--------
5

"

veo

PHASE
COMPARATOR

I"
I
I
I
I
I
I
I
J
I
I 10

L .2..2

r-------
I ......-~
I

BLOCK DIAGRAM.1 I I
'!'IN, 0: 4OO~A

I
I I I

I V IPlN,' QuA"

\ I

~ /VV.'5V
1\\ If T

5M

i'

1000
8

VCO CAPACITOR vs FREQUENCY

0,7 0.8 0.9 1,0 1.1 1.2 1.3

NORMALIZED LOCK RANGE

10

10 ,~ 10' 10" 10'

FREQUENCY .HI:

10'

10'

H"

10'

10'

10

~

"1'.
I\.,

~
\

FUNCTIONAL DESCRIPTION
The NE564 is a monolithic phase locked
loop with a post detection processor. The
use of Schottky clamped transistors and
optimized device geometries extends the
frequency of operation to 50MHz. In addi
tion to the classical PLL applications, the
NE564 can be used as a modulator With a
controllable frequency deviation.

The output voltage of the PLL can be written
as shown in the following equation:

Equation 1

(fin - fol
vo::~

K vco = conversion gain of the veo
fin = frequency of the input signal
f 0 = free running frequency of the veo

The process of recovering FSK signals in
volves the conversion of the PLL output into
digital, logic compatible signals. For high
data rates, a considerable amount of carrier
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Design Formula
Free running frequency of veo is shown by
the following equation:

Equel\on 4

1
fO = 16RcC, in Hz

Rc -;, 1000
C, =external cap in farads

EQUIVALENT SCHEMATIC

The loop filter diagram shown is explained
by the following equation:

Equation 5

1
F{s) = 1 + sAC

3

R = A" = A'3 = 1.3kO

NE564-N

LOOP FILTER

1 I
'I r

ri :

veo II 13 -- IL ~

-r-----------------'r-------------------,
I' liMIT'. 7 I J • PHAS' • I
I II COMPA.A'O. I

: <i ~ ,~·t~ .. ~ " ~ " ~:: <i : <i 1\ Sj .i2 :
I ~ II ~i I

I D€~' II II .~. ~ '" ~ D, II U '
I IL-(; I

: i7~ ~D.. ~ : I-;;------,r----------~;---I
I it 'I .....1 [~ I I DC .ET.lEVEO II SCHM'TT '.'GG'o I

:. D, D, '" ••• •.h
l

~, ~~ : II h5 III i..~ ~ J,' ~ , I'
I D. a..'J".' , I>Q. II - ~ D.. 3 1 II~ •. ~ ~-

1 ;.;11",;", II ....., J II a.. D,.II";-1 La..~ :

: a. ' "D. II I D z: I : : .... I

: ( .~.! ~ :.i : 'I D,'" :! :: ,., D,,' i

~~~r------L-:c~l!---~~-J;-Tli-~-~i~ '" .li~ ~i
I D,,, D;.-. I'D. r ~ ~ ~ i'~ '0. ~~ ~ ~.:

11 I I I I V<>. :;;. ~I ~o. r V-' I
~ ~ I-C~ I -VD I I I ........ ": a.. 0., 7 ~7 I
~ ~ ~" D(1 ~ )or i : :I I (II r liD., D" :

~. ~ c ~" h" I I I L ...JL __"t J;..r- J ~. ......,. I 1\ , 1\ L_ ...,

Qll' ~ f'oo. .......... I. rZ • ~ L-!"'D ~ I
~ D~ L, ,.... 1 "D" I*- *~" I : D. D, T :

VD" I '-0.- I .A. I

I <i ~ D, , "D. : 'I :
L_~M~I~~_J
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DC ELECTRICAL CHARACTERISTICS V+ =5V, T A =25°C unless otherwise specified

LIMITS
PARAMETER TEST CONDITIONS UNIT

Min Typ Max

Lock range 1 T A =25°C, 12 =400tlA 25 40 %
f o Frequency of operation of veo 45 50 MHz

Frequency drift with temperature T A =ooe to 70°C, f o =5MHz 400 850 ppm/oc

Frequency change with supply voltage V + =4.5V to 5.5V 3 6 0f0IV

Demodulated output voltage ± 1% input deviation 10 14 mVrms
± 10% input deviation, f o =5MHz 100 140

Output voltage linearity 3 %
Signal to noise ratio 40 dB

AM rejection 35 dB

ICC Supply current 5V 30 40 mA

'Le Leakage current Pin 9 1 10 ~

Output current Pin 9 6 mA
V+ Supply voltage Pin 1 4.5 12 V

Pin 10 4.5 5.5

.. !

will be present at the output due to the
the use of complicated filters, a comparator
with hysterisis or Schmitt trigger is re
quired. With the conversion gain of the veo
fixed, the output voltage as given by Equa
tion 1 varies according to the frequency
deviation of f in from f o. Since this differs
from system to system, it is necessary that
the hysterisis of the Schmitt trigger be cap
able of being changed, so that it can be
optimized for a particular system. This is
accomplished in the 564 by varying the
voltage at pin 15 which results in a change of
the hysterisis of the Schmitt trigger.

For FSK signals, an important factor to be
considered is the drift in the free running
frequency of the veo itself. If this changes
dueto temperature, according to Equation 1
it will lead to a change in the dc levels of the
PLL output, and consequently to errors in
the digital output signal. This is especially
true for narrow band signals where the
deviation in f in itself may be less than the
change in f0 due to temperature. This effect
can be eliminated if the dc or average value
of the signal is retrieved and used as the
reference to the comparator. In this manner,
variations in the dc levels of the PLL output
do not affect the FSK output.

YCO Section
Due to its inherent high frequency perfor
mance, an emitter coupled oscillator is used
in the Yeo. In the circuit, shown in the
equivalent schematic, transistors 0 21 and
0 23 with current sources 0 25-026 form the
basic oscillator. The free running frequency

of the oscillator is shown in the following
equation:

Equation 2

Ac =A" = R,o
C, = frequency selling edernal capacitor

Variation of Vd changes the frequency of
the oscillator. As indicated by Equation 2,
the frequency 01 the oscillator has a nega
tive temperature coefficient due to the posi
tive temperature coefficient of the monolith
ic resistor. To compensate for this, a current
IR with negative temperature coefficient is
introduced to achieve a low frequency drift
with temperature.

Phase Comparator Section
The phase comparator consists of a double
balanced modulator with a limiter amplifier
to improve AM rejection. Schottky clamped
vertical PNPs are used to obtain TIL level
inputs. The loop gain can be varied chang
ing the current in O. and 0'5 which effec
tively changes the gain of the differential
amplifiers. This can be accomplished by
introducing a current at pin 2.

Post Detection Processor
section
The post detection processor consists of a
unity gain transconductance amplifier and
comparator. The amplifier can be used as a
dc retriever for demodulation of FSK sig
nals, and as a post detection filter for linear

FM demodulation. The comparator has ad
justable hysterisis so that phase jitter in the
output signal can be eliminated.

As shown in the equivalent schematic, the
dc retriever is formed by the transconduct
ance amplifier 0'2-0'3 with a capacitor at
the output (pin 14). This forms an integrator
whose output voltage is shown in thefollow
ing equation:

Equation 3

Vo = ~: JVin dt

gm = transconductance of the amplifier
C. = capacitor at the output (pin 14)
Vin = signal voltage at amplifier input

With proper selection of e 2, the integrator
time constant can be varied so that the
output voltage is the dc or average value of
the input signal for use in FSK, or as a post
detection filter in linear demodulation.

The comparator with hysterisis is made up
of 0'9-050 with positive feedback being
provided by 0 '7-0 .s. The hysterisis is varied
by changing the current in 0 52 witha result
ing variation in the loop gain of thecompar
ator. This method of hysterisis control,
which is a dc control, provides symmetric
variation around the nominal value.
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TABLE 5-3 Butterworth Capacitive Coupled Resonators

n ql q,. k12 k23 !Ia. k.s kas kS7 k,s

2 1.414 1.414 0.707
3 1.000 1.000 0.707 0.707
4 0.765 0.765 0.841 0.541 0.841
5 0.618 0.618 1.000 0.556 0.556 1.000
6 0.518 0.518 1.169 0.605 0.518 0.605 1.169
7 0.445 0.445 1.342 0.667 0.527 0.527 0.667 1.342
8 0.390 0.390 1.519 0.736 0.554 0.510 0.554 0.736 1.519

TABLE 5-4 0.01-<1B Chebyshev Capacitive Coupled Resonators

n q. q.. k12 ~ ka. k.s kae kS7 k,s

2 1.483 1.483 0.708
3 1.181 1.181 0.682 0.682
4 1.046 1.046 0.737 0.541 0.737
5 0.977 0.977 0.780 0.540 0.540 0.780
6 0.937 0.937 0.809 0.550 0.518 0.550 0.809
7 0.913 0.913 0.829 0.560 0.517 0.517 0.560 0.829
8 0.897 0.897 0.843 0.567 0.520 0.510 0.520 0.567 0.843

TABLE 5-5 0.1·dB Chebyshev Capacitive Coupled Resonators

n q. q.. k12 ku ka.. k.s kae k87 k,s

2 1.638 1.638 0.711
3 1.433 1.433 0.662 0.662
4 1.345 1.345 0.685 0.542 0.685
5 1.301 1.301 '0.703 0.536 0.536 0.703
6 1.277 1.277 0.715 0.539 0.518 0.539 0.715
7 1.262 1.262 0.722 0.542 0.516 0.516 0.542 0.722
8 1.251 1.251 0.728 0.545 0.516 0.510 0.516 0.545 0.728

TABLE 5-6 O.5-<lB Chebyshev Capacitive Coupled Resonators

n q. q.. k12 ku ka.. ~ kas k87 k78

2 1.950 1.950 0.723
3 1.864 1.864 0.647 0.647
4 1.826 1.826 0.648 0.545 0.648
5 1.807 1.807 0.652 0.534 0.534 0.652
6 1.796 1.796 0.655 0.533 0.519 0.533 0.655
7 1.790 1.790 0.657 0.533 0.516 0.516 0.533 0.657
8 1.785 1.785 0.658 0.533 0.515 0.511 0.515 0.533 0.658

TABLE 5-7 1-<1B Chebyshev Capacitive Coupled Resonators

n ql q.. k12 ~ !Ia. ~ k87

2 2.210 2.210 0.739
3 2.210 2.210 0.645 0.645
4 2.210 2.210 0.638 0.546 0.638
5 2.210 2.210 0.633 0.535 0.538 0.633
6 2.250 2.250 0.631 0.531 0.510 0.531 0.631
7 2.250 2.250 0.631 0.530 0.517 0.517 0.530 0.631
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TABLE 5-8 Bessel Capacitive Coupled Resonators

1\ '/1 q,. k,. k'3 ko. .4:.. Ro6 k61 k18

2 0.5755 2.148 0.900
3 0.337 2.203 1.748 0.684
4 0.233 2.240 2.530 1.175 0.644
5 0.394 0.275 1.910 0.750 0.650 1.987
6 0.415 0.187 2.000 0.811 0.601 1.253 3.038
7 0.187 0.242 3.325 1.660 1.293 0.695 0.674 2.203
8 0.139 0.242 4.284 2.079 1.484 1.246 0.678 0.697 2.286

TABLE 5-9 Unear Phase with Equlrlpple Error of 0.05 0 Capacitive Coupled
Resonators

1\ '/1 q. k12 k.. k3• 14. kos k61 ~8

2 0.648 2.109 0.856
3 0.433 2.254 1.489 0.652
4 0.493 0.718 1.632 0.718 0.739
5 0.547 0.446 1.800 0.848 0.584 1.372
6 0.397 0.468 1.993 1.379 0.683 0.661 1.553
7 0.316 0.484 2.490 1.442 1.446 0.927 0.579 1.260
8 0.335 0.363 2.585 1.484 1.602 1.160 0.596 0.868 1.733

TABLE 5-10 Unear Phase with Equlrlpple Error of 0.50 Capacitive Coupled
Resonators

1\ '/1 q,. k,. k.. ko. 14. kos k61 k18

2 0.825 1.980 0.783
3 0.553 2.425 l.330 0.635
4 0.581 1.026 1.575 0.797 0.656
5 0.664 0.611 1.779 0.919 0.576 1.162
6 0.552 0.586 1.874 l.355 0.641 0.721 1.429
7 0.401 0.688 2.324 l.394 1.500 1.079 0.590 1.045
8 0.415 0.563 2.410 1.470 1.527 1.409 0.659 0.755 l.335

TABLE 5-11 Transitional Gaussian to &-dB Capacitive Coupled Resonators

1\ '/1 q. k12 k.. ko. .4:.. Ro6 k61 ~8

3 0.404 2.338 1.662 0.691
4 0.570 0.914 1.623 0.798 0.682
5 0.891 0.670 1.418 0.864 0.553 1.046
6 0.883 0.752 1.172 1.029 0.595 0.605 1.094
7 0.736 0.930 1.130 0.955 0.884 0.534 0.633 1.104
8 0.738 0.948 1.124 0.866 0.922 0.708 0.501 0.752 1.089

TABLE 5-12 Transitional Gaussian to 12-dB Capacitive Coupled Resonators

1\ ql q.. kl • k23 ko. .4:.. kos k61 k18

3 0.415 2.345 1.631 0.686
4 0.419 0.766 1.989 0.833 0.740
5 0.534 0.503 2.085 0.976 0.605 1.333
6 0.543 0.558 1.839 1.442 0.686 0.707 1.468
7 0.492 0.665 1.708 1.440 1.181 0.611 0.781 1.541
8 0.549 0.640 1.586 1.262 1.296 0.808 0.569 1.023 1.504
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• On-chip baud rate generator: 15 programmable baud
rates derived from a standard 1.8432 MHz external
crystal (50 to 19,200 baud).

• Programmable interrupt and status register to simpli-
fy software design.

• Single +5 volt power supply.
• Serial echo mode.
• False start bit detection.

The SY6551 is an Asynchronous Communication Adap
ter (ACIA) intended to provide for interfacing the 6500/

,6800 microprocessor families to serial communication

PIN CONFIGURATION

• 8-bit bi-directional data bus for direct communication
with the microprocessor.

• External 16x clock input for non-standard baud rates
(up to 125 Kbaud).

• Programmable: word lengths; number of stop bits;
and parity bit generation and detection.

• Data set and modem control signals provided.
• Parity: (odd, even, none, mark, space).
• Full-duplex or half-duplex operation.
• 5,6, 7, 8 and 9 bit transmission.

data sets and modems. A unique feature is the inclusion
of an on-chip programmable baud rate generator, with
a crystal being the only external component required.

GND RNV

CSo ¢2 TRANSMIT

cs, IRQ
CONTROL

RES DB-,

RxC Oils TRANSMIT TRANSMIT

XTALl Oils DATA SHIFT
REGISTER REGISTER

XTAL2 DB.

R'fS DBJ

CTS DBz STATUS INTERRUPT
REGISTER LOGIC

TxD DB, .2

DTR
ANi SELECTDBo
~ AND

RxD DSR CS, CONTROL

RSo DeD
AS. LOGIC
AS,

RS, vce lin

DB.

DB7

ffi

T.O

A.C

XTAL'

)(TAU

A.O

ORDERING INFORMATION
l-- oTA

l-- iffi

Part No.

SYC6551
SYP6551
SYC6551A
SYP6551A

Package

Ceramic
Plastic

Ceramic
Plastic

Clock Rate

1 MHz
1 MHz
2MHz
2 MHz

Figure 1. Block Diagram

~ SYNlR11J(® INC. • PD. BOX 552 - MS/34 • SANTA CLARA. CA95052 • TEL.(408)988-5600 • lWX:910-338-o135
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ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

Rating Symbol Allowable Range

Supply Voltage Vee -0.3V to +7.OV

Input/Output Voltage VIN -0.3V to +7.0V

Operating Temperature TOp O°C to 70°C

Storage Temperature TSTG _55°C to 150°C

Stresses above those listed under "Absolute Maximum (
Ratings" may cause permanent damage to the device.
This is a stress rating only and functional operation of
the device at these or any other conditions above those
indicated in the operational sections of this specification
is not implied.

All inputs contain protection circuitry to prevent damage to
high static charges. Care should be exercised to prevent unneces
sary application of voltages in excess of the allowable limits.

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Vee = 5.0V ± 5%, TA = 0-70°C, unless otherwise noted)

Characteristic Symbol Min Typ Max Unit

Input High Voltage V,H 2.0 - Vee V

Input Low Voltage V,l -0.3 - 0.8 V

Input Leakage Current: V'N =0 to 5V
liN - ±1.0 ±2.5 IJA

(~2,RAN. RES,CSO'CS"RSo;RS"CTS, Rxo,5C5,OSR)

Input Leakage Current for High Impedance State (Three State) ITSI - ±2.0 ±10.0 IJA

Output High Voltage: 'LOAD = -100IJA
VOH 2.4 - - V

(DBa - OB7, TxO, RxC, RTS, OTR)

Output Low Voltage: 'lOAD = 1.6mA
VOL - - 0.4 V

(DBa - OB7• TxO, RxC, RTS, OTA,IAQ)

Output High Current (Sourcing): VOH = 2.4V
IOH -250 - - IJA

(OBo - OB7• TxO, AxC, RTS, OTA)

Output Low Current (Sinking): VOL =0.4V
IOl 1.6 - - mA

(DBa - OB7, TxO, AxC. ATS, OTA, IAQ)

Output Leakage Current (Off State): VOUT =5V (lAQ) IOFF - 1.0 10.0 IJA

Clock Capacitance (~2) CelK - - 20 pF

Input Capacitance (Except XTAL1 and XTAL2) C1N - - 10 pF

Output Capacitance COUT - - 10 pF

Power Dissipation (See Graph) (TA = OoC) Po - 170 300 mW

POWER DISSIPATION vs TEMPERATURE
200

TYPICAL
POWER

DISSIPATION
(mWI

175

150

125

" ~ --

n
!

100
o 20 40 60

TAMBIENT 1°C)

80
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f--------- tevc ---------1
I tc ~

;r-----VIH

.r----------VIH

a2

RM
V1L

~
locw tHW~
------- ~:IHLDATA BUS y,

Figure 2. Write Timing Characteristics

WRITE CYCLE (Vcc =5.0V ± 5%, TA =0 to 70°C, unless otherwise noted)

SY6551 SY6551A

Characteristic Symbol Min Max Min Max Unit

Cycle Time tCYC 1.0 - 0.5 - J.LS

~2 Pulse Width tc 400 - 200 - ns

Address Set-Up Time tAcw 120 - 70 - ns

Address Hold Time tCAH 0 - 0 - ns

RIW Set-Up Time twcw 120 - 70 - ns

RIW Hold nme tcwH 0 - 0 - ns

Data Bus Set-Up Time tDcw 150 - 60 - ns

Data Bus Hold Time tHW 20 - 20 - ns

(tr and tf = 10 to 30 ns)

CLOCK GENERATION

EXTERNAL
CLOCK

XTALl 6

o
7

OPEN
CIRCUIT

XTAL2 7

6551

INTERNAL CLOCK EXTERNAL CLOCK
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1-----------'cVC----------
I__----tc-----I

...r-----+----------+-------------- V'H

tWCR

1_--tCDR_

DATABUS -+__~

Figure 3. Read Timing Characteristics

READ CYCLE (Vcc = 5.0V ± 5%, TA = 0 to 70°C, unless otherwise noted)

SY6551 SY6551A

Characteristic Symbol Min Max Min Max Unit

Cycle Time tCYC 1.0 - 0.5 - J.Ls

Pulse Width (1/>2) tc 400 - 200 - ns

Address Set-Up Time tACR 120 - 70 - ns

Address Hold Time tCAR 0 - 0 - ns

RIW Set-Up Time tWCR 120 - 70 - ns

Read Access Time (Valid Data) tCDR - 200 - 150 ns

Read Hold Time tHR 20 - 20 - ns

Bus Active Time (Invalid Data) tCDA 40 - 40 - ns

Vee

2.41<11

SY6551 PIN ----t__--..---KIf----1f-----

,~"I 241<11

TEST LOAD FOR DATA BUS (DBO- DB7), TxD, DTR, RTS OUTPUTS

't
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1----tCCV-----1

~~H
XTAl1

lTRANSMIT
CLOCK INPUT;..'__....I

T.O

NOTE: T.O rat. i.1/16 TxC rlt•.

Figure 4a. Transmit Timing with External Clock

I_----tccv •

SY6551

_

__t

IRQ

)---
IRQ

(CLEAR)

Figure 4b. Interrupt and Output Timing

RxC
(INPUT)

NOTE: RxO rot. i. 1/16 R.C rat••

Figure 4c. Receive External Clock Timing

TRANSMIT/RECEIVE CHARACTERISTICS
SY6551 SY6551A

Characteristic Symbol Min Max Min Max Unit

Transmit/Receive Clock Rate tCCY 400· - 400· - ns

Transmit/Receive Clock High Time tCH 175 - 175 - ns

Transmit/Receive Clock Low Time tCl 175 - 175 - ns

XTAl1 to TxD Propagation Delay tDD - 500 - 500 ns

Propagation Delay (RTS. DTR) t OlY - 500 - 500 ns

- IRQ Propagation Delay (Clear) - tiRO - 500 - 500 ns

hr. tf = 10 to 30 nsec)
*The baud rate with external clocking is:

1
Baud Rate =

16 x Tccy

INTERFACE SIGNAL DESCRIPTION

RES. (Reset)

During system initialization a low on the RES input will
cause internal registers to be cleared.

4>2 (Input Clock)

The input clock is the system 4>2 clock and is used to
trigger all data transfers between the system micropro
cessor and the SY6551.

RIW (ReadlWrite)

The R/W is generated by the microprocessor and is used
to control the direction of data transfers. A high on the
R/W pin allows the processor to read the data supplied
by the SY6551. A low on the R/W pin allows a write to
the SY6551.

IRQ (I nterrupt Request)

The IRQ pin is an interrupt signal from the interrupt
control logic. It is an open drain output, permitting

several devices to be connected to the common IRQ
microprocessor input. Normally a high level, IRQ goes
low when an interrupt occurs.

DBa· DB] (Data Bus)

The DBa-DB] pins are the eight data lines used for trans
fer of data between the processor and the SY6551.
These lines are bi-directional and are normally high-im
pedance except during Read cycles when selected.

CSo, CS1 (Chip Selects)

The two chip select inputs are normally connected to
the processor address lines either directly or through de
coders. The SY6551 is selected when CSa is high and
CS, is low.

RSep, RS1 (Register Selects)

The two register select lines are normally connected to
the processor address lines to allow the processor to
select the various SY6551 internal registers. The follow
ing table indicates the internal register select coding:
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RS1 RSo Write Read

0 0 Transmit Data Receiver Data
Register Register

0 1 Programmed Status Register
Reset (Data is
"Don't Care")

1 0 Command Register

1 1 Control Register

The table shows that only the Command and Control
registers are read/write. The Programmed Reset opera
tion does not cause any data transfer, but is used to clear
the SY6551 registers. The Programmed Reset is slightly
different from the Hardware Reset (RES) and these
differences are described in the individual register de·
finitions.

DTR (Data Terminal Ready)

This output pin is used to indicate the status of the r';;
SY6551 to the modem. A low on DTR indicates the
SY6551 is enabled and a high indicates it is disabled.
The processor controls this pin via bit 0 of the Com-
mand Register.

DSR (Data Set Ready)

The DSR input pin is used to indicate to the SY6551 the
status of the modem. A low indicates the "ready" state
and a high, "not-ready." DSR is a high-impedance input
and must not be a no-connect. If unused, it should be
driven high or low, but not switched.

Note: If Command Register Bit 0 = 1 and a change of
state on DSR occurs, IRQ will be set, and Status Regis
ter Bit 6 will reflect the new level. The state of DSR
does not affect either Transmitter or Receiver operation.

INTERNAL ORGANIZATION

The Transmitter/Receiver sections of the SY6551 are
depicted by the block diagram in Figure 5.

DCD (Data Carrier Detect)

The DCD input pin is used to indicate to the SY6551
the status of the carrier·detect output of the modem. A
low indicates that the modem carrier signal is present
and a high, that it is not. DCD, like DSR, is a high
impedance input and must not be a no~nnect.

Note: If Command Register Bit 0 = 1 and a change of
state on D'CU occurs, IRQ will be set, and Status Regis
ter Bit 5 will reflect the new level. The state of i5'C'5
does not affect Transmitter operation, but must be low
for the Receiver to operate.

t---.......--RxD

t-----TxDTRANSMITTER
SHIFT REGISTER

BITS 0-3 IN
CONTROL
REGISTER

BAUD
RATE

GENERATOR
XTAL2

XTALI

CJ

CONTROL
REGISTER
BIT 4 - "I"

RxC ------__...

ACIAIMODEM INTERFACE SIGNAL
DESCRIPTION

XTAL1, XTAL2 (Crystal Pins)

These pins are normally directly connected to the exter
nal crystal (1.8432 MHz) used to derive the various baud
rates. Alternatively, an externally generated clock may
be used to drive the XTAL 1 pin, in which case the
XTAL2 pin must float. The choice of crystal is not
critical, but CTS Knights MP018 is recommended.

TxD (Transmit Data)

The TxD output line is used to transfer serial NRZ (non
return-to-zero) data to the modem. The LSB (least
significant bit) of the Transmit Data Register is the first
data bit transmitted and the rate of data transmission is
determined by the baud rate selected.

RxD (Receive Data)

The RxD input line is used to transfer serial NRZ data
into the ACIA from the modem, LSB first. The receiver
data rate is either the programmed baud rate or the rate
of an externally generated receiver clock. This selection
is made by programming the Control Register.

RxC (Receive Clock)

The RxC is a bi-directional pin which serves as either the
receiver 16x clock input or the receiver 16x clock out
put. The latter mode results if the internal baud rate
generator is selected for receiver data clocking.

RTS (Request to Send)

The RTS output pin is used to control the modem from
the processor. The state of the RTS pin is determined
by the contents of the Command Register.

CTS (Clear to Send)

The CTS input pin is used to control the transmitter
operation. The enable state is with CTS low. The trans
mitter is automatically disabled if CTS is high.

Figure 5. Transmitter/Receiver Clock Circuits

Bits 0-3 of the Control Register select the divisor used
to generate the baud rate for the Transmitter. If the
Receiver clock is to use the same baud rate as the Trans
mitter, then RxC becomes an output pin ~nd can be
used to slave other circuits to the SY6551.

"!I
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ONTROl REGISTER

e Control Register is used to select the desired mode
or the SY6551. The word length, number of stop bits,
nd clock controls are all determined by the Control
egister, which is depicted in Figure 6.

CONTROL REGISTER

I 7 I 6 I 5 I 4 3 2 1 I 0 I

I I I I I I BAUD RATE
STOP BITS GENERATOR

0·1 Stop Bit 0 0 0 0 16x EXTERNAL CLOCK

1 • 2 Stop Bits 0 0 0 1 50 BAUD
1 Stop Bit if wont Length 0 0 1 0 75
·8 Bits and Parity'

0 0 1 1 109.921'h Stop Bits if Word Length
• 5 Bits end No Parity. 0 1 0 0 134.58

0 1 0 1 150
WORD LENGTH

0 1 1 0 300
...J!1,l;.... DATA WORD

0 1 1 1 600
6 5 LENGTH

0 0 8 1 0 0 0 1200

0 1 7 1 0 0 1 1800

1 0 6 1 0 1 0 2400

1 1 5 1 0 1 1 3600
1 1 0 0 4800

RECEIVER CLOCK SOURCE 1 1 0 1 7200

o• External Receiver Clock I 1 1 1 0 9600

1 • Baud Rate Generator 1 1 1 1 19.200

"This allows for 9·bit transmission (8 data bits plus parity).

7 6 5 4 3 2 1 0

HARDWARE RESET

~PROGRAM RESET

Figure 6. Control Register Format

OMMAND REGISTER
e Command Register is used to control Specific Trans-

mit/Receive functions and is shown in Figure 7.

COMMAND REGISTER

1716151413 2 I 1 0

'1 I I
II I

IPARITY CHECK CONTROLS DATA TERMINAL READY

BIT OPERATION o• Disable Receiver and All

7 6 5
h'terrupts (DTR highl

- 0 Parity Disabled· No Parity Bit
1 • Enable Recei_ and All- Interrupts (DTR low)Generated - No Parity Bit Received

0 0 1 Odd Parity Rece;ver and Transmitter

0 1 1 Even Parity Receiver and
RECEIVER INTERRUPT ENABLE

Transmitter IO· IRQ Interrupt Enabled from Bit 3

1 0 1 Mark Parity Bit Transmitted. of StlItUs Register

Parity Check Disabled 1 • IRQ Interrupt Disabled

1 1 1 Space Parity Bit Transmitted.
Parity Check Disabled TRANSMITTER CONTROLS

BIT TRANSMIT RTS TRANSMITTER
3 2 INTERRUPT LEVEL

0 0 Disabled High Off

NORMAL/ECHO MODE 0 1 Enabled' Low On
FOR RECEIVER 1 0 Disabled Low On

O· Normal .1 1 1 Disabled Low Transmit BRK
1 • Echo (Bits 2 and 3

must be "0")

7 6 5 4 3 2 1 0

HARDWARE RESET

~PROGRAM RESET - - - 0 0 0 0 0

Figure 7. Command Register Format

C
Th

C
Th
f
a
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STATUS REGISTER

The Status Register is used to indicate to the processor
the status of various SY6551 functions and is-outlined
in Figure 8.

~
STATUS SET BV CLEARED BV

Parity Error" O· No Error Self Cl_in,"1 • Error

Framing Error" O· No Error Self CI_in,"1 • Error

Ovwrun"
O· No Error Self C••ring··1 • Error

R_l.. DoIlJ1 O· Nat Full Reod R_.
Register Full 1· Full 0- Regilt.

Trensmit DoIlJ1 O· Not Empty Write T,.mmit
Register Empty 1· Empty Data Register

O· i5CD Law NotR~1e

DCD ,. OCD High R.tleetl OCD
SlJIta

O· DSR Law Not R..n.ble
1m! ,. DSR High R.tloctl DSR

SUIte

IRQ o• No Interrupt Reod
1 • Interrupt Stetul Register

"NO INTERRUPT GENERATED FOR THESE CONDITIONS.
"CLEARED AUTOMATICALLV AFTER A READ OF RDR AND

THE NEXT ERROR FREE RECEIPT OF DATA.

7 6 5 432 1 0
HARDWARE RESET~I
PROGRAM RESET~

Figure 8. Status Register Format

TRANSMIT AND RECEIVE DATA REGISTERS

These registers are used as temporary data storage for
the 6551 Transmit and Receive circuits. The Transmit
Data Register is characterized as follows:

• Bit 0 is the leading bit to be transmitted.

• Unused data bits are the high-order bits and are
"don't care" for transmission.

The Receive Data Register is characterized in a similar
fashion:

• Bit 0 is the leading bit received.

• Unused data bits are the high-order bits and are
"0" for the receiver.

• Parity bits are not contained in the Receive Data
Register, but are stripped-off after being used for
external parity checking. Parity and all unused
high-order bits are "0".

Figure 9 illustrates a single transmitted or received
data word, for the example of 8 data bits, parity, and
1 stop bit.

Figure 9. Serial Data Stream Example

28 LEAD CERAMIC

PACKAGE OUTLINES

28 LEAD PLASTIC

PIN
NO.1

IDENT.

I
1.550)
1.530)

~M"TTT"I'TT'TTTTTT'T'T"rTTTT'I"T'T""~

~tmm~~::::wij~I~}=:a: 1:~:
I- jt(.065) - I I f--1.7001------1I (.0451 -j t- (.6001~

(.0851 (.023) .032 REF·I.nol 1.150) 1.1160)
(,065) (.0151 1.0901 (.1251 (.0201

The information contained in this document has been carefully checked and is believed to be reliable: however, Synertekshall not be responsible for any loss
or damage of whatever nature resulting from the use of, or reliance upon. the information contained in this document. Synertek makes no guarantee or
warranty concerning the accuracy of such information. and this document does not in any way extend Synertek's warranty on any product beyond that set
forth in Synertek's standard terms and conditions of sale. Synertek does not guaranteethatthe use of any information contained herein will not infringe upon
the patent or other rights of third parties, and no patent or other license is implied hereby. Synertek reserves therightto make changes inthe product without "'-
notification which would render the information contained in this document obsolete or inaccurate. Please contact Synertek for the latest information
concerning this product.

~

~ SYNUlTIK® INC.

It

• P.O. BOX 552 - Ms/34 • SANTA CLARA,CA 95052 • TEL. (408)988-5600 • lWX:910-33S-Q135
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1.0 TRANSMITTER AND RECEIVER OPERATION
2.0 STATUS REGISTER OPERATION
3.0 PROGRAMMED RESET FUNCTION
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6.0 DIAGNOSTIC LOOP-BACK OPERATING MODES
7.0 DCD AND DSR AS SWITCH SENSE INPUTS

1.0 Transmitter and Receiver Operation
1.1 Continuous Data Transmit (Figure 1)

n the normal operating mode, the processor interrupt
IRQ) is used to signal when the 6551 is ready to accept the
lext data word to be transmitted. This interrupt occurs at
he beginning of the Start Bit. When the processor reads
he Status Register of the 6551, the interrupt is cleared.

The processor must then identify that the Transmit Data
Register is ready to be loaded and must then load it with
the next data word. This must occur before the end of the
Stop Bit, otherwise a continuous "MARK" will be
transmitted.

CHAR=n
I

Igure 1. Continuous Data Transmit

CHAR=n+l CHAR ""+2

PROCESSOR MUST
LOAD NEW DATA
IN THIS TIME
INTERVAL; OTHERWISE.
CONTINUOUS "MARK"
IS TRANSMITTED.

CHAR #1>+3

.2 Continuous Data Receive (Figure 2)

,imilar to the above case, the normal mode is to generate a
,rocessor interrupt when the 6551 has received a full data
lord. This occurs at about the 9/16 point through the Stop

Bit. The processor must read the Status Register and read
the data word before the next interrupt. otherwise the
Overrun condition occurs.

CHAR =n CHAR ="+1 CHAR =n+2 CHAR ="+3
I

igure 2. Continuous Datil Receive
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1.3 Transmit Data Register not loaded by Processor

(Figure 3)

f the processor· is unable to load the Transmit Data
~egister in the allocated time, then the TxD line will go to
:he "MARK" condition until the data is loaded. Processor
nterrupts continue to occur at the same rate as

previously, except no data is transmitted. When the
processor finally loads new data, a Start Bit immediately
occurs, the data word transmission is started, and another
interrupt is initiated, signaling for the next data word.

WHEN PROCESSOR FINALL Y LOADS
NEW DATA. TRANSMISSION STARTS
IMMEDIATELY AND INTERRUPT
OCCURS. INDICATING TRANSMIT
DATA REGISTER EMPTY.

INTERRUPTS
CONTINUE AT
CHARACTER RATE.
EVEN THOUGH
NO DATA IS
TRANSMITTED.

PROCESSOR
DOES NOT LOAD
NEW DATA IN
TIME.

PROCESSOR
READS
STATUS
REGISTER

-----, m,
IRQ L...-...ilJ

r L-J

PROCESSOR 1
INTERRUPT
FOR DATA
REGISTER
EMPTY.

CHAR =n CONTINUOUS "MARK" CHAR =n+l CHAR =n+2
I I I

/ -- " .. / -- ,,/ --
T.D F1::ffi ~R~ rn=l::fI:J c:II -- I" TIME I I -- I --

I rrr--/LJ.lJ

~

Figure 3. Transmit Oala Register Not Loaded by Processor

1.4 Effect of CTS on Transmitter (Figure 4)

CTS is the Clear-to-Send Signal generated by the modem.
It is normally low (True State) but may go high in the event
of some modem problems. When this occurs, the TxD line
immediately goes to the "MARK" condition and the char
acter currently being transmitted is lost. The character
held in the Transmit Data Register is not lost, however,
and will be transmitted when CTS again goes low (assum
ing the transmitter is still enabled).

During the time CTS is high, interrupts continue at the
same rate, but the Status Register does not indicate that
the Transmit Data Register is empty. Since there is no
status bit for CTS, the processor must deduce that CTS
has gone to the FALSE (high) state. This is covered later in
this note. CTS is a transmit control line, only, and has no
effect on the 6551 Receiver Operation.

PROCESSOR READS
STATUS REGISTER.
SINCE DATA REGISTER
IS NOT EMPTY. PROCESSOR
MUST DEDUCE THAT rn IS
SOURCE OF INTERRUPT (THIS
IS COVERED ELSEWHERE IN
THIS NOTE).

NEXT
PROCESSOR
INTERRUPT
AT NORMAL
START BIT
TIME.

CONTINUOUS "MARK" CHAR =n+2

r----------'I-------~'-../ I '-.. r--

--I::EEl==rn=l±

r----+---+-~~--~ /

OZ:::::7
INTERRUPTS
FOR TRANSMIT
DATA REGISTER
EMPTY.

CTS GOES HIGH.
INDICATING MODEM
IS NOT READY TO
RECEIVE DATA. T.D
IMMEDIATELY GOES
TO "MARK" CONDITION.

CHAR =n+l
(LOST)

I
CHAR =n

I

CTS CLEAR-TO-SEND

Figure 4. Effect of CTS on Transmitter

'I
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.5 Effect of Overrun on Receiver (Figure 5)

,ee 1.2 for normal Receiver operation. If the processor
oes not read the Receiver Data Register in the allocated
me, then, when the following interrupt occurs, the new
ata word is not transferred to the Receiver Data Register,

126

but the Overrun status bit is set. Thus, the Data Register
will contain the last valid data word received and all
following data is lost.

CHAR =n CHAR =n+1 CHAR =n+2 CHAR =n+3

--......../ -- '-../ -- '-../ -- "./ --
RxD J=l::ill rn=t:::rn rn=l=GE] rn=l=GE] GI

I -- I -- I _. I --
IRQ LJ[] LlI]' UIl Lill

PROCESSOR) 1 PROCESSOR ~ RECEIVER DATA REGISTER
INTERRUPT PROCESSOR DOES NOT NOT UPDATED. BECAUSE
FOR RECEIVER READS READ DATA PROCESSOR DID NOT READ
DATA REGISTER STATUS REGISTER PREVIOUS DATA. OVERRUN
FULL REGISTER BIT SET IN STATUS

REGISTER.

........'----------,------./~

OVERRUN BIT SET IN
STATUS REGISTER.

Igure 5. Effect of Overrun on Receiver

.6 Echo Mode Timing (Figure 6)

n Echo Mode, the TxD line re-transmits the data on the
bD line, delayed by 1/2 of the bit time. RTS level in Echo
Jlode is low. Turning off Echo Mode in the middle of
:haracter causes the following:

, Echo TxD stops immediately
, Receiver continues, if enabled
, RTS goes high, if transmitter is off.

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
TxD

:Igure 6. Echo Mode Timing

/

!-......._ ......._'...==~==rn=l:::GI
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1.7 Effect of CTS on Echo Mode Operation
Figure 7)

)ee 1.4 for the effect of CTS on the Transmitter. Receiver
lperation is unaffected by CTS, so, in Echo Mode, the
rransmitter is affected in the same way as 1.4. In this case,

however, the processor interrupts signify that the
Receiver Data Register is full, so the processor has no way
of knowing that the Transmitter has ceased to echo.

LJI]
I I I

IRQ -Ur-----Llllr----LJI]

CHAR =n CHAR =n+1 CHAR =n+2 CHAR =n+3

I

TxD

NOT-eLEAR-TO-SEND

I
I

~~~I"lp STOPISTARTI .. I ., I ., II

L~ )CTSGOES TO
"FALSE" CONDITION.

NORMAL ----
RECEIVER DATA
REGISTER FULL
INTERRUPTS

Igure 7. Effect ot CTS on Echo Mode

.8 Overrun in Echo Mode (Figure 8)

f Overrun occurs in Echo Mode, the Receiver is affected
he same way as described in 1.5. For the re-transmitted
lata, when overrun occurs, the TxD line -goes to the
MARK" condition until the first Start Bit after the Receiver
)ata Register is read by the processor.

TxD

CHAR #J1 CHAR #x CHAR =x+1
I I I

~ / ~ __.__rT"'ll J-r-r-r::1~.._r-rl " /
RxD R::EEJ.-L:..L.:J STOP L:J..:.L.4~ STOP~ - - m=l::EE)-- IT

I -- .- --

""l----rr' LllJ (j LJI] LJI]

L-..L. L..-.'.... c:I
PROCESSOR
INTERRUPT
FOR RECEIVER
DATA REGISTER
FULL.

PROCESSOR
READS
STATUS
REGISTER

PROCESSOR
DOES NOT
READ RECEIVER
DATA REGISTER

OVERRUN OCCURS
TxD GOES TO
"MARK"
CONDITION.

PROCESSOR FINALLY
READS RECEIVER
DATA REGISTER,
LAST VALID
CHARACTER (=-n)

TxD DATA
RESUMES

PROCESSOR
INTERRUPT
FOR CHAR =x
IN RECEIVER
DATA REGISTER.

Igure 8. Overrun In Echo Mode
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1.9 Framing Error (Figure 9)

=raming Error is caused by the absence of Stop Bit(s) on
'eceived data. The status bit is set when the processor
nterrupt occurs. Subsequent data words are tested for
=raming Error separately, so the status bit will always
'eflect the last data word received.

RxO
IEXPECTEOI

RxO
(ACTUAL I

NOTES: 1. Framing Error does not
inhibit receiver operation_

2. If next data wold i. OK.
Framing Error is cleared.

=Igure 9. Framing Error

1.10 Effect of OeD on Receiver (Figure 10)

)CD is a modem output used to indicate the status of the
:arrier-frequency-detection circuit of the modem. This
ine goes high for a loss of carrier. Normally, when this
)ccurs, the modem will stop transmitting data (RxD on the
i551) some time later. The 6551 will cause a processor
nterrupt whenever OCD changes state and will indicate
his condition via the Status Register.

128

PROCESSOR
INTERRUPT,
FRAMING
ERROR
BIT SET.

Once such a change of state occurs, subsequent
transitions will not cause interrupts or changes in the
Status Register until the first interrupt is serviced. When
the Status Register is read by the processor, the 6551
automatically checks the level of the DCD line and, if it has
changed. another interrupt occurs.

/i;.1.'.:1;~ ..

RxO :r:EJ==........-I._..J

CONTINUOUS '"MARK'"

......-I._....._
B
_'...--rn:TL

I--MOOEMlI DELAYr-----:.---------j

t
NORMAL
PROCESSOR
INTERRUPT PROCESSOR

INTERRUPT
FOR oeD
GOING HIGH.

=Igure 10. Effect of OeD on Receiver

If
I
I

"

AS LONG AS
OCO IS HIGH,
NO FURTHER
INTERRUPTS
FOR RECEIVER
WILL OCCUR.

"

PROCESSOR
INTERRUPT
FOR OCO
GOING LOW.

NO INTERRUPT
WILL OCCUR
HERE, SINCE
RECEIVER IS NOT
ENABLEO UNTIL
FIRST START BIT
OETECTEO.

PROCESSOR/
INTERRUPT
FOR
RECEIVER
DATA.
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11 Timing with 1-1/2 Stop Bits (Figure 11)

is possible to select 1-1/2 Stop Bits, but this occurs only
r 5-bit data words with no parity bit. In this case, the
ocessor interrupt for Receiver Data Register Full occurs
halfway through the trailing half-Stop Bit.

CHAR =n
I

RxD

CHAR ="+1
I

LID
t

L
PROCESSOR INTERRUPT
OCCURS HALFWAY
THROUGH THE ~

STOP BIT.

~ure 11. Timing with 1-1/2 Stop Bits

12 Transmit Continuous "BREAK" (Figure 12)

lis mode is selected via the 6551 Command Register and
uses the Transmitter to send continuous "BREAK"
laracters, beginning with the next character transmitted.
least one full "BREAK" character will be transmitted,

en if the processor quickly re-programs the Command

Register transmit mode. Later, when the Command
Register is programmed back to normal transmit mode, an
immediate Stop Bit will be generated and transmission will
resume.

/ "./

~==GJ=1:::ffi\ .- I
1----1-..;

~ /
POINT AT WHICH PROCESSOR
PROCESSOR INTERRUPT
SELECTS TO LOAD
NORMAL TRANSMIT
TRANSMIT DATA.
MODE.

NORMAL
INTERRUPT

l
PERIOD DURING
WHICH PROCESSOR
SELECTS
CONTINUOUS
"BREAK" MODE.

'lure 12. Transmit Continuous "BREAK"

)TES:
To generate a single BREAK character within a continuous
stream of characters, use the following sequence:

"(a) When the normal interrupt for TORE occurs, do not
service it.

(b) When the last character completes transmitting, TxO
will go high ("MARK") and another interrupt occurs. In
response to this interrupt, select continuous BREAK
mode and then immediately re-enable transmitter and
load next character. 6551 will transmit one complete

BREAK character and then immediately resume normal
characters.

"The IRQ flag (bit 7) is set sometime after the TORE flag (bit 4). So
in a non-interrupt driven system bit 7 should be tested before
testing bit 4 for proper operation.

2. To generate a single BREAK character when the transmitter is
off (continuous "MARK" condition), it is only necessary to
select continuous BREAK mode and immediately de-select it.

1/
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1.13 Receive Continuous "BREAK" (Figure 13)

n the event the modem transmits continuous "BREAK"
:haracters,' the 6551 will terminate receiving. -Reception
yill resume only after a Stop Bit is encountered by the
5551. The processor must deduce that the BREAK was

130

encountered by the presence of Framing Error and a Data
Byte of all zeros, even though it is possible that this is a
valid data byte with missing stop bit.

RxD

" CONTINUOUS "BREAK" / ,,/

E==~ ·""ill~==~
U Lrr I II

r 1 l.- NO ~ NO INTERRUPT 1
MORE SINCE RECEIVER

PROCESSOR INTERRUPTS DISABLED UNTIL NORMAL
PROCESSOR FIRST STOP BIT RECEIVER

~TRERRUPT ~I~~RFRRU:~ING INTERRUPT

~~~~~i~ISTER ERROR (PARITY
AND OVERRUN

FULL. CHECKS NORMAL)

:Igure 13. Receive Continuous "BREAK"

1.14 Smooth Shut-Down of Transmitter (Figure 14)

rurning off the transmitter is handled in a smooth fashion
Yith the 6551 by holding the actual turn-off until after the
ast character is completely sent out. Turning around a
lalf-duplex line is conveniently controlled in this fashion.

CHAR en CHAR =n+l CHAR =n+2 (LAST)
r- ....J1L- ___, I I

TXD--cm==CITlJIJ==o=rtJTI==rn "

IRa:~

i
'NTERRUPT FOR
rRANSMIT DATA
~EGISTER EMPTY.
'ROCESSOR LOADS
:HARACTER n+l.

Lill
i

INTERRUPT FOR
TRANSMIT DATA
REGISTER EMPTY.
PROCESSOR LOADS
LAST CHARACTER.
n+2.

Lill
i

INTERRUPT FOR
TRANSMIT DATA
REGISTER EMPTY.
PROCESSOR TURNS
OFF TRANSMITTER,
DOES NOT LOAD
NEW CHARACTER.

:Igure 14. Smooth Shut-Down of Transmitter

/



~.o Status Register Operation
igure 15 indicates the format of the 6551 Status Register.
, description of each status bit follows:

.1 Receiver Data Register Full (Bit 3)

his bit goes to a "1" when the 6551 transfers data from the
;eceiver Shift Register to the Receiver Data Register and
oes to a "0" when the processor reads the Receiver Data
egister.

.2 Transmitter Data Register Empty (Bit 4)

his bit goes to a "1" when the 6551 transfers data from the
ransmitter Data Register to the Transmitter Shift
:egister and goes to a "0" when the processor writes new
ata into the Transmitter Data Register.

.3 Data Carrier Detect (Bit 5) and Data Set Ready
(Bit 6)

hese bits reflect the levels of the DCD and DSR inputs to
le 6551. A "0" indicates a low level (true condition) and a
1" indicates a high (false). Whenever either of these
,puts changes state, an immediate processor interrupt
ccurs. The only wayan interrupt does not result is if the
551 is disabled (if bit 0 of the Command Register is a "0").
'hen the interrupt occurs, the status bits will indicate the
lvels of the inputs immediately after the change of state
ccurred. Subsequent level changes will not affect the
latus bits until the Status Register is interrogated by the
rocessOr. At that time, another interrupt will immediately
ccur and the status bits will reflect the new input levels.

:.4 Framing Error (Bit 1), Overrun (2), and Parity
Error (Bit 0)

lone of these bits causes a processor interrupt to occur,
tut they are normally checked at the time the Receiver
)ata Register is read so that the validity of the data can be
erified.

.•5 Interrupt (Bit 7)

'his bit has only one function: to indicate that an interrupt
as occurred. It goes to a "0" when the Status Register is
'lad by the processor and goes to a "1" whenever any kind
,f interrupt occurs.

lecause of the special functions of the various status bits,
1ere is a suggested sequence for checking them. When
n interrupt occurs, the 6551 should be interrogated, as
:>lIows:

Read Status Register

This operation automatically clears Bit 7 (IRQ).
Subsequent transitions on DSR and DCD will cause
another interrupt.

Check IRQ Bit
If not set, interrupt source is not the 6551.

IfI,
I

SY6551 §
1J 1

STATUS REGISTER

171615141312 I 1 101

Parity Error·

• 0.:1 No Parity Error
1 = Parity Error Detected

L..-__ Framing Error·

a = No Framing Error
1 "" Framing Error Detected

L..- Overrun·

o 11II; No Overrun
1 s Overrun Has Occurred

L..-_____ Receiver Data Regi"er Full

L..-______ Transmitter Data Regi"er Empty

L..-________ Data Carrier Detect (OCol

O· OCD low (Detect)
1 • OCD high (Not Detected)

Data Set Ready IDSA I

a • DSR low IReady)
1 • i5SR high (Not Ready)

Interrupt (IRa)

a= No Interrupt
-No interrupt occun for these conditions. 1 = Interrupt Has Occurred

7 654 3 2 1 a
HARDWARE RESET~
PROGRAM RESET~

Figure 15. StatuI Regllter Format

3. Check DCD and DSR
These must be compared to their previous levels, which
must have been saved by the processor. If they are both
"0" (modem "on-line") and they are unchanged then
the remaining bits must be checked.

4. Check RDRF (Bit 3)
Check for Receiver Data Register Full.

5. Check Parity, Overrun, and Framing Error (Bits 0-2)

Only if Receiver Data Register is full.

6. Check TORE (Bit 4), even if RDR is full, since both
receiver and transmitter may need simultaneous
service.

Check for Transmitter Data Register Empty.

7. If none of the above, then CTS must have gone to the
FALSE (high) state. (See Figure 4).
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3.0 Programmed Reset Operation
A program reset occurs when the processor performs a
write operation to the 6551 with RSO high and RS110w (see
the 6551 data sheet for details). The program reset oper
ates somewhat different from the hardware reset (RES
pin) and is described as follows:

1. Internal registers are not completely cleared. The data
sheet indicates the effect of a program reset on internal
registers.

2. The DTR line goes high immediately.

3. Receiver, transmitter, and all interrupts are disabled
immediately. If IRQ is low when the reset occurs, it
stays low until serviced, unless interrupt was caused by
DCD or DSR transition.

4. DCD and DSR interrupts disabled immediately. If IRQ
is low and was caused by DCD or DSR, then it goes
high, also. DCD and DSR status bits sUbsequently will
follow the input lines, although no interrupt will occur.

5. Overrun cleared, if set.

4.0 Miscellaneous Notes on Operation
1. If Echo Mode is selected, RTS goes low.

2. If Bit 0 of Command Register is "0" (disabled), then:
a) All interrupts disabled, including those caused' by

DCD and DSR transitions.
b) Receiver disabled, but a character currently being

received will be completed first.

3. Odd parity occurs when the sum of all the "1" bits in the
data word (including the parity bit) is odd.

4. In the receive mode, the received parity bit does not go
into the Receiver Data Register, but is used to generate
parity error for the Status Register.

5. Transmitter and Receiver may be in full operation
simUltaneously. This is "full-duplex" mode.

6. If the RxD line inadvertently goes low and then high
right after a Stop Bit, the 6551 does not interpret this as
a Start Bit, but samples the line again halfway into the
bit to determine if it is a true Start Bit or a false one. For
false Start Bit detection, the 6551 does not begin to
receive data; instead, only a true Start Bit initiates
receiver operation.

7. Precautions to consider with the crystal oscillator
circuit:
a) The external crystal to be used should be a "series"

mode crystal.
b) The XTAL1 input may be used as an external clock

input. The unused pin must be floating and may not
be used for any other function.

8. DCD and DSR transitions, although causing immediate
processor interrupts, have no affect on transmitter

, operation. Data will continue to be sent, unless the
processor forces transmitter to turn off. DCD, however,
does effect receiver operation. If DCD is high, the
receiver is forced off. DCD must be low for the receiver
to properly operate. Since DCD and DSR are high
impedance inputs, they must not be permitted to float
(un-connected).

5.0 Generation of Non-Standard
Baud Rates

5.1 Divisors

The internal counter/divider circuit selects the appro
priate divisor for the crystal frequency by means of bits 0-3
of the SY6551 Control Register. The format of the register
is shown in Figure 16.

CONTROL REGISTER

I 7 I 6 I 5 I 4 3 I 2 I 1 I 0 I

I I I I I I I
BAUD RATE

STOP BITS GENERATOR

o~ 1 Stop Bit 0 0 0 0 16x EXTERNAL CLOCK

1 • 2 Stop Bits 0 0 0 1 50 BAUD
1 Stop Bit il Word Length 0 0 1 0 75
:::I: 8 Biu and Parity·

0 0 1 1 109.921% Stop Bits il Word Length
• 5 Bits and No Parity. 0 1 0 0 134.58

0 1 0 1 150
WORD LENGTH

1 0 3000 1
f-J!.I~ DATA WORD

0 1 1 1 6006 5 LENGTH

0 0 8 1 0 0 0 1200

0 1 7
1 0 0 1 1800

1 0 6
1 0 1 0 2400

1 1 5
1 0 1 1 3600
1 1 0 0 4800

RECEIVER CLOCK SOURCE 1 1 0 1 7200

0= External Receiver Clock I 1 1 1 0 9600 •
1 • Baud Rate Generator 1 1 1 1 19.200

-This allows for 9·bit transmission (8 data bits plus parity).

Figure 16. Control Register Format

II!

HARDWARE RESET

PROGRAM RESET

76543210

~
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The divisors, then, are determined by bits 0-3 in the Con
trol Register and their values are shown in Figure 17.

CONTROL BAUD RATE
REGISTER WITH

1.8432 MHz DIVISOR

3 2 1 0 CRYSTAL

0 0 0 1 50 BAUD 36864

0 0 1 0 75 24576

0 0 1 1 109.95 16764

0 1 0 0 134.58 13704

0 1 0 1 150 12288

0 1 1 0 300 6144

0 1 1 1 600 3072

1 0 0 0 1200 1536

1 0 0 1 1800 1024

1 0 1 0 2400 768

1 0 1 1 3600 512

1 1 0 0 4800 3B4

1 1 0 1 7200 256

1 1 1 0 9600 192

1 1 1 1 19,200 96

Figure 17. Divisor Values

5.2 Generating Other Baud Rates

By using a different crystal, other baud rates may be
generated. These can be determined by,

B d R t - Crystal Frequency
au a e - Divisor

Furthermore, it is possible to drive the SY6551 with an off
::hip oscillator to achieve the same thing. In this case,
XTAL1 (pin 6) must be the clock input and XTAL2 (pin 7)
must be a no-connect. .

6.0 Diagnostic loop-Back Operating
Modes

A simplified block diagram for a system incorporating an
SY6551 ACIA is shown in Figure 18.

MICRO-
PROCESSOR

I 1 1
PROGRAM SYSTEM liO SY6551

ROM RAM CONTROL ACIA

J ! II 1
I/O

MODEM

r
TO DATA LINK

Figure 18. Slltlplilled System Diagram

II

SY6551 lSi
Occasionally it may be desirable to include in the system a
facility for "loop-back" diagnostic testing, of which there
are two kinds:

1. Local Loop-Back
Loop-back from the point of view of the processor. In
this case, the Modem and Data Link must be effectively
disconnected and the ACIA transmitter connected
back to its own receiver, so that the processor can
perform diagnostic checks on the system, excluding
the actual data channel.

2. Remote Loop-Back
Loop-back from the point of view of the Data Link and
Modem. In this case, the processor, itself, is
disconnected and all received data is immediately re
transmitted, so the system on the other end of the Data
Link may operate independent of the local system.

The SY6551 does not contain automatic loop-back
operating modes, but they may be implemented with the
addition of all small amount of external circuitry.

Figure 19 indicates the necessary logicto be used with the
SY6551.

The LLB line is the positive-true signal to enable local
loop-back operation. Essentially, LLB = high does the
following:

1. Disables outputs TxD, DTR, and RTS (to Modem).

2. Disables inputs RxD, DCD, CTS, DSR (from Modem).

3. Connects transmitter outputs to respective receiver
inputs:

a) TxD to RxD.
b) DTR to DCD.
c) RTS to CTS.

LLB may be tied to a peripheral control pin (from a SY6520
or SY6522, for example) to provide processor control of
local loop-back operation. In this way, the processor can
easily perform local loop-back diagnostic testing.

Remote loop-back does not require this circuitry, so LLB
must be set low. However, the processor must select the
following:
1. Control Register bit 4 must be "1", so that the

transmitter clock = receiver clock.

2. Command Register bit 4 must be "1" to select Echo
Mode.

3. Command Register bits 3 and 2 must be "1" and "0",
respectively to disable IRQ interrupt for transmitter.

4. Command Register bit 1 must be "a.. to disable IRQ
interrupt for receiver.

In this way, the system re-transmits received data without
any effect on the local system.
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LLB

+5

I SY6651 IfiTS DTR T.D R.D bCD CTS DSR

1yJSEL

2Y

-:r- STB 3Y

4Y
74157

R.D
1B 1A

2B 2A
DCD

3B 3A
CTS

-:r- 4B 4A
DSR

- SEL 1Y
T.D

2Y
DTR

~
STB 3Y Ifrn

4Y -- 74157

C
1B 1A

NOTES: 1. HIGH ON LLB SELECTS LOCAL LOOP-8ACK MODE.
2B 2A 2. HIGH ON 74157 SELECT INPUT GATES "B" INPUTS

3B 3A TO "Y" OUTPUTS; LOW GATES "A" TO "Y",

- 4B 4A I-

MODEM

gure 19. Loop-Back Circuit Schematic

Figure 20. Circuit Connections for DCD and DSR

56551 ..

DCD

DSR

2. Read the SY6551 Status Register. Bits 5 and 6 will then
indicate the levels on DCD and DSR, respectively. A "0"
is a low level and a "1" is a high.

As long as the SY6551 is disabled, the Status Register will
reflect the levels on the pins and no interrupts will occur,
even if the pins change state. However, if the SY6551 is
enabled, then changes of state of the DCD and DSR levels
cause immediate interrupts and the Status Register
indicates the levels taken on the interrupt. Subsequent
level changes are not indicated by the Status Register until
the interrupt is serviced. Thus, it is not convenient to use
DCD and DSR as general switching inputs, but they may
easily be used as inputs which do not change regularly.

.0 OeD and DSR as Switch Sense Inputs
he SY6551 (Asynchronous Communication Interface
dapter) has several special-purpose control pins.
mong them are the input signals, DCD (Data Carrier
etect) and DSR (Data Set Ready). The normal functions
f these pins are adequately described in the SY6551 data
leet and are not covered here. However, it is possible to
se these pins as switch sense inputs; that is, as input pins
sed to detect the state of switches or circuit jumpers in
Ie system.

n important requirement of the use of DCD and DSR as
~nse inputs is that they must not normally change state
uring system operation. If they do, and if the SY6551 is
nab led, then immediate processor interrupts will occur
nd normal operation will be interrupted. If, however,
lese pins are connected to switches or circuit-board
Imper wires which do not change state during operation,
len they can be sensed by the processor and may be used
) select special operating modes.

'he circuit connections are quite simple and are outlined
, Figure 20.

lote that pull-up resistors are required, since DCD and
lSR are high-impedance inputs on the SY6551.

, order to sense the state of the inputs, it is necessary to
10 the following:

Disable the SY6551 by setting bit 0 of the Command
Register to a "0",

The information contained in this document has been carefully checked and is believed to be reliable; however. Synertek shall not be responsible for any
loss or damage of whatever nature resulting from the use of, or reliance upon, the information contained in this document. Synertek makes no guarantee or
warranty concerning the accuracy of such information, and this document does not in any way extend Synertek's warranty on any product beyond that set \..~
forth in Synertek's standard terms and conditions of sale. Synertek does not guarantee that the use of any information contained herein will not infringe
upon the patent or other rights of third parties. and no patent or other license is implied hereby. Synertek reserves the right to make changes in the product
without notification which would render the information contained in this document obsolete or inaccurate, Please contact Synertek for the latest
information concerning this product.

~
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8749H-3/8749H-5
HMOS SINGLE-CHIP EPROM MICROCOMPUTER

• S749H-3
• S749H-5

11MHz User Programmable EPROM, 0-70°C
11 MHz User Programmable EPROM, 0-55° C

• S-BIT CPU, EPROM, RAM, I/O in Single
Package

• High Performance HMOS
• 1.4 /lsec Instruction Cycle.

All Instructions 1 or 2 Cycles
• Over 90 instructions: 70% Single Byte
• Compatible with SOSO/SOS5 Series

Peripherals

• 2K xS EPROM
12SxS RAM
27110 Lines

• Interval Timer/Event Counter

• Easily Expandable Memory and I/O

• Two Single Level Interrupts

The Intel® 8749H-3/8749H-5 are totally self-sufficient, 8-bit parallel computers fabricated on single silicon chips
using Intel's advanced N-channel silicon gate HMOS process. .

The 8749H-3/8749H-5 contains on-chip a 2K X 8 UV-erasable, user-programmable program memory, a 128 X 8 RAM
data memory, 27 I/O lines, 2 interrupt sources, and an 8-bit timer/counter in addition to on-board oscillator and clock
circuits. For systems that require extra capability the 8749H-3/8749H-5 can be expanded using standard memories
and MCS-80®/MCS-85® peripherals. .

To reduce development problems to a minimum and provide maximum flexibility, three interchangeable pin
compatible versions of this single component microcomputer exist: the 8749H-3 or 8749H-5 with user-program
mable and erasable EPROM program memory, the 8049H with factory-programmed mask ROM program memory
for low cost, high volume production, and the 8039H without program memory for use with external program
memories.

These microcomputers are designed to be efficient controllers as well as arithmetic processors. They have extensive
bit handling capability as well as facilities for both binary and BCD arithmetic. Efficient use of program memory
results from an instruction set consisting mostly of single byte instructions and no instructions over2 bytes in length.

CLOCK 2048 WORDS 128 WORDS
PROGRAM DATA
MEMORY MEMORY

~ ~ i/. :0-

A
a BIT
CPU --...;- -

'..7 ,'"
8 BIT

27
TIMERI 110 LINES

EVENT COUNTER

8749H-3
8748H-5

TO

XTAL1

XTAL2

AESn
is

iNT
EA

ii5
PSEN

WR
ALE

DBa

DB1

DB2

DB3

OB4

DBs

DBa

DB7

VSS

VCC

T1

P27

P26

P25

P24

PH

P1a

P15

P14

P13

P12

P11

P11l

VDD

PROG

P23

P22

P21

P20

Figure 1.
Block DIagram

FIgure 2
Logic Symbol

Figure 3-
Pin Configuration

Intel Corporation Assumes No Responsibility for the Use of Any CirCUitry Other Than Circuitry Embodied in an Intel Product. No Other Circuit Patent Licenses are Implied.
INTEL CORPORATION. 1981 AFN~1997A

JULY 1981

/
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Table 1. Pin Description

Symbol Pin No Function
vss 20 Circuit GND Potential

Vee 26 Programming power supply; +20V
during program, +5V during
operation.

Vee 40 Main power supply; +5V during
operation and programming.

PROG 25 Program pulse (+18V) input pin
during 8749H programming.

Output strobe for 8243 I/O
expander.

P10-P17 27.-34 8-bit quasi-bidirectional port.
Port 1

P20-P27 21-24 8-bit quasi-bidirectional port.

Port 2 35-38 P20-P23 contain the four high order
program counter bits during an
external program memory fetch and
serve as a 4-bit I/O expander bus
for 8243.

DBo-DB7 12-19 True bidirectional port which can be
BUS written or read synchronously using

the RD, WR strobes. The port can
also be statically latched.

Contains the 8 low order program
counter bits during an external
program memory fetch, and
receives the addressed instruction
under the control of PSEN. Also
contains the address and data
during an external RAM data store
instruction, under control of ALE,
AD: and WR. .

TO 1 Input pin testable using the condi-
tional transfer instructions JTO and
JNTO. TO can be designated as a
clock output using ENTO ClK
instruction. TO is also used during
programming.

T1 39 Input pin testable using the JT1.
and JNT1 instructions. Can be des-
ignated the timer/counter input
using the STRT CNT instruction.

INT 6 Interrupt input. Initiates an inter-
rupt if interrupt is enabled. Interrupt
is disabled after a reset. Also test-
able with conditional jump instruc-
tion. (Active low)

Symbol Pin No. Function
RD 8 Output strobe activated during a

BUS read. Can be used to enable
data onto the bus from an external
device.

Used as a read strobe to external
data memory. (Active .low)

RESET 4 Input which is used to initialize the
processor. Also used during PROM
programming verification. (Active low)
(Non TIL V1H )

WR 10 Output strobe during a bus write.
(Active low)

Used as write strobe to external
data memory.

ALE 11 Address latch enable. This signal
occurs once during each cycle and
is useful as a clock output.

The negative edge of ALE strobes
address into external data and pro-
gram memory.

PSEN 9 Program store enable. This output
occurs only during a fetch to exter-
nal program memory. (Active low)

S8 5 Single step input can be used in
conjunction with ALE to "single
step" the processor through each
instruction. (Active low)

EA 7 External access input which forces
all program memory fetches to
reference external memory. Useful
for emulation and debug, and
essential for testing and program
verification. (Active high)

XTAl1 2 One side of crystal input for internal
oscillator. Also input for external
source. (Non TTL V'H)

XTAl2 3 Other side of crystal input.

AFN~1997A
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Table 2. Instruction Set

Accumulator

Mnemonic Dncrl,lIon Byt.. Cycl..
ADD A, R Add register to A 1 ,
ADDA.@R Add data memory to A , ,
ADD A. /I data Add immediate to A 2 2
ADDC A, R Add register with carry , ,
ADDC A,@R Add data memory with carry , ,
ADDC A. /I data Add immediate with carry 2 2
ANl A, R And register to A , ,
ANl A.@R And data memory to A , ,
ANl A, /I data And immediate to A 2 2
ORl A, R Or register to A , ,
ORl A@R Or data memory to A , ,
ORl A,/I data Or immediate to A 2 2
XRl A. R Exclusive or reg ister to A , ,
XRl A, @R Exclusive or data memory to A , ,
XRl, A. /I data Exclusive or immediate to A 2 2
INCA Increment A , ,
DECA Decrement A , ,
ClR A Clear A , ,
CPlA Complement A , ,
DAA Decimal adjust A , ,
SWAP A Swap nibbles of A , ,
RlA Rotate A teft , ,
RlCA Rotate A left through carry , ,
RRA Rotate A right , ,
RRCA Rotate A right through carry , 1

Input/Output

Mnemonic Dncrlptlon Byt.. Cyc,"
IN A, P Input port to A , 2
OUTl P, A Output A to port , 2
ANl p./I data And imf!l8diate to port 2 2
ORl P,/I data Or immediate to port 2 2
INS A, BUS Input BUS to A 1 2
OUTl BUS, A Output A to BUS , 2
ANl BUS, /I data And immediate to BUS 2 2
ORl BUS. /I data Or immediate to BUS 2 2
MOVDA,P Input expander port to A , 2
MOVD p. A Output A to expander port , 2
ANlO P, A And A to expander port , 2
ORlD p. A Or A to expander port , 2

Re1IIsten

Mnemonic DHCrlpllon Brt.. Cycl..

INC R Increment register , ,
INC@R Increment data memory , ,
DEC R Decrement register , ,

Br8nCh

Mnemonic Dncrlptlon Byt.. Cycles
JMP addr Jump unconditional 2 2
JMPP@A Jump indirect , 2
OJNZ R. addr Decrement register and skip 2 2
JC addr Jump on carry = , 2 2
JNC addr Jump on carry =0 2 2
JZ addr Jump on A zero 2 2
JNZ addr Jump on A not zero 2 2
JTO addr Jump on TO =, 2 2
JNTOaddr Jump on TO = 0 2 2
JT1 addr Jump on T1 = 1 2 2
JNT' addr Jump on T1 = 0 2 2
JFO addr Jump on FO = , 2 2
JF, addr Jump on F' = , 2 2
JTF addr Jump on timer flag 2 2
JNl addr Jump on INT = 0 2 2
JBb addr Jump on accumulator bit 2 2

Subroutine

MnemonIc DeSCrlptlon Byt.. Cyc,"
CAll addr Jump to subroutine 2 2
RETR Return , 2
RETR Return and restore status , 2

Flags

Mnemonic DncrlpUon Byt.. Cye,"
ClRC Clear carry , ,
CPlC Complement carry , ,
ClR FO Clear flag 0 , ,
CPl Fa Complement flag 0 , 1
ClR F' Clear flag' , ,
CPl F' Complement flag' , ,

Data Mov..

Mnemonic DncrlpUon Byt.. Cyc,"
MOVA, R Move register to A , ,
MOVA.@R Move data memory to A , ,
MOV A, /I data Move immediate to A 2 2
MOV R. A Move A to register , ,
MOV@R,A Move A to data memory , ,
MOV R, /I data Move immediate to register 2 2
MOV @R, /ldata Move immediate to data memory 2 2
MOVA, PSW Move PSWto A , ,
MOV PSW, A Move A to PSW , ,
XCHA. R Exchange A and register , ,
XCH A.@R Exchange A and data memory , ,
XCHDA.@R Exchange nibble of A and , ,

register
MOVX A.@R Move external data memory to A 1 2
MOVX@R,A Move A to external data memory , 2
MOVPA,@A Move to A from current page , 2
MOVP3A, @ Move to A from page 3 , 2

nmer/Counter

Mnemonic DncrlpUon Brt.. Cyc,"
MOVA, T Read timer/counter , ,
MOV T, A load timer/counter , ,
STRT T Start timer , ,
STRT CNT Start counter , ,
STOP TeNT Stop timer/counter , ,
EN TCNT' Enable timer/counter interrupt , ,
DIS TCNT, Disable timer/counter interrupt , ,

Control

Mnemonic DncrlpUon Brt.. Cyc,"

EN' Enable external interrupt , ,
DIS' Disable external interrupt , ,
SEl RBO select register bank 0 , ,
SEl RB' select register bank , , ,
SEl MBa select memory bank 0 , 1
SEl MB' select memory bank' , ,
ENT 0 ClK Enable clock output on TO , ,

Mnemonic DncrlpUon Byt.. Cyc,"
NOP No operation , ,

MnemOntCS~ Inrel Corporation, 1976.

AFN..()1997A
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~BSOLUTEMAXIMUM RATINGS·..
•mbient Temperature Under Bias 0° C to 70° C
.torage Temperature -65° C to + 150° C
'ottage On Any Pin With Respect
to Ground -0.5V to +7V

'ower Dissipation 1.5 Watt

*NOTICE:Stresses above those listed under "Absolute
Maximum Ratings" may cause permanent damage to the
device. This is a stress rating only and functional opera
tion of device at these or any other conditions above those
indicated in the operational sections of this specification
is not implied.

l.C. CHARACTERISTICS (TA = O°C to 70°C. VCC = VDD = 5V ± 5%, VSS = OV) (TA = O°C - 55°C for 8749H-5)

Symbol
Limits

Test ConditionsParameter Unit
Min Typ Max

VIL Input Low Voltage -.5 .8 V
(All Except RESET. X1. X2)

VIL1 Input Low Voltage -.5 .6 V
(RESET, X1, X2)

VIH Input High Voltage 2.0 VCC V
(All Except XTAL1, XTAL2, RESET)

VIH1 Input High Voltage (X1, X2, RESET) 3.8 VCC V

VOL Output Low Voltage (BUS) .45 V 10L = 2.0 mA

VOL1 Output Low Voltage .45 V 10L = 1.8 mA
(RD, WR, PSEN, ALE)

VOL2 Output Low Voltage (PROG) .45 V 10L = 1.0 mA

VOL3 Output Low Voltage .45 V 10L = 1.6 mA
(All Other Outputs)

VOH Output High Voltage (BUS) 2.4 V 10H =-400 J.l.A

VOH1 Output High Voltage 2.4 V IOH=-100J.l.A
(RD. WR, PSEN. ALE)

VOH2 Output High Voltage 2.4 V 'OH=-40 J.I. A
(All Other Outputs)

1L1 Input Leakage Current (T1. INT) !. 10 fLA VSS SVIN S VCC

ILl1 Input Leakage Current _ -500 fLA VSS + .45 :S VIN S VCC
(P10-P17, P20-P27, EA, SS)

'LO Output Leakage Current (BUS, TO) .!.10 fLA VSS + .45 S VIN S VCC
(High Impedance State)

'DO VDO Supply Current 5 10 mA

100 + Total Supply Current 50 120 mA

ICC

4V2V
VOL

BUS, P1, P2

OV

10 mA

50 mil.

... 30 mil.
9

P1.P2
-500 IJA

BUS
-50 mil.

·30 mil. -300 IJ
% %
9 9

·10 mil. -100 IJA

OV 2V 4V OV 2V 4V

YOM YOM

AFN-01997A
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A.C. CHARACTERISTICS (TA = O°C to 70°C, VCC = VDD = 5V ± 5%, VSS = OV) (TA = O°C - 55°C for 8749H-5)

f (tCY)
11 MHz Conditions

Symbol Parameter Min Max Unit (Note 1)

tLL ALE Pulse Width 7/30 tCY -170 150 ns

tAL Addr Setup to ALE 1/5 tCY -110 100 ns

tLA Addr Hold from ALE 1/15 tCY -40 50 ns

tCC1 Control Pulse Width (RD, WR) 1/2 tCY -200 480 ns

tCC2 Control Pulse Width (PSEN) 2/5 tCY -200 350 ns

tow Data Setup before WR 13/30 tCY -200 390 ns

two Data Hold after WR 1/15 tCY -50 40 ns (Note 2)

tOR Data Hold (RD, PSEN) 1/10 tCY -30 0 110 ns

tRD1 RD to Data in 2/5 tCY -200 350 ns

tRD2 PSEN to Data in 3/10 tCY -200 210 ns

. tAW Addr Setup to WR 2/5 tCY -150 400 ns

tAD1 Addr Setup to Data (RD) 23/30 tCY -250 800 ns

tAD2 Addr Setup to Data (PSEN) 3/5 tCY -250 570 ns

tAFC1 Addr Float to RD, WR 2/15 tCY -40 140 ns

tA FC2 Addr Float to PSEN 1/30 tCY -40 10 ns

tLAFC1 ALE to Control, (RD, WR) 1/5 tCY -75 200 ns

tLAFC2 ALE to Control (PSEN) 1/10 tCY -75 60 ns

tCA1 Control to ALE (RD, WR, PROG) 1/15 tCY -40 50 ns

tCA2 Control to ALE (PSEN) 4/15 tCY -40 320 ns

tcp Port Control Setup to PROG 2/15 tCY -80 100 ns

tpc Port Control Hold to PROG 4/15 tCY -200 160 ns

tpR PROG to P2 Input Valid 6/10 tCY -120 700 ns

tpF Input Data Hold from PROG 1/10 tCY 0 140 ns

top Output Data Setup 2/5 tCY -150 400 ns

tpD Output Data Hold 1/10 tCY -50 90 ns

tpp PROG Pulse Width 7/10 tCY -250 700 ns

tPL Port 2 I/O Setup to ALE 4/15 tCY -200 160 ns

tLP Port 2 I/O Hold to ALE 1/10 tCY -100 20 ns

tpv Port Output from ALE 3/10 t CY +100 510 ns

tCY Cycle Time 1/( fXTAL x 15) 1.36 IJS

tOPRR TO Rep Rate 3/15 tCY 270 ns

l,Iotes:
I. Control Outputs CL =80 pF 2. BUS High Impedance Load 20pF

BUS Outputs CL = 150pF

When driven by an ext. clock,
AC specs are based on 50%
duty cycles.

The 8749H exhibits some sensitivity to light.
The RAM storage area can be altered when
exposed to light. When operating the 8749H,
the window must be covered with an opaque
material. AFN-Q1997A



Wedstrijdcommissie ZUidelijke Roeibond
'J:'ijdwaarneming
p.a.: Paul Lindelauf 140

Hagekampweg 106 a
5616 AS Eindhoven
tel: 040-520148

Geachte heren,

bijlage 16

Eindhoven, 17 jan 1982

DSB 4+
28-1
1e vw
1000 m

1. --------
2. Theta comb.
3. Orca 1
4. Okeanos

hier volgen enkele wensen en "Anregungen"
van de zijde van de Zuidelijke Roeibond, zoals U die in ons gesprek van
december j.l. hebt gevraagd.

1) Betreffende de voorbereiding v~n de wedstijd--------------------------------------------
Omdat het in het nieuwe systeem mogelijk is de wedstrijdgegevens al van te
voren in te voeren, lijkt het ons zinvol veer de aanvang van de wedstrijden
het gehele wedstrijdprogamma in het geheugen op te slaan. Daarbij wordt ge
dacht aan de volgende gegevens:

wedstrijd:
wedstrijdnummer:
finale/voorwedstrijd:
afstand:
deelnemers en baan
verdeling:

Bovenstaand voorbeeld is genomen uit het programmaboekje van Theta's Eerste
Lustrum Wedstrijden, waarvan een exemplaar is toegevoegd.
Of aan deze wedstrijdgegevens ook de tijd moet worden toegevoegd is afhanke
lijk is afhakelijk vande methode die gevolgd wordt bij het terugroepen van
de gegevens. Wanneer bij het terugroepen de "top-down"-methode gevolgd wordt
en de wedstrijdtijd dan als label van de wedstrijd dient, dan leidt dat tot
problemen. Ik noem enkele voorbeelden:

als een wedstrijd uitvalt dan moeten de gegevens van die wedstrijd
toch afgeroepen worden omdat"anders de gegevens,van de volgende
wedstrijd ngeblokkeerd" zijn.

- als een wedstrijd verschoven wordt dan zullen de wedstrijd gege
yens inhet geheugen ook verschoven moeten worden
in het algemeen zal de tijd waarop een wedstrijd gepland was te
starten niet overeenkomen met de werkelijke.tijd waarop gestart
wordt.

Vandaar dat een methode waarbij de wedstrijdgegevens "op afroep" vrijkomen
onze voorkeur heeft. Als label lijkt het wedstrijdnummer het meest geschikt,
de tijd, waarop de wedstrijd ~start dient te worden, is dan slechts een
extra gegeven omtrent de wedstrijd.

Verder moet het mogelijk zijn de wedstrijdgegevens tijdens de wedstrijddag
te veranderen. Kaast het al eerder genoemde vervallen, dan weI verschuiven
van de wedstrijd, wordt wordt de wedstrijdleiding tijdens de wedstrijddag
nogal eens geconfronteerd met het terug trekken van ploegen. Wanneer een
ploe~ zich terugtrekt zal daardoor

de wedstrijd vervallen
of de baanlndeling gewijzigd worden
of in het minst ongunstige geval aIleen maar de naam van de desbe

treffende ploeg uit het geheugen moeten worden gewist.



We denken bij het starten aan een volgende procedure (daarbij gaan we ervan
uit dat de wedstrijdgegevens in hetOgeheugen van de microprocessor aanwezig.. \
zJ.Jnj:

a. De hUlpstarter (zie verslag E. Beyer pag 154 voetnoot) stelt op de wed
strijdgegevensschakelaar het vledstrijdnummer eo; head- of volgnummer in.

b. Door een knop, anders dan de startknop, in te drukken geeft hij aan dat
hiermee klaar is; het wedstrijdnQmmer en het head- of volgnummer worden
naar de centrale po~t gezonden.

c. De centralepost ontvangt van de zijde van de startpost het wedstrijdnum- _
mer en het head- of volgnu~~er. De reactie die dan voIgt:

- de totale wedstrijdgegevens (zoals beschreven onder punt 1) worden
d.m.v. de printer naar buiten gebracht.

- een blok wordt in een buffer klaar gezet.

d. De leider van de tijdwaarneming kan nu nog eventuele wijzigingen in de
wedstrijdgegevens aanbrengen. Als aIle wedstrijdgegevens juist blijken
te zijn en als dan ook het blok (waarin de tijden van de wedsrijd moet
en binnenkomen) vrij is, dan geeft hij dat blok vrij en kan de wedstrijd
gestart worden. #

e. De hulpstarter drukt, als de startvlag valt, de startknop in en dan be
ginnen de tellers van de centrale post te lopeno

f. Mocht er sprake zijn van een valse start of is er materiaalpech binnen
de eerste honderden meters, dan zal de starter de wedstrijd afvlaggen.
De hulpstarter moet dan de valse-start-knop op de startpost in. De tijd
die H. Beyer aangeeft (60 sec.) lijkt ons voldoende.

g. Is de start goed verlopen dan kan de hulpstarter beginnen met de voorbe
reidingen van de volgende wedstrijd (zie a).

Nog enkele opmerkingen:

1. Wanneer de hUlpstarter - om welke reden dan ook - niet in staat is het
startsignaal te geven, dan moet er een mogelijkheid zijn dat de tijd
waarneming vanuit de centrale post wordt gestart ( de leider van de tijd
waarneming hoort dan via de interkom wanneer het startsein door de starter
wordt gegeven).

2. Wanneer de wedstrijdgegevens van een bepaalde wedstrijd niet in het
geheugen aanwezig zijn, dan zal er gebruik moeten kunnen worden gemaakt
van een standaardwedstrijd (b.v. nr. '999). Deze standaardwedstrijd kan
ook gebruikt worden bij het testen van het systeem.

3) Betreffende het wedstrijdverloop--------------------------------
Omdat in het verI eden is gebleken dat het gebruik van schakelaars met blokkeer
mogelijkheid voor een aantal personen uitermate moeilijk, zo niet onmogelijk
is, hopen we dat in het nieuwe systeem deze schakelaars niet meer voorkomen.
In het verI eden zijn al heel wat tussentijden en finishtijden verIoren gegaan
omdat iemand langs de baan een schakelaar te stevig had ingedrukt.
Ook kwam het nogal eens voor dat een schakelaar te vroeg werd ingedrukt;
"Ik heb op het knopje gedrukt, maar het was maar heel eventjes." 'was in voor
gaande jaren een veel gehoorde opmerking van de zijde van de baanpostbeman
ning. D~arom is het noodzakelijk dat er correctiemogelijkheden zijn als er
dergelijke "ongelukjes" gebeuren. Zonder volledig te zijn Doem ik enkele
voorbeelden: te vroeg de startknop ingedrukt

te laat de startknop ingedrukt
twee keer de startknop ingedrukt
per Qngeluk de valse-start-knop in~edrukt

twee banen verwisselt
twee ploegen in een baan geklokt.
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:'atuurlijk moet ook voorkomen worden dat de tijden van twee verschillende
wedstrijden door elkaar in een blok verschijnen.

Ret is noodzakelijk onderscheid te maken tussen de twee volgende begrippen:

- het maximale tijdsinterval, waarbinnen de gegevens van een bepaalde post
binnen moeten komen (H. Beyer kiest hiervoor 120 sec.).

- de totale tijd die ter beschikking staat voor een enkele wedstrijd. Voor
een "normale" roehledstrijd over 2000 meter is dat 7 ~ 9 minuten.

Bij slecht weer zullen d~ roeiers meer tijd nodig hebben om de wedstrijd te
verroeien. Daarom moet voorkomen worden dat de tijdwaarneming slechts wed
strijden kan verwerken als die hooguit 10 minuten duren. In dat geval zijn
ook lange-afstand-wedstrijd, waarbij m.b.v." andere communicatiemiddellen dan
de "kabel" gewerkt wordt niet te meten met een zo beperkt systeem. Als voor
beeld noem ikeen 4-km wedstrijd, waarbij start- en finishtijden worden door
gegeven m.b.v. portofoons.
Bij slecht weer zullen ook de verschillen tussen de diverse ploegen groter
zijn.
We denken dan ook aan een mogelijkheid waarbij zowel de totale wedstrijdtijd
als ook de maximale lengte van het tijdsinterval vrij te kiezen zijn. Die
keuze wordt dan b.v. gemaakt aan het begin van de wedstrijddag.

Enerzijds worden de tijden m.b.v. het display naar buiten gebracht, anderzijds
gebeurt dat ook d.m.v. de printer. We denken daarbij aan een volgende lay-out:

LN 1x
29-2e vw
15.50 u

1. Proteus
2. Theta
3. Nereus
4. Dordtsche

wedstrijdverloop:

wedstrijd:

-
starttijd:

uitslag:

nummer:

1'. Proteus
500 1.53.28

1000 3.53.76
1500 5.56.31
2000 7.59.45

3. I'Jereus
500 1.58.56

1000 4.00.21
1500 6.00.53
2000 8.09.28

2. Theta
500. 1.56.31

10003.57.51
1500 5.58.13
2000 8.04.82

4. Dordtsche
500 1.57'.50

1000 4.00.74
1500 6.08.21
2000 8.21.01

Bovenstaand is genomen uit de uitslagenlijst van de wedstrijden van de
Zuidelijke Roeibond van 25-26 april 1981 (zie bijlage).

Er moeten aansluitmogelijkhed~nZ1Jn voor koptelefoons zowel op de baan
posten alsook op de centrale post. We zien op de centrale post graag een
koptelefoonplug, waarbij de luidspreker van de centrale post in werking
wordt gesteld als de koptelefoon wordt uitgeplugd.
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Eet communicatiesysteem van de centrale post zien wij graag op eenzelfde
wijze uitgevoerd als bij het oude apparaat; dus een drie-standen-schakelaar
( aan/uit/aan-als-de-knop-wordt-vastgehouden 1.

- Een RS-232-ui tgang is wenseli,jk i'.v.m. demogelijkheid het tijdwaarnemings
apparaat aan te kunnen sluiten op een externe verwerkingseenheid.

Omdat de w~dstrijden over het algemeen bij slecht weer plaatsvinden is het
wenselijk dat de baanposten "druipvrij" worden ui tgevoerd.

Ik heb bij deze een aantal wens en en ideegn van de zijde van de Zuidelijke
Roeibond naar voren gebr~cht, en ik hoop dat ik U daarmee van dienst geweest
te zijn. Mochten er in de toekomst nog problemen zijn dan kunt U mij bereiken
op onderstaand adres. Daa.rnaast zal ik regelmatig bij U langs komen om mij
op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen.

Aan het einde van deze brief wil ik U dan nog een productieve afstudeerfase
toewensen,

namens de Zuidelijke Roeibond,

Paul Lindelauf
Hagenkampweg 106 a
5616 AS Eindhoven
tel.: 040- 520148

P.S. Als bijlagen zijn bijgevo~gd:

- een wedstijdprogrammaboekje van Theta's Eerste Lustrum Wedstrijden;
daarin kunt U vinden het voorbeeld genoemd onder punt 1 (pag. 21),
de meest gebruikte afkortingen (pag. 43) en de namen van de Neder
landse roeiverenigingen (pag. 8).

- een uitslagenlijst van de wedstijden van de Zuidelijke Roeibond van
25 april 1981.



UITSIJ>.G~}T H;DSTRIJD;';j\T ZUID.:;LIJX.~ RO'aBOND ZAT'~'RDAG 25 APRIL V:JL 2

uur: nr: 1·lCdstr~.jd:

1J.'., 10 G3 Ii 16 1J-:

1 .V~~.. inG
2,De Hunze
3, :hllem IL;:
t. Sp.:I.arno

fin/V1'1 144
fin

60

1 10 .15
1 •Vil~inG
2.Dreda 2
3.Broda. 1

1:.35
1.Beatr:::x
2.De Hunza
3.Vik·;ng 2

,.,.
00 I:I 10 2x

3. /l.G. 00
~.OC).OO

~1.17 ,00

J 10 1x
1 .52. 2G
1.52.~'5

2 0:'.50

1e ir.-l

3. "7 .22
3.53 70
,~, 17 .20

1.". '10 GO
1 .De La.aIo;:
2. ~villem r:':1
3.Vl.king

111-.50 Go
1 .:hut~_lus

2.'('h~ta

3.Villcin III

J 16 1x
2.05.02
2.01··90
omGesl

J 16 1:c
1.53.50
1 .50.20'
2.01'03

2e TIl

3.59.21
..-1.11.15

3e TIT

J ,03·11
(l.0571
,1 .. 11 .20

fjnale-indeling:
boej 1:De Eunze boei 2: Bea.tri:~ bosi 31De L'3.c.k boei 4:N2..utilus 2

15.00 56 J 1.0 1x fin-a..
1 , "h.lIem III 1 . 5/l. 32 3.5/1 .38 5.58.71
2.]reda 1 1 .56.32 3,51,./)2 6. 09· ~·5
3.I3e~trix 1.53.70 !:- .0/.. 21

15.05 56 J10 1x fin-b
1.Corn.Tromp 1 . t'G •G!I 3.4·4.42 5.42.44-
2.Dordtsche 1.48.25 3.45.71 5.48.11
3.Breda 2 1.51.63 4.04.51 6.27.67

'-
i15.30 10 0 4+ fin
1.Proteus 1 1.40.69 3.24.48 5.11.19 6.59.80
2.Proteus 2 1.44.58 3.31.72 5.113.05 7.08.85

15.35 31 LlJ 8+ f:n
1.Proteus 1 .21 .33 2, 5'7'~7 (; 4.37.32 6.21.21
2.0rca 1.23.30 3.01.48 4.39.17 6.27.56

15.40 29 LIT 1x 10 VVl

1.1:iilIem III 1 .54.11,6 3.51.47 5.50.!~f3 7.53.03
2.Phoca.s 1. 53. 61!. 3.53.37 5.55.00 7.59.50
3.0rca 1. 513 .45 ,~.01.23 6.03.16 8.09.05
4.Vidar 2.03.00 4.06.29 6.11.80 3.19.41

15.50 29 LH 1x 28 VVT

1.Proteus 1.53.23 3.53.76 5.56.31 7.59.45
2.Th~ta 1.56.31 3.57.51 5.58.13 8.04.82
3.lTereus 1. 58.56 !~. 00.21 6.00.53 8.09.23
4.Dordtsche 1.57.50 '1.• 00.74 6.08.21 8.21.01

finale-indeline:
boci 1:Wil1em III boai 2: Phocas boei 3:Th~ta boei 4: Proteus
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