
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Digitale intercom via D2B

Scheffer, J.G.H.M.

Award date:
1981

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/00a20bcb-7239-4e11-b335-a6de55190e6c


'/)};-

AFDELING DER ELEKTROTECHNIEK
TECHNISCHE HOGESCHOOL
EINDHOVEN

GROEP DIGITALE SYSTEMEN

DIGITALE INTERCOM VIA D2B

J.G.H.M. Scheffer

Rapport van het afstudeerwerk
uitgevoerd van 12-05-1980 tot 05-03-1981
gecoacht door Prof. Ir. A. Heetman
en Ir. C.H. Kaplinsky (Philips).

ECE a31



Dankwoord

Ik wil van deze gelegenheid gebruikmaken om ir. C.H.Kaplinsky
te danken voor zijn begeleiding en de prettige samenwerking
gedurende mijn afstudeerproject.

Ook de andere medewerkers van de Advanced Projects Group en
in het bijzonder Bernard van Steenbrugge wil ik danken voor
de goede sfeer, hun interesse en hulp tijdens mijn afstude
ren.

Tenslotte ben ik Marion Didden erkentelijk voor haar gewel
dige steun bij het typen van dit verslag.



INHOUDSOPGAVE

SAMENVATTING

INLEIDING

1•
1 • 1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3

2.
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.3
2.4

3.
3.1
3.1.1
3.2
3.3
3.4

4.
4.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.3
4.4
4.5

5.

Spraak
Statistisch model voor spraak
Digitale spraak representatie
Bitrate bij spraak coderingen
Sampling theorie
Praktijk
Puls code modulatie

D2B
Inleiding
Bit type
Start bit
Arbiting bits
Master to slave bits
Slave to master bits
Blokdiagram van D2B
Factoren die de timing van de bits bepalen.

Intercom
Systeem architectuur
Systeem opzet
AD-DA conversie
Interface naar D2B (hardware)
Flowdiagram software

Uitbreidingsmogelijkheden
Keuze master adres
Bit-rate verlagende systemen
Sample frequenties en/of aantal bits per sample verlaging
Adaptive differential PCM
Storingsgevoeligheid
Synchronisatie tussen units
Intervallen in spraak

Slotopmerkingen

2
2
5
6
7
8

10

15
15
16
17
18
19
21
22
25

26
26
27
29
33
39

44
44
45
45
47
50
51
53

57

LITERATUUR

APPENDIX A)
APPENDIX B)
APPENDIX C)

Ideale sampling
Bit protocol-toestandstabellen
Programma

59

61
63
67

TREFWOORDENLIJST 73



SAMENVATTING

Mijn afstudeerproject, dat de bestudering en realisatie van een digitale
intercom via de 02B omvatte, is in samenwerking met de Advanced Projects
Group van Philips te Eindhoven verricht.

In dit laboratorium wordt aan een nieuw type bus gewerkt, de 02B, welke
het mogelijk maakt om commando's of data tussen een aantal units, die op
dit bus-systeem aangesloten zijn, uit te wisselen. Oit gebeurt packet
georganiseerd.
Onderzocht is of de transmissie van gedigitaliseerde spraak via het 02B
systeem mogelijk is.

Hiertoe zijn eerst een aantal eigenschappen van spraak onderzocht (hoofd
stuk 1). Wat is de kansverdeling van de amplitudes van spraak, welke cor
relatie bestaat er tussen de elkaar opvolgende samples van spraak, wat is
de voor communicatie noodzakelijke bandbreedte, enz.
Twee aspecten springen hierbij naar voren. Het ene is de min of meer lo
garitmische kansverdeling van de amplitudes, wat leidt tot het gebruik
van een )l-law compressie. Het andere is de grote relatie tussen elkaar
opvolgende samples, wat duidt op een mogelijkheid tot verlaging van de
bit-rate door het gebruik van complexe codering (hoofdstuk 4).

Bepalend bij het ontwerp van een intercom-systeem via de 02B is ook de
02B zelf (hoofdstuk 2). De 02B heeft voor een intercom-systeem een aantal
voordelige eigenschappen, zoals het niet bestaan van een centrale, het in
principe ééndraads-mediwn, maar ook een aantal nadelen. Onder de nadelen
vallen o.a. de verplichte aanwezigheid van een microprocessor in iedere
unit en de beperkte bit-rate (maximaal ca. 8000 bytes/sec.). Over deze
laatste factor valt te twisten, daar dit intercom-systeem uitsluitend
voor huishoudelijke toepassingen bedoeld is, wat: op zichzelf leidt tot
een beperkt aantal actieve deelnemers, en daar een complexe codering, als
ADPCM, tot een bit-rate verlaging leidt (hoofdstuk 4).

Tenslotte nog een opmerking met betrekking tot de architectuur van het
ontworpen intercom-systeem (hoofdstuk 3). Bij het ontwerp van de inter
face naar de 02B toe is gekozen voor een min of meer universeel systeem.
Een achterland, dat bestaat uit een (snelle) data-bron, moet een aantal
eigenschappen bezitten: hij moet de 02B kunnen programmeren met o.a. zijn
master en slave adres en hij moet de data in blokken van 64 bytes buffe
ren. Van de data-bron wordt alleen verlangt dat hij een 8 bit woord en
een schrijf- of leespuls aanbied.

Oaar het de bedoeling is spraak over te zenden bestaat de data-bron uit
een aantal filters, een COOEC en wat logica die voor de correcte formatie
van de data zorgt.

Oe resultaten van een test met twee proefintercoms, waarbij als
ingangssignaal spraak en muziek genomen zijn, was bevredigend. De
gebruikte bit-rate, die vrijwel gelijk was aan de maximale faciliteit van
de 02B, was 64.000 bits/sec.

Aan het einde van het verslag worden nog een aantal methoden besproken om
de eff'iciëntie van het bus-gebruik te verhogen.
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INLEIDING

Mijn afstudeerproject is in samenwerking met de Advanced Projects Group
van de N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken te Eindhoven verricht.

Hier was men bezig met de ontwikkeling van een nieuw type bus: de Oomes
tic Digital Bus (02B). Het toepassingsgebied van deze bus ligt in de
huishoudelijke sfeer. Deze bus staat naast het overzenden van commando's
een data transport van ca. 8000 bytes per sec. toe.

Het volgende probleem is onderzocht. Kan via de 02B spraak worden overge
zonden en laat een te ontwerpen intercom voldoende gebruikers toe met de
door de 02B bepaalde bit-rate.. Voor de kwaliteit van het transmissie sys
teem is gestreefd naar telefoon kwaliteit. Het in het huishoudelijk toe
passingsgebied beperkt aantal intercoms en een aantal eigenschappen van
zowel spraak als de 02B zijn medebepalend bij het ontwerp van het sys
teem.

Het resultaat is een intercom systeem waarvan twee proefunits gebouwd
zijn. Hierin bestaat geen centrale en is het transmissie medium in prin
cipe eendraads.
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1. SPRAAK:

Een analoog signaal heeft een unieke digitale representatie indien het
signaal een beperkte bandbreedte heeft en gesampled wordt met min.
tweemaal de Nyquist-frequentie. Zie ook de paragraaf ft Sample
theoremaft •

De hier genoemde analoge signalen hebben betrekking op spraak. Spraak
heeft echter geen beperkte bandbreedte. Klankloze geluiden, zoals een
S, hebben een amplitude karakteristiek die boven de 8 KHz nog niet af
valt. Daarentegen hebben de klankhebbende geluiden, zoals een A of een
U, een karakteristiek die boven 4 KHz een demping van meer dan 40 dB
vertoont.

Bij de meeste applicaties blijkt een frequentiebereik tot ca. 4 KHz
voldoende om een goede spraakoverdracht tot stand te brengen (lit 8).
De Nyquist frequentie is dus 4 KHz en de sample frequentie is 8 KHz,
mits het analoge signaal door een laagdoorlaatfilter (ca. 3,6 KHz kan
telfreq.) gaat.
Figuur 1 geeft de frequentie karakteristiek van een telefoon transmis
sie kanaal.
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Ui t ervaring weten we dat een telefoon transmissie systeem van vol
doende kwaliteit is om een soepel verlopende communicatie tot stand te
brengen. Een bandbreedte tot ca. 3,5 KHz blijkt voldoende te zijn.
Indien sampling wordt toegepast moeten signalen boven deze frequentie
zeer goed weggefilterd worden daar anders effecten als aliasing e.d.
optreden. Hier wordt later dieper op ingegaan.

1.1 Statistisch model voor spraak.

In het algemeen blijkt dat de kansdichtheid functie PDF (Probabil
ity Density Function) van spraak-amplitudes gekarakteriseerd wordt
door een hoge kansdichtheid voor kleine amplitudes (voornamelijk
veroorzaakt door pauzes en laag energetische delen van spraaksig
nalen), om vervolgens monotoon te dalen. OVer langere tijd gemid
deld kan de PDF benaderd worden door een tweezijdige exponentiële
Laplace functie of door een gamma-functie.

De samenhang tussen elkaar opvolgende samples wordt uitgedrukt in
een autocorrelatie fac~ ~xx (n). Hierin is n het aantal samples
en ~xx(n) = (Xt.Xt+n)/(X~ ).

~xx(n) ligt per definitie tussen de grenzen (-1,1] en ~xx(0)=1.
De conditie waarbij '1"xx(n)=O met nf'O geeft het segment van onge
correleerde amplitudes (witte ruis) weer.



- 3 -

Figuur 2 geeft een lange tijd (55 sec.) gemiddeldelfo'xx(n) functie
van spraak die met 8 KHz gesampled is. De onderste band heeft be
trekking op bandgefilterde spraak (200 tot 340e Hz), de bovenste
is laagdoorlaat gefilderde spraak (0 tot 3400 Hz). De breedte van
de banden wordt veroórzaakt door het meten van verschillende spre
kers.
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De gemiddelde waarde voor n=1 is O/XX (1)~ 0.9, wat een grote cor
relatie aanduidt tussen twee elkaar opvolgende samples.

Door middel van een vergaande simplificatie kan een spraaksignaal
beschreven worden met behulp van een ergodisch stochastisch pro
ces. Vanuit een statistisch standpunt gezien blijkt dit model, ge
relateerd aan de praktijk, bruikbaar te zijn.

Voor een continu ergodisch stochasisch signaal x(t) heeft de auto
correlatiefunctie de gedaante:

T

'#'u (,:,) :: E:. [ )( (t)· X (l+"t.)] = t;Wl ~ f )( (tJ)( (t+-c. )c:(tT __ 0

Indien het signaal x(t) bemonsterd wordt, dan kan voor het bemon

sterde signaal xd(t)= ~ x (kTs )'b(-l-kTs ) .}
K=O

met Ts is de bemonsterperiode , de correlatie functie opgesteld
worden:

De Fourier transformatie van deze functie geeft

spectrum: j) _jA~

~ XciX.. (j.n.) =_00 'l'Xd)(cà L~ e.. eh:

het vermogens-

Aangezien de integraal alleen ongelijk aan nul is voor discrete
waarden van 't.=nTs ' kunnen we de bovenstaande formules herschrij
ven.
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Deze laatste vergelijking toont aan dat voor een stochastisch mo
del van spraak het vermogensspectrum van het gesamplede signaal
een aliased versie van het vermogensspectrum van het orginele ana
loge signaal is. De kansdichtheid van spraak wordt in praktijk ge
vonden door een histogram van amplitudes voor een groot aantal
samples (dus een lange meettijd) op te stellen. Paez en Glisson
hebben uitvoerige metingen verricht en concludeerden dat een
gamma-verdeling van de vorm I

l lh - Vi' I Je / '2 0:;
p(x):oE.;s/(8lte1Xlxl) ·e
een goede benadering tot de gemeten spraakamplitude dichtheid is.
Een wat eenvoudige benadering vormt de laplace dichtheid.

/ .~ -Vi! lxI /C7áP(~). '\ v 'l. 0;. • e.
Beide benaderingen zijn zo gekozen dat hun gemiddelde afwijking
ten opzichte van de gemeten dichtheid nul is en de spreiding
~ uniform is.

P<1IC) 1.0

f

O.t

0.05

0.01 L----I._--'-_....L..._-'------''-----'-_....L..._..l-----''-----I._--'-_....L..._.l-

~e._e.te.... ..sprQO,Q.\(

~"" +~co ...... ~·...~e.

~ -o. .....

LQ.pl ca \u:.."".:Ii-
d~,I..+ had .....,

Het vermogensspectrum kan op diverse manieren bepaald worden. Een
mogelijke methode bestaat uit het eerst bepalen van de over lange
tijd gemiddelde autocorrelatie functie met behulp van de formule

L-I-",'" I"'ti (~) : r ~o X (-). X (~+"")

met 0 { \ ""I ( I.. -\ en L een grote gehele waarde.

Vervolgens kan het gemiddelde vermogensspectrum berekend worden

voor een discreet aantal frequenties .n. '" = '1.~ k /is ('K:a 0) IJ .. ,'J N -I)
~ !'1 I\. _j A".,.S
~ ('}.A) ~ ~ w ("") ~ (~)e.. ,

",::.-M
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Hierin is w(n) een weegfactor van de autocorrelatie functie. Met
behulp van deze methode is fig. (4) bepaald.

1.---------------------------,

~ "e.e... (Hc.).

1600 1400 .1100 ..ooc

{\~"'''' .... ~.

&a."e.'k..e""ele. 1J.......... o~e......r.s'Pe,;c:..lrr"'..., \lOO~ .rp........... \.(.

1.2 Digitale spraak representaties

Met betrekking tot de toepassing van digitaliseringsprocessen bij
spraak-communicatie problemen, springen 3 onderwerpen naar voren:
de representatie van spraaksignalen in digitale vorm, de implemen
tatie van gecompliceerde conversie technieken en de groep van toe
passingen welke in grote mate afhankelijk zijn van de digitale
verwerking.

Met name het eerste onderwerp, de digitale representatie, is van
fundamenteel belang. De basis van de theoretische benadering wordt
voornamelijk gevormd door het sampling-theorema. Hierop wordt in
de volgende paragrafen en in appendix A dieper ingegaan.

Er zijn vele representaties denkbaar. Zoals ook in onderstaande
figuur (5) te zien is, kunnen deze representaties in twee groepen
worden geclassificeerd: nl. golfvorm- en parametrische representa
ties.

De golfvorm-representaties houden zich bezig met de weergave van
de "vorm van de golf" (de amplitude karakteristiek van spraaksig
nalen) door middel van een sampling en kwantiser ings proces. In
principe zijn golfvorm-coders onafhankelijk van het aangeboden
signaal. Ze kunnen een variëteit aan signalen (zoals spraak,
muziek, tonen) coderen. Hun opzet is meestal complex, waarbij veel
aandacht besteed wordt aan het zo economisch mogelijk kiezen van
de transmissie bit-rate.
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Daarentegen houden parametrische representaties zich bezig met
signaalrepresentaties als resultaat van een model voor
spraakproductie. De eerste stap bij een parametrische
representatie wordt vaak gevormd door een digitale golfvorm
presentatie. Aansluitend worden de parameters van het model voor
spraakproductie berekend. Bij parametrische convertors, ook wel
vocoders genoemd, is het resultaat vaak afhankelijk van de spreker
en heeft de aan de ui tgang van het systeem herwonnen spraak een
synthetische (onnatuurlijke) klank. Deze karakteristieke
eigenschappen geven een grenswaarde aan de bruikbaarheid van
vocoders. Aan de andere kant kunnen vocoders dankzij hun
geparametriseerde signaal een lage transmissie bit-rate halen en
is dus een economische indeling in de transmissie bandbreedte te
verwezelijken.

1.2.1 Bit-rate bij spraak coderingen

In figuur (5) wordt een vergelijking gegeven van de verschillen
de representaties als functie van de benodigde hoeveelheid da
ta. Beneden de ca. 5 Kbit per sec. zijn in het algemeen alleen
vocoders efficiënt. Ze produceren een synthetische kwaliteit,
waarbij het signaal meestal zijn natuurlijkheid verliest, een
typisch snelle, krakende (mechanische) klank krijgt.
Bij transmissie rates van 16 to 64 Kbits per sec. is met digita
le coders (dus golfvorm coders) voor spraak "telefoon-kwaliteit"
te bereiken. Dat wil zeggen voor een frequentie bereik van 200
tot 3200 Hz een signaal-ruis-verhouding ~ 30 dB en een harmo
nische distorsie < 2-3\. Tussen de 5 en de ca. 16 Kbits per
sec. worden zowel golfvorm coders als vocoders gebruikt.
De golfvorm coders geven een communicatie-kwaliteit. Het signaal
is goed verstaanbaar, maar de kwaliteit is gereduceerd, distor
sie is hoorbaar en de spreker-herkenbaarheid is sterk afgenomen.

I. _ _ _ ~ ,,-c;. a""'"'"ii_d_e._I""_.s ~)~

9",\f \I 0"''''''' ltode.Y"s .
~E------=;"""";-----li - - - - - - --+1

i i I

( )(

',6 9.b 8.0 1.2 j ~.a

>!< ~l<

I Co""'............. ~....+\ e. i

2.4 1.7.
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De laagste (±75) en de hoogste (±·200.000) bit rate verschillen
ongeveer een factor 3000. Factoren als kosten, flexibiliteit van
de representatie, kwaliteit van de spraak, bandbreedte resp.
bit-rate spelen een rol bij de keuze van de spraakrepresentatie.

Bij het ontwerp van de intercom is gestreefd naar telefoon kwa
liteit. Om deze kwaliteit te halen is het noodzakelijk een golf
vorm coder te gebruiken met een bit-rate tussen de 16 en de 64
Kbit per sec. Een verdere specificatie van het gekozen code
ringssysteem volgt verderop in het verslag.
(Het 02B transmissie systeem heeft hierin grote invloed).

1.2.2 Sampling theorie

om analoge signalen als spraak in digitale transmissie systemen
te kunnen gebruiken, is het nodig het signaal door een reeks ge
tallen te representeren. In het algemeen wordt dit gedaan door
het analoge signaal periodiek te samplen.
Beschouw hiertoe een schakelfunctie s( t), die met het analoge
signaal x(t) vermenigvuldigd een nieuwe functie levert, welke
het gesamplede signaal weergeeft: Xs{t) ':. .s(t). )({q.

- "j1.T~1t
s{~)=l {~"'t. .si"'c("f,~) e.

"._GO
00

: c. + l. 'Zo c:."" c.os V\w.i~
", ..,

De schakelfunctie set) bestaat uit een periodieke pulstrein, die
ook als een Fourier reeks genoteerd kan worden:

=;±;>-~_)_----IITJ_.......~
+-T.s---..•.

Het frequentie spectrum van het
ingangssignaal (bandbreedte.l\.) is

Het gesamplede signaal kan nu worden voorgesteld door

lC,('c.}. G..xlt} + 'J.C;X(Ie) coS lo,)it. + 'J.c~x(~) co,s %.~,t. +-

&_>~)e
-A,. 0 .n.

Hieruit volgt voor het uitgangs spectrum

xs (f) •r [ Je.s Lt)1 :5

-: coX Lf) + Cl [ X{{- f, )+ )( (~ +fS ) ] + C-l.l X(~- 1 e~) ~ X (~1- t~,)] ~ ... ,.
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Indien {,!)>'2..tl. :

Als f, < 2. n..:

Uit bovenstaande figuren blijkt duidelijk dat indien f s <2 ..A.

er overlapping van de zijbanden ontstaat. Om deze overlapping te
voorkomen dient aan twee eisen te worden voldaan.

1) De bandbreedte van het analoge signaal moet beperkt zijn (tot
A) •

2) De sample frequentie moet voldoende groot zijn: {s ~ '2..n..
~ ... '1...n. heet de Nyquist frequentie.

Ui t deze analyse volgt dat een signaal met een beperkte band
breedte na sampling met een frequentie, die minimaal de Nyquist
frequentie is, volledig uit de samples kan worden gereconstru
eerd. Reconstructie gebeurt met behulp van een laagdoorlaat fil
ter. De resultaten zijn onafhankelijk van de lengte van de
sample-puls, mits deze binnen de duty-cycle van de sample fre
quentie blijft. Als de pulslengte ~ zeer klein wordt
(impulsen), kan een theoretisch model van ideale sampling
opgesteld worden. Zie hiervoor appendix A.

1.2.3 Praktijk

In praktijk blijkt sampling van een signaal niet aan de (ideale)
voorwaarden te kunnen voldoen.
Zo is de sample functie geen impulstrein (appendix A). Deze res
trictie heeft echter geen al te groot gewicht, zoals in de voor
gaande theorie al werd vermeld.
De gebruikte filters zijn niet ideaal. Het gevolg is dat voor
frequenties groter dan ~.s - A. het gefilterde signaal niet nul
is. In audio systemen klinken dergelijke, niet weggefilterde
componenten als hoogfrequent sissen of vervorming.
Hun vermogen is echter afhankelijk van de signaalsterkte • Als
het signaal klei~ is verdwijnt de storing. Het signaal zelf mas
keert dus de aanwezige storing, waardoor de aanwezigheid hiervan
beter te tolereren valt.

I,
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Uit bovenstaande volgt al het belang van goede filters, maar een
net zo belangrijke rol speelt het filter met betrekking tot de
bandbreedte van het signaal. In praktijk hebben de signalen geen
beperkte bandbreedte. Het gevolg is dat bij sampling een niet te
voorkomen overlapping van spectrale componenten plaats vindt.

&f> ~t
_ A 0 A .1L 0 Jl. '$

Delen van het frequentiespectrum die buiten de gestelde band
breedteAvallen worden omlaag getransleerd waardoor ze binnen de
frequentieband van het filter vallen. Dit effect, het z.g.
aliasing effect, veroorzaakt veel storing. Deze storing is
ernstiger dan die veroorzaakt door niet-ideale filters, daar de
laatste "slechts" foutieve informatie doorlaten buiten de ge
stelde bandbreedte. Daarentegen vallen componenten, veroorzaakt
door het aliasing effect, binnen de bandbreedte. Het aliasing
effect kan worden bestreden door vooraf filteren van het signaal
en door verhoging van de sample frequentie.

In de intercomschakeling is gekozen voor een digitaal filter
(Intel 2312), daar dit soort filters zeer steile afvalflanken
kan halen. Het zendfilter dat aan de golfvormcoder vooraf gaat
heeft een anti-aliasing functie en moet bovendien de eventueel
optredende 50 Hz brom dempen. Het filter is zo afgesteld, dat
onderstaande filterdoorlaat karakteristiek wordt verkregen.
(De sample-frequentie is 8 KHz).

....... 0
c!l
1J- -10
(fl

.E
Q. -'l0

r
fJ

1J -10

-40

-SO--+---+----------r---t---t----lH--_+_

~Oh.) d~

< ~o -LO

SO - 'l.0

'1.00 -0.11$

300 - 31< 0

3300 - 1>.3

3400 - 0.'1

~ooo - 14

~4bOO -3'2.

So 100 1'< 'L 3 4 S \0'"

Het ontvangfilter dat de digitaal-analoog converter volgt moet
natuurlijk ook zeer scherp filteren. Van de ene kant willen we
het frequentiebereik zo groot mogelijk houden, van de andere
kant mag niet te veel hoogfrequente storing optreden.
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1.3 Pulse code modulatie
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Golfvorm-coders kwantiseren de amplitude van de samples door de
amplitude naar één van de diverse discrete waarden af te ronden.
In een N-bit coder bestaan 2n discrete amplitude-waarden. Indien
het aantal niveaus voldoende groot is, ,kan worden aangenomen dat
de kwantiseringsfouten uniform verdeeld zijn:
pLEj:a IIA voor 1E.1 <. A/~ Q,.>,\ p(E)=O veo ... \E) '>t::Ah. .1

met A is de stapgrootte.

\,

De variantie ~ van deze foutenverdeling is dan

4/z.

~'\. -= J E,'t.·f(E) ~E. s 6:;",1. .

-AI,.

(1)

De kwantiseringsstapgrootte is omgekeerd
aantal discrete kwantiseringswaarden:

~ =( "1. X ....cu ) / ( IJ.N) .

rechtevenredig met het

(2)
De signaal-kwantiserings-verhouding wordt gedefinieerd door

~'" e:[,c:'l.(",)1
SNR = _)1_

a-...... ... I: ( st,\, ( ... )] •

Vergelijking (1), (2) en (3) leveren samen:

3. 'l.~N I. ( 0'"" ... )
s~p.: o~ s"NP-.(c:Ae)=lo ~CI'3 ~ = - 1

\.X .....CLJI /~)Ar· / cT"e lil1 \ X"'a.
• Cl N + '-i,fr - '2.0 °5l l7i

Indien geldt dat Xm.a.x = 4 OX dan wordt formule (4)

SNR (dB) = 6N-7,2

(3)

(4 )

(5)
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Voor een logaritmische coder volgt hieruit dat de SNR rechteven
redig is met N. De SNR bij een PCM-coder kan weergegeven worden
door

SNRpcm (dB) = 6N- e (6)

waarin e een parameter is die
stapgrootte wijkt van die bij
wordt later nog op ingegaan.

van de stapgrootte afhangt.
een uniforme verdeling af.

Deze
Hier

Er moet hierbij opgemerkt worden dat het alleen zinvol is om een
bovenstaande SNR-formule te hanteren, indien voldoende fijne kwan
tisatie plaatsvindt. Als de kwantisatie te grof is (N<.5) dan zal
de corelatie tussen de kwantiseringsfouten en het spraaksignaal te
groot zijn om de kwantiseringsfouten als een onafhankelijke ruis
te zien. Voor N~5 kan de kwantiseringsruis gezien worden als witte
ruisi

VOO"

(7)

Bovendien moet het ingangssignaal voldoende complex zijn om enige
structuur in de kwantiseringsfouten te voorkomen i

voor alle m. (B)

In formules (5) en (6) is impliciet aangenomen dat de aangeboden
spraak-amplitudes binnen het bereik van de kwantisator liggen. In
praktijk wordt vaak van een kwantiseringsaanpassing d.m.v. niet
uniforme of adaptieve kwantisering gebruik gemaakt om het boven
genoemde probleem te elimineren.
Niet-uniforme kwantisering onderscheidt zich van uniforme doordat
de kwantiseringsstappen bij kleine amplitudes kleiner zijn dan bij
grote amplitudes. Bij de veel voorkomende kleine amplitudes levert
deze methode een relatief lage ruisbijdrage.

In het algemeen is de verdeling van de amplitudes bij spraak als
functie van de amplitude een afnemende functie. Deze eigenschap
wordt ook omschreven in de POF (fig. 3).
De niet-uniforme kwantisering maakt dus dankbaar gebruik van bo
vengenoemde eigenschap van spraak. De al eerder genoemde logarit
mische-coders volgen (weliswaar op grove wijze) deze kansdicht
heidfunctie.



- 12 -

Blokdiagram van een logaritmische coder-decoder.

'IC"")

J( ( ....)
\o~ 1... \ 6\ L·.J

cC)o\e..-
c e....{S;~Vi L )( (.,)]

~ Si~Vil-" ]

1 I
~(~l Irz.x, [...]

---- c;.iecodC!"" .
t: C\"\)

.I"'9"r.S' c... )]

x(n) is het gesampelde ingangssignaal. Het gekwantiseerde logarit
mische signaal is

+ (9)

Hierin is verondersteld dat (("') onafhankelijk van log.\)l, (",)\ is.
De inverse van de gekwantiseerde logaritmische waarde is

~(..) = Q..l(Pl gC"'ll· Si~Vi[)t (.... )1 .:: \XC ....J\ lWl'P (cC",)] J"i~~[)((l'\)l

= x("')· Q.)(p [re )] (10)
Vergelijking (10) kan voor kleine waarden van re ) benaderd Worden
door

Daar de functies x(n) en C ( .... ) onafhankelijk verondersteld zijn
(zie vergelijking (8» geldt

di" I
SN~ = 4'r = a;,1

•

De SNR is dus alleen maar afhankelijk van de stapgrootte.

Dit type coder (fig. 8) is niet praktisch daar het dynamisch be
reik oneindig is, hetgeen een oneindig aantal kwantiserings
niveaus vereist. Daarom wordt de logaritmische karakteristiek door
lineaire segmenten benaderd.

Figuur (9) toont het blokdiagram van een compressor ftx), expandor
.=-I{)t1 systeem voor kwantisatie.

A1
g 1 J,..

~ ("'-J ~(...)
'F C...] Cl? (· ..1 (.0 c1e.'I"

X( ....) c.( ....)
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x("")/x",,cu >0
is, dan kunnen de

In deze log-coders is de amplitude-compressie-karakteristiek van
het ).l-law of van het in Europa minder gebruikte A-law type (A-law
wordt vooral in Amerika gebruikt).
Indien het genormaliseerde ingangssignaal x =
en het gecomprimeerde signaal yen) = F [)Cl..,)1
karakteristieken als volgt geschreven worden:

"M - \co......

A - \ .... ...,

Beide functies zijn symmetrisch rond x=o.

Figuur (10) toont de krommen van yen) als functie van x(n) bij
verschillende waarden van ,A4 •

voor
voor
voor

Er geldt dat:

\1(( ... )\=0 IS y( ..)~o.

J-l=0 yen) = x(n) 1 m.a.w. de kwantisering is uniform.
grote y. en grote \ x( n)\ is y( n)= I.. \0' l\ lC (.,,~ \ / X ...c:o.x 1

\°9 I"

(6) (de onderbroken lijn) en (12)
(X..... /c1".) voor}'=100 eW\ "",,:soa.

Gebruikmakend van een aantal veronderstellingen als bij vergelij
king (6) heeft Smith een formule voor de signaal-kwantiserings
ruis-verhouding voor ,.u-law opgesteld:

St-J~ (c:H~) ="N ~ ~:H - '1.0"\o~ t \.... (I~~)] - \Ol. \o~ l Ho (X';:.:)1. ... 'fi! (-::-;.;) 1
(12)

is formule (12) minder afhankelijkIn vergelijking tot formule (6)
van de factor (x__ Gl • / cf"J( ).

Figuur (11) geeft vergelijking
weer als functie van de factor
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De factor Xmax ' welke een parameter van het kwantisatie systeem
is, geeft de maximale amplitude aan die de samples kunnen
aannemen. De factor C1"'x is een parameter van het signaal, die de
amplitude specificeerde De totale factor (Xmax/ crx > geeft een
indicatie van de relatie tussen het signaal en het gebruikte
kwantiseringssysteem.

Duidelijk te zien is dat bij constante (Xmax/cr'x> een winst van 6
dB gehaald wordt voor ieder toegevoegd bit.
Dit geldt voor zowel uniforme als ,,404-law kwantiserende systemen.
Voor een 7-bit )A-law PCM is de SNR voor een redelijk groot bereik
van de ingangsniveaus ca. 34 dB. Een uniform kwantiserende coder
heeft voor een gelijkwaardige SNR ca. 11 bits nodig. Voor een
uitgebreidere vergelijking tussen )A-law PCM en andere coderingen
zie ook het hoofdstuk 4 "Uitgebreidingsmogelijkheden".
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2 • 1 Inleiding

Tegenwoordig en zeker in de toekomst bestaat er een grote groep
huishoudelijke apparaten (TV, radio, VCR, TXT-printer, e.d.) die met
elkaar moeten, of waarvan men wil dat ze met elkaar kunnen praten.
Als men bijvoorbeeld met behulp van een VCR een band wil afspelen,
dan moet na het indrukken van de play-toets een commando naar de 'N
gestuurd worden waardoor deze inschakelt en het correcte kanaal
kiest. Oe 02 B (Oomestical Oigital Bus) is een bus die het mogelijk
maakt units met elkaar op een gedefinieerde wijze te laten praten. De
bus is serieel georganiseerd waardoor controle signalen en data
serieel via een transmissie medium gestuurd worden. De enige eis die
aan het medium gesteld wordt is een wire-and of een wire-or
faciliteit. Het medium kan daardoor bestaan uit bijv. een koperdraad,
radio, glasfiber of infra-rood.

Een van de uitgangspunten bij de definiëring van de 02B is het niet
aanwezig zJ.Jn van een centrale master. Oaar de consument iedere
willekeurige verzameling apparaten kan bezitten, moet iedere unit
zelfstandig deelnemen aan de controle. De 02B heeft daarom een
volledig gedistribueerde controle.
Oe via 02B op de bus aangesloten units zullen in het algemeen niet
voldoende intelligent zijn, waardoor een deel van het protocol
hardware-matig in de 02B moet worden vastgelegd. samen met het feit
dat elke unit zelfstandig deelneemt aan de controle leidt dit tot een
vergroot bedieningsgemak van alle op de bus aangesloten apparaten.
Bij de definitie van de 02B zijn verder nog als eisen gesteld: het
niet gevoelig zijn voor of veroorzaken van storingen, grote
flexibiliteit en de mogelijkheid om het systeem uit te breiden. De
flexibiliteit heeft betrekking op het bestaansrecht van goedkope,
langzame units naast duurdere, snelle units, zonder dat de
complexiteit van de duurdere units het karakter (en de kosten) van de
goedkopere units aantast. Uitbreiding van de 02 B waarin in de
toekomst zeker behoefte zal zijn mag het bestaande 02B systeem niet
onbruikbaar maken. Ze moeten binnen het bestaande systeem passen.

BUS

-- - - --- ----------
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Zoals boven vermeldt kan de 02B voor twee types informatie gebruikt
worden. Op de eerste plaats staat de uitwisseling van commando' s
tussen de units. Het is nu ook mogelijk om m.b.v. één afstandsbe
diening alle gewenste apparaten met elkaar te laten samenwerken. De
bus is zo gedefinieerd dat maximaal 25 willekeurig gekozen units (van
in totaal 4096 mogelijke) op de bus kunnen worden aangesloten. De
lengte van de bus mag ten hoogste 50m bedragen.

Naast het uitwisselen van controle informatie kan ook data verstuurd
worden. De 02B vormt dan het digitale data medium tussen bijv.
Videotex, een home-computer, een printer en een character display.
Deze faciliteit is zeker met het oog op de toekomstige ontwikkelingen
op dit gebied van groot belang. Hierbij kan de consument zelf
bepalen, zonder op de technische aspecten te letten, welke units hij
wil aansluiten.

2.2 Bit type

Een bericht dat tussen de units wordt uitgewisseld bestaat uit een
aantal "data packets" • De packets vormen zelfstandige stukjes van een
bericht 7 d.w.z. ze bezitten elk alle eigenschappen die voor een
onafhankelijke transmissie nodig zijn. Elk data packet bestaat uit
een vast aantal velden, die weer onderverdeeld kunnen worden in een
data-deel en eventueel een parity en een acknowledge deel.

De volgende velden zijn gedefinieerd:

1 start bit
1 of meer mode bits
12 master bits + 1 parity
12 slave bits + 1 parity + 1 acknowledge
4 control bits + 1 parity + 1 acknowledge
8 data bits + 1 end of data bit + 1 parity + 1 acknowledge.

Het laatste veld kan afhankelijk van de mode van één data-packet
tot 64 maal achter elkaar voorkomen.

~I
EoE---- ~illl\Q - .r/o+

I

j. ~ui .I__.....J ----

I s+Q..-t Ici+ _~d.. ~o.s~~" .I\c:..". c.,.elo\....l ",,,,,\-0 I
! ba-oS 'o~~s bib 'oih cl1cU". I
1+-(------- cl 0.1 ~ - 'f~ 'KL'\. ~I
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Ieder bit begint met een periode hoog, welke gevolgd wordt door een
periode laag. Alle op de bus aangesloten units zien de afgaande flank
en kunnen hierdoor op het bit synchroniseren. Na de periode laag
volgt een periode met data.

De bits kunnen in vier groepen gerangschikt worden:

startbit
arbiting bits
master te slave bits
slave te master bits

2.' Start bit

Fig. 13

$.\o.V&

I .. t ) •

Dit bit bestaat eigenlijk uit twee delen.
Het eerste deel is de test-time; gedurende een uniek lange tijd (t,)
wordt een "'" op de bus gezet en wordt tevens de bus gecontroleerd of
hij "'" blijft. Indien de bus inderdaad gedurende t, hoog blijft, dan
kan aan het tweede deel van het startbit begonnen worden. De unit
maakt de bus gedurende een bepaalde periode (t3) laag, waarna alle
andere units weten dat een bericht begonnen is.
Als er tijdens de test-time een "0" op de bus geconstateerd wordt,
dan betekent dit dat een andere unit al een laaggaande flank gegeven
heeft. Dus de unit is niet de enige gebruiker van de bus. Op een
dergelijke afgaande flank synchroniseert de unit. Er volgt een test
om te controleren of de gedetecteerde "0" een deel is van een
startbit van de andere unit. De periode waarin het startbit een "0"
geeft is uniek (dit is de langste periode "0" in een bericht) en kan
daarom als test-kriterium gebruikt worden. Indien echter tijdens deze
test de bus weer "'" wordt, dan was de zendende unit blijkbaar niet
bezig met zijn startbit maar met een ander bit. Het resultaat is dat
de potentiële master-unit teruggaat naar het begin van de test-time,
waarna hij een nieuwe poging om een startbit op de bus te drukken kan
ondernemen. Indien de test positief was (het bit was een startbit)
kunnen dankzij de synchronisatie alle zendende units tegelijkertijd
aan de arbitrage gedurende de volgende bits beginnen.

Het tweede deel van het startbit is de unieke periode "0" waarna alle
units weten dat een bericht begonnen is.
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2.2.2 Arbiting bits

Fi.g. 14

I L---L-----i
~1 4:. Je t. "i

Tijdens deze bits wordt een beslissingsprocedure afgehandeld die
de snelheid van de dataflow bepaalt en die beslist welke van de
zendende units gedurende een time-slot de master over de bus is.
De arbiting bits kunnen verdeeld worden in mode bits en master
bits.

Mode bits-----Als eerste bits na het startbit treden de mode bits op. Deze geven
aan in welke snelheid het bericht verzonden resp. ontvangen
wordt. Mode-O is de laagste snelheid , en mode-1 een vier keer
zo hoge snelheid. In mode-2 wordt een nog hogere snelheid gehaald
door met een veel nauwkeurigere klok te werken.

Mode-O is zo gedefinieerd dat een microprocessor een bericht kan
volgen resp. verzenden. Mode-1 geeft de mogelijkheid om meer
characters per sec. te verwerken vanwege de hogere snelheid, welk
aantal in mode-2 nog groter is door de grotere nauwkeurigheid.

De volgorde van de mode bits is vastgesteld op mode-a, dan mode-1
en tenslotte het mode-2 bit. Dit houdt in dat om in mode-2 te
komen eerst een mode-O en een mode-1 bit doorlopen moet worden.
Als een unit in een hogere mode wil zenden dan zet hij gedurende
de lagere mode bits een logische 1 op de bus. Het laatste mode bit
maakt hij "0".
M.b.t. de prioriteit van de berichten geldt dat een lagere mode
voorrang heeft. M.a.w. een unit die het eerste een "0" op de bus
zet wint. (Op de bus overheerst de "0" de "1").

Als het mode-a-bit "1" is, dan volgt een mode-1-bit. Tevens wordt
meteen de klokfrequentie verhoogd. Na het laatste mode-bit ligt de
snelheid waarmee de rest van het packet wordt verwerkt vast. Voor
hogere mode berichten betekent dit dat t.o.v. een mode-a-bericht
de master, slave en control bits sneller afgehandeld worden,
waardoor binnen de time-slot meer tijd voor data-bits ter
beschikking komt. Indien een ontvangende unit merkt dat het
bericht in een hogere mode op de bus verschijnt dan hij zelf
aankan, dan moet de unit gedurende de time-slot, waarmee de zender
bezig is, uitschakelen. Dit doet hij door naar periode ~ van het
startbit (de ready state) te gaan.
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Master bits-,--------
De masterbits (dit zijn 12 bits gevolgd door 1 parity bit) hebben
eenzelfde bitmodel als de mode bits. Het doel van de master bits
is tweeledig: ze nemen deel aan de arbitrage en geven de slave
unit het adres van de master.

De arbitrage werkt als volgt. Een unit die de bus wil beheersen
verzendt zijn adres (Het MSB eerst). Nadat hij één bit afgewerkt
heeft, controleert hij of de bus met zijn data in overeenstemming
is. Als dit zo is gaat hij verder. Bij verschil weet de unit dat
hij de arbitrage verloren heeft, maar blijft hij toch het bericht
volgen daar hij nog slave kan worden.
Daar op de bus een "0" de "1" overheerst, zal de unit met het
laagste master adres de hoogste prioriteit hebben.

Ook bij de arbitrage speelt de synchronisatie een grote rol. Daar
elke unit een eigen klok heeft zullen de diverse units afwijkende
periodetijden hebben. Ondanks de synchronisatie tijdens het
startbit zal de eerste periode t1 van het arbitingbit niet even
snel door alle units worden afgeteld. cm dit soort problemen te
vermijden moeten de "langzame" en de "snelle" units zich aan
elkaar aanpassen zodat ondanks variaties in de klokfrequenties de
units in principe eenzelfde kans hebben.

2.2.3 Master to slave bits

I
I nex-l b'I t

Figuur 15
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Bij deze bits wordt de informatie van master naar slave
getransporteerd. De slave blijft nu helemaal passief; hij neemt
alleen informatie van de bus over.
De afgaande flank naar t1 start de klok van de slave. De periode
t5 wordt afgeteld waarna de data op de bus gesampled wordt.

Tot de master to slave bit-type behoren het master parity bit, de
slave bits, het slave parity bit, de control bits, de control
parity en afhankelijk van de richting van de dataflow de data
bits, het data parity bit en het data acknowledge bit.

Slave bits-----
Dit zijn 12 bits, gevolgd door een parity bit. Met deze bits geeft
de master het adres van de slave. De unit, waarvan dit slave-adres
op de bus correspondeert met zijn eigen masteradres , wordt de
ontvanger. Met behulp van het slave parity bit kan de informatie
gecontroleerd worden waarna de slave-unit gedurende het
acknowledge bit, dat het slave parity bit opvolgt, een positieve
of negatieve terugmelding aan de master-unit maakt.
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Dit doet hij door bij een positief acknowledge de bus laag te
maken. Indien de master-unit deze "0" op de bus ziet, dan weet hij
dat de slave-unit correct geadresseerd is en klaar staat om
verdere informatie van de bus te halen.
Als de slave-uniteen negatief acknowledge geeft ( een "1" op de
bus) dan stopt de master met zijn time-slot en begint hij opnieuw
met het geven van een startbit.
Indien een master-unit een slave aanwijst die niet op de bus
aangesloten is, defect is, niet de gevraagde mode aankan of gewoon
uitgeschakeld is, dan zal de master gedurende het acknowledge bit
al,tijd een "1" op de bus zien. Hij zal dan dus geen verdere
informatie naar de niet-ontvangende-slave zenden.

Control bits
Na-het-Sïave acknowledge bit volgen 4 control bits met 1 control
parity bit. Met deze bits wordt de aard van de informatie-uitwis
seling bepaald.

De bits hebben de volgende betekenis:
1e; het directie bit. Als de dataflow van master naar slave

is dan is dit bit "1". Bij een dataflow van slave naar
master is het bit "0".

2e; het lock bit. Indien dit bit een logische 1 is dan is de
slave niet aan de master gelocked. Bij een "0" is de
slave gelocked en kan hij alleen data met de master
waarmee bij gelocked is uitwisselen.

3e en 4e; de functie bits. Deze bits geven een beschrijving
van de functie die de informatie-uitwisseling via de bus
heeft. De volgende code is gebruikt:

functie bits: 11 functie: data
10 command
01 status
00 configuring information

Data bits-----
Tenslotte volgen nog 8 databits, een end of data bit en een data
parity bit, gevolgd door een acknowledge bit. De data uitwisseling
gebeurt hier van master naar slave. In mode-o kan slechts één data
character worden uitgewisseld. In mode-1 kunnen max. 16 characters
gedurende de time-slot worden uitgewisseld, welk aantal in mode 2
nog groter kan zijn (tot 64).
Elk databyte wordt gevolgd door een acknowledge bit. Tijdens dit
bit kan de slave terugmelden of hij de data goed ontvangen heeft.
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2.2.4 Slave to master bits
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Gedurende deze bits gaat de informatie-stroan van slave-unit naar
master-unit. Tot deze type bits behoren het slave en het control
acknowledge bit en afhankelijk van het direction-bit de data
acknowledge (bij data M S) of data en data parity bit (bij data S

M) •

De functie van de acknowledge bits is in het voorgaande al
aangeduid. Deze bits dienen uitsluitend voor terugmelding van
slave naar master, die dan beslist wat hl j verder doet.
Met betrekking tot de data bytes ligt de zaak anders. Een master
kan data naar de slave sturen of van de slave vragen. In het
laatste geval zijn de data bits en het data parity bit slave to
master bits. Het data acknowledge bit is dan een master to slave
bit, daar de slave moet weten of hij verder kan gaan met het
zenden van nieuwe informatie.

In appendix B worden de toestandstabellen van het hiervoor
beschreven protocol gegeven. Hierin zijn weer de perioden t n uit
de voorgaande figuren terug te vinden.
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2.3 Blokschema van D2B

Het blokschema kan in vijf grote delen worden ingedeeld.

de sequencer:

de klok:
bit-decoder:

sample:

memory:

deze bepaalt de volgorde en de condities van een
bericht.
bij iedere mode hoort een vaste frequentie.
hierin wordt het aantal en de volgorde van de bits
bepaald. (Dit is een hogere niveau sequencer>
het lezen van de informatie op de bus gebeurt door
het samplen van de bus en het synchroniseren van
deze data op de interne klok.
dit zijn een aantal registers waarin adressen en
data worden bewaard.

Aan het begin van elk bericht geeft de master-unit een start-bit. De
PROM rD41*, waarin de toestandstabellen staan die bepalen hoe een
bericht gegenereerd of behandeld moet worden, geeft aan het einde van
het bit een next-bit-puls. In de toestandstabellen is vastgelegd of
een volgende toestand binnen het bit, een error-melding of een nieuw
bit moet worden gegenereerd.

*> De code tussen de haakj es geeft de coördinaten van het betreffende
circuit in figuur 17.
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De next-bit-decoder r B1], die uit het actuele bit het volgende bit
afleidt, geeft zijn informatie op commando van de next-bit-puls van
de PROM aan het bit-register r C1). Na het start-bit houdt het
bit-register het mode-o-bit vast. Dit bit maakt (net als alle andere
bits) deel uit van de besturing van de info-multiplexer t E41. Deze
multiplexer vormt de verbinding tussen de registers t F3 t/m e1, die
de informatie van en voor het achterland tijdelijk bewaren, en het
D2B-circuit waarin de informatie verwerkt wordt.

De info-multiplexer leest nu het mode-o-register t E3]. De informatie
geeft aan of de unit al in de correcte mode werkt, of dat naar een
hogere mode (1 èf 2) moet worden overgeschakeld.
Het klok-circuit t. G1) geeft de bi j de mode behorende frequentie. Na
het laatste mode-bit verandert de frequentie niet meer. De
number-of-data-byte-decoder rA4 1 genereert het maximale aantal bytes
dat de unit in deze mode aankan.

Indien diverse units een bericht willen verzenden dan moet een
arbitrage plaatsvinden. De arbitrage vindt plaats tijdens het
overzenden van de mode en de master-bits. Daartoe wordt de data op de
bus gesampled en vervolgens met de interne data vergeleken.
Als de arbitrage gewonnen is dan zal de unit verder gaan met het
zenden van zijn bericht. Is de arbitrage verloren, dan volgt de unit
toch het bericht daar hij nog een potentiële slave is.
Na deze bits is er slechts één unit die gedurende een time-slot
master is. Deze master-unit vervolgt zijn bericht door het versturen
van een master-parity bit gevolgd door het slave-adres. Het
master-parity bit dient als vlag voor het achterland, dat nu het
received-master adres kan overnemen. Hierdoor weet een slave-unit
welke unit de zender is. Deze faciliteit speelt met name bij een
intercom een grote rol, daar een slave-unit zelf ook master kan
worden en dan het adres van de vorige master moet kennen.

De number-of-bits-decoder [A11 bepaalt het aantal maal dat een bit
voorkomt (bijv. 12 master bits), waardoor de unit weet wanneer hij
een volgend bit moet verwerken. Na de slave-bits volgt een parity-bit
waarin de master zijn pariteit geeft (parity-decoder-generator (De])
• Indien het slave adres inclusief de parity een oneven aantal enen
is, dan geeft de slave gedurende het acknowledge-bit een positief
acknowledge (acknowledge-decoder-generator CE7).

Nu vaststaat wie master en wie slave is kan de datatransmissie
plaatsvinden. Daartoe worden eerst de control bits verstuurd, die de
aard van de informatie-uitwisseling bepalen. Dan volgt de data die
bij de master uit het data-register gelezen wordt en bij de slave in
het data-register geschreven wordt.
Daar een unit die in mode 1 of 2 functioneert meerdere data byte
gedurende een time-slot verwerkt, moet het achterland het
data-transport (in mode 2: 64 byte) van en naar het data-register
verzorgen. Hiertoe worden het control acknowledge en de
data-acknowledge, die in de D2B gegenereerd worden, naar dat
achterland doorgegeven.
om de registers (master, slave, control en data) in D2B te kunnen
laden is een parallel-laad faciliteit toegevoegd. De laad-instructie
gaat gepaard met een register-selectie (register-pointer (F3]) en een
schrijfpuls (next bit puls).
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2.4 Factoren die de timing van de bits bepalen

In deze paragraaf wordt in grote lijnen aangegeven welke factoren
invloed hebben op de timing van de bits, zoals beschreven in de
paragraaf "Bit type" (2.2) en appendix B.

- Een eerste factor wordt gevormd door de propagatietijd, welke
nodig is om. een signaal over een kabel met een lengte tot 50
meter te zenden. De orde van grootte van dit delay is 6 nsec.
per meter kabel.

om storingen dóór (straling) of op de kabel te verminderen wordt de
kabe'l differentieel gestuurd. De differentieel spanning AV bij het
overzenden van een "0" is minimaal 2.00 mV bij een stroomsterkte van
ca. 2mA. Bij een logische 1 is AV=O. De"o· is een stroomvoerende
toestand, de ·1· niet. Vandaar dat op de kabel een "0" een "1·
overheerst.

- Daar de kabel capacitief is, zal de rise en fall-time een
belangrijke rol in de timing spelen.
In het algemeen geldt C 'AY: l't. waarin ~ de rise/fall time is en
C de totale capaciteit vormt. De ingangscapaciteit (Cin) van de
op de kabel aangesloten units bedraagt max. 100 pF en de
kabelcapaciteit (Cl) is max. 100 pF per meter.
Hieruit volgt voor de rise/fall-time:
't • C • V/I = (C i... A .. Cl' 'L ) 6 V / 1. .
met A het aantal units en L de lengte VMl de kabel.
Bij een kabellengte van SOm en 25 units wordt't. dan max. 0,75
Jlsec.

Iedere unit verzorgt zijn eigen klok. Tengevolge hiervan zal bij de
ontvangst van een signaal een zekere synchronisatietijd noodzakelijk
zijn. Bovendien wordt om. eventueel optredende spikes te elimineren
iedere sample die van het bericht op de kabel is genomen, met een
vorige sample vergeleken. Als deze samplewaarden verschillen dan zal
de uitgang van de sample-decoder niet veranderen.

- Deze synchronisatie en dubbele sampling veroorzaken een
vertraging van 2 à 3 klokperioden. (Eén klokperiode duurt
afhankelijk van de mode 225 nsec, 450 nsec. of 1800 nsec.).
Daarnaast veroorzaakt de logica van de unit nog een vertraging
van 1 klokperiode.

Het bitprotocol (zie appendix B) is zo ontworpen dat ieder bit eindigt
met de bus hoog. Als een unit gedurende een bit de bus laag maakt, dan
moet na die periode laag de bus weer hoog gemaakt worden. Dit kost een
extra toestand en dus extra tijd. Een bit waarin als informatie een "1·
gegeven wordt is dus korter dan een bit met als informatie een "0". Men
kan spreken van een "speciale pulsbreedte modulatie".
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3. IN'l'ERCOM

3.1 Systeem architectuur
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De 02B moet aan het begin van een bericht met zijn master adres, slave
adres en control bits geladen worden. Gedurende het bericht volgen dan
nog de data bits. De 02B is zo georganiseerd dat hij parallel geladen
moet worden.

Een microprocessor controleert het laden van het master adres, slave
adres en de control bits. Hij moet tevens de gevraagde samples (OAC)
resp. aangeboden samples (ADC) verwerken en uit de buffers ophalen
resp. in de buffers opbergen. Vanwege de traagheid van de
microprocessor ( 2 , 5 )lsec per cycle) en de snelheid waarmee 02B zi j n
data verwerkt heeft de 02B een direct memory acces tot de buffers.
Hier wordt in paragraaf 3.1.1 nader op ingegaan.
Daar de 02B in één time-slot maximaal 64 data byte kan verwerken is er
gekozen voor twee buffers van elk 64x8 bit. Terwijl het ene buffer
volgeschreven wordt kan het andere worden leeggelezen.

De analoge signalen die verstuurd moeten worden, worden eerst
gedigitaliseerd. Aansluitend volgt een serieel-parallel omzetting (zie
ook paragraaf 3.2). Eenzelfde verhaal geldt voor de ontvangen data die
in een analoog signaal omgezet moet worden.
Tenslotte is er nog een controle-besturingscircuit. Dit circuit moet
o.a. de juiste schrijf-, lees- en klokpulsen aan de buffers doorgeven,
de buffers op het correcte moment verwisselen en het master en slave
adres latchen.
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3.1.1 Systeem opzet

In de testopstelling zijn de klokfrequenties van de 02B units
ingesteld op 0,5 MHz ± 25% bij mode-O, 2 MHz ± 25% bij mode-1 en
4,433.169 MHz ± 0,1% bij mode-2. Bij transmissie van
gedigitaliseerde spraak via 02B wordt een bericht alleen verzonden
van zender naar ontvanger (master to slave). De 02B kan in mode-O
132 characters per sec verwerken, in mode-1 2140 en in mode-2 8850
characters per sec.
Indien bij de digitalisering van spraak wordt uitgegaan van
PCM-codering met maximaal 64.000 bits per sec. (8000 byte/sec),
dan zal 02B alleen in mode-2 gebrui.kt kunnen worden. De timing van
één packet in mode-2 met alleen master-to-slave data bits geeft in
het worst-case geval de onderstaande getallen.

startbit
mode-O bit
mode-1 bit
mode-2 bit
12x masterbit
master parity bit
12x slave bit
slave parity bit
slave acknowledge bit
4x control bit
control parity bit
control acknowledge bit

{

8X data bit
64x end of data bit

data parity bit
data acknowledge bit

1mode-O

t mode-1

mode-2

1'07' usoc.

337 usec.

I64x91 usec.
= 5824 usec.

totale tijd
voor één bit
trein in 7232
usec.

Volgens dit model is een maximale transmissie snelheid van
(1/7232).64 = 8850 bytes per sec, ofwel 70.796 bits/sec. te
halen. Oeze 8850 bytes/sec is een soort garantie voor een maximale
snelheid. Oit maximum haalt 02B altijd (er is immers worst-case
gerekend) •

Zoals hierboven vermeld wordt 1 databyte per 31 usec (worst-case)
verwerkt. Deze tijd is te kort om de microprocessor, die al het
transport van de samples (AO en OA convertors), de besturing van
de buffers en de controle op zenden of ontvangen moet regelen, ook
nog het datatransport van of naar de 02B te laten besturen. Oaarom
hebben beide buffers elk een aparte adres-counter en gemultiplexte
schrijf- en leespulsen. Als op commando van de microprocessor een
buffer wordt aangewezen om data van de 02B op te nemen (zie figuur
19) dan kan de 02B rechtstreeks met behulp van zijn eigen schrijf
en adrescounterpulsen zijn data bufferen.
Tegelijkertijd kan de microprocessor, die nu geen aandacht meer
aan dit proces hoeft te besteden (met uitzondering van een
controle van een vlag die aangeeft dat het buffer vol is), het
andere buffer leeglezen.
Hij doet dit door een byte uit de buffer naar de accumulator te
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halen en vervolgens in een latch te zetten, die dit byte bewaart
totdat de DAC het leest. De DAC geeft een terugmelding naar de
microprocessor als hij het byte gelezen heeft waarna de processor
het volgende byte uit het buffer leest.
Als zowel de microprocessor zijn buffer leeggelezen heeft als de
D2B zijn buffer gevuld heeft (en de D2B dus nog steeds berichten
ontvangt van de master-unit) dan wordt op commando van de
microprocessor de buffers, de gemultiplexte schrijf-, lees- en
adrescounterpulsen gewisseld en wordt de adres-counter gereset
zodat het beschreven proces weer opnieuw kan beginnen.

Figuur 20 geeft de data transmissie
optreedt. Nu geldt een soortgelijk
beschreven voor de ontvang-zijde.

3.2 AD-DA conversie

die aan
verhaal

de
als

zend-zijde
hierboven

Een analoog ingangssignaal (max. ± 2,2 V) wordt door een LPF
(intel 2912) gestuurd. Zie ook paragraaf 1.2.3. De gain van het
filter is met potmeter Re in te stellen. Het gefilterde signaal
(max. ± 3,1 V) wordt vervolgens aan de AD-convertor aangeboden. In
deze convertor (intel 2910) bevindt zich het sample-hold circuit,
de p-law compressie en de digitaal convertor (volgens successieve
approximatie). Tevens is een p-law expandor, een analoog convertor
en een stuk controle logica ingebouwd. De compressie/expansie
werkt volgens p=255. De convertor, die met een klokfrequentie van
2 MHz werkt, bemonstert het ingangssignaal met 8KHz. Deze 8 KHz
sample-frequentie en de 2 MHz klokfrequentie zijn met behulp van
twee 16-delers, een D-flipflop en een 3-deler uit een 6 MHz
kristal gestuurde VCO afgeleid.

De AD-convertor levert meteen na de sample-plus bij pin DX een 8
bit serieel PCM-woord af. Dit woord wordt vergezeld door een
gate-signaal dat de time-slot waarin de data ter beschikking is
aangeeft. In figuur 21 is een tijddiagram getekend waarin de
samenhang tussen de genoemde signalen is aangegeven.

De conversie van digitale naar analoge signalen gaat analoog aan
het voorgaande. Nu wordt het seriële 8 bit PCM-woord vlak na de
sample puls gelezen. Het originele signaal wordt uit de samples
gereconstrueerd met behulp van een digitaal LPF dat eveneens in
het IC 2912 zit. De gain van het filter is op één ingesteld,
waardoor de maximale uitgangsamplitude ± 3,2 V is.

De seriële data moet naar een 8 bit parallel woord worden
getransformeert daar de hierna volgende bewerkingen
parallel-georganiseerd zijn. (De microprocessor 8748 heeft een 8
bit bus en de D2B werkt met 8 bit data-characters).
De bits van het gegenereerde seriële PCM-woord zijn op de inverse
klok stabiel (zie figuur 21). Daarom wordt het schuifregister A
uit figuur 22 met de inverse klok geklokt.
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Het register krijgt een schuifopdracht indien So (= signaal ® uit
figuur 23) hoog is. So is laag betekent nhold'~ta. Voor het
controle signaal So kan de inverse van het T 5 )( - signaal
gebruikt worden. Nadat So weer laag geworden is blijft het
PCM-woord op de uitgangen van schuifregister A staan totdat een
nieuw sample aangeboden wordt.

Het serieel maken van een parallel aangeboden woord gebeurt als
volgt. Als signaal CID (zie figuur 23) hoog is wordt het woord op
commando van de klok parallel geladen. Het woord blijft nu tot en
met de eerstvolgende sample-puls bewaard. Na deze sample-puls
volgen 8 klokpulsen die het PCM-woord serieel uitschuiven.

In de figuren 24 en 25 is een voorbeeld uitgewerkt waarbij
aangegeven is wanneer een 8 bit woord klaar staat cm gelezen en
bewerkt te worden, resp. wanneer een nieuw 8 bit woord gelezen en
vervolgens serieel gemaakt moet worden.
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3.3 Interface naar 02B

Hier volgt een beschrijving van de hardware van de prototype
intercom. Een aantal functies dienen met de hier beschreven
interface te worden verwezenlijkt:

A) het lezen van het master en het slave adres,
B) het programmeren van de 02B,
C) het omschakelen van zenden naar ontvangen en het verwisselen

van de geheugens,
0) het lezen en schrijven van samples van en naar de codec,
E) het bufferen van 64 samples voor de codec,
F) het bufferen van 64 samples voor de 02B (OMA),
G) de besturing tussen de interface en de 02 B•

Ad A):
Alle buffers en latehes die aan de microprocessor z~Jn aangesloten
worden door deze als extern geheugen behandeld. Op de ALE-puls van
de microprocessor neemt de adres-latch (D6 J *) het adres van de
bus over. Het MSB van het adres (Q7) enabled een selector (E6 J
(MSB =0). De drie LSB's sturen de selector die op zijn beurt nu 8
buffers en latehes kan aanwijzen.
Het master resp. het slave adres wordt met behulp van 8
dilschakélaars t C12, 012 J ingesteld. De microprocessor schrijft
dan via de buffers (e11] en l 011) deze adressen in registers (nu
is bewerking van de adressen mogelijk). Zie paragraaf 4.1.

Het eigenlijke master (slave) adres is 12 bits groot. Voor deze
proefintercom zijn echter 28 = 256 units voldoende. Vandaar dat de
4 MSB's van de adressen constant (hier 0) gekozen zijn.
De control bits zijn al via het programma van de microprocessor in
een register opgeslagen. Dit kan omdat voor de intercom-toepassing
de control bits constant zijn. Immers:

1e bit = 1 = direction bit; de dataflow is van master naar slave;
2e bit = 1 = loek bit; de slave is niet op een master gelocked;
3e en 4e bit = 1,1 = function bits; de data bits bevatten data.

*) De codes tussen de haken geven de coördinaten aan in het bij deze
paragraaf behorende schema.
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Indien het MSB van de adres-latch hoog is, dan wordt de selector
(E6 J disabled en de read en wri te-commando' s voor de RAM' s ( d. i •
2x 64 data byte geheugen) enabled (d.m.v. de poortjes bij [F41).
Het hele geheugen wordt door de microprocessor als slechts één
geheugenplaats gezien, wat tot programma-snelheid verhoging leidt.

Ad B):
Programmeren van de D2B wil zeggen het laden van de master, slave
en control registers met de correcte data. Daartoe wordt eerst de
gewenste data, bijvoorbeeld het master adres, door de microproces
sor naar een latch (F10] geschreven.
Vervol.gens moet het register in de D2B gekozen worden waarin de
gelatchte data geladen moet worden. Daartoe zijn de 4 LSB's van de
microprocessor-poort-1 gecodeerd:

register schakelaar P13 P12 P11 P10

master register 1 1 0 0
slave register 0 1 1 0
control register 1 0 1 0

off 1 1 1 1

P10 heeft twee functies: 1e de externe register keuze van D2B
enablen (P10 = 0)

2e de gelatchte data [F101 enablen

Nu staat de correcte data op de ingang van het gekozen register.
Resteert alleen nog het genereren van een laadpuls. Daartoe wordt
latch (02) met data geladen waarvan het 3e bit (latch-output 03)
laag is, gevolgt door een byte waarvan het 3e bit hoog is.

Dan kan het volgende byte gelatched worden (F10) om vervolgens in
een D2B-register te worden geschreven.

Ad C):

Een unit is gedurende een periode of zender of ontvanger. Dit
betekent dat een aantal multiplexers in een bepaalde stand moeten
staan die bij de toestand van de unit behoort. Daartoe wordt het
vierde bit van latch (D2J (output 04; voortaan ~ genoemd)
bestuurd. Deze output wordt laag gemaakt als de unit zender is.
Van dezelfde latch (021 geeft output 05 aan welke van de twee
geheugens gevuld of leeggelezen moet worden. Output 05 wordt
voortaan @ genoemd.



- 35 -

om er voor te zorgen dat in de begintoestand de (3-state) buffer
[IS] een hoge impedantie naar de microprocessor bus heeft, wordt
dit buffer disables.
Oe reset van de microprocessor klokt een O-flipflop (A41 waardoor
zijn uitgang Q hoog wordt. Het resultaat is dat® nu laag wordt en
blijft; buffer LIS] is disabled.
Met behulp van het programma kan na de reset de output 04 van
latch (02) laag gemaakt worden. Als hierna de microprocessor-poort
P17 laag wordt (en voor de rest van het programma laag blijft) zal
~gelijk zijn aan de geïnverteerde output 04 van latch (02).

Ad 0):
Samples lezen resp. schrijven gebeurt op basis van handshaking. Op
de sample-klok van de codec wordt de uitgang Q van een O-flipflop
[B41 hoog. Oeze uitgang is verbonden met de ingang T1 van de
microprocessor. Als de unit in de zend-mode is zal de
microprocessor, die ingang T1 constant controleert, reageren op
Q=1 door het sample dat op de sample-klok in latch (E2] is vastge
legd te lezen en vervolgens de flipflop te resetten. Het resetten
gebeurt door de microprocessor-poort P15 kort laag te maken.

In de ontvang-mode zal nadat de microprocessor T1 hoog ziet een
data byte naar latch CF2) geschreven worden. Oe OA-convertor leest
dan zelf de inhoud van de latch. Zie ook paragraaf 3.2.

AD E):
02B verzendt of ontvangt 64 data byte in 1 packet. Daarom is er
een geheugen (RAM's) in de schakeling opgenomen die deze 64 byte
bewaart. Oe adressen voor het geheugen worden gegenereerd door
middel van een S bit counter[l2,3,5 en 61. Oe counter wordt aan
het begin van een packet gereset waardoor het beginadres van het
geheugen verkregen wordt. Oe reset wordt door middel van de micro
processor-poort P16 gegeven. De counterklok is, afhankelijk van
het wel of niet zenden van de unit, de write-puls van de micropro
cessor of de next-bit-puls van de 02B•
Bij een unit in de zend-mode worden de samples die door de
AD-convertor gegenereerd worden naar de accumulator van de
microprocessor gehaald. Van daaruit worden ze door de
microprocessor in een van beide geheugens geschreven. Het
verwisselen van de geheugens (elk tweemaal de RAM 2101 CI2, J3,
IS, J6]) gebeurt op commando@.

Na het 64e byte (dit wordt in de microprocessor bij gehouden)
staakt de microprocessor het vullen van het geheugen. Hij
verwisselt de geheugens @ en begint, nadat hij een reset aan de
adres-counter gegeven heeft, met het vullen van het andere
geheugen.
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Als de unit als ontvanger geschakeld is, dan leest de microproces
sor de geheugens na elkaar leeg en schrijft hij de data naar latch
(F21. De OA-convertor leest de gelatchte data. Het tempo van het
data-transport van het geheugen via de accumulator van de micro
processor naar de latch (F21 wordt door de sample-klok bepaald.

Alle data van en naar de codec gaat via de microprocessor. Hier
door is het mogelijk de data te manipuleren zonder de hardware van
het systeem aan te tasten. Ook de master en slave adressen worden
via de microprocessor naar de 02 B geschreven, waardoor ook deze
zeer eenvoudig door middel van een programma-wijzigen aan de
behoefte kunnen worden aangepast. Zie ook paragraaf 4.1.

AD F):

De datastroom tussen de 02B en de geheugens is anders geregeld dan
die tussen de codec en de geheugens. De microprocessor kan naast
zijn bestaande functies dit data transport niet voldoende snel
regelen. Daarom is de 02B een direct-memory-acces tot de geheugens
gegeven. Voor een juiste timing in de interface-schakeling zijn
een aantal besturingssignalen van de 02B gebruikt. Te weten: het
control en data acknowledge en de next-bit-puls.
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In de zend-mode moet het eerste data byte vóór het eerste databit
gereedstaan daar de 02 B het byte gedurende de databits serieel
uitschuift.
Nadat de adres-counters voor de RAM's gereset zijn staat het adres
van het eerste databyte klaar en kan op de next bit-puls dit woord
naar het data-register van de 02B geladen worden. Aan het einde
van de control acknowledge wordt de adrescounter geklokt en kan de
02B het 2e data byte laden. Hierna treedt de data acknowledge als
adres-counter klok op.

In de ontvang-mode moet eerst gewacht worden tot het eerste data
byte gearriveerd is, m.a.w. totdat het data acknowledge optreedt.
Nu kan op de next-bit-puls het byte naar de RAM geschreven wor
den. Het einde van de data acknowledge vormt de adres counter
klok.
De keuze van de adres-counter klok, bestaande uit of de data
acknowledge of de control acknowledge en de data acknowledge,
vindt plaats met behulp van een multiplexer [L10) die door signaal
@ gestuurd wordt.
Als de unit een ontvanger is, dan moet er een een vlag bestaan die
aangeeft dat 64 data byte in één van de geheugens geschreven
zij n. Deze vlag "TC" wordt met behulp van een multiplexer (K4 J
(bestuurd door signaal @) naar de buffer lC21 doorgegeven. De
microprocessor kan via deze buffer de vlag controleren. Als deze
hoog is dan zijn de 64 data byte opgeslagen.

AD G):
Een potentiele slave weet door de aanwezigheid van een control
acknowledge afkomstig van de 02B dat hij de door de master aange
wezen slave is. Immers alleen als een unit slave wordt, dan zal
hij het control acknowledge bit halen. Is hij geen slave dan zal
hij al voor het slave acknowledge stoppen.
Het control acknowledge triggert een O-flipflop rc11 zodat de
microprocessor deze vlag kan herkennen. Het flipflop hoeft slechts
eenmaal per packet te worden gereset. Hiervoor wordt dezelfde
reset als de adres-counter-reset gebruikt.

De multiplexer ( M2, 3, •••• 71 moeten op commando van signaal~ de
adres-counter klok, het schrijfcommando voor de RAM's en de output
disbale van de RAM's onderling verwisselen. In de zend-mode gene
reert de microprocessor de adres-counter-klok en het schrijfcom
mando, terwijl in de ontvang-mode de unit deze besturingssignalen
van de 02B ontvangt. De multiplexers lM 8, 9 en 10] kiezen op com
mando(§) een van beide mogelijkheden.



.../",". -
~ rn B.. ....to' _ , .. - ~., ~ 1."! :

.. ~ .1... ,

I-h ~ r H

[j[ ~ i1R3!m.. .. ..... ~
-.. ~ Ir -. ~.1-" ,,,, ":

~I
..... .. . .

~ mr ç
:El..... 4

lOl 1:.......... ... ,.
rol·

'f~
IL'~

Q

.. G': 4 • EJ 5I i i ..
.. ~.t ...

;I. r \.),j

• . IL...-.... ',ijt :nf-; (»mI~
... ..

:!j~
... 6.. ': h .. ! .... ,. .. ....

iW- ~,.. .. .. .
:: ....... •
~ lt--

~ 1...R.' •

;'! ~I Q8~ I. ~.., -. .----- o. B

41
....... ,

~ ..

• v..
~Ir • I. ;;lh

:hr
/"'.. oW

81108.

• "'"I I •.. toOIT ..;; I"

1\

TC.

J ~ L . M

-

9

10

11

1'l



- 39 -

3.4 Flowdiagram software
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De functie van het programma is drieledig.
Na het opstarten van de intercom, een microprocessor reset of na
een interrupt door een error-melding van de 02B wordt het totale
systeem geïnitialiseerd. De unit wordt in de zend-mode gezet
( ® =0), de control bits voor de 02B, welke bij de
intercomtoepassing altijd constant zijn, worden in een
microprocessor-register geladen en een teller in de
microprocessor, die het aantal nog te verwerken databyte binnen
één packet bijhoudt, krijgt zijn beginwaarde. Tevens wordt de
microprocessor toegang gegeven tot één van beide geheugens
(m.b.v. commando@).
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De tweede functie van het programma bestaat uit het progranuneren
van de 02B• Daartoe worden eerst het master en het slave adres
gelezen en in registers (20 en 2') bewaard. Vervolgens wordt het
master en het slave adres en de control bits in o2B- registers
geladen. De laadprocedure bestaat uit het uit een register (van de
microprocessor) ophalen van de betreffende data, het latchen van
deze data naar de input van de 02B registers, het kiezen van het
correcte register binnen 02B en tenslotte het genereren van een
schrijfpuls.

De voorgaande acties hoeven niet meer herhaald te worden als de
unit blijft zenden of ontvangen. Gedurende het zenden of ontvangen
hoeft alleen de dataflow bestuurd te worden. Als de units stoppen
met zenden of ontvangen dan moeten ze het voorgaande programma
opnieuw doorlopen daar iedere unit weer zijn originele master
adres moet bezitten.

De laatste functie van het programma bestaat uit de besturing van
de dataflow tussen de RAM's en de COOEC.

Dit programmadeel begint met een test om vast te stellen of de
unit zender, slave of geen van beide is. Daartoe geeft het pro
gramma opdracht het flipflop dat de control acknowledge moet vast
houden CC,] te resetten. Vervolgens wordt om beurten gecontroleerd
of een control acknowledge optreedt, wat impliceert dat de unit
slave is, of dat de intercom schakelaar ingedrukt is. Als deze
schakelaar wordt ingedrukt, dan wil dat niet zeggen dat de unit
ook daadwerkelijk via de bus gaat zenden. Immers er moet eerst nog
een arbitrage plaatsvinden, welke door de 02B zelf wordt afgehan
deld.

In het programma volgt nu een splitsing. Het ene deel behandelt de
slave~situatie, het andere de master-situatie. Het verschil tussen
beide programmadelen bestaat voornamelijk uit het wel of niet
actief communiceren met de 02B• In de slave-situatie wordt alleen
data, die de 02B in een RAM geschreven heeft, uit die RAM naar de
OA-converter gestuurd. Bij de master-situatie moet nadat 64 data
bytes, afkomstig van de AD-convertor, verzameld zijn een start
opdracht aan de 02B gegeven worden. Tevens dient het master parity
bit en het received master adres van de 02B te worden overgenomen.
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Slave-situatie
De-unit \;"o-;dt in de ontvang-mode geschakeld (® = 1), een van beide
geheugens wordt aangewezen om de databytes van de 02B te bewaren,
een teller die het aantal databytes naar de OAC bijhoudt wordt met
zijn beginwaarde gepreset en de adres-counter voor de geheugens
genereert het beginadres.
De 02B van de ontvang-unit schrijft de na het control acknowledge
bit ontvangen data in een RAM. Als de adres-counter van die RAM
tot 64 is gekomen wordt de vlag TC geset. Nu weet de microproces
sor dat het eerste geheugen gevuld is en kan hij, nadat de geheu
gens verwisseld zijn en het beginadres weer gegenereerd is, de
data bytes naar de OAC schrijven. Het tempo waarin de data naar de
OAC geschreven wordt, wordt door de sample-frequentie (ca. 8 KHz)
bepaald. In de microprocessor houdt een teller het aantal ver
stuurde databytes bij (databyte counter SC).

De 02B is na de laatste geheugenwissel weer begonnen met het vul
len van het andere geheugen. Als nu èn de databyte counter (BC)
aangeeft dat de 64 bytes naar de OAC verstuurd zijn èn de control
acknowledge-vlag geset is (m.a.w. de unit is nog steeds ontvanger)
dan blijft het programma wachten totdat 02B weer een geheugen
gevuld heeft. De geheugens worden gewisseld, een aantal parameters
gepreset en de cyclus kan opnieuw beginnen.

Indien de control acknowledge-vlag niet geset is, dan moet het
programma terugspringen naar het begin en opnieuw het master adres
naar de 02B laden zodat de unit weer in een startklare positie
komt.

Master-situatie--------
Dit programmadeel begint met het resetten van de sample-vlag en
het genereren van het beginadres voor de RAM's. Hierna wordt een
geheugen met data gevuld. Pas als 64 databytes verzameld zijn kan
aan de 02B een startopdracht gegeven worden.
Het vullen van het geheugen gebeurt als volgt. De microprocessor
wacht totdat de sample-vlag hoog is waarna hij een subroutine aan
roept. In deze subroutine wordt een databyte van de OAC via de
accumulator van de microprocessor naar een RAM geschreven. Aan
sluitend wordt de sample-vlag gereset en keert het programma terug
naar het hoofprogramma. De databyte-counter wordt met één verlaagd
en gecontroleerd. Als 64 databyte verwerkt zijn dan is de counter
nul, wat het einde van de vulprocedure van het eerste geheugen
aangeeft.

De databyte counter (BC) krijgt weer zijn beginwaarde en de
geheugens worden gewisseld.
Daar de te verzenden informatie nu aanwezig is wordt de 02B
gestart. Terwijl de 02B zijn data-packet verstuurt vult de
microprocessor weer een geheugen met data.
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Vanwege experimentele doeleinden en eventuele uitbreidingen van
het systeem (zie ook paragraaf 4. 1) leest de microprocessor het
received master adres uit de 02B. Oaartoe controleert hij tijdens
het verzamelen van databytes de aanwezigheid van het master parity
bit van de 02B• Oit bit volgt de 12 masterbits. Het master adres
is nu verwerkt, zodat het received master adres-register in de 02B
nu het master adres van die unit bevat die de master over de bus
is. Als dit adres identiek is aan het eigen master adres van de
unit, dan weet deze dat hij zelf de master over de bus is en dat
het zin heeft verder te zenden.

Als de microprocessor een geheugen vol geladen heeft dan contro
leert hij eerst of de intercomschakelaar nog ingedrukt is voor
aleer hij weer een nieuwe startopdracht aan de 02B geeft.
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4.1 Keuze master-adres

De intercom zoals hij in de proefopstelling gerealiseerd is, is
slechts een éénrichting communicatiemiddel. Indien meerdere gebrui
kers een bericht willen overzenden, dan kan dit alleen na elkaar. Een
grote verbetering treedt op als de bit-rate (momenteel 64 kbit/sec.)
verlaagd wordt waardoor op basis van tijd-multiplexing meerdere ge
bruikers "tegelijkertijd" het transmissiekanaal kunnen gebruiken. De
bit-rate verlaging kan op permanente basis of als functie van de
bezettingsgraad van de bus tot stand komen.

De problematiek bij de eenrichting-intercom ligt hierin dat iedere
unit een eigen, vast master-adres heeft. Aan dit adres is een prio
riteit gekoppeld (laagste adres heeft de hoogste prioriteit). Als een
unit, die t.o.v. de slave-unit een hogere prioriteit heeft, constant
blijft zenden dan heeft de slave geen kans om zelf data terug te zen
den. Pas als de master stopt dan kan de slave terugzenden. Dit is een
hoogst onbevredigende situatie. Een oplossing houdt het manipuleren
met de master adressen in.

Stel het master-adres van de zender is A. De master en slave adressen
worden via de microprocessor in de D2s- registers geladen.
De geadresseerde slave, die dankzij het received-master-adres
register het adres van de zender (=A) kent, maakt nu software-matig
zijn master en slave adres A+1. De zender maakt nadat het eerste
packet verzonden is zijn master en slave adres ook A+1. Nu hebben de
met elkaar communicerende units een gemeenschappelijk adres. Die unit
die nu wil zenden maakt gedurende een beperkt aantal packets zijn
master-adres A (hogere prioriteit) waarna hij weer terugkeert naar
het adres A+1. Het aantal packets (met master-adres A) wordt o.a.
bepaald door de lengte van de pauzes (adem-pauze ca. 135 msec. [ 11})
die tijdens spraak optreden. De zender moet immers de kans hebben
minimaal een deel van een zin te verzenden voordat de ontvanger hem
kan interrumperen.

Sij de tweerichting-intercom treedt de problematiek m.b.t. de adres
sering niet op. Elke unit behoudt zijn eigen adres. Als de bit-rate
voldoende laag is, zoals met behulp van een ADPCM-systeem bereikt kan
worden, dan kunnen de units op basis van time-sharing met elkaar com
municeren.
Een eleganter systeem wordt verkregen als men de bezettingsgraad van
de bus controleert. Indien deze nul of laag is, dan kan voor een sys
teem met een hoge bit-rate en dus een hoge kwaliteit gekozen worden.
Is de bezetting groot dan moeten de units terugschakelen naar syste
men met lagere bit-rates. Met name het systeem waarbij de LSS's van
het PCM-woord constant gemaakt worden (zie paragraaf 4.2.1) is zeer
eenvoudig in de bestaande schakeling in te voeren. Allen het program
ma voor de microprocessor moet een minieme wijziging ondergaan.
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Tenslotte wordt nog kort ingegaan op de te kiezen strategie bij het
opstellen van een vergaderschakeling. Het opzetten van een keten
deelnemende units kan gerealiseerd worden door een packet naar elke
deelnemende unit te zenden zodat alle units een gemeenschappelijk
master en slave adres krijgen, dat is afgeleid van het master-adres
van de eerste zender. Twee van de vier controle bits, de configu~ing

bits, moeten nu een gedefinieerde code hebben, zodat de ontvangers
weten dat een discussie schakeling opgezet is.

4.2 Bit-rate verlagende systemen

De momentele bezettingsgraad van de bus is hoog. Met de gebruikte 64
kbit/sec. ()l-law PCM) is de data-transmissiefaciliteit van de 02B
vrijwel volledig benut. Vandaar de behoefte de gebruikte bit-rate te
verlagen om zodoende meer gebruikers door middel van tijd-multiplex
ing op de bus toe te laten.
Bit-compressie kan op vele wijzen gerealiseerd worden. Twee methoden
zijn verder onderzocht:

verlaging van de sample-frequentie en/of aantal bits per sample
(paragraaf 4.2.1).

ADPCM, die gebruikt maakt van de relatie tussen de elkaar opvol
gende samples (paragraaf 4.2.2).

4.2.1 Sample-frequentie en/of aantal bits per sample verlaging

Als uitgangspunt is gekozen voor de )l-law (255) PCM codering,
zoals die in voorgaande hoofdstukken is beschreven. De verkregen
bit-rate is een functie van twee variabelen:

- de sample-frequentie
- het aantal bits per sample.

Uiteraard moet bij een nieuwe sample-frequentie ook een aangepast
filter gekozen worden (aliasing). De gekozen filters bestaan uit
twee in cascade geschakelde 2e orde filters, die een demping van
80 dB/decade geven.
Ter bestudering Van de kwaliteit van het gebruikte systeem is het
volgende experiment opgezet.
Een ingangssignaal Xa wordt eerst gefilterd (LPF) en vervolgens
met behulp van }l-law PCM gecodeerd. Het gecodeerde signaal wordt
meteen gedecodeerd en daarna gefilterd. Het ingangsfilter (F1) en
het uitgangsfilter (F2) hebben dezelfde filter karakteristiek. Er
kan gekozen worden tussen vier verschillende filters, waarvan het
3 dB-punt bij 1,5 - 2,5 - 3 of 3,5 KHz ligt.
De coder en de decoder hebben dezelfde sample-frequentie, die
ingesteld kan worden op 8, 7, 6, 5 of 4 KHz.
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Het aantal bits per sample wordt bepaald door simpelweg een aantal
bits, te beginnen bij het L5B, constant te maken. Zodoende kan het
aantal actieve bits gevarieerd worden van 8 tot 3 bits per sample.
Voor het ingangssignaal is spraak (zowel mannen als vrouwen stemmen)
en muziek gekozen. Dit laatste omdat muziek ten opzichte van spraak
een meer continu signaal vormt waardoor een aantal storingen makke
lijker te detecteren zijn.

Optimale kwaliteit werd uiteraard bij een sample-frequentie van 8 KHz
en 8 bits/sample gehaald. Deze kwaliteit is "zeer goed" genoemd, daar
deze bij het gekozen systeem de optimaal te behalen kwalitiet was. De
slechtste kwaliteit werd bij 4 KHz sample-frequentie en 3 bits/sample
bereikt. Deze is "zeer slecht" genoemd. Tussenliggende kwaliteiten
zijn ingedeeld door vergelijking ten opzichte van deze uitersten en
door onderlinge vergelijking. De belangrijkste indelingskriteria
waren de sprekerherkenning, de verstaanbaarheid en de storingen. De
test, waarvan de resultaten in de onderstaande tabel te zien zijn is
door verschillende personen uitgevoerd om een minder subjectief
resultaat te verkrijgen.

sample-frequentie (KHz) 8 7 6 5 4

3 dB-punt van filter (KHz) 3,5 3,5 3 2,5 1,5

aantal bits/sample

8 ++ ++ + + +
7 ++ ++ + + 0
6 + + + 0 -
5 + a 0 - -
4 + - - - --
3 - - -- -- --

++ zeer goed (optimale verstaanbaarheid + sprekerherkenning).
+ = goed (goede verstaanbaarheid + sprekerherkenning).
a = matig (redelijke verstaanbaarheid + sprekerherkenning is moei

lijk maar mogelijk).
= slecht verstaanbaar doch met veel storing + geen sprekerherken

ning •
= zeer slecht (onverstaanbaar).



- 47 -

Drie gevallen verdienen enige toelichting. Vanwege de simpliciteit is
het terugschakelen van 8 bits naar 4 bits per sample bij
gelijkblijvende sample-frequentie (= 8 KHz) z'eer interessant. Spraak
blijft goed verstaanbaar (de luisteraar hoeft zich niet in te
spannen) maar wordt vergezeld door enige ruis.

om dezelfde reden als hierboven is het halveren van de sample
frequentie bij gelijkblijvend aantal bits per sample (8 bits)
interessant. Ook nu blijft de verstaanbaarheid behouden, maar
wordt het signaal zeer dof (dit laatste is te danken aan het LPF)
en is duidelijk enige vervorming waarneembaar. Een goede combina
tie van beide variabelen is de situatie waarbij de sample-frequen
tie 6 KHz en 6 bits/sample genomen wordt. Spraak is dan iets dof
fer maar van goede kwaliteit.

Afhankelijk van de bezettingsgraad van de bus kan voor een bepaal
de bitrate gekozen worden. De bitrate wordt met behulp van de sam
ple-frequentie en het aantal bits per sample ingesteld. Dit actief
kunnen reageren op de bus-bezetting maakt het noodzakelijk om met
de data ook informatie over de bitrate te geven. Deze informatie
kan in het eerste databyte van een packet worden vastgelegd.

4.2.2 Adaptive differential PCM

Een geheel andere benadering wordt gezocht in een complexe code
ring van het te verzenden digitale signaal. De autocorrelatie
functie uit figuur 2 toont duidelijk aan dat er een correlatie
bestaat tussen twee elkaar opvolgende samples. In mindere mate
geldt dit zelfs voor samples die diverse sample-intervallen uit
elkaar liggen. In het algemeen betekent dit dat een signaal van
sample tot sample niet vlug verandert en dat dus het verschil tus
sen elkaar opvolgende samples een kleinere variatie heeft dan het
signaal zelf. Uitgaande van deze feiten komen we tot een nieuw
ndifferentieel kwantiseringsn schema.
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Hierin is d(n) = x(n) x(n) met x(n) het niet-gekwantiseerde
ingangssignaal en x(n) een voorspelling (prediction) van het
ingangssignaal. Het verschil-signaal d(n) wordt gekwantiseerd:...
d(n) = d(n) + e(n), met e(n) de kwantiseringsfout (de kwantisering
kan vast of adap'tief zijn, uniform of niet-uniform). Dit gekwanti
seerde signaal d(n) wordt bij de voorspellingswaarde x(n) geteld
zodat een gekwantiseerde versie van het ingangssignaal ontstaat:
~ - ,.)( (k) =)( (...) .,. d (""J .,..
En dus geldt x(n) = x(n) + e(n).

De signaal-kwantiseringsruis verhouding van dit systeem is
E C xl. C"")1 tr l 17':,,\ cr·1..s N p. a - --L • ~ ...:L. = Gi -,. S NP. t'"J
Eo (' e;'" ( .... ») cr.... riJ." C7'&" GO ",

waarin SNR
Q

de signaal-kwantiseringsruis verhouding is van het
kwantiseringssysteem, en Gra: cr;. ... / <1"61. de gain in SNR ver
oorzaakt door de differentieel configuratie. De gain Gd is afhan
kelijk van het aantal predictor-coëfficienten. Zie figuur 32 waar
bij vaste predictors gekozen zijn.

\'1.

Figuur 32
Gain Gd als functie van het aantal
predictor-coëfficienten voor band
gefilterde spraak. De breedte van
de band wordt veroorzaakt door het
niet optimaal zijn van de predictor
coëff. voor verschillende sprekers •

..... p.

S" 10

Een DPCM-systeem met vaste predictors levert een SNR verbetering
van 4 tot 1 1 dB boven PCM. De grootste winst wordt behaald bij de
overgang van niet-prediction naar een eerste orde prediction. Deze
levert een ca. 5 dB betere SNR.
De verwachting, die voortkomt uit de bestudering van de autocorre
latie functie (figuur 2) dat het niet veel zin heeft om meer dan 5
predictor coëfficienten te nemen, wordt in figuur 32 bevestigd.

De grote variaties in sprekers, de spraak zelf en de variaties van
het signaal niveau maken het noodzakelijk adaptieve voorspellingen
en adaptieve kwantiseringen toe te passen om zodoende een optimale
cOlIDD.unicatie tot stant te brengen voor een brede groep van spre
kers en gespreksituaties. Met name de "feedback" adaptieve kwanti
satie is interessant, daar de benodigde informatie uit het over
het kanaal verzonden bericht wordt gehaald. De decoder (ontvang
zijde) kan dan dus ook dezelfde informatie hieruit halen, waardoor
het overzenden van extra informatie m.b.t. de adaptie niet nodig
is (zoals bij feedforward kwantisatie).



- 49 -

De invoering van de adaptieve strategie levert een SNR verhoging
van ca. 4-6 dB t.o.v. een vaste p-Iaw kwantisering met hetzelfde
aantal bits. In totaal kan dus dankzij de differentieel configura
tie en de adaptie een verbetering van ca. 10 dB gehaald worden ten
opzichte van een vaste kwantisatie met hetzelfde aantal bits.

\0

Figuur 33
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In figuur 33 worden vier type coders met elkaar vergeleken: Loga
ri tmisch POl, ADPCM-1 (adaptieve kwantisering en een simpele 1e
orde predictor), ADPCM-4 (adaptieve kwantisering en een 4e orde
predictor) en een ADM (adaptieve delta modulatie met één-bit
geheugen). De gebruikte bandbreedte is 200-3200 Hz. Voor PCM en
ADPCM is een sample frequentie van 8 KHz gebruikt.

Uit de figuur zijn enkele conclusies te trekken:

a) De ADPCM hebben een constante SNR winst ten opzichte van
PCM. (ADPCM-1 ca. 12 en ADPCM-4 ca. 15 dB).
Deze winst komt voor een groot deel door de differentieel
configuratie tot stand en is daardoor vrijwel onafhankelijk
van het aantal bits/sample.

b) De verhouding van de SNR tussen PCM en ADM is afhankelijk van
de bit-rate. Het verschil ontstaat doordat de SNR bij ADM
kwadratisch met de bit-rate samenhangt, terwijl de SNR bij
PCM logaritmisch met de bit-rate toeneemt.

c) ADPCM, vooral met hogere order predictie, geeft altijd een
beter SNR ten opzichte van POl en ADM. Bij lagere bit-rates
blijft echter de vraag of de betere SNR opweegt tegen de gro
tere complexiteit van het ADPCM-1 systeem. Alleen bij hogere
orde ADPCM blijft de SNR winst van betekenis.
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4.3 Storingsgevoeligheid

Een vij ftal storingen spelen een grote rol. Drie hiervan komen voort
uit het D2B systeem. Deze storingen resulteren in negatieve acknow
ledgen. Als de geadresseerde slave-unit het slave-adres of de con
trol-bits niet correct ontvangt, dan geeft bij een negatief slave
resp. control acknowledge. Dit houdt in dat de rest van het packet
niet verwerkt wordt. Gedurende de time-slot is dus geen data-trans
missie tot stand gekomen. Het gevolg van deze storing is een gat van
ca. 1,5 msec. in het ontvangen bericht.

Een derde storing ontstaat indien een databyte een foutieve parity
heeft, wat resulteert in een negatief data-acknowledge. Ook nu staakt
de slave-unit het volgen en verwerken van het packet. Dit type sto
ring leidt tot een gat van 1.5 tot 7 msec.

Een geheel ander type storing vindt zijn oorzaak in de synchronisatie
tussen de met elkaar communicerende units. Zie hiervoor ook paragraaf
4.4. Ten gevolge van het niet exact synchroon zijn gaat (met een fre
quentie van ca. 0,5 Hz) een packet verloren.

Tenslotte is er nog een storing die door de mens zelf veroorzaakt
wordt en die alleen storend werkt indien met een hoge bit-rate
(bijv. 64 kbit/sec.) gewerkt wordt. Als tijdens een bericht dat uit
meerdere packets bestaat andere units een packet verzenden (dit kan
doordat zij het eerst een startbit op de bus krijgen of doordat zij
een hogere prioriteit hebben), dan vallen binnen dat bericht één of
meerdere pac~ets weg.

Daar spraak een real-time verschijnsel is dat geen vertraging binnen
een bericht toestaat en daar er in verband met de hoge bezettings
graad van de bus geen geheugenwerking toelaatbaar is, betekent het
wegvallen van informatie dat deze verloren is. Herhaling van een
packet of foutherstelling is niet mogelijk.

om de mate van storing te onderzoeken is een bericht gesimuleerd
waarin at-random 2 packets wegvallen. Bij een sinusoYdaal signaal was
het missen van 2 packets (= 2x ca. 7 msec) duidelijk hoorbaar als
zeer korte dippen. Deze dippen werkten stoorden vooral door het weg
vallen van het signaal. Bij varierende signalen zoals muziek en
spraak is deze storing nauwelijks hoorbaar. Vooral bij spraak camou
fleren de grote dynamiek en de veelvuldig optredende pauzes deze dip
pen volledig.
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4.4 Synchronisatie tussen units

Elke unit verzorgt zijn eigen klokfrequentie. Met een packet wordt
géén synchronisatiepuls meegestuurd. Dit leidt tot een synchronisa
tieprobleem tussen de units die een bericht willen uitwisselen. Daar
spraak een real-time verschijnsel is, dat door middel van samples
wordt gerepresenteerd, moet bij de decodering van de overgestuurde
samples een identieke sampleklokfrequentie gebruikt worden om het
oorspronkelijke real-time signaal terug te winnen.

Als de sample-frequentie bij de ontvanger groter is dan die bij de
zender, dan zullen de 64 samples (1 packet) te snel achter elkaar
geplaatst worden, hetgeen resulteert in een frequentie verschuiving
van het signaal en het ontstaan van pauzes tussen de packets • Zie
figuur 34. Vanwege de duidelijkheid is in figuur 34 een verschil van
ca. 10\ tussen de samplefrequenties genomen.
Door een lagere sample-frequentie bij de ontvanger t.o.v. de zender
zal de ontvanger achter raken met het herstellen van het originele
signaal. Ook dit leidt tot een frequentie verschuiving van het
ingangssignaal (deze keer omlaag). Op den duur zal de vertraging zo
groot zijn, dat een vertraagd packet gelijk valt met een nieuw
packet. Op dat moment zal een van beide verloren moeten gaan. Zie
figuur 35.

Dit synchronisatie probleem, dat een gevolg is van het verschil in
sampe-frequentie bij de zender en de ontvanger, kan op twee manieren
worden opgelost. De eerste bestaat uit het exact afregelen van de
sample-frequentie. In het testmodel is daarom voor een kristalge
stuurde veo gekozen met een frequentie van 6 MHz ± 0,005\. Met behulp
van een 3-deler en een 256-deler wordt hieruit de sample-frequentie
(7,8125 KHz ± 0,005\) afgeleid. De afregeling van deze frequentie
heeft een nauwkeurigheid van 0,5\. Ten opzichte van deze
onnauwkeurigheid is die van het kristal te verwaarlozen.
Bet verschil tussen de maximale en de minimale sample-periode
bedraagt 0,128 psec. Per packet van 64 samples treedt tussen de units
een synchronisatie-verschil op van 64xO,128 psec = 8,2 psec. Stel dat
de ontvanger de hoogste sample-frequentie heeft, dan ontstaat tussen
de data-blokken van elk 64 byte een pauze. Deze pauze (8,2 psec) is
t.o.v. een sample periode klein. Hij treedt als een storing met een
frequentie van ca. 160 Hz op, maar deze storing is niet hoorbaar.

Als de ontvanger de laagste sample-frequentie heeft, dan zal per 640
packets (± 7 sec) een vertraagd packet een nieuw packet overlappen.
Metingen hebben aangetoont dat met behulp van deze vrij simpele afre
geling gemakkelijk een foutfrequentie van 0,25 Hz gehaald wordt. Bij
transmissie van varierende signalen (zoals spraak) was dit type sto
ring wel hoorbaar maar niet storend.



Figuur 34: Sample frequentie ontvanger is ca. 10% groter
dan die van de zender.

@
®
o
@

~
:

b :
c :

0:

Figuur 35: Sample frequentie ontvanger is ca. 10% kleiner
dan die van de zender.

moment waarop de buffers omgeschakeld worden.
reset adres-counter => begin adres van buffer.
hoog als 02B een buffer heeft geladen.
laag na een adres-counter-reset.
sample pulsen.

Een betere oplossing voor het synchronisatie probleem bestaat uit een
koppeling van de sample-frequentie aan de ontvangen packets. Het probleem
is dat het echte startmoment door een unit zelf bepaald wordt en niet
door zijn achterland. Het achterland geeft weliswaar de startopdracht,
maar de 02B bepaalt zelf wanneer hij de bus begint te samplen om te con
troleren of de bus al gebruikt wordt. Ook het ontvangstmoment wordt op
soortgelijke wijze door de slave-unit bepaald.
Oeze beide onnauwkeurigheden en het verschil dat ontstaat door propaga
tietijden zorgen ervoor, dat het moment waarop een packet ontvangen wordt
niet exact bekend is. Hierop valt dus niet te synchroniseren. Bovendien
duurt een packet, waarvan de informatie uit veel nullen bestaat, langer
dan een waarvan de informatie uit enen bestaat. Dus ook de lengte van een
packet of de positie van een bepaald bit binnen het packet bieden geen
houvastl
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Een oplossing bestaat uit het bufferen van minimaal twee packets.
Op het moment dat het tweede buffer gevuld wordt is de tijd tussen
het begin van het eerste en het begin van het tweede packet be
kend. Door de sample frequentie aan deze tijdsduur te koppelen is
het synchronisatie probleem tussen de units op te lossen. Er zul
len nu wel kleine frequentie schommelingen in het gereconstrueerde
signaal optreden.

4.5 Tijdintervallen in conversaties

In het algemeen zullen in een gesprek pauzes optreden. Gedurende deze
pauzes is het zinloos informatie over te zenden. Dit leidt alleen tot
onnodige bezetting van de bus. Daar de pauzes veelvuldig optreden en
een redelijk groot percentage van de gesprekstijd innemen, zal het
gebruiken van deze periodes voor informatie-transmissie tot een hoger
rendement van het systeem leiden.

Alvorens verder op de benutting van pauzes in te gaan wil ik eerst
twee aan dit thema gekoppelde aspecten kort toelichten.
Het eerste is de detectie van spraak, d.w.z. het scheiden van spraak
en pauzes. Veelvuldig wordt gebruik gemaakt van de bepaling van de
energie niveaus. Pauzes worden dan gekenmerkt door het ontbreken van
spraak-energie. Daartoe moet een energie-drempelwaarde worden inge
steld. Deze waarde is moeilijk te bepalen daar een aantal informatie
houdende delen van spraak ook laag energetisch zijn.

Het tweede aspect ontstaat door buffering. Pauzes kunnen alleen benut
worden als een zekere mate van buffering plaats vindt. Dit geeft ech
ter real-time gezien een vertraging die niet te groot mag worden,
daar zij dan een storende werking op communicatie heeft. Dit heeft
vooral veel invloed bij tweerichting communicatie. Bovendien mogen de
onregelmatig optredende pauzes de continuïteit van spraak niet aan
tasten.

Bij de bestudering van het optreden van pauzes in spraak is gebruik
gemaakt van een onderzoek door Norwine en Murphy. Zij hebben een
groot aantal telefoongesprekken tussen New York en Chicago geregis
treerd en hierin de aanwezigheid dan wel afwezigheid van spraak
energie bepaald. De resultaten van een statistische analyse hiervan
komen overeen met elders gehouden metingen.

In het algemeen wordt aangenomen dat een telefoon gesprek (wat vrij
wel identiek verloop als een intercomgesprek) geheel, in termen van
aanwezigheid of afwezigheid van energie, door de volgende tijd-ele
menten kan worden beschreven:

talkspurt; dit is een stukje spraak door één spreker gesproken, in
clusief zijn pauzes. Vooraf en nadien volgt, eventueel gescheiden
door een tussenliggende pauze, spraak van de andere gesprekspartner.
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resumptie-tijd~ deze geeft de lengte van de pauze tussen twee perio
den spraak binnen een talkspurt.

responsie-tijd~ hiermee wordt de lengte van het interval tussen het
begin van een pauze, door de luisteraar waargenomen, en het begin van
zijn antwoord aangeduid.
(Deze kan positief en negatief zijn).
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In totaal werden 51 gesprekken met een opname tijd van ca. 13.000
sec. vastgelegd. De gebruikte opname snelheid geeft een meetnauwkeu
righeid van ± 5 msec.
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Daar de meeste lettergrepen korten dan 0,3 sec z~Jn, geeft de modale
waarde 250 msec. in figuur 36 aan, dat in een gesprek voornamelijk
éénlettergrepige woorden samen met korte (~1 sec.) vragen of ant
woorden ongeveer eenderde deel van de talkspurts vertegenwoordigen.
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Uit figuur 37 volgt dat ca. 90% van de resumptie-tijden langer dan
250 msec. zijn. Van de responsie-tijden is ca. 60% langer dan 250
msec.

aantal mode medium mean totale tijd
observaties (sec. ) (sec. ) (sec. ) (sec. )

talkspurt 2845 0,25 2,00 4,14 11.778

resumptie 2811 0,34 0,60 0,73 2.052

responsie 2836 0,24 0,32 0,41 1.163

De totale gesprekstijd bestaat uit de som van alle talkspurts en alle
responsie-tijden: 11.778 + 1.163 ~ 12.941 sec.
Deze tijd bestaat voor een deel uit pauzes. De totale tijd pauze
wordt door de som van alle resumptie-tijden en alle responstie-tijden
gevormd: 2.052 + 1.163 = 3.215 sec.
Uit deze twee getallen volgt dat 25% van de gesprekstijd uit pauzes
bestaat.
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In deze tijd zJ.Jn echter ook de zeer korte pauzes opgenomen. cm een
iets realistischer beeld voor de bruikbaarheid van de pauzes te krij
gen is het pauze aandeel in spraak ook voor pauzes langer dan 250
msec. berekend. (250 msec. is ongeveer de tijdsduur van een éénlet
tergrepig woord).

Van de resumptie-tijden is 60% en van de responsie-tijden is 90% lan
ger dan 250 msec. De totale tijd van de pauzes, langer dan 250 msec.,
wordt nu 2545 sec., ofwel 20% van de totale gesprekstijd. Ter verge
lijking met 250 msec wil ik hier nogmaals vermelden dat een data
packet van de 02B 6 à 7 msec. duurt.

Oeze getallen impliceren dat de efficiente bezetting van de 02B aan
zienlijk verhoogd kan worden door de transmissie te stoppen als de
pauze voldoende lang is. Gedurende deze tijd kunnen commando's en/of
data overgezonden worden.
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5 • SLOTOPMERlaNGER

In dit laatste hoofdstuk wil ik enkele resultaten en conclusies ver
melden. Tevens staan hier een aantal opmerkingen m.b.t. de verdere
ontwikkeling van de D2B.

De autocorrelatiefunctie en de kansdichtheid van spraak alsmede de
figuren 30 en 33, waarin de kwaliteit resp. de signaal-ruisverhouding
van spraak als functie van de bit-rate gegeven is, geven duidelijk aan
dat een complexer systeem een groter aantal gebruikers toelaat of een
hogere SNR geeft. Het te kiezen systeem kan passief dan wel actief
zijn. Passief in de zin dat een betere bit-codering gebruikt wordt
zoals ADPCM, wat leidt tot een hogere SNR of bij eenzelfde SNR een
lagere bit-rate. Met actief bedoel ik een automatisch overschakelen
van een syteem met hoge bit-rate naar een met een lagere bit-rate (en
andersom). Dit overschakelen kan gebeuren op basis van de bezettings
graad van de bus of door het verlenen van een zekere prioriteit aan
een gebruiker.
Bij de keuze van het te gebruiken systeem moet echter ook het econo
mische aspect onderzocht worden.

De toepassing van de intercom in uitsluitend huiselijke omstandigheden
beperkt het aantal actieve deelnemers. Het zal niet vaak voorkomen dat
tweemaal twee personen met elkaar (via de intercom) in gesprek zijn.
De kans dat dit uitgroeit tot drie paren sprekers is verwaarloosbaar.
Uit deze overwegingen volgt dat het systeem minimaal twee, liefst drie
onafhankelijke data-transmissies moet toestaan. Met de in de vorige
hoofdstukken beschreven bit-compressies is dit te realiseren.

In totaal zijn twee proefintercoms gebouwd en beproefd. Dankzij de
intercom kan de D2B voor de eerste maal in mode-2 full-time getest
worden. Met full-time bedoel ik hier dat de door de intercom gebruikte
bit-rate vrijwel de maximale bit-rate is die de D2B in zijn hoogste
mode aankan. Een test met 50 m kabel tussen beide units leverde een
positief resultaat. Hiermee was aangetoont dat, wat de beide test
modellen betrof, de D2B aan de minimale eisen met betrekking tot de
bit-rate en de kabellengte voldeed. Tevens kan het functioneren van de
intercom beoordeeld worden. De kwaliteit is te vergelijken met die van
de telefoon, ondanks dat de intercom luidsprekend is, of met een een
voudige transistor radio met een beperkte bandbreedte.
De signaal-ruisverhouding van het totale systeem is 55 dB. De storende
werking van de ruis die aan de ontvangkant hoorbaar is als geen sig
naal bij de zendzijde aangeboden wordt, kan door het toevoegen van een
DNL-schakeling verminderd worden.

Er treden slechts enkele hoorbare storingen op waarvan een ver boven
de andere uitsteekt. Deze wordt veroorzaakt doordat de sample-frequen
tie bij zender en ontvanger niet exact gelijk zijn. Dit aspect is in
een voorgaand hoofdstuk besproken en dient in een verdere uitwerking
van het systeem te worden verbeterd. De te kiezen oplossing, zoals in
hetzelfde hoofdstuk beschreven, bestaat uit het afleiden van de sam
ple-frequentie uit de tijd tussen het ontvangen van twee packets.
Het analoge deel van de intercom moet ook verder uitgewerkt worden.
Versterkers, een voice-switch en een keyboard moeten worden toege-

voegd.
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Ik wil hier nog enkele opmerkingen plaatsen, die aanduiden wat het
verschil is tussen de in dit verslag beschreven intercom en een
"gewone" intercom.

Het grootste verschil schuilt in het feit dat de beschreven intercom
over een stuk intelligentie en geheugen beschikt. Het geheugen is in
de eerste plaats noodzakelijk om de intercom binnen het 02B-systeem te
laten functioneren. Hiertoe moeten 2x64 bytes RAM aanwezig zijn. Op de
tweede plaats maakt het anticipatie vermogen op pauzes buffering nood
zakelijk. Wil men de tijd waarin een voldoende lange pauze optreedt
(die als informatie behandeld wordt en daarmee de bus bezet) efficiënt
benutten, dan zal het opslaan van data en het controleren of bewerken
hiervan onvermijdelijk zijn.

Dit laatste impliceert dat enige intelligentie aanwezig moet zijn.
Pauzes moeten geconstateerd en hun lengte gemeten worden; de bezet
tingsgraad van de bus moet bepaald worden en op eventuele prioriteiten
tussen de units moet worden gereageerd. Dergelijke overwegingen resul
teren in een bit-rate die door een intercom-unit zelfstandig bepaald
wordt.

In het bestaande 02B-systeem zie ik de maximale kabellengte van 50 m
als een te grote beperking om een bruikbaar huis-intercomsysteem te
realiseren. Een grotere lengte, ca. 150 m, is daarom gewenst. Hiernaar
wordt momenteel onderzoek verricht. Een langere kabel heeft natuurlijk
wel tot gevolg dat door de grotere propagatietijden een lagere
bit-rate (vooral in mode-2) gehaald kan worden. Dit probleem kan
worden opgelost door krachtige drivers voor de kabel te gebruiken
(hierdoor worden de rise en fall-times korter) of door meer databytes
per packet te verzenden (efficiëntere datatransmissie). Hier wordt
echter niet verder op ingegaan daar dit veranderingen in de
electrische specificaties en het 02B-protocol veroorzaakt.
Een van de 02B afgeleide bus is de nu in studie zijnde POB: Profes
sional Oigital Bus. Bij dit type bussysteen is een kabellengte van
ca. 2000 m toegestaan en zullen ongeveer 4000 char/sec.
getransporteerd kunnen worden. De toepassing ligt geheel op het
professionele gebied, zoals bijv. de toepassing bij wordprocessors.

In geïntegreerde vorm kan de intercom uiteindelijk uit slechts een
viertal IC'S bestaan. Een COOEC, een microprocessor, een interface met
geheugen tussen de COOEC en de 02B en de 02B zelf. De 02B- chip zal
waarschijnlijk in een 16 pins behuizing komen. De eerste samples
worden eind 1981 verwacht. Medio 1982 wil de audio-groep al met appa
raten waarin de 02B aanwezig is op de markt komen. de 02B die zij wil
len gebruiken is een microprocessor-uitvoering die alleen mode-O aan
kan, waardoor commando's en enige data (~ 88 bytes/sec.) uitgewisseld
kunnen worden.

Alleen door standaardisatie is het mogelijk de 02B op grote schaal toe
te passen. Daartoe worden onderhandelingen in Frankrijk en Duitsland
gevoerd. Bovendien is hij in de U.S.A. geïntroduceerd.
Pas als de 02B geaccepteerd en gebruikt wordt krijgt de hier beschre
ven intercom betekenis. Indien de kabel behorende bij de 02B door een

huis loopt, wordt het aantrekkelijk om via de al bestaande kabel ook
een intercomsysteem op te bouwen.
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APPENDIX A

Ideale sampling

De sample functie kan in het ideale geval geschreven worden als:
00

S 6 (t) = L li ( ~ -'I<T,s, ) .
k"-"

De gesampelde excitatie functie wordt nu:
00

Xb(t) = xlt.)· 5 ó (t.) = x{t). [ c. o + f, '2.C" CoS \"'Iw.s-t. ]

me.t. c.",~ fs"'C. S\W\' ""fs't. ....., .slt) =.5& Ct) C ....~ t.·"t:..
dus xt.l~}: ~$'{ )((~) +];, ,,"xL1-} Cos I'\UsJc.}

DO

XÓ(e) =r- [ Je oS L~)] = {s L. X0-~ fs )
"", .. -eO

daar geldt dat x(t)· &(t-td)~ x(td) volgt uit bovenstaande:-, -
X&(~) .. XLl)2 b(~-~Ts)= 2. )((kTs )' ~(t.-'kis)

\r.a-- "" a--
Samen met het convolutie theorema X~ (~) .. ( X(~)1* [ S.s (f )1
kan de volgende functie worden opgesteld:-Xs (~) =lX(fn ~. [ lts' ó l!-Y\fs)] 00

~&-- Q.\I\ d"$ S1l0:: {s· 2, cS ({.Y\ fs)'
"'.-~

Uit deze laatste functie blijkt duidelijk dat het spectrum van de
periodieke impulstrein in het tijddomein overeenkomt met een periodieke
trein van impulsen in het frequentie domein.
'Bij de reconstructie van het signaal uit de samples wordt een LPF
gebruikt. Hieronder volgt een korte beschouwing over een ideaal LPF.

tijd

td en een
Baangepast

reconstructie van het ingangssignaal alsvolgt de

voor l~1"' :b

voo'" \fl).B
Na filteren wordt het spectrum: Y(f}:H{f)·X'&(f) = \<~.s Xlf) e-

j
r.,)\.c4

';)(~)cr-'[y(eJ] =kes X (\.-t.:i).
originele signaal, een factor K versterkt en een

Indien dit filter een versterking K, een tijdver traging
bandbreedte B heeft, dan luidt de overdrachtsfunctie (waarbij
is bij de signaal bandbreedte 11.):
H(f) = ~ TI ( ;~ ) e.-jW~ lAIo.o.l'"ir'\ TT'(-k) =

y( t) is nu weer het
td vertraagd.
In het tijddomein
volgt.

De impulsresponsie van het ideale filter is:

h(~) = '2.~'K .si",<=. 'l.l>(t-t..l).

Daar xJ(t) een trein impulsen vormt, geldt:

':l (tJ ~ [~lt)1 * [ l(dt)]:: .2 x (kT5 ) \... tè- \c.1"s ):: '2.1>K~ X (~~). S\nc. 1b{~-t.4-kT~~
'" \(

Stel nu als voorbeeld dat ~ 2. ~s/'2. , K :: ~/ fs e.1o'\ ~~:: 0

dan wordt

Ij (~) ::: .2.. )( (kT5 ) S\V\cd fs.lc. - \< ) .
~
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Deze laatsce. formule is weergegeven in de volgende figuur.

y{~) i X (3 Ts ) ..$il'\c. ({s~ - 3).
)( (3T$)---_~~~

I

Op de vaste tijden t=kTs is de waarde van y(t) exact bekend. De
tussenliggende waarden worden door middel van interpolatie berekend.
Het LPF wordt dan ook wel een interpolerend filter genoemd.
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Bit protocol-toestandstabellen

Start bit:

- 63 -

s\ove I L ---J

___---:-"..:~""""-___..,~~ f ~ 7 , • t. ,.1
I

t", = test-time.
Dit is een controle om te bepalen of de bus door een andere unit
gebruikt wordt.

t2 periode na t, waarin de bus laag moet worden.

t) dit is een uniek lange periode laag waardoor alle andere units weten
dat een bericht begonnen is.

t4 = na t) moet de unit weer naar een neutrale toestand gaan (bus wordt
hoog), zodat hij klaar staat om met het volgende bit te beginnen.

t6 = ready state waarnaar alle units in rusttoestand terugkeren. Als een
afgaande flank op de bus geconstateerd wordt dan gaat de unit over
naar periode t7. Als een unit wil gaan zenden gaat hij van t6 naart,.

t7 = Na een afgaande flank zal een slave aan periode t7 beginnen. De unit
moet controleren of tijdens deze periode de bus voldo~nde lang laag
blijft. Indien gedurende t7 de bus hoog wordt dan was het bit geen
startbit en moet de unit teruggaan naar de ready state t6.

te = Tijdens deze periode moet de slave-unit de bus hoog zien worden.

Het bovenstaande bit protocol kan in toestandstabellen worden
samengevat. Hierin geeft de parameter "So· aan of een periode ten einde
is. "Bus" is een input van de unit en "L" is de huidige output van de
unit naar de bus. De pijl geeft aan dat er naar een next bit moet worden
gegaan.

BUS So L=1 L=O L=O L=1 L=1 L=1 L=,
t 1 t 2 t) t4 t6 t7 te

0 0 t7 t) t) t4 t 7 t7 te

0 1 t7 t) t4 err t7 tB err

, 0 t1 t2 err -+ t6 t n -
1 1 t2 err err -+ t6 tn -

voor een master-unit: tn-t,

voor een slave-unit: tn=t6

err = error
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Arbiting bits

bit! I ne.x~

! U c::>f<rl
I l. h l ~ ~ l. S' !, i
j~""'-"'~ ••~

I I ,---+-!---
I L .....1_ - --l-J
'l~ l:.a •---tl.........!.'---·· .. )"i I

t, = periode waarin de bus hoog is en die gevold wordt door een afgaande
flank waarop de andere units kunnen synchroniseren. Bij de mode-' en
2 bits begint de hogere klokfrequentie aan het begin van t,.

t2 = periode waarin de bus laag moet worden.

t3 = in deze periode moeten alle units in staat zijn de "0" op de bus te
herkennen.

t4 = gedurende deze periode wordt informatie op de bus gezet. Aan het
einde van t4 wordt de bus gesampled en met de informatie vergeleken:

Bus = 0,
o,

Informatie - 0,,
o

arbitrage is niet verloren.

arbitrage is verloren
error

ts = de informatie blijft op de bus staan om ook units met een trage klok
de mogelijkheid te geven deze van de bus te halen.

tG = de bus moet hoog worden gemaakt.

t7 = potentiële slaves blijven in t7 totdat ze een afgaande flank op de
bus constateren.

te = aan het einde van te zal de slave de ?us samplen.

tg = de slave moet wachten totdat de bus weer hoog is.

BUS So L=, L=O L=L L=I L=I L=' L=' L=' L='
t, t2 t3 t4 ts tG t7 te tg

0 0 t3 t3 t3 t4 ts tG te te tg

0 ,
t3 t3 t4 ts tG err te tg err

, 0 t, t2 t3 t4 ts ....... t7 te -, ,
t2 err t4 ts - - err .-.. --+

I = informatie (data)
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BUS I Commentaar bij mode-bits

0 0 arbitrage niet verloren correcte snelhei.d

0 1 arbitrage verloren correcte snelheid

1 0 error

1 1 arbitrage niet verloren volgende, hogere
snelheid

Master to slave bits

slo.ve.

m~:Stet"! __C:::><::::I-I
1~•...:l::Jx~~, .E_t..=.:.1_"~.r--_--=~~]rL-__,~

----i I I t I IL_...L ...J •

I~A te t.s- .40 l" ... 1

'ba.

t1 = de periode moet voldoende lang laag zijn om alle units deze "0" te
laten zien.

t2 nu wordt informatie op de bus gezet.

t3 = de bus moet weer hoog worden tijdens t3·

t4 = de slave moet op een afgaande flank wachten.

ts = aan het einde van ts zal de slave de bus samplen.

t6 = de slave wacht tot de bus weer hoog is.

tx = deze periode is alleen bij het eerste master to slave bit (=master
parity bit) ongelijk aan nul. Daar alle master to slave bits met een
"0" op de bus beginnen, moet voor het eerste bit een get-ready-state
(= t x ) gecreëerd worden.
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BUS So L=1 L=O L=I L=1 L=1 L=1 L=1
t x t1 t2 t3 t4 ts t6

0 0 err t1 t2 t3 ts ts t6

0 1 err t2 t3 err ts t6 err

1 0 tx t1 t2 t3 t4 ts ---..

1 1 t1 err t3 -+. err ~ ----.

Slave to master bits

__1__ - 1__ J 1

ia \.1 ... '='\. • 4 t} .j
s \~"e. h::::::::::=::=:n,...----

____l,;;:'4---.,!-+ ' tI ~ ~i

I i
t1 = begint met de synchronisatie flank voor de slave unit.

t2 = aan het einde van t2 zal de master-unit de bus samplen.

t3 = gedurende deze periode moet de bus weer hoog worden.

t4 = de slave wacht op de afgaande flank (door de master gegenereerd).

ts = de slave zal nu zijn informatie op de bus zetten.

t6 = in deze periode moet de slave de bus weer hoog maken.

BUS 50 L=O L=1 L=1 L=1 L=I L=1

t1 t2 t3 t4 ts t6

0 0 t1 t2 t3 ts ts t6

0 1 t 2 t3 err ts t6 err

1 0 t1 t2 t3 t4 ts -+

1 1 err t3 ---. err ~ .........
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APPENDiX C

; DDI VERSION 7 DATA: 14-1-1981 ..

;IlASr ADR UORDT UIT REG 20 BEHAALD EN
;IN HET "AST. REi. VAN DE DDB GESCHREVEI

/tOV Rl,103H ;"AST ADR HAAR DDB LATCH
HDVX @Rl,A
AHl Pl,'07CH;BEGIN PAR LDAD DDB
"01,1 A,1I0F7H ;RE& ClOCX PULS
HOIJ Rl,1I06H

;IIAST EN SLAVE ADR UORDEN VAN DE SCHAKELAARS
;DP DE INTERFACE GELEZEN EN IN REG SEUAARD

"DIJ R1,'0IH ;lEES SlAVE kEY
/tDIJX A,UI
"DIJ RO,121H ;SLAVE ADR NAAR REi 21
"01,1 @RO,A
HDIJ Rl,IOOH ;LEES liAS TER KEY
"01,11 A,@RI
DEC RO ;MASTER ADR NAAR REi 20
HOV @RO,A

Tektronix

00001
00002
00003
00004
00005 0000
00006 0000 0409
00007 0002 00
00008 0003 0409
00009 0005 00
00010 0006 00
00011 0007 00
00012 0008 00
00013
00014
00015 0009 23FF
00016 OOOB B822
00017 OOOD AO
00018 OOOE BA40
00019 0010 23FF
00020 0012 3A
00021 0013 997F
00022 0015 B806
00023 0017 23FF
00024 0019 90
00025
00026
00027
00028 001A B901
00029 001C 81
00030 OOI D B821
00031 001F AO
00032 0020 B900
00033 0022 81
00034 0023 C8
00035 0024 AO
00036'
00037
00038
00039 0025 B903
00040 0027 91
00041 0028 997C
00042 002A 23F7
00043 002C B906

8048 ASIl VJ.S

> DR6
> START J"P

HOP
> STARTE JItP

HOP
NOP
NOP
NOP

BEGIN "01,1
"DIJ
"01,1
/tOV
"DIJ
Dun
AHl
"DIJ
"DIJ
"DIJX

Page

;TESTPRDG. VOOR 1-RICHTING-TRANSMISSIE BY 2 UNHS

OOH ;STARTADRES VAN DIT PRDGRAHIlA
BEGIN ;START 8Y PO~ER-UP

BEGIN ;RESTART Il ERROR-MELDING VAN DE DDB

;IHITIALISATIE VOOR DE INTERFACE
A,IOFFH ;REG 22=COHTRDL BITS
RO,122H
@RO,A
R2,140H ;REG2=BC=64D
A,'OFFH ;POORT 2 SET TEN lVII rc 8035
P2,A
Pl,107FH
RO,106H ;B=O=ZENDEM, A=I
A,1I0FFH
@RO,A
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;SlA~E ADR UDRJT UIT REG 21 GEHAALD EN
;IN HET SLAVE REG. VAH DE DDB GESCHREVEN
;SLAVE ADR REG 21

@RI,A
A,ItOFFH
'Rl,A
Pl,I07EH;EINDE PAR LDAD 8DI

00044 002E 91 "OVX
00045 002F 23FF "OV
00046 0031 91 KOVX
0004] 0032 897E ORL
00048
00049
00050
00051 0034 18 INt
00052 0035 FO "'OV
00053 0036 B903 KOV
TeUronilC 8048 A,S" V3.S

RO
A,@RO
Rl,103H ;SLAVE ADR NAAR DDI lATCN

Page 2

00054 0038 91
00055 0039 9976
0005"6 003B 23F7
00057 003D B906
00058 003F 91
00059 0040 23FF
00060 0042 91
00061 0043 897E
00062
00063
00064
00065 0045 18
00066 0046 FO
00067 0047 B903
00068 0049 91
00069 004A 993A
00070 004C 23F7
00071 004E B906
00072 0050 91
00073 0051 23FF
00074 0053 91
00075 0054 897F
00076
00077 0056 B9FF
00078
00079 0058 993F
00080 OOSA 897F
00081
00082
00083 OOSC 8807
00084 OOSE 80
00085 005F 72Dl
00086 0061 125C
00087
00088
00089 0063 B806
00090 0065 23FF
00091 0067 90
00092

"OVX
AHL
"OV
"OV
KOVX
"OV
"OVX
ORL

IHt
"OV
"OV
"OVX
AHL
"OV
"OV
"OVX
"OV
"OVX
ORl

PREADY AHL
ORL

READY "OV
"OVX

> JB3
> JBO

@Rl,A
PI,1076H;BEGIH PAR LDAD DDI
A,IOF7H ;RE& CLOCK PULS
Rt,106H
@Rl,A
A, 1t0FFH
@Rl , A
Pt,I07EH;EIIDE PAR laAD DDB

;CDNTROL BITS UORDEN UIT REG 20 GEHAALD EN
;IN HET CONTROL REG. VAN DE DDB GESCHRE~EN

RO ;COHTROL BITS REG 22
A,@RO
RI,103H ;CONTRDL BITS NAAR DDB lATCH
@RI,A
PI,IOJAH;BEGIN PAR LOAD DDB
A,'OF7H ;REG ClOCK PULS
Rl,106H
@Rl,A
A,'OFFH
@Rl ,A
PI,I07FH;EIIDE PAR laAD DDB

Rl,IOFFH;REG 1 UDRDT EN BLIJFT FFH

Pl,103FH;RESET CONTROL ACKH.
Pl,107FH

;KNDOPPUNT WAARTOE HET PRDGRAltMA TERUGKEERT ALS
;GEEN TRANS"ISSIE PLAATSVINDT

RO,'07H
A,@RO
SLAVED
READY

;DE ZENDENDE UNIT IS NU EVENTUEEL HASTER
RO,106H ; A=1
A,IOFFH
@RO,A
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00093
00094 0068 991F
00095 006A 893F
00096 006C 897F
00097
00098
00099
00100 006E 466E
00101 0070 14C6
00102 0072 EA6E
00103 0074 BA40
00104
00105
00106 0076 85
Tektronix

AHL
ORL
DRL

> VUL JNT1
> CALL
> DJHZ

"OIJ

CLR
8048 AS" VJ.5

;RE1ET SA"PlE VLAS
Pl,101FH
Pl,IJFH
P1,107FH

;AAN100P VAN EEI TRANSMISSIE DOOR VULLEN
;BUFFER "ET 64 SA"PLES

VUL
SA"PLE
R2, VUL ; CONTROLE OP JC=O
R"2,140H ;BC=ó41

;VERUISSElEI VAN DE JUFFERS
FO ;A=O (B=O)

Page 3

;UAeHT OP "ASTER PARITT-JIT VAM IDI
;IHDIEH HODIG VERUERK AAHGEBODEN SAMPLE

"PC
SAPlPLE
R2

RO,tl07H
A,IUO
VULS

;DE NASTERJITS VAN DE DDB ZIJN AFGEHAHDELD, UAARDoor
;ZOUEL HET "AST ABR ALS HET RECEIVED-PlAST ADR.
;lIEKEHD ZIJN.
;VERGELIJK BEIDE "ET ELKAAR, DOOR:
;2-CO"PLEPlEHT VAN HET REC. MAST. ADR. BIJ HET EIGEN
;/tASTER ADR. OP TE TELLEN.
;CLEAR CARRY
;R6 UORDT MASTER ADR

; REe /lASTER ADR

;2-COMPLEMENT VAN REC /tASTER ADR

;6EEF STARTOPDRACHT AAN DDI
Pl,1I02FH
Pl,107FH

A,IODFH
RO,106H
2RO,A

R"S
SAMPLE
R2

C
RO,1I20H
A,@RO
R6,A
RO,I02H
A,2RO
A

R"S CLR
"OV
"OV
"OV
"OV
/tOVX
CPL

STRDDB AHL
ORL

"PC "DIJ
"OVX

> JB7

> VULS JHTI
> CALL

DEC

> JHTI
> CALL

DEC

00107 0077 23DF
00108 0079 B806
00109 007B 90
00110
00111
00112 007C 992F
00113 007E 897F
00114
00115
00116
00117 0080 4685
00118 0082 14C6
00119 0084 CA
00120
00121 0085 B807
00122 0087 80
00123 0088 F280
00124
00125 008A 468F
00126 008C 14C6
00127 008E CA
00128
00129
00130
00131
00132
00133
00134
00135 008F 97
00136 0090 B820
00137 0092 FO
00138 0093 AE
00139 0094 B802
00140 0096 80
00141 0097 37
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VULT
SAKPLE
R2,VULT

00142 0098 17
0014,3 0099 6E
00144 009A E609
0014·5 009C 9609
00146
00147
00148
00149
00150 009E 469E
00151 OOAO 14C6
00152 00A2 EA9E
00153
00154
00155
00156
00157 00A4 B6B5
00158 00A6 95
00159 00A7 23FF
hk tronix

INC
ADD

> JN,C
> JNZ

> VULT JHT1
> CALL
> DJHZ

> UISS JFO
CPL
t1'OU

8048 ASK V3.5

A
A,R6
BEGIN
BEGIN

HIlISS
FO
A,'OFFH

;INDIEI REe KAST ADR =J=KAST ADR UN~T IS SLAVE

;HU GEBLEKEN IS DAT REC.KAST.ADR.= EIGEN ADR.
;UEET UHIT DAT HIJ DE DEFIHITIEVE "ASTER IS.
;HIJ KAH NU DE REST VAN ZIJN BUFFER OPVULLEN.

;BUFFERS UORDEN GEUISSELD, UA ARIA DDB UEER GESTART
;UORDT, "lTS DE MSPREEK"-SCHAKELAAR INGEDRUKT IS.
;ZOHIET DAH SPRINGT HET PROGRAMRA NAAR "READY".

;FO (=A) UAS 0, UORDT 1

Page "

00160 00A9 B806
00161 OOAB 90
00162 OOAC BA40
00163 OOAE B807
00164 OOBO 80
00165 00B1 1209
00166 00B3 047C
00167
00168 00B5 95
00169 00B6 23DF
00170 00B8 B806
00171 OOBA 90
00172 OOBB BA40
00173 OOBD B807
00174 OOBF 80
00175 OOCO 1209
00176 00C2 047C
00177 00C4 00
00178 00C5 00
00179
00180
00181
00182
00183
00184
00185
00186 00C6 B805
00187 00C8 80
00188 00C9 91
00189 OOCA 995F
00190 OOCC 897F

"OV
t10VX
"OV
"OU
"OVX.

> JBO
> JtiP

HUISS CPL
tIOV
"OV
t10VX
"OU
"OU
"OVX

> JBO
> JKP

HOP
NOP

SAtiPLE KOV
"OVX
"OVX
ANL
ORL

RO,'06H
@RO,A
R2,'40H ;REG 2=BC=64D
RO,'07H ;COHTROLE OP SPREEK-SCHAKELAAR
A,@RO
BEGIN
STRDDB

FO ;FO (=A> UAS 1, UORDT 0
A,'ODFH
RO,'06H
rRO,A
R2, tf40H ; BC=64D
RO,'07H
A,rRO
BESIN
STRDDI

;SUIROUTINE SAMPLE, UAARIN EEN IATA BYTE UIT DE
;ADC-LATCH UORDT OPGEHAALD EH NAAR DE ACCU"ULATOR
;VAH DE 8748 UORDT GESCHREVEN.
;HIER IS EEN EVENTUELE BEUERKING VAN DE DATA MOGELIJI
;VERVOLGEHS UORDT HET DATA BYTE NAAR EEH BUFFER
;GESTUURD. DE SA"PLE VLAG UORDT GERESET.

RO,'05H ;ADC-LATCH > ACC
A,@RO
rRl,A ;ACC> RA"
Pl,H05FH;RESET SAMPLE VLAG
P1,'07FH



00191 OOCE 93
00192
00193 OOCF 00
00194 OODO 00
00195
00196
00197
00198
00199 OODI 23EF
00200 00D3 8806
00201 00D5 90
00202 00D6 8A3F
00203 00D8 993F
00204 OODA 897F
00205
00206
00207 OODC 11807
00208 OODE 80
002Û1 OODF 37
00210 OOEO 1I2DC
00211
00212
T!Hronix

00213 00E2 85
00214 00E3 11806
00215 00E5 23CF
00216 00E7 90
00217
00218 00E8 993F
00219 OOEA 897F
00220
00221
00222
00223 OOEC 81
00224 OOED B804
00225 OOH 90
00226
00227 OOFO 995F
00228 00F2 897F
00229
00230 00F4 46F4
00231
00232 00F6 81
00233 00F7 8804
00234 00F9 90
00235 OOFA 995F
00236 OOFC 897F
00237 OOH EAF4
00238
00239

RETR

NOP
NOP

SUIIED "011
"011
lI'OIlX
11011
ANl
ORL

CTC HOII
HOIIX
CPL

> JB5

8048 ASII 113.5

CLR
HOII
"011
"DIIX

FLUS ANL
ORL

PLUS "DIIX
"011
"OIlX

ANl
ORL

> DTEST JNTI

LUS HDIIX
"011
HOIIX
AHL
DRL

> DJNZ
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;DE UNIT IS SLA~E.

;HET PROGRAM"A MOET DE DOOR DE DDB AANGEBODEN DATA
;8UFFEREN EN NAAR DE DAC TRANSPDRTEREN.

A,IOEFH ;A=1, 1=1
RO,106H
@RO,A
R2,13FH :8C=63D
PI,103FH;RESET ADR-CNT
P1,lt07FH

;UAtHT TOT DDB HET EERSTE BUFFEl 6E~ULD HEEFT.
RO,107H ;CDHTROLE OP TC=1
A,@RO
A
CTC

;IIERUISSEL JUFFERS
Pi'S! 5

FO ;A=O
RO,1I06H
A,ttOCFH
@RO,A

Pl,tt03FH;RESET ADR CNT
Pl,107FH

:HAAL HET EERSTE DATA BYTE UIT JE RAM
:SCHRIJF DIT NAAR DE DAC.

A,@RI
RO,104H
@RO,A

jRESET SAMPLE VLAG, C.Q. VERHOOG RAM-ADRES.
PI,IO~FH

Pl,107FH

DTEST :UACHT TOT VOLGENDE SA"PLE GEVRAAGD YORDT.

A,@RI ;RA" > ACC
RO,1I04H ;ACC > DAC-LATCH
@RO,A
Pl,105FH;RESET SA"PLE VLAS (VOLGENDE RAM-ADR.)
Pl,NOlFH
R2,DTEST;COHTRDLEER OF BUFFER LEEGGELEZEN IS

;VERUISSEL BUFFERS.
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00240 0100 B604 > SIHSS JFO JHP1
00241 0102 2406 > J"P J"P2
00242 0104 2418 > JltPI J"P HSU,ISS
00243 0106 95 J"P2 CPl FO
00244 0107 BS07 CTCI "DIJ RO,'07H
00245 0109 80 "OIJI A,IRO
00246 OIOA 37 CPl A
00247 010B 722A > JB3 SREADT
002.48 010D B207 > JB5 nC1
00249 OIOF 23EF 1I01J A,IIOEfH
00250 0111 B806 1I0V RO, "06H
00251 0113 90 "OVI @RO,A
00252 0114 BA3F "OV R2,"3FH
00253 0116 04E8 > J"P FLUS
00254
002~5 0118 95 HSIHSS CPl fO
00256 0119 B807 CTC2 "OV RO,'07H
00257 OIIB 80 110 IJl A,rRO
00258 011C 37 CPl A
00259 01lD 7~2A > JI3 5READT
00260 011F B219 > JB5 CTC2
00261 0121 23CF MIJ A,IOCFH
00262 0123 B806 HOIJ RO,I06H
00263 0125 90 "OIJX rRO,A
00264 0126 8A3F "DIJ R2,"3FH
00265 0128 04E8 > JHP FLUS
Telltronix 8048 ASH V3.5

iFO UAS 0 WORDT 1

i8=1, A=1

;8C=63D

jFO UAS 1 WORDT 0

;8=1, A=O

;BC=63D

00266
00267 012A
00268
Tektronix

0409 > SREADY J"P BEGIH

7

%ICO"O (default) Section (012C>

BEGIN -- 0009
FLUS --- 00E8
HSIHSS - 0118
R"S ---- 008F
STAR TE - 0003
VULT --- 009E

crc ---- OODC
J"PI --- 0104
HUISS -- 0085
SA"PLE - 00e6
STRDDB - 007C
UISS --- 00A4

CTCI --- 0107
JHP2 --- 0106
PLUS --- OOEe
SLAVED - OODI
SUISS -- 0100

crC2 --- 0119
LUS ---- 00F6
PREADY - 0058
5READY - 012A
VUL ---- 006E

268 Source Lines 268 Asse"bled Lines 11762 Bytes available

»> Ho asse"bly errors detected «<
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TREFWOORDENLIJST

acknow'ledge
adaptive kwantisering
ADC / DAC
A-law
ADPCM
aliasing
arbit ing bit
arbi trage
autocorrelatie functie

bezettingsgraad
bit-compressie
bit-rate
CODEC
centrale master
compressor
control bits

DA-convetor
data bits
data-packet
directie bit
direct memory access
domestic digital bus
DPCJ4

error
expandor

feedback kwantisator
feedforward kwantisator
fil ter
flowdiagram
frequentie overlapping
functie bit

gamma functie
geheugens
golfvorm representatie

ideale sampling

50
11
26, 27, 29 , 35 , 40
13
45,47,49
4,9,45
17,18
19,23,4.0
2,3,47,48

44,45,47,50,53
45
6,27,44
40
15
12
18,20,33

35,40,41
20
16,18,27,35,39,41,50,51
20,21,33
33,36
15
48

39
.12

48
48
8,9,10,45,A
39
9
20,33

2,4
26,34,35,41
5

A

kansdichtheidfunctie (PDF) 2,4,11
klok 22,25,27,29,30
kwantiseringsfouten 10,11

laplace functie
lock bit
logaritmische coder

master bit
master to slave bit
mode bits

2,4
20,33
11,12

19,40,44
17,19
18,27



nyquist frequentie

parametrische representatie
parity
pauze
predictor-coäfficienten
propagatie tijden
puls code modulatie

received master address
representaties van spraak
responsie tijd
resumptie tijd
rise i fa11-time

2,8

5
50
44,53
48,49
25,52
10,27,29,45

42,44
5
54
54
25

sample-functie
sequencer
slave bits
slave to master bits
speciale pulsbreedte
spekerherkenning
start bit

talkspurt
te1efoonkwa1iteit
test-time
timing
toestandstabellen

8,41,A
22
19,40
17,21

modulatie 25
46
17

53
6
17
25
21,22,B

u-1aw
uniforme kwantisering

vermogensspectrum
verstaanbaarheid
vocoders

wire-and, wire-or

13,14,29,45,49
10,11,14

15
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