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Summary

In het hierna volgende is een Time Division Multiple Access

systeem uitgewerkt met als toepassingsgebied de afstandmodel-

besturing. Het systeem gaat uit van 1000 te bedienen functies

verdeeld over 250 modellen.' Er zijn zoveel ontvangers nodig

als er modellen zijn dus maximaal 250. Van belang is de ont-

vangers zo eenvoudig en zo klein mogelijk te houden (model
~~

besturing ). Als oplossing is gekozen voor m.t systeem waarbij

ieder signaal een eigen adres meegezonden krijgt. Het maxuaaal

optredende aantal adressen is 1000 zodat het adres uit 10 bit

bestaat. De informatie per bron bestaat uit 6 bit per boodschap.

De ontvangers werken met woordselectie van woorden van 19 bit

bestaande uit 3 woordsynchronisatiebits 10 adresbits en 6 in-

formatiebits.

De transmissiecapaciteit van de gemeenschappelijke zender

bedraagt 20 KB.P.S. ofwel 1052 woorden per seconde.Uitgegaan

van een aanbieding per bron van een gemiudelde van ~en boodschap

per seconde wordt de verwachtte gemiddelde overdrachtsduur

van de informatie 4 msec wat toelaatbaar is.



Hoofdstuk 1

Inleiding

Het fundamentele doel van het systeem is het verzamelen,coderen

en verzenden van informatie uit een x aantal bronnen naar een

x aantal ontvangers,die deze informatie decoderen en verwerken.

Dit kan men doen met x zenders en x ontvangers op analoge of ~

digitale wijzeo

Aangezien bij het toepassingsgebied van dit systeem de zenders

op hetzelfde punt staan opgesteld is het goed~oper voor deze x

zenders e~n zender te gebruiken,met als groot voordeel dat deze

slechts ~~n zendfrequentie in beslag neemt.

Als men gebruik maakt van een zender kan men Time Division

Multiplex (TDM) of Frequentie Division Multiplex (FDM) (2)

toepassen.

FDM houdt in dat de beschikbare bandbreedte van de zender ver-

deeld wordt in x banden die vlak naast elkaar liggen.
tbohkl

Uitgaande van een x aantal kanalen en eerr~ndbreedte y kan

de bandbreedte van ieder kanaal maximaal Y/ Hz zijn.
x

De hiervoor gebruikte filters moeten zeer steile flanken hebben

om de optredende overspraak zoveel mogelijk te onderdrukken.

Deze bestaan dan uit meerdere secties ( in de zender en in de ont-

vanger ) zodat,daar deze filters een kleine bandbreedee hebben,

een relatief grote vertraging optreedt.

3
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Het TDM-systeem geeft de mogelijkheid om voor ieder kanaal de vOlle

bandbreedte te gebruiken en door het digitale karillcter ven het

signaal is het mogelijk de optredende overspraak te onderdrukken.

Ook is het mogelijk daar de informatie random aangeboden wordt het aantal

transmissiekanalen kleiner te kiezen dan het aantal informatiebronnen.

Dit wordt in het algemeen Time Division Multiple Access ( TDMA ) ( 1 )

genoemd. De informatie der bronnen wordt in digitale vorm aangeboden

wat de toepassing van TD}~ eenvoudig maakt.

Het TDM-systeem in zijn eenvoudigste vorm bestaat uit twee

rotatieschakelaars die aan de zend en ontvangkant synchroon

lopen,zodat iedere informatiebron een bepaalde tijd,afhankelijk

van het aantal Kanalen en de omloopsnelheid van de schakelaars,

beschikbaar heeft om zijn informatie uit te zenden.Aan de ontvang-

kant loopt een identieke schakelaar synchroon mee,zodat de informatie

uitgezonden door kanaal j terecht ko:mt bij kanaal j. (2.~ ~l~ 1.)

Aan het begin van iedere rotatiecyclus wordt door de zender een

synchronisatiesignaal uitgezonden op het moment dat de ontvang-

schakelaar aan zijn nieuwe cyclus moet beginnen.

De plaats in de tijd tussen twee synchronisatiesignalen die de

informatie inneemt is dus bepalend voor de plaats waar de
L.""Of'~ \K.)?A.c:I.\c:A. o...oo~J

inforrnatie terecht komt.Het adres ia~e plaats in het frame.

Bij dit systeem werkt men met ~~n multiplexe transmissieweg.

(Zie fig. 1 en 2)
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Fig. 1 TDM-systeem met rotatieschakelaars
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Fig. 2 Ret transmissiesignaal
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Fig. 3 Opbouw van een TDM-systeem met ~~n synchrone
ontvanger

'\/ Stk..k&
h'C..(\.Go.~)

O"'~ ~v-.,n - r--

n

Fig. 4 Opbouw van een TDM-systeem met meerdere synchrone
ontvangers



Indien de schakelaars elektronisch worden uitgevoerd kan de

7

schakelsnelheid veel groter worden en verliest men vrijwel

geen schakeltijd.(Dit is natuurlijk weI het geval bij mechanische

schakelaars J)

Als de informatie naar meerdere ver uiteengelegen of mobiele

ontvangers moet worden gezonden kan men meerdere ontvangers

gebruiken die allen met de zender synchroon lopen.Dit is een

duur systeem want er worden ontvangers gebruikt die in staat

zijn a~e~informatie voor aIle kanalen te selecteren terwijl

maar een zaer gering gedeelte van de L~formatie voor ~en

ontvanger bestemd iso ( zie fig. 3 en 4 ) Zij zijn ook gegQMpliceerd

terwijl in het bier ontworpen systeem een eis is dat de

ontvansers zo klein en eenvoudig mogelijk zijn in verband met

energieconsumptie en ruimtegebrek.Daarom wordt iedere ontvanger

zo uitgevoerd dat hij aIleen de voor hem bestemde informatie

selecteert.Dit wordt bereikt door aan ieder informatiewoord

een adres vooraf te laten gaan.De ontvanger selecteert aIleen

die informatie waar zijn adres voor staat en dUB is bet niet

nodig een adres+informatie voor een bep0alde ontvanger een vaste

plaats in een frame te geven.ln principe is er helemaal geen

frame meer nodig.De ontvangers hoeven allen maar te weten

wanneer een adres beginto(Adressynchronisatie)

Het transmissiesignaal is dan zo opgebouwd ala in fig. 5

I j,- ~kCt 20 b\.t

.~

fig. 5



Om geen transmissiesnelheid te verliezen worden de woorden direct

achter elkaar uitgezonden zodat er wel een cyclus ontstaat n.l.

een woordcyclus.

Aangezien een bron alleen informatie aanbiedt als deze verandert

is en de informatiebrollilen deze informatie random aanbieden wordt

bij T.D.M. de capaciteit van de transmissieweg niet efficient ge

bruDct. Door meer informatiebronnen over een aantal transmissie

kanalen te verdelen wordt de capaciteit efficienter gebruikt en

deze techniek wordt TD}~ genoemd. De selectie van de bronnen kan

dan random of cyclisch geschieden. Door hier alle informatiebronnen

in adresvolgorde af te tasten en indien deze informatie bevatten

over te zenden met een snelheid van 20 kbit/sec. ontstaat een

variabele tijd tussen twee aftastingen van dezelfde informatiebron

die afhankelijk is van het aantal informatiebronnen dat informatme

aanbiedt. Deze tijd is 1,90 ( 1+n ) msec. waarin n het aantal in

formatiebronnen wat informatie aanbiedt is. De minimale tijd tussen

twee aftastingen is dus 3,8 msec. en de maximale tijd 501.1,9 msec.

~ 1 msec.

8
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Roofdstuk 2

Ret in fig. 6a weergegeven principeschema maakt duidelijk hoe de

zender en de ontvanger opgebouwd zijn. Zoals uit de figuur blijkt

is de zender, althans het laagfrequente gedeelte ervan, opgebouwd

uit twee identieke delen die ieder de informatie van de helft van

de informatiebronnen verwerken.Dit is zo uitgevoerd om nagenoeg

geen transmissietijd te verliezen omdat in deze opbouw als de in-

formatie van ~~n van de brmnnen van de eerste groep wordt uitge-

zonden de tweede groep informatiebronnen wordt afgetast en als

~~n van deze bronnen informatie aanbiedt wordt deze, nadat het

juiste adres eraan is toegevoegd, opgeslagen in zendregister II.

Zpdra zendregister I leeggeschoven is wordt de informatie in zend-

register II direct erachteraan naar het R.F. gedeelte geschoven.

In de tijd die hiervoor nodig is ( 19.0,5.10-4 tec ) worden de in-

formatiebronnen van groep I afgetast en indien ~~n van deze bronnen

informatie aanbiedt wordt deze informatie met het adres in zend-

register I gezet. Door in beide groepen ~~n van de bronnen van een

vast woord te voorzien staat er voor iedere zendcyclus altijd een

zendwoord in de zendregisters op het moment dat deze leeggeschoven

worden in het R.F. gedeelte. De zendregisters I en II worden dus

beurtelings leeggeschoveno Deze opbouw heeft als voordeel dat er

slechts weinig transmissiecapaciteit verloren gaat maar heeft tot

gevolg dat als in beide groepen niet hetzelfde aan-tal codewoorden

aangeboden worde~ de overdrachtstijd voor de groep waar de

meeste inforroatie aangeboden wordt hoger is dan die voor de andere

groepo



Men moet dus de informatieaanbiedingen zo gelijk mogelijk over

de beide groepen verdelen.

AlB men de informatiebronnen niet in twee groepen verdeeld

had doch slechts bbn groep bestond dan trad deze moeilijkheid

niet op maar dan ging er transmissietijd verloren met het

verzamelen van de informatieo

In het hierna volgende gedeelte ( zie ook fig o 6b ) worden

de periodes dat de informatie verzameld wordt de leesperiodes

genoemd en de periodes dat de informatie uitgezonden wordt de

schrijfperiodes.

'5L\"Y'~ ~ ~v', o~ -lu.~ "" "V, 0 ~ sc..'wv~1.r-t"\ 0 do2 ~~ ~<',odQ ~y

h't"o't'\ • \. ........ ':\ "" 1\ \....... ~~\\ D't'O- ,,~1'-
- by....... k bYD .... ~ 'bh~ \c + ,(. b( .... I.e. -+ 1~

Q...UHr'- y" 0 "'-c H"""~ ~ F~\()J.c. ..Q...u.,.,~ \.0 cJ... s.c..\tw~~~·\,o cL...
'jy

fig. 6b

De leesperiode van groep I is dus de schrijfperiode van groep II.

In de zendregisters wordt ook het synchronisatiewoord 000 waar

de ontvangers op synchroniseren toegevoegd. Dit geschiedt als

volgt:

- .



Aan het begin van iedere leesperiode ( het zendregister • is dan leeg )

worden de eerste vier flip-flops van het zendregister • parallel

geladen met 0001 • Dus voor ieder uitgezonden adres en informatie

staan drie bit 000. De 1 die parallel geladen wordt is de meest sig

nificante bit van het adres van deze groep informatiebronnen. Bij de

andere groep is dit een 0 en wordt het zendregister parallel geladen

met 0000 0 De drie bit 000 die voor ieder adres staan worden als

woord synchronisatie gebruikt o Bij het zendsignaal wordt met behulp

van een"exclusive or"de 20 kHz klok bijgemengd die in de ontvanger

weer uit het multiplexe signaal afgescheiden wordt. Door nu bij de

eerste twee bit van de 000 synchronisatie geen klok bij te mengen

kan de ontvanger hier heel eenvoudig op synchroniseren. Er komen n.l.

in het zendsignaal altijd overgangen voor ( minstens ~enmaal per bit )

behalve tijdens de synchronisatiebits waar geen klok bijgemengd wordt.

De derde 0 ( hier wordt de klok wel bijgemengd ) zorgt ervoor dat

de eerste flank na de twee bit waar geen klok bijgemengd is periodiek

optreedt. Hier start n.l.de schuifklokopwekking in de ontvanger Ope

Ret R.F. gedeelte wordt niet besproken want het is wegens tijd

gebrek niet uitgevoerd evenals het R.F. gedeelte van de ontvanger.

Uit fig. 6a blijkt dat de ontvanger is opgebouwd uit een R.F.

gedeelte,een regenerator die van het analoge multiplexe signaal

weer een digitaal multiplex signaal maakt,een klokgeneratie die

uit het digitale mUltiplexe signaal de schuifklok terugwint,

een adresherkenning en een informatieverwerkend gedeelte.

,Er is ook een synchronisatie die aan het begin van een adres

de adresherkenning reset.



De ontvanger is zo eenvoudig gebleven omdat aan de zendkant

het signaal zo opgebouwd is dat met een minimum aan componenten

de klok,het adres en de informatie uit het multiplexe signaal

terug te winnen zijn o Dit is mede te danken aan de gekozen

synchronisatie en het met een"exclusive or"bijmengen van de

zendklok. Dit heeft als nadeel dat de H.F. zender en het H.F.

gedeelte van de ontvanger een tweemaal zo grote bandbreedte

moeten bezitten als voor de gebruikte bitrate bij andere op

lossingen nodig was geweest. Als dezelfde bandbreedte gebruikt

moet worden zal men met dit systeem de bitrate en dus de zend

klokfrequentie moeten halveren. Dit als men van eenvoudige

H.F. gedeeltes van de zender en de ontvanger uitgaat en bij

deze toepassing is dat noodzakelijk.

De in fig. 6a getekende lettertekens di0 de signalen weergeven

kan men ook terug vinden in de blokschema's.

ge



Hoofdstuk 3 De blokschema' s
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In fig. 7a is het blokschema weergegeven van het laagfrequent

zendgedeelte en weI voor ~~n groep informatiebronnen. De klok

generatie bediend de beide groepen en komt in de schakeling

~~nmaal voor. De andere onderdelen van de schakeling zijn voor

de andere groep informatiebronnen identiek. en komen t\,{eemaal

voor.

Aan het begin van de leesperiode begint de teller A die de ~~n uit

512 decoder B stuurt te tellen waardoor de uitgangen van deze decoder

de ingangsschakelingen 1 t.e.mo n/2 aftasten. Deze ingangsschakelingen

accepteren en verwerken de informatie uit de informatiebronnen.

Geeft ~~n van deze ingangsschakelingen via de verzamelschakeling I

aan de besturing C door dat er informatie aanwezig is dan stopt de

besturing de teller A,de stand van de teller wordt parallel overgezet

in het adresregister D?en deze 9 bits worden in serie in het zend

register E geschoven met direct erachter de informatie,6 bit, die

in de desbetreffende ingangssch~~eling opgeslagen waso De stand van

de teller A komt overeen met de binaire code van het nummer van de

ingangsschakeling en wordt als codeadres gebruikt. Als het zend

register met het adres en de informatie van de informatiebron,waarvan

de binaire code van het adres overeenkomt met zmjn nummer,geladen is

dan laat de besturing C de teller A doortellen tot er weer een ingangs

schakeling gevonden is die via verzamelschakeling I doorgeeft dat de

bijbehorende informatiebron informatie aanbiedt. De teller A wordt

dan weer gestopt en de stand van de teller A wordt weer in het adres-



register gezet. het adres en de informatie worden nu·niet in het

zendregister E geschoven voordat er weer een nieuwe leesperiode

voor deze groep informatiebronnen is aangebroken. Per leesperiode

wordt er ~~n adres met bijbehorende informatie in het zendre-

gister E gezet.

Zoals in het voorgaande ( hoofdstuk 2 ) reeds is gesteld wordt

in de schrijfperiode het zendregister leeggeschoven met de

zendschuifklokfrequentie. Bij het signaal wat uit zendregister E

kornt wordt het signaal,wat nit het zendregister van de andere

groep informatiebronnen komt,gevoegd en daarbij wordt met een

II exclusive or 11 de zendklok bijgemengd. Het doel hierva.n staat

ook in hoofdstuk 2 besproken. Bij de eerste twee bits van het

synchronisatiewoord wordt de zendklok dus niet bijgemengd.

De klokgeneratie
~---------------

De klokgenerator geeft de signalen af waarmee de besturing van

de twee groepen en de zendregisters gestuurd worden.

1 De klok voor het aftastmechanisme

2 De zendklok

3 De lees/schrijfperiode signalen



Het blokschema van de ontvanger staat weergegeven in fig.7b
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Uit het door de zender uitgezonden analoge multiplexe signaal S'

wordt met een signaalregenerator het digitale multiplexB:asignaal S"

teruggewonnen. Hieruit wordt in de besturing de schuifpulstreinc{1

de synchronisatie~2 en het signaal voor de adresherkenning~3

gehaald. In het digitale multiplexe signaal S" is zoals in het
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voorgaande reeds is gesteld de klok bijgemengd behalve in twee

van de drie synchronisatiebits. Dit heeft tot gevolg dat tussen

de schuifpulstreinen ook twee bit brede periodes optreden waarin

geen schuifpulsen optreden. Hierop reageert de synchronisatie-

detectie. De synchronisatie geeft een resetpuIs~2 af die het

adresregister A en de SR flip-flop F reset. Voordat een nieuw

adres begint is het adresregister A dus geladen met 0000000000 •

De schuifpulstrein~1 stuurt een teller in de besturing B \ fig. 7 )

waarvan de stand 1010 uitgelezen wordt. Deze uitlezing ~3 activeert de

adresherkenning D en er wordt gekeken of op dat monlent het eigen

adres in het adresregister A staat. Zo ja dan wordt de SR flip-flop

F geset~4 die de poort P1 openzet voor de schuifpulsen ~1 •

De informatie die achter het eigen adres aankomt wordt dan dus in

het informatieregister E gezet ( in serie ) en blijft daar staan

tot weer het eigen adres met nieuwe informatie in het binnenkomende

signaal S' aanwezig is.

Wegens tijdgebrek is de signaalregenerator niet uitgevoerd maar

deze staan in de litteratuur uitvoerig besproken.( 3 )
\



Hoofdstuk 4

De uitvoering.
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4~1 De ~~n uit 512 decoder
~--~-~-------~~------------
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( fig. _,B ) ( 4 )
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fig.' 8

Als aftastinrichting wordt een ~~n uit 512 decoder gebruikt.

Het principe van de schakeling is weergegeven in fig. 8 • Van een

9 bit teiler ( 29=512 ) worden door middel van poortschakelingen

( SN 7442 ) op 512 uitgangen pulsen afgeleid. Elke stand van de

telle~ selecteert ~~n uitgang. Deze uitgang neemt het logische

niveau van ingang D van poortschakeling I aan. Bij deze toepassing

een logische nul. De niet geselecteerde uitgangen blijven hoog.



De ingangsschakeling staat weergegeven in fig. 9
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De ingangen van de bronnen hebben per ingang een parallel laadbaar
~.C--l

schuifregister wat geladen wordt als de Mode Controlr:Lngang van

het schuifregister haog is en wat schuift als·de Mode Control-

ingang van het schuifregister laag is.

Als op punt a van Nor I een logische nul aangeboden wordt ( d.w.z.
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informatie aanwezig ) en uit de ~~n uit 512 decoder wordt deze Nor

afgetast ( dit is een logische nul ) dan geeft punt c een logische

nul af die via de verzamelschakeling I ( fig 6a ) teruggevoerd wordt naar

de besturing. De teller A ( fig 6a ) wordt gestopt en punt b blijft

laag en dus punt cook. Het schuifregister blijft met de klokfrequentie

parallel geladen worden tot op punt d van Nor II een logische nul

aangeboden wordt. De Mode Control van de schuifregisters wordt dan laag

en de schuifregisters worden dan leeggeschoven via Nand III.

Het feit dat de schuifregisters voortdurend geladen worden heeft als

voordeel dat als door een hoge bezetting de transmissie snelheid

relatief laag is en voor het moment van uitzenden nog verandert

de jongste informatie uitgezonden wordt.

Als er informatie aan geboden wordt op het moment dat de :ingangs

schakeling afgetast wordt wordt de informatie zolang de klok hoog

is meteen verwerkt. De informatieregisters nemen informatie op

zolang de klok hoog is en de aftastpuls blijft ook aanwezig als

de klok weer laag wordt. Ook als er informatie aangeboden wordt

als de klok alweer laag is ( de aftastpuls is dan nog aanwezig )

gaat er geen informatie verloren want dan wordt f.f. 1 met geset

en wordt de informatie verwerkt bij de volgende aftasting. F.f. 1

wordt n.l. zoals bij de bespreking van de besturing wordt duide

lijk gemaakt geset op de neergaande flank van de klok. ( zie fig.

11 )

Als er informatie aangeboden wordt .tijdens de neergaande flank van

de klok dan wordt aLs f.f. 1 geset wordt de informatie meteen ver

werkt en als f.f. 1 niet geset wordt wordt de informatie bij de

volgende aftasting verwerkt.
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De logische nul op punt a van Nor I wordt aangeboden door de

informatiebron waarmee deze aangeeft dat er een informatiewoord

van 6 bit aangeboden wordt. Deze logisahe nul moet aanwezig blijven

tot de informatie verwerkt wordt.'

Dit zou bereikt kunnen worden met een SR-flip-flop die gereset

wordt door een mechanisch kontakt wat met de bedieningshandels

verbonden is en die geset wordt door de Mode Control puIs.
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4.3 De verzamelschakeling

\

,

Een logische nul op een van de 512 ingangen van deze verzamelschakeling

heeft een logische ~~n als gevolg aan de uitgang.De functie is dust

- --+ a 3 +••••••••••••••• + a 510 + a 511

Deze schakeling komt in iedere helft twee maal voor.Eenmaal om de

informatie uit de 512 schuifregisters te verzamelen en eenmaal om

het al dan niet aanwezig zijn van informatie naar de besturing door '

te geven. (zie. fig 6a )

De schakeling is opgebouwd met 8N 7430 8 input Nands en 8M 7404

Hex inverters.'
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4 '.4 De besturing.'
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De besturing (zie fig 11 )

Als een afgetaste ingangsschakeling via de verzamelschakeling II

terugrapporteert dat er daar informatie aanwezig is wordt f.f.1

geset op de achterflank van de klok.Dit wordt bereikt met de

schakeling van fig.12

2,l k

a.

fig. 12a

signaal a

klok
1(.1 .

A~"';.. :"~_

.---' ......~

,
I . _ • _ . ~~

···.liriei.."f;jjrlWoi~~~ ..I:.y#,;.ii~..4iO\.UM1.4j~'iI¥l..l&,flltdliiillliii

fig 12 b (tijdbasis 1 I-Lsec/cm)

Dit heeft tot doel dat als er door versahil in looptijden in de

Mm uit 512 decoder "spikes" ontstaan deze niet het setten van

f.f.1 kunnen veroorzaken,daar de tellers SN 74196 op de opgaande

flank. van de klok schakelen en eventuele "spikes" direct na de

opgaande flank. zullen optreden.

Door het setten van f.f.1 wordt de teller gestopt die de ~~n uit

512 decoder stuurt en deze stopt dus in die stand waarvan de

binaire code overeenkomt met het nummer van de informatiebron.
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Deze stand wordt als codeadres gebruikt en het adresregister

wordt met dit adres parallel geladen.Dit wordt bereikt met de

schakeling van fig.13

-
fA. i

s,..
...:...~ u<1"1. "'V'"\e..\ "(.\, ....'-.l':""9 :.r:

v_ 'P""--\ A v_ -t,~. \2..
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+

b
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fig. 13a
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( tijdbasis 1l'sec/schaaldeel)

signalen op:

Uitgang f.f.1

punt a

punt b

punt c

fig. 13 b
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4ls f.f.1 geset wordt doordat via verzamelschakeling I wordt gerap

porteerd ( logische een ) dat in ~~n van de ingangsschakelingen

informatie klaarstaat dan wordt ingang a van And I hoog en daar

f.f.' 5 in de clearstand staat ~omt er op de klokingang van f.f. 5

een klokpuL~ terecht die de flip-flop doet omslaan. Daardoor wordt

de And I geblokkeerd zodat de schakeling ~~n klokpuls afgeeft. ( a )

Deze puls wordt vertraagd met behulp van de twee inverters en een in

tegrerend netwerk(b).De vertraagde en de nietvertraagde puls worden

opgeteld met Nor II • ( c )

De neergaande flank van puls c treedt dnor de vertraging in Nor II

en inverter III ongeveer 50 nsec later op dan die van puls b •

De Mode Control van de drie adresschuifregisters wordt hoog ( c )

daarna komt op klokingang twee puls b waardoor de~schuifregi6ters

parallel geladen worden.

Door de 50 nsec vertraging wordt de Mode Control 50 nsec later

laag dan klokingang twee. Dit is een vereiste daar de Mode Control

langer hoog moet zijn aL~ de laadpuls ( b ) aanwezig is.

In fig 13b zijn de pulsen a,b,en c weergegeven



Ala f.f.1 geset wordt, wordt daarmee tevens de in fig.14

weergegeven schakeling in werking gezet.

23

!u ~ j1VM'1{ f-t.y\oc:k.

"'.... cl.(.(~ h~\~t.

fig. 14

Deze schake ling genereert de schuifpulsen voor het adresregister

en de pUlsen waarmee de teller gestuurd wordt, die er voor zorgt

dat het juiste aantal schuifpulsen gegenereerd worden. De eerste

klokpuls die na het setten van f.f.1 optreedt wordt gebruikt om

f.f.4 te setten.Omdat de JK-flip-flop als trigger flip-flop

geschakeld is verandert hij van stand op de achterflank van de

eerste puIs zodat de eerste puls niet gegenereerd wordt.Dit is de

bedoeling want de eerste puIs wordt gebruikt om het adresregister

parallel te laden.De hele schakeling kani aIleen werken als f;f.3

in de clearstand staat en dit wordt bereikt door de opgaande



flank van de schrijfperiode van de andere helft.Op deze wijze

wordt er per leesperiode slechts een ingangsschakeling met

informatie verwerkt.Zoals in het voorgaande is gesteld sturen

de schuifpulsen een teller die door uitlezing van de standen

1001 en 1111 er voor z?rgt dat het adresregister neGen schuif

pulsen'aangeboden krijgt en dat er een resetsignaal na vijftien

schuifpulsen optreedt. De schakeling die co.t realiseert staat

weergegeven in fig. 15.

A

(.1

RcH.T

fig" 15

De teller is eenllripple through"teller met master slave flip-flops

die schakelt op de achterflank van de telpuls. Door de doorloop

tijd van deze teller;' van de SN 7420 en··..:di.e van de twee inverters

komt de rcsetpuls ongeveer 150 nsec. na de neergaande flank van de

klok.Dit is nodig daar de resetpuls dan optreedt na de setpulsen.

( zie fig. 16 ) ~ta negen pulsen wordt f.f.2 geset zodat er dan geen

schuifpulsen meer, op het adresregister terechtkomen.Aan de uitgangen

van de SN 7420's komen in deze schakeli;ng geen "spikes" voor waar-

mee de f.f.2 geset of de hele scrutlceling gereset zou worden voordat

de stand van de teller bereikt wordt die de SN 7420's moeten uitlezen.
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SN 7420 nr 1 leest de stand 1001 uit en als de teJ.ler telt van

0000 tot 1001 komt er geen overgangstoestand voor die 1001 is.

Als de teller telt van 0000 tot 1111 komt er geen overgangs-

t.oestand voor die 1111 is. Na de stand 1001 komen er weI "spikes" voor

aan de uitgang van SN 7420 nr 1 maar dan is f.f.2 al geset en hij

wordt pas gecleard bij de stand 1111';

resetpuls

setpulsen
. ~ ) ."--;"'''T>- .........._I:"~ .~.... ,.,.~.""• ....., ._

·:~lilillaiiiilll;lIIi_Iil!/lI!~"_lIJ~iii ..",....t.:i","j;w"-";;,,,,,,""..lfi,'."'"''''lo,''''''~llij,,,,,,~I#"""',,.~~ ( tij dbasia 1 r-sec/sch:
aee.

fig. 16
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Het zendregister staat weergegeven in fig. 17

Aan het begin van de leesperiode wordt schuifregister 1 van de

5 Bchuifregisters geladen met 0001.' Zoals bij de bespreking van

de synchronisatie ( zie bIz ) reeds is gesteld is de 1 de meest

significante bit van het adres en zijn de drie bit 000 de synchronisatiE

Bij de tweede groep informatiebronnen wordt dit schuifregister

dus geladen met 0000 .Het laden geschiedt ala in fig. 13a •

De 000 synchronisatie komt dus voor ieder uitgezonden woord te

ataan.

Het schuifsignaal waarmee het adres en de informatie in het gehele

schuifregister ( 1,2,3,4,5 ) wordt geschoven en waarmee het adres,

de informatie en de synchronisatiebits uit het schuifregister

wordt geschoven is geinverteerd door inverter I omdat deze schuif-

registers op de neergaande flank schuiven. Aangezien het zendwoord

direct na het begin van de schrijfperiode uit de schuifregisters

-4geschoven moet worden en het schuiven om de 0,5.10 Sec plaats moet

vinden is dit zo uitgevoerd .op ,deze wijze wordt de bitrate door

de klok van 20 kHz bepaald. Zou de schuifpulstrein niet geinverteerd

worden dan zou de eerste neergaande flank ( waarop geschoven wordt )

0,25.10-4sec na het begin van de schrijfperiode optreden zodat de

-4 -4eerste bit van het signaal geen 0,5.10 sec maar 0,25.10 sec zou

-4 -4duren en de laatste bit 0,75.10 sec .Om de eerste bit 6,5.10 sec

aangeboden te krijgen moet men de uitgang van het zendregister ~~n

flip-flop verder kiezen dan die waar de eerste bit van het zend-

woord staat omdat op de eerste neergaande flank die gelijktijdig

optreedt met het begin van de schrijfperiode al geschoven wordt.

Het inschuiven van de informatie is geen probleem daar de informatie

op de schuifingang van het schuifregister aanwezig is voor de neer-

gaande flank van de geinverteerde schuifpuls optreedt ( zie fig.18 )

De schuifregisters zijn opgebouwd ui~ master-slave RS flip-flops

die informatie opnemen als de klok-ingang hoog is en dit is tussen

de schuifpulsen altijd ZOe
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De vertraging van het 20 kHz signaal is nodig om aan het einde

van de schrij fperiode', die iets vertraagd is, geen "spike" te

laten optreden.Het uitgangssignaal en de schuifpulstrein staan

afgebeeld in fig. 19.

ingangsignaal

schuifpulstrein

,,~

, . , .' .. ::.
:~;~~Ul~loilit1~~~~~_~"~~.od~~.!!l~~J.j,~UidD~ft4~~~Pili~~~h,,:;~li~

fig. 18 (tijdbasis 2 jJ-sec/schaaldeel)

..
F;~m~~'t:'f"!il1~~~~~~lCf~~~~'f"t!lif~;t1!:f~::-~'!f,!~~~-W~~-~"~~~~~~~~"~'~~'-':~;1~

. -.

uitgangssignaal S.

totale schuifpuls
trein

fig; 19 (tijdbasis 0,5 msec/schaaldeel )

Bovenstaande figuren zijn gemaakt met een vereenvoudigt systeem

met een adresbreedte van 7 bit'..



4.6 De kIokgeneratie

2.0 \(.\-\1
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fig.! 20

Het schema spreekt voor zichzelf.De twee4 bit tellers gemerk~ met *
\

zijn als 19 deler geschakeld.Hieruit wordt ook de stand 11110 uit-

gelezen waarmee de flip-flop 7 geset wordt.Op deze wijze wordt

bereikt dat er van het synchronisatiewoord 000 de eerste twee bit

geen 20 kHz klok bijgemengd wordt.Bij de rest van het signaal
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gebeurt dit wel omdat in de ontvanger dan de schuifklok op

eenvoudige wijze terug te winnen is.' Bij de laatste bit van het

synchronisatiewoord wordt de klok wel bijgemengd. Dit heeft tot

gevolg dat de eerste opgaande flank na de synchronisatiepauze

altijd op hetzelfde tijdstip na deze pauze optreedt. Op deze

eerste flank reageert namenlijk de schuifklokgeneratie in de

ontvanger en dUB begint deze altijd op hetzelfde tijdstip na de

synchronisatiepauze.Het op deze wijze opgebouwde zendsignaal

staat weergegeven in fig. 21'.' De liok wordt geinverteerd bij-

gemengd om de eerste opgaande flank na de synchronisatiepauze

op het juiste moment te laten optreden.

~.. ".'

<'~I''}
~t

)t"
"t'"", /, ... ,.'",,': ~.~;;7 ....~.:)

'[";3

.0 :.,v

UitgangssignaaJ.
flip-flop 7

Multiplex zend
signaal

,~.
; ~.

~,,~w=t"_};blf!lOl~~~~ii.h~~~;',;thi!~IIU~;'cl;oll~iAGj..~:;t;,"~"'4:,~~.6J,....~~i&#Jl~~~MSi.tli~i3

fig.' 21 ( tijdbasis 0,2 msec/schaaldeel )

»e klok die de aftastinrichting stuurt is gekozen op 640 kHz want

om alle informatiebronnen tekunnen aftasten in ~~n leesperiode moet

de aftastfrequentie minimaal 51~:~;15 103 Hz zijn. Er zijn n.l.

512 telpulsen nodig om de ~~n uit 512 decoder in zijn oorspronkelijke

stand te krijgen 15 schuifpulsen om het zendregister te laden en

~~n om het adres in het adresregister te zetten. Er is voor 640 KHz

gekozen omdat hieruit door een eenvoudige deling de 20 kHz klok te

verkrijgen is
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Hoofdstuk 5-----------

5.1.1 De schuifpulstreingeneratie ( 6 )

18k
f.f.1

14 ¥ of

S"(fig.7)~ 0 rl ~bOr:r
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fig. 23

".,"

binnenkomend digitaal
signaal

gegenereerde
< schuifpulstrein

..

fig; 24 (tijdbasis 0,2 msec/schaaldeel )
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De edge triggered D flip-flop 1 in fig 23 geeft op elke positive

flank in het signaal B" een neergaande flank op de Quitgqng af

en f.f.2 op elke negatieve flame. Deze flalliten triggeren de one

shot f.f.3 waardoor~5 de flip-flops 1 en 2 cleart en de ingang

van de one shot f.fo3 blokkeert. Daar de houdtijd van de one shot

f.f.3 3/4 dutycycle van de 20 kHz schuifklok is (O,375.10-4sec)

en er altijd op 0,5.10-4sec van de vorige flank een nieuwe flank

optreedt ontstaat er een schuifpulstrein~1 met een d~tycycle

van ~/4. De eerste flank na de pauze in de klok is periodiek

omdat de derde bit van het synchronisatiewoord een ° is en op

dat moment de geinverteerde klok bijgemengd is. De schuifpuls

trein~1 begint dus altijd op dezelfde tijdsafstand van de pauze

~~~:~_~~_~z~~~~~~~~~~~~
z 0..12

Resetpuls 0( 2

Schuifpulstrein C(1

fig.25

(tidbasis 0,2 msec/
schaaldeel)
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In de sch~~eling die is weergegeven in fig. 24 wordt gebruik

gemaakt van het feit dat tussen de synchronisatiebits geen

overgangen optreden omdat de 20 kHz zendklok er niet bijge

mengd is. Er treden dan in de schuifpulstrein OC 1 gedurende

112,5 rsec ook geen overgangen Ope In deze tijd kan de teller

T3 tot 3 tellen als deze gestuurd wordt met een klok van 33 kHz,

die opgewekt wordt met.behulp va~ de inverters I en II, Als de

schuifpulstrein ~1 de teller T3 reset dan wordt er aIleen in

de 112,5 ~sec durende'pauze tot 3 geteld. Tussen de schuif

pUlsen van de schuifpulstrein~1 kan ook geteld worden maar

voordat de stand 11 ( 3 ) bereikt is is de teller T3 door de

schuifpulstrein reeds gereset. De stand 11 wordt uitgelezen

door Nand N en de puIs die deze nand afgeeft wordt als reset

puIs ~2 gebruikt. ( voor tijdsdiagram zie fig. 25 )

Het feit dat de 33 kHz klokgenerator niet synchroon loopt

heeft als gevolg dat de resetpuls niet iedere schuifcyclus

op hetzelfde tijdstip na de pauze optreedt. De breedte varieert

ook. Dit doet aan de werking van de schakeling niets af daar

in de pauze het systeem toch in l~st is. De reset puIs is in

ieder geval geweest voor een nieuwe schuifcyclus begint.

De breedte van de resetpuls ~2 varieert van 22,5 ~sec tot

30 psec.

33
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fig. 27 ( tijdbasis 0,2 msec/ schaa.ldeei·)

In de in fig.26 weergegeven schakeling stuurt de schuifpulstrein ~

een synchrone teller ( SN 74193 ) waaruit de stand 1010 uitgelezen

wordt. De nand N
3

( SN7420 ) geeft een puls at met een breedte

van 0,5.10-4 sec. Met behulp van de one shot ( SN 9601 ) wordt deze

breedte verkleind tot 10 fsec. om geen spikes te laten optreden in



de adresherkenning.

35

~r;J.\+~Q,.\

~ .....\T ~ ,,112'(

~\.9"'~ ,
S"

" ....... \"o\.!
·Lnl ......~, I+t'"

{L~ ~1

fig. 28

De SN 74164 is een acht bit schuifregister wat op de opgaande flank

van het schuifsignaal schuift.Aangezien op de neergaande flanken

van de schuifpulstrein geschove.n moet worden omdat dan het oorspronke-

lijke signaal in hat digitale mutiplaxe:signaal aanwezig is en wel in

positieve vorm, wordt de schuifpulstrein geinverteerd aan de klok

1ngang van de schuifregisters aangeboden.
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het digitale multiplexe
signaal S"

de oorspronkelijke informatie
en het adres

adres:1 01 0000

inf.: 101010

fig. 29 ( tijdbasis 0,2 msec/schaaldeel )

In fig. 29 wordt het digitale multiplexe signaal en de hieruit

teruggewonnen oorsprontelijke informatie weergegeven.

A~S op het moment dat de adresherkenning geactiveerd wordt het eigen

adres in het adresregister staat ( in fig. 28 adres 1111111111 )

dan wordt de RS flip-flop,opgebouwd uit twee nands N
1

en N
2

geset en wordt de uitgang "naar M.G." laag. 0( t

5~3 Het informatieregister--------------------------

I
- ,
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.. -llf 1r I-- t'11 r
y

.
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fig.' 30 Het informatieregister

Als de f.f (fig 28r ges~t,wordt wordt de Mode Control van de SN 7495's

laa~~~bwordt er op de neergaande flanken van de schuifpulstrein

de na het adres komende informatie ingeschoven. Aangezien er bij de
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schuifpulstrein ~~n neergaande f~c teveel optreedt komt de informatie

~~n flip-flop verder te staan in het schuifregister.

f'!""""' "~,,,,,-,,,:p,,,,,,","",,,,'" """"" ~'W"'i¥~\!;""Pi"'~:;:"'l'I~';I'!'$~:;;~"¥"'''' ,

L.
Mode Control Signaal

ingeschoven informatie

in f • : 1 01 01 0

fig. 31 ( tijdbasis 0,2 msec/schaaldeel )

De informatie blijft staan en wordt als er nieuwe infmrmatie

ingeschoven wordt automatisch gepoetst door het inschuiven van

de nieuwe informatie. Tijdens het jnschuiven van de nieuwe in-

formatie moet de uitlezing geblokkeert worden bij systemen die

zeer snel op de informatieveranderingen reageren.'
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Hoofdstuk 6-----------
Conclusie

Het TDMA systeem is ontworpen om als afstandbesturing voor

modellen ( vliegtuigen,boten en auto's) gebruikt te kunnen worden

Als er vanuitgegaan wordt dat ieder model ongeveer vier functies

nodig heeft om bestuurd te worden kan men met dit systeem 250

modellen tegelijk besturen.De modellen blijven binnen gezichtsbereik.

Als aIle functies gemiddeld ~enmaal per seconde bediend worden

wordt aIle informatie verzonden. Het transmissiekanaal heeft n.l.
3

een capaciteit van 2~910 woorden/sec = 1052,6 woorden/sec.

Zodra er meer dan 1052 informatiewoorden per seconde aangeboden

worden kan het systeem het aanbod niet meer aan en komen aIle

informatieregisters aan de zendkant vol te staan zodat de transmissie-

snelheid sterk afneemt. AIle informatiebronnen worden nog weI afgetast

maar omdat ieder informatieregister informatie bevat wordt de gemid-

delde tijd voordat de informatie verzonden is 0,475 sec. Er gaat dan

informatie verloren van die informatiebronnen die per keer dat zij

afgetast worden meer dan ~~n informatiewoord aanbieden. Als er minder

dan 1052 woorden/sec aangeboden worden b.v. 1 per maec dan is die bron

de enige die op dat moment informatie aanbiedt. Aangezien in die ene

msec aIle informatiebronnen afgetast worden ( 1 leesperiode = 0,95 msec

wordt deze informatie meteen verwerkt. De tijdsduur van verwerking

ligt dan in de grootteorde van 2 msec ( 1:leesper. + 1 schrijfper. )

Bieden in deze situatie 10 bronnen in dezelfde leesperiode informatie

aan ( de~kans dat dmt gebeurt is als we er vanuit gaan dat de informa-

tieaanbiedingen een kansverdeling hebben die overeenkomt met een

Poisson-verdeling kleiner dan 10-1% ) dan wordt de verwerkingstijd

groter maar gemiddeld toch nog slechts ongeveer 10 msec.
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Daar het gemidelde aanbod lager ~igt dan 1000 woorden per seconde

wor~t aIle informatie verwerkt behalve als van e~n van de informatie-

bronnen voordat de klaarstaande informatie verwerkt is de informatie

zou veranderen.Dit zal in deze situatie vrijwel nooit voorkomen omdat

de reactie-tijd van de bedienende persoon en van het bedienende

mechanische systeem in de modellen in de grootteorde van O,r, sec. ligt.

De informatie verroldert dus niet sneller dan e~nmaal per 0,2 sec,

behalve in de gevallen dat de bestuurder een foutieve opdracht heeft

gegeven en deze corrigeert voordat het mechanische systeem gereageert

heeft.De reactietijd van de bestuurder ligt in de grootteorde van

0,2 sec, dus de informatie kan dan in 0,2 sec veranderen •

Aangezien niet aIle functies van de modellen continu bediend worden

(dat wil hier zeggen iedere 0,7 sec.) zullen er in werkelijkheid niet

meer dan 1000 woorden per seconde aangeboden worden. Het maximale

. 1000
aanbod ~s n.l. 0,7 = 1428,5 woorden per seconde.

Het systeem zal in. de praktijk aanzienlijk kleiner opgezet kunnen

worden want er zal nooit met 250 modellen tegelijk gevlogen,gevaren of

gereden worden. Bij dit kleinere systeem zal als we bijvoorbeeld

uitgaan van 128 informatiebronnen ( d.i. 32 modellen ) geen verzadiging

kunnen optreden want deze treedt pas op als de informatiebronnen meer

dan eenmaal per 0,12 sec. informatie aanbieden. De reactietijd van de

bestuurders is al groter.

Het systeem zal in de praktijk dus zeker bruikbaar zijn. Er is al~een

de moeilijY~eid dat de ontvangers toch nog relatief groot zijnrzodat

het systeem niet gebruikt zal kunnen worden bij kleine modellen.
(

Voor de gebruikte circuits zal om de energie-consumptie laag te houden

de Low Power uitvoering gekozen moeten worden.



In het voorgaande is uitgegaan van een bitrate van 20 kbit/sec. en

dit vereist zoals het systeem nu opgebouwd is een bandbreedte

van 40 kHz. Als er slechts een bandbreedte Van 20 kHz is toe

gestaan dan moet er van een bitrate uitgegaan worden die kleiner

of gelijk is aan 10 kbit/sec 0 Het systeem kan dan nog slechts

maximaal 500 functies bedienen. Dit betekent altijd nog ~25

modellen die tegelijk bestuurd kunnen worden.

Om het systeem operationeel te krijgen zal een H.F. gedeelte

voor de zender en de ontvanger gebouwd moeten worden met de

toegestane bandbreedte en de bitrate zal hieraan moeten worden

aangepast. Voor Nederland is de toegestane bandbreedte 20 kHz o

Ook zal een bedieningspaneel ontworpen moeten worden wat de

informatie afgeeft in woorden van 6 bit. Aan de ontvangkant

moeten deze 6 bits in een mechanische bedieningsopdracht ver

taald worden. Het bedieningspaneel moet ook een bit afgeven

waarmee aangegeven wordt of er informatie aangeboden wordt

ja of nee.



LITTERATUUR

1 ICC 73 June 11-13 8-1

IEEE transactions Comm. April 1971 nr 2 page 196

2 Mc Graw and Hill Lectures on commm1ication systems theory
page 442

3 Signetics Lineaire Integrierte Schaltungen

4 Fairchild Logic Book book two

5 Bell Syst. Tech. Journal Jan. 1961

6 Electronic Design August 3 1972

40



Bij het bouwen van de proefschakeling is om het eenvoudig te

houden uitgegaan van 128 adressen met een woordbreedte van 7

bit en is van de zender een helft en de klokgeneratie uitgevoerd.

In de hierna volgende bedradingsschema's is de uitvoering van

de proefschakeling ( zender en ontvanger ) weergegeven.
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Bedradingsschema besturing
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Bedradingsschema klokgeneratie---------------- -------------

fig. 36
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Bedradingsschema ontvanger---------------- ---------
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