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1. Inleiding

Uitgangspunt ~s een audio-signaal, afkomstig van een taperecorder. De band

snelheid van de taperecoder is regelbaar in een gebied rond de nominale

snelheid. Bij een snelheid nu van k maal de nominale snelheid. zal een

passage uit het oorspronkelijke audiosignaal met een factor 11k worden ge-

. comprimeerd of verlengd (voor k>1 respectievelijke k(I). Bij deze compressie

resp. expans~e zullen de frequenties in het audiosignaal, d.w.z. de toon

hoogtes van het audiosignaal aan de uitgang van de recorder hoger resp.

lager zijn dan die in het oorspronkelijke signaal. De opdracht nu is een

apparaat te realiseren, dat ondanks deze tijdscompressie resp. -expansie

het audiosignaal aan de uitgang van de recorder op de originele toonhoogte

weergeeft.

De factor k kan zowel groter als kleiner dan zijn. Als k>1 zal er in de

omzetter informatieverlies optreden, terwijl voor k<l het uitgangssignaal

van de ornzetter op regelmatige tijdstippen gedurende een bepaalde tijd

nul zal zijn.

oorspronkelijk
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audio - sig naa l
taperecorder
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Hetprincipe bestaat hieruit, dat van het audiosignaal een moot van bepaalde

lengte T genomen wordt, welke moot vervolgens bemonsterd wordt met een

bemonsteringsfrequentie fs' Deze samples worden met een bepaalde snelheid ~l

in een geheugen (schuifregister) opgeslagen en er daarna met een snelheid

~2 = ~ ~l uitgehaald.

C\ f\
I \7 j

J

Omdat, als de ene moot met ~2 wordt uitgelezen, de volgende moot op hetzelfde

moment niet met ~l in hetzelfde schuifregister kan worden ingelezen, zijn

er twee registers nodig om aIle informatie te kunnen omzetten. Terwijl het

ene wordt uitgelezen, wordt het andere ingelezen en omgekeerd.

~chuifregister

A

B

o

. . . . I
I nlezen ---7u1tlezen IOlezen~ urtlezen

. ~ . . t
Inlezen ~ ultle7:en IOlezen ---7' uitlezen

etc.

De totale omzetting ziet er dan als voIgt uit (b.v. k<l)

aUdio.sig naal
tapere!=ord er

ultgang
omzetter
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Verder dient opgemerkt te worden dat er voor de opslag van informatie een

analoog geheugen nodig is. Dit was tot voor zeer kort een zaak, die niet

al te best te verwezenlijken was. Voor digitale signalen bestonden reeds vele

jaren goede schuifregisters, niet echter voor analoge signalen. Sinds kort is

de ontwikkeling hiervan met grote sprongen vooruit gegaan en op dit moment

brengt I.T.T. reeds het analoge emmertjesgeheugen (bucket brigade delayline~

TCA 350 in de handel, terwijl Philips op het punt staat uit te komen met

TCA 590, een 512-buckets I.C. Toen met deze afstudeeropdracht begonnen werd,

bestonden deze geintegreerde circuits nog niet en daarom is er gekozen voor

de digitale weg : het analoge ingangssignaal wordt eerst in een digitale code

omgezet, welke m~t bepaalde snelheden ~1 en ~2 in en.uit schuifregisters

gelezen wordt, waarna het uitgangssignaal van de schuifregisters weer in een

analoog signaal wordt geconverteerd.
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II. Principeschema

recorder AID
converter "

register
A

" 2 .register
B

2

"
" D/A

converter

Ult

inteesktok

~
" 2

2 ...
" uitleesldol<

LJl2.

Het analoge (audio-)signaal, afkomst~g van de recorder, wordt in een A/D

converter omgezet in een PCM-code. Als schakelaar S in stand 1 staat, wordt

het PCM-signaal in schuifregister A geschoven door klok ~1' Als register A

vol is, moet S naar stand 2 gaan en wordt register B volgeschoven. Tegelijk

hiermee wordt de informatie uit het volle register A door klok ~2 in de

D/A-converter geschoven, welke het PCM-signaal weer terugzet in een analoog

signaal. De uitleessnelheid ~2 is afhankelijk van de bandsnelheid van de

recorder, namelijk ~2 = ~ ~1'

Bepaling pI en het aantal geheugenbits in de registers.

Bij k<1 zullen er ,aan de uitgang van de omzetter korte onderbrekingen verschi

nen, stilteperiodes in de spraak. Bij k>1 zal er informatieverlies optreden,
k-l ' , .

een gedeelte ~ informatie gaat van elke moot verloren. Hoe groot moeten de

moten zijn, waarin we het uitgangssignaal van de taperecoder opdelen, opdat

de verstaanbaarheid aan de uitgang van de omzetter optimaal is? In "The

journal of acoustical society of America, volume 22, number 2, march 1950"

blijkt uit een publicatie over "The intelligibility of interrupted speech" da

de verstaanbaarheid maximaal is als de interruption-frequency f i = ~ ligt

boven de 5 kHz of tussen 30 en 100 Hz. Deze grenzen zijn vrijwel onafhanke

lijk van de verhouding spraak-stilte of van de verhouding verloren gegane

informatie-totale informatie~ Dit is een eerste voorwaarde voor de grootte

der moten. Een tweede voorwaarde is dat de AID-converter discrete waarden,

dus samples, afgeeft en geen in de tijd continu signaal.
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Elke afgeleverde codegroep vertegenwoordigt gedurende de conversietijd

eem constante waarde van het audiosignaal. Het sampling-theorema zegt

dat de bemonsteringsfrequentie f minstens twee maal zo hoog moet zijn
s

als de hoogste frequentie in het te bemonsteren audiosignaal, opdat een

goede reconstructie daarvan mogelijk is. Het aantal samples per moot

PCM-code. Bij het uitlezen van de schuif

registers met k>l zal het nu meestalzo zijn dat het einde van een moot na

een tijd T niet samenvalt met het einde van een codegroep, zodat het
•laatste sample bij reconstructie van het analoge signaal een onjuiste waarde

zal hebben.

B.v. Als n codegroepen 1.n een register met ~2 = ~ uitgelezen worden, zullen

er ongeveer n/k codegroepen uitgelezen zijn voordat de volgende moot begint.

Stel nu dat de laatste codegroep, die uitgelezen wordt, na het eerste bit

wordt afgebroken vanwege het beginnen van devolgende moot: b.v.:

f m a x -00000000

:- '- - -10000000

f min +- -4- ---.- 11111111

f m a x

U I t .10000000

f . 11111111
min 0 T 'IT

Daarom is het beter als het aantal samples per moot maximaal is, immers

dan zal de verhouding tussen de niet-volledige codegroepen en het totale

aantal minimaal zijn, dus de kans op fouten minimaal. Het aantal samples per

moot bepaalt de lengte van het schuifregister en om het praktische reali

seerbaar te houden, moet het schuifregister weer niet te lang worden. Dus

dit stelt een bovengrens aan het aantal samples per moot.

Stel nu we nemen n ~ 100, d.w.z. dat de maximale foutenkans op fout

afbreken aan het einde van een moot ca. 1% is. Stel v~rder dat we voor f.1.
het optimale gebied kiezen, d.w.z. f.. ~ 5 kHz.1.
Hieruit volgt : f = nf. 9 500 kHz.s 1.
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Elk,sample wordt in de AID-converter omgezet in een 8-bit PCM-code, plus

moet de AID-converter bij ieder sample een triggerpuls ontvangen, dus er

zijn in totaal 9 klokpulsen per codegroep van 8-bit; dit betekent ook 9

geheugenplaatsen per codegroep, dus $1 = 9 f
s

? 4,5 MHz, met welke frequentie

in de schakeling zeer moeilijk te werken is.

Verder heeft zelfs de snelste AID-converter nog altijd een conversietijd va~

6 ~sec, dus f s . I = 160 kHz.
max~maa

Hieruit moe ten we concluderen oat het systeem onder de bovengenoemde voor-

waarden niet te realiseren is.

We zullen derhalve de interruption-frequency f i moeten kiezen in het op een

na optimale gebied, namelijk : 30<f.<100 Hz. De uiteindelijk gekozen groot-
~

heden zijn :

f. 72 Hz dus T = 13,875 msec
~

f = 16 kHz dus duur een sample = 62,5 ~secs
n = 222 dus 222 samples per moot.

Dan ~s het aantal benodigde digitale geheugenplaatsen N=9n=1998. Een geheugen

van 2000 bit kan verwezenlijkt worden met vier maal Fairchild 3331 in serie,

welke elk 500 bit hebben.
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III. Ret totale schema

De schakeling zoals deze uiteindelijk ~erwezenlijkt moest worden, ziet er

als voIgt uit

""s-y-n--:ch-r-o-n-e----r 220 V. tV
motor

tape
recorder

audio-signaal

ingangs
filters

AID
converter

, , , ,

D/A
converter

ul~gan9s
filters

uitgangssignaal

besturing
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IlIa. Sarnple-hold-systeem

Bij de omzetting van een analoog signaal in een 8-bits code wordt de nauw

keurigheid verhoogd indien de waarde van het analoge signaal gedurende de

conversie constant blijft. Met behulp van het sample-hold-systeem nu kan

men de waarde van het analoge signaal op het samplemoment gedurende een

bepaalde tijd vasthouden, welke tijd in dit geval dus overeen moet komen.

met de tijd die nodig is voor een volledige 8-bits conversie.

Ret bas is schema van het sample-hold-circuit is als voIgt :

!

analoog Ln R,
Cl----J'\,I'V'---......

sample puIs in

Vc---ll-JL

uit>'-__---'0

naar AIDconv.

Ais Vc = +5 volt, dan is Q
t

dicht en de schakeling werkt als een operatio~

nele versterker met versterkingsfactor R2/R
t

•

V. -vuit Z2 Rtv V. -R
t

Ln V. + V= uitx Ln R
t
+Z

2
R

t
+Z2 Ln R

t
+Z2

V = -~Vuit x

V -~
Z2

uit RJ +Z2-.V.
t+~

RlLn
Rl+Z2

Stel R
2

::::::: R
t en jwC t Rt « t -+ Z ~ R2 en ~

R] » t2 Rl+Z2
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v -J.1 Zz
uit Rl+ZZ -~ R2= = =

V. R1 Rl ~l
~n Rl+Z2

~ls VG = 0 volt is Q
1

open, C
1

functioneert als holdingscapaciteit en de

schakeling vormt nu een operationele integrator.

vW. o---"\/V\.,....------'--+

V.
u~t--=V.. ~n

Als jwC1l\?'> 1
v .
u~t

V.
~n

=
jWCI~

of v .
u~t J

t V. (t)
-:~~n~_ dt + V . (0)
~CI uU

o

Stel Rk=~' dan V . (t) = V . (0) = constant
u~t u~t

10
Voor de complete sample-hold-schakeling zie bijlagef Deze schakeling ~s

Dus als Q
1

open is, is er geen ingangssignaal in de integrator en het

uitgangssignaal blijft constant.

genomen uit : Fairchild application brief 128, june 1969.

Roe ziet het uitgangssignaal van de sample-hold-schakeling er uit in

het frequentiedomein?

Ret uitgangssignaal van de schakeling kunnen we goed benaderen door uit

te gaan van een "vlakke top"-bemonstering met sample-frequentie w en
s

f(t)
ClO

f (t) = L f n(nT)PT (t-nT)
n=-oo
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co
P ( t ) * 0 ( t -nTs)

L
! P (t-t')o(t'-n~dt'

l'
-0) ,.

co
! 0 (t ' -n1;.) .d ( t ' -n~) =

-co

Hieruit voIgt

co..
f(t) = L fn(nT)[P1'(t)*o(t-n~)]

n=-co
co

= L P1'(t)*[fn(n'J;.)o(t-n~)]
n=-oo

00

= iL P1'(t)*[fn(t)o(t-n~)]
n=-oo
I 00

sin w1'/2F (w) = L l' [~ Fn(w)*w o(w-nw )]
I n=-oo w1'/2 ~ s s

co
= i L

n=-co

co
sin w./2 Ws

l' wT/2 2~
-co

T sin w1'/2
Ts W1' /2

co

1'=T -+ F(w) sin wTj2
w~/2

co

o
__----'- -----'liL- .J...,,- .....L.--=-__----:-''------__----l'---:;:;-~w

is een actief elliptisch

hiervan is gegevenin

bijlage 11b.

Om f(t) terug te krijgen moeten we filteren met Pn(w) en moet gelden dat
w

n ~ :f (bemonsteringsprincipe). Voor de sample-frequentie is genomen

f =16 kHz, zodat audiosignalen tot 8 kHz toegelaten kunnen worden. Daaroms
moet er aan de ingang van de sample-hold-schakeling een laagdoorlaatfilter

Ws .
~ n = T . H~ervoormax
kHz. De doorlaatkromme

geplaatst worden met w
g

filter gekozen met w =5
g

bijlage11aen de schakeling in
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~n- en uitgangssignaal van de sarnple-holdschakeling zien er dan als

volgt uit:

f=2300 Hz

in

out

------->100 psec/
crn

f= 6 kHz

2 volt/1 em

100 psec/
crn

in

out
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III b. Minidac :

Zowel bij een A/n- als bij een n/A-convereter wordt een essentieel deel

van de schakeling gevormd door een zogenaamde minidac : dit is een

stroombronnetwerk, dat een digitale code om kan zetten in een genorma

liseerde stroomsterkte (of spanning).

dig.in

>

L---...+...-------.l.....---~--+------+-------~,.....:r.-_7V
z:::. I .
• L
L:. I

8 8 IN
V = R L CL.1. = R L CL.

l'
met CL. =0, I •

i=1 I. I. i=1 I. I.

Met 8 stroombronnen zijn er voor V 28=256 verschillende niveau's mogelijk.

Ret digitale ingangssignaal bepaalt de stand van SI t/m S8' dus bepaalt

CL., dus levert een bepaalde spanning V af over R.
.. .I.
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III c. 8-bit-A/D converter

Gebruik is gemaakt van een 8-bit AID-converter, model 4]05, Teledyne

Philbrick. De tijd die nodig is voor de volledige conversie van een

sample van het analoge signaal is ongeveer ]5 ~sec. De duur van een

sample is 62,5 ~sec, dus de converter is meer dan snel genoeg. Model

4]05 is te gebruiken voor zowel uni- als bipolaire ingangssignalen en

kan, behalve door de ingebouwde interne klok, ook door een externe klok

gestuurd worden. Dit laatste is in de gebruikte schakeling noodzakelijk

omdat de gevormde codegroepen met een bepaalde klokfrequentie in een regis

ter geschoven moeten worden, zodat bij elke doorschuiving in de registers

een bit van de AID-converter moet vrijkomen om de leeggeschoven eerste

geheugenplaats op te vullen; dus de klokfrequentie van de converter

moet gelijk zijn aan de doorschuiffrequentie van de registers.

comparator

serial
>--~r--~- out

minidacgates
en

flipflop

counter

clock

convert commandr--------.

analoog i:.:n:.:....- ~__;

De counter telt, na elk convert command, de klokpulsen en bedient door

middel van de gates en flip-flops de schakelaars S] tim S8 van de Minidac.

Op de eerste klokpuls, na het convert command, wordt de eerste stroombron

ingeschakeld. Dan wordt in de Minidac over R een referentiespanning op

gebouwd, welke in een comparator met het aangeboden sample vergeleken

wordt. Is deze referentiespanning V > samplewaarde, dan geeft de com

parator een puIs af, welke de eerste stroombron uitschakel to Is V <

samplewaarde, dan geeft de comparator geen puIs af, zodat de eerste

stroombron ingeschakeld blijft. Aldus wordt bit ) verkregen. Vervolgens

wordt op de tweede klokpul~ de tweede ~troombron ingeschakeld en wordt

bit 2 bepaald, etc. Op de uitgang van de comparator verschijnen de aldus

verkregen bits in serie, de zogenaamde "serial out".
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3 4

RES:l.j START CONVERT

I 5 6 B 9 to tt 12

CONVERT COMMANO
OR RESET

,
BIT 2 '0'

BIT 1 (MSBI '0'

BIT 3'1'

CLOCK

I
LSTATUS

-

I I, I III

I
--.J
~ r----STATUS

T~ I II I I I I I I I I I
~~ ~ In I I I I I I I I I I
~~ 1'------:...J

1
I I 1 I I I I I I I I

G§ '0' I I I Ir~ i ! !~",.!"~,,

/

'0' SERIAL OUTPUT (NR21

'0' '0' 'I' '0' 'I' 'I' '0' '0' 'I' '0' '0' 't'

t RESET ANO START CONVERSION END OF CONVERSION~

FIGURE 1. TIMING DIAGRAM
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III d. 8-bit D/A-converter :

De D/A-converter dient voor het omzetten van het digitale signaal, afkomsti

van de MOS-schuifregisters, in een analoog signaal. Ret datasignaal wordt

in een 8-bit schuifregister geschoven. De 8 parallel uitgangen van dit

register worden verbonden met de parallel ingangen van een MSI Dual 4-bit

latch. Op een triggerpuls (reset D/A) wordt de informatie aan de 8 parallel

ingangen van de latch weer doorgeschoven naar de 8 parallel uitgangen. Deze

uitgangen bedienen de schakelaars Sl tim S8 van een Minidac. De informatie

aan deze uitgangen van de latch blijft tot de volgende "reset D/A"

behouden, zodat gedurende deze tijd door de Minidac een sample opgebouwd
I ,

kan worden. Via een operationele versterker kunnen we de vereiste

samplewaarde afregelen.

reset D/ A

8-bit
schuifregiste·~--~

serial in

clock

latch

minidac
samples

:>-~:Jl- ou t

N.B. Omdat de "reset D/A" telkens na 9 klokpulsen VJ 2 komt, zal de

informatie, corresponderend met de eerste klokpuls na de "reset D/A" ,

verloren gaan, hetgeen ook moet, omdat we uiteindelijk maar een 8-bit

code hebben.

Een complete D/A-converter is gebouwd door de heer F. Baak.
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III e. Schuifregisters

Zoals in hoofdstuk II uitgerekend is, hebben we een schuifregister nodig

met 1998 geheugenplaatsen, welk aantal niet met een eenvoudige ingreep

. te verkrijgen 1S. Het dichtst wordt dit aantal benaderd wanneer we

gebruik maken van vier SaO-bit registers in serie, wat ons dan een

ZOOO-bit register verschaft. Dit is verwezenlijkt met 4 maal A5F33319X, ee

SaO-bit MOS-schuifregister van het zogenaamde l1pipe line l1 twee-fasig

dynamische type. Het wordt gestuurd door twee klokken, ~Z en *-Z', die
7 ~

elkaar niet overlappen. De eerste klok, *-Z' vult telkenmale de eerste
~

geheugenplaats met het bit, dat aan de ingang van het register wordt

aangeboden. be tweede klok, *-Z', schuift vervolg~ns alle bits in het
~

register een geheugenplaats door.

Een voordeel van het gekozen MOS-Ie is dat de register-ingangen recht

streeks met een TT~L-uitgang kunnen gestuurd worden en dat de register

uitgangen rechtstreeks een TT~L-ingang kunnen sturen.
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III f. Uitgangsfilters

Om iets over de eigenschappen van het signaal aan de uitgang van de

omvormer te kunnen vertellen, zullen we voor k<1 deze functie benaderen

door f(t), welke als volgt verkregen wordt

00

f 2 (t)= L P l' (t-n'l')
n=-.x>

I

..~<:---T.,....---~>. met w.=2~f.
1. ~

2~
=-

T

f (t)
I

00

f (t) L P (t-nT)
Tn=-oo

00

L P (t)*o(t-nT)
Tn=-oo

F(w) = _1_ F (W)*[T sin wT/2
2~ 1 wT/2

00

00

L w. 0 (w-nw.)]
~ 1.n=-oo

o(w'-nw.)dw'
~

nW.T!2
~

F1(w-nwi )
n=-oo

T= -T

= 1:. JF ( - ') s in w' T / 2 :
T 1 w w w'T!2 ~

n=-oo
-00

00 sin nW.T/2
~F (w)

00

= K
n=-oo

met K = werkelijke snelheid taperecorder/nominale snelheid.

Stel nu we hebben

dan

f 1(t) = cos lit

F1(w) = o(w-lI)+o(w+lI)
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Nu geldt er : f. ~ 72 Hz
~

Q/2Ti ~ 5 kHz.

Het spectrum ziet er dan als voIgt uit

o<..bij kn=1

'I

We z~en dat de "zijbanden" door elkaar lopeno Het originele signaal zal

er dan ook niet meer met een laagdoorlaatfilter FQ(w) uit te hal en zijn,

want dan nemen we ook een deel van de "zijbanden" mee. Dit komt doordat

niet voldaan is aan het bemonsteringsprincipe w.~2Q. Voor toenemende n
~

worden de "zijbanden" echter snel kleiner en als we stellen dat na de

nuldoorgang a de zijbanden verwaarlossbaar klein zijn, kunnen we berekenen
1

hoeveel storende zijbanden we meenemen : n ~ K' In onderstaande tabel zijn

enkele waarden voor de amplitudes der zijbanden uitgerekend (relatief

t.o.v. hoofdmaximum bij n=O) :
1

N.B. in praktijk is K . ~ -3'
m~n

~
«.

° 1 2 3 4 Kn=1

1 1 ° ° ° ° n=1

0,75 1 0,30 -0,20 0,10 ° n= 1,33

0,50 1 0,64 ° -0,21 ° n=2

0,33 1 0,83 0,41 ° -0,20 n=3

0,25 1 0,90 0,64 0,30 ° n=4
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Stel de originele hoogste audiofrequentie op de band is rI".

Bij vertraagd afdraaien wordt dan de hoogste frequentie rI'=rI"K.

Het ingangsfilter heeft een hoogste doorlaatfrequentie w~5 kHz.g
Hieruit voIgt dat na het ingangsfilter als hoogste oorspronkelijke

frequentie gezien wordt : rI"=5/K kHz.

Na de sample-hold schakeling zijn er zijbanden gevormd

w
S.H.

-32 -27 -21. -16 -11 -5 o 11 11» 21 27 32
>w

(Idil)

Aan het eind van de omvormer, na de D/A converter, zijn aIle frequenties

in het aangeboden signaal een factor I/K verhoogd. Ais we nu even het op

de vorige pagina beschreven verschijnsel buiten beschouwing laten, zou

er het volgende spectrum aan het eind ontstaan

F( )

o

i ...
- tc fC

< I I ")

I I
I I

I

- - - I - I

De laagste frequentie in de zijbanden verschijnt bij K=I in de eerste

zijband en weI f -f ~II kHz. De hoogste frequentie in de hoofdband
s g

~ 5/K kHz':::: IS kHz bij K ., t:::: 0,33. Om nu over het hele bereik van
m1n

0,33<K<1 een gunstig ~itgangsfilter te kiezen voor het elimineren van de

hogere zijbanden is daarom gekozen f
G
~ 10 kHz. De enige restrictie, die

hieruit voIgt, is dat moet gelden voor het oorspronkelijk audiosignaal :

n"/2TI ~ 10 kHz. Dit is een reeel aanvaardbare grens voor een aud~osignaal.

Wat gebeurt er nu bij versneld afdraaien, K>I? Bekend is dat een deel

K-I d' f . I Om h' h f .~ van e 1n ormat1e ver oren gaat. toc 1ets over et requent1e-

spectrum aan de uitgang te kunnen vertellen, zullenwe daarom een oor

spronkelijk audiosignaal cos rI"t veronderstellen. Door versneld afdraaien

krijgen ~e een signaal met de frequentie n'=KrI". Na het ingangsfilter

is alles' boven 5 kHz eruit, dus n'~5 kHz, dus n"~5/K kHz. Na de sample

hold schakeling zijn er zijbanden gevormd rond f=+n.16 kHz (met

n=0,1,2, ••• ). Na de omvormer Z1Jn aIle frequenties een factor K verlaagd.

De spectra na sample-hold en na omvormer zien er als voIgt uit :
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-21 -16 -11
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- 32 -27

( kHz)
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i F(w)
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In de praktijk geldt K ~ 2. Stel we gebruiken hetzelfde uitgangs-max
filter als bij K<I, namelijk f G~ 10 kHz. We zien dat voor K=2 een deel

van de eerste zijband binnen f G valt en dus aan de uitgang zal ver

schijnen; we moeten voor het hele bereik van t<K<2 echter een compromis

zoeken en dan is f G ~ 10 kHz weI een aanvaardbare keus. Bovendien

zul1en bij K=2 van het originele signaal nil slechts frequenties tot

fG/K ~ 2,5 kHz tot het systeem toegelaten worden, welke geen al te

beste representatie vormen van een kwalitatief goed audiosignaal.

Conclusie : voor in- en uitgangsfilter moet met betrekking tot de

afsnijfrequenties een compromis gesloten worden.

Bij K>I ontstaat informatieverlies, wat op geen enkele wijze te voor

komen is. Bij K<I is er het kwalijke effect van de "zijbanden", welke

et niet uit te filteren zijn.

Hieronder is een meting weergegeven van het uitgangssignaal,waarop

duidelijk deze storende "zijbanden"te zien zijn.Het ingangssignaal

is een sinus van 2kHz,k= 0,5,dus het uitgangssignaal zal de frequen

tie 4kHz hebben,met "zijbanden" op 4kHz ± nlC70Hz.

T
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III g •.Besturing

Zoals we op pagina 6 hebben gez1en J hebben we per codegroep te maken met

9 klokpulsen. Voor het schuifregister betekent dit in feite een codegroep

van 9 bits J 8 informatiebits plus 1 bit J nodig voor een convert-command-

1 I 2000 b o h of ° k d 2000 2pu s. n een - 1t sc U1 reg1ster unnen us --9-- + 22 codegroepen

van 9 bits. Met behulp van ~1 en ~; worden de schuifregisters gevuld.

Allereerst wordt d.m.v. ee~ multivibrator (zie bijlage 1) een signaal

KG opgewekt. Hieruit worden ~1 en ~i gevormd J twee klokken met dezelfde

frequentie J maar een halve periode bij elkaar achterlopend (zie bijlage 2).

De frequentie van ~1 komt overeen met de frequent~e waarmee we de A/D

converter bedrijven J dus ~1 is tevens de klokfrequentie van de converter.

Per 9 klokpulsen is er om de conversie te starten een convert-command-puls

£C nodig en deze ontstaat uit ~1 d.m.v. een 9-deler J gevolgd door een one

shot (zie bijlage 3). Bij een AID-converter is een sample-hold-schakeling

noodzakelijk, welke gedurende een conversie het signaal constant houdt.

Deze sample-hold-schakeling kan dan ook gestuurd worden met ee.

Als 8
1

in stand 1 staat (zie pagina 4) wordt schuifregister A ingelezen J

terwijl register B uitgelezen wordt. 8
1

moet in deze stand blijven

gedurende een tijd J die nodig is om 222 codegroepen van 9 bits in het

register in te lezen. Daarna moet 8 1 1n stand 2 om de volgende 222

codegroepen 1n B in te lezen. Om dit te bereiken, wordt CC door 222

gedeeld J waarna het uitgangssignaal van de 222-deler in een flip-flop

komt, zodat we een syrnrnetrisch blok a resp. 8 verkrijgen, waarin per

halve periode zich precies 9 x 222 = 1998 ~1 en ~; klokpulsen bevinden

(zie bijlage 4). De tijd dat a="I"J komt dus overee~ met stand 1 van 8
1

en a="O", dus 8="1" met stand 2 van 8 1, De functies ~1 en ~i ' die het

datasignaal in de schuifregisters lezen, kunnen eveneens met a en 8 ver

menigvuldigd worden, aIleen moeten de periodes waarin a en 8 "1" zijn,

verlengd worden en weI zodanig, dat daarin 2000 ~1- en 1999 ~i-pulsen

vallen (zie bijlage 5). Hiermee wordt bereikt dat de informatie aan het

begin van het geheugen klaar staat om uitgelezen te worden (immers de

geheugens waren 2000 bits lang). Deze verlengde a resp. 8, verder te

noemenaa resp. 88 alsook de variant aa' resp. 88' besturen nu het in

voeren van het datasignaal in de geheugens en tevens sturen zij het vullen

van de geheugens d.m.v. ~IAo en ~Ad resp. ~Bo en ~ d (zie bijlage 8).1n oor 1n Boor
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Het uitlezen van de schuifregisters kan pas beginnen, als aa resp. BB
"0" worden. Dit uitlezen gebeurt d.m.v. 1/1 2 en 1/12 ' welke afgeleid zijn

uit KS (zie bijlage 7). Deze KS wordt op eenzelfde manier opgewekt als

KO, namelijk met een multivibrator. KS moet echter regelbaar zijn bij

variabele tape-recoder-snelheid K en er moet gelden KS=KO/K. Dus als

!<K<2 en KO=1152 kHz volgt :

576 kHz < KS .< 2300 kHz (zie bij lage 6).

Dus als aa resp. BB "0" zijn geworden, sturen 1/12 en 1/12verder het uitlees

protes van de schuifregisters (zie bijlage 8b : 1/1 A , ,1/IAd ,1/IB" 1/I Bd ).
I {1o~n oor ~n oor

Daar voor K<I stilteperiodes optreden in het uitgangssignaal van de com-

pender omdat de informatie in een kleiner tijdsbestek uitgelezen wordt

dan hij werd ingelezen, worden deze stilteperiodes opgevuld door het uit

gangssignaal daarin te herhalen. Dit gebeurt door bij het uitlezen de

uitgaande data van de schuifregisters meteen weer naar de ingang van die

registers terug te voeren, waardoor een zich herhalend patroon ontstaat

(zie bijlage8a). Dit is gerealiseerd d.m.b. vermenigvuldiging van de uit

gangen met aa resp. Be (zie bijlage 8a) en dit vervolgens aan de ingangen

van A resp. B toe te voeren.

De data worden uit de schuifregisters aan de D/A-converter aangeboden in

een lange ononderbroken seriereeks van codegroepen van 9 bits. Na elke

222 codegroepen van 9 bits zijn er echter 2 loze bits (geheugenlengte

2000 :), dus de sturing van de D/A-converter d.m.v. "reset D/A" is niet

zo simpel. Het uitlezen start als aa' of BB' "0" wordt. Daarom wordt eerst

uit aa' en BB' een gecombineerde functie aB' gevormd (zie uitleg bijlage 9).

Klokpulsen 1/12kunnen continu aan de D/A-converter toegevoerd worden, immers

als er geen "reset D/A" komt, converteert de D/A-converter toch niet;

dus met "reset D/A" is de conversie op de juiste tijdstippen te regelen.

Als aB' "I" is geworden, kunnen rustig de eerste 222 codegroepen uitge

lezen en g~converteerd worden, immers zij stonden aan het begin van het

geheugen klaar. De "reset D/A" wordt dan simpel verkregen door 1/12door

9. te delen en dit in een one-shot te stoppen. Bij K<I werd het signaal

gerepeteerd. Omdat het geheugen 2000 bits lang is, voIgt dat na 222 code

groepen 2 loze bits optreden, welke geen relevante data bevatten en daarom

in de conversiecyclus overgeslagen dienen te worden. Daarom wordt "reset

D/A" door 222 gedeeld, waarna een schakeling met flip-flop ervoor zorgt

dat na 222 codegroepen en 222 "reset D/A"-pulsen er eerst 2 bits overge-
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slagen worden, voordat de volgende "reset n/A"-cyclus optreedt. Op deze

wijze wordt verkregen dat het oorspronkelijke signaal geheel op de juiste

manier gereconstrueerd wordt.
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IV Enkele nadere beschouwingen.

Allereerst zullen we het geval bekijkeh van k=1,zonder uitgangs

filters.

f. = 1200Hzl.n

in

out

L_"

> O,2msec/cm

--We zien dat het signaal keurig gereconstrueerd word t, op twee ver-chi

schijnselen na:

l e Het uitgangssignaal verschijnt 14msec later dan het ingangssig

naal,dit ten gevolge van de vertraging in de schuifregisters.Dit

vormt geen enkel bezwaar.

~e Vanwege de A/D- en D/A-converters verschijnt het uitgangssig

naal in de vorm van discrete stappen.Dit is tot een continu sig

naal om te vormen door middel van een laagdoorlaatfilter aan de

uitgang.

Op de vertraging na is het uitgangssignaal dan identiek aan het

ingangssignaal.
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t. = 1200Hz
J.n

~/cmI in

out

>O,2msee/em

De verwerking van een hele moot (= 14msee.) van het ingangssig

naal ziet er dan als voIgt uit:

N.B. k = 1

t. = 650Hz
J.n

2V/.em

;-t(-------T, ------------0..

in

out

--->~ 1 ,75msec/ em
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•• k ~ 1 en weI k = 2

f = 650Hzin

in

out

---~> 1 t 75msecIcm

Zoals reeds bekend treedt er dan informatieverlies op.Bovendien

zien we dat de moten meestal niet mooi op elkaar zullen aanslui

ten •

.. k ~ 1 en weI k =

f in= 650Hz

in

out

--->~ 1 t 75msec /rem
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Zoals ook hier reeds bekend was,zullen er nu stilteperiodes op-

treden,wat overduidelijk op de vorige foto te zien is.Daar deze

.stilteperiodes zeer storend zouden klinken,worden ze geelimineerd

door het uitgangssignaal in die stiltes nogmaals (gedeeltelijk) te

herhalen.De volgende foto's laten dit zien voor verschillende k's :

f. = 650Hz
~n

k = 1/2

2V/cm

i
/

in

out

f in= 650Hz

It = 2/3

I

:~<------- T
I

--------~."">:

1,75msec/____-...:~~ cm

2V '/cm

r

:~~------T-------'--~

in

out

1,75msec/____---'>'> em



,
informatieverlies,dus k mag niet te groot worden

de Moten sluiten niet goed aaneen.Dit is in het uitgangssig~

naal te horen als een "tik"-achtig geluid en is niet te iUi

mineren omdat het structureel in het gekozen systeem zit op-
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Ook hier zien we dat de Moten en de gedeelten van Moten meestal

niet mooi op elkaar zullen aansluiten.

Samenvattend kunnen we stellen dat zowel voor k? 1 als voor k~ 1

de compender goed werkt onder voorbehoud van twee min of meer

lastige bijverschijnselen:
. e
k)1:1

2e

gesloten.De verstaanbaarheid worst er niet erg door vermin

derd,de kwaliteit van het uitgangssignaal echter weI.

k<1:1e stilteperiodes,welke te elimineren zi~n door het herhalen
f

van de informatie in die stilte.Hoorbaar wordt dan echter~

vanwege de lage fi,een "repeteer"-effect.We horen,vooral

voor kleine k,alles twee maal kort achter elkaar.De verstaan

baarheid blijft goed,alleen de kwaliteit verminderd.
e .

2 de Moten en de herhaalde gedeelten van de Moten sluiten

meestal niet goed op elkaar aan.Hierbij is hetzelfde op te

merken als bij het geval k>1 werd gezegd.

V Nawoord.

Dank aan allen,die mij bij mijn afstudeeropdracht hebben bijgestaan,

speciaal dank aan Sjan voor al het typen.

Eindhoven,15 mei 1973

'~.,.



Bij1age 1

, Het genereren van KO:

o

+5o-V_._------;~;> 5k ins tel
220pF

1 26 15 6 KO'
10

9602 9602 9000
(0) (0) 9 (1 )

-:- -;-

KO

! •
I 1k5 1k5

~-T = T1+T2= 0,32R1C1( 1+°,7 ) + 0,32 R2C2 (1+ °R7) met R1= R2
R

= 0,32 R 1,1 ( C1+ C2) = 0,32 1,1 340.10-12R

R . = 4k7 -'>mJ.n f = 1,8 MHz.max

R = 15k ~ma.x= f i = 0,6 MHz.m n

Dus het bereik is zodanig gekozen,dat de vereiste 1152 kHz ins te1

baar is.Dieze frequentie wordt bereikt bij R = 7k25 dus bij

R. t 1= 1k3.J.ns e

.J
t

----v

KO'
576kHz











Bij1age 6a

Het genereren van KS: KS= KO/k met KO=1152 kHz

dus 576 kHz ~ KS ~ 2300 kHz

9602
[40]

7

+5V.

14 15

9602

~O]

9

~
+5V.

204nsec ~ T2a~ 63'8nsec

638nsec bij grootste R2a
dus R2a= R2a+ R2;(max.)

Neem C2a= 68pF

••• R2a= 28k5 = 22k + 6k5

= 10k. t 1+ 22k t t1ns e po me er
R2a (min.)= 6k5

T2 (min.)= 156nsec

T . = 386nsecm1n
KS = 2550kHzmax
dus 1152kHz ~ KS ~ 2550kHz

T = T1+ T2 434nsec ~ T ~ 1736nsec met TO = 868nsec

Neem R1 = 5k6 en C1= 68pF ~ T1= 230nsec

Hieruit vo1gt: 204nsec ~ T2 ~ 1506nsec met T20 = 638nsec

Dit gebied is te groot voor een variabe1e schake1ing,daarom wordt het

opgesp1itst in twee gebieden ( T2a resp.T2b ),rege1baar met een poten

tiometer:ste1 R2= R~ + R2"= R2 · t 1+ R2 t t
~ + ,1ns e ,po me er

638nsec {T2b~ 1506nsec

638nsec bij k1einste R2b
R2b= R~b

Neem C2b= 390pF

,•• R2b= 4k6 = 5kinste1

R~b(max.)= 22k

R2b (max.)= 26k6

T2 (max.)= 3400nsec

T = 3630nsecmax
KS i = 277kHzm n

dus 277kHz ~ KS ~ 1152kHz

'----v-------'
277kHz ~ KS ~ 2550kHz



Bijlage 6b

Bovendien wensen we dat KS op een bepaald moment gestopt wordt en op

een ander moment gestart kan worden met een bepaalde stuurpuls.Deze,
stuurpuls is ~ft ( zie bijlage ).

De complete schakeling voor het genereren van KS wordt dan:

14
11

[421
9602 12

txfi) (41J

gen.reset KS 9002

9











RI = 2k CI = 68 pF

R = Ik C2 = 47 pF2
+15 volt R = Ik C3

= 2,2 nF3 '
R4 =15k C4 = 10 nF

R = Ik Cs = I ,2 nF
5

R
6

=50k C6 I ,2 nF

R = Ik C7 =470 pF
7

Ra =390k C8 = 10 nF
uit R9 =750 C = 2,2 nF9

RIO=SOk C]Q= 10 nF

RII =82k CII = I nF

R12= Ik C12=470 pF

Rl3=39k Cl3= 10 nF
aarde R14=7S0
-IS volt R15= Ik TI BFY90

RI6=SOk T2 = 2N4360

R
17

=6k8 D = FD6
•

R4 R6 R7
RISRS C6

::s ZD II
C7 CI2~

~
"g in R3

R12~ f--_ - --
.l;r-C 5 I I - Y !S I

C2 R2 T2 pA7lS , pA71S 6

Iii' /1lJ RI3 ~ /-(~
-;-n C f + //8 • +0--'-1/ ~ 1 V~ (I

~171
II I

RII
Iv RS r-- ;;:;.;

TI ..- RIO :"R16
f)e R9 ........e ~n RI =;;; = ;::-=:=. RI4 TT~- ::.

Cs C3 C4CS CI3CIQ CII

analoo

sampl

SAMPLE-HOLD-SCHAKELING

~

o



Bijlage 11a

Actief elliptisch laagdoorlaatfilter

Cut-off frequency f = 6kHzc



Bijlage 11b

Actief eIIiptisch laagdoorlaatfilter

(uit:EIectronic Design 21 ,october 14,1971,pg.76)

1

Cut-off frequency f = 6kHzc
Gekozen is voor cen one-section fiIter,met een gain van 1,3.

Passband ~ipple factor RdB= 0,28

Stopband rejection AdB=29,49

Lowest stopband freq. f = 2,0627
Neem M= 104 c

Uit de tabeIIen voIgt dan:

R1= 4k119

R2= 8k238

R
3

= 11k65

R4= 52k43

R
5
= 10k

R6= 20k

R
7
= 12k

C1= 10,18nF

C2= 2,26nF

ClJ= 1,56nF

C4= 0,78nF

C
5
= 3,85nF
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