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III

Samenvatting.

In een a-bits Puls-Code-Modulatie systeem voor videosignalen wordt de
informatie bij een bemonsteringsfrequentie van 12 t 5 MHZ overgezonden
met een bitfrequentie van 100 MHZ.
Ret transmissiekanaal van deze PCM TV-verbinding wordt gedurende de TV
lijn- en rastersynchronisatiepulsen beschikbaar gesteld voor het over
zenden van telefonie-inforrnatie.
Er kunnen a PCM-telefoniesystemen worden verwerkt t waarbij de bitfrequen
ties van de PCM-telefoniesystemen onafhankelijk van elkaar mogen varieren
tussen de waarden I t 533 Mb/s en I t 576 Mb/s. Ieder PCM telefoniesysteem
kan dan 24 telefoniekanalen verwerken.
In dit verslag wordt een onderdeel van de ontvanger beschreven t die uit
het multiplex PCM TV-telefonie signaal het oorspronkelijke telefonie sig
naal herleidt. De telefonie-informatie komt via a uitgangen ter beschik
king t waarbij voor ieder van de a PCM telefoniesystemen een uitgang is
gereserveerd.
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Hoofdstuk I

Inleiding.

1.1. Het PCM-TV systeem.

In de groep Telecommunicatie onder leiding van Prof. ir. B. van Dijl heeft
men een 8-bits PCM-TV systeem ontwikkeld waarvan in fig.1 een blokschema
is weergegeven.

zender:

sample analoog ~ parallelIN and ....... digitaal

~
serie PCM

0-6 MHz hold omzetter omzetter 100 Mb/s

T
besturing
zender

---+

ontvanger:

bit- PCM
woord- PCM serie E digitaal L.D.Filter UIT...... 100MHz parallel ::: analoog .....

100MHz ~ 0-6MHdetector detector 12.5MHz omzetter --=. omzetter

fig. I blokschema PCM-TV systeem.

Het TV-signaal ondergaat verschillende bewerkingen die nu in het kort
worden aangegeven.
In het "sample and hold circuit" wordt het analoge videosignaal bemonsterd
met een bemonsteringsfrequentie van 12,5 MHz.
In de analoog-digitaal omzetter wordt de analoge bemonsteringswaarde
omgezet in een 8-bits codewoord. De 8 bits worden parallel met een frequentie
van 12,5 MHz aan de parallel-serie omzetter aangeboden. Hierin worden de
8-bits in serie gezet.
De informatie wordt dan met een bitfrequentie van 100 MHz naar de ontvanger
gezonden, waar de bitdetector uit de ontvangen bitstroom een 100 MHz
synchronisatiesignaal afleidt.
De woorddetector leidt een 12,5 MHz synchronisatiesignaal af, dat aan de
serie-parallel omzetter wordt toegevoerd.
Dit synchronisatiesignaal bewerkstelligt dat de serie-parallel omzetter
de 8-bits die tesamen een woord vormen parallel aan de digitaal-analoog
omzetter worden geleverd. Hierin wordt uit de 8-bits code weer de analoge
bemonsteringswaarde gevormd.
Dit signaal wordt door een laagdoorlaatfilter (0-6 Mhz) gestuurd zodat het
analoge videosignaal teruggevonden wordt. Voor een uitgebreide beschrijving
van het PCM-TV systeem wordt verwezen naar de literatuur. (lit. I tim 4).
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1.2. Principe van het PCM TV-telefonie systeem.

Beschouwen we het videosignaal (fig.2), dan blijkt dat gedurende de tijd
dat er een lijnsynchronisatiepuls aanwezig is, het synchronisatiemoment
de enige informatie vormt die wordt verstrekt.

wi ~ nlv(.O.Ll. ---------------- - --- --- ---

sync.\'roY\l':>Q.hl
"l.lqf\QA\

zwart 1\i'Je.a.u.

ol\cltrarl.lkki~S. _
I'\lveau

~'f"'-C.hft)"'Ie;,Cli-le

t\ i U(.~14.

fig. 2a . Ret videosignaal.

fig. 2b . Ret synchronisatiesignaal.

Met andere woorden het transmissiekanaal wordt tijdens de synchronisatiepuls
niet effectief benut. Aangezien de tijdsduur van synchronisatiepuls +
achterstoep ongeveer 10)4sec bedraagt, kan deze tijd gebruikt worden om
telefonie-informatie (kanaal B) over te zenden.
Ret blokschema wordt daartoe uitgebreid (fig. 3).

In fig. 3 is aangegeven dat het beeldsignaal en het synchronisatiesignaal
in de zender gescheiden worden. Ret beeldsignaal passeert het "sample and
hold circuit" en de analoog-digitaal omzetter.
De 8 parallel uitgangen van de analoog-digitaal omzetter bieden de PCM
TV-beeldinformatie (kanaal A) aan de multiplexer aan. In de lijn- rcut'tr defoc.dor
wordt nagegaan of er een lijnsynchronisatie- dan wel een raster-synchro
nisatiesignaal optreedt. Met de signalen "lijn" en "raster" wordt dit door
gegeven aan de lijn-raster kanaal A/B synchronisatie van de zender,
kortweg LRKS-zender.
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De werking van de PCM TV-telefonie zender is nu als voIgt:
gedurende de tijd dat het PCM TV-beeldsignaal aanwezig is wordt door de
multiplexer kanaal A doorverbonden met de parallel-serie omzetter en wordt
het transmissiekanaal voor de PCM TV-beeldinformatie gebruikt. Op het
moment waarop de negatieve flank van een TV-synchronisatiepuls wordt
gedetecteerd, wordt door de LRKS-zender verzorgd dat de multiplexer een
code van 7 woorden aan de parallel-serie omzetter aanbiedt. Na deze
7 woorden komt het transmissiekanaal vrij om informatie afkomstig van het
telefoniegedeelte van de zender, kortweg telefonie-zender (kanaal B)
over te zenden. Na ongeveer 9}lsec. wordt er weer een code van 7 woorden
overgezonden en komt het transmissiekanaal weer ter beschikking van kanaal A.
Van de beschikbare 10)Lsec. is namelijk door het overzenden van de twee
codes van 7 woorden nog bi~na 9)Lsec. voor kanaal B overgebleven.
Beschouwen we fig. 4a en 4 dan zien we dat gedurende de tijd dat er een
rastersynchronisatiesignaal optreedt meerdere synchronisatiepulsen elkaar
opvolgen met een pulsherhalingstijd van 32flsec.

fig. 4a • eenoneven rastersynchronisatiesignaal.

een even rastersynchronisatiesignaal.

Benutten we nu elke lijnsynchronisatiepuls en de met eenA in fig. 4a en 4b

aangegeven synchronisatiepulsen van het rastersynchronisatiesignaal om
informatie van kanaal B over te zenden, dan zien we dat het transmissie
kanaal elke 64ftsec. gedurende ongeveer 9jUsec. ter beschikking komt van
kanaal B. De positieve flanken van de synchronisatiepulsen zijn voor het
TV-systeem niet interessant, zodat het niet nodig is deze over te zenden.
Daardoor kan ook bij smalle synchronisatiepulsen van het rastersynchroni
satiesignaal gedurende 9;usec. telefonie-informatie overgezonden worden.

In de ontvanger worden in de bitdetector en de woorddetector respectievelijk
de 100 MHz en 12,5 MHz synchronisatiesignalen afgeleid. Ret 12,5 MHz
synchronisatiesignaal wordt in de woorddetector afgeleid uit het binnen
komende seriesignaal. Ret synchronisatiesignaal zorgt ervoor dat de 8 bits
die tesamen een woord vormen door de serie-parallel omzetter tegelijk
parallel aan de demultiplexer aangeboden worden. Daarna zal het PCM
TV-telefoniesignaal gesplitst moeten worden in de demultiplexer. Daartoe
wordt in de LRKS van de ontvanger (LRKS-ontvanger) gedetecteerd of in het
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PCM-signaal de code van 7 woorden aanwezig is. De acht uitgangen van de
serie-parallel omzetter zijn daarom rechtstreeks met de LRKS-ontvanger
verbonden. Zodra deze code wordt gedetecteerd leidt de LRKS-ontvanger
uit de code af voor welk kanaal (A of B) er informatie zal komen; dit wordt
doorgegeven aan de demultiplexer door middel van de signalen "A" en "B".
Op commando van deze signalen verbindt de demultiplexer de 8 uitgangen
van de serie-parallel omzetter door met respectievelijk kanaal A of
kanaal B. Uit de code wordt in de LRKS-ontvanger tevens afgeleid of de
code van 7 woorden betrekking heeft op een lijn- of een rastersynchroni
satiesignaal. In de TV-synchronisatie-generator wordt naar aanleiding
daarvan een lijn- of een rastersynchronisatiesignaal gegenereerd. Dit
wordt in een mengschakeling met het van de digitaal-analoog omzetter
afkomstige TV-beeldsignaal gemengd. Na een laagdoorlaatfilter wordt het
analoge video-signaal weer herkregen.

De demultiplexer geeft dus periodiek iedere 64)Lsec. gedurende ongeveer
9 ~sec. de telefonie-informatie via 8 uitgangen parallel aan het telefonie
gedeelte van de ontvanger, kortweg telefonie-ontvanger, door.
Ret herleiden van de oorspronkelijke telefonie-informatie uit deze door
de demultiplexer afgegeven informatie vormt het onderwerp van mijn
afstudeeronderzoek.
Rierbij wordt onder de oorspronkelijke telefonie-informatie verstaan
de telefonie-informatie zoals die wordt aangeboden aan de telefoniezender.
Omdat het nu van groot belang is de eigenschappen te kennen zowel van de
door de demultiplexer afgegeven informatie als van de oorspronkelijke
telefonie-informatie worden nu enige belangrijke onderdelen van de zender
nader uitgewerkt.
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Hoofdstuk 2

De PCM TV-telefonie zender.

2.1. LRKS-zender.

TV·

,-- --- - - --...
I :I 11Iu.\H pluer I
I
I I
I...."""'r- _ _ _ __I

R B

ra'!>ter zend.er

fig. 5. blokschema LRKS-zender.

In de LRKS-zender (fig.5) wordt de code van 7 woorden genereerd en aan
de multiplexer aangeboden in de volgende twee gevallen:

a) zodra een negatieve flank van een lijnsynchronisatiesignaal of van
eenA-puls van het rastersynchronisatiesignaal wordt gedetecteerd.
Na de code van 7 woorden wordt door middel van de signalen "A" en
"B" aangegeven dat de multiplexer informatie van kanaal B moet
verwerken. Het signaal TEL. meldt nu aan de telefonie-zender dat er
telefonie-informatie aan de multiplexer aangeboden kan worden.

b) zodra door de telefonie-zender wordt aangegeven (ongeveer 9)4sec. na het
onder a) vermelde moment) dat er voldoende informatie van kanaal B
is overgezonden. Dit geschiedt door het signaal "TV".
Nadat de code van 7 woorden aan de multiplexer is aangeboden, geven
de signalen "A" en "B" aan dat de multiplexer informatie van kanaal A
moet verwerken.

In de code van 7 woorden is voor de ontvanger belangrijke informatie
aangegeven:

De eerste 4 woorden van de code bestaan ieder uit 8 nullen om de ontvanger
in staat te stellen de code te herkennen.
Ret 5 e woord "kanaalsynchronisatie" geeft aan voor welk kanaal (A of B)
het t§ansmissiekanaal wordt vrijgegeven.
Het 6 e woord geeft aan of de synchronisatie betrekking heeft op een
lijns~nchronisatieof een rastersynchronisatie.
Het 7 e woord heeft geen funktie en bestaat uit 8 nullen.
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2.2. Parallel-serie omzetter, woordsynchronisatie en besturing zender.

I..

Pis
100 Nb/!l seri

11,sHIlzr r100 M~'t

'2,S H~1. be~\-u.'il'\' \AJoord-

Zf"dtr $ 'fn~brOlliSll~if

T
100 t11-\z.

Cl~ci\\Q.'ro,

r
I

I mu.l~i p\u-er
I
L

r--------,
1..~lt~onle - I
I zel'\dt.rL _

fig. 6.

De parallel-serie omzetter zet de informatie afkomstig van de 8 parallelle
uitgangen van de multiplexer om in een seriesignaal van 100 Mb/s. Daartoe
worden door de besturing van de zender een 12,5 MHz en een 100 MHz signaal
aangeboden, beide afgeleid van het uitgangssignaal van een 100 MHz oscillator.
Om nu in dit seriesignaal te herkennen welke 8 bits b!j elkaar een w~ord

vormen wordt door de woordsynchronisatie van ieder 8s woord het 8s e
bit (voor het TV-beeldsignaal is dit het minst significante bit) gewijzigd
in een "0" of een "I" (zie Ht.4 pag 30). Aan de ontvangstzijde wordt dit
..... 01010t .... patroon herken~ in de woorddetector. Door deze wijziging
van het 8s e bit van ieder 8s e woord verdwijnt de oorspronkelijke infor
matie. Door het signaal " a

l
+ a

2
" wordt daarom aan de telefonie-zender

gemeld dat er een bit is gewijzigd.
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2.3. De telefonie-zender.

2.3.1. Het principe.

De telefonie-informatie wordt aan de telefonie-zender aangeboden als een
continue stroom informatie. Verschillende methoden kunnen nu toegepast worden
om deze informatie over te zenden gedurende 9j1sec. van iedere lijntijd
van 64~sec.

Gekozen is een methode waarbij de aangeboden telefonieinformatie gedurende
64~sec. met een bepaalde inleesfrequentie in een geheugen ingelezen
wordt; dat geheugen wordt gedurende de beschikbare 9flsec. met een hogere
frequentie uitgelezen.
Omdat tijdens het uitlezen nieuwe telefonie-informatie wordt aangeboden
zijn er extra voorzieningen getroffen. Natst een groter geheugen is een
kleiner geheugen aangebracht. (zie fig. 7 ). In fig. 7a is het analoge
TV-signaal weergegeven. Vanaf het moment Tb mag de telefonie-informatie b
uit het grote geheugen overgezonden worden. Tijdens het uitlezen (fig. 7 )
van het grote geheugen wordt nieuwe telefonie-informatie in het kleinere
geheugen ingelezen. Op T is het grote geheugen geheel uitgelezen en
staat het kleine geheuee~ vol met nog over te zenden nieuwe telefonie
informatie (zie fig. 7 ). Dezedinformatie wordt nu parallel in het grote
geheugen geplaatst (zie fig. 7 ). Aansluitend wordt nieuwe telefonie
informatie in het grote geheugen ingelezen (zie fig. 7e ) tot het moment
Tb . Dan wordt de nieuwe informatie in het kleinere geheggen ingelezen
en kan het grote geheugen uitgelezen worden. (zie fig. 7 ).

2.3.2. De capaciteit van het telefoniesysteem.

Het aantal telefoonkanalen dat overgezonden kan worden volgt uit een
globale berekening.
In 9}lsec. kunnen bij een bitfrequentie van 100 Mb/s 900 bit over het
transmissiekanaal gezonden worden. Elke 64J!sec kunnen er dus 900 bit
telefonie-informatie overgezonden worden. Dit leidt in de aanvoer van telefonie-

bits tot een 2emiddelde bitfrequentie van ~~o~~~~ = 14,0625 Mb/sec.

Nu is per telefoonkanaal met een bandbreedte van 4000 Hz een sample
frequentie van 8000 Hz vereist; bij een 8-bits PCM telefoniesysteem
bedraagt het aantal bits per telefoonkanaal 8 x 8000 = 64 kbits/s,
zodat voor het aantal te verwerken telefoonkanalen gevonden wordt:

14,0625 . 103~ 216 telefoonkanalen.
64

Vaak wordt gewerkt met groepen van 24 telefoonkanalen, zodat uit deze
globale berekening volgt dat er 9 groepen van 24 kanalen verwerkt kunnen
worden. Aangezien er acht ingangen van de multiplexer ter beschikking
staan voor de telefonie-zender is de telefonie-zender geschikt gemaakt
voor het verwerken van 8 groepen van 24 kanalen, een groep minder dan uit
de berekening mogelijk bleek. Er blijft nu tijd over om extra informatie
naar de besturing van de telefonie-ontvanger te zenden.
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2.3.3. Opbouw van de telefonie-zender.

In fig. 8 is het blokschema van de telefonie-zender weergegeven.
De telefonie-zender kan parallel 8 groepen van 24 PCM-telefoonkanalen
verwerken. Elke groep wordt door de telefonie-zender afzonderlijk behandeld
zodat het bijvoorbeeld niet noodzakelijk is dat de 8 groepen met precies
dezelfde frequentie en in-faze worden aangeboden. We kunnen daarom in
de telefonie-zender 8 identieke onderdelen aanwijzen, die ieder bestaan
uit een bitdetector, een groot en een klein geheugen, een klokpulssturing
en een teller. Uit de aangeboden telefonie-informatie wordt in de bit
detector de bitfrequentie bepaald en worden de inleespulsen afgeleid.
De bitfrequentie van de binnenkomende telefonie-informatie bedraagt per groep
ongeveer 24 x 64 kbit/s = 1,536 Mbit/s.
De inleespulsen afkomstig van de bitdetector worden aan de klokpulssturing
aangeboden, die op zijn beurt de inleespulsen aan het grote of het kleine
geheugen aanbiedt. De telefonie-informatie wordt dan in het grote of het
kleine geheugen ingelezen.
Op T

b
worden de 8 grote geheugens met een frequentie van 12,5 MHz tegelijk

uitgelezen. Daartoe wordt door de "besturing zender" een 12,5 MHz klok
signaal aan de"telefoniebesturing" aangeboden en wordt door de LRKS-
zender kort voor T door middel van het signaal "TEL." aangegeven dat er
telefonie-informat~e aan de multiplexer aangeboden kan worden. De telefonie
besturing geeft nu op Tb de 12,5 MHz uitleespulsen door aan de klok
pulssturing van iedere groep. De 8 geheugens worden dan tegelijk uitgelezen
vanaf het tijdstip Tb •
Als op T alle grote geheugens uitgelezen zijn wordt dat door de telefonie
besturin~ doorgegeven aan de LRKS-zender door middel van het signaal "TV"
en worden er geen uitleespulsen meer aan de grote geheugens aangeboden.

2.3.4. Voorzieningen in verband met de inleesfrequentie van het telefoniesignaal.

Zoals in het voorgaande is gebleken komt een groep van 24 PCM-telefoon-
kanalen overeen met een bitfrequentie van ongeveer 1,536 Mb/s. Per 64)lsec.
worden er dan 1,536 x 64 = 98,2 bits ingelezen. Ret grote geheugen moet
dus ongeveer 98 bits kunnen bevatten. Dit aantal varieert afhankelijk van
verschillende factoren:

10 de lijntijd van 64).lsec. ,die 0,1% kan varl.eren.
20 de frequentie van het binnenkomende telefoonsignaal.

Met name in verband met dit tweede punt is gepoogd het systeem enigszins
universeel te maken door het aantal bits van het grote geheugen, dat telefonie
informatie bevat, variabel te maken. Zo kan het grote geheugen 98, 99, 100
of 101 bits met informatie bevatten. Ret geheugen van I groep dat uit 103
geheugen plaatsen bestaat is namelijk te verde len in 3 gedeelten P , Q en
R (zie fig. 9). Rierbij wordt gekeken op het ogenblik Tb : dan wordt namelijk
met het inlezen van het grote geheugen gestopt .

.P

I 2. 'i ....•

Q. R
r,..------------""'\~r--...

fig. 9. het geheugen.
P: vormt het grootste gedeelte van het geheugen en bestaat uit 98 geheugen

plaatsen, waarin altijd telefonie-informatie ingelezen wordt. Op
Tb bevat dit gedeelte op elke geheugenplaats telefonie-informatie.
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Uitgegaan wordt van de vergelijking N = (fb :!: Afb) (H :!: AH) .
waarin: N = aantal ingelezen bits.

H = lijntijd, met een variatieAH van 0,170.
f b = de gemiddelde bitfrequentie, met een toegestane variatie .6f

b
.

De 98 bits van P komen overeen met een minimaal toeg9~tane bitfrequentie
f b , van de binnenkomende telefonie-bits: f ,= 63 36 = 1,533Mb/s, omdat

mln 1 98 b' . 1 bmln ..I 9 , .mlnlmaa ltS lnge ezen mogen worden zowel ged~rende een mlnlmale al§8
een maximale lijntijd. Immers bij een minimale bitfrequentie f

b
· = ~4 0~4

= 1,530 Mb/s worden er minder dan 98 bits ingelezen bij een minT~le ljn ljd.

Q: geheugenruimte voor drie bits, waarin, van links naar rechts tot het
moment Tb de telefonie-informatie afkomstig van P geschoven wordt als
gedurende de voorgaande 64psec. meer dan 98 telefonie-informatiebits
aan P werden toegevoerd. Dit gebeurt wanneer de inleesfrequentie boven
de minimumwaarde 1,533 Mb/s komt en/of de inleestijd langer dan 63,936
ftsec. wordt. Bereikt de inleesfrequentie de maximaal toegestane waarde,
dan zijn op T de 3 plaatsen aIle benut. De maximumwaarde voor de inlees
frequentie be3raagt in het ongunstigste geval namelijk waarbij de lijn
tijd zijn maximale waarde bereikt, 101 = 1 576 Mb/

64,064' s.

R: geheugenruimte voor 2 bits, waarin een 2 -bits code geplaatst wordt,
die aangeeft hoeveel plaatsen van Q informatie bevatten. Hiertoe is
een teller aangebracht (fig.8) die het aantal ingelezen bits telt en aan
de hand daarvan de code bepaalt.
De code voor de 4 mogelijkheden is als voIgt:

geheugenplaats:

code:

102 103

0 0 Q bevat 0 plaatsen met tel. informatie
0 I " 1 "
I 0 " 2 "
I 1 " 3 "

Deze methode maakt het dus mogelijk een PCM-telefoniesysteem aan te
sluiten met een bitfrequentie die mag liggen tussen de waarden 1,533 Mb/s
en 1,576 Mb / s .
Een PCM-telefoniesysteem met een bitfrequentie van bijvoorbeeld
1,540 Mb/s = 98,5 Mb/ 1 1 'd d d d ~~ 1" "d64,00 s za ertoe el en at ge uren e een lJntlJ

98 bits, en gedurende de volgende lijntijd 99 bits telefonie-informatie
in het grote geheugen ingelezen worden. Ook kleine variaties van de
inleesfrequentie van het telefoniesignaal in de tijd zijn op deze wijze
op te vangen. Omdat voor iedere groep deze methode wordt toegepast is
het mogelijk om 8 groepen met verschillende frequenties aan te sluiten.

2.3.5. De time slot inserter.

Zoals bil de woordsynch£onisatie al ter sprake kwam (pag. 7) wordt van
ieder 8s e woord het 8s e bit afwisselend gewijzigd in een "0" of een "1"
zodat in de ontvanger door de woorddetector een ... 01010 ... patroon herkend
kan worden. Dit maakt het mogelijk dat in de ontvanger 8 bij elkaar
behorende bits van I woord door de serie-parallel omzetter parallel worden
afgeleverd L De oorspronkelijke informatie verdwijnt door deze wijzigingen

, h 8s L.e b' . d 8ste dUlt et It van le er woor .
Bovendien is in de multiplexer een schakeling aangebracht die het niet
toestaat dat door kanaal t of B de woorden "0000 0000" of "1111 1111"
aangeboden worden. Het 8s e bit van die woorden wordt dan respectievelijk
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in een "I" of een "a" veranderd. Er verdwijnt dus informatie als aIle a
groepen parallel een "I" of parallel een "0" produceren.
Om te vermijden dat om deze redenen telefonie-informatie verdwijnt wordt
door de time slot inserter (fig. a) bewerkstelligd dat telkens een van de
a groepen ni~t wordt uitgelezen. Op het oge~blik dat de woordsynchroni
satie het as e bit (dus afkomstig van de as e groep van de telefonie-zender)

I .. . d d asEe .. I d aste ..za w~jz~gen , wor t e groep n~et u~tge ezen: e groep kr~Jgt

dan geen uitleespuls toegevoerd. Bij het uitlezen van het daaropvolgende
woord wordt de eerste groep niet uitgelezen, bij het daarnavolgende woord
wordt de tweede groep niet uitgelezen, enzovoort, zodat tenslotte bij
. d aste d d asee .. I d~e er woor e groep n~et u~tge ezen wor t.
In fig. 10 is het patroon van de uitleespulsen, dat dan ontstaat, aangegeven.

I I I
ste groep

•
I I 2 "

I I 3 "

I I 4 ".
---- -----

1 5 "

I 6 "

7 "I .
a "

( ..
Hjci .

uitleespuls
time-slot

fig. 10.

De opengevallen plaatsen noemen we time-slots.
De time slot inserter krijgt van de woordsynchronisatie het signaal
" a

1
+ a 2 " aa¥geboden. Hiermee wordt aangegeven dat er een bit gewijzigd

wordt in de as groep, dus volgens he~ .•. 01010 ..• patroon. De time slot
inserter leidt daaruit voor iedere groep af wanneer die groep niet uitge-
lezen moet worden. .

Voor een uitgebreide beschrijving van de telefonie-zender zie lit. 5.

Nu meer bekend is van de telefonie-zender kan een bespreking van de
telefonie-ontvanger volgen.
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Hoofdstuk 3

De telefonie-ontvanger.

3.1. De aangeboden signalen,

TE.L.

fig. I I ,

1 'I wcord- I

: ci~~ed'or I
L I

I I 'Z. 1 'I , b 7-,.-j
I II deMU\ hplellt t I
L J

r- ---I

i J..R.KS- I
I 0 I\tvan~£t IL I

a) De telefonie-informatie. (fig, 3 en fig. II).

De telefonie-ontvanger ontvangt van de demultiplexer periodiek iedere
64~sec. gedurende ongeveer 9fLsec. de telefonie-informatie. Deze informatie
wordt door de demultiplexer tegelijk parallel via 8 uitgangen aangeboden
met een frequentie van 12,5 MHz. Hierbij is voor ieder van de 8 groepen
van 24 telefoniekanalen steeds eenzelfde uitgang gereserveerd. De woord
synchronisatie leidt namelijk een 12,5 MHz synchronisatiesignaal af zodanig
dat de serie-parallel omzetter de 8-bits die tesamen een woord vormen
tegelijk parallel aan de demultiplexer aanbieden. Zodoende komt bijvoor
beeld de telefonie-informatie voor groep I steeds op uitgang I van de
serie-parallel omzetter en dus op uitgang I van de demultiplexer.

b) het signaal Pb'

Om het inlezen van de telefonie-informatie mogelijk te maken wordt het
signaal P

b
aan de telefonie-ontvanger aangeboden. Dit signaal wordt in

de woorddetector afgeleid uit het binnenkomende serie-signaal. De puls
herhalingsfrequentie van P

b
bedraagt 12,5 MHz. Het signaal Ph ijlt 10nsec,

voor op het woordsynchronisatiesignaal dat ook in de woorddetector wordt
afgeleid en dat aan de serie-parallel omzetter wordt toegevoerd (zie fig.12).
De pulsduur van Pb bedraagt 10 nsec.

101\<,<C.:.-.r
I I

-Il'-------:
I
I

~

fig. 12. het signaal P
b

,

80 n~ec.

I
1

~I
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c) Het signaal TEL.

De telefonie-ontvanger wordt door middel van het signaal TEL. op de hoogte
gebracht van het feit dat er door de demultplexer telefonie-informatie
aangeboden gaat worden.
Dit signaal TEL. wordt in de LRKa-ontvanger afgeleid uit de code van 7
woorden. Op het moment dat het 5 e woord in de LRKS-ontvanger gadetecteerd
is verandert het signaal TEL. afhankelijk van de code van het 5 e woord.
Duidt deze~ode aan dat er informatie voor kanaal B op komst is, dan wordt
ha~ signaal TEL. "1". De telefonie-informatie wordt dan aangeboden na het
7 woord van de code van 7 woorden.
Ret signaal TEL. blijft "1" zolang er telefonie-informatie aangeboden wordt.
Zodra de volgende code van 7 woorden wordt gedatecteerd, wordt het
signaal TEL. afhankelijk van de code van het 5 e woord een "0" om aan te tonen
dat er informatie voor kanaal A op komst is.

d) Het signaal a 1 + a
2

.

In de telefonie-informatie is een patroon van time slots aanwezig, zoals
dat in fig. 10 is aangegeven. Omdat in de telefonie-ontvanger de plaats van
de time slots bekend moeten zijn om de oorspronkelijke telefonie-informatie
weer terug te vinden, wordt het signaal a 1 + a

2
door de woorddetector afgeleid

en aangebodin aan de telefonie-o~tvanger.

In ieder as e woord is in het as e bit een "0" of een "1" aanwezig van
het ••. 01010 .•. patroon. Door de woord~etector wordt door middel van het sig
na~l a 1 + a

2
aangegeven dat er een a s e woord is gevonden waarvan het

as e b~t gewijzigd is. Dit signaal a
1

+ a
2

wordt dan gedurende 60 nsec. "1".
De puIs herhalingstijd bedraagt 640~sec. ( = de pulsherhalingstijd van 8
woorden).

6on~t

l----.l
I I

i
I

~

fig. 13. het signaal a
1

+ a2 ,

,
I

'l>ol
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3.2. Het in- en uitlezen van de geheugens.

De telefonie-informatie wordt met een frequentie van 12,5 MHz gedurende
ongeveer 9 psec. per lijntijd door de demultiplexer via 8 uitgangen
aangeboden. Hiervan moet in de telefonie-ontvanger per groep een
continue stroom van telefonie-informatie gemaakt worden die "zo goed
mogelijk" overeen komt met de oorspronkelijke, bij de telefonie-zender
aangeboden telefonie-informatie. De aan de telefonie-ontvanger aangeboden
informatie zal daarom met een frequentie van 12,5 MHz gedurende 9 psec.
in de acht geheugens tegelijkertijd ingelezen moeten worden. Daarna kan
de informatie uit ieder geheugen gedurende 64;usec. uitgelezen worden.
In fig. 14 is dit schematisch voor een groep aangegeven.

I
I
I

I I

[§]
u. i ~ i. ---,

~---- -l

in I€.es c.yc.1 i :

\Ai rlee.'>c'lcluc:.. :

fig. 14.

..

Een volgende inleescyclus (in 2) valt dus samen met het laatste gedeelte
van een uitleescyclus (uit I). Om dan nieuwe informatie (in 2) in te lezen
moet de informatie van de vorige inleescyclus (in I) in principe uit het
geheugen verdwenen zijn. Om dit te bewerkstelligen is er per groep een
klein geheugen C parallel aan het grote geheugen aangebracht (zie fig. 15).
Dit kleine geheugen C bewaart uit het grote geheugen die informatie die op
T " nog niet is uitgelezen. De informatie uit het kleine geheugen C wordt
(iangzaam) uitgelezen terwijl in het grote geheugen de nieuwe informatie snel
ingelezen wordt. Aan de hand van fig. 16 wordt de inleescyclus en de uit
leescyclus voor de verschillende geheugendelen afgeleid.
Het grote geheugen is verdeeld in de gedeelten F en G:
F vormt het gedeelte van het geheugen dat informatie parallel aan het
kleine geheugen C aan biedt zodra de informatie in F en G ingelezen is;
G vormt de rest van het grote geheugen.

F G

lAi Heze "I

fig. 15. De nieuwe informatie wordt van links naar rechts in het grote
geheugen ingelezen totdat dit geheugen helemaal is volgelezen.
De informatie wordt aan de rechterzijde uitgelezen: hierbij schuift
de informatie ook van links naar rechts door het geheugen.
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fig. 16 Ret in- en uitlezen van informatie in/uit F, G en C.

Met de in fig. 16 aangegeven methode wordt verzorgd dat het grote geheugen
(F en G) op TI" geen informatie meer bevat en er nieuwe informatie vanaf
TI" in F en G gelezen kan worden. Ret geheugen C bevat dan nog "oude"
informatie die gedurende de inleescyclus van TI" tot TZ" uitgelezen wordt.

Ret aantal benodigde geheugenplaatsen van geheugen C kan verminderd worden
door het geheugen G te verdelen in de delen E en D (zie fig. 17). Nu kan
tijdens het inlezen van nieuwe informatie in F en E(van T

J
" tot T

Z
") nog "oude"

informatie uit D worden uitgelezen, totdat tijdens het inlezen de nieuwe
informatie bijna aIle geheugenplaatsen van F en E inbeslagneemt. Op dat
ogenblik mag D geen "oude" informatie meer bevatten omdat de nieuwe informatie
in D ingelezen moet worden. Vanaf dat moment T

kb
wordt de informatie uit het

geheugen C uitgelezen.
Ret gedeelte D wordt nag verdeeld in de delen DI en DZ (zie fig. 17). In DI
wordt gedurende de gehele uitleescyclus van D de R-code (reeds bekend van
pag.:c} 2) bewaard. Tevens is de laatste geheugenplaats van Q, geheugenplaats
n£ 101 van het grote geheugen, in DI ondergebracht. Dit leidt tot complica
ties zoals op pag.1~ wordt vermeld. Aan DI worden geen uitleespulsen
toegevoerd om het mogelijk te maken de R-code hierin te bewaren. D2 vormt het
overgebleven deel van D.
Voor de geheugendelen C, DI, DZ, E en F zijn in fig. 18 de tijden aangegeven

~ waarop de in- en uitleespulsen toegevoerd dienen te worden. Voor de tijds
momenten TI , TZ' Tkb , Tke , T

p
worden de volgende amschrijvingen gehanteerd:
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moment waarop met inlezen van telefonie-informatie begonnen dient
te worden.
moment waarop telefonie-informatie geheel is ingelezen.
moment waarop met het uitlezen van geheugen C begonnen wordt.
moment waarop geheugen C uitgelezen is.
moment waarop informatie uit F parallel in C gelezen wordt.
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3.3. Opbouw en werking van de telefonie-ontvanger.

Aan de hand van fig. 19 wordt de werking van de telefonie-ontvanger globaal
aangegeven.
Ret inlezen geschiedt voor aile 8 groepen tegelijk omdat door de demultiplexer
de telefonie-informatie voor de 8 groepen tegelijk parallel wordt aangeboden.
Daartoe worden door de "centrale besturing" 12,5 MHz klokpulsen afgegeven
aan de 8 eenheden "geheugenbesturing". De telefonie-informatie, zoals die
door de demultiplexer wordt aangeboden is nog voorzien van time-slots. Aan
gezien deze time-slots geen informatie bevatten, worden ze niet in de geheugens
ingelezen. De "time slot remover" (TSR), een onderdeel van de centrale
besturing zorgt er nu voor dat deze tim~slots niet ingelezen worden. Zodra
door de demultiplexer een time-slot aan een bepaald geheugen wordt aange
boden, wordt de inleespuls naar dat geheugen door de time slot remover reeds
in de centrale besturing geblokkeerd. Zo komt uitsluitend die informatie
in de geheugens, die in de telefonie-zender ook in de geheugens aanwezig was.
We weten dat voor het grote geheugen 103 geheugenplaatsen nodig zijn, waarbij
we weer de gedeelten P, Q en R kunnen onderscheiden zoals op pag.ll vermeld
werd. De R-code wordt het eerst aangeboden en schuift tijdens de inlees
cyclus door het gehele geheugen. Aan de hand van deze R-code wordt bepaald
hoeveel plaatsen van Q informatie bevatten. Bij het uitlezen worden de
geheugenplaatsen van Q die geen informatie bevatten, overgeslagen. Daartoe
wordt de R-code aan de "informatiekiezer" toegevoerd.
Ret totaal aaantal bits dat uitgelezen moet worden is nu ook bekend: de R-code
wordt daartoe aan de geheugenbesturing aangeboden, die hieruit af kan
leiden hoeveel uitleespulsen toegevoerd dienen te worden.
Bij het bepalen van de uitleesfrequentie in de uitleesfrequentiegenerator
wordt met dit aantal rekening gehouden. Zijn dit er bijvoorbeeld 101 dan zijn
de 3 plaatsen van Q alle benut. De inleesfrequentie van het oorspronkelijke
telefoniesignaal (bij de telefonie-zender) zal dus maximaal zijn. De uitlees
frequentie van het telefoniesignaal bij de telefonie-ontvanger zal hiermee
zoveel mogelijk overeen moeten komen.
Is deze uitleesfrequentie te laag, dan zal er in de telefonie-ontvanger een
opeen-hoping van nog niet uitgelezen telefonie-informatie plaats vinden.
Is de uitleesfrequentie te hoog, dan zal er op een bepaald moment geen
telefonie-informatie meer aanwezig zijn. Er kan dan niets meer uitgelezen
worden; de telefonie-informatie wordt dan niet-continue afgeleverd.
In be ide gevallen kan een verbetering worden aangebracht door gebruik te
maken van een buffergeheugen. Wijkt de uitleesfrequentie, zoals die door
de uitleesfrequentie-generator wordt gegenereerd incidenteel af van de
inleesfrequentie van het oorspronkelijke telefoniesignaal (bij de telefonie
zender) dan kan dit door het buffergeheugen worden opgevangen. Bij het
bespreken van de uitleesfrequentie -generator komt dit probleem nog verder
ter sprake. De verschillende onderdelen van het blokschema ( fig. 19)
worden in het volgende hoofdstuk apart behandeld.
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Roofdstuk 4

Bespreking van verschillende onderdelen van de telefonie-ontvanger.

4.1. De centrale besturing.

4.1.1. De aangeboden signalen.

,
. T5R I

a,"'~~ I

Pb
1- ______

1 --Cenrra\e
TEL.

bec)u.riY\~

12,5MHz inleespulsen naar groep I

" 2
" 3
" 4
" 5
" 6
" 7
" 8

fig. 20

Aan
a)

b)

de centrale besturing worden de volgende
afkomstig van de woordetector:
I. het signaal a

l
+ a2 (zie pag. IS' )

2. het signaal Pb (zie pag. II.j )
afkomstig van de LRKS-ontvanger:
1. het signaal TEL. (zie pag. IS' )

signalen aangeboden:

4.1.2. Funktieomschrijving van de centrale besturing.

Van het signaal Pb dienen door de centrale besturing 12,5 MHz inleespulsen
voor de 8 eenheden "geheugenbesturing" afgeleid te worden, zodanig dat
aIleen telefonie-informatie ingeschreven wordt in de geheugens van de 8
groepen.
De time slot remover, een deel van de centrale besturing zorgt ervoor
dat de time-slots niet ingelezen worden. De inleespuls naar een geheugen
wordt dan door de time slot remover geblokkeerd.

Ret voorgaande wordt nu nader uitgewerkt.
In fig. 10 is het patroon van de uitleespulsen + time-slots bij de telefonie
zender aangegeven. Ditzelfde patroon is ook voor de inleespulsen + time-
slots bij de telefonie-ontvanger vereist. We breiden het patroon van fig. 10
uit voor aIle inleespulsen + time-slots voor de telefonie-ontvanger. We zien
dan in fig. 21 de inleespulsen aangegeven zoals die door de centrale besturing
aan de 8 groepen afgegeven moe ten worden. d
In fig. 21 is de eerste time-slot aangegeven bij de 3 e groep: dit is
willekeurig gekozen. Uiteraard is deze keuze afhankelijk van de stand van
de time slot remover. In fig. 21 is met cijfers aangegeven hoeveel bits
telefonie-informatie per groep zijn ingelezen tengevolge van de inlees
pulsen.
Per groep hebben we maar 103 inleespulsen nodig om aIle informatie in te
lezen. Bovenaan in fig. 21 is aangegeven dat totaal dan 117 of 118 inlees
pulsen + time-slots nodig zijn: totaal 117 pulsen voor de eerste en tweede
groep en totaal 118 pulsen voor de groepen 3 tim 8. Treedt in een bepaalde
groep de eerste time-slot op (in dit voorbeeld bij groep 3) dan zijn in de
voorafgaande twee groepen (hier dus groep 1 en 2) totaal 117 pulsen nodig.
In de overige groepen zijn er 118 nodig.
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De funktie van de centrale besturing kan nu kort worden geformuleerd:
Maak een patroon van inleespulsen voor 8 groepen zoals dat in fig. 21
is aangegeven.

Deze omschrijving moet nog iets verder worden uitgebreid:
Ret moment waarop de eerste inleespuls afgegeven dient te worde~ wordt
bepaald door het signaal TEL. Dit signaal wordt echter na het 5 e besturings
woord gewijzigd terwijldde telafonie-informatie na het 7 e besturingswoord
wordt aangeboden. Ret 6 e en 7 e besturingswoord worden nU,beide in2e- .
lezen als nu door het signaal TEL. de inleespulsen volgens het patroon
van fig. 21 beginnen. Door nu twee extra inleea~ulsen toe te voeren aan
de 8 groepen schuiven de bits van het 6 e en 7 besturingswoord door het
hele geheugen van iedere groep tot op de fictieve geheugenplaatsen ~ 104
en lOS: ze schuiven dus uit het geheugen.
Breiden we het patroon van fig. 21 uit met deze twee inleespulsen dan
zien we in fig.22 dat er een complicatie optreedt. De bovenvermelde
redenering klopt weI voor de groepen 3 tIm 8 maar aan de groepen 1 en 2 wordt
maar I van de twee extra inleespulsen aangeboden omdat de andere inlees-
puIs door de time slot remover wordt geblokkeerd. d
Bij de eerste groep komt de extra-bit afkomstig van het 7 e besturingswoord
tenslotte op geheugenplaats 104 terecht en bij de tweede groep komt de extra
bit afkomstig van het 6 e besturingswoord ook op geheugenplaats 104 terecht.
Totaal zijn er nu 118 en 2 = 120 inleespulsen + time-slots voor de
groepen 3 tIm 8 nodig en voor de groepen I en 2 totaal 117 + 2 = 1]9
inleespulsen + time-slots: de centrale besturing dient dus voor twee
groepen ( in dit voorbeeld groep I en 2 ) 119 pulsen af te leveren,
waarin door de time slot remover de time-slots bepaald worden: gedurende
de time-slots worden de pulsen geblokkeerd. Voor de overige 6 groepen
(hier groep 3t/m 8 ) dient de centrale besturing 120 pulsen af te leveren,
waarvan een aantal eveneens door de time slot remover worden geblokkeerd.
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Om dit te verwezenlijken onderscheiden we in de centrale besturing een
aantal onderdelen die in het volgende kort worden besproken.

4.1.3. Ret blokschema.

De centrale besturing bestaat uit de volgende onderdelen: (zie fig. 23)

a) 3 eenheden, die respectievelijk de signalen "a
l

+ a2" , "Pb" en
"TEL" transformeren tot bruikbare signalen, waarvan het niveau en de
pulsduur aan bepaalde eisen voldoen.
"a + a " wordt nu "a" "p" wordt "P" en "TEL" wordt "tel"I 2 ' b •

b) een 120 puIsen-generator die vanaf het door signaal "tel" aangegeven
tijdstip 120 p-pulsen aflevert. In de 120 pulsen-generator worden hiertoe
120 p-pulsen geteld; op het moment waarop 119 pulsen geteld zijn wordt
dit aangegeven via de uitgang "119": het signaal 119 wordt dan "Ill.
Via de uitgang"120 pulsen" worden de 120 p-pulsen afgegeven.

c) een time slot remover waaraan door het a signaal wordt gemeld dat
groep 8 op dat moment een time-slot aangeboden krijgt. In de time
slot remover wordt voor iedere groep het moment afgeleid waarop de
groep een time-slot wordt aangeboden. Dit geschiedt via de uitgangen
I tIm 8 voor de groepen I tIm 8. De p-pulsen worden aan de time
slot remover aangeboden.

d) een time-slot geheugen waarin op het moment T (zie fig. 22) de stand
van de time slot remover wordt ingelezen. Viaode 8 uitgangen I tIm 8
van het time slot geheugen wordt het "120 pulsen" signaal voor twee
groepen onderbroken op het moment waarop het signaal "119" "I" wordt,
zodat voor twee groepen 119 pulsen + time-slots worden gegenereerd.
Op het moment T wordt gekeken welke groep de eerste time-slot aange
boden krijgt. 0
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c) R eenhC'dcn " poort 1 tim H" die de "120 j1l1Isen", r;ecomhincerd met
de stand van de time slot remover en de stand van het time-slot
geheugen naar de 8 groepen overzenden.
Iedere groep krijgt dan precies 103 inleespulsen aangeboden am de
telefonie-informatie in het geheugen te lezen. Bovendien worden
aan 6 groepen twee extra inleespulsen aangeboden om de bits
afkomstig van 2 besturingswoorden het geheugen uit te schuiven.
Aan 2 groepen wordt I extra inleespuls aangeboden om 1 bit afkomstig
van I besturingswoord het geheugen uit te schuiven.

4.1.4. Extra geleverde signalen.

Door de centrale besturing worden nog enige signalen afgegeven die voor
de werking van verschillende onderdelen van de telefonie-ontvanger
noodzakelijk zijn. Bij de desbetreffende onderdelen wordt die noodzaak
verduidelijkt.

a) Aan de geheugenbesturing van iedere groep wordt het signaal "T -T2"
aangeboden. Dit signaal is "0" vanaf het tijdstip T (de fig. 0

22)
tot het tijdstip T

2
(zie fig. 18), dus gedurende deOgehele inlees

cyclus. Daarbuiten is het signaal "To-T2" "I".
b) Aan de uitleesfrequentiegenerator van iedere groep worden de volgende

signalen aangeboden.
I. de p-pulsen.
2. het signaal "119".
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4.2. De geheugenbesturing.

4.2.1. De aangeboden signalen •
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fig. 24.

a) afkomstig van de centrale besturing: "
de inleespulsen zoals die door "poort)t van de centrale besturing
worden afgegeven voor iedere groep,en het signaal "To-T2'~

b) afkomstig van de uitleespulsengenerator:
de uitleespulsen, waarvan op dit moment verondersteld wordt dat
deze uitleespulsen met de juiste frequentie door de uitleespulsen
generator worden afgeleverd.

c) afkomstig van het geheugen:
de R-code, die, nadat aIle inforrnatie is ingelezen, op de laatste

o2 geheugenplaatsen n- 102 en 103 van het grote geheugen bewaard wordt.
Deze R-code wordt aan de geheugenbesturing aangeboden om hieruit het
aantal benodigde uitleespulsen af te leiden.

4.2.2. Funktie-omschrijving van de geheugenbesturing.

De geheugenbesturing dient aan het geheugen klokpulsen aan te bieden om het
mogelijk te maken de telefonie-inforrnatie in- en uit te lezen.

Nadere uitwerking van de funktie-omschrijving.

De inlees- en uitleescyclus voor een geheugen zijn in paragraaf 3.2. pag. I~.
reeds behandeld. De figuren 17 en 18 op pag.l~ vorrnen een goed aan
knopingspunt.
Aan de hand van fig. 18 worden de verschillende tijden omschreven waarop
door de geheugenbesturing in- en uitleespulsen toegevoerd dienen te worden.

o . II het ~n ezen:
tijden waarop inleespulsen toegevoerd dienen te worden:
vanaf het moment T zoals in fig. 22 pag.4~ is aangegeven ( in fig. 18
was dit nog T1) wo~dt de telefonie-inforrnatie van de delen P, Q en R
+ I of 2 bits afkomstig van besturingswoorden in E en F ingelezen.
Vanaf het moment Tkb , dat tussen T en T2 is gekozen, kunnen de delen
D2 en Dl ingelezen worden. 0

Op het moment T2 zijn de geheugens F, E, D2 en Dl ingelezen en zijn
de I of 2 bits afkomstig van de besturingswoorden het geheugen
uitgeschoven.

20 het uitlezen:
tijden waarop uitleespulsen toegevoerd dienen te worden:
vanaf het moment Tke , het moment waarop geheugen C uitgelezen is,
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moet de nieuwe informatie uit de geheugens F,E, D2 en DI uitge-
lezen worden~ tenminste Tk na T2 valt. Dat wil zeggen dat de nieuwe
informatie uitgelezen kan woraen naaat die informatie is ingelezen.
Deze eis is uiteraard vanzelfsprekend.
Zoals reeds vermeld worden geen uitleespulsen aan DI toegevoerd:
de nieuwe informatie ( de R-code ) wordt hierin bewaard gedurende
de gehele uitleescyclus van D2.
de informatie wordt uit F op een ogenblik T dat vlak na T

kgekozen kan worden, parallel in C geplaatst~ e
Ais aIle informatie uit E (naar rechts) is geschoven (noem dit moment
TEl ) kan in E en F weer nieuwe informatie ingelezen worden. nit
moment TEl dient dus steeds v66r het moment T te komen. Vanaf het
moment TEl tot het moment Tkb wordt de informgtie uit D2 uitgelezen:
op Tkb moet D2 geen informaE~e meer bevatten, want vanaf dat moment
wordE de nieuwe informatie in DI en D2 ingelezen. Vanaf Tkb wordt
de informatie uit C, die op T uit F parallel in C geplaaEst was,
uitgelezen; het uitlezen van e duurt tot Tk ' het moment waarop C geen
informatie meer bevat. e
Ret uitleesproces herhaalt zich nu: vanaf Tke wordt de nieuwe
informatie uit DI, D2 en E uitgelezen.

4.2.3. Ret blokschema.

Door de geheugenbesturing worden via 5 uitgangen de, in het voorgaande
omschreven klokpulsen afgeleverd aan de delen C, DI, D2, E en F.
Daartoe wordt door het geheugen het moment Tk afgeleverd en wordt
door de uitleespulsenteller het moment Tkb geleverd.
De uitleespulsenteller is een onderdeel van de geheugenbesturing die,
afhankelilk van de' k-code, het benodigde aantal uitleespulsen per
uitleescyclus aftelt. Ret aantal bits met telefonie-informatie kan
namelijk per uitleescyclus varieren: er moeten precies evenveel uitlees
pulsen per uitleescyclus worden toegevoerd aan het geheugen als er
bits met telefonie-informatie voor die uitleescyclus aanwezig zijn. Dit
wordt in de uitleespulsenteller nagegaan. De R-code wordt op T aan de
uitleespulsenteller toegevoerd. Door aftellen kan nu het momen~ Tkbbepaald worden. Zoals op pag. 18 reeds is vermeld, is:
Tkb : het moment waarop het uitlezen van C begonnen wordt dus het

moment waarop D2 geen informatie meer bevat.
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fig. 25. Blokschema geheugenbesturing.
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4.2.4. Extra signalen.

a) Door de geheugenbesturing wordt het signaal "T b-Tk " afgeleverd aan
de uitleesfrequentiegenerator en aan de "info~atie~kiezer", een
onderdeel dat bij het geheugen (4.3.3.3.)
besproken wordt. Dit signaal "Tkb-Tk " is "I" vanaf het moment T

kbtot het moment T
k

; de resterenae t~1d~het signaal "0". Het signaal
"T -T2" wordt aanede geheugenbesturing aangeboden om aan te geven dat
deoinleescyclus begint. In fig. 18 pag.r<" is te zien dat na T
(in fig. 18 nog T

I
) aan E geen uitleespulsen meer aangeboden goeten

worden. Vanaf TEl tot het moment T worden dus uitleespulsen aan E
doorgegeven terw~jl E geen telefon~e-informatiemeer bevat.
Het signaal "To-T2" wordt aan de "1.1 code" (4.3.3.1) doorgegeven.

b) In het blokschema is het signaal "1.1" aangegeven; dit signaal is afkomsti
van het geheugen. Dit signaal duidt aan dat van de R-code beide bits
"I" zijn (zie page 11). Het signaal "1.1" is dan "0". Dit wil zeggen dat
aIle plaatsen van Q telefonie-informatie bevatten dus dat op de geheugen
plaats 101 ook telefonie-informatie aanwezig is. Er treedt dan een com
plicatie op zoals in paragraaf 4.3.3.1. pag.~2 zal blijken. De resultaten
in de geheugenbesturing zijn als voIgt:
1

0 de eerste uitleespuls na Tk wordt voor de geheugens D2 en E door
het signaal "1.1" in de geIi~ugenbesturing onderdrukt.

20 aan het geheugen DI wordt op het moment Teen klokpuls toegevoerd
indien het signaal "1.1" dan "0" is. p
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4.3. De geheugens inklusief lokale besturing.

4.3.1. Ret blokschema.

Naar aanleiding van hetgeen in de paragrafen over de centrale besturing
en de geheugenbesturing is besproken kan nu het blokschema van het
geheugensinklusief lokale besturing worden weergegeven.
Met --- lijnen zijn de nog niet besproken signalen aangegeven.
Deze worden genoemd in paragraaf 4.3.2.
Met-.-. lijnen is het verloop van de telefonie-informatie in het
geheugen aangegeven •
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fig. 26. Blokschema geheugens inklusief lokale besturing.
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4.3.2. De signalen.

1. De aangeboden signalen.

a) door de demultiplexer:
de telefonie-informatie die in het geheugen geschreven dient
te worden. wordt door de demultiplexer aangeboden. Nadat dit
signaal tot het juiste niveau getransformeerd is, wordt het
toegevoerd aan het grote geheugen.

b) door de centrale besturing:
het signaal "To-T2" wordt via de geheugenbesturing aan de eenheid
"1.1 code" aangeboden.

c) door de geheugenbesturing:
oI de klokpulsen voor de geheugendelen C, Dl, D2, E en F

worden door de geheugenbesturing aangeboden.
20 het signaal "Tkb-Tke" wordt aan de informatie -kiezer

aangeboden.

2. De geleverde signalen:

Door het geheugen inklusief lokale besturing worden de volgende
signalen afgeleverd:

a) aan de geheugenbesturing:
10 het signaal "1.1" afkomstig van de "1.1 code".
20 het signaal "T ".
30 de R-code word~eaan de uitleespulsenteller aangeboden.

b) door de informatie-kiezer wordt de telefonie-informatie extern
aangeboden.

3. De extra signalen.

Met een --- lijn zijn de extra signalen in fig. 26 aangegeven.
We onderscheiden:

a) aan de uitleesfrequentiegenerator
afgegeven dat afkomstig is van de

b) van de uitleesfrequentiegenerator
het signaal liT " afgegeven.

u
c) het signaal "Tk " wordt aan geheugen C toegevoerd om het parallel

inlezen van infgrmatie in C mogelijk te maken.
Tevens wordt dit signaal "Tke" aan de uitleesfrequentiegenerator
aangeboden.

d) het signaal "1.1" wordt door de "1.1 code" aan DI afgegeven.

e) uitleespulsen afkomstig van de uitleesfrequentiegenerator worden
aan de informatie-kiezer aangeboden.

Een nadere verklaring van de genoemde extra signalen voIgt in paragraaf
4.3.3.
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4.3.3. Drie onderdelen van het blokschema.

4. 3 •3 • I. De" I . 1 code".

De "1.1. code" detekteert de situatie waarbij de 2 bits van de R-code
beide "1" zijn.
Om te vennijden dat de "1.1 code" tijdens het inlezen van nieuwe
infonnatie in DI per abuis de stand "1.1" detekteert wordt het signaal
"T -T2" aan de "1.1 code" aangeboden. Tijdens het inlezen van nieuwe
in~onnatie in D2 en Dl verdwijnt namelijk de "oude" R-code uit DI omdat
aan Dl vanaf Tkb tot T2 een aantal inleespulsen worden toegevoerd.
Na T2 staat de nieuwe R-code weer op de geheugenplaatsen 102 en 103 t

waarna de "1.1 code" de stand van de R-code mag detekteren. Wanneer
de bits van de R-code beide "1" zijn weten we dat op geheugenplaats
101 een infonnatie-bit aanwezig is. Aangezien we de R-code op de
geheugenplaatsen 102 en 103 willen laten staan worden er geen uitlees
pulsen aan Dl toegevoerd. De eerste uitleespuls naar D2 en E wordt nu door
het signaal "1.1" geblokkeerd om te vennijden dat de infonnatie van
geheugenplaats 100 verdwijnt. Daartoe wordt het signaal "1.1" aan de
geheugenbesturing aangeboden.
Bovendien wordt door signaal "1.1" de R-code van de stand "1.1"
gewijzigd in de stand "10" nadat geheugenplaats 101 is uitgelezen ..
Dit gebeurt om aan de infonnatie-kiezer door te geven dat daarna
geheugenplaats 100 uitgelezen moet worden. (zie fig. 27).
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Door de "T -generator" wordt het signaal "T " afgegeven, waarrnee aangegeven
wordt dat Ret geheugen C geen inforrnatie me~r bevat.(fl~.le)
Dit is gedefinieerd als het moment Tk . Bijna altijd wordt het si,naal
"T " door.te"Tk -generator" doorgegeveneals het signaal "T

k
...

Re€ kan echtef voorkomen dat door de uitleesfrequentiegen~rator inge
grepen wordt door middel van het signaal "T ". Dan wordt door de
"T -generator" het signaal "T " als het si~naal "T "doorgegeven.
Di~egebeurt zodra aan een aant~l eisen, die in 4.3.~; besproken worden,
niet wordt voldaan. Deze eisen houden verband met de frequentie van
de uitleespulsen zoals die door de uitleesfrequentie-generator worden
afgeleverd (zie ook 4.4.4.). In principe kan worden gesteld dat door de
uitleesfrequentie-generator het signaal "T " wordt afgegeven zodra blijkt
dat het signaal "T " te laat zal worden af~eleverd door de "T -generator".
Komt het signaal "T " inderdaad te laat dan wordt dit aan de fiitlees
frequentie-generatof gemeld via het signaal "T -fout".
Ret signaal "Tk " wordt aan het geheugen C toe~evoerd om het mogelijk
te maken paralI~l informatie uit F in C in te lezen.
Ret signaal "Tk " wordt tevens aan de geheugenbesturing en de uitlees
frequentiegener~tor aangeboden.

._._._.~

c - .-.- .-.-.---- 4;00

4.3.3.3. De informatie-kiezer.
Q, (l~ Ql,

9' 100 '<>1
I I I

I.
I,
I

, L._.
IL.. _

fig. 2~.

Van T
kb

tot T
k

wordt de inforrnatie van geheugen C door de informatie
kiezer uitgele~en onafhankelijk van de R-code. Na Tk wordt afhankelijk
van de R-code de inforrnatie uit QI' QZ of Q~ uitgele~en.(fi~.2~J
Geeft de R-code de stand "1.1" aan, dan worat eerst Q uitgelezen,
waarna de R-code veranderd wordt in de stand "1.0" zoJat QZ door de
informatie-kiezer uitgelezen kan worden.
Doordat aan de geheugendelen DZ en E uitleespulsen toegevoerd worden,
schuift er vanaf dat ogenblik steeds een nieuwe inforrnatie-bit op geheugen
plaats Q2' Door de informatie-kiezer wordt dan tot het moment Tkb elke
informat~e-bit die op geheugenplaats QZ komt , uitgelezen.
Van Tkb tot Tk wordt de inforrnatie van geheugen C weer uitgelezen.
Er is een buff~r aangebracht dat op een bepaald moment het uitgangs
signaal van de informatie-kiezer inleest met de frequentie van de
uitleespulsen.
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4.. 3.4. Afmetingen van de geheugendelen C, DI, D2, E en F.

De afmetingen van de geheugens C, Dl, D2, E en F zijn:

C 7 geheugenplaatsen.
DI 3 "
D2 16 "
E 77 "
F 7 "

Bij deze keuze is ervan uitgegaan dat F, E, D2 en DI tesamen 103
geheugenplaatsen bevatten en dat C evenveel geheugenplaatsen als F heeft.
Bovendien is getracht de afmetingen van het kleine geheugen C minimaal
te houden om daarmee het totaal aantal geheugenplaatsen minimaal te
houden.
Bovenstaande keuze hangt bovendien samen met de volgende 3 eisen:

a) het moment T
ke

mag pas na het moment T
2

komen, zoals we ~n

par. 4.2.2. pag .17 reeds zagen.

b) het moment Tkb , dat afgeleid is van de uitleespulsenteller en het
moment aangeeft waarop geen informatie meer in D2 aanwezig is,
dient voor het moment TD, komen. T

D
, is hier geintroduceerd om het. ~n ~nmoment aan te du~den waarop met het ~nlezen van DI en D2 begonnen

moet worden omdat bij het inlezen F en E helemaal volgelezen zijn.
Deze eis is ook duidelijk: de geheugens DI en D2 mogen pas ingelezen
worden nadat de oude informatie uit DI en D2 uitgelezen is.

c) het moment TEl dient voor het moment T te komen:
het moment waarop het geheugen E helemgal uitgelezen is dient voor
het moment te komen waarop"nieuwe "informatie in F en E ingelezen
wordt.

Van de inleescyclus is bekend dat er met inbegrip van de time-slots
120 inleespulsen van 12,5 MHz nodig zijn. De tijdsduur van de inlees
cyclus bedraagt dus 9,6 )Lsec.
Zoals in fig. 18 is aangegeven is de inleescyclus in de volgende twee
gedeelten gesplitst.

10 voor E en F.o
2 voor DI en D2.

Voor E en F (totaal 84 geheugenplaatsen) zijn er om E en F geheel vol
te schrijven totaal 98 inleespulsen nodig, namelijk: het aantal geheugen
plaatsen + het aantal time-slots + de twee extra pulsen voor de besturings
woorden, waarbij het aantal tiw~-slots gedurende het inlezen van de
84 geheugenplaatsen bedraagt: ~ = 12. De benodigde tijdsduur voor deze
98 inleespulsen bedraagt 7,84)lsec.
De resterende tijd,dus I ,76~sec. blijft over om DI en D2 in te lezen.
In de grafiek op pag.\s~ is de inleescyclus aangegeven.
Bij een uitleescyclus kunnen we 4 mogelijkheden onderscheiden, namelijk
de 4 gevallen waarbij of 98, 99, lOa of 101 informatie-bits uitgelezen
dienen te worden in een lijntijd.
De uitleesfrequentie is voor deze 4 gevallen verschillend zodat ook
de pulsherhalingsfrequentie 4 waarden kan hebben.
Bij 98 bits per 64"Alsec. (+ 0,1%) bedraagt de pulsherhalingstijd 653 nsec.
en bij 101 bits per 64pse~. is de pulsherhalingstijd 634 nsec. De tijds
duur voor het uitlezen van DI, D2, C en E bedraagt totaal 64Jlsec. als de
informatie ~et precies de goede uitleesfrequentie wordt uitgelezen.
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Voor het uitlezen van de informatie uit DI en D2 bij totaal 101 bits
zijn 16 + 3 - 2 = 17 uitleespulsen nodig ( de 2 zijn tengevolge van de
aanwezige R-code, die~·~ordt uitgelezen); de benodigde tijdsduur bedraagt
in dit geval 17 x 634 II.S = 10,77 ~s. t'r\idtr

Bij 98 bits zijn er voor DI en D2 drie pulsenvnodig dus maar 14 uitlees
pulsen; de daarvoor benodigde tijdsduur bedraagt 14 x 653 nsec = 9,13~sec.

Een overzicht van de tijden die nodig zijn am de informatie uit DI en D2,
C en E uit te lezen is in het volgende schema aangegeven voor de twee geval
len waarbij 98 bits of 101 bits uitgelezen dienen te worden.

totaal aantal uit te lezen bits

98 bits 101 bits

bijbehorende 653 nsec. 634 nsec.pulsherhalingstijd:

tijdsduur uitlezen: 9,13 }Lsec. 10,77 }Lsec.

DI en D2 samen •

bijbehorende aantal 14 17bits van DI en D2:

C tijdsduur uitlezen: 4,57 ,usee. 4,43 )A.sec.
(aantal bits 7)

E tijdsduur uitlezen: 50,3 flsec. 48,8
(aantal bits 77) flsec.

In de grafiek op pag. 35~zijn deze tijden aangegeven in 2 uitleescycli:
I voor het geval waarbij 98, de andere voor het geval waarbij 101 bits
uitgelezen dienen te worden.
Brengen we de inleescyclus uit de grafiek in verband met de twee uit
leescycli dan blijkt dat aan de 3 genoemde eisen inderdaad wordt vol
daan voor de twee getekende gevallen.

Ret begin van iedere inleescyclus T wordt steeds bepaald door het signaal
TEL. dat door de LRKS-ontvanger worSt aangeboden en dus als een vast punt
beschouwd dient te worden. Ret begin van iedere uitleescyclus, het moment Tkwordt bepaald zodra C geen informatie meer bevat. Dit moment Tk mag e
ten opzichte van het vaste punt T verschoven worden zolang aanede
3 eisen wordt voldaan. 0

In fig. ~I pag.)5hzijn de uiterste mogelijkheden aangegeven voor de
gevallen waarbij 98 bits en waarbij 101 bits uitgelezen moeten worden.
Dit uitlezen geschiedt steeds met de bijbehorende uitleesfrequentie.
Uit deze fig. 3/ blijkt dat voor het ongunstigste geval (bij 101 bits)
het moment Tk na T2~v66r het moment T + 2,67 ~s dient te vallen. De
gehele uitlee~cyclus kan in dat geval aus 2,67 ~s verschoven worden ten
opzichte van de vaste inleescyclus.
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4.4 De uitleesfrequentie-generator.

4.4.1 De signalen.

1\9 Ic- ~oll.r.-
L(I~ l.ees -

Tkh-Tkf

I.ll t It.t'''p~\'''-t ..
, f~.eCj.u.e.... ~ i-t

)0

T~~ 'ftn.frQ.~or lu

fig. 32

I. De aangeboden signalen.
Aan de uitleesfrequentie-generator worden de volgende signalen
aangeboden:

a) afkomstig van de

b) afkomstig van de

c) afkomstig van de

centrale besturing: het signaal "119".

geheugenbesturing: het signaal "Tkb-Tke"

"T
k

-generator": het signaal "T -fout".
e c

het signaal "T
ke

".

2. De geleverde signalen.

a) Door de uitleesfrequentie-generator worden de uitleespulsen
geleverd.

b) het signaal "T " wordt aan de "T
k

-generator" geleverd.
u e

4.4.2. Funktie-omschrijving van de uitleesfrequentie-generator.

De uitleesfrequentie-generator dient uitleespulsen af te leveren waarvan
de frequentie overeen moet komen met de frequentie van het oorspronkelijke,
aan de telefonie-zender aangeboden telefonie-signaal.

Uitwerking van de funktie-omschrijving.

I. In het TV-telefonie signaal zoals dat aan de ontvanger wordt aangeboden
zijn de frequenties van de acht oorspronkelijke, aan de telefonie-zender
aangeboden telefonie-signalen niet aanwezig. Denken we bijvoorbeeld aan
het geval waarbij de acht oorspronkelijke signalen acht verschillende
frequenties bezitten die weI aIle liggen tussen de waarden I ,533 MHz en
1,576 MHz (zie pag.12) dan kunnen uit het binnenkomende 100 MHz -signaal
deze acht frequenties zeker niet afgeleid worden.
De enige informatie over de oorspronkelijke frequentie van het telefonie
signaal wordt per groep in de vorm van de R-code door de zender aangeboden.
In de geheugenbesturing wordt het aantal uitleespulsen direkt afgeleid
uit de R-code om zodoende evenveel uitleespulsen als informatie-bits
te krijgen.
Is de frequentie van de uitleespulsen zoals die door de uitleesfrequentie
generator worden afgeleverd te hoog, dan zal op een bepaald moment geen
informatie meer aanwezig zijn om te worden uitgelezen, omdat de nieuwe
informatie dan nog niet is ingelezen. Een maat hiervoor wordt gevormd
door het feit dat dan Tke v66r T2 valt.
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Is de frequentie van de uitleespulsen te laag dan zal T
k

op een bepaald
moment pas na T

2
+ 2,67 psec. vallen (zie pag.3;). e

Zolang aan de e~s voldaan is dat Tk tussen T
2

en T2 + 2,67)Asec. valt,
kan in dit stadium de frequentie vaa de uitleespulsen goed genoemd worden.

2. Wijzigingen van het aantal uit te lezen bits moeten een invloed
hebben op de uitleesfrequentie omdat het aantal uit te lezen bits een maat
is voor de frequentie waarmee het PCM-telefoniesignaal aan de telefonie
zender wordt aangeboden. Het zal hierbij niet voorkomen dat het aantal
uit te lezen bits van 98 ineens op 101 springt; het gaat hier aIleen om
kleine wijzigingen die geleidelijk optreden. Dit is als voIgt te verklaren:

De inleesfrequentie van het oorspronkelijke telefonie-signaal dat aan
de telefonie-zender aangeboden wordt, mag varieren tussen bepaalde grenzen
zoals op pag. 12 werd vermeld.
De grote tolerantie maakt het totale systeem toepasbaar voor verschillende
PCM-telefoniesystemen. Deze systemen zelf hebben een bitfrequentie die
zeer konstant is, namelijk altijd minder dan 0,1% variatie.
De variatie in de lijntijd bedraagt 0,1% en is samen met de variatie in de
bitfrequentie van invloed op het aantal uit te lezen bits; de totale
variatie van 0,2% komt overeen met ongeveer 0,3 bits variatie per lijntijd.

Het aantal per lijntijd uit te lezen bits voor een groep zal ook varieren
als we de bitfrequentie van het PCM-telefonie systeem konstant veronderstel
len: stel de bitfrequentie van het oorspronkelijke telefonie-signaal
bedraagt 1,556 Mb/s; dit komt overeen met 99,5 bit per 64,0}lsec.
Per lijntijd worden een geheel aantal bits aangeboden, zodat de ene lijn
tijd 99 bits worden aangeboden, de volgende lijntijd 100, daarna weer
99, enz.: het aantal bits schommelt dan om een konstante waarde.
De totale variatie van 0,3 bits per lijntijd zal hierop weinig invloed
hebben: het aantal uit te lezen bits zal nu schommelen om een waarde die
niet konstant is, maar die 0,3 bits per lijntijd kan varieren, zodat we
bijvoorbeeld het volgende patroon kunnen verwachten voor het aantal,
per lijntijd, uit te lezen bits:
..... 100,99, 99, 99, 99, 100,99,99, 100, 99, 99, 100,99, .••..

De variatie in de frequentie van de uitleespulsen mag niet te groot zijn:
de frequentie mag in ieder geval niet direkt evenredig met het aantal
uit te lezen bits varieren. Uit het genoemde patroon zal een gemiddelde
waarde gevonden moeten worden, die overeenkomt met een gemiddelde frequentie.

3. Bij het inschakelen van de PCM-ontvanger komt het voor dat de uitlees
cyclus gestart moet worden, omdat T helemaal niet bepaald wordt in de

c"T -generator".
Decinleescyclus wordt weI bij het inschakelen gestart omdat het signaal
TEL. door de LRKS-ontvanger als begin van de inleescyclus wordt afgegeven.
De uitleescyclus is hiervan geheel onafhankelijk: het moment T , en dus
ook het moment Tk als begin van de uitleescyclus wordt bepaala als het
geheugen C geheeleuitgelezen is.
De geheugens D2 en E worden vanaf T

k
uitgelezen totdat in de uitlees

pulsenteller het moment T
kb

wordt be~aald. Dan wordt C uitgelezen waarna
T weer wordt bepaald: de uitleescyclus is dus onafhankelijk van de
i~leescyclus en zal dus bij het inschakelen gestart moeten worden:
dit wordt gecombineerd met de onder 1 genoemde eis.
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4.4.3. Ret blokschema.

Aan de hand van het blokschema wordt de werking van de uitleesfrequentie
generator verklaard.

P_p u,\'!o'e "I

.. " l
1I~ ,. .. Tke

"~E'~ '1~.Tke bil"lCAi r~

Tkb-Tkt 1/9 tellet

I " "
" 1\ 19 00 Tu

Tu
IlCe,l\~

~~nH<l.l-or

~
II

Tc- f'ouJ fo\lJt~-
D/AI-ell(t

l
LD-

Fi l~er

t
veo ui ~ J~~,:> p~lc;(.V\

fig. 33. blokschema uitleesfrequentie-generator.

4.4.4. Werking van de uitleesfrequentie-generator.

Indien T
k

in het tijdgebied tussen T2 en T2 + 2,67 ftsec. valt, geldt het
volgende: e Op het moment T2 wordt een binaire teller op 0 gezet en worden
de aangeboden p-pulsen (frequentie 12,5 MHz) geteld.
De teller stopt met tellen op het moment Tk . De tellerstand wordt aan een
digitaal-analoogomzetter aangeboden die de ~ellerstand omvormt tot een
analoge spanning. Deze analoge spanning wordt via een laagdoorlaatfilter
aan een spanningsgestuurde oscillator (voltage contr~led oscillator, VeO)
aangeboden die de analoge spanning omzet in een uitgangssignaal waarvan
de frequentie bepaald wordt door de analoge spanning.

Een voorbeeld van de werking:

Als het tijdverschil tussen T2 en Tk groter wordt (bijvoorbeeld omdat de
frequentie van de uitleespulsen te I~ag blijkt), zal de tellerstand hoger
worden, waarna de ana loge spanning uit de D/A omzetter hoger wordt,
zodat de veo een signaal met een hogere frequentie moet afleveren.
Ret tijdverschil tussen T2 en T

k
kan ook groter worden als bijvoorbeeld

het aantal uit te lezen b~ts gro~er wordt als gevolg van het feit dat de
frequentie van het oorspronkelijke telefonie-signaal groter is geworden.
Ook dan wordt de frequentie van het door de veo geleverde signaal groter.
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In de uitleesfrequentie-generator z~Jn ook voorzieningen getroffen
voor de gevallen waarbij Tk buiten het tijdgebied tussen T2 en T

2
+ 2,67,sec.

valt, dus waarbij we zeker Runnen zijn dat er fouten gemaakt zullen
worden tijdens het uitlezen van de telefonie-informatie, omdat niet aan
de 3 eisen (pag.3~) wordt voldaan.
Als Tk veer het moment T2 valt wordt dit door de eenheid "Tk 1119" aan
de "T ~generator" doorgegeven die op zijn beurt via het signa~l T aan
de TkU-generator door~eeft dat er een ni~uw moment T

k
afgegevenudient

te wofden. Omdat in de eenheid "Tk 1119" pas op het moili.ent T
2

gekeken
wordt of Tk al geweest is valt d~E nieuwe moment T

k
wel in het tijd

gebied tuss~n T2 en T
2

+ 2,67~sec. De binaire tellef wordt door het
signaal "119" weer op 0 gezet op het moment T

2
•

Voor het geval waarbij het moment T en dus ook het moment Tk na T2 + 2,67~s.

valt wordt de binaire teller op T
2

aoor het signaal "119" op eO gezet en
begint de teller te tellen: omdat Tk na T2 + 2,67 ~sec. valt, wordt ook
nu door middel van het signaal T aafi de T -generator doorgegeven dat er
een nieuw moment T

k
afgegeven d~ent te wo~aen. Dit nieuwe moment dient

echter in het tijds~ebied tussen T2 en T2 + 2,67psec. te vallen. Om dit
mogelijk te maken gaan we uit van ae volgende redenering:
omdat het moment T rechtstreeks wordt afgeleid uit de uitleespulsen,
worden in een kleig tijdsgebied (ongeveer 770 ns. breed) voorafgaande aan
het moment T

2
+ 2,67 ).ls. de uitleespulsen onderzocht. De uitleespuls

die in dit t~jdgebied valt moet namelijk het moment T worden. De
daaropvolgende uitleespuls komt namelijk na het momen~eT2 + 2,67~sec.
Daarom moet door de T -generator op het moment waarop een uitleespuls
in het ongeveer 770 n~. brede tijdsgebied door middel van het signaal "T "
aan de Tke-generator gemeld dat het nieuwe moment Tke gevormd moet wordeg.

Ret moment waarop het 770 ns. brede tijdsgebied begint, wordt aangegeven
met het s ignaal "1900". Bekend is dat 1900 ns. + 770 ns = 2,67)A- s. Ret
tijdgebied is 770 ns. breed genomen omdat er dan zeker een uitleespuls
in dat gebied terecht komt.

Ret signaal "T -fout" en het signaal "T
k

.119" geven beide aan dat het
moment T

k
buiEen het tijdgebied tussen T2 en T2 + 2,67 )J-s. valt. Deze

signalen ~orden toegevoerd aan een foutenteller.
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4.5 Het blokschema van de telefonie-ontvanger.

In fig. 34 is het blokschema van de telefonie-ontvanger aangegeven,
waarin alle besproken onderdelen voor 1 groep van de telefonie-ontvanger
met hun onderlinge verbindingen zijn aangegeven .

. te Idonit'
infor_t /(

E

re Icfo.. ie
j-------t---J.---.f-......

in forll\Q.h,

fig. 34. blokschema telefonie-ontvanger.
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Hoofdstuk 5

Schema's en tijdvolgordediagrammen.

5.1. De aangeboden signalen en hun onderlinge verband.

Om het onderlinge verband tussen de signalen Pb' a l + a2 , TEL en de
telefonie-informatie te bepalen zien we in fig. 35 diverse bewerkingen
van deze signalen aangegeven. Voor de verschillende vertragingstijden die
in de figuur zijn aangegeven is gebruik gemaakt van de lijst op pag'70.

TEL.

I
1£1

,------

I
L _

olel'fllA.\ fi F> Ie:lC. e. r

U~K~ -ont-\lQ",~er
-------,
I '

I

I
I
I
I
I
L _

ql+~ Z P
b

,L --,
I I I

I I I

ett1- a..erit I B IPC.N- ~e.rie----.....1- ~ - - 12 n~ - ;-C----'---r:---w-
in I I I

100 M\o\oz >1 I /00 11Hz 1
In I I

L I
woord. o\eJedor

fig. 35

In fig. 35 is gebruik gemaakt van de schema's van: de woorddetector
OTV-D-02A-I, de serie-parallelomzetter OTV-D-03A-l, de demultiplexer
OTV-D-04A-l en de LRKS-ontvanger OTV-D-05B-l. Deze zijn in bijlage ~

weergegeven.
Uitgegaan wordt van de tijdvolgordediagrammen van deze schema's. Het
verband tussen a l + a 2 , P en de woordsynchronisatie is in fig. 36
pag.~I~ weer~~even. Het p8M-seriesignaal op punt I (fig. 35) is in fig.36
in verband~met het signaal a l + a~. In de woorddetector wordt het signaal
a l + a 2 afgegeven zodra een 8ste ~it van ieder 8ste woord is gedetecteerd.
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Door de serie-parallel omzetter wordt het PCM-seriesignaal parallel aan de
demultiplexer en de LRKS-ontvanger aangeboden. Daartoe wordt de woord
synchronisatie op punt II aan een buffer aangeboden. Dit signaal op punt II
is in fig. 36 aangegeven. d
Ret moment waarop bijvoorbeeld het 5 e besturings~oord uit het buffer op
punt III komt is in fig. 36 aangegeven. Van dit 5 ~ besturingswoord is dus
verondersteld dat het 8ste bit aa~leiding gaf tot het signaal at + a2 .
Door de demultiplexer wordt het 5 e besturingswoord doorgegeven aan ue
telefonie-ontvanger met 6 ns. vertraging. (zie fig. 35).

In de LRKS-ontvanger wordt uit het 5de besturingswoord het TEL.-signaal
a£geleid. Ret signaal Ph op punt IV fungeert als kloksignaal voor een
flipflop. Ret signaal TEL. is in fig. 36 aangegeven.

Ret onderlinge verband tussen de signalen Pb ,a + a2 , TEL. en de telefonie
informatie is nu bekend en dient als uitgangspun~ bij de bespreking van de
telefonie-ontvanger.
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5.2 De Centrale besturing.

5.2.1. De omvorrners.

In de omvorrners worden de ingangssignalen TEL t Pb en a
l

+ a
2

op TT~L

niveau gebracht. Daartoe worden de signalen via transistoren op MECL
niveau gebracht t waarna met behulp van de level-translator MC 1039 het
TT~L-niveau wordt bereikt voor de Fairchild componenten.
We onderscheiden de volgende omvormers:

a. de tel-vormer.

TEL.~ ~ oo.t

~~el.-
fig. 37

Het signaal TEL. wordt omgevormd tot een tel-puIs met tijdsduur 70 ns.;
dit geschiedt in de monostabiele multivibrator 9951.

b. de a-vormer.

pin 1

~I+~~

~60ft~ J
fig. 38 I ~'f0 l'\'!>'

De tijdsduur van de puIs wordt in de 9951 100 ns gemaakt.

c. de p-pulsenvormer.

s -R <"c.I'\CI.~tli,,~,-- ---,
Ie

I
I

I I
BL -'

10 IftP

fig. 39

Het signaal P
b

bestaat uit pulsen met een breedte van 10 ns. Hierop
reageert de level-translator 1039 niet. Daarom worden de pulsen omgevorrnd
tot pulsen met een breedte van ongeveer 40 ns. waarop de 1039 weI
reageert. Dit geschiedt met behulp van een set-resetschakeling t waarvan
het tijdvolgorde diagram in fig. 40 is aangegeven.
Het signaal B wordt verkregen door het signaal A te vertragen met behulp
van 6 poorten 1048: de vertraging bedraagt dan 30 ns.
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fig. 40

~
I
I
I
I

cA = VHho.~iVl~g. ~iid va.vt

de pOor 1-.

( 01 10"0' = 5 F)'>.)

In fig. 42 pagA~~is het verband tussen de signalen TEL. , P
b

en a
1

+ a
2

,
tel, p-pulsen en a aan§egeven.
Hierin is tevens het 5 e besturingswoord v66r en na de omvormer aangegeven
omhet verband tussen aIle aangeboden signalen te bestuderen. Voor de
telefonie-informatie wordt per groep een omvormer toegepast zoals in
fig. 41 is aangegeven.

fig. 41. telefonie-informatie omvormer.
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"5.2.2. De 120-pulsen generator

In de 120-pulsen generator is een teller aangebracht bestaande uit twee
4-bits schuifregisters 9300 zoals op pag.~~~ in fig. 44 is aangegeven.
Aan de klokingangen C van de beide registers worden klokpulsen toe
gevoerd. Via de paral~el-ingangen (P tim P

3
van 9300-1 en P tim P

2
van

9300-2) wordt een tel-code ingelezenoindien door p 9 een "0,,0 wordt
aangeboden aan de ingangen PE (parallel-entry): dit gebeurt indien de
uitgangen Q tim Q3 van 9300-1 en Q en QI van 9300-2 alle "1" zijn.
Op pag.~5o. ~n fig. 45 is deze standOaangegeven als de "LOAD STATE".
Lezen we dan parallel de stand 120: "1000.000" in, dan zal p 19 na 120
klokpulsen weer een "0" afleveren.
De klokpulsen worden aan de teller toegevoerd vanaf het door signaal
"tel" aangegeven tijdstip. Na 120 klokpulsen worden geen klokpulsen meer
aan de teller toegevoerd. Dit geschiedt in een set-resetschakeling.
De schakeling ziet er nu als volgt uit, waarbij tevens de signalen
"To-T2" en "119" zijn aangegeven.

reL eI

cAl

10 00 (\ 00

fig. 43.

Met een tijdvolgordediagrarn (pag.~sb fig. 46 )wordt de werking van de
schakeling verduidelijkt.
Uit het tijdvolgordediagram blijkt door telling dat er 120p-pulsen
geleverd worden. Tevens wordt gedurende de inleescyclus het signaal
"T -T2" ,"0" en daarbuiten "I". Op het moment waarop 119 pulsen geteld
zi~n wordt het signaal "119" "I". Verder is het signaal "119" altijd
"0". In p 20 wordt namelijk de telstand 2: "1111 101" ged~tecteerd.

Zoals op pag.21 is verrneld zal de eerste inleespuls het 6 e besturings
woorddinlezen. Om dit aannemelijk te maken is de tijd aangegeven waarop
het 6 e besturingswoord aan het geheugen aangeboden wordt. Indien de
eerst~ klokpuls dus niet meer dan 60 ns. wordt vertraagd zal inderdaad
het 6 e besturingswoord door de eerste inleespuls worden ingelezen.



INPUT

T

N INPUT

1 OUTPUT

MASTER
RESET

~-I--I J PE P, P, P, P,A ~ c. 9300 SR - IV Kr 0,0, o. o?'b

~ .... J PE P, P, P, P,

'- c. 9300 SR - 2.
~ K MR 0, 0, 0 , o?' p...

If

9007

This divider diooes by N for N = 2 to 127. The persistent all
"1's" state of the count sequence results in a load. In this
circuit the last stage of the right 9300 is not used.

Flg.lf'l. Programmed divider.

111 '. 00000oo
110 : 100000o
II., '0100000
/I i ' 1010000

0101000
1010100
0101010
1010101

t
1101010
0110101
0011010
1001101
1100110
0110011
0011001
0001100

t
1000110
0100011
0010001
0001000
1000100
0100010
1010001
1101000

t
91 : 0110100
" : 1011010,S :0101101
':l'f : 0010110
,~ : 1001011'2 ' 1100101
'}, : 1110010
'1 0 : 0110

f\
0011100 ,a,
1001110
0100111
0010011
0001001
0000100
1000010
0100001

t
0010000
1001000
0100100
1010010
0101001
0010100
1001010
0100101

t
0010010
1001001
1100100
0110010
1011001
1101100
0110110
1011011

t
1101101
1110110
0111011
0011101
0001110
1000111
1100011
I11V

f"\
1111000 :$7
0111100
1011110
0101111
0010111
0001011
0000101
0000010

t
1000001
1100000
0110000
1011000
0101100
1010110
0101011
0010101

t
0001010
1000101
1100010
0110001
0011000
1001100
0100110
1010011

t
1101001
1110100
0111010
1011101
1101110
0110111
0011011

OOO\)

f\
0000110 :1~

1000011
1100001
1110000
0111000
1011100
0101110
1010111

t
1101011 : 17
1110101
1111010
0111101
0011110
1001111
1100111
1110011 : 10

t
1111001 : ,
1111100: ~

0111110:7
1011111 : ,
1101111 ' S
1110111: 'f
1111011 ' !I
1111101 :'2-

t1111110 -to- LOAD c:.Tr:lTE.
0111111 :'17
0011111 : ,:1.6
0001111 : ItS
0000111 : 1'L'l
0000011 : '1'1
0000001 : I 'I. 'l.

-.

Sequence obtained by toggling the first stage
when the last stage is "0".

Flg.lf~. Count sequence for l·blt feedback shift register.
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5.. 2.3. De time slot remover.

Twee schuifregisters 9300 (zie fig. 47) fungeren als time slot remover.
De p-pulsen worden geinverteerd aan de registers 9300-3 en 9300-4 als
klokpulsen aangeboden.
Ret signaal "a" wordt ingelezen in 9300-3 en schuift door de registers
op commando van de klokpulsen.
In fig. 48 pag.~'~ is het tijdvolgordediagram van de time slot remover
aangegeven.
Op het moment A waarop de uitgangdl van de time slot remover "0" is,
wordt in de geheugens juist het 6 e besturingswoord ingelezen. Uit
fig. 22 pag.l~ blijkt dat op dat ogenblik de inleespuls naar groep I ge
blokkeerd diant te worden indien veron~ersteld is dat in het voorgaande
woord( het 5 e besturingswoord) het 8s e bit aanleiding gaf tot het signaal
a l + a 2 •
De uitgangen I, 2, ..•... 7, 8 corresponderen dus met de overeenkomstige
groepen. t d
Indien we veronderstellen dat het 8s e bit van het 6 e besturingswoord
aanleiding geeft tot het signaal a dan zien we in fig. 48 pag~kdat op
het moment A de uitgang 8 "0" is, zodat de inleespuls naar groep 8
geblokkeerd kan worden. Op het mowent B wordt de inleespuls naar groep
voor dit geval geblokkeerd: het 7 e besturingswoord heeft dan namelijk

. 1 . d I ste b'een t~me s ot ~n e ~t.

p- plA.I,:>{1'\

a

fig. 47.

~I

r- t---
'--- ~!>oo - ~ - ~ '!.Co - Lt

>--

no.<u pC>Ofte" \ '1m & .en-.

no..o.r hme ,:>101' ~eh~IA~t.V\.
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-5.2.4. Ret time slot geheugen.

Twee schuifregisters 9300 (zie fig 49) fungeren als time slot geheugen.
In deze twee registers 9300-5 en 9300-6 wordt de stand van de time slot
remover ingelezen op het moment T , dus zodra met de inleescyclus is begonnen.
Daartoe wordt een klokpuls aan deobeide registers aangeboden terwijl de
ingangen PE "0" zijn. Dan wordt de inhoud van de time slot remover
parallel in de registers ingelezen. In fig. SO pag.~,is het tijdvolgorde
diagram aangegeven voor het geval waarbij de uitgang 1 van de time slot
remover "0" is op het moment T •
Omdat voor twee groepen 119 in£eespulsen nodig zijn (zie pag.t~) wordt
op het moment waarop het signaal "119" "I" is, de inhoud van het time
slot geheugen bekeken. Dan wordt het signaal op de twee uitgangen I en 2
(voor groep I en groep 2) "0" voor di t geval. Immers indien op T dan
de eerste groep een time slot wordt aangeboden zal de laatste inl~espuls
voor groep I en groep 2 geblokkeerd moe ten worden •

.. '"

reI.

p- pu.lse'l.

fig. 49.

12~l.1 ~67a'________________~I

Llir ~o.lil~tVl h'lVl'€ ':>lot- ~ehel.\.~€Vl

h",a.r " poe f re 1'\ I riM &"
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5.2.5 De poorten I tim 8.

De poorten I tim 8 verzorgen de inleespulsen voor respectievelijk de
groepen I tim 8. In de poorten ( zie fig. 51) worden de 120 inleespulsen
gecombineerd met:

10 de stand van de time slot remover.
20 de stand van het time slot geheugen op het moment "119".

Voor tijdvolgordediagrammen zie fig. 52 pag.~8~.

I ~o _ pulc;t.Y\.

2

8

7

,~

poorr ,

.J

"- poor'r 2

J

I> poor~ '3 ,.

"'"
poC'rr L.j

./

poor ~ ~
/'" --

pOD r f 6
I

1.0. poor r 7
v/

pood ~

I
IU'ls67 iP

. l.4.\t ~o.\\~t" hl'\\€ .,'o~ ~th.(,lA,1tl'l .

7

2

3

u.ir~....~tV\,
4

hW\e ..Io~

re MO\le.r
5

£

fig. 51.

,~ ..
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5.2.6. Schema centrale besturing.
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5.3 Oe geheugenbesturing.

De uitvoering van de geheugenbesturing ten behoeve van de inleescyclus
wordt eerst besproken. Daarna volgen de voorzieningen ten behoeve van de
uitleescyclus.

5.3.1 De inleescyclus.

De inleespulsen voor groep 1, afgeleverd door poort 1 worden aan de
geheugen delen F, E, D2 en Dl aangeboden door middel van de schakeling
in fig. 54.
Alle inleespulsen van To tot T2 worden doorgegeven aan F en E zoals
vermeld op pag.21.
Vanaf Tkb tot.T2 worden de inleespulsen via p 51 aan D2 en Dl doorge
geven, aangez~en T

k
na T2 dient te vallen.

De uitleespulsen wo¥den v~a p 66,63 en 53 aan Dl, D2 en E doorgegeven.
In fig. 55 pag.So.. is het tijdvolgordediagram voor de inleespulsen aange
geven.

ch
I\o,o.r D I

ptc
f2.

pb3
C2

t'\o.o.r D2

f' 5'3
.t".oz

'rIo.<lr E

0.'2.

t\o.Cl.r F
pS'Z

pSI

fig. 54.
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5.3.2. De uitleescyclus.

a) De uitleespulsenteller.

Op pag.~zagen we dat het uitleescyclus benodigde aantal uitleespulsen
in de uitleespulsenteller wordt afgeteld. Op het moment T wordt daartoe
de R-code aan de uitleespulsenteller toegevoerd en wordt He teller
gestart. Door aftellen wordt in de uitleespulsenteller het moment T

kbbepaald.
Voor geheugen C (7 geheugenplaatsen) zijn van Tkb tot Tkaltijd een gelijk aantal (7) uitleespulsen nodig, Deze yeuitleespulsen
worden in het geheugen C zelf geteld. Voor iedere uitleescyclus worden
in de uitleespulsenteller deze 7 pulsen in mindering gebracht op het
totaal benodigde aantal uitleespulsen.

De ~eller is in opbouw te vergelijken met de 120 pulsenteller van pag.~5

Aan de klokingangen C van de 2 registers 9300-7 en 9300-8 (zie fig. 57)
worden nu de uitleespRlsen afkomstig van de uitleesfrequentie-generator
aangeboden. In het tijdvolgordediagram van de uitleespulsenteller
(fig. 58 op pag.Sl~) wordt voor de uitleespulsen aangenomen:

pulsherhalingstijd = 640 nSf (komt overeen met 100 bits per cyclus).
pulsduur 60 nSf

Een verband tussen de inleespulsen en de uitleespulsen is niet aanwezig:
het moment waarop de uitleespulsen aanwezig zijn is willekeurig gekozen.
Om te bepalen hoeveel uitleespulsen nodig zijn gaan we uit van de R-code.
Deze code komt direkt na de inleescyclus ter beschikking op de geheugen
plaatsen 102 en 103. Op pag.lt is het verband aangegeven tussen de R-code
en het aantal bits met telefonie-informatie dat in een uitleescyclus
uitgelezen dient te worden. Dit verband wordt in tabelvorm (fig, 56)
nogmaals weergegeven. In de derde kolom is aangegeven hoeveel uitleespulsen
door de teller in een uitleescyclus van T

k
tot Tkb geteld moeten worden:

de 7 pulsen voor C zijn in mindering gebra~ht. In oe vierde kolom is voor
de 4 mogelijkheden een 7-bits telcode aangegeven die is afgeleid uit fig. 45
op pag.~S~. De telcode komt overeen met de decimale waarde van de derde
kolom.

geheugenplaats: 102 103 aantal bits met decimale 7-bits telcodetelefonie-inf. telstand

0 0 98 91 1110 010
2-bits code : 0 1 99 92 1100 101

1 0 100 93 1001 011
1 1 101 94 0010 110

fig. 56

uit de R-code wordt deze telcode direkt afgeleid en aangeboden aan de
parallel-ingangen P tim P3 van 9300-7 en P tim P2 van 9300-8 (fig.57).
In het tijdvolgorde~iagram (fig. 58 pag. ~i'l) is voor twee gevallen
aangegeven wanneer de R-code ter beschikking komt, namelijk:

10 voor het geval waarbij de code "1 1" is.
20 voor de overige 3 gevallen.

Bij de geheugens inklusief lokale besturing wordt dit afgeleid.
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fOE

h1101

10'3

Aan de ingangen PE wordt het signaal Tk aangeboden. Ret verband tussen
de uitleespulsen en het signaal Tk is in fig. 58 voor twee gevallen ge
tekend. De eigenschappen van deze fwee signalen T

ke
, en T

ke
worden bij

de geheugens inklusief lokale besturing besproken. be signaten Tke en

Tke hebben eenzelfde uitwerking op de werking van de uitleespulseAteller

vanaaar dat volstaan wordt met het noemen van 1 signaal T
ke

•

Ret moment Tkb wordt door p 70 bepaald. Uit fig. 58 is af te leiden dat
de teller dan op de decimale stand 1 ( de zgn. LOAD STATE van fig. 45
op pag.~~~) dient te staan. In fig. 58 is het signaal Tkb aangegeven.
Omdat ook na het moment Tkb de uitleespulsen als klokpuIsen aan de
teller worden aangeboden, zal de teller door blijven tellen. De decimale
stand van de teller wordt dan respectievelijk 127, 126, 125, .•.. 121.
Na 7 uitleespulsen gerekend van het tijdstip Tkb ( de tijd waarin C
uitgelezen wordt) zal Tk weer "0" worden zodat parallel een nieuwe
7-bits telcode wordt ing~lezen.

C}OO5"

Tit.&- ......__.. 0

1l'I2.

fig. 57. De uitleespulsenteller.'
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b) De uitleespulsen.

In fig. 59 is aangegeven hoe de uitleespulsen voor C, Dl , D2, en E
worden verzorgd.
Hierbij dient men rekening te houden met de volgende bijzonderheden
(zie ook pag.'U.):
a) op T wordt aan C een uitleespuls toegevoerd. Daartoe wordt Tkegein~erteerd aan p60 aangeboden.
b) Voor D2 en E wordt de eerste uitleespuls na T onderdrukt voor het

geval waarbij de R-code "1 1" is. Daartoe wor~f het signaal "1 1"
aan de poor ten p6l en p62 aangeboden. In het tijdsvolgorde
diagram fig. 60 op pag.~h.is het signaal "1 1" aangegeven. Bij de
geheugens inklusief lokale besturing wordt dit signaal afgeleid.

c) aan Dl wordt op het moment Teen uitleespuls toegevoerd indien
de R-code "1 1" is. Daartoe iordt het signaal "1 1" geinverteerd
aan p59 aangeboden.

In het tijdvolgordediagram (fig. 60 op pag.5l~) is het verloop van de
uitleespulsen voor twee gevallen aangegeven , namelijk:

10 voor het geval waarbij de R-code "1 1" is.
20 voor de overige 3 gevallen waarbij de R-code niet "1 1" ~s.

f\ao.r C

., II

/.'

fig. 59.
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5.3.3. Schema geheugenbesturing.

In fig. 6t is de complete uitvoering van de centrale besturing met
de uitleespulsenteller aangegeven. Ret bijbehorende tijdvolgordediagram
is in fig. 62 op pag.S~ aangegeven. Rierin is gestippeld de situatie
aangegeven waarbij de R-code "t 1" is.

-
R-c.od~

IO!>

10 Z

I\ClCA.r C

MAr DI
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.5.4. De geheugens inklusief lokale besturing.

5.4.1. De geheugens.

Voor de geheugens C, DI, D2, E en F zijn schuifregisters 9300 en 9328
'gebruikt zoals in fig. 63 is aangegeven. Opgeme~kt wordt dat de laatste
geheugenplaats van 9300-10 bij geheugen E gerekend wordt.

E PI

GriD "'------,

Vet.

c.

r-t-Hf--__:- vo""
1,1-(0

R-ccd~

'1ao.r

inforMo.o

fig. 63.

Zoals op pag.45 stond vermeld, moc~ten de 120 inleespulsen niet meer
dan 60 ns. worden vertraagd om het zesde besturingswoord door de eerste
inleespuls te laten inlezen.
Nu kunnen we met behulp van fig. 63, fig. 61 pag.)~ en fig. 53
pag.~~ zien dat de 120 inleespulsen maar 24 ns. worden vertraagd.



5.4.2. De 1.1 code

- 56 -

\JO.1'l no..ar
~Vt(U~e.I'\~"ll.rl~

DI I 0 10 - 12. 1.1

fig. 64.

In tijdvolgordediagram fig. 69 pag.i,.. is het signaal "1.1" aangegeven.

5.4.3. De Tke-generator.

GND -------,

c
P IO~

fig. 65.

Op het moment T wordt de inforrnatie uit F tesamen met een "0" (tengevolge
van de verbindiRg met GND) parallel in C gelezen. Op T is namelijk PE
van beide registers 9300-11 en 9300-12 "0" en wordt erPeen klokpuls aan
C toegevoerd. Op het moment Tkh wordt met het uitlezen van C begonnen en
schuift de inforrnatie naar recfits, waarbij van links steeds een "1" wordt
toegevoerd door de verbinding met V • Zodra nu alle inforrnatie uit C is
verdwenen (na 7 uitleespulsen) , sta~f op de parallel-uitgangen van evan
links naar rechts het signaal " 1111 1110 ". Door pl03 wordt deze stand
gedetecteerd als het moment T •

c
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In het tijdvolgordediagram (fig. 66 pag.57~) z~Jn 2 situaties aange
geven, waarbij door de uitleesfrequentie-generator door middel van het
signaal T wordt aangegeven dat:

u
10 geen nieuw moment T

k
afgegeven moet worden: T blijft dan

"1". T , en dus T
k

evalt dan in het tijdgebieM tussen T
2

en
T

2
+ 1900 nsec. e

20 T wordt "0" als T buiten dat tijdsgebied valt. Ret kan dan
vMorkomen dat: c

a. T en T tegelijk "0" worden (zie fig.66):
TU-foutCblijft dan "1" omdat T nag wel in
h~t tijdgebied tussen T2 en T

2
c+ 2,67 )As. valt.

b. T wordt "0" en T blijft "1": T valt dan
btliten het tijdgeEied tussen T2 ~n T2 + 2,67 ~s.:
via signaal T -fout wordt dit ooorgegeven
aan de uitlee~frequentie-generator.
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. 5.4.4. De informatiekiezer .

D2 DI

I 01.1

~e Itf()J\i(-
--~---t

f""~o",,,cU"lt

R-c.o~('
L..------.....--t--.;,.

I.\i~ I((.SP1.\.\ ..~ tI VQ.III

Ioll~l('ufrett-u.(.M.He¥-\'\Ull~or.

fig. 67.

De R-code zet in combinatie met het signaal "Tkb-Tk " gedurende he~

uitlezen van DI, D2, en E een van de vier poorten pros tim III open.
Als de R-code "I I " is, wordt de telefonie-informatie via pIlI en
pl12 uitgelezen door een buffer ( JK-flipflop 9001).
Door de uitleespuls op het moment T naar DI en door het signaal "I I"
op de ingang PE van 9300-21 wordt dg R-code gewijzigd in "10" : dan
kan de informatie uit geheugenplaats 100 ( de laatste plaats van
9300-20) uitgelezen worden.
Ret buffer wordt geklokt met uitleespulsen die met behulp van twee
multivibratoren 9951 ongeveer 450 ns worden vertraagd.
Zie ook tijdvolgordediagram fig. 6' pag.5~~.
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5.5. De uitleesfrequentie-generator.

5.5.1 De eenheid "T
k

/ 119".

Aan deze eenheid (zie fig. 70) worden de signalen "119" en "Tkb-T
k

"
aangeboden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee gevallen: e

10 Valt het moment "119" na het moment Tk dan zal dit door het
signaal "T

k
.119" aan de T -generator a:~orgegeven worden. Ret

signaal "Tk:119" wordt daM gedurende korte tijd (80 ns.) "0".
Ret signaaI "119.T

ke
" blijft "0".

Valt het moment "119" v66r het moment Tk dan wordt het signaal
"119.T ""I". Op het moment T wordt li~t signaal "119.T "
weer "6Q

• Dit signaal wordt aa~ede binaire teller aangebo~~n.
Ret signaal "Tk.t 19" wordt in dit geval tweemaal "0" gedurende
zeer korte tija:e (6 ns.). In de T -generator wordt dit signaal
niet htrkend vanwege de korte tijMsduur.

De tijdvolgordediagrammen voor deze twee gevallen zijn in fig. 73
pag .'14 weer gegeven.

II~. 'K-t

nClClr bi~Q.irt ~e..\lel

':}006"

fig. 70.

5.5.2. De binaire teller.

De teller bestaat uit een JK-flipflop 9020/1 en een 4 bits binaire-
teller 9316 (zie fig. 71). e
De teller krijgt op het moment "119" een res"'tpuls aangeboden:
het signaal "119"; uitgang 6 van de 9020/1 en de uitgangen Q tIm Q

3van de 9316 worden dan"O". 0

We onderscheiden weer twee gevallen:

10 Ret moment "119" valt na het moment Tk :
Ret signaal "119.Tke " is "0" zodat de ~-pulsen niet aan de teller
worden doorgegeven.
Door de T -generator wordt verzorgd dat er een nieuw moment Tkwordt geg~nereerd. Ret signaal "Tk " fungeert als klokpuls voof
de JK-flipflops 9020/2 tIm 6: de ~~llerstand wordt nu door deze
flipflops geinverteerd doorgegeven aan de D/A-omzetter. Op
de uitgangen "teller 1 tIm 5" staat nu dus 5 x "1".
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Het moment "119" valt v66r het moment T :
De p-pulsen worden nu vanaf het moment kfl9" aan de 5-bits teller
aangeboden (TC en "119.T

k
" zijn beide "I" ). Flip-flop 9020/1

levert de minst~significafttebit en de uitgang Q3 van de 9316 levert
de meest-significante bit.
We onderscheiden nu weer twee gevallen:

a) het moment Tke valt in het gebied tussen T2 en T2 + 1900 ns:
Op het momenE Tk worden de p-pulsen naar ae teller geblokkeerd
omdat het signaal "119.T ""0" wordt.
De tellerstand wordt gei~~erteerd via de uitgangen "teller 1 tim 5"
aan de D/A-omzetter aangeboden.

b) het moment T
k

komt na het moment T2 + 1900 ns.
Na 31 p-pulseft (dus na ongeveer 2460 ns) worden aile uitgangen
Qo tim Q3 van de 9316 "I" : "TC" wordt dan "0", zodat de
p-pulsen naar de teller geblokkeerd worden.
Deze stand zal niet vaak worden bereikt omdat na 24p-pulsen
(dus na ongeveer 1900 ns) het signaal "1900" aan, de Tu
generator wordt afgegeven die ervoor zorgt dat het moment T

kwordtgegenereerd in het tijdgebied tussen T2 + 1900 ns en e
T2 + 2670 ns.
D~t heeft weer tot gevolg dat het signaal "119.T ""0"
wordt, zodat de p-pulsen naar de teller worden g~lokkeerd.
Ook nu wordt de tellerstand geinvert~erdviade uitgangen
"teller I tim 5" aan de D/A-omzetter aangeboden.

P-plLl',ell
V,-c.

TC.

~------II\
I- t-l'-t'-t--r;::'lo----;LJP----'~

~ ..1.D .~D ,01D no ';JOZD
,"- ..=-- -"--

I--J -J f-J -J ..-J
r-I-- T r- T .... 1 ,...r r

'---CI le. , I..( 11'. 7 rc 1(.. , f-c k,7 -e 11', ,

'--- - '- - -

fig. 71.
I"CUb , I"el\tr ~
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Ip een schema op pag.~~(fig. 74) is het signaal aangegeven dat op de uit
gangen "teller 1 tim S" verschijnt voor een aantal van de 32 verschillende
standen van de teller.
De uitgang teller S geeft het meest-significante bit en de uitgang teller 1
geeft het minst-significante bit.

.~"i',

-.. ,~~ .'. -,~' \
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5.5.3 De T -generator.
u

Door de T -generator wordt het signaal T geleverd aan de Tk -generator
zodra: u u e

a) het moment T
k

v66r het moment "119" valt. (zie paragraaf 5.5.1).
b) het moment Tk: na het moment T2+1900 ns valt.(zie paragraaf 5.5.2),

Om te vermijden dat zeer korte pulsen afkomstig van de eenheid "Tk /119"
aanleiding geven tot het signaal T , wordt een multivibrator 9601 iebruikt. u
die slechts reageert op pulsen met een pulsduur langer dan 40 ns.
In de schakeling (fig. 72) wordt pet uitgangssignaal van de 9601 gecom
bineerd met de uitleespulsen afkomstig van de veo om een signaal T te
verkrijgen zoals dat in fig. 66 op pag.~. is aangegeven. u
In fig. 73 op pag.')k is het tijdvolgordediagram van de T -generator

uweergegeven.

T(t

, 0------'

1&t ...---------1~------------ilC>-1~-

,.
''''to Il~

.. I'

"

fig. 72.
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5.5.4 De D/A-omzetter en het LD-filter.

Een 10-bit current sourcepA 722 wordt op de uitgangen teller I tIm 5
van de binaire teller aangesloten zoals in fig. 75 is aangegeven. De meest
significante bit afkomstig van "teller 5 " wordt aan ingang GI aangeboden.
De niet gebruikte ingangen G6 tIm GIO leveren slechts een geringe bijdrage
tot de uitgangsstroom van de~A 722 bij gebruik van een 10-bits binary
coded resitor array Me 400.
Voor een aantal van de 32 mogelijke standen van de binaire teller is de
grootte van de nominale waarde van de uitgangsstroom I aangegeven in
onderstaand schema. Hierbij is een lineair verband ver~ndersteld tussen
de binaire code en de stroom I • Tevens is de maximale en de minimale
waarde van de stroom aangegeve~ met de bijbehorende 10-bits code op de
ingangen GI tIm GIO. De stroom I kan ongeveer 10% varieren ten opzichte
van deze nominale waarden. s

decimale binaire tellerstand op
tellerstand uitgang "teller x" ingangen )J-A722 I V

'x=7'> 3 2 1
s u,

I (p.A) (mV)

"GI G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 GIO

I I I I I I I I I I 0 0
0 (na reset I I I I I 0 I I I I 40 80
I I I I I 0 0 I I I I 120 240
2 I I I 0 I 0 I I I I 200 400
3 I I I 0 0 0 I I I I 280 560
···30 0 0 0 0 I 0 I I I I 2440 4880

31 0 0 0 0 0 0 I I I I 2520 5040
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2560 5120

fig. 74.
.c."

De uitgangsstroom wordt aangeboden aanVoperationele versterkerpA709,
die een uitgangsspanning V levert: V = Rf.I~zie fig. 75).
Kiezen we Rf = 2 kJL, dan ~al de waarHe van de uitgangsspanning van
80 mV tot 5,04 V kunnen varieren voor de verschillende waarden van
de nominale stroom I •
Dit is in de vierde iolom van fig. 74 aangegeven.
Van de operationele versterker kan de frequentiekarakteristiek zodanig
worden ingesteld dat geen snelle veranderingen in het uitgangssignaal
worden toegestaan. Afhankelijk van de eigenschappen van de veo en de
eisen die aan het uitgangssignaal van de veo worden gesteld, zal deze
frequentiekarakteristiek bepaald kunnen worden.
Bij de veo zal hiervan een voorbeeld worden gegeven.
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He "100

fig. 75.
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5.S.S. De VCO.

In de spannings-gestuurde oscillator (VCO) wordt de analoge spanning V ,
uafkomstig van de operationele versterker, omgezet in een pulsvormig

signaal waarvan de pulsherhalingstijd bepaald wordt door de spanning V .
Aan de hand van het volgende principe-schema (fig. 76) wordt de werkin~
van de VCO verduidelijkt.

I 0

t n~

6

11""""";;':"'''''''''1
'&01/)

't ,.

fig. 76.

In de differential comparator}LA 7]0 wordt de spanning V vergeleken
met de spanning V op de condensator C. Als V > V is dM schakelaar S
open en neemt decspannint ¥ lineair in de tljd a¥ (tengevolge van de
stroombron volgens V = -.:..-c ), totdat V < V ; dan gaat S gedurende
t ns dicht en wordt de spa~ning V = SV. D~ scHakelaar S wordt met de
monostabiele multivibrator 960] b~diend. Hiermee kan de tijdsduur t
worden ingesteld. Inmiddels is V ~V , zodat na t ns de schakelaar
geopend wordt. De spanning V ne~mt Mu weer af, zodat nu een cyclus
is beschreven. c
Hoe snel de condensator C ontlaadt wordt dus bepaald door de stroom I
en de capaciteit C.
In fig. 77 pagJ'o.is het verloop van Vc en de signalen op as' bS ' en Csaangegeven voor 2 waarden van V • Voor I, C, en t zijn daarbij de

uvolgende waarden aangenomen: I = 2 rnA, C = 80 pF en t = SOO ns.
In T = 200 ns neemt dan de spanning V af van +S V tot oV. De spanning
V bepaalt dus de tijd tussen twee op~envolgende pulsen die door de 960]/4

uworden afgegeven.
In fig. 78 pag."~is het verband tussen V en de pulsherhalingstijd
aangegeven. V kan, afhankelijk van de stMnd van de binaire teller,
varieren tussMn de waarden OVen S,04V.
Op pag~5 is de minimale pulsherhalingstijd van de uitleespulsen aangegeven;
deze bedraagt 634 ns. De maximale pulsherhalingstijd bedraagt 6S3 ns.
Bij de bovengenoemde dimensionering komen deze waarden resp. overeen met
V = ],6SV en V = 1,lSV. (zie fig. 78).u u
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Om de stand van de binaire teller over een aantal lijntijden uit te
middelen, zoals op pag.~7 is vermeld en om de frequentie van de uitlees
pulsen konstant te houden is bij de D/A-omzetter een LD-filter aange
bracht.
Als we er voor zorgen dat de spanning V uit de operationele versterker
niet meer dan 50 mV per 100~sec. kan v~randeren dan zal in een
lijntijd de spanning V maar 32 mV kunnen veranderen. V = 32 mV k.o.m.
een wijziging in de pu~sherhalingstijdvan de uitleespulMen van
ongeveer Ins. (zie fig. 78: V = 500 mV k.o.m. ongeveer 20 ns.).
In fig, 79 is een veo aangegeveH waarbij gebruik werd gemaakt van
lit. 6.

C
90 pf

. ..
I

~---t---_----L--I-_~ _bV

fig. 79.

5.5.6. De foutenteller.

... ,t

Ret signaal T -fout , afkomstig van de Tk -generator, en het signaal
"T .119" wor~en aangeboden aan de foutenfeller (zie fig. 80). Een
sc~~kelaar verzorgt de reset van deze foutenteller. De stand van de teller
geeft een indruk van het totaal aantal fouten dat optreedt ten gevolge
van het feit dat T

k
niet in het tijdsgebied tussen T2 en T2+ 2,67 ps.

valt. Deze foutentefler geeft dus aan of de uitleesfrequent~e- generator
juist funktioneert.

.t

TI<~.II~ ..--- eEl' Ie CEP

H?-I - c.eT - eEl Te.

c: fOu.~ -----L cP tiP. r--PI\R

I I- ITC

L~t!>
re\&t(~

M~B

T.

fig. 80. o I
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Bijlage I.

lijst van vertragingstijden van de I.e.'s:

Motorola 1004 4,() ns
1010 4,5 "
1015 6,0
1013 6,0
1016 6,0
1023 2,0
1027 4,0
1032 4,5
1039 12,0
1047 5,0
1048 5,0

Fairchild 9001 16,0
9002 6,0
9003 6,0
9004 6,0
9005 8,0
9007 6,0
9020 16,0
9300 20,0 "
9328 20,0 "
9601 25,0 "
9951 20,0 "
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