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I. INLEIDING.

1.1. Aan1eiding tot deze opdracht.

In het dietrictebureau van de rijkepolitie te Eindhoven moe

ten rege1matig alarmberichten zo enel mogelijk doorgegeven

worden aan een aantal omliggende groepsbureaue. Daar deze

in het a1gemeen niet uitgerust zijn met een radio- of telex

instal1atie moet dit via het openbare telefoonnet geschieden.

Op het ogenblik gebeurt dit ale voIgt:

Een telefonist op het districtsbureau belt aIle groepebureaue

afzonder1ijk op en epreekt het bericht op dicteersnelheid uit

teneinde de ontvanger de gelegenheid te geven aIle details te

noteren om verminking door mondelinge overdracht aan collega'e

te voorkomen.

Vooral, wanneer een groot aantal groepsbureaus bereikt moet

worden is aeza methode zeer tijdrovend en arbeidsinteneief.

Daarom zou een v3rbetering in deze procedure gewenst zijn.
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1.2. Mogelijke oplossing.

Doorgaans is het steeds dezelfde serie groepsbureaus, die

afgebeld moet worden. Dit schept de mogelijkheid de procedure

geheel of gedeeltelijk te automatiseren.

Het zou al een verbetering zijn, wanneer de groepsbureaus

voorzien zijn van een taperecorder om het bericht op te nemen.

De dicteerenelheid bij het overbrengen van het bericht is dan

niet meer vereist, maar het nadeel blijft, dat elk telefoon

toestel voortdurend bemand dient te zijn.

Gedacht wordt nu aan een systeem, dat als voIgt werkt :

Op het dietrictebureau worden een automaat en een tweetal

cassetterecorders geplaatst. Komt nu een alarmbericht binnen,

dan neemt de telefonist dit over op een recorder. Na het einde

van dit bericht spoelt hij de band terug en plaatst de casset

te in de recorder van de automaat. Deze automaat bevat een

semi-perman~nt geheugen, waarin een 20-tal telefoonnnmmers

geprogrammeerd t -f;aan. Deze kunnen met de hand in de urgentie

volgorde geplaatst worden. Na het indrukken van de startknop

kiest de automaat de nummers in groepen van b.v. vier,

controleert met een toonsignaleringssysteem of hij de juiste

nummers heeft gekozen, start de recorder en zendt het bericht

over vier lijnen parallel uit.

Op elk groepsbureau staat ook een taperecorder met signalerings

apparatuur. Kr1jgt deze een oproep van de automaat, dan zendt

hij een eignaal terug, start bij opvraag de recorder en seint

na afloop of het bericht correct ontvangen is.

Aan het eind van de procedure kan op de automaat afgelezen

worden welke posten bereikt zijn.
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2. REALlSERING V.A:N DE AUTOMAAT.

2.1. De globale opzet.

01' pagina 2 van de bijlage zie:n we een blokdiagram van de

automaat. Voor elke abonnee is een aparte schakeling opge

nomen, die de specifieke informatie van die abonnee bevat.

Dit abonneecircuit bestaat uit een read-only store, waarin

het net- en abonneenummer geprogrammeerd staan enbovendien

een aantal flip-flops, die de toestand van die abonnee aan

geven.

Door een scanner worden aIle circuits afgetast. De vier meest

urgente abonnees worden dan via een crossbarschakelaar met

vier identieke schakelingen doorverbonden. De keuze is hier

01' vier gevallen en hangt af van het aantal beschikbare tele

f'oonlijnen.

Deze lijnapparaturen vragen uit het abonneegeheugen het tele

foonnummer o~~ kiezen dit, controleren of het correcte nummer

gekozen is, gaan lia of de ontvanger gereed ie om het bericht

op te nemen en geven het resultaat door aan de synchronisatie

in de centrale apparatuur. Deze controleert de toestand van de

lijnapparatuur en start al dan niet de recorder. Bovendien

bepaalt deze centrale apparatuur de macro-structuur van de

gehele procedure.

Het verloop hiervan zien we op pagina 3 van de bijlage.

Uiteraard zijn er nog andere oplossingen mogelijk.

Zo waren in het relaisontwerp, waarbij nog geen crossbar

schakelaar toegepast kon worden, vier volledig onafhankelijke

parallel werkende systemen gepland, die pas aan het einde van

de procedure gekoppeld werden.
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De 20 abonnees waren in vier groepen van vijf verdeeld,

die elk door een systeem afgewerkt werden. Doet zich hier

echter een storing voor, dan zijn vijf abonnees zander maer

uitgeschakeld.

Een andere mogelijkheid is de abonnee-informatie op een tape

recorder op te nemen, zoals dit in een automatische nummer

kiezer van Ericsson wordt toegepast. We hebben dan echter

vier extra datarecorders nodig met een dure sturingsschake

ling, terwijl de accesstijd aanzienlijk vergroot wordt.

Ook andere typen geheugens vereisen zoveel elektronica, dat

zij wat betreft de totale kosten veel hoger uitkomen dan

het hier gekozen ontwerp.
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2.2. De keuze van de logika.

In de afstudeeropdracht was verme1d, dat de automaat in prin

cipe uitgevoerd moest worden met draadveerre1aie. In eerate

opzet ben ik dan ook begonnen met een ontwerp, waarbij uit

sluitend re1ais gebruikt werden. Toen dit echter nagenoeg vo1

tooid was, b1eek de automaat een dermate omvangrijk gehee1 te

worden, dat van een betrouwbare rea1isering nauwe1ijke sprake

kon zijn. Wanneer 250 re1ais met ieder ongeveer 6 contacten

zonder speciale voorzorgen gebruikt worden, vraagt dit naar

moeilijkheden. Bovendien waren er geen draaikiezers beechik

baar, zodat ook tellers en ecanners met norma1e re1aie uit

gevoerd moeaten worden. Hazards kunnen dan grote prob1emen

op1everen. Ook op het punt van onderhoud ligt de situatie

bij re1ais ongunatig.

De bovenataande bezwaren tegen het gebruik van re1aia waren

voldoende om over te gaan tot een onderzoek naar andere,

voor deze toepassing meer betrouwbare schake1e1ementen.

Hiervoor kwamen in aanmerking :

1) Norbits.

2) Circuit-blocks.

3) Integrated circuitB.

Om hieruit een keuze te maken, kunnen a~anke1ijk van de orn

atandigheden, waarin de ontwerper en het ontwerp ze1f verkeren,

verschi11ende maatataven aange1egd worden. Een overzicht

vinden we op pagina 4 van de bij1age.

Op het stoorniveau na komen de I.C.'a hier zeer goed af,ter

wijl de circuitblocks door hun hoge prijs zonder meer afval1en.

De Norbits hebben het nadeel, dat slechts een module, bestaande
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uit twee nor-poor ten met ieder vier ingangen, beschikbaar

is. Hierdoor worden veel ingangen niet gebruikt, zodat de

prijs per ingang geen correots maatstaf meer is. Trigger

flip-flops en J-K flip-flops zijn niet in het programma op-

genomen, waardoor aoherente tellers e.d. slechts ten koste van

veel materiaal te maken zijn. Wat dit betreft zijn de mogelijk

heden met geintegreerde circuits aanzienlijk groter. De yraag

is aIleen, of bij deze elementen het toelaatbare stoorniveau

voldoende hoog is om een betrouwbare samenwerkingmet elek

tromagnetische schakelaars (crossbarschakelaar) te waarborgen.

Deze factor speelde dan ook een belangrijke rol bij de keuze

uit de verschillende min of meer gangbare typen.

Op pagina 4 van de bijlage vinden we een overzicht van de be

langrijksta eigenschappen. Hieruit blijkt, dat de MHTL-serie

verreweg de grootste stoormarge heaft. Toen echter bleek, dat

de levertijd hiervan ongeveer drie maanden zou gaan bedragen,

was het zinvol om na te gaan, of een t,ype, dat in voorraad

was, gebruikt kon~orden. Hier kwam de Fe-serie van Philips

voor in aanmerking. Bovendien ligt de prijs iets gunstiger

en zijn speciale functies als een vijf bit oomparator, een

vier bit naar tien etan~en deoorder e.d. in het programma op-

genomen.

Het is nagenoeg onmogelijk om de eventueel optredende stoor-
;

signalen varl te voren te berekenen. De enige methode is op

het ogenblik om een gedeelte van de schakeling te bouwen en

in de praktijk na te gaan of eventueel kunstmatig veroorzaakte

stoorsignalen de werking niet beinvloeden. Dit systeem is ook



- 9 -

hier toegepaet en toen bleek, dat ook de erget denkbare

storingsbron op de afdeling (een niet ontetoorde ~obn) de

gang van zaken niet verstoorde werd beeloten om met deze eerie

door te gaan.



- 10 -

2.3. Het abonneecircuit.

Deze schakeling bevat alle gegevens, die specifiek voor de

abonnee zijn en wel :

a). Het telefoonnummer.

b). De abonnee moet opgeroepen worden.

c). De abonnee is wel opgeroepen, maar de verbinding is niet

tot stand gekomen.

d). Het bericht is correct verzonden.

De informatie onder punt a) is semi-permanent, zodat dit ge

deelte van het circuit de vorm heeft van een read-only store.

De andere gegevens veranderen tijdens de procedure en kunnen

daarom het beste worden gerepresenteerd met bistabiele scha

kelelementen.

Het is wenselijk, dat het abonneecircuit universeel is en in

principe iader mogelijk telefoonnummer kan bevatten zonder

ingrijpende wijz~f!ingen. In Nederland zijn tien cijfers voor

netnummer en abonneenummer voldoende. Met de signaleringen

"wacht op kiestoon" en "nummer gekozen" geeft dit maximaal

13 inputs en 12 outputs, zodat hiervoor een vier bit binaire

code kan volstaan.

De opvraag naar informatie geschiedt dus met een vier bit

ingangssignaal, waarna het abonneecircuit deze geeft met een

s1gnaal van de dezelfde vorm. Ale code-omzetter gebruiken we

een 4x16 diodematrix. Bij het uitcoderen van het ingangssignaal,

zijn verschillende oplossingen mogelijk. De twee belangrijkste

zien we als volledig ui tgewerkt o·ntwerp op pagina 5 en 6

van de bijlage.
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Omdat het abonneecircuit in 20-voud uitgevoerd moet worden,

zijn de totale kosten belangrijk. Daze zijn voor het eerate

circuit 10% hoger dan het tweede ontwerp, hoewel men op het

eerate gezicht het omgekeerde zou verwach~en. Hieruit blijkt

wel weer, dat het b1jzonder moeilijk is om algemene richtlijnen

op te stellen voor het minimaliseren van de kosten van een

schakeling.

In de diodematr1x zijn (goedkope) germanium typen gebruikt.

Deze hebben in de doorlaatrichting een bijzonder lage junction

spanning. Dit is belangrijk, amdat deze spanning het toelaat~

bare stoorniveau in ongunstige zin beinvloedt.

Daar de circuits slechta in de lage (nu1) stand stroom trekken,

behoeven we alleen die uitgangen, waarop een nulniveau gewenst

is, met een diode aan een poort te hangen. De andere liggen

normaal al aan de plue 6 volt via een weerstand.

Om aan te gev6D in welke toestand de betreffende abonnee zich

bevindt, zijn drie ('lip-flops toegevoegd :

a). "Nog te kiezen".

Deze wordt aan het begin van de prooedure geset, wanneer de

operateur beeluit, dat deze abonnee opgeroepen moet worden.

Slechts wanneer het ber1cht correct verzonden is, blijft

deze in de nulstand staan.

b). "Nummer be ze t" •

"Deze flip-flop wordt in de een-stand gezet, wanneer het nummer

bezet ie, geen kieetoon wordt ontvangen of wanneer de antwoord-

code van de ontvanger uitblij~t.
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c) .. "Hummer afgewerkt".
• d / /Wanneer het bericht goed verzonden is, komt deze 1n e een-

stand en wordt deze abonnee verder niet meer opgeroepen.

De stand van deze drie flip-flops is met indicatielampjes

op het bedieningspaneel aangegeven, zodat de operateur een

duidelijk overzicht heeft van de vorderingen van de procedure.

De abonneecircuits zijn uitgevoerd als printed-circuits en

ondergebracht in een plug-in kast. Om een nieuw telefoon

nummer in te stellen kan dan binnen enkele minuten een print

vervangen worden.

In daze opzet is het mogelijk om ieder w1llekeurig lokaal of

interlokaal telefoonnummer te bellen, voorzover het aantal

cijfers van het netnummer en abonneenummer tezamen niet meer

dan tien bedraagt.
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2.4. De sturing van de crossbarschake1aar.

Men zou kunnen ver~chten, dat de koppe1ing van geintegreerde

circuite aan e1ektromechanische schake1aars moei1ijkheden kan

op1everen. Wanneer echter bepaa1de voorzorgen in acht genomen

worden, va1t dit in de praktijk erg mee.

Door de aard van de schake1ing 1everen deze gelntegreerde

circuits a11een stroom, wanneer zij in de nul-stand staan.

Zij "trekken" ale het ware een punt om1aag en kunnen hierbij

±10 mAe 1everen. Hiermee kunnen we in het a1gemeen geen re1aie

sturen. Daarom werd een drivertrap ontworpen, die bij open

ingang door een voorspanning in verzadiging gaat en zo het

re1ais, dat in de co11ectorketen opgenomen is aanspreekt.

Wordt een Fe-element, dat in de nul-stand staat, voorgeschakeld,

dan gaat de ,transistor dicht en va1t het relais are Zo kunnen

re1aie gestuurd worden tot een maxima1e stroom van !100 mAe

bij een spanning -'ran 30 volt, wat ruim vo1doende was voor de

houdmagneten van de croesbarschake1aar. De se1ektiemagneten

vereisten echter 250 mAe bij 8 volt. Daarom moet een tweede

trap met een powertraneistor toegevoegd worden (zie bij1age 16

fig. 1 en 2}.

am nu vier abonnees ieder via de crossbarschake1aar met een

lijnapparatuur te verbinden, moet e1ke keer eerst de se1ek

tiemagneet opkomen, waarna vervo1gens de houdmagneet opkomt

en opb1ijft en de se1ektiemagneet weer afva1t. Dit is op de

vo1gende wijze gerea1iseerd I

De abonnees worden met een 1ineaire teller afgescanned, te
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beginnen bij de hoogste urgentie. Deze scanner bestaat uit

een vijf-bit coherente teller, waarvan de standen in een

2x3 matrix uitgecodeerd zijn. De uitgangen van deze matrix

gaan via een urgentiekiezer elk naar een abonneecireuit.

Wanneer de betreffende abonnee nog gekozen moet worden, wat

aangegeven wordt door de stand van de flip-flop "nog te kiezen"

geeft het abonneeeircuit rechtstreeks een signaal aan zijn

selektiemagneet om aan te spreken en laat bovendien de scanner

stoppen.

Nu was de hier beschikbare crossbarschakelaar echter uitgerust

met tien selektiemagneten en twintig houdmagneten. Om vier

abonnees tien-draads door te schakelen werden twee groepen

van tien gevormd, zodat altijd twwe abonnees gebruik maken

van dezelfde selektiemagneet. Op elk kruispunt worden vijf

maakcontacten bediend, waardoor twae houdmagneten parallel

geschakeld moestan worden. De aansluitgegevans vinden we in

de bij lage pagina 7 •

Elke selektiemagneet bedient ook een maakcontact, dat pas

gesloten wordt, wanneer de kiesarm in de juiste stand staat.

Hiermee kunnen we dus de houdmagneten sturen.

De houdmagneten zijn in twee groepen verdeeld. die ieder door

een speciale teller gestuurd worden. Deze tellers krijgen via

een keuzenetwerk een triggerpuls van de selektiecontacten

(die aIle parallel gesehakeld zijn). Zij zijn zodanig verbonden

met nandpoorten, dat bij elke neergaande flank van de trigger

puIs een volgende flip-flop in da ~6nstand komt, terwijl de
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vorigen in die stand blijven staan en twee flip-flops van

dezelfde rangorde in verschillende groepen niet tegelijk

"een kunnen zijn.

Ret keuzenetwerk wordt gestuurd door de abonnee, die op dat

moment aan bod is en bepaalt naar welke teller de triggerpuls

gaat. Ret schema op pagina8-9 van de bijlage licht dit nader

toe.
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2.5. De lijnapparatuur.

Dit onderdeel van de automaat is de "denkende" schakel tussen

abonneecircuit en abonnee. Omdat vier abonnees behandeld moe

ten worden, is deze in viervoud uitgevoerd.

In bijlage 10 vinden we de volledige schakeling.

De informatie van het abonneecircuit wordt opgevraagd m.b.v.

een vier-bit coherente teller, die werkt met de normale

l-2-4-8-code. Daar de uitgangen van deze flip-flops vrij zwaar

belast worden, zijn inverters tussen geschakeld.

Het abonneecircuit geeft na opvraag de te ~iezen cijfers in

dezelfde code en bovendien vaste oodes aan het einde van het

netnummer en het abonneenummer.

Vanuit de centrale besturing krijgt de lijnapparatuur het

signaal van een pulsgenerator en de vier uitgangen van een

vier-bit teller, die hiermee gestuurd wordt, binnen. Op het

moment dat deze teller opnul staat, wordt het signaal van de

pulsgenerator aan een lijnrelais doorgegeven, dat de tele

foonlijn met een frekwentie van 10 Hz. en een duty-cycle van

40% kortsluit. Zowel het signaal van de teller, als dat van

het abonneecircuit wordt toegevoerd aan een comparator, die

het kiezen stopt, wanneer beide signalen gelijk zijn. Tege

lijkertijd krijgt de cijfervrager een triggerpuls, zodat hij

daarna het volgende cijfer opvraagt.

Elk cijfer vereist dus eenzelfde tijd van 1,6 sec. , waarbij

de minimale pauze tussen twee cijfers 0,6 sec. bedraagt.

Hoewel internationaal 0,8 sec. aanbevolen wordt, is dit voor

Nederland voldoende.
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Om de toestanden "wacht op kiestoon" en "nummer gekozen" aan

te geven, zijn twee flip-flops toegevoegd. Deze worden via

een vaste uitcodering door het abbnneecircuit bediend, ter

wijl de eerste voor de kiesprocedure vande lijnapparatuur

zelf een set krijgt. Voor het geval dat de kiestoon te lang

mocht uitblijven, is een timer ingebouwd, die bestaat uit een

twee-bit teller, gestuurd door de OOOO-stand van de 16-teller.
,

Ie binnen 4,8 a 6,8 seconden geen kiestoon ontvangen, dan ver-

breekt de lijnapparatuur de verbinding en stopt verdere acties

totdat de volgende vier abonnees in behandeling komen.

Dit type timer lijkt wel een vrij ingewikkelde oplossing voor

daze toepassing, ma ar in de praktijk is deze toch goedkoper.

dan een monoetabiele multivibrator en bovendien betrouwbaarder.

Nadat het nummer gekozen is, controleert de lijnapparatuur of

de bezettoon op de lijn staat. Is dit het geval, dan wordt de

lijn afgeschal:·eld, andere wordt de code-zendontvanger ingescha

keld, die de verdbTe signalering met de abonnee verzorgt.

In aIle gevallen dat de procedure vroegtijdig afgebroken wordt,

krijgt het abonneecircuit van de cijfervrager in de lijnappara-

tuur een eignaal "nummer bezet".

Ie dit bericht correct verzonden, dan wordt de code "nummer

afgewerkt" verzonden.

Voor beveiliging tegen weigering van de crossbarschakelaar

wordt een flip-flop gebruikt, waarvan de uitgang op het vijt'de

verbindingscontact van deze schakelaar aangeeloten is. Dit is

via het abonneecircuit weer verbonden met de lijnapparatuur,

die geen actie kan ondernemen, wanneer de verbinding niet ge-
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sloten ie.

Verder dient genoemde flip-flop ook voor de initialisering
I I

van de lijnapparatuur voor de aanvang van de procedure en

komt door middel van sen delayelement vertraagd op om hazards

ten gevolge van het niet gelijktijdig omleggen van de crOSB-

barcontacten te voorkomen.
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2.6. De centrale besturing.

Dit gedeelte van de automaat heeft de taak om de actiee van

de verschillende onderdelen te coordineren. Het beetaat uit

een deel, dat direkt verbonden is met de bedieningsorganen en

een deel, dat de algemene voorzieningen en de synchronisatie

verzorgt.

De echakeling hiervan vinden we in bijlage 15-17.

Na het inechakelen van de voedingsspanning is de stand van de

meeste flip-flops van de automaat onbepaald. Om aIle standen

correct te initialiseren is een relaie flip-flop toegepast,

die zowel de abonneecircuits als de rest van de schakeling

de juiste voorinstelling geeft. Door het indrukken van de

startknop hangt dit relais zich met een eigen contact op,

waarna de procedure kan beginnen. Buiten het voordeel, dat met

een relais een zeer groot aantal flip-flops gestuurd knnnen

worden, is dit ook nog een beveiliging tegen het uitvallen van

de netspanning. Hier~ij valt namelijk dit relais af en staat

de automaat daarna weer in de beginstand.

Storingen door het bouncen van de relaiscontacten worden voor

komen door een flip-flop tussen te schakelen, die op zijn beurt

de abonneescanner doet starten.

Het einde van de procedure wordt aangegeven door een teller,

die iedere keer wanneer de laatete abonnee gekozen wordt, een

stand verder gezet wordt. Bij de vierde keer stopt deze de abon

neescanner, zodat de automaat wacht. Deegewenst kan de opera

teur dan de nog niet bereikte abonnees nog eens bellen door op

de knop "doorstartenlJ te drukken.
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Bij het starten van de recorder krijgt de abonneescanner een

reset, zodat in de volgende cyclus weer bij de meest urgente

abonnee begonnen wordt. AIleen wanneer geen enkele abonnee

bereikt wordt, gaat de volgende cyclus door met de vier eerst

vo1gende abonnees. In dat geval is het zeer waarschijnlijk, dat

de 1aatste abonnees bezet waren, zodat het weinig zin heeft om

deze direkt daarna nog eens op te bellen.

Om de pulsre1ais te sturen en de comparators van een referentie-

signaa1 te voorzien, dient een gemeenschappe1ijke pUlsgenerator,

die een 10 Hz. puIs afgeeft met een 40% dutycycle en daarb1j

ook een vier-bit teller stuurt. Daar deze frekwentie vrij laag

is voor de sturing van de verschil1ende scanners, is hiervoor
•

een extra hoogfrekwent pulsgenerator gebruikt, die met ongeveer

12 kHz. werkt.

E~n synchronisatienetwerk bepaalt of de recorder gestart kan wor

den.Het krijgt hiervoor informatie van elke lijnapparatuur en

start de recorder~ wanneer aIle vier abonnees gereed zijn om

het bericht te ontvangen, of als dit veor een of meer abonnees

ge1dt en de timer de tijdslimiet van ±12 seconden aangeeft.

Dit voorkomt dat in geval van -storing, een der abonnees de pro

cedure b1okkeert.

Aanvanke1ijk was een zenderscanner gepland. Deze dient om een

code-zendontvanger met de lijnapparatuur, die op dat moment een

informatie-uitwisse1ing met de abonnee wenst, te verbinden.

Wanneer echter strikt de hand gehouden wordt aan de P.T.T.

eisen, moet een voortdurende of slechts zeer kort onderbroken

codesignalering met de abonnee gehandhaafd blijven.
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In hoeverre deze opzet qua kosten en moge1ijkheden opweegt te

gen de uitvoering met vier aparte code-zendontvangers, was in

dit stadium van de werkzaamheden nog niet te overzien. Pas wan

neer de gehe1e procedure van de codesigna1ering definitief is

vastgeste1d, kan in deze een bes1iesing genomen worden.
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3. DE TOONSIGNAIERING.

3.1. De funct1e van de toons1gna1er1ng.

Nadat de automaat een nummer gekozen heeft, dient er een 1nfor

mat1e-u1tw1sse11ng te z1jn tussen automaat en abonnee.

Naar de abonnee moe ten de vo1gende s1gna1en gestuurd kunnen

worden :

1). Oproep abonnee.

2). Start recorder.

3). Stop recorder en schake1 af.

4). Onderbreek procedure.

Daarop kunnen de vo1gende s1gna1en ontvangen worden :

1). Klaar voor ontvangst ber1cht.

2). Ber1cht ontvangen en afschake1en b1nnen 5 sec.

3). De abonnee Bchake1t a~.
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3.2. De keuze van de code.

Voor een dergelijk eenvoudig datatransmissie syeteem ligt het

gebruik van een pulscode niet voor de hand, omdat daarbij een

relatief dure sYnchron~satievoorzieningvereist is.

Het is dan ook b~ter hier met sinusvormige signalen te werken,

die in de ontvanger d.m.v. filters gescheiden worden. Belang

rijk is weI, dat dit systeem niet gevoelig mag zijn voor sto

ringen. Hoogst waarschijnlijk is een dubbeltoonsignalering in

de praktijk voldoende veilig, zodat uiteindelijk een twee uit

vier code gekozen is.
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3.3. De sinuegeneratoren.

Op pagina24 van de bijlage zien we het schema van de hier toe-

gepaste Wienbrugoscillator. Het gebruik van een operationele

versterker levert een zeer eenvoudige schakeling Ope

De hiermee gegenereerde frekwentie voIgt uit f:l/2nRC, zodat•
voor deze RC-combinatie nauwkeurige, goed temperatuurstabiele

typen, gebruikt moeten worden.

De amplitude wordt begrensd door de N.T.C.-weerstand in de andere

tak van de brug. Dit impliceert een vrij sterke temperatuurs

afhankelijkheid van de grootte vanhatuitgangssignaal. Voor een

deel kan dit verholpen worden door na de uitgang een spannings

deler met een identieke N.T.C.-weerstand te gebruiken. Overigens

werkt het gehele systeem nog betrouwbaar bij zeer grote ampli-

tudevariaties.

Om een twae uit vier code te realiseren worden vier aparte ge-

neratoren gebruikt, die ieder een sinus produceren. Voor elke

combinatie van twee tonen worden twee generatoren door een relais

via een grote weerstand met een kleine weerstand, die aan aarde

ligt, verbonden. Een emittervolger zorgt dan verder voor een

correcte aanpassing aan de lijn. Hoewel deze methode geen ge

heel juiste optelling tot gevolg heeft, bleek deze toch goed te

voldoen.

De voor deze toonsignalering gekozen frekwenties zijn i.v.m.

het beperkte aantal besohikbare precieie componenten vrij wille

keurig gekozen. In de definitieve opzet kunnen hiervoor de in-

ternationaal vastgestelde frekwenties voor parallel-transmissie

genomen worden.
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3.4. De aktieve filter8.

Aanvankelijk werd de toepassing van eenvoudige passieve filters

overwogen. Bij deze lage frekwentias komen dan de zelfindueties

in de grootte-orde van 1 Henry. Voor een bruikbare doorlaat-

karakteristiek is bovendien een filter met minimaal 5 takken

noodzakelijk. Een andere oplossing is dan ook gewenst.

Op de afdeling elektronica-B bleek een aktief filter ontwikkeld

te zijn, dat qcra eenvoud en betrouwbaarheid bijzonder aantrak

kelijk was. De schakeling kon hier zonder meer toegepast worden.

om het sinusvormige uitgangssignaal van de filters aan te passen

aan de gewenste signalen voor de digitale schakelelementen moet

dit omgezet worden in een spanningsniveau van nul tot zes volt.

Hiervoor wordt de sinus eerst gelijkgericht en daarna aan een

niveaudetector toegevoerd. Deze schakelt abrupt om, wanneer da

ingangsspanning boven ee~ te voren ingesteld niveau komt.

He t volledige B chema vinden we op pagina 25 van de bij lage.

De niveaudetector 1;3 hier nog ui tgevoerd met een regelbare weer-

stand om het beslissingsniveau in te kunnen stellen.

Met normale standaardcomponenten kan met dit filter zeer nauw

keurig en betrouwbaar de aanwezigheid van een bepaalde frekwen-

tie in het ingangssignaal aangegeven worden.

Bij gebruik van een twee uit vier code worden vier van daze

filters parallel geschakeld. De uitgangen worden toegevoerd aan

een decoderingsschakeling, die aIleen reageert, wanneer exact
"'

twee frekwenties gedetecteerd worden.

Een nadeel van deze schakeling is echter weI, dat deze door de

methode van gelijkrichting van nature vrij traag is. Voor onze

toepassing is dit echter geen bezwaar.
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Deze uitvoering met ui.t losse componenten bestaande niveaude

tectors is nog een voorlopige opstelling. In de Fe-serie is een

geintegreerde leveldeteotor opgenmmen, die hier met voordeel

gebruikt kan worden. Wellicht zijn zelfe normale FC-poorten di

rekt bruikbaar als bij de nieuwere typen het beslissingeniveau

scherper vastligt.

Om met deze filters een continue- en een onderbroken toon van

dezelfde frekwentie, zoals de tweede kiestoon en de bezettoon,

te kunnen onderscheiden, bestaan er verschillende mogelijkheden.

Men kan een extra gelijkrichter met een grote RC-tijd parallel

aan die van het kiestoonfilter schakelen; de grote condensator

laadt zich bij een onderbroken toon niet geheel op en het ver

schil wordt met een verschilversterker gedetecteerd.

Een meer betrouwbare methode is het tellen van het aantal pul

sen in sen bepaald tijdsinterval. Het hiervoor beschreven filter

maakt van de underbroken sinus een blokspanning, die toegevoerd

wordt aan een tel~c~.

Beide systemen werden gebouwd en getest. In principe werkten

deze, maar er zijn nog enkele problemen (te geringe flankstijl

heid voor triggering van de flip-flops en een eoort bounce

effect) op te lossen.

De P.T.T. eist voor deze apparatuur een z.g.n. "spraakbewaking",

die de verbinding automatiech verbreekt, wanneer het signaal te

lang u1tblijft. Dit kan gerealieeerd worden door het gehele bin

nenkomende signaal te versterken, gelijk te richten en aan een

leveldetector toe te voeren. Hiermee wordt dan een timer inge

schakeld, die na zekere tijd de verbinding verbreekt.
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3.5. De aanpassing aan de P.T.T.-eisen.

Deze apparatuur, die op het openbare telefoonnet aangesloten

wordt, dient te voldoen aan de P.T.T.-eisen voor part1culiere

automatische beantwoordingsapparatuur aangesloten op (versterk

tel verbindingen. (zie litt. 7 ).

Deze eisen zijn vooral gericht op een correcte aanpassing aan

de lijnimpedantie en een tijdig verbreken van de verbinding in

het geval van storingen.

Een juiste symmetrische aanpassing kan verkregen worden door

toepassing van een goede lijntransformator. De impedantle van

het toonsignaleringssysteem is constant en het signaalniveau

kan eenvoudig afgeregeld en daarna vast ingesteld worden.

Bij het ontwerp van de automaat is zoveel mogelijk rekening ge

houden met de andere eisen, maar de uiteindelijke vorm van de

toonsignalering, de spraakbewaking en de definitieve opbouw van

het gehele systeem bJAlen hierbij de belangrijkste role

Overigens is men doende de huidige eisen te wijzigen, zodat dan

mogelijk het nog ontbrekende deel voor automatische oproepappa

ratuur toegevoegd zal worden. Als richtlijn hiervoor zijn voor

lopig de over dit onderwerp door de C.C.I.T.T. uitgebrachte

adviezen aangehouden.

Een door een P.T.T. functionaris aangehaald bezwaar, dat auto

matisch interlokaal oproepen onoverkomelijke problemen zal opla

veren i.v.m. de tweede kiestoon in het Nederlandse telefoonnet

en de grote tolerantie in de frekwenties, behoeft niet op te

gaan. De filters kunnen zo afgeregeld worden, dat zij een groot
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frekwentiebereik bestrijken en wanneer het signaalniveau te

sterk mocht variersn kan de ontvanger van sen versterker met

automatische versterkingsregeling voorzien worden.

In de toekomst, wanneer steeds meer dataverwerkende apparatuur

op het openbare telefoonnet aQngesloten zal worden, zullen

echter toch hogere eisen geeteld moeten worden aan de unifor

miteit van de toonsignalen.



- 29 -

4. RET ONTWERP VOOR DE ABONNEE-APPARATUUR.

4.1. De functie-omechrijving.

De abonnee-apparatuur, die opgeeteld wordt in de groepebureau$,

heeft tot taak om geheel zelfstandig een oproep van de auto

maat op het districtsbureau te beantwoorden, het bericht op zijn

caesetterecorder over te nemen en dit d.m.v. een geluids- of

lichtsignaal aan de buitenwereld kenbaar te maken. Menselijk

ingrijpen is dus niet noodzakelijk.

Het grootste probleem is, dat deze apparatuur parallel aan

een normaal telefoontoestel aangesloten moet worden en dUB

ook oproepen van andere abonnees te verwerken krijgt.

Nu is het helaae niet mogelijk om in de pauze'e van de wektoon

informatie over te zenden, omdat dan de spreekweg nog niet vol

ledig opgebouwd is. Dit impliceert, dat de abonnee-apparatuur

iedere keer, wanr~er hij de aanwezigheid van de wektoon consta

teert, in de "off-hook ll -conditie moet komen. Indien het toestel

onbemand is, zal iedere oproeper minimaal sen kosten impuls op

zijn teller krijgen, zonder dat hij verbinding heeft gehad•.
Zonder speciale voorzieningen in de telefooncentrale is dit ech-

ter niet te voorkomen.

De samenwerking tuseen telefoontoestel en abonnee-apparatuur

kan nu als voIgt verlopen :

Aan het eind van de telefoonlijn in 'het groepebureau bevindt

zich een met de hand te',bedi.enen keuzeschakelaar, die het toe

etel of de abonnee-apparatuur met de lijn verbindt.

Indien het toes tel ingeschakeld staat, hoort de telefoniet bij
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een oproep van de automaat de duidelijk herkenbare oproepeode

en moet dan binnen een aantal seconden naar de abonnee-appara

tuur overschakelen, die de oproep verder arhandelt.

Wanneer in het normale geval de abonnee-apparatuur met de lijn

verbonden is, neemt deze bij het eonstateren van de wektoon

"de hoorn van de haak". Tegelijkertijd wordt een wektoonsimu

lator ingeschakeld, die zowel aan de telefonist op het groeps

bureau als aan de oproeper de wektoon afgeeft. Als de automaat

belt,wordt na ontvangst van de oproepcode de wektoonsimulator

uitgesehakeld en de antwoordcode teruggestuurd. Is de oproeper

een normala abonnee, dan kan de telefonist binnen b.v. 10 see.

de hoorn opnemen en op ~andbadiening overschakelen. Na die tijd

geeft de abonnee-apparatuur de sluitmelding en schakelt zich

zelf af.

Daze procedure wordt toegelicht in het flowdiagram, dat we

vinden op pagina 27 van de bijlage.
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4.2. Een voorste1 voor de rea1isering.

Het globale sche.ma op pagina 29 van de bijlage geeft weer hoe

we de abonnee-apparatuur zouden kunnen realiseren.

Wanneer de gehele procedure van de toonsign~lering vastligt

en de mogelijkheden tot aanpassing van de cassetterecorders

bekeken zijn, kan dit schema verder uitgewerkt worden.

Voor de details van spraak- en toonbewaking kunnen we verwijzen

naar paragraaf 3.
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5. BEDIENING EN ONDERHOUD. -

5.1. Beveiliging tegen storingen.

In het algemeen zijn bijzonder veel oorzaken san te wijzen,

die kunnen leiden tot het niet correct functioneren van een

bepaald systeem. Al naar gelang de gevolgen kunnen hiertegen

maatregelen genomen worden. In bepaalde gevallen zijn deze

gevolgen zo ernstig, dat 6~n of meer volledig zelfstandig wer

kende systemen parallel geschakeld worden. Dit wordt bijvoor

beeld toegepast bij het besturingssysteem van vliegtuigen.

In ons geval zijn dergelijke drastische maatregelen echter ni~t

noodzakelijk. Er zal een keuze gemaakt moeten worden'aan de hand

van meer genuanceerde overwegingen.

De belangrijkste eisen, die we aan dit systeem kunnen stellen,

zijn :

1). Voorspelbare ernstige storingen moeten door het systeem

zelf gedetecteerd worden.

2). Een alarmbericht mag niet in verkeerde handen komen.

3). De telefoonlijnen mogen niet onnodig lang bezet worden.

4). Een storing in een onderdeel van de automaat mag zomogelijk

niet tot blokkering van de andere delen leiden.

Bij de uiteindelijke keuze spelen de etoringskans voor de ver

schillende oomponenten en de kostenfaotor ook een role Ret re

Bultaat is dan altijd een compromis en behoeft zeker niet de

enige mogelijkheid te zijn. Of de gekozen maatregelen inderdaad

voldoen kan aIleen aangetoond worden door het systeem uitgebreid
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te testen onder gunstige omstandigheden.

In de automaat zal de crossbarschakelaar met zijn 800 maakcon

tacten waarschijnlijk de belangrijkste storingsbron zijn. Om

te controleren of een kruispunt inderdaad belegd is, gebruiken

we de vijfde verbindingslijn tussen lijnapparatuur en abonnee

circuit. Wanneer deze verbinding open blijft, schakelt de lijn

apparatuur na korte tijd automatisch af. Deze methode is aan

zienlijk eenvoudiger dan het gebruik van een parity-check mecha

nisme en voldeed hier goed.

Van de andere relais in de automaat behoeft aIleen het puls

relais veel te schakelen. In principe kan hiervoor het zeer be

trouwbare reedrelais toegepast worden.

Voor de integrated circuits en de verdere elektronica kunnen we

een vrijwel onbeperkte levensduur aannemen, zodat storingen hier

zeldzaam zullen zijn. ~leen stoorpulsen, die via het net binnen

komen, kunnen moeilijkheden veroorzaken. Daarom werd de randaarde

niet gebruikt en d~ voedingsleidingen getwist en ontkoppeld met

condensatoren. Zelfs onder ongunstige omstandigheden zijn deze

maatregelen voldoende.

Wanneer ondanks alles toch een verkeerd nummer gekozen wordt,

zal de automaat onder geen enkele voorwaarde ova~gaan tot hat

uitzenden van het alrmbericht. Dit gebeurt aIleen, indien de

abonnee een (geheim) codesignaal teruggezonden heeft, ten teken,

dat hij klaar is voor ontvangst.

Om de telefoonlijnen niet onnodig bezet te houden, is de appa

ratuur 'vo~rzien van timers en spraak- en toonbewaking. In aIle

denkbare gevallen van storingen wordt de verbinding binnen de
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door de P.T.T. geetelde termijn verbroken.

Doordat de abonneecircuite vrij willekeurig met de vier lijn

apparaturen verbonden worden, veroorzaakt het uitvallen van een

lijnapparatuur niet de blokkering van een aantal abonneee.

De andere drie zullen toch de gehele serie afhandelen.

Het komt nog weI eene voor, dat de netspanning uitvalt. Daarom

zijn relaie flip-flops opgenomen, die bij onderbreking van de

voedingsspanning afvallen en de apparatuur in de begintoestand

doen terugkeren. Voor zeer korte onderbrekingen werkt dit echter

niet, maar wanneer aard en tijdsduur hiervan bekend zijn, kunnen

alsnog extra maatregelen genomen worden.
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5.2. De bediening van de automaat.

Bij het ontwerp van daze apparatuur werd er vanuit gegaan, dat

de bediening eenvoudig en overzichtelijk moest zijn en dat de

operateur niet noodzakelijk technische vaardigheid behoeft te

bezitten. Daarom is het aantal bedieningsorganen tot een

minimum beperkt.

Voor de binnenkomende berichten is een aparte cassette-recorder

opgesteld, die met de hand bediend wordt. Wanneer het districts

bureau opgebeld wordt met het verzoek een alarmbericht te ver

spreiden, verzoekt de operateur de oproeper het bericht beknopt

en dUidelijk uit te spreken en schakelt de recorder in. Is de

opname voltooid, dan stopt hij de recorder en spoelt de tape in

de cassette terug, waarna hij deze in de recorder van de auto

maat plaatst. Voor het geval, dat tijdens de procedure een nieuw

bericht binnen komt, wordt een reserve-cassette in de opname

recorder gezet.

De operateur schakelt nu zonodig de netspanning in van de auto

maat of drukt op de resetknop (voor het ontwerp bedieningspaneel

zie bijlage 24 ). Hij moet nu beslissen welke van de 20 abonnees

gebeld moeten worden en in welke volgorde. Hiervoor is voor elke

abonnee een schakelaar aangebracht, terwijl voor het instellen

van de volgorde een stekerbord aanwezig is. Is dit ingesteld,

dan kan de startknop ingedrukt worden, waarna de automaat met

oproepen begint. Vanaf dat moment is de lijfelijke aanwezigheid

van de operateur niet meer noodzakelijk.

WeI kan hij tijdens de procedure ingrijpen.
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Walll\f6r de pauzeechakelaar ingezet wordt, wacht de automaat,

nadat de in behandelingzijnde abonneee zijn afgewerkt. Bij het

terugzetten van deze schakelaar gaat de automaat weer normaal

door. Bij het indrukken van de knop "reset", wordt de procedure

afgebroken en komt de automaat in de beginstand. AIle informatie

van voorafgaande handelingen gaat dan verloren.

Per abonnee zijn drie signaallampjes aangebracht. Deze geven aan

of de betreffende abonnee nog gekozen moet worden, dat het num

mer weI gekozen is, maar het bericht piet correct is verzonden

en wanneer de abonnee afgewerkt is. Wanneer de automaat gestopt

is, kan de operateur dus zien welke abonnees het bericht nog

niet ontvangen hebben. Door op de knop "doorstarten" te drukken,

kan hij deze nummers nogmaals oproepen. In het geval, dat dan

nog geen verbinding gekregen wordt, kan deze abonnee via de nor

male telefoonlijnen bereikt worden.
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5.3. De bediening van de abonnee-apparatuur.

Hoewel in dit stadium nog geen prototype van de abonnee-appa

ratuur is gebouwd, kunnen we aan de hand van het ruwe ontwerp,

dat in paragraaf 4 beschreven is, toch een indruk geven, hoe

de bediening hiervan kan verlopen.

In principe is de abonnee-apparatuur continu~ ingeschakeld en

met de telefoonlijn verbonden. AIleen, wanneer bijvoorbeeld
//

meer dan een keer de wektoon klinkt of de telefonist op het

groepsbureau zelf een abonnee wil bellen, kan op handbediening

overgeschakeld worden.

Na een oproep van de automaat treedt direkt een alarmsignaal

in werking. Een signaallamp geeft aan of het bericht goed over-

gekomen ia. Dit kan dan eventueel op dezelfde recorder afgeluis-

terd worden, maar beter is de cassette te vervangen door een

reserve exemplaar. Direkt na ontvangst van een bericht komt de

apparatuur weer in de opnamestand terug, zodat meerdere berich

ten achter elkaar ontvangen kunnen worden. De cassette moet dan

weI voldoende band bevatten.

Wanneer een normale abonnee met de abonnee-apparatuur verbonden

wordt, hoort hij aanvankelijk het aignaal van de wektoonsimulator.

Neemt de telefonist niet op, dan hoort hij na een zekere tijd

de sluitmelding en wordt de verbinding verbroken.

Voor de koppeling van de abonnee-apparatuur met het telefoon-

toes tel kunnen we verwijzen naar paragraaf 4.1.
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5.4. Onderhoud en modificatie.

Doordat overwegend integrated circuits gebruikt worden, kan het

onderhoud tot een minimum beperkt blijven. AIleen de relaia en

de crossbarschakelaar en de cassetterecorders komen voor pre

ventief onderhoud in aanmerking.

Voor de relais worden bij voorkeur reedrelais gebruikt. Slechta

bij zeer intensief gebruik van de automaat zal dan het pUlarelaia

na een aantal jaren vervangen moe ten worden.

De crossbarschakelaar dient volledig stofvrij opgesteld te worden.

De cassetterecorders worden volgens de voorschriften van de fa

brikant onderhouden.

Wanneer bij de montage van het systeem nauwkeurig te werk wordt

gegaan, vooral bij het solderen, is het verdere onderhoud nihil.

Mogelijk zal na verloop van tijd blijken, dat uitbreiding van

het aantal abonnees en/of telefoonlijnen gewenst is. Bij het

ontwerpen van dit systeem is hiermee rekening gehouden. De op

bouw uit zelfstandige eenheden maakt uitbreiding zeer eenvoudig.

Door vergroting van de crossbarschakelaar en enkele tellers

kunnen het aantal abonnees en telefoonlijnen vrijwel ongelimiteerd

uitgebreid worden.

Wijziging van een telefoonnummer kan geschieden door in de dio

dematrix van het abonneecircuit enkele soldeerverbindingen te

veranderen ot het oirouit in zijn geheel te vervangen door een

reserveschakeling. ledere monteur kan dit in enkele minuten

afhandelen.
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6. VOLTOOIlNG VAN RET SYSTEEM.

6.1. De afwerking van de automaat en de abonnee-apparatuur.

Het is vrijwe1 onmoge1ijk om een derge1ijk omvangrijk systeem,

waarvoor aanvanke1ijk drie manjaren werk uitgetrokken was, binn.n
//
een manjaar volledig tot voltooiing te bregen. ·Om toch een min

of meer afgerond gehee1 af: te 1everen, heb ik er naar gestreefd

om van elk onderdee1 een goed funktionerend prototype te bouwen.

Zo werden een lijnapparatuur, een abonnecircuit, de vo11edige

centrale besturing en een tooneigna1eringssysteem gebouwd en

onder1ing gekoppe1d. Het resu1taat zijn de hiervoor beschreven

echakelingen, die allen goed werken.

De verdere vo1tooiing kan in de vo1gende fasen gesohieden :

1). Ontwerp en conetructie van de abonnee-apparatuur en vo11edi

ge toonsignalering. Hiervoor za1 de koppe1ing tueeen 1ijnappara

tuur en code-zendryntvanger nog aangepast moe ten worden.

2). Ontwerp en constructie van gedrukte schakelingen voor abonnee

circuit en abonnee-apparatuur en het monteren in viervoud.

De bedrading van het abonneecircuit kan nog vareenvoudigd worden

door het gebnlik van de FCH30l een vier bit naar tien standen

decoder, die vijf FCH131 circuits kan vervangen.

Reeds geruime tijd zijn een tweeta1 proefexemp1aren in beste11ing.

3). Hat baetellen van de ontbrekande logieche circuits.

4). De bedrading van de andere drie lijnapparaturen en een ge

dee1te van de crossbarschake1aar.

5). Het modificeren van de cassettereoordere.
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6). Het testen van het systeem m.b.v. interne telefoonlijnen

van de Technische Hogeschool.

7). Het geheel in kasten bouwen en van een zelfstandige voeding

voorzien.

8) • De gehele apparatuur laten testen door de P.T.T.

9) • De installatie aansluiten op het openbare telefoonnet en in

de praktijk llitgebreid testen.

In hoeverre dit schema inderdaad aangehouden zal worden, hangt

af van de intenties, die belanghebbenden met dit systeem hebben.

Dit ontwerp pretendeert geenszins een produktierijp geheel te

zijn. Wanneer dit geeist wordt, zullen zeker een aantal verfij

ningen aangebracht kunnen worden.
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6.2. Het modificeren van de cassetterecorders.

Om recorders uit de normale serieproduktie te kunnen gebruiken,

dienen een aantal kleine wijzigingen aangebracht te worden.

Buiten de handbediening, die gehandhaafd moet blijven, moeten

ze ook elektronisch gestuurd kunnen worden.

De recorder moet reageren op de volgende digitale signalen :

1). Start recorder.

2). stop recorder.

Tijdens de procedure moet de recorder de volgende informatie

in digitale vorm kunnen verstrekken :

1). Klaar voor opname.

2). Recorder loopt.

3). Tape opgebruikt.

In hoeverre dit mechanisch en elektronisch gerealiseerd kan

worden, hangt sterk af van het t,ype recorder, dat gekozen wordt.

Waarschijnlijk zal rli t geen grote problemen opleveren.
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7.BESLUIT.

Ik hoop in het voorafgaande een voldoende. duidelijk overzicht

te hebben gegeven van de huidiga stand van zaken. Hoewel de be

langrijkste problemen opgelost zijn, moet er nog heel wat werk

verzet worden, voordat dit systeem operationeel gemaakt kpn worden.

Naar schatting bedraagt dit ongeveer driekwart manjaar.

Intussen heeft de P.T.T. ook een automatisch oproepapparaat ont

wikkeld; de Rehaphone. Zover ik kon nagaan kan hiermee slechta

~~n (eenvoudig te wijzigen)telefoonnummer gebe+d worden. Deze

beperking maakt dit apparaat voor onze toepassingen onbruikbaar.

In de toekomst zal steeds meer behoefte aan auto~,tische oproep

installaties ontstaan en ik hoop, dat ik met dit werk een con

structieve bijdrage tot deze ontwikkelingen heb geleverd.

Ik dank professor ire A. Heetman voor het feit, dat hij mij in

de gelegenheid heaft gesteld in deze bijzonder dynrumische afde

ling van de Techni~~he Hogeschool Eindhoven af te studeren, de

Heer H.K.J. Engbers, die mij aan vele waardevolle iedeeen heeft

geholpen en het gehele personeel van de groep E.C.B., dat altiJd

bijzonder behulpzaam is geweest bij het oplossen van allerhande

problemen.
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tative committee (C.e.I.T.T.), vol. VIII Data transmission,1964.
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11) C.C.l.T.T. COM Sp.A-No.171-E annex 13, ,1967,

"Draft recommend.ation for procedures involv8d in the setting

up of a circuit between data stations employing automatic

calling and/or answering equipment on the switched telephone

network" •
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2. Flowdiagram van de automaat.
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3. Vergelijkend overzicht van de logika.

bijlage - 4 -

eire.bloeks norbits MHTL Fe-serie

(20-eerie)

prijs per ingang .1 fl.4,- t fl.l,lO .:t fl.l,50 ~ fl.l,-

stoorniv. "011 ? '1 V 5 V 1,2 V

stoorniv. 111 11 ? 0,25-2 V 5 V 2V..

formaat (mm) 50>(25)(14 55)(27)(15 dual in lir. e idem

fan out ;t 8 6 10 10

spec. funkties weinig geen matig veel

voedingsspann. ~12,+6,-12V +12 tot ...24V +15 V + 6 V

logisehe 110 11 0,5 V 0,3 V 0,3 V 0,3 V

logisehe IIll~ 6 V >8,37l1 ,4V 15 V 5,7 V
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5. Voor:bee1d van de codeconversie in het abonnecircui t.

In- en outputcodes voor het te1efoonnummer 02152-1294.

code in code uit betekenia

00000 01010 cijfer o.
10000 01000 cijfer 2.

01000 10000 cijfer 1.

11000 10100 cijfer 5.

00100 01000 cijfer 2.

10100 11010 wacht op kiestoon.

01100 10000 cijfer 1.

11100 01000 cijfer 2.

00010 10010 cijfer 9.

10010 00100 cijfer 4.

01010 10110 nunnner gekozen.

00110 bezet.

10110 nummer afgewerkt.
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10. Schema van de lijnapparatuur.
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lO~ Schema van de 1ijnapparatuur (vervolg).
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11. Schema van de centrale besturing.

.joll
,.,

... 12V::-'
VOED/I'/G + 6V

~

'" 0

--~
- --y!'220 V'" 0"! (

1J1!i
A6.,,".~

I ""A"'~
AI,. ~e.-:....c"

(

I'e$et e:.b. !'''''''~'',
C6." ..·6

Cc:l/,.6-
res.ct{f1.J)

•
+.12 V ....-i-!J-

~
~~

.... , o.~ ... a. ,,-, joe.(

re.. ..e.t
,

20 x

-.
in

1- '-
sf-a.I" I ~--!d
~ .. e-e

. h I.e./" Ab.' ,-"c .2~

-.

1) 16

po..l.<. ~c.

~G~'------I

dO<J.",It:l.r!e ...

~(!)---------I--

1 LII' {.a A/d.J..
~S'f...().:.::..~/~I'~"-o=..~d.~e.!:.r__--==-- ----IcI<3

1= 11,.11/"./0



bij1age -16-

12. Schema van de synchronisatie.
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13. Schema van de zenderscanner.
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'14. Schema van de pUlsgenerator.

(uit IEEE transactions on measurement and instrumentation

march 1968).
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bij1age - 23a -

18. Overzicht van de connectorverbindingen.

Naar abonneecircuits:

con.l nr. 1 tim 9

con.2 nr. 1 tim 11

Naar houdmagneten:

con.3 nr. 1 tim 8

nr. 9

oproep abonneecircuits 1 tim 9.

oproep abonneecircuits 10 tim 20.

sturing houdmagneten 1. tim 8.

van maakcontacten selectiemagneten.

Naar abonneecircuits:

con.4 nr. 1 tim 10

Naar selectiemagn.:

con.5 nr. 1 tim 10

Naar connector 12:

con.6 nr. 1 tim 4

nr. 5

nr. 6

nr. 9

Naar connector 10:

con.? nr. 1

nr. 5

nr. 9

Naar connector 11:

con.8 nr. 1

nr. 5

nr. 9

Naar codezendontv. :

con.9 nr. 1

nr. 5

nr. 6

nr. ?

oproep se1ectiemagneten 1 tim 10.

sturing selectiemagneten 1 tim 10.

bit 1 tim 4 van de 16-te11er.

teller op nul.

pu1sgenerator 10 Hz.

reset.

geen code (bezet) 1ijnapp. 1.

klaar voor zenden bericht 1ijnapp. 1.

aIle 1ijnapp. hebben procedure onderbroken.

oproep scanner door lijnapp. 1.

synchronisatie lijnapp: 1.

recorder gestart.

zender aan 1ijn 1.

1ijn bezet.

geen antwoordcode.

antwoordcode ontvangen.



bijlage - 23b -

18. Overzicht van de connectorverbindingen.(vervolg).

Naar connector 7:

con.l0 nr. 1 tim 9

Naar connector 8:

con.ll nr. 1 tim 9

Naar connector 6:

con.12 nr. 1 tim 9

Naar codezendontv.:

con.13 nr. 1

nr. 5

identiek connector 7.

identiek connector 8.

identiek connector 6.

kiestoon ontvangen op lijn 1.

zend start-recorder code.

nr. 6 zend oproepcode op lijn 1.

Naar crossbarschak. :

con.14 nr. 1 tim 5 code in lijnapp. 1.

nr. 11 tim 15 code uit lijnap'P. 1.

Naar codezendontv.:

con.15 nr. 1

nr. 9

Bturing pulsrelais lijn 1.

recorder stopt.
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22. Flowdiagram van de abonnee-apparatuur.
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22. Flowdiagram van de abonnee-apparatuur (vervolg).
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