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Introductie.

,;Qe_v.id~oQI.§;.a1·_

De in dit verslag beschreven methode van

beeldnummering is van toepassing op het Video-Long

Play - systeem van Philips. In dit hoofdstuk wordt

allereerst een korte beschrijving gegeven van de

werking van dit VLP-systeem.

Als drager voor de video-informatie wordt een

schijf gebruikt , die veel gelijkenis vertoont met

30 cm. grammofoonplaat. Deze schijf , de videoplaat ,

wordt door een motor rondgedraaid met een toerental

gelijk aan de beeldfrequentie van het T.V.-signaal.

Voor het 625-lijnensysteem , zoals dat o.a. in Europa

wordt toegepast is het toerental 25 omwentelingen per

seconde.

In het plaatmateriaal is spriraalvormig een

zeer fijn spoor aangebracht , bestaande uit langwe1'~ige

kuiltjaa. De afmetingen van deze kuiltjee zijn.

breedte 0,8 micrometer,

diepte 0,6 micrometer,

lengte 1 a 4 micrometer.

De spoed van de spiraal ofweI de afstand tussen

2 sporen bedraagt ongeveer 2 micrometer.

Het spoor op de plaat wordt afgetast door een

gefocusseerde licht bundel met een doorsnede van de

lichtvlek op de plaat van ongeveer 1 micrometer.

Een fotodetector zet de intensiteit va~ de ·gere

flecteerde lichtbundel om in een evenredige electrische

stroom • De gereflecteerde lichtbundel van de plaat

wordt in intensiteit gevarieerd , afhankelijk of e1'

weI of geen kuiltje door de lichtvlek wordt belicht.

Door variatie's in de lengte en in de onderlinge

afstand van de kuiltjes in het spoor ontstaat bij

het uitlezen een overeenkomstige hoogf1'equent

varieerende stroom in de fotodeteoto1'. ~a noodzakelijke
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electronische bewerking van het signaal kan hieruit

een normaal video-signaal worden afgeleid -, da t aan

oen TV-ontvanger kan worden toegevoerd. De 1nformat1e

op de plaat levert een kwalitatief goed beeld in

kleur en met geluid.

Een motor kan het optische systeem in radie~le

richting verplaatsen , zodat de hele plaat afgetast

kan worden. Bovendien kan de lichtvlek met behulp

van een galvanometer-spiegeltje kleine radieele

bewegingen maken. Dit laatste is noodzakelijk om de

afwijkingen van het spoor ten opzichte van een ideale

spiraalvorm te kunn~ll corrigeren. Deze afwijkingen

ontstaan onder andere door excentriciteits-fouten.

Met behulp van een optisch meetsysteem wordt de ver

plaatsing van de lichtvlek ip radieele richting naar

richting en grootte omgezet in een electrisch signaal.

Dit signaal wordt versterkt en toegevoerd aan het

spoeltje van de galvanometer. Zo ontstaat een regel

ayeteem dat er voor zorgt dat de liohtvlek preoise op

een spoor gericht blijft. Daarnaast is het-nog mogelijk

om met de hand het optische aysteem naar elk gewenst

deel van de plaat te brengen.

Naast het gewone afspelen van de ~laat heeft

de VLP de mogelijkheid van trucages.

Wordt namelijk gedurende korte tijd de regel

Ius van de radieele volging onderbroken en wordt aan

het spoeltje van de galvanometer een bepaalde spanning

gelegd , dan wordt in die tijd de lichtvlek in radie~le

richting verplaatst. De verplaatsing van de lichtvlek

is afhankelijk van de grootte van de aangelegde spanning.

Op deze wijze kan men de lichtvlek over een spoorafetand

voor- of achteruit laten springen.
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Gebeurt dit springen nu continu en elke keer per

offiwenteling en weI achteruit , dan zal steeds hetzelfde

spoor worden afgeta~t en krij~t men 8en st~staand b8eld

te zien op de TV-ontvanger. Uiteraard kiest men voor

het moment van spring~n een blankingsperiode van het

videosignaal , zodat het TV-beeld niet verstoord wordt.

Gebeurt het terugspringen 2x per omwenteling, dan loopt

het TV-beeld achteruit. Een vooruit springen van de

lichtvlek daarentegen zal een versneld vooruitlopend

beeld geven.

Om van een stilstaand beeld naar een volgend

stilstaand beeld te gaan , moet het .continu achteruit

springen gedurende 1 enkele omwenteling worden onder

broken. Met een extra achteruitsprong gedurende 1 om

wenteling krijgt men het vorige stilstaand beeld. Een
. {

druk op een knop lS voldoende'om het gewenste effect

te krijgen.

Omdat de lichtvlek nauwkeurig op het spoor gerioht

wordt is de overspraak van een naautliggend spoor te
verwaarlozen. De beeldinhoud van twee naast alkaar galaBan

sporen kan daarom volledig verschillend zijn. Een plaat

met een normale speelduur van een half uur kan 1800x25=

45.000 plaatjes , dia's , rBntgenfoto's , enz. bevatten.

1.3 y'iQ.e.£p1.a~t_v.£r.§.u.§!.£.o.£k.:,.

De gemakkelijke toegang tot elk spoor op de

plaat en de mogelijkheid van een stistaand beeld maakt

een vergelijking van de videoplaat met een boek zinvol.

In een boek kan men willekeurig bladeren of een

pagina opzoeken en omslaan. Om het opzoeken van een

gewenste pagina in een boek te vergemakkelijken is elke

pagina van een nummer voorzien. Dit nummer staat

buiten de eigenlijke tekst. Er is een vaste volgorde

in de nummering , beginnend met 1 vooraan in het boek

en elke volgende pagina 1 hoger.

Het is de bedoeling om elk beeld op de video

plaat ook zoln paginanummer mee te geven met overeen

komstige eigenschappen. Op een of andere wijze moet

dan dit nummer in het videosignaal worden ondergebracht
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en weI zo dat het nummer niet als een verstoring van

het TV-beeld optreedt. Voor deze data-informatie is

bijvoorbeeld een apart geluidekanaal te reserveren.

Handigcr kan men dit nummer-signaal onderbrengen in

een deel van het videosignaal , dat toch niet op het

TV-scherm zichtbaar is.

In de volgende hoofdstukken wordt aangegeven

waar en hoe dit nummer aan het videosignaal wordt toe

gevoegd bij het schrijven van een. Vervolgens wordt

de methode beschreven hoe dit nummer weer uit het video

signaal kan worden teruggewonnen en op wlke wijze dit

nummer op een apart display kan worden weergegeven.

(

De videoplaat is bij ultnemendheid geschikt voor

onderwijsdoeleinden. Hierbij wil men graag een beeld

opzoeken en afhankelijk van bijvoorbeeld een antwoord

op een vraag automatisch naar een aantal vervolgbeelden

kunnen overspringen. Bij een dergelijke toepassing moet

men naast het paginanummer van het beeld nog over een

aantal verwijsnummers beschikken in het videosignaal.

Uiteraard moet dan de speIer voorzien zijn van een

automatische transportinrichting, welke na ,invoe-

ring van een verwijsnummer het bijbehorende beeld opzoekt.

Tenslotte kan de videoplaat bij het weergeven van

tekst een besparing aan beeldruimte geven. In tegen

stelling tot band of film kan de VLP volstaan met een

stilstaand beeld met tekst. Extra data-informatie aan

het heeldnummer toegevoegd kan dan worden gebruikt om

de speIer op stilstaand beeld te zetten. Wanneer men de

teket heeft gelezen schakelt men zelf over op normaal

vooruitlopend beeld. In dit geval kan men spreken van

een functie die aan het beeldnummer is toegevoegd.



- 6 -

2 Ret inschrijven.

2.1 Inleldin£._

2.1.1 Het adrea.------
De in het videoaignaal onder te brengen data-

informatie wordt een adres genoemd. Een adres bevat

een beeldnummer , een sleutel en een startsignaal.

De grootte van het adres , uitgedrukt in bits wordt

bepaald door het aantal bits dat voor de 3 afzonder11jke

delen van het adres nodig zijn.

Het aantal beelden dat op een plaatzijde kan

voorkomen wordt bepaald door de spoorafstand en de

maximale plaatdiameter. Hieruit kan men dan een speelduur

afleiden voor een plaat als de beeldfrequentie bekend 1s.
t

Omgekeerd heeft een plaat, met een speelduur van een half

uur, 45.000 beelden per zijde bij een beeldfrequentie

van 25 Hz. B1j een beeldfrequentie van 30 Hz. wordt

het aantal beelden 54.000 • Vijf cijfers of 16 b1ts z1jn

dan voldoende" om aIle beelden te adresseren.

Om de electron1ca in de speIer eenvoudig van opzet

te houden is elk cijfer afzonderlijk in binaire code 1n

het beeldnummer geplaatst. Voor elk cijfer zijn dan

4 bits nodig, behalve voor het o1jfer der 10-duizenden,

waarvoor 3 bits voldoende z1jn. Het maximale aantal

beelden dat op deze wijze geadresseerd kan worden

is dan 80.000. Voor het beeldnummer zijn dan totaal

19 bits in het adres te reserveren.

Verder zijn 4 bits in het adres gereserveerd

voor de sleutel en 1 bit voor het startsignaal. Met de

4 sleutelbits is het moge11jk om 16 verschillende typen

adressen van elkaar te onderacheiden. Dit kunnen zowel

beeldnummer~ ala verwijsadressen zijn. De beeldnummer

adressen worden nog onderverdeeld naar functie, b.v.

de automatische stop voor het vasthouden van tekst.

Een beeldnummer-adres krijgt normaal de sleutel 1111.

Moet de speIer een beeld vasthouden door positie "st11

staand beeld" 1n te nemen • dan Yordt de sleutel van l,1et

adres van dat beeld 1110.



- 1 -

Het ene bit voor het startaignaal is onveranderlijk

een 1. De betekenis van dit atarteignaal wordt in bet

volgende hoofdstuk uiteengezet. Bovendien wordt bij de

uitlezing van het adrea nogmaals gebruik gemaakt van dit

startbit.

Het nu oomplete adres bestaat dus uit 24 bits.

In figuur 1 is de volgorde van de veraohillende onder

delen van het adres aangegeven. In de tabel is de waarde

van de oijferbits A, B , C en D aangegeven voor veraohil

lende cijferwaarden. De gebruikte code staat bekend als

de BCD-code. Bij het schrijven van de beeldnummer-adres

sen wordt het beeldnummer in deze oode steeds met 1 pp

gehoogd bij de aanvang van elk beeld.

I,
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2.1.2

Ret adres , dat aan een lijn van het videoslgnaal

wordt toegevoegd moet geheel voldoen aan de eisen voor

videosignalen , zoals deze in de diverse rapporten en

aanbevelingen van de C.C.I.R. zijn vastgesteld. Zo

geeft Rapport 308-2 een opsomming van de toegepaste

systemen met hun voornaamste elgenschappen. Voor het

VLP-systeem zijn enkel de twee meest verbreide. systemen

van belang. Dit zijn het 625-l1jnensystemen en het

525-lijnensysteem.

Het 625-lijnensysteem , voornamelijk in Europa

toegepast , heeft een beeldfrequentie van 25 Hz. en een

lijntijd van 64 microseo., terwijl het 525-lijnensysteem

dat in Amerika en Japan toege~ast wordt een beeldfrequentie

heeft van 30 Hz. en een lijntijd van 63,5 microsec ••

In figuur 2 zijn gedetailleerd de twee raster

blankings-perioden van deze twee systemen aangegeven.

Een rasterblankings-periode wordt in 4 periodes onder

verdeeld en well

de vooregalisatie-periode A

de rasterpuls-periode B

de na-egalisatie-periode C

de periode D met een aantal lege lijnen

die aan het beeld voorafgaan.

Ret voornaamste versohil in beide systemen bestaat

uit een afwijkende aantal egalisatie-pulsen in de perioden

A , B en C • Voor het 625-lijnensystemen zijn dat er 5 ,
in het 525-lijnensysteem zijn er 6 egalisatie pulsen in

elke periode. Voorts vangt in het 625-lijnensysteem

de telling van de lijnen aan met het begin van de raster

puIs in tegenstelling met het 525-lijnensysteem , waar

de telling van de lijnen aanvangt met het begin van de

voor-egalisatie-periode A.

Door de C.C.I.R. zijn een aantal lege lijnen in

periode D bestemd voor speoiale video test- en meetsignalen,

zie Rapport no. 314-2 en Recommendation 473. De resteren

de lijnen die leeg blijven zijn in het 625-lijnensysteem

de lijnen 6 tot en met 16 en 319 tot en met 329. In het
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525-lijnensysteem resteren wat mindsr 1&~Q lijnen en

weI de lijnen 10 tot en met 16 en 273 tot en met 279.

Ook de duur van de diverse delen van de lijntijd

en de steilheid van de flanken is door de C.C.I.R.

vastgesteld ,zie Rapport no. 308-2. Van de totale

lijntijd ,zie figuur 3 , is een zeker gedeelte bestemd

voor de lijnsynohroniaatie-puls met de voorstoep en de

achteratoep , zodat in beide systemen slechts een tijd

van 52 microseo. overblijft voor het videosignaal ,

beginnend op ca. 11 miorosec. na de voorflank van de

lijnsynchronisatie-puls. Het verschil van een 0,5 microseo.

veer de lijntijd van~ dv--twee aystemen speelt voor de

adressering geen role Ten aanzien van de steilheid van pulsen
• !

wordt 1n het algemeen een maximale waarde van 200 naec.

aanbevolen.

Het beeldnummer-adres wordt serieel in een lijn

ondergebraoht. De volgorde van de adresbits is in de tijd

zoals figuur 1 aangeeft van links naar rechts. De twee

digitale niveau's van 0 of 1 ,resp. laag of hoog, komen

in het videoaignaal op gelijke wijze tot uitdrukking

en wel als een video laag-zwart en een video hoog -wit niveau.
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2.2 Principewerking.

2.2.~ !l~e~e~n~

Aan de hand van het blokschema van figuur 4 wordt

de werking beachreven van de schakeling ,die beeldnummer

adressen geschikt maakt om aan het videosignaal te worden

toegevoegd. De voornaamste onderdelen zijnl

1) de adresgever

2) de parallel naar serie omzetter

3) het eelectiecircuit

4) de tijdvolgorde~.cbakelaar

De adresgever is ingericht om aan 24 parallele

uitgangen een oompleet adres te geven. Overeentomatig

het adrea beataat de adresgever uit een beeldnummer-deel,

een aleutel-deel en start-deel. Het beeldnummer-deel wordt

gevormd door een teller met 19 uitgangen , waarmee elk

oijfer in de BCD-codewordt aangegeven. Het eleutel-deel

en het start-deal van in totaal 5 bits is voor een

beeldnummer-adres constant op het 4-de sleutelbit na.

Dit automatisohe atopbit is, afhankelijk van een extern

aignaal een 0 of een 1 •

Bij het sohrijven van een plaat moet de teller

beginnen met beeldnummer 00.000 ,wat door een extern

aignaal kan gebeuren. Het ophogen van de teller gebeurt

direot aan het begin van elk beeld , door een aignaal

afkomatig van het aeleotieoirouit.

De parallel naar serie omzetter bestaat uit een

buffergeheugen, dat het gehele adrea van de adresgever over

neemt en vasthoudt , en de eigenlijke omzetter. Op het

moment dat een adres in een bepaalde lijn geschreven moet

worden , wordt het adres parallel in het buffergeheugen

opgealagen. Het omzetten van het adres in het geheugen

naar een serieele vorm in de tijd op 2 manieren gebeurenl

met een multiplex-teohniek of met een aohuifregister.
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De eenvoudigste methode is de toepassing van een sohulf

register , daar hierbij het schuifregister tevens ala

buffergeheugen dienst kan doen. Een klok-siiDaal van de

tijdvolgorde-echakelaar 8chuitt de inhoud van het register

in 24 gelijke stappen door naar de uitgang van de laatste

trap van het schuifregister.

De functie van het eeleotie-circuit is om uit het

het oomplete synchronieatie signaal de volgende signalen

te selecteren I

1) een signaal a , dat aan het begin van elk beeld

de teller met 1 ophoogt.

2) een signaal b , dat gedurende de gewenste lijn of

lijnen de tijdvolgorde-schakelaar in werking

stelt • De tijdvolgorde-eohakelaar start het

schuifregister op het juiste moment • zodat bet

seriedle adres op de goede plaats in die lijn

aan het videosignaal wordt toegevoegd.

Het selectieoirouit moet uit het synohronisatiesgnaal

de raaterpulaen van het eerste en tweede veld kunnen

onderacheiden. Vervolgens moet het oircuit de gewenste lijn

nummera voor het plaataen van de beeldnummer-adreasen op

zoeken. Dit moet voor beide lijnensystemen gesohikt zijn.

Aan de hand van figuur 2 wordt nu de werking van dit oirouit

uiteengezet; figuur 5 geeft het bloksohema van het oirouit.

Figuur 2 laat het veraohil zien tusaen de synohro

nisatie pulsen van het eerate en tweede veld voor beide

lijnensyatemen. Na de laatste egalisatiepuls van periode C

treedt de eerstvolgende lijnpuls in het eerste veld op na

een halve lijntijd en in het tweede veld na een hele lijntijd.

In de veldaelector wordt gekeken of de tijd tussen de

genoemde pulsen kleiner of g~oter is dan oa. i de lijntijd.

Hiertoe krijgt de seleotor van de egalisatie-pulsteller

een signaal X , dat aanvangt met de laatste egalisatie-pule en

eindigt met de eerstvolgende lijnpula.
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Voor het eerate veld dus is de tijdsduur van signaal X

kleiner dan i de lijntijd en levert de veldselector een

signaal a , dat de beeldteller met 1 ophoogt.

De egalisatiepulsteller moet onafhankelijk van het

lijnenayateem signaal X geven. Voor beide lijnensystemen

geldt dat het aantal egalisatiepulsen van periode B gelijk

is aan het aantal egalisatiepulsen van periode C. Het

verschil tussen deze aantallen is in beide systemen gelijk.

De egalisatiepulsteller is zo ingerioht dat vanuit een

constante beginstand van de teller de egalisatiepulsen van

periode B worden opgeteld. Daarna worden zoveel pulsen

afgeteld , totdat de teller in de beginstand terugkeert.

Deze stand moet worden bereikt met de eerste lijnpuls

volgend op periode C. Van de egalisatiepulsteller kunnen

nu de volgende signalen worden afgeleid I

1) het signaal X , dat bij het aftellen de voorlaatste

stand van de teller aangeeft.

2) het signaal Y , dat de stand van de teller aangeett

op het moment dat het aftellen aanvangt.

3) het aignaal Z , dat aangeeft dat de teller in de

beginstand is teruggekeerd.

Aan het eind van periode B bereikt de teller een maximale

waarde. Deze waarde is kenmerkend voor het lijnensysteem,

door het verschillend aantal pulsen in de periode B. Deze

maximale waarde , signaal Y , wordt toegevoerd aan de lijnteller.

Het beeldnummer-adres wordt gesohreven in twee opeen

volgende lijnen en wel de lijnen 15 en 16 • Waarom in twee

opeenvolgende lijnen eenzelfde adres geschreven wordt, zal

in hoofdstuk 5 worden uiteengezet.

De lijnpulsteller moat gedurende de lijnen 15 en 16

een signaal b geven. De lijnpulsteller telt de lijnpulsen

nadat de egalisatiepulsteller weer in de beginstand is gekomen,

waarvoor aignaal Z aan de lijnpulsteller wordt toegevoerd.

Uit figuur 2 is het duidelijk , dat het aantal te

tellen lijnpulsen voor beide lijnenaystemen moet versohillen.



- 1} -

Dit tengevolge van een verschillende lijnnummering van d.

systemen. De lijnpulateller benut nu het signaal Y om het

te tellen aantal lijnpulsen aan het systeem aan te passen.

Deze aanpasaing vindt plaats aan het eind van periode B.

Voor de beid. tellers i8 een signaal nodig dat eameD

valt met periode B,de rasterpulsperiode. Dit signaal kan

direct uit het synchroniaatie-signaal worden afgeleid met

de rasterscheider.

Qp~e£kin~ I De lijnteller maakt geen onderacheid tusseD

het eerate of tweede veld. Het gevolg ia dat ook in de over

eenkomstige lijnen "15 en 16" van het tweede veld een adres

wordt geschreven. De werkelijke lijnnummera zijn voor het

625-lijnenaysteem de nummera }28 en }29 ,en voor het 525-
I

lijnensysteem de nummers 2789n 279 • Van deze beeldnummer-

adresaen wordt echter het }-de sleutelbit gewijzlgd met een

aignaal van de veldselector. In de speIer worden deze

adreasen niet herkend ala beeldnummer-adressen.
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De functie van deze schakeling is om een adres op het

juiste moment in serieele vorm om te zetten. Voor het adree

is een tijd ter beschikking van 52 miorosec., be6innend op

ca. 11 microsec. na de aanvang van de lijnpuls. In de uitvoerins

van de schakeling is de adrestijd 48 microsec. gekozen,

beginnend op 12 mic~osec. na de aanvang van de lijnpuls.

De t~dsduur van elk adresbit in het serie~le adres is dan

2 microsec., vat betekent dat de frequentie van het klokeignaal

voor het schuifregister 0,5 MHz. moet zijn.

De tijdvolgorde-schakelaar bestaat uit een oscillator

en een aaneenschakeling van een vijftal delers, zoals in

figuur 6 is getekend.De.oscillator is een 10 MHz. kristal

gestuurde oscillator. Achtereenvolgens zijn de d~elfaotoren

van de delers als aangegeven 10 , 2 , 6 , 5 en 2 • In de

figuur is tevens de frequentie of de periodetijd van de

deleruitgangen aangegeven.

De delerschakeling telt niet continu de 10 MHz. pulsen

van de oscillator , maar is ingericht om te kunnen starten

aIleen tijdens een geselecteerde lijn en te stoppen , wanneer

het gehele adres in serieele vorm is omgezet. De geselecteerde

lijn W)rdt bepaald door het signaal b,afkomstig van het

selectiecircuit, aan de set-ingang van de eerate deler.

Het stoppen van de deelschakeling gebeurt door de

uitgang van de laatste trap, die eveneens met de aet-ingangen

van de eerate 3 delera is verbonden. Het stoppen gebeurt

60 microaec. na de start. Van de voorlaatste deler wordt

tevena een signaal afgeleid, dat 48 microsec. duurt en aanvangt

12 mierosec. na de aanvang van de lijnpula. Het synchronisatie

signaal toegevoerd aan de set-ingangvan de laatste twee

delers wordt de schakeling gereset.

De kriataloscillator zeIt is niet gesynohronieeer~

met het aynchronisatie signaal. Na het starten van de delere

bij de aanvang van de lijnpuls, duurt het minimaal 0 en

maximaal 100 nseo., voordat een 10MHz-puls de 10-deler triggert.'

Gemiddeld is de vachttijd 50 naea. met een spreiding van
+- 50 naea. Overeenkomstig hiermee zullen de adressen een

zgn. jitter OVer meerdere beelden tezien geven.
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2.} De uitvoering.

2.3.1 ,!!e.1 .!!,ele.£t.!,e£.i£o:B,i,i.

Het gedetailleerde sohema van tiguur 7 geeft de opbouw

van het seleotieoirouit aan. De sohakeling is opgebouwd

evenals de gehele adressohrijver, met ge!ntegreerde

TTL-oirouits.

Het binnenkomende synohronisatiesignaal wordt met

een Sohmitt-trigger SN74132 op TTL-niveau gebraoht.

Vervolgens wordt uit het synohronisatiesignaal de rasterpuls

gesoheiden met behulp van een dubbel RC-integratie-netwerk

en op TTL-niveau gebraoht met een tweede Sohmitt-trigger.

In figuur 8 zijn een aantal spanningsvormen getekend

zoals deze aan de versohillende uitgangen van het oirouit

versohijnen. Hierbij is uitgegaan van een synohronisatie

signaal van het 625-lijnensysteem en weI het rasterblankings~

gedeelte van het eerste veld. Tengevolge van de vertraging

van het integratienetwerk is de raaterpuls in de tijd veraohoven.

over een tiental mioroseo.t.o.v. de werkelijke rasterperiode

van het oorspronkelijke synohrnisatiesignaal. In figuur a
zijn de signalen a,b,x en z aangeduid, zoals deze door het

oirouit moeten worden opgewekt.

In de sohakeling wordt ala teller het oirouit.SU74191

toegepast. Dit oirouit ia een 4-bits binaire synohrone teller,

waarvan de 4 uitgangen A,B,C en D zijn uitgevoerd. De uitgangen

A,B,C en D geven binair respeotievelijk de maohten van

2· , 2 t , 22 en i 5 aan.

Deze oirouits hebben voorts de volgende mogelijkhedena

1.de 4 flip-flops worden getriggerd op een niveau

verandering van laag (.0) naar hoog(. 1) van het

kloksignaal op ingang 14, ala ingang 4 laag 1s.

Een hoog niveau aan ingang 4 blokkeert de triggering.

2.met het signaal op ingang 5 wordt de telriohting

bepaald. Is ingang 5 laag,dan worden de klokpulsen

opgeteld. Voor aftellen moet ingang 5 hoog sijn.
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~.d8 4 flip-flop u1taan••n kunn8n OD&tbank.l1~k

van de triggering op een bepaalde stand worden

ingestpld door een 0 (. laag) niveau op ingang 11.

De telstand wordt dan bepaald door de niveau's

aan de 4 set-ingangen,15,1,10 en 9 van de respeotieve-'

lijke flip-flops A,B,O en D. De telstanden worden in

het vervolg aangegeven met de deoimale waarde.

4.voorts is het oircuit voorzien van max/min uitgang.

Bij optellen geeft deze uitgang een 1(. hoog) aIleen

in telstand 15. Bij aftellen geeft deze ultgang

een 1 in stand o.

In de egalisatiepulsteller wordt de max/min uitgang 12
I

gebruikt om si~aal x te g~ven. Aan ingang 5 wordt het

rasterpulssignaal toegevoerd,dat op dat moment hoog is.

De teller telt dus af, wat betekent dat uitgang 12 een minimum

tel stand -0- aangeeft. Met de volgende telpuls komt de teller

in telstand 15.

Aan de triggeringang 14 wordt het synchronisatiesignaal

toegevoerd. Op elke overgang van 0 naar 1 zal de teller

1 positie op- of aftellen. Zo in de tijd teruggaand worden

, de telstanden teruggevonden bij de verschillende l~pulsen.

ZO staat de teller voor het in figuur 8 aangegeven synohronisati

signaal in telstand 4 op het moment dat de telrichting wordt

omgekeerd. Halverwege lijn;, einde rasterpulsperiode B,treden

2 niveauveranderingen van 0 naar 1 op in het synohronisatie

signaal. Dit waren dus twee optelpulsen. Door de vertraging

van de rasterpuls wordt een eventuele onzekerheid in de tel

lina op dat moment voorkomen.

Voor de aanvangstoestand wordt nu, verdergaand,

gevonden de telstand "14". Deze telstand komt niet overeen

met de eindstand. Dit is een gevolg van de dubbele telpuls

halverwege lijn ;. Van de prinoipieele werking dOet d1t ~elt

echter niets af. AIleen moet er voor gezorgd worden dat de

teller in de stand "14" komt voor de volgende rasterperiode.
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Met het rasterpulssignaal en het s1gnaal van u1tgang D wordi

in poort A een sianaal af~elQ1d dat aan in~an~ 11 wo~dt

-toegevoerd. Uitgang D is laag (.0) voor alle telstanden 0

tot en met 1 en hoog (.1) voor de telstanden 8 tot en met 15.

Het u1tgangssignaal van poort A 1s nu 0 als het rastere1gnaal 1

is en zolang uitgang D 0 blijft. Onder deze oond1t1e vordt

de stand van de teller bepaald door de b1na1re waarde van

de spanningen aan de set-1ngangen. H1ervoor vordt de dec1male

waarde 14 (1110) genomen. Deze s1tuat1e treedt op aan het

einde van lijn 5 , wanneer telstand 15 bere1kt wordt en dus

u1tgang D een 1 wordt. Onmidde11jk gaat deze stand dan over

in telstand 14,en blijft dit tot de volgende rasterpuls.

D1rect na de aanvang van de volgende rasterpuls wordt b1j

de eerste synchronisat1epuls de telstand 15. De u1tgang 12

is dan 1 omdat de teller optelt. Met poort B wordt deze puls

van u1tgang 12 geblokkeerd door het rasters1gnaal. Aan de

u1tgang van poort B versch1jnt nu s1gnaal X.

De veldselector bestaat uit een one-shot multivibrator

en een latoh-f11p flop. B1j de aanvang van s1gnaal X genereert

de one-shot een pula van ongeveer 48 m1oroseo •• Het s1nd van

deze puls triggert de flip-flop. Daar het signaal X voor het

eerste veld op dat moment weer 1 is , wordt de uitgang van

de flip-flop O. Bij een voorgaand signaal X was deze uitgang 1

omdat toen (tweede veld) signaal X nog 0 was op het eind van

de one-shot puls. Het signaal op uitgang 6 van de flip-flop

heeft een frequentie gelijk aan de beeldfrequentie en

gesynchroniseerd met het veld

Op het moment dat de egalisatiepuls-teller van optellen

overgaat in aftellen heeft de teller de telstand 4 bereikt.

Voor het 525-1ijnensysteem wordt de telstand op dat moment 5.
Alleen'uitgang A van de teller versoh11t voor deze telstanden

en is dus kenmerkend voor het lijnensysteem.

De lijnpulsteller ,eveneens een oircuit SN14191, telt

enkel op -ingang 5 is 0 - en wel op de neergaande flanken

van het synchronisatie signaal van figuur 8. Voor signaal B

worden de telstanden 12 en 13 met poort D en oirouit SN7451

uitgecodeerd. Deze telstanden moeten samenvallen met de

lijnen 15 en 16. Voar het 625-1ijnensysteem betekent dit
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dat de telstand 3 moet zijn nadat de esalisatiepulsteller i~

de eindstand is teruggekeerd, Voor bet 525-lijnensysteem moet

de telatand 1 zijn. Het verschil in deze telstanden wordt allsen

y\ met uitgang 0 aangegeven. Uitg~g 3 van de egalisatis pulstsller.

signaal Y, wordt toegevoerd aan de set-ingang 10 van de

lijnpulateller. Aan ingang 11 wordt de rasterpuls toegevoerd.

Gedurende de rasterpuls worden de uitgangen van de lijnpulstsller

bepaald door de niveau's aan de set-ingangen. Aan het sind van

de raaterpuls wordt de telstand bepaald door signaal Y.

Met de 1l1~angen D van de egalisatiepulsteller en de

max/min uitgang 12 van de lijnpulsteller wordt .,. via poort e,
een signaal Z aan ingang 4 van de lijnpulsteller toegevoerd.

Signaal Z blokkeert de telling zolang uitgang D van de egalisati~

pulsteller een 0 is en zolang ie lijnpulsteller stand 15

nog niet heert bereikt.

De kristalgestuurde osoillator wordt , zoals riguur 9

aangeert, gevormd door twee inverters, een 10MHz. kristal

en enkele componenten. In figuur 10 is van enkele uitgangen

van de delers de spanningsvormen getekend, zoals deze in een

geselecteerde lijntijd optreden.

Ala delers zijn toegepast a-synchrone tellers van het

type SN1490 en SN1492. Triggerring van deze tellers gebeurt

op een verandering van het signaal aan de triggeringangen van

1 naar O. De SN1490 bestaat uit twee afzonderlijke delers en

wel een Z~deler en een 5-deler. Geschakeld in deze volgorde

is het circuit een decimale-BOD-teller. Is de 5-deler voor

de 2-deler geschakeld dan is het oircuit een bi-quinaire teller.

Met 2 paar set-ingangen kan de teller voor telpulsen geblokkserd

worden en tegelijkertijd in een vaste stand van de uitgangen

worden gezet • Een 1 aan beide set-ingangen 2 or 3 zet de

uitgangen 12,9,8 en 11 respeotievelijk digitaal op 0000 en

een 1 op de beide set-ingangen 6 en 1 zet de uitgangen resp.

op 1001 • De 10-aeler wordt gevormd door een SN1490 ,

waarbij de 2-deler de 5-deler triggert.
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Deling van het 10 MHz. sisnaal naar 1 MHz. i8 all.en moc.1ijk
a1s de aet-ingang ; een 0 is.De conditie hiervoor wordt aepaa14

door de signa1en aan de ingangen van een nand-poort. Aan·de••

poort wordt het signaa1 b en het atopsignaa1 van de laatat.

de1er toegevoerd.

De uitgangen 6 en 11 van deze deler, resp. met de

binaire aanduiding C en D, geven beide een 1 MHz. signaa1.

Zoa1s uit figuur 1 ,zie tabe1, b1ijkt is het aignaa1 op

uitgang 8 in tijd eerder dan op uitgang 11.

Van dit tijdaversohi1 is gebruik gemaakt om met het signaal

van uitgang 6 de andere de1ers te triggeren en de nodige

niveau's gereed te zetten, terwij1 met het signaa1 van

uitgang 11 de hierop volgende oodeersohake1ing wordt gesohakeld,
t

zie hoofdstuk ;. Op deze wijz~ worden de zgn. "hazards"

vermeden, tengevo1ge van de a-synohrone werking van de delerae

De midde1ste dee1sohake1ing is van het type SN7492.

Deze sohake1ing bestaat uit een afzonder1ijke 2-deler en .en

6-de1er. Met 2 set-ingangen worden de 4 uitgangen allen in

de O-stand gezet enwordt ge1ijktijdig de telling geblokkeerd.

De 2-de1er geeft aan de uitgang een symmetriaoh b10ksignaal

van 0,5 MHz., dat dienst doet a1s k1oksignaa1 voor het

sohuifregister. Ook wordt dit signaa1 in de oodeersohake1ing

gebruikt. De 6-de1er 1evert aan uitgang 8 een symmetrisch

b1oksignaa1 met een periodetijd van 12 mioroseo • .lan de

set-ingang 7 wordt het stopsignaa1 van de 1aatste de1er

toegevoerd.

In figuur 10 zijn voor de gese1eoteerde 1ijn een .aantal

spanningsvormen getekend, zoa1s die aan de diverse uitgangen

optreden. Het onderste signaa1 is het adrestijdsignaal , dat

een tijdsduur heeft van 48 microsec. en aanvangt 12 microseo.

na de start van de 1ijnpu1s. Het op een na onderste signaal

is het stopsignaa1 voor de tijdvo1gordeschake1aar. Deze signalen

zijn afkomstig van de 1aatste de1er weer een oirouit SN7490.

Op de set-ingang 7 wordt het synohronasatiesignaa1 toegevoerd.

Met e1ke 1ijnpu1s wordt de teller gereset in de stand 0 als

de tabe1 in figuur 9 aangeeft. Met het 12 mioroseo. signaal

aan de ingang van_de 5-de1er vo1gt de teller in 5 stappen de

in de tabe1 aangegeven standen.Uitgang 8 triggert de 2-d.ler, die

. het. stopsignaa1 1evert na 60 microseo.
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Het schema van de schrijver is getekend in figuur 11.

Van boven naar beneden onderscheidt men achtereenvolgena het

selectiecircuit , de tijdvolgordesohakelaar , de oodeer

schakeling , het schuifregister en de beeldenteller.

In deze figuur is de codeerschakeling getekend omdat dit deel

met de reeds besproken delen een geheel vormt. In het volgende

hoofdstuk wordt deze schakeling behandeld.

De beeldteller is opgebouwd met vijf BCD-decade tellers

van het type SN1490. Met een extern ingangssignaal wordt de

gehele teller op de stand 00.000 gezet. Het tellersignaal a is

afkomstig van de veldselector flip-flop.

Het schuifregister wordt gevormd door drie oirouits van

het type SN14165. Aan de ingang 1 van deze a-bits schuifregisters

wordt het synchronisatiesignaal toegevoerd. Met elke lijnpuls

wordt de inhoud van de beeldteller in het schui!regiater

opgeslagen. Het adrestijdsignaal van de tijdvolgordeschakelaar

wordt toegevoerd aan de ingangen 15. Triggering van het

scuifregister wordt hiermee in de adrestijd niet geblokkeerd.

De laatste 19 ingangen van het schuifregister zijn verbonden

met de uitgangen van de beeldteller. De eerate 3 ingangen

zijn altijd 1 en de 2volgende in gangen worden resp. bepaald

door een uitgang van de veldseleotor en van een extern

signaal,het aut. stop signaal voor het vasthouden van tekst.
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, Het oyerdrachteysteem.

3.1 Inleiding.

Het overdraohts7steem yordt in 5 delen onderverdeelda

1) de sohakelingen • die het serieijle adres gesohikt

maken voor toevoeging aan het videoBignaal. Deze

sohakelingen behoren bij de adressohrijver.

2) de modulator sohakeling. die het videoBignaalonder

brengt op een draaggolf gesohikt om op een plaat

te schrijven.

,) de videoplaat zelf. die het transmissiekanaal voorete11

4) de demodulatorsohakeling in de speler. dat bet van de

plaat uitgelezen si~aal omzet in een videosignaal.

5) de schakelingen. die uit het videosignaal de adreseen

in serie~le vorm afleidt. Deze sohakelingen maken

deel uit van het leese7eteem.

De overdraoht van de adrea8en wordt vooruawelijk

be!nvloedi door d••i,en.ohappen van 4e vi4eoplaata
De bandbreedte van het videosignaal dat van de plaat wordt

verkregen is beperkt tot 3 MHz. (3dB ). Door deze beperkte

bandbreedte is ook de flanksteilheid van de digitale sigaalen

be!nvloedt. De tijdsduur van het digitale niveau ie als het

ware bekort.

Ook ruis op het videosignaal kan aanleiding geven tot een

bekorting van het digitale signaal in de tijd. De signaal/rui8

verhouding is ongeveer 40 dB • zodat de invloed van de rui8

gering is.

Voorts treden in het video8ignaal tijdsfouten OPt ontstaan

door bijvoorbeeld een exoentrioiteitsfout van de·plaat.

In hoofdetuk 4 vordt apart 4e invloed van de drop-oute behan4eld.
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Coderen van het adi'"

'j

Tijdens het afspelen van een plaat moet het seriell.

adres weer in een parallele vorm worden omgezet, Hiervoor i_

een kloksignaal nodig met de zelfde frequentie (0.5 MHz.) alB

waarmee het serie~le adres werd ingesohreven en dat gesynohro

niseerd is met de lijnpuls.n. De frequentie van dit klokeignaal

mag weinig afwijken van de klokfrequentie in de sohrijver~

Valt het kloksignaal preoies halverwege het eerste bit van .en

foutloos serieel adrea • dan moet ook bij het 24-ste bit een

klok8ignaal binnen het bit optreden.Daar elk bit 2 mioroBeo.
+duurt mag de afwijking van he~ klokaignaal na 24 bitB - , mioro.ee

zijn. Hieruit volgt een stabiliteits eis voor het kloksignaal

in de speler van ongeveer 4%.

Om de volgende redenen moet de atabiliteit eohter groter zijnl

1) door de beperkte baDdbrlldtl 11 41 t1jd84Qu~ VaD

van het digitale Bignaal bekort

2) het begin van het adres in een lijn ligt niet vaBt

3) de toegepaste logioa in de speler is minder Bnel ~

Bovendien moet de klokgenerator de tijdsfouten kunnen volgen.

die het videosignaal oploopt tijdens de overdraoht via de

plaat. Dit leidt tot een oomplexe sohakeling voor het

kloksignaal. Een betere oplossing zou zijn tegelijk met het

adres het kloksignaal in het videosignaal op te nemen. Dan

blijft de positie van het kloksignaal ten alle tijde in faBe

met het adres en mag de sohrijver met grotere tolerantie'B

werken. Men kan ook het adres ooderen, zodanig dat het

kloksignaal in het adressignaal besloten ligt.

Het kenmerk van zo'n oode is dat op regelmatige afstanden

in de tijd een digitale overgang van 0 naar 1 of omgekeerd

• In hoofdstuk 4 is de uitlezing uitgevoerd met geIntegre.rde oirouit••

Het is de bedoeling om de gehele logioa in 'en oirouit te integreren.

De pakkingsdiohtheid van de TTL-logioa is eohter niet groot genoeg. And.rt

logica ala MOS of 12 L hebben vel een hoge pakkingsdiohtheid ,maar de

Inelheid 1B aanmerkelijk lager.
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optreedt. Aan de spelerzijde kan dan uit deze regelmatig

terugkerende visselingen het kloksignaal vorden teruggevonnen.

Een van de oodes ,vaarbij op eenvoudige vijze bet

kloksignaal aan het serieDle adres vordt toegevoegd is de

Bi-phase-code.

In de Bi-phase-code dienen tyee signalen met oomplementair

fase voor de overdraoht van digitale informatie. Zoals in

figuur 12a is aangegeven vordt elk bit van het serieDle adres,

met een tijdsduur van 2 microsec.,vervangen door een tveetal

complementaire bits van elk 1 miorosec. Zo vordt een 1-bit van

het serieele adres in de Bi-p~ase-code voorgesteld door een

O-bit gevolgd door een 1-bit. Omgekeerd vordt een O-bit van

het serieele adres voorgesteld door een 1-bit gevoltd door een

O-bit in de Bi-phase-code.

Aan deze omzetting zijn tyee belangrijke kenmerken

te onderscheidenl

1) halvervege elk bit van het serieele adres treedt

in de Bi-phsae-oode een overgang op van 0 naar 1

of omgekeerd.

2) het tveede bit van de Bi-phase-code komt digitaal

overeen met het bijbehorende bit van het sreieDle adres

In figuur 12b is een compleet beeldnummer-adres in de Bi-phase-ooc

omgezet. Uit deze figuur valt af te leiden dat de overgangen

die halverwege de bits van het serieele adres optreden altijd

aanwezig zijn en dezelfde periodetijd hebben als de bits van

het serieele adres. Deze overgangen, die de klokinformatie

van het digitale signaal bevatten, worden met klokovergangen

aangeduid. Dit ter onderscheid van de overgangen in het

Bi-phase-adres die optreden op het moment dat een nieuw bit van

het serieele adres wordt uitgezonden. Deze tussenliggende

overgangen trden eohter alleen op als van het serieDle adres

het nieuve bit digitaal dezelfde vaarde heeft als bet juist

uitgezonden bit.
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Bij het reconstrueren van het serieele adres uit de

Bi-phase-code moet het kloksignaal worden teruggewonnen met

behulp van de klokovergangen van het Bi-phase-signaal. Zo kan

bijvoorbeeld elke klokovergang een tijdsfunotie starten.

De tijdfunctie heeft dan dezelfde periodetijd als het kloksignaal.·

WeI moet er voor gezorgd worden dat de tussenliggende overgangen.

die ook in het Bi-phase-signaal optreden, de tijdtunotie n!et

starten. Deze overgangen moe ten dus onderdrukt worden.

TuBsen twee klokovergangen kan een tussenliggende

overgang optreden en weI ongeveer 1 microseo. na elke klok

overgang. Met de door een klokovergang gestartte tijdfunotie

kan een tijdpuls yorden gemaakt, zie figuur 13 , die aanvangt

0,5 microseo. na de klokovergang en eindigt op 1,5 microseo. na
I

de klokovergang. Deze tijdpuls'kan gebruikt worden om een

eventuele tussenliggende overgang zeker te onderdrukken.

De allereerste overgang in elk Bi-phase-adres moet daarom een

klokovergang zijn. Zoals uit figuur 12a is af te leiden begint

bet B1.phaue-adres met een klokovtriang all het ttrlte b1t VaD

het serieele adres een 1 is. Dit is het startbit van het adres.

Voor het reconstrueren van het serie~le adres moet direot

na een klokovergang de waarde van het digitale Bi-phase-signaal

bepaald worden, daar deze waarde dan overeenkomt met de waarde

van het adresbit. Een dergelijke bepaling komt neer op het

invoeren van het Bi-phase-signaal in een schuifregister met

een puIs die ongeveer 0,5,mioroseo. optreedt na elke klok

overgang. Dit kan dezelfde tijdpuls zijn, welke de tussenliggende

overgangen onderdrukt.

Een dergelijke tijdfunotie kan op 2 manieren worden

gemaakt. Met twee one-shot-multivibratoren of met een sohuif

register.

In de methode met one-shotts wordt de eerate one-shot gestart

door de klokovergangen.Deze one-shot start na 0,5 miorosso. de

tweede one-shot. De pulsduur van de tweede one-shot is 1 mioroseo.

Deze puIs onderdrukt de tussenliggends overgangen en sohuitt

het Bi-phase-signaal in het register.
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Ook met een sohuifregister kan een derselijke tijds

vertraging worden gerealiseerd. De vertraging van een signaal

tussen b.v. 2 uitgangen van het register wordt bepaald door 4e

frequentie van een extern kloksignaal. De voordelen van een

sohuifregister in plaats van oae-shot's is I

1) eenvoudiger van opzet

2) geen externe capaoiteiten

3) de delay tijd is gemakkelijk aan te passen met

de externe frequentie.

4) minder gevoelig voor storingen.
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:3.} De uitvoering.

Figuur 14 geeft het blok80hema van het overdraoht8y.t••••

onderverdeeld naar de versohillende bewerkingen.

In de figuur omvat a de delen die bij de sohrijver behoren. ~

In b zijn de video oirouits inolusief de videoplaat aangedu14.'}

De behandeling van dit deel valt buiten het b••tek van dit

verslag. C tenslotte wordt gevormd door de delen die in de

adreslezer zijn opgenomen.

Achtereenvolgens bestaat deel a uit de oodeersohakeling,

een filter en een stroombron,zoals in figuur 15 nader is

aangegeven. In figuur 16 zijn de voor de oodeersohakeling
(

optredende signaalvormen weergegeven. De oodeersohakeling zelt

ie een EKolusive-Or oirouit SN7451, waaraan het serielle adres

en het kloksignaal van 0,5 MHz. en de inversen worden toegevoer4.

Het Bi-phase-signaal aan de uitgang van de SN7451 wordt

to.gevo.rd .an d, 'at. ingang Tan ••n latah-flip-flop SK7474.
De flip-flop wordt getriggerd met de 1 MHz. kloksignaal en

met het adrestijdsignaal wordt de flip-flop gereset als geen

adres mag worden uitgezonden. Aan uitgang 9 versohijnt het

inverse adres signaal in de Bi-phase-oode dat aan het filter

wordt toegevoerd. Het filter is een 2 MHz., 5-de orde Gauss

filter. Het doel van dit filter is om de flanksteilheid van de

signalen te beperken tot oa. 200 naeo., vat voor video vereist i.

De uitgang van het filter moduleert een stroombron

gevormd door een pnp.transistor en een 100 Ohm instelpotmeter.

De stroombron kan direot worden aangesloten op een videokabel

die aan weerszijden is atgesloten met een impedantie van

75 Ohm. Met de keuze van de stroombron wordt bereikt dat een

eventueel d.o. niveau geen invloed heeft op de amplitude.

Met de potmeter wordt de grootte van de amplitude op 0,7 Y.

ingesteld. Het oomplete .ohema i. in figuur 11 getekend.
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In de demodulator wordt een 2 Vtt videosignaal

teruggewonnen, waarvan het zwart-niveau op 2,6 V. ligt.

Van dit signaal moat het adre88ignaal op het logi.obe (TTL)

niveau gebraoht worden en vervolgens worden gedeoodeerd.

Figuur 140 geeft aan dat het uitleesgedeelte i8 opgebouwd"

uit een filter, een signaalhersteller en een deoodeerschake11ng.

De gedetailleerde opbouw geeft figuur 11 aan.

Het filter is een 1,5 MHz ,5-de orde Gauss filter. D1t

filter dient hoofdzakelijk om stoorpieken in het v1deosignaal

te onderdrukken. Het videosignaal wordt via een emittervolger

aan het filter toegevoerd. Om het gefilterde signaal te her

stellen wordt dit toegevoerd~aan een ingang van een versohil

versterker. De andere ingang is op een vaste spanning aangesloten

van oa. 3 V. Deze spanning is gelijk aan het half-wit n1veau

van het videosignaal en dus ook het oomparatorniveau Tan het

adresslgnaal. Ret vereterkte .1gnaal aan de oolleotor vordt

via een emittor-volger aan een Sohmitt trigger SN1413 toegeToerd.

Aan de uitgang van de Sohmitt trigger versohijnt het

gelnverteerde Bi-phase-signaal.

Het deooderen van het adres uit het BI-phase-adres wordt

met behulp van figuur 18 uiteengezet. In deze figuur zijn de

spanningsvormen aan diverse uitgangen van het oirouit getekend

als een Bi-phase-adres in het videosignaal aanwezig is.

In de deoodeersohakeling is als tijdsvertragend element

een 5-bits sohuifregister SN1496 toegepast. Het sohuifreglster

wordt hier door een 5 MHz kristalgestuurde osoillator, op

ingang 1 aangesloten, oontinu getrlggerd. Van het sohuifregister

wordt de 4-de uitgang via een inverter op de data ingang 9
aangesloten. Verder heeft het sohuifregister een reset-ingang 16

waarmee aIle uitgangen10 tot en met 15 op 0 worden gebraoht

en gehouden. Het data ingangssignaal is dan een 1. De reset

voorwaarde wordt bepaald door de 3 ingangen van de nand-poort

SN1410. De reset stand van het sohuifregister wordt opgeheven

a18 tenminste 'en van de 1ngangen van de.nand-poort een 0 wordt.
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In dat geval wordt in het sohuifregiBter een 1 gesohreven bij

de eerstvolgende puIs van de osoillator. Dit gaat zo door

totdat na 4 pulsen de 4-de uitgang een 1 wordt en dus de data

ingang een O. Er worden nu weer O-en in het register gesohovan.

Op uitgang 1} van het register is vanaf de start na de ~-de

puIs de uitgang verandert van 0 in 1 en zal bij de 7-de puIs

weer van 1 een 0 worden. Het gelnverteerde signaal van deze

uitgang wordt gebruikt om de tussenliggende overgangen te

onderdrukken gedurende de pulsen } tot 7- Ook wordt dit signaal

gebruikt om bij het positief worden het Bi-phase-signaal af te

tasten.

Het starten van deze oyolus van het sohuifregister

moet plaats vinden met de klokovergangen van het Bi-phase-signaal.
t

Hiertoe wordt het Bi-phase-signaal toegevoerd aan de trigger-

ingang van flip-flop A • Evenzo wordt het gelnverteerde

Bi-phase-signaal toegevoerd aan de trigger-ingang v~ flip-flop B.
De uitgangen Q van de twee flip-flops zijn verbouden met de

1nlaPien van ~e Dan4~poo~t. A&Q 4e ~'ilt-1nianl'D YaD 4,
flip-flops en aan de }-de ingang van de nand-poort wordt

het gelnverteerde signaal van uitgang 1} van het sohuifregister

toegevoerd.

De eerste overgang , de startpuls van het Bi-phase-signaal,

is een klokovergang, die flip-flop A triggert. De uitgang van

de nand-poort wordt nu een 1 en het sohuifregister wordt gestart.

Na } pulsen wordt flip-flop A gereset. Gedurende de 4 volgende

pulsen blijven beide flip-flops gereset. Wanneer uitgang 1}

bij de 7-de puIs 0 wordt ,wordt ook de uitgang van de nand

poort een O,zodat het sohuifregister w.ordt gereset. Het

sohuifregister staat gereed voor een volgende klokovergang.

Het serieele adres ontstaat aan de uitgang van de

eerste trap van een gedeeltelijk getekend sohuifregister.

De klokovergang van dit sohuiregister SN74164 is verbonden

met de uitgang 1} en het Bi-phase-signaal wordt toegevoerd

aan de data-ingang. Op de positieve flanken van het Bohuif

signaal vordt de data doorgegeven aan de uitgang •
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De frequentie van het oao111ator a1jnaal moet ao4an1c

gekozen worden dat uitgang 1~ van het schuifregister via de

nand-poort blokkeert voor eventuele tuusenliggende overgangen

maar weer gereed is voor de volgende klokovergang.

Bieruit kan men voor het osoillator signaal, dat niet

gesynchroniseerd is, een minimale en een maximale frequentie

afleiden. Voor de minimale frequentie moet de 7-de puIs voor

de volgende klokovergang optreden. Met een klok repetitie tijd

van 2 microseo. is de minimum frequentie 3,5 MHz.

De maximale frequentie wordt bepaald ,doordat de 6-de puIs net

voor een tussenliggende overgang moet optreden, dus in

een tijd van 1 microsec. zodat de frequentie maximaal 6 MHz.

mag zijn. Een optimale frequentie is ongeveer 4,5 MHz.waarbij
I

met de grootste kans de tussen liggende overgang wordt onder-

drukt. De osoillator is een kristalgestuurde osoillator.

Uiteraard kan beter een reeds voorhanden signaal gebruikt

worden ,b.v. het kleuroscillator signaal van de v1deoo1rouite.

Was all data ingang van het 5-bits eohuifregister uitgang 10
gebruikt dan verandert uitgang 13 niet na 7 pulsen maar na 8

pulsen. Voor eenzelfde Bi-phase-signaal moet de oscillator in

frequentie groter worden. Op dezelfde wijze leidt men een

minimum en maximum frequentie at van resp. 4 en 7 MHz. Op

deze vijze kan het sohuifregister aangepast worden aan het

beschikbare oaoillator aignaal.
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4.1 Inleiding.

In de uitleesschakeling vordt uit het adressignaal

het beeldnummer afgeleid en veergegeven op een display van

5 cijfers. Hierbij moeten evsntuele fouten in het signaal

zo mogelijk verbeterd vorden of het adres moet vorden afgekeurd.

Hiertoe kan het adres vorden onderzocht op bepaalde kenmerkeD,

zoalB I

1) elk adres is in 'en lijn ondergebracht

2) elk adres bestaat uit een vast aantal bits

3) elk Adrea begint met een s~artbit 1

4) een beeldnummer is kenbaar aan de adressleute~
I

Het kenmerk dat het Adrea in.lljn 16 staat is Diet bruikbaar.

Dit vordt in het volgende hoofdstuk uiteengezet.

Voor de weergave van het beeldnummer i8 een 7-Begments

cijferdiaplay gekozen. De stur1ni van d1t d1pl~ kan Btatiloh

ot dynami.oh g••ohi.den. De dynamisohe , ook vel multiplex

methode genoemd, vereist minder aansluitingen, waardoor

deze de voorkeur verdient. Vooral vanneer men denkt aan

integratie van de gehele uitleesschakeling,is de dynamische

7-segments uitvoering de goedkoopste oplossing.
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4.2 Principe.

4.2.1 De uitleesschakeling._._--------
De uitleesschakeling moet de volgende funotie's,

kunnen uitvoeren I

1) elk adres moet worden onderscheiden uit het

ingangssignaal

2)elk adres moet in een parallele vorm worden omgezet

3) van alle aanwezige adressen moeten de beeldnummer

adressen worden onderscheiden

4) de beeldnummers in een geheugen opslaan.

In figuur 19 is het blokschema van de uitleesschakeling

getekend. Het Bi-phase-signaal afkomstig van de decoder wordt

gebruikt als data ingangssign~al van een 24-bits schuif

register. Van dit schuifregister zijn alle uitgangen parallel

uitgevoerd. Aan de trigger ingang van het schuifregister

wordt het in de decoder teruggewonnen kloksignaal van 0,5 MHz.

toegevoerd. Met elke positieve QV~b6aP6 v~ d~t klokl1snaal
war4i 4_ mom_nian. waar4. yan h.t 4ata-eignaal in h.t eabuit
register opgeslagen en doorgesohoven. Na 24 klokpulsen

verschijnt het adres in parallele vorm aan de uitgangen van

het schuifregister.

Eenvoudig kan gecontroleerd worden of inderdaad het

register met 24 bits is gevuld. Met elke lijnsynchronisatie

puls worden alle 24 uitgangen van het register op 0 gezet.

Het eerste bit dat in het schuifregister wordt vastgelegd en

doorgeschoven is het startbit. De waarde van dit startbit is 1

gekozen. Na 24 klokpulsen wordt de laatste uitgang van het

achuifregister door deze startbit een 1. Op dat moment

is het parallele adres oompleet en kan worden geoontroleerd

of het adres een beeldnummeradres voorstelt. De verandering

van de laatste wordt gebruikt om het register te blokkeren

voor mogelijke nieuveklokpulsen in de resterende t1jd tot de

volgende lijnpuls.
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Voor bee1dnummer-adressen zijn de eerste 4 bit. een 1

en dus zu11en de eerste 4 uitgangen van het sohuitregister

ook 1 zijn. Deze uitgangen zijn aanges10ten op de ingangen

van een nand-poort. A1s het register gevu1d is za1 de uitganS

van de nand-poort voor bee1dnummers-adressen een 0 zijn.

Voor de eerstvo1gende 1ijnpu1s, die het sohuifreglster za1 ' .,J.,
resetten, moet het bee1dnummer opges1agen worden in een

geheugen. Het uitgangs-signaa1 van de nand-poort wordt toe

gevoerd aan een 20-bits bee1dnummer-geheugen. Dit geheugen

neemt aan "19 para11e1e ingangen het bee1dnummer van bet

sohuifregister over a1s het uitgangssignaa1 van de nand-poort

verdwijnt. Hiertoe wordt aan een 5-d8 ingang van de nand-poort

een signaa1 van de Bi-phase-deooder toegevoerd .• Dit signaal
t

zorgt er voor dat het uitgangssignaa1 van de nand-poort

veer een 1 is voor de eerstvo1gende lijnpu1s.

Aan de 20-ste ingang van het geheugen wordt een

oonstante 0 toegevoerd. Dit 0 bit is nodig om een 4 bits

oode t. krijgen Toor bet oijter de 10-dui.enden. In het
adres was dit bit niet meegescbreven, daar door de beperking

tot 80.000 bee1den dit bit constant b1ijft.

Tege1ijkertijd met het bee1dnummer wordt het 4-de

sleute1bit in een geheugen opgeslagen met het uitgangs

slgnaa1 van de nand-poort.
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Voor het displaY is een 7-segments, 50ij!er uitvoering,

, zowel van een statisohe als een dynamisohe weergave, gekozen.

De etatisohe uitvoering met a!zonderlijke oij!ers is eenvoudig

van opzet.De 4 bits van elk oij!er, aanwezig op de parallele

uitgangen van het 24-bits sohui!register, worden toegevoerd

aan de ingangen van vij! 4-bits geheugens.Deze buttergeheugens

vormen het beeldnummer-geheugen. De uitgangen van elk butter

worden toegevoerd aan een BCD-7-segments deooder, die op de

segmenten van een oij!er-display is aangesloten.

In tiguur 20 is het bloksohema getekend van een

dynamieoh display. In een dynamisoh display zijn de overeen

komstige segmenten van alle o!jters doorverbonden.

Het oplichten van een cij!er geschiedt door selectie van

een van de 5 cijters van het display. De cijters worden

regelmatig geselecteerd, waarbij aan de segment-ingangen

het bijbehorende c1J!erwaarde. wordt ~an~eboden. B1o~oor

is sleohta "n BOn-7~aegmenta decoder nodig en "n 4-bita

tussengeheugen. Bij voldoende snelle selectie van de cijters

wordt een rustig en tlikkervrij cijter-beeld verkregen.

Het selecteren van de 5 cijters gebeurt met behulp

van een ringteller, waarvan steeds een van de 5 uitgangen

een 0 is. Met elke triggerpuls aan de ingangen van de

ringteller en het tussengeheugen wordt zowel een volgende

uitgang van de ringteller een 0 , e~l krijgt de BCD.-decoder

een nieuwe cijterwaarde aangeboden•. -

Het beeldnummer-geheugen is in dit geval een 20-bits

schuifgeheugen, geschakeld als ringteller, d.w.z. uitgang 20

is hiertoe doorverbonden met de data-ingang van het geheugen.

Het register wordt getriggerd met het lijnsynchronisatie

signaal. Het beeldnummer in het geheugen wordt met elke lijnpula

rondgeschoven. Aan de 4.1aatste uitgangen van het geheugen

verschijnt met elke 4-de lijnpuls een BCD-code van een cijter.

Deze 4 uitgangen worden aan het tussengeheugen toegevoerd.

Het triggersignaal voor het tuesen-geheugen en de

cijter -ringteller wordt atgeleid van het synchronisatie

signaal met behulp Tan een 4-deler. Deze 4-deler en het
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cijfer-ringteller moaten synohroon meelopen met het

beeldnummer, opdat de 4 bits die een oijfer vormen op

de juiste plaats en tijd in het display wordt weergegeven.

Daarom wordt de 4-deler en de ringteller gereset met bet

uitgangssignaal van de nand-poort.

4.3 De uitvoering.

Het oomplete schema van een uitleesschakeling

met een statisoh display is getekend in figuur 21.

Het display is opgebouwd met_,5 oircuits TIL;08.

Dit oircuit bevat voor een ciJfer het 4-bits buffergeheugen,,
de BCD-7-segments decoder en. een GaAs 7-segments diplay.

Het 24-bits sohuifregister wordt gevormd door 3 in

casoade gesohakelde 8-bita registers van het type SN74164.

net 11jnsynchroniaat1e a1gnaal wordt toegevoerd &&0 de

reset-ingangen 9 van de registers. Het eerate register krijgt

als data-signaal het Bi-phase-signaal toegevoerd.

Het kloksignaal van de Bi-phase-decoder wordt aan de klok

ingangen 8 toegevoerd. De gelnverteerde uitgang van de

laatete trap wordt verbonden met de klok-inhibit ingangen 2

van de registers.

Zoals in de figuur aangegeven verschijnt het oijfer

der eenheden ,overeenkomstig de positie's van de adrea-bits

in het schuifregister, links in de tekening.

De nand-poort SN7430 commandeert de cirouits TIL308

via ingangen 5. Ook de aparte flip-flop SN7474, gesohakeld

ale geheugen wordt door het uitgangssignaal van de nand-poort

getriggerd. Op de uitgang van deze flip-flop veraohijnt bet

automatiaohe atop-bit van het adres indien aanvez1g.

.!
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Het in figuur 22 getekende schema van een uitlees

sohakeling met dynamisch display bevat een identieke

uitleesschakeling als figuur 21.

Als display is een Hewlett-Packard display gekozen van

het type 5082-1415. Dit display is een 1-segments 5 oij!er

display in DIL-uitvoering. De hiervoor benodigde deooder ia

een Monsanto BCD-1-segments deooder, type MSD102.

Het beeldnummer-geheugen is opgebouwd uit twee 8-bits

sohuifregistere SN14165 en een 5-bits schuifregister SN1496.

Uitgang 11 van het 5-bits register is verbonden met de data

ingang van het eerste register, zodat het 5-bits register

gebruikt wordt als een 4-bits ~egister. Op dezelfde wijze,
als bij de statische uitvoering wordt een beeldnummer in

het in oascade gesohakelde register opgeslagen op een signaal

van de uitgang van de nand-poort. De uitgangen 11 tot en met

15 van het 5-bita geheugen worden verbonden met de data

ingangen 4 , 5 , 6 , en 1 van het tussengeheugen,oirouit

SN14195. Het beeldnummer-geheugen wordt getriggerd met het

lijnsynohronisatie-signaal aan de triggeringangen. Met elke

lijnpuls wordt het beeldnummer in het register rondgesoboven.

Ale een nieuw beeldnummer in het register wordt opgenomen,

staat in de BCD-oode het oijfer der 10-duizenden aan de

uitgangen van het register SN1496.

Een 4-deler opgebouwd met tweeflip-flops SN1414 ,

deelt het synchronisatie-signaal met een faotor 4.

Dit signaal met i lijnfrequentie wordt toegevoerd aan ingang

10 van het tussengeheugen SN14195 en aan ingang 1 van de

oijfer~ringteller , ook een cirouit SN1496. Het uitganga signaal

van de nand-poort reset de 4-deler en de cijfer-ringteller.

Opmerking I In de schakeling zijn twee oircuitn SN1496

toegepast. Deze twee oirouits kunnen parallele data innemen

ala het register eerst is gereset met ingang 16 en vervolgena

ingang 8 Yordt aangestuurd.Hiertoe wordt van het signaal van

de nand-poort m.b.v. een differentlerend netverk een smalle

pule afgeleid. In de TTL-logioa is geen oirouit voorhanden met

de gewenste funotte.
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5 Invloed van drop-outs.

Onder een drop-out wordt verstaan een kortstondige

onderbreking van het signaal op de plaat. Een kras op de

plaat kan de oorzaak van een drop-out vormen. Een drop-out

verschijnt in het videosignaal als een relatiet grote

negatieve signaalsprong. Niet aIleen is op dat moment het

videosignaal verdwenen maar Yordt tevens een extra lijnpula

door dit signaal gevormd. Op het TV-scherm verschijnt een

drop-out als zwarte streep van enkele cm's.

Een drop-out kan ook een gedeelte van een adres

vernietigen. De kans is dan groot dat het adres niet wordt

herkend. Bij het ontbreken van 'een of meerdere klokovergangen

in het adres , wordt het adre~register niet met 24 bits gevuld.

Bovendien kan de drop-out via het lijnsynchronisatie-signaal

het adresregister ge-reset hebben voordat het adres compleet

is. Daar een drop-out ook eerder in het synchronisatie-signaal

kan optreden wordt het tellenTaDde lijnnummers veretoord,

en kan derhalve niet gebruikt worden voor de adres herkenning.

In de demodulator van de video circuits is een circuit

opgenomen dat de drop-outs in het videosignaal grotendeels

elimineert. In figuur 23 is het principe van dit circuit

aangegeven. De drop-out eliminator bevat een drop-out deteotor,

die tijdens een drop-out een schakelaar bedient.

Normaal is de uitgang van de schakeling rechtstreeks verbonden

met' de ingang. Tijdens een drop-out echter wordt de uitgang

doorverbonden met een circuit dat het binnenkomende signaal

vertraagd over precies een lijntijd.

Hiervan kan gebruikgemaakt worden om de adressen in

lijn 16 te herstellen, door zoals reeds gedaan is , in lijn 15

hetzelfde adres te schrijven. Tijdens een drop-out in lijn 16

vervangt de drop-out eliminator dit verstoorde deel voor het

deel van lijn 15. De kans dat op dezelfde plaats in lijn 15

ook een drop-out voorkomt is zeer klein.
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