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Samenvatting.

Doordat de hoogfrequent eigenschappen van ge!ntegreerde

circuits en andere elektrotechnische componenten steeds beter

worden, is het mogel~k, pulstechnieken ook voor zeer hoge

fr.quenties toe te passen.

In dit verslag wordt een onderdeel (de besturing) van een

Puls-Code-Modulatie systeem, dat bestemd is voor video-sig

nalen (0-6MHz), behandeld.

De besturing van het systeem kunnen we onderscheiden in I

- besturing van het zendergedeelte. Hier is nodig, dat de

verschillende bewerkingen, zoals bemonsteren, coderen en

ook parallel-serie omzetting op elkaar z~n afgestemd.

Deze synchronisatie tu~sen de onderdelen, komt er op neer,

dat ze op het juiste moment worden ingeschakeld d.m.v.

stuurpulsen.

besturing van de ontvanger. De ontvanger moet uit het

P.C.M. aerie signaal weer de juiste woorden halen, om de

oorspronkel~ke bemonsteringswaarde te kunnen herstellen.

Deze synchronisatie tussen zender en ontvanger wordt op

gelost door in het serie signaal een frame aan te brengen.

De meeste moeil~kheden ontstaan, doordat de bemonsterings

frequentie groot moet z~n (12,5 MHz). B~ gebruik van een

8 bits code ontstaat dan een seinsnelheid van 100 Mbit/sec.

In dit verslag wordt niet ingegaan op I

- de bi tsynohronisa tie. Er is een e)C el'a. verbind ing toege-

pas t, Voo,. het KJQIc "glfa.a./.

het zenden van tekens met een bepaalde (optimale) fre

quentiekarakteristiek.

het gebruik van een optimaal filter b~ de tekenherkenning

aan de ontvangerz~de.
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Inleiding.

De overdracht van communicatiesignalen geschiedt

meestal via een groot aantal stations, welke het sig

naal ontvangen, versterken en doorzenden. Blj veel trans

missiesystemen wordt de ruis en de vervorming van elk

station blj het signaal opgeteld. Voor een gegeven kwa

liteit zullen de te stellen eisen aan de afzonderlljke

tussenstations steeds groter worden naarmate er meer

gebruikt worden.

Een modulatiesysteem, waarblj de gestelde eisen aan

de stations bljna onafhankelljk zljn van de uiteindelljk

verlangde kwaliteit, is het Puls Code Modulatie (P.C.M.)

systeem. Blj P.C.M. wordt he.t te moduleren signaal op

vaste tljdstippen bemonsterd. Elke bemonstering co-

deert men in een aantal bits. Het gecodeerde signaal

wordt dan over het transmissiekanaal gestuurd. Als bij

een tussenstation een puls, welke een bit voorstelt,

door ruis vervormd is, is het mogelijk deze puls te her

stellen en volkomen gaaf naar het volgende station te

sturen. De ontvanger kan zo zonder dat er fouten op

treden, de groep pulsen decoderen in de oorspronkelijke

bemonsteringswaarde. De enige voorwaarde is, dat de

ruis blj elk station niet boven een bepaalde drempel

uitkomt. Wanneer de ruis groter is, zal het vaak niet

meer mogelljk zijn een onderscheid te maken tussen wel

en geen puls. Om de analoge bemonsteringen over te

kunnen brengen in digitale vorm, is het nodig dat de

bemonsteringen worden samengevoegd in groepen met een

diskrete amplitude. Dit kwantiseran veroorzaakt een

kleine fout. Elke binaire code stelt een diskrete am

plitude voor. Het is duidelljk, dat de ge!ntroduceerde

fout bij het kwantiseren kleiner wordt, naarmate er

meer diskrete waarden mogelijk zijn.

Bij P.C.M. komen verschillende basisprocessen aan de

orde, zoals onder andere bemonsteren, kwantiseren,

coderen en decoderen. Deze zullen hierna nader ver

klaard worden.
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q
Bemonsteren. Het te moduleren sinaal wordt

-t

111° I.

steringen als
1... 1 .J1, H' . ."TV" .2.T-.4Ic. :;; • J.e rJ.n J.s

f o • ~o • Het origi-

nele signaal kan her

steld worden door de

bemonsteringen een laagdoorlaatfilter met afsnlj-frequen

tie/Mken .ee~ versterker te laten passeren.

eerst bemonsterd. Hoe vaak dit moet g~beuren, voIgt

uit het bemonsteringstheorema (lit.4 ).

"Een naar de amplitude en naar de frequentie,.J\...

begrensde tljdfunktie fA#J is volledig bepaald

door zljn waarden op de bemonsteringstljdstippen,

indien de bemonsteringsfrequentie"b minstens twee

maal zo hoog is als de hoogst over te dragen fre

quentie van het signaal (.Aft) ".

De bemonsteringen bestaan uit korte pulsen F1, F2 •••• Fn

van gelljke duurten

op gelljke afstand 70 .(NI)
Volgens het bemonster

ingstheorema kan de

bandbeperkte funktie

(A/t) gerecons tr~eerd

worden uit de bemon-

lY(t)

Kwantiseren. Blj een continu signaal hebben de be~

monsteringen een continu amplitude bereik. Het is

niet mogelljk en ook niet nodig om de exacte amplitude

te coderen, omdat dan per bemonstering oneindig veel

bits nodig zljn. De bemonstering wordt daarom voorge

steld door een eindig aantal diskrete niveaux. Als de

amplitude tussen 2 niveaux inligt, wordt het onderste

of het bovenste genomen, afhankelljk van welk niveau

het dichtste blj is.
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Coderen. De gekwantiseerde bemonstering kan als

een enkele puIs met de diskrete amplitude overgezon

den worden (P.A.M.). Als er veel verschillende ampli

tuden gebruikt worden, is het moeilljk ze blj de ont

vanger van elkaar te onderscheiden, wanneer er ruis

aan het signaal is toegevoegd. Daarentegen is het heel

gemakkelljk een CI"'I""i'l te maken, dat kan herkennen of

er weI of niet een puIs gezonden is.

Veronderstel dat er verschillende tekens gebruikt wor

den (binaire oode) blj het coderen, dan kunnen met n

tekens 2n verschillende toestanden worden beschreven.

De binaire code is slechts een van de vele coderings

mogelljkheden. In de ternaire code kunnen met n tekens

"3 toestanden beschreven worden. Het wordt dan moei-

lljker de verschillende tekens van elkaar te onderschei

den. In het vervolg wordt aIleen op de binaire code in

gegaan. De tekens zljn dan "0", d~w.z. er is geen signaal

en "1", d.w.z. er is weI een signaal aanwezig. De n

tekens van een bemonstering moeten in het oorspronke-

lljke tljdsinterval To' 2~~ overgezonden worden. In-

plaats van de 2f~~ bemonsteringswaarden/sec. worden

nu 2nf~&. pulsen/sec. overgezonden. Een reductie van

het aantal toestanden (eerst 2n nu 2) heeft geleid tot

een vergroting van de bandbreedte (eerst f"""It. nu nf__.).

Decoderen. De deoodeerinrichting aan de ontvanger

zljde zorgt ervoor, dat de gekwantiseerde bemonstering

weer hersteld wordt. Nadat de bemonsteringen door een

gesohikt geko~en laagdoorlaatfilter zljn gestuurd, ont

staat de oorspronkelljke tljdsfunktie Fo(t).

In het hierna volgende bloksohema zljn de diverse

onderdelen van het P.C.M. systeem aangegeven, zoals het

gebruikt wordt blj de modulatie van het video-signaal.
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1. Sample en Holdcirduit. (S-H cirouit, lit.t. ) • zu ".1.1..
De hoogste frequentie van het video-signaal is

6 MHz. Een bemonsteringsfrequentie van 12 MHz zou

dus voldoende zijn. Om,nog een goed laagdoorlaat

filter te kunne~ maken bij de deooder, is de bemon

steringsfre.quentie 12,5 MHz gekozen. Dit houdt in,

dat na elke 80 ·nsec. een nieuwe bemonstering genomen

moet worden. Zodra de besturingseenheid een stuur

puIs aan het sample-oircuit geeft, wordt het signaal

bemonsterd. Na 20 nsec. is de bemonsteringswaarde

gelijk aan het signaal. De volgende 60 nsec. moet

deze waarde blijven behouden om de Analoog-Digitaal

omzetter de tijd te geven de bemonstering te coderen.
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Aan de stuurpuls van de besturing worden hoge eisen

gesteld, omdat steeds preciee na 80nsec. het signaal

bemonsterd moet worden. Fig. 3 laat zien hoe groot

de tout kan worden wanneer ~r atw~kingen t.o.v.

deze 80 nseo. optreden.

"
,

Vertikaal is de tout in

het aantal kwantiserings- .

niveaux aangegeven b~ een

6 KBz signaal met maxi-

male amplitude. De bemon

staring vindt plaats als

de atgeleide van het sig

naal maximaal is. (,." COIfst4lft '"
. . t!~" k.,." jd/ed)

2. De Analoog-Digitaal omzetter (A-D omzetter, lit.:t ) z,./r.f1.

Deze kwantiseert het analoge 8ignaal in 256 di8

krete amplitude waarden, en zet deze 256 versohil

lende toestanden om in een 8 bits oode.

Dit ooderen gesobiedt in 4 opeenvolgende stappen,

welke alle een 8tuurpuls verei8en. Na het ooderen z~n

er nog 3 8tuurpulsen nodig om de begintoe8tand terug

te kr~gen. Al deze 8tu~rpuls~n moe ten op het jui8te

moment t.o.v. elkaa~ en de besohikbare bemonsterings

waarde komen. De A-D omzetter geett gedurende 10 1
40 nseo. (zie tig.4. ) de 8 bit8 van een woord op

8 uitgangen welke parallel staan.

3. De parallel-serie omzetter.

Bier worden de 8 bits op de parallelle uitgangen in

een 8erie 8ignaal omgezet. Dit 8ignaal 18 nu ge

80hikt voor tran8mi88ie. De 8einsnelheid wordt nu

8 x 12,5 • 100 Mbit/~eo. Blk bit in het 8erie 8ig

naal mag .aximaal 10 D8eo. duren.
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4. De Digitaal-Analoog omzetter. (D-A omzetter,lit. 3. )

Deze heeft de 8 bits van een woord gedurende een

bepaalde tljd parallel op 8 punten nodig. De woord

slnchronisatie bestuurt de serie parallel omzetter,

zodanig, dat de 8 bits van lIn woord tegelljkertijd

aan de D-A omzetter aangeboden worden. Nadat de

analoge bemonsteringen een laagdoorlaatfilter en

een versterker zijn gepasseerd, ontstaat hat oorspronke

lijke analoge video-signaal opnieuw.

Het gehele eysteem is gemaakt in teamverband, door

4 afstudeerders.

De aan mij gegeven opdracht luidde I

Verzorg de beeturing, parallel serie

omzetting en woordsynchronisatie van een

p.e.M. systeem, bestemd voor video-sig

nalen, bij gebruik van een 8 bits code

en een bemonsteringsfrequentie van

12,5 MHz of lager.

In het verslag is aan elk van de drie delen een hoofd

etuk gewijd. Daarnaast zijn in de appendix nog de tech

nische uitvoering (printen, schema's e.d.), waarnemingen

(foto's) en berekeningen gegeven.

, ,

i
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Hoofdstuk I. Besturins van het zendergedeelte.

Het S-H circuit en de A-D omzetter hebben op be

paalde momenten stuurpulsen nodig om ze in te

schakelen. De t~dstippen, waarop de pulsen moeten

voorkomen, z~n in fig. 4 aangegeven. Hierb~ is te

vens aangegeven wanneer de bemonsteringswaarde

aanwezig is en wanneer de diverse bits op de uit

gang besohikbaar z~n.

i
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i
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I
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I
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I
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I

I
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/I-I) o",z(Jt~er. .

&1&1"",, bare

ht'/-~ '-1..
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De eisen, waaraan de pulsen moeten voldoen, kunnen

we als voIgt omschrijven (lit •.t,..t ) I

1. Ze moeten steeds op equidistante tijdstippen

komen.

. ,,'.

2. De flanksteilheid moet minder zijn dan 1 nsec.

3. De breedte van de pulsen moet 2 ! 4 nsec. zijn.

4. De amplitude moet voor het S-H circuit 3 Volt

over een belastingsweerstand van 50~zijn en voor

de A-D omzetter 1,5 Volt over 50~.

We gaan er van uit, dat een 100 MHz kloksignaal aan

wezig is •

I 2 Enige onlossingsmethoden (.b"ol'l.ul';~e" aen6 z;'" /tIoe,lyle tea"··
• • ii • ii :. L ..._~ ...... ",ItIIt.#i" C WIJf'd1' toee;epos~.J

5ee,IiI-. -

a. Het 100 MHz kloksignaal delen we door 8. Uit

het ontstane 12,5 MHz signaal leiden we een

puIs af, die aan de gestelde eisen voldoet.

Met vertragingslijnen, welke de juiste vertra

gingstijd hebben t.o.v. elkaar, wordt de puIs naar

de diver~e punten toegevoerd.{~r.)

2o~B- ----~.----
SD

+

Zo-.$bJL EJ-- 4.D
-tC------:- ::::?f

'?"

hdw,.k.

Deze methode heeft de volgende nadelen I

- Wanneer de vertragingstijden groot worden, is er

zeer veel kabel nodig (1 meter komt overeen met

=5 nsec. vertraging). Vertragingslijnen met

spoelen en condensatoren zijn moeilijk te realiseren

voor de hoge frequenties, die in de puIs voor

komen.
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Het pulsvormende netwerk moet nu een puIs

van voldoende grote amplitude leveren over de
Zoimpedantie Z .-, met Zo. 50.n.en n. 7.
n

De te leveren stroom is dan zeer groote

(::;0,5 A. bij 3 Volt amplitude).

b. Om de beide nadelen, te weten de lange kabels

en de lage impedantie te vermijden, kunnen we als

voIgt te werk gaan I (/c.9.' j

'Zo::.5"o.l\.-

De totale lengte van de kabel is nu= 16 meter.

De ingangsimpedantie is 5~bij een juiste aan

passing aan het einde van de kabel. Nu treden

er echter reflecties op bij de aftakkingspunten,
IIiel

omdat de ingangsimpedantie van de blokkenYon-

eindig groot is.

c. Uit het 100 MHz kloksignaal worden m.b.v. een

teruggekoppeld 8 bits schuifregister, 8 sig

nalen (p1 tIm ~8) ~an elk 12,5 MHz afgeleid.

Elk signaal bestaat uit een puIs, die 10 nsec.

duurt en een herhalingstijd heeft van 80 nsec.

De pulsen op de 8 verschillende uitgangen zijn

steeds 10 nsec. t.o.v. elkaar vertraagd. De ver

eiste stuurpulsen kunnen worden afgeleid uit een

van de signalen p1 •••• p8 en weI die, welke aan

de stuurpuls voorafgaat. De maximaal optredende

vertraging is nu 9 nsec. Deze kunnen we instel

len door een juiste kabellengte te kiezen.
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Pulsen, die voldoen aan de gestelde eisen wor

den gemaakt met Step Recovery Dioden (S.R.D.).

We zullen zien, dat met de S.R.D. schake ling ook

zonder kabels, een vertraging tot 9 nsec. bereikt

kan worden. De vertragingslljnen zljn dan geheel

overbodig.

Blj de uitvoering van de opdracht maken we gebruik

van MECL II logica. Eigenschappen van deze logica

zljn vermeld op pag~ en lit. Ir-~D • De 8 maal

12,5 MHz pulsen van de 10 nsec. breedte worden ver

kregen uit een teruggekoppeld schuifregister. ("Zu-k1 J
In principe komt de schakeling neer op het volgen

de schema I

F1 tim F8 zljn J-X flip-flop's met J • setingang,

X • resetingang en C • klokingang. We zeggen x • "0"

als de spanning x gelljk is aan -1,6 V of lager en

x • "1" als de spanning x ongeveer -0,8 V is.

Alle~n'nadat de C input van "0" naar "1" is gegaan,

kan de uitgangsspanning van het flip-flop (voortaan

F.F. genoemd) veranderen.

Als J.1 en X.O wordt fu.1 (F.F. wordt geset,

F.F. is op ) f

Als J.O en X.1 wordt fu.O (F.F. wordt gereset,

F.F. is af) f
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J.O en K.O bl~ft het uitgangssignaal gel~k

aan het vorige f

J.1 en K.1 wordt het uitgangssignaal ge!nver-

teerd (getriggerd).

Wanneer in de begintoestand F1 • "1" en F2 ••••• F8.

"0" dan zal na de eerstvolgende klokpuls F2 • "1"

en·F1,F3 •••• F8 • "0" z~n. Na elke klokpuls schuift

de "1" een plaats·op. Op de uitgang van de F.F.'s

kr~gen we zodoende 8 verschillende signalen. B~

elk is de puIs 10 nsec. aanwezig en herhaalt de

toestand zich om de 80 nsec.

Onderling z~n de pulsen steeds de t~d tussen

2 klokpulsen, dat is 10 nsec., t.o.v. elkaar ver

BehoveD.

Na'elke 8e klokpuls,

schuift er dus a.h.w.

een nieuwe "1" in het

schuifregister.
F,

Het grote nadeel van bovenstaande schakeling is,

dat de begintoestand steeds gehandhaafd bl~ft.

In deze toestand zouden meerdere of geen enkele

F.F.'s "op" kunnen z~n (d.w.z. fu.1). We kr~gen dan

steeds een foutief uitgangssignaal. Ook zal na

elke storing de daaropvolgende toestand bl~ven be

staan. Het systeem is daarom zelfcorrigerend ge

maakt. Het 8e F.F. wordt niet direkt teruggekop

peld naar het 1e. We zorgen ervoor dat de set

ingang (J) van het 1e F.F. pas "1" wordt als (~t'elc1a)

F1 tim F7 "0" z~n. F8 is dan "1".·B~ de eerstvolgen

de klokpuls wordt F8 •

"0" en F1 • "1".

-h__-t

/t----l
It'

I~

I"".
Het volledige schema is gegeven op pag.a, f de print

uitvoerig op pag.gz en een foto van het uitgangs

signaal op pag,,~

B~ de schakeling is de resetfunktie van de F.F.'s,
gew~zigd (zie fig. 9). Dit is gebeurd om 2 redenen I
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It
I-~--'"

-J..""" -t c

Ie

a. Op een print is de 1aat

ste methode bij de ge

bruikte F.F.'s vee1 ge
"'~ makke1ijker en vee1 be-

t~r te rea1iseren.

b. A1s t.g.v. een slechte

k1okpu1s het F.F. niet

na 10 nsec. gereset

l"g .g.
wordt, dringt deze te

brede pu1s niet verder

in het register door (a1s ze maar niet optreedt

bij F7). Bet begin van de k1okpu1s 1igt we1 op de

goede p1aats. Het binnenkomende k1oksignaa1 heeft

niet het goede niveau, maar 1igt tussen 0 en

• 0,8 Volt. Hoe dit op MEeL niveau gebracht wordt,

is te zien in fig. 10. Hierin is tevens aangegeven

hoe het k1oksignaa1 overgezonden wordt naar de

ontvanger.

De uitgangsimpedantie van de zender is~50.A. De

niveaux 1iggen nu tussen -0,8 Volt. "0" en 0 Volt
(biz. -"oj

is "1". Op de foto I is te zien, dat de stfjgtijd niet

meer zo groot is, maar ook dat deze goed bruik

baar is. T11 en T12 moeten transistoren zijn met

een 1age kniespanning, omdat de spanning Vce tot

ongeveer 0,8 Volt kan terug1open.
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De pulsen p1 •••• p8 worden voor de beaturing van

meerdere sohakelingen gebruikt. Om de F.F.'s niet

te veel te belasten, gebruiken we een emittor

volger, wanneer we de puIs van de ene schakeling

naar de andere sturen. De niveaux z~n nu - 2,4 Volt

en - 1,6 Volt.

1.4. !~~!!~5_!!~_~!_!~~~~E~!!L_!!!!!_!!~_~!_5!!~!~~!

eisen voldoet (pag. H. )-------------
Als sturing nemen we een van de pulsen p1 •••• p8.

**-~J~__ n
- -:-1' '. !-~f! ,. ,,-, ...In''''- _
~ !
... I" N!<. .1

Om zeer kleine st~gt~den te kunnen bereiken,

wordt gebruik gemaakt van Step Reoovery Dioden

(S.R.D.). De eigenschappen van de S.R.D. worden

uitvoerig behandeld in litL ? 8.
In het. kort komen ze op het volgende neer I

Wanneer er een voorwaartsstroom doorgaat, geleidt

de diode normaal en worden er, zoals b~ elke diode,

minderheidsladingsdragers aan de grenslaag opge

slagen. Als hierna de polariteit van de spanning

omgekeerd wordt, zal er een sperstroom gaan lopen.

De diode geleidt nu nog steeds in sperriohting,

totdat aIle minderheidsladingsdragers weggestroomd

z~n. Hierna spert de diode~ plotseling.

De t~d tussen geleiden in sperriohting en sperren

is in de orde van enkele honderden piooseo. De

t~d t, dat de diode bl~ft geleiden in sperrichting,

wordt gegeven door de loeveel~eid opgealagen min

derheidsladinJsdragers (Q) en de grootte van de
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sperstroom (I, • V ), volgens de formule
Rtot.

t • .i.-I,.
Hierb~ is er van uit gegaan, dat de levensduur van

de ladingsdragers veel groter is dan t en dat er

nog vr~wel geen recombinaties z~n opgetreden.

De lading Q is ongeveer evenredig met de voorwaarts-

s troom. In fig. 12

is het verschil aangegeven tussen een gewone

diode en een S.R. diode.

S-Jl c//Ddt

L'\. ~L..-.__



Pulsvormend netwerk met geschakelde stroombronnen_
J), elf /)tl zt!" -Sill. j),oele.ll

. .bJ ,i ~e" lI;,t ~ut~rcl,ode.

Normaal z~n 51 en 52

gesloten en is E.O_

Wanneer E positief

wordt, gaan de beide

schakelaars open en

lopen er sperstromen

door D1 en D2 - Doordat

J 1 > J 2 wordt D2 eer

der hoogohmig dan D1 

We kr~gen zo een puIs,

waarvan we de breedte

kunnen regelen met de

verschilstrocm J 1-J2
en het tijdstip, waarop de puIs optreedt met J 1 -

In fig-IS is de schakeling helemaal getekend_
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-~
-~

",uN,·
T1 en T2 vormen een monostabiele'vibrator. Na

elke ingangspuls gaat T1 even, d.w.z. 20 ! 30

nsec., geleiden. Op punt B versoh~nt in fase een

versterkt signaal (tussen - 1 Volt en + 12 Volt).

De beide transistoren T1 en T2 mogen niet in ver

zadiging komen. Va moet echter lager worden als

- 0,7 Volt, dan geleidt T
3

niet en is de spannings

bron uitgeschakeld. Als V~ positief wordt, wor-

den de beide stroombronnen T
4

en T
S

uitgeschakeld.

De emittorweerstand van T4 is gedeeltel~k ontkoppeld,

om te voorkomen, dat de transistor bl~ft geleiden

alB Vw positief is, maar nog geen + 12 Volt.
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Met R1 kunnen we de hoogte van de puls regelen

en in mindere mate het t~ds~ip, waarop de~e

optreedt. Op pag.~ zien we dat een amplitu

de van 5 Vol t bere ikbaar is b~ R1 D 50.Jl.

Met R2 is het mogel~k het t~dstip, waarop de puls

optreedt, in te stellen. Tussen een stroom

(J1) van IS" mA en S'D mA ligt een vertra

gings tfjd van 8 nsec. Door een nie t te gro

te voorstroom te kie~en (met R1 ) kan b~

een amplitude van 2 Volt een verschil in

vertragingstfjden van 17 nsec. bereikt worden.

Met R3 stellen we de breedte van de puls in tussen

2 en 5 nsec.

Op pag.~ kunnen we ~ien, dat de vereiste ampli

tude en pulsbreedte makkel~k haalbaarzfjn.

De stfjgtijd is niet ~o If/e."" als we verwachtten

(gemeten is 0,90 nsec.), maar toch wel voldoende.

Dat de st~gt~d niet zo Klei". ~ is, kunnen we als

volgt verklaren I

Parallel aan de belastingsweerstand staat

een parasitaire capaciteit C in de orde van 5 pF
. P

(meetkop 2,6 pF + aansluiting coax.,kabel 2,5 pF).

Omdat de uitgangsimpedantie Ru van de spannings

bron niet nul is, maar 100JL+ uitgangsimpedantie

emittorvolger T
3

, ~al de spanning over de 50JL

via een e-macht toenemen. De t~dconstante is Cp
x Ru //50~: 200 psec. Om de~e t~dconstante klei

ner te kr~gen, ~ouden we dus de uitgangsimpedan

tie van de spanningsbron lager moe ten maken.

R1 mag echter niet nul gemaakt worden, omdat dan

de stroom in sperrichting door D1 en D2 niet be

perkt wordt. We kunnen ook trachten de capaciteit

Cp lager te kr~gen. De beide transistoren T4 en

T5 hebben ook nog een collector-basis en collec

tor-emittor capaciteit.
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Om deze beide parasitaire capaoiteiten te ver

m~den, zouden we weer moeten overs tappen op

stroombronnen m.b.v. een spanning en een weer

stand. De beide stroombronnen zijn dan weer niet

uit te sChakelen. De emittorvolger T
3

moet het

versohil van de beide stromen leveren. Om een

goede stroombron te kr~gen, moet de weerstand groot

z~n. Dit houdt weer in, dat er een hoge spanning

nodig is en dat er veel vermogen verloren gaat

in de weerstanden. Omdat met de gestuurde stroom

bronnen de verkregen pulsen aan de eisen voldeden,

is die sohakeling toegepast.

'II '41"114 'I. #t/cmU' no,? H" a."cI"re .schale"lu;S be..sp"dlc.,...
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Hoofdstuk II. Parallel-Serie omzetter.

1. De eerst te behandelen parallel-serie omzetter

maakt gebruik van een schuif~egister.

• II. - - - --
----~c----- - - -

8

---~(

1''9 ,I..

Op een bepaald moment (10 nseo. lang) worden

door de schakeling A, de bits 1 ••••• 8 doorgela

ten, en niet de uitgangsniveaux van F1 ••••• F7.

B~ de eerstvolgende klokpuls wordt het gehele

woord in de 8 F.F.'s opgeslagen. Met de volgende

klokpulsen zorgen we ervoor, dat de rest van

het woord, de bits 1 •••• 7, ook op de uitgang

van F8 versch~nen. Bit 8'van een woord komt dus

voorop. Tljdens de ge klokpuls wordt een nieuw

woordt in de F.F.'s ingelezen met de schakeling

A. Deze laatste schakeling kan als volgt uitge

werkt worden I

F, L
j(

Q.

fe1. I}. II
~-

F 1 en F2 z~n getekend.

a • bit 2 van de A-D

omzetter.

b •• een positieve puls

10 nsec. breed.

Als b.1 wordt parallel

het gehele woord in

gelezen.

De 8 bits moeten minstens 10 nsec. tegel~k aan

wezig zljn. Dit zljn ze niet zonder meer (zie fig.~ )

We lezen ze daarom eerst in in een buffergeheugen.
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Bet in- en uitlezen van het buffergeheugen

mag niet tegel~k plaats vinden.

2. Parallel-serie omzetter met 8 AND poorten en

1 OR poort.

Biervoor is nodig, dat de pulsen p1 ••••• p8 van

de 8-deler beschikbaar z~n. We gaan ervan uit,

dat de bits van een woord aanwezig z~n in het

bUffergeheugen.

lie.

1«/

~ ---I L~---I

P, ---I .1'.,....----1

P,.

'1

+'4:1,·. - -o r... oS, ••• 1>1.

Pelt. s'n~., .s'9114&t
1---(1

Omdat in de MEeL II serie geen AND poorten

beschikbaar z~n, gebruiken we NOR poorten (012

en 013). Van een NOR poort kunnen we een AND

poort maken door de ingangssignalen ge!nver-
- -teerd aan te bieden a + b • abe

De OR poort met 8 ingangen voegt de 8 parallelle
'-uitgangen tot ~~n signaal samen. De versohilver-

sterker T22-T23 zorgt ervoor, dat veel van de

rimpel verdw~nt en dat de st~gt~den beter worden.

De ui tgangs impedantie is 50A.

Er is gekozen voor de laatste methode omdat de

ze Minder componenten vereist, terw~l de moei

l~kheden met de klokpuls worden omzeild.
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Wel moeten we ervoor zorgen, dat pulsen p1 ••• p8

elk 10 nsec. duren en steeds 10 nsec. na elkaar

komen. Wanneer een poort of F.F. zwaarder be

last wordt, is de "propagation delay" t~d groter

en z~n ook de st~gt~den slechter.

Alle poorten moeten even zwaar belast worden en

ook moe ten de toevoerleidingen b~ benadering

even lang z~n. Het buffergeheugen is nog steeds

nodig.

Het buffergeheugen mag niet tegel~k in- en uit

gelezen worden. Om deze reden lezen we met p7 {Z~f;~D;

de eerste 6 bits in en met p2 de laatste 2 bits

(7 en 8). Omdat het systeem frequentie onaf-

hankel~k moet z~n, is het nodig dat we nagaan wan

neer de bits aanwezig z~n b~ lagere frequentie

(zie fig.4).

De resetpulsen 5 - 6 worden afgeleid uit p7 (zie

fig. + en /r ). Blj de Step Recovery Diode schake

ling is het uitgangssignaal meer ab~ 10 nsec.

vertraagd t.o.v. het in!gangssignaal (zie pag.80 ).

Dit geldt ook voor de resetpuls 7, welke uit p2

wordt afgeleid.

Direkt nadat de resetpulsen z~n opgetreden, ver

dw~nen de bits.

Wanneer de inleeepuleen van het buffergeheugen

niet langer duren dan 10 nsec. na het begin van de

puleen p7 en p2, dan lezen we voor alle frequentiee

het juiete woord in. Een dergel~ke pule maken we

met de volgende echakeling I
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IN~~~:
OELAV, "0"

IN 1--1 '-J L

, ---r---l..-."0" ~OUT -= c--..:: _! \.

OUT 1

I--EFFECTIVE PROPAGATION
OELAV·0+2tp d·

Wanneer op de ingang een pos~ieve stapfunktie

wordt gezet, verschijnt er aan de uitgang een puIs

met br»edte D nsec., d.i. de vertraging van de

delay line.

Voor de vertraging D gebruiken we een kabel

(20 cm.~ 1 nsec.) of een poort (de poort Mc 1010

heeft de "propagation delay" tijd van 4 nsec.).

Blj het buffergeheugen moet de mogelijkheid be

staan om een bepaald codewoord n.l. 11111111 aan

te brengen, wanneer in het signaal de lijnsynchroni

satiepuls aanwezig is. De ontvanger herkent dit

codewoord en kan op dit moment de lijnsynchro

nisatiepuls aan het analoge signaal toevoegen.

In het p.e.M. signaal mag deze code nu nooit meer

voorkomen.
(-Zteft!J.&. )
Met 016 en 017 maken we poeitieve puleen van 8

neeo. breedte. Normaal is x-O. De bits worden dan

in het buffergeheugen F
13

••••• F20 geplaatet.

Als x-1, wordt;1 t/m;8 • "0", dus s1 ••••• s8 • "1".

014 zorgt ervoor, dat normaal nooit de code 11111111

voorkomt. De overgang hij x van "0" naar "1" en
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omgekeerd mag optreden tijdene de puleen p3 ••• p6.

Wanneer de eerete 1 bite aIle "1" zijn, wordt het
II II

8e automat1ech "0", ale x-O. De funkt1e van het

blok "Frame aanbringen" komt later ter eprake.

)to

S,:rs vallde IJ-b o",2Stfer.

I .z ,J r

(
V

~l/I .z .3 ~ r
S; s~ Sj .:if S;

/NUt, eIfp I'."QI/fl! Je,,/~ OiwUI"tk;-.

fUi· 2.0. (f'nt l. • rIo:
AlA. If~'9t1"."1U. VOQ)' de ;_,allel-ier,e

AI,.. x. j- 4Jludt he:'" P.e·h. ""n« 1././.1./.1.1.1.
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Hoofdstuk III. Woordsynchronisatie.

III.1. De noodzaak van woordsynchronisatie.------------------------------------
Bij de ontvanger komt een continue stroom van bits

binnen. De D-A omzetter heeft de 8 bits van het

zelfde woord, tegelijk parallel op 8 ingangen nodig.

Om de juiste woorden aan de D-A omzetter te kunnen

aanbieden, passen we een synchronisatie toe tussen

zender en ontvanger.

Bij p.e.M. hebben we achtereenvolgens I

1. Bitsynchronisatie. De zender stuurt de bits de

lijn op met een snelhe1d van 100 Mb/sec. m.b.v.

het kloksignaal van 100 MHz. Bij de ontvanger wor~t

de stroom bits in een geheugen geplaatst. Dit in

lezen zou met een lokale klok moe ten gebeuren.

Deze lokale klok moet exact dezelfde frequentie

en fase hebben, als die bij de zender.

De synchronisatie tussen de beide klokken noemen

we bitsynchronisat1e.

2. Woordsymchronisatie. De noodzaak van woordsynchro

nisatie ook weI framing genaamd, kan het best

duidelijk gemaakt worden aan de hand van de serie

parallel omzetter (Zie lit • .3 - -- afstudeerver

slag H.G. Myling).

Ikf "- ,.

------
-- --

-------

~
----t~

----re
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De bovenste r~ F.F.'s F1a ••••• F8a z~n geschakeld

als schuifregister. <8~ elke klokpuls schuift de

gehele inhoud een plaats op naar rechts. Wanneer

juist de 8 bits van ~~n woord aIle in de F.F.'s F1a •••

F6a staan, wordt er een (6nsec. brede inleespuls

gegeven aan de F.F.'s F1b ••••• F8b.

Op de uitgangen 1 •••• 8 staan nu de bits van ~~n

woord in de juiste volgorde.

We kunnen nu ook goed nagaan dat &

a. Het P.C.M. (100Mb/sec) signaal en het kloksignaal

(100 MHz) met dezelfde frequentie en goede fase

t.o.v. elkaar moeten aankomen om het P.C.M. eig

naal in te kunnen lezen. (biteynchronieatie)

b. De 12,5 MHz woordpule op het juiete moment moet

komen, zodat eteede 8 bite van "n woord worden

ingelezen en niet b.v. de laatste 3 van het vo

rige woord en de ~erete 5 van het daaropvolgende.

Dit zou geheel verkeerde informatie geven.

De woordeynchronieatie zorgt ervoor, dat de woord

pule op het juiete moment komt (zie fig.~~.).

---,I 8 I '-_"'&-""",.........J
I I ,.

I

r oJ I It!
I
I •

__.....I1---------------IL.. Wtn4'Jpu-'s.

B~ de ontvanger kunnen we uit het eerie signaal aI

leen dan de juiete woorden halen, ale er in het analoge

of gecodeerde eignaal informatie aanwezig is omtrent

de woordeh zelf. Vaak heeft het analoge ot digitale

eignaal bruikbare etatietieche eigenechappen, some

moeten we deze informatie ook toevoegen.

Van beide wordt een voorbeeld gegeven.
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A. Woordsynchronisatie door gebruik te maken van de statistische

eigenschappen van het signaal.

Een eenvoudig voorbeeld hiervan is het overzenden van een

puIs code gemoduleerde groep signalen. Na decoderen is het

spraaksignaal aIleen zinvol als de juiste woorden worden

hersteld. De spraaksignalen hebben een amplitude waarschijn

lijkheidsverdeling, welke niet uniform is. Deze eigenschappen

worden tendet gedaan als de woordsynchronisatie niet cor

rect is.

Na het decoderen zullen de bemonsteringen weer dezelfde

kansdichtheidsfunktie moeten opleveren. We kunnen hiervan bij

de woordsynchronisatie gebruik maken. Er is nog een andere

eigenschap, die gemakkelijk te controleren is n.l. het tellen

van het aantal ~enen" en "nullen".

Wanneer de amplitude van het ana loge signaal centraal ver

deeld is, met een normale verdeling en als de Gray-code

wordt gebruikt bij het coderen, dan zullen niet aIle bits een

gelijke kans op "0" en "1" hebben (Zie fig.23).

De centrale codes zullen meer voorkomen dan die aan het

uiteinde. Deze redundantie is het gevolg van het lineair co

deren van een normaal verdeelde funktie. Wanneer efficiUnt

gecodeerd zou worden, zou er geen redundantie optreden.

Statistlsch framen is dan ook niet meer mogelijk.

--1/
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B~ de woordsynohronisatie van bovenstaande puls-oode

gemoduleerde signalen, zoeken we dat bit op, dat zeer

vaak "1" is.

Deze methode is hier niet toe te passen, omdat de waar

sohljnl~kheidsverdelingvan het video-signaal niet be
kend is, over e." II"~ la"g~-e.'ic:l. (2.,eM>i /'01.,,~).

B. Framing d.m.v. toevoegen van informatie aan het P.C.M.

signaal.

Het statistisoh bek~nde signaal kan in analoge vorm

worden toegevoegd voordat het geoodeerd is, of in dig1

tale vorm aan het P.C.M. signaal. Dit laatste passen

we toe.

Er z~n meerdere mogel~kheden om het frame aan te brengen

o.a. I

1. Aan elk woord wordt een bit toegevoegd met bekende

informatie. Deze methode geeft een belangr~k verlies

aan kanaal oapaoiteit. In ons geval komt daar nog

een zeer groot nadeel b~. De seinsnelheid wordt nu

112,5 Mb/seo. B~ deze frequentie is veel van de toe

te passen logioa niet meer bruikbaar. De moeil~khe

heden en prljs stljgen nu meer dan evenredig. We wil

len de seinsnelheid op 100 Mb/seo. houden.

Hiermee vervallen alle mogelljkheden, die bits aan

het P.C.M. signaal toevoegen, zoals inlassen van

Frame-woorden.

2. Er blljft nu alleen de mogelijkheid over om enige

bits van het geoodeerde P.C.M. signaal weg te nemen,

en da4rvoor in de plaats frame-bits aan te brengen.

In ons systeem wordt dit als volgt gedaan I

Het minst sygnifioante bit (no.B) van elk Be

woord veranderen we in de parallel serie omzet

ter in een 101010 ••• patroon. In de ontyanger

gaat de frame-deteotor na, op welke plaats dit

frame aanwezig is. Het kan aangetoond worden

dat de door dit frame-bit aangebraohte ruis

2 , 4 db is. ( Zi epag. rg. ).



- 31 -

De keuze van het aantal frame-bits (hier 1 per 64)

is o.a. afhankel~k van.

a. de extra veroorzaakte ruis

b. het aantal woorden, dat verloren zal gaan, wanneer

b~ de ontvanger de frame-detector, na uit de pas

te z~n geweest, het frame-bit weer moet opzoeken.

c. het aantal malem, dat de frame-detector uit de pas

zal raken door onder meer de ruis in het signaal,

die het frame vervormt, en een afw~ken van de lokale

oscillator met de klokzender. De frame-detector gaat

uit van de lokale oscillator en neemt hiervan elk

64e bit.

Onze keus is gevallen op een frame-bit per 8 woor

den (Zie pag.q ).

Zoals reeds werd aangegeven, passen we framing toe

door van elk 8e woord het minst sygnificante bit te

veranderen in een 010101 ••• patroon. Dit doen we als

voIgt.

Eerst wordt bepaald b~ welk woord we een "1" en b~ welk

woord we een "0·' moeten aanbrengen. (-z.L·e "fJ.ll.j

Fg F,o t:;"

"1

Ai c

~

n--.. (1,

o-_~a.&.

-I

4 -----.r----11- r--L-
I I I

~ ----b:11-------~Il--------I-!---
I-"1-_- '9t1 hlec /e"'.~ret~~1

I" .t K ;;0 IIsec.
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'9 deelt het aantal pulsen P2 door 2. F10 door 4.
F11 door a en '12 door 16. Met G6a en& worden de mo

menten bepaald, waarop het frame aangebracht moet

worden.

Met a 1 en a 2 kunnen we b~ de parallel-serie omzetter

ingrjjpen. ('a'.1c!J .l.r.)

Met de poorten G9c en 9d brengen we het frame &an.

Dit is a18 volgt in te zien •
%1- sa+a1 • x1- 8a+&1

-- (8a+a 1 )&2%2- %1+a 2 - x 1 ·a2 - -Ba·&2+a 1·&2

%3- x 2+Pa - Pa· x2·

Met G13d wordt door Pa het signaal %2 uitgelezen en

ge!nverteerd. x
3

8telt nu het ae bit met het aange

brachte frame-bit voor.

Ale a 1 - "1" wordt hat ae bit van het woord gel~k aan "0".

Als a 2 - ~1~ wordt het ae bit van het woord gel~k aan "1~.

Ale a 1 - a 2 - "0" komt gewoon se tevoorsch~n.

sa' &1 en a 2 veranderen na de puls P2. Het Bignaal %2

is dus allang stationair als het door iPa in G13d wordt

afgetaet.

Bjj de behandeling van het QUffergeheugen zagen we dat

de code 11111111 gereserveerd was voor de l~nsynchroni

satiepuls.
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We hadden voorzieningen getroffen, dat dit woord nor

maal niet in het signaal voortkwam. Door het aanbrengen

van het frame, kan dit toch wel het geval z~n.

De aangebrachte code kan ook weer gew~zigd worden.

De ontvanger zal dus pas op de 11111111 code mogen re

ageren als meerdere van deze woorden z~n voorgekomen,

terw~l de zender minstens 3 code woorden achter elkaar

moest uitzenden.

De frame-detector tast het P.C.M. signaal af totdat het

aangebrachte frame gevonden is. De dan optredende

~rd -puls zorgt ervoor, dat b~ de serie parallel om

zetter het juiste woord wordt gevormd. De binnenkomen

de signaleD z~n I Kloksignaal 100 MHz

P.C.M. signaal 100 mb/sec.

De uitgangssignalen z~n I Kloksignaal 100 14Hz

P.C.M. signaal 100 mb/sec.

WD()I-ct- puls 12,5 MHz.

Alle signaleD worden over een 50~kabel verstuurd.

het versohil tussen "0" en "1" moet 6,8 V bedragen.

BlokschElm2l. van de frame-de teo tor. lzc.-e f..J .l~.)

l
,..). p""'. il> '~cc .

II'I.IIQ,J t-A 
Illel
1I""l4Je,./c

Het 100 MHz kloksignaal wordt door 64 gedeeld, om een

puls met breedte 10 nseo. te kunnen maken, welke om de

640 nseo. voorkomt.
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Deze puls laat "n bit van het P.C.M. signaal door.

Dit vergel~ken we met een referentie signaal, dat

het frame patroon heeft. Als de vergel~king fout is,

zenden we een signaal naar het geheugen. Nadat een be

paald aantal fouten (~ opgetreden, wordt een drempel

overschreden en geeft het monostabiele netwerk een

negatieve puls, met een duur van 10 nsec. af, die van

het 100 MHz kloksignaal "n puls wegneemt.

We onderzoeken nu het volgende bit van het P.C.M. sig

naal. Dit gaat zo door, tot we b~ het frame-bit ge

komen z~n. Nu z~n alle vergelijkingen goed. Het moment

van de nu optredende woordpuls is zodanig dat b~ de

serie parallel omzetter juist die 8 bits worden uit

gelezen, welke tezamen een woord vormen.

Behandeling van de afzonderl~ke delen.

A. 8 delers

~
I. J.~ /".1. rtb"...1 '.lIltIJC I.,,~ (lI.de,~,.~J:.1tW4t'4t.

11I"1. ttI;S nvr v

m is het signaal, dat van het monostabiele netwerk

komt. We nemen m.O. Het 100 MHz kloksignaal wordt

eerst met F21door 2 gedeeld. Daarna gebruiken we het

uitgangssignaal van F21 als triggerfunktie van F22 en

F23. De reden van deze handelsw~ze staat op page T~

Omdat in de prakt~k b~ het in serie schake len van meer

dan 3 F.F.'s extra poorten nodig z~n, hebben we de
)..

2...ce~ g..
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overige 5 F.F.'s (F22 •••• F26) gesplitst in een groep

van 2 en een van 3.

We hebben nu twee 8-delers. De poorten G19ab gebruiken

we om een nieuwe triggerfunktie (12,5 MHz. pulsbreedte

8 nseo.) te maken. Voor de benodigde vertraging ge

bruiken we de toch aanwezige poorten G21cd. Omdat we

triggerfunkties gebruiken, die maar 8 nsec. aanwezig

z~n, is de schakeling veel minder storingsgevoelig.

Elke storing, die bij de 8-delers optreedt,zorgt ervoor

dat de frame-detector uit de pas geraakt.

Er gaat dan steeds een hoeveelheid informatie verloren,

tijdens de reframe-tijd. Door een juiste keuze van de

ingangssignalen G21a zorgen we ervoor, dat de woordpuls

op het juiste moment komt, t.o.v. het nog te bespre

ken P.C.M. signaal.

B. Uitlezen van elk 64e opeenvolgende bit + vergel~kings

orgaan I ('Zie ~ .tB. )

r- - - - - -
I,

IL _

Vt!,se 1'(" I it 91 t1rga.et-/f •

.t2 1.3 + i.3

':Jo

,Uit F26 wordt een puIs pU 1 afgeleid, breedte ~ nsec.

(D • + nseo.). Met deze puIs lezen we elk 64e bit van

het P.C.M. signaal in, in F28, tegel~k verandert F30

volgens het patroon 101010 ••• Later zullen we zien,

dat we ook pU 2 nog no~ig hebben.

Als vergelijkingsorgaan gebruiken we een Exclusive NOR
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poort (Mo.1031). Wanneer de vergelijking goed uitvalt,

d.w.z. F28 • F30, is de uitgangsspanningX1 • "1".

Bij een foutieve uitkomst %1 • "0".

C. Geheugen en drempel.

Elke 640 nsec. voeren we een vergelijking uit. De logi

ca, die we nu nodig hebben, hoeft niet zo snel te zljn,

we gebruiken nu T;UL oomponenten.

Het aantal foutieve uitkomsten moet in een geheugen be

waard blijven. Wanneer dit aantal een bepaalde drempel

overschrijdt, ontstaat er een foutsignaal, dat het mo

nostabiele netwerk aanstoot.

We zouden de drempelhoogte 1 kunnen nemen, d.w.z. als

we "n fout constateren, tasten we meteen het volgende

bit af. Dit heeft tot gevolg, dat elke keer wanneer het
~~

frame-bit t.g.v. ruisYgedetecteerd is, steeds 127

bits bekeken moeten worden" voordat we het frame-bit
I

weer uitlezen. Daarom is het logisch om niet direkt,

nadat "n fout is geconstateerd over te stappen op het

volgende bit, maar dit pas te doen, nadat meerdere, b.v.

3 fouten zijn opgetreden. Als de drempel bij 3 ligt en

we onthouden aIle fouten, dan zal de detector 3 maal

zo weinig uit de pas geraken, t.g.v. een door ruis ver

vormd P.C.M. signaal. Als de drempel hoger wordt ge

nomen, zal de reframe-tijd ook langer gaan duren, omdat

we meer vergelijkingen moeten nemen, voordat we weten,

dat het uitgelzen bit niet het frame-bit is. Hoe groot

we de drempel moe ten nemen, hangt af van de hoeveel

heid ruis in het signaal en de reframe-tijd. In hoofd

stuk3.~ hebben we getracht een optimale drempel te vin

den bij een bepaalde signaal-ruis verhouding.

We zien daar, dat ook als we de 'drempel hoger nemen,

gemiddeld steeds evenveel woorden verloren gaan.

Dit komt omdat ons geheugen aIle optredende fouten ont

houdt. Beter zou het zijn om de fouten, die lang gele

den zijn opgetreden, te vergeten.
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Bij een niet te Kltll"~. signaa1-ruis verhouding is de kans

klein, dat in een bepaa1d kort tijdsinterva1 meer dan

1 fout optreedt. A1s we een derge1ijk beperkt geheugen

kunnen maken, za1 het aanta1 keren dat de detector t.g.v.

ruis in het signaa1, het frame-bit loslaat, tot een

minimum beperkt b1ijven.

Het eenvoudigste voorbee1d van een beperkt geheugen

is we1 het R.O. netwerk lZ.'·;~ fe1.2.9.

I t
_l_'Vc

De drempe1 wordt overschreden a1s de spanning over de

condensator Vc boven een bepaa1de waarde komt.

Bij e1ke fout1eve uitkomst van het verge1ijkingsorgaan,

loopt er een constante lading 41 Q naar de condensator.

A1s de condensator met een weerstand R overbrugd wordt,

te11en de fouten, die lang ge1eden zijn opgetreden

niet zo zwaar meer mee, omdat de condensator zich ont

1aadt over de weerstand R.

Om frequentie onafhanke1ijk te zijn, is de uitvoering di

gitaa1 gehouden. A1s geheugen gebruiken we een 4 bits

schuifregister, dat de inhoud naar links en naar rechts

kan schuiven. {~,,'I/I (r.;\Jo.)

A. 4- BIT LEFT/RIGHT SHIFT REGfSTER

Shift l.ft O""ut

II •

Shlfl IlI.hll....ut·' -....--1
Clock

• Shih l.h/IlI.hI C......I _---'

f",;,,· dO

~--_Shift IlIlht 0ulp0Il

".
'--__ Shih leh '" : 0 • T••hlh IlI I..... HIGH

T••hlh l.ft I ut lOW
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CP. klokingang. De inhoud van het schuifregister

schuift naar links of rechts, nadat het kloksignaal

van "0" naar "1" is gegaan.

Wanneer de inhoud naar rechts geschoven wordt, komen

steeds meer "enen" op de outputs Q1 ••••• Q4.

B~ het naar links schuiven, wordt achtereenvolgens

Q4 •••• Q1 gel~k aan "0".

Fig. 31 laat zien hoe we een tot 16 bit beperkt ge

heugen kunnen opbouwen.

7f1

Yi __---'ll
,....---Q~

q,
~lt

S~r

Ptt,
-~--+----fl--------Il:!.--

I I

17/z/I(7z/bL _
I --------..........------

I I I I i
~ .rlllit. R(ih~ ,:-u.,~ ;~ $1,,/1-; lel't I'Ur/s.

--------, 1--
I

I

_____.....R~ ~G"--- ---'UI
I

i
;u.~ . I__-,..---1~--..l------ ......m:L....-_....:..1__...EJBlI....-_

I I ,
I ,

. y2.----------------

II I II 7/ / 77// ~-------..;..I//h'17/)77

1///7 / 7 //1__
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Met T38 zetten we het MECL niveau om in een TTuL

niveau en inverteren we de uitkomst van de vergel~

king. 71 • "0" wil zeggen J de vergel~king is goed.

Met de transistorschakelingen T39 - T40 en T41 - T42

leiden we uit pU 1 en pU 2 pulsen af, welke 40 nsec.

duren en met aan TTuL logica aangepaste niveaux.

Het sohuifregister S.R.1 gebruiken we om een tot 16

bit beperkt geheugen te kr~gen, voorlopig stellen we

da t de ou tpu t • "0". AIs de ui tkoms t van de ve rge l~

king fout is (71 • "1") ontstaat er op de klokingang

van S.R.5 320 nsec. na het ontstaan van 71 • "1", een

klokpuls. (Zie fig.J2 ) Op deze manier schuiven we

aIle optredende fouten in het schuifregister.

De drempel kunnen we nu b~ 1,2,3, of 4 leggen. Leggen

we de drempel b~ 3, dan moeten 3 fouten z~n opgetreden,

voordat Q3 • "1".

Een beperkt geheugen verkr~gen we met S.R.1. Dit is

een 16 bits schuifregister. Bij elke klokpuls (pu2 )

sohuift de uitkomst van de vergel~king (71) in het

register.

16 klokpulsen later versch~nt deze uitkomst aan de

uitgang. Wanneer er nu maar 'en fout optreedt, zal

deze na 16 puIs en van pU2 aan de uitgang van S.R.1

versohijnen. De nu eerstvo~gend optredende puIs PU 1
zal ervoor zorgen, dat ?£ ••0 wordt en dat even later

(6nsec, d.i. de t~dsvertraging vanG26 C) er een klok

puIs versch~nt ·op C. De gehele inhoud van S.R.S schuift

nu een plaats naar links op d.w.z. er wordt een fout

vergeten, welke lang geleden (17 vergel~kingen) was

opgetreden. In S.R.~, staan dus tot een max. van 4

aIle fouten, die in de laatste 16 vergel~kingen zijn

opgetreden.

De drempel kunnen we als voIgt instellen (Zie fig.33).

Wanneer geen enkele fout is opgetreden, is Q1 •••• Q4 • O.

Met S1, S2 en S3 kan men resp. Q4, Q3 en Q2 uitschake

len door de s/.S.& l'eJiSJ, in stand "0" te zetten. De drem

pel is steeds "1" of groter. Als de drempel bereikt is,

wordt v • 110 11 .'
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<ill
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JDc

Do
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Monostabiele netwerk.

We zagen, dat zodra v • "0" werd, het 100 MHz klok

signaal 10 nsec. lang onderbroken moet worden.

Dit gebeurt met een monostabiel netwerk (Zie fig.3~ ).

0--... haa#'; 3aeleu:

-.av
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Eerst wordt met T43- T45 het TTuL niveau getransfor

meerd naar MEeL niveau, tevens wordt de stijgtijd < 5

nsec. gemaakt. In de begintoestand is f
31

= "0" en

w • "0" (Zie fig.J, ). Zodra v/ook "0" wordt, zal bij

de eerstvolgende triggerpuls Pc F31 geset worden.

Omdat F31 via G39b teruggekoppeld is, wordt bij de

volgende klokpuls p ,F31 weer gereset. Nu moetenc
we ervoor zorgen, dat bij een nieuwe klokpuls F31 niet

opnieuw getriggerd wordt. (Vi is nog steeds "0").

Deze moeilijkheid lossen we op met een monostabiele

multivibrator. Binnen 10 nsec. nadat f 31 = "1" is ge

worden, is w • "1" en blijft 80 nseo. lang "1". Na deze

80 nseo. zijn in de schuifregisters aIle F.F.'s gereset

en is Vi. "1".

De schakeling is op deze manier frequentie onafhanke

lijk. Poort G39b zorgt ervoor, dat F31 niet te zwaar

belast wordt en dat de 10 nseo. puIs precies op tijd

komt, zodat slechts ~~n (en deze helemaal) klokpuls

niet wordt doorgelaten (Zie fig. J~ ). Door gebruik te

maken van een geklokt F.F. is het niet meer belangrijk

wanneer v'. "0" wordt.

,,-----
\ ... Ut.fi""!J G.J9 6.

LU"f~4-"9~'3b .

Op pak.lg is het volledige schema van de frame-detector

gegeven. Het aantal vergelijkingsorganen is hier uit

gebre id· tot 4.

In het behandelde geval hadden we ~~n vergelijkingsor

gaan. Als we nu op een willekeurig moment inschakelen,
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kan het voorkomen, dat we 127 keer moeten overstappen

op een ander bit, omdat we niet weten of we het

010101 ••• patroon of het 101010 ••• patroon moeten vol

gen. Om dat aantal kleiner te kr~gen, kunnen we in

eerste instantie twee vergelljkingsorganen gebruiken.

We vergelijken nu het uitgelezen bit met zowel het

010101 •• patroon als met het 101010 ••• patroon, en kun

nen thans maximaal 63 bits van het frame-bit ver

wljderd zljn.

Blj de uitwerking hebben we 4 vergelljkingsorganen, ge

splitst in 2 stelsels van 2 gebruikt. Bet ene tweetal

gebruikt de uitleespuls pU 1 en leest het 1e, 65e, 12ge

bit van het p.e.M. serie signaal uit. Bet andere twee

tal gebruikt pU 2 als uitleespuls en neemt dus het

33e, 97e ••• bit. Blj het inschakelen kunnen we nu maxi

maal 31 bits van het frame-bit verwljderd zljn.

Men kan zich afvragen waarom we het 101010 •• als

frame-patroon hebben genomen en niet 00000 ••

In dit laatste geval zou het maximale aantal af te

tasten bits blj &&n vergel~kingsorgaan maar 63 zljn.

We hebben dit patroon om de volgende reden niet genomen.
MIt Iton.t~ nwet.t btlt IIf,Reo J'91Hl41 ge4",rtlIl4fl la,,~ tVa t:I"~lIee" t:~II&'(a."r /'1;If.

~..ue~,J'.J Bet 1e bit (en 2e en 3e)

zal dan gedurende lange

tljd niet van toestand ver

anderen.

Bet is dus mogelljk, datJ,e4o/ll~he"t:L~"
i'MlJle-1Hn'/

ook het 1e bit lange tljd

het frame-patroon zal vol-
o gen.

Opm. Elk vergel~kingsorgaan heeft een apart geheugen.
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III.5. Optimaliseren van de frame-detector.
----------------------------~-------

Telkens wanneer de frame-detector t.g.v. storingen,

ruis, e.d. uit de pas geraakt, zullen er woorden

verloren gaan, voordat de detector weer het frame-bit

uitleest. We willen deze v~rloren gegane informatie

tot een minimum beperken.

B~ het optimaliseren hebben we de volgende variabelen I

a. Het aantal vergel~kingsorganen 1,2 of 4
b. De in te stellen drempel 1,2,3 of 4
c. Een onbeperkt of een tot 16 bit beperkt geheugen

d. De kans om uit de pas te geraken. Deze wordt gegeven

door de volgende factoren I

1. de signaal-ruie verhouding in het transmissieka

naal ;

2. niet juist werken van de delers b~ zender en ont

vanger t.g.v. storingen ; ~.II. II.f,s't#1"nfjelo •.#1.

3. een afwijken van de lokale oscillator frequentie

met de 100 MHz van de zender.

De onder punt 2 en 3 genoemde kansen z~n niet bekend.

Die van punt 3 is in ons systeem zelfs nog niet aan

wezig.

Bij de berekeningen verwaarlozen we deze foutenbronnen
~u.,."

en brengen alleem dert.g.v. een slechte signaal-ruis

verhouding in rekening. In fig. 37 is deze kane gegeven

wanneer een optimaal filter gebruikt wordt.

.~
10

,;'

..............

'" '\
\.

\

\
\

i\..

\
\

, 1\
(f ,,, ,& 1+ " 18

- ~N",'d"

Fig. 37. Foutenkans voor

polaire on-off telegrafie

b~ additieve gauss-ruis en

een Coss vormig ontvang

filter karakteristiek, waar

b~ een Cos 2-vormig spectrum

wordt afgeleverd.(Zie lit.~

collegedictaat Radio syste

men I" hoofdst.6) •

We nemen een siN verhouding

van 17,5 db. De foutenkans

per bit is dan 10-7 voor on

off signalen.
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We gaan van de volgende gegevens uit I

1. In het P.C.M. signaal hebben "enen" en "nullen"

gelijke kans.

2. ~e kane, dat een bit verandert, is 10-7•
3. De reframe-tijd eindigt als het frame-bit weer wordt

uitgelezen. Komt 'het toevallig voor, dat dit frame

bit weer meteen verkeerd gedetecteerd wordt, dan be

gint een nieuwe reframe-tijd.

4. Bij elke vergelijking tijdens de reframe-tijd gaan

8 woorden verloren. Het ene bit, dat wordt overge

slagen wanneer een volgend bit uitgelezen wordt,

verwaarlozen we.

5. Bij elke reframe-tijd kunnen een maximum aantal po

gingen ondernomen worden om het frame-bit te vinden.

Onder een poging verstaan we het nagaan van een be

paald bit, dat niet het frame-bit is, op het'aanwe

zig zijn van het frame-patroon.

Bij elke poging zal een aantal vergelijkingen vereist

zijn afhankelijk van het P.C.M. signaal.

Bij de uitwerking zijn we ale voIgt te werk gegaan I

Voor elke mogelijke combinatie tussen drempel en aantal

vergelijkingsorganen met onbeperkt geheugen, berekenen

we het aantal vergelijkingen, dat we gemiddeld nodig

zullen hebben p~r poging. We weten hoeveel pogingen

we nodig hebben. Omdat t.g.v. de ruis de frame-

detector het frame-bit loslaat, zal ook steeds het

maximaal aantal pogingen verrioht moeten worden.

Daarna gaan we na hoe vaak de frame-detector, het frame

bit loslaat. Uit deze berekende grootheden, kunnen we

afleiden bij welke combinatie van aantal vergelijkings

organen en drempel over een lange tijd, de kleinste

hoeveelheid informatie verloren gaat.

Wanneer we een beperkt geheugen gaan gebruiken, zien

we dat bij een redelijke signaal-ruis verhouding, de

frame-detector bijna niet meer uii de pas geraakt.
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Om het gemiddelde aantal vergelijkingen te kunnen be-
00 a( nrekenen, moe ten we vaak de som van de reeks ~ n i)

kennen. In appendix 3 is deze voor verschillende waar

den van a uitgewerkt.

De resultaten zijn I
00

(i)n •~ 1
I -n (i)n •..:£ 2,

0- 2 (i)n • 6.z n,
.z-n3 (i)n • 26,
~Oen4 (i)n • 150.,

A. Het gemiddelde aantal benodigde vergelijkingen per po

ging bij een onbeperkt geheugen.

Ben vergelijkingsorgaan.

Een poging wordt be;indigd als de drempel is overschre

den. De kans dat na n vergelijkingen een drempelhoogte

m wordt gehaald, is gelijk aan I

pen) • p(n~fou,~). p [(m-t}fouten in (n-n vergelijkinge~

De kans op een foute uitkomst is i.
We zien dat we minstens m vergelijkingen moeten nemen.

Met de binomiale verde ling vinden we dan I

- m+1
• 0

• i .( ::~) (i)m-1

~n-1) I

pen)

pen)n~m

n<m

(6)

Het gemiddelde aantal vergelijkingen per poging-is (1)-E • ~ n. pen). Dit wordt berekend met de vergelijkingen,
1 tim 5.

~!:!!~!!_1.:.

Per poging is de kans dat na n vergelijkingen de fout

geconstateerd wordt, gelijk aan (zie vergl.' )

n ~ 1 J p(n). ) (i)n.
~ n )He t gemidde Ide hiervan is E

11
• ~ n( i) • 2. (zle. lIe".2 .

I
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"De kansverdeling is •

n ... 1 pen) ... 0

n ~ 2 pen) ... (n-1) (i)n. 00

Het gemidde Ide hiervan is E12 • ..z,:. n (n-1 ) (i)n
00 2 noon

E 12 ... ..:!n (i) - 1- n(i). ~ E12 ... 4 •
.t

Drempel 3.----------
De kansverdeling is •
n < 3 pen) .. 0

3 pen) (n-1) n-2 (i)n.n~ ... -y- •
Het gemiddelde per poging is •
E

13
- n 2 (i)n •... f n(n-1) ("i-) E13

• 6.

Drempel 4.----------
De kansverdeling is •

n < 4 J p(n) 0

n .. 4 J p (n) (n-1) (n;2) (n:33 ) (i)n.

Het gemiddelde per poging is •-E14 ... ~ n(n-1) (n-2) (n-3) i. ~ . (i)n ... 8.

Twee vergelijkingsorganen.

We constateren nu, dat we het verkeerde bit uitlezen,

als b~ beide geheugens de drempel overschreden is.

Als b~ het ene vergel~kingsorgaan de uitkomst fout is,

is ze b~ het andere goed. Stel de drempel is m.

We moeten dan minstens 2m vergel~kingen nemen, voordat

b~ beide de drempel overschreden kan z~n.

Als we meer dan 2_vergel~kingen nodig hebben, is b~ het

ene vergel~kingsorgaan de drempel zeker gehaald. We

kunnen de kansverdeling dUB berekenen door maar e~n

vergel~kingsorgaan te besohouwen, hiervan de kansver

deling nemen voor n ~ 2m, !n deze verdeling met 2 ver

menigvuldigen, omdat b~ beide systemen dit kan optreden.
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De kans, dat we per poging n vergelijkingen nemen, voor

dat we constateren, dat het uitgelzen bit niet het

frame-bit is, is nu I

n<2m p(n)=O

n~2m ; p(n)=2[p(n.fout) p{(n:-1)fouten in(n-1)verEt]]

~ ~n-1)! ~m-1 ~n-m
• 2.~. (m-1 1 (n-m)! ~ ~

• 2. ~n-1)! ( 9)

De kansverdeling is I (z.ie verg.8.)

n .c 2 p(n). 0

n ~ 2; p(n). 2.(i)n

De verwachtingswaarde is I
ClIO

E21 • f 2.n(i)n • 3.

Drempel 2.-----------
n < 4

n ~ 4

p(n) • 0

p ( n) • 2. (n-1) (*) n
00

De verwachtingswaarde is E 22 • :- n.p(n) • 5*

n < 6

n :, 6

p(n) = 0

p(n) • 2(n-1)(n-2)(i)n

De verwachtingswaarde is E23 • ~ n.p(n) • 7 i

n < 8

n ~ 8

p(n) • 0

p(n) • 2(n-1),*(n-2).~ (n-3)(i)n-De verwachtingswaarde is E24 • j n.p(n) • 31016
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Vier vergel~kingsorganen.

We constateren, dat we het verkeerde bit uitlezen ala

bij aIle 4 de drempel overschreden is. De kana dat

dit bij In poging na n vergelijkingen gebeurt, is gelijk

aan

n < 2m

n ~ 2m

pen) .. 0

pen) .. 2.Pa. Pb (g)

(~)

p is de kans, dat na n vergelijkingen, de beide drempelsa
van een tweetal overschreden worden (zie verg.8)

n ~ 2m , Pa(n) • 0

() 2 (n-1~!
n ~ 2m , Pa n .. • (m-1) In-m)l

Pb is de kans, dat bij het andere tweetal de drempels

waren of worden overschreden.

De factor 2 treedt op omdat er 2 verschillende mogelijk

heden zijn, elk met een gelijke kans.

De verwachtingswaarde is met de rekenmachine berekend.

De kans, dat n vergelijkingen nodig zijn bij In ppging iSI

n < 1 p (n) • 0

n ~ 3 , p (n)

n~4, pen)

• 0
n .., x

• 8 (n-1) (i) Jt. f (x-1) (i)-De verwachtingswaarde is E42 • f n.p(n) • 7,51

E!:!!2!l_~~

n < 6 , pen) • 0 -n ~ 6 , p (n) • 2 (n-1) (n-2) (i)n .£ (x-1) (x-2) (i)X... ,
De verwachtingswaarde is E

43
• 1- n.p(n) • 10,32.
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• 0pen)

pen)

n ~ 8

n~8
'"= 92 .(n-1)(n-2)(n-3)(i)n. ~ (x-1) (x-2: (x-3)(i):__8

~

De verwaohtingswaarde is E44 • 1 n.p(n) • 13,18

B. Het aantal pogingen per reframing.

Elke keer wanneer een reframing optreedt, zal het maxi

maal aantal pogingen verrioht moeten worden. Wanneer

we ~&n vergelijkingsorgaan nemen, is dat 127.

Bij twee is dit 63 en bij vier 31 pogingen.

c. Het gemiddeld aantal keren, dat een reframing optreedt.

Per bit is de kans dat het verkeerd gedetekteerd wordt,

10-7 • De kans om uit de pas te geraken is aIleen af

hankelijk van de drempel en niet van het aantal verge

lijkingsorganen.

We bekijken aIleen het vergelijkingsorgaan, dat het

frame-bit uitleest. Omdat we een onbeperkt geheugen

hebben, zal bij een drempelho9gte 2, het aantal keren

dat een reframing optreedt, de helft zijn van dat wan

neer de drempel 1 is. Dit aantal keren is omgekeerd

evenredig met de drempelhoogte.

De verloren gegane informatie over lange periode zal

minimaal zijn als het produkt van de uitkomsten A,B en

C minimaal is.

Hierin was I

A. het gemiddelde aantal vergelijkingen per poging.

B. het aantal pogingen dat verr,;clti: moet worden.

C. het aantal keren, dat een reframing optreedt.

In bijgaande tabel zijn de diverse grootheden gegeven.

De rijen C en..b zijn genormeerd naar het aantal, dat

optreedt bij &&n vergelijkingsorgaan met drempel 1.

We hebben uitgerekend hoeveel vergelijkingen we per

reframing nodig hebben.
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Als we nu de seinsnelheid 100 Mb/see. nemen, kunnen

we nagaan hoe lang de reframe-tljd duurt en hoe vaak

per sec. een reframing optreedt. Elke vergelljking

neemt 640 nsee. in beslag en per sec. worden er
100 6 -7 10
~ .10 .10 • 64 verkeerde bits uitgelezen. Per uur

10
is dit 3600 x 64 • 560 vervormde bits.

In rlj c wordt de reframe-tljd gegeven. Ter oriSntatie

geven we de duur van een lljn van het T.V.beeld ; deze

is 64 usee.

EEII/ V"r9' d'94A/1 TlA/~1! ve'l). o~. VIER lit!,.". '''9.
F.u."I...ltc~ /H" /',"f-

10- ~
bre""..,1 .b ,~,",.I ./)t~,"p.1

.1"";'J",llfeltf IlNlh",-.

I .l. J f I .l. .J ~ I .2 ..J ~

6e,."ade/flt Q,a,,,ta I
S ~.l 1i 3

11.18"."'1/. pel" pogo; g. .t ~ 6 8 J 1°/& '++ 11 1'1 ID,JI

11411 tAl P 05 ' ;, , ." /2.1 12.1- 111 IZ~ 63 &3 63 13 31 JI .3/ ,]1
p~,. r~/,a,",';'g. .

~~tA/'~P4.,-t~.~ .1. .1. J.. 1- .1. 1. I J. .L .1.
/ ..l. .3 "

I : 4- -3 e;, .t. ..s ~
".~

6,+ .Je<..

II £.
~~8 ~~S' ~'f o.s-r 0,"" ",~J "'+'I . .6. '.z~ 1 I I I ",1+

(!ie,.,,-aueltJIe au-I.'" 114"

163 J3i 611. J,8,eh 1',,/'-4'"''-9 rr. ju« t,89 //8 lIi ~n ,}- ISb .t.~ .tt+
,

11a,""/r:Ic..I1'tttreu,,~ "'ide"
rto .tao "1 s4. .l8. "1 1"/0 .ttl" 181- 1"0pt:r uu.r. '''Q I".

J9Allr41 .lee. ,""ca.." Iter .,ott (),ot ~.d ~o~ ",eI'!'! o"of'l t>,oJ8 ~.IJ-jys tee,." /.Ut {nll"e. Ir. 0,0' .,0' .,., D"D9

i41Je11.

We zien, dat het geen versehil maakt als we blj &&n

vergelljkingsorgaan de drempel verhogen. Als we meer

vergelljkingsorganen nemen, wordt de verloren gegane

informatie minder, de daling is eehter niet omgekeerd

evenredig met dit aantal.
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Beperkt geheugen.

B~ de vorige oplossingen hebben we gezien, dat een ver

hoging van de drempel niet altljd leidde tot een ~eter

systeem. Dat komt omdat het geheugen steeds alle fou

ten onthoudt.

Wanneer we een beperkt geheugen toepassen, zal de

frame-detector t.g.v. de ruis veel Minder uit de pas

geraken. Om na te gaan hoe vaak een reframing optreedt,

is het niet nodig om de systemen met meerdere verge

l~kingsorganen afzonderl~k te behandelen.

We nemen alleen het vergelijkingsorgaan, dat het frame

bit uitleest.

De frame-detector zal uit de pas geraken wanneer binnen

15 vergelijkingen nadat een fout t.g.v. de ruis is op

getreden, nog 1 of meer fouten optreden. De beneden

grens is hier afhankelijk van de hoogte van de drempel,
\

welke steeds groter is dan 1.

Nemen we de drempel = 2, dan treedt een reframing op

als er, nadat een fout is voorgekomen, binnen de 15

opvolgende vergel~kingen nog meer fouten optreden.

De kans, dat dit plaats vindt, is b~ elk bit dus I

p(v) 2 - p(fout) x p(1 of meer fouten in 15 verg.)
m-

• 10-7 x 15.10-7 (hier is de kans, dat meer

dan 1 fout optreedt ver

waarloosd).

Door een beperkt geheugen van 16 bits te nemen, wordr

bij een drempel _ 2 het aantal keren, dat een reframing

optreedt met een factor ~5 .107 t.o.v. het onbeperkte

geheugen verminderd.

Bij een seinsnelheid van 100 Mb/sec. komt er nu ge

midde ld na e lke is .107.~4 sec. • 200 dagen een re

framing.voor.

We zien, dat nu de fouten, veroorzaakt door de ruis,

te verwaarlozen zijn t.o.v. de fouten, veroorzaakt door

storingen in de deler en de lokale oscillator. Dit

geldt in nog grotere mate,wanneer we de drempel verhogen.
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Het heeft echter geen zin de drempel hoger als 2 te

nemen, gezien het lage aantal fouten, dat bij m.2 op

treedt. Dit aantal wordt niet wezenlijk lager bij een

hogere drempel, terwijl de reframe-tijd t.g.v. stcringen

e.d. wel langer gaat duren.

Doordat we een beperkt geheugen hebben toegepast,

zal het gemiddelde aantal benodigde vergelijkingen per

poging groter worden omdat soms fouten vergeten worden.

Dat dit toch geen grote invloed op het gemiddelde

heeft, kunnen we als volgt verklaren I

We nemen eerst de drempel 2.

Stel er is een fout opgetreden. De kans, dat de volgen

de 15 goed zijn is (i)1~ 3~.OOO • We kunnen dit ver

waarlozen en er van uit gaan, dat geen enkele fout

verge ten wordt.

Bij een drem~~~~~worden fouten verwaarloosd als

het p.e.M. signaal maar 2 keer fout is uit de 16 keer.

Stel, de eerste fout is opgetreden, dan is de kans

dat deze fout verwaarloosd wordt, gelijk aan I

p(14 goed uit 15).\~~)*14.i15-14 • 15(i)15~ 32~6oo

Deze kans kunnen we nog steeds verge ten.

Door die enkele keer, dat het optreedt, zal het gemid

delde niet noemenswaardig groter worden.

Bij de drempelhoogte van 4, is deze kans 3~:o66 ook

nog steeds zeer klein. We hadden echter al besloten

om de drempel niet groter dan 2 te nemen.

We kunnen concluderen dat het beperkte geheugen

het aantal optredende foute beslissingen tot een mini

mum beperkt. Het gemiddelde aantal vergelijkingen

per poging blijtt toch gelijk.

In het voorgaande hebben we steeds gerekend met het

gemiddelde aantal vergelijkingen, dat nodig is bij een

reframing.
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In de prakt~k is ook van belang welke kansverdeling

b~ deze vergelijkingen hoort. Deze kansverdeling hebben

we voor de volgende toestanden berekend I

a. een systeem met meerdere vergel~kingaorganen en

instelbare drempel terw~l de reframing optreedt

t.g.v. ruis

b. een systeem met ~~n vergel~kingsorgaan en drempel

1 als we op een willekeurig moment inschakelen.

a. De kansdichtheidsfunktie van het benodigde aantal ver

gel~kingen wanneer de reframing optreedt t.g.v. ruis.

We hebben reeds het gemiddelde (E) aantal vergel~

kingen per poging uitgerekend (zie verg.? ).

B~ deze verdeling hoort ook een spreiding (~).

Als we veel (k) van deze pogingen nemen, zal de samen

gestelde kansdichtheidsverdeling tot een normale ver

deling naderen, met gemiddelde Etotaal .. kE (per poging)

en variantie ~ k d"(per poging)crtotaal ..
Wanneer de reframing t.g.v. ruis optreedt, hebben we

veel pogingen (127,63 of 31) en mogen we de normale

verde ling toepassen. Voor enkele gevallen is dit uit

gewerkt en in grafiek gebracht.

Een vergelNkingsorgaan.

Per poging is het gemiddelde aantal vergel~kingen

.z 0.. 2
E 11 - 2(zie fX!9.4'S") en de variantie c:r. - ~ (n-E 11 ) pen)

002() .t... E n, P n - E11,
'Z.

Met vergl.3 vinden weQ, - 2.

Van de samengestel~e verdel;ng is E tot .- 127.E11 - 254,

en de variantie 10" - 127 OJ - 254.

De kansdichtheidsverdeling wordt dan I

2 )2
• () 1 -(n-2~4) .L -(n-2~4
1> 12 n - Q" tI111 E 50 - 40 E 50
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E::!!~!!_~.:.

Per p 0 gin g is E 1 2 = 4 ( pag ~6. )

en q;.% .. ~Qo n
2

(n-11) Ci)n - E'i~ = 4-

Van de samengestelde verdeling is E tot • = 127 x 4 .. 508

en de variantie cr£ .. 127 x 4 • 508.

De kansdichtheidsverdeling wordt dan I

() 1 -(n-508)2 ( )
P12 n = 56 t 1016 grafiek B •

Twee vergelNkingsorganen.

(grafiek C.)

E::!!~!1_1.:.

Per poging is E 21 = 3 ( PDf 'I'
~J.. • 1-n2 2 (i)n

Van de samengestelde verde ling

en de variantie

De kansverdeling wordt I

() 1 -(n-189)2
P21 n :a 2B' Eo 25 2

)
L

- E21 .. 2.

is E tot .=63

<:jl.= 63

x 3 .. 189

x 2. = 126.

1 1
Per poging is E22 =~

.t 00 2 n.t.1l
en q;, .. f n • 2 (n-1 )(i) - E22 .. 4

Van de samengestelde verdeling is Etot .= 63 x ~1 .. 345,5

en ~ ;J
~ .. 63 x ~ .. 205.

De kansverdeling wordt I

( ) 1 -(n-345,5)2
P22 n :a 35,6 t 410 (grafiek D.)

Uit fig.JI blijkt dat het niet vaak voorkomt, dat een

veel groter aantal vergelijkingen nodig is per refra

ming dan het berekende gemiddelde.
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II IDD

b. De kansverdeling van het aantal benodigde vergellj

kingen met drempel 1, als we op een willekeurig

moment inschakelen.

De gemiddelde reframe-tijd blj het op een willekeurig

moment inschakelen, laat zich gemakkelijk berekenen.

Per poging weten we hoeveel vergelljkingen we nodig

hebben. Het aantal pogingen dat we gemiddeld moeten

doen, is gelijk aan het maximale aantal, gedeeld door 2.

De reframe-tljd is dan de helft van die, welke op

treedt t.g.v. de ruis.

Bij de berekening van de kansverdeling gaan we ale

voIgt te werk I

We kunnen 0,1 ••••• 127 bits van het frame-bit vandaan

zijn ; elke mogelljkheid heeft gelijke kans ~ •
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We definieren •
•xi • het aantal vergel~kingen, dat b~ de te poging nodig is

i - 1 ••••••• 121.

u • de som van aIle x samen over aIle uit te voeren pogingen.

Het gaat ons erom te berekenen p(u). Voor u - 3 kunnen we

deze kans nog gemakkel~k vinden door aIle kansen op te tel

len.

p(u=3)= P(ioo1)p(x 1=3)+ p(i.2)p(x 1+x2 oo3)+ p(i=3)P(x1+x2+x
3

=3)

Hierin betekent •

p(i=1)p(x1=3), er is ~~n poging nodig, met 3 vergel~kingen.

Er is maar ~~n mogel~ke combinatie om 3 ver

gel~kingen te kr~gen b~ "n poging. De kans

daarop is (i)3.

~ p(i=2)p(x1+x2-3), er z~n twee pogingen nodig, die samen 3

vergel~kingen opleveren. Dit kan op 2 verschil

lende manieren. x 1=1 en x 2 =2 of x 1_2 en x 2 =1.

Ze hebben beide een kans (i)3 om voor te komen.

p(i=3)p(x1+x2+x
3

oo3), er z~n 3 pogingen nodig, die tesamen

3 vergel~kingen opleveren. Er is maar een moge

l~ke combinatie van uitkomsten, die dit op

levert. De kans daarop is (i)3.

( ) 1 ) 1 ) 1 ( )Nu is. p u=3 =~ p(x1=3 + ~ P(x1+x2 =3 + ~ p x 1+x2+x3 -3

.. k [P(X1=3)+ P(x1+x 2 =3)+ P(X1+X2+X3=3)] tlO)

= k [ (1d 3+ 2.0d 3+ (i)31 .. k .i = 2;6

Wanneer u groot wordt, gaan we als voIgt te werk •

(vergl. 10 wordt uitgebreid tot)
- .." #( ]

p(u..n) • Th l~, P("l~1 xl ..n) voor 1 ~ n ,<121
1 -11.1- I( ;l

p(uoon) = ~ll, P(l~~ xl=n)J voor n> 121

De termen uit de eerste reeks geven de kans, dat b~ k po

gingen n vergel~kingen nodig z~n. Als n > 121 mag k maar tot

121 gaan.

De sommatie over 1 wordt ale voIgt uitgewerkt •

Stel- • P(x1+x2+-··+xk~n) = (i)n. A(k~n) (I.l..)
Hierin is (i)n de kans, dat juist een volgorde van de n uit

komsten optreedt, en A(k ,n) het aantal mogel~kheden om de
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volgorde zo te kiezen, dat juiet x 1+x2+---+xk.n. We moeten

due A(kJn) berekenen.

De pogingen worden geeplitet in (k-1) pogingen en 1 poging.

• p(xk=n-t)
.... .....---'

1 poging
v

""-,
... Z p(x1+-- +xk _ 1-t)

-1:= It-,'-----v-----
k-1 pogingk pogingen

(i)t A(k_1~).(i)n-t A(1,n-t)--..,. .
= 1(1 mogelijke volgorde).

ih-'
We hebben nu A(k.!tn) • f:~-' A(k-1, t)

Door uitschrijven, te beginnen bij n=1, vinden we dan de

volgende tabel J
__ "t

Het is gemakkelijk na teI 2- J ~ ~

gaan, dat in de kolom k.1,
I I

overal 1 staat. Dit geldt
.2. I I

J J. I
ook voor het geval n.k.

I
Dan is er steeds maar ~en

f I ,j 3 I

,.,,~5" " f
mogelijke volgorde.

I it I Daarna passen we vergl.13

toe.

We vinden zo de coUfficiUnten uit de driehoek van Pascal.

m.b.v. de vergl. HA kunnen we dan voor de kaneverdeling

schrijven als n S 127 I
49

p(u.n) • -rh · (i)nJ~ I ~:~ ,
In lit. S- is de som van de reeks gegeven.

( ) 1 (..'l)n n-11
p u.n • "1""2'8. 2" • 2 • m
Voor u.3 hadden we dit al gevonden.

Als n > 127 is, wordt de kansverdeling I

1 127
p(u::an) • T2""B' • (i)n ~ (~:~). rh .(i)n

k.1

126
~ (n-s 1 J

s.o
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Voor voorgaande reeks kunnen we de binomiale verde11ng

nemenl

We krijgen dan IIoor "er~. Ii,.
1 2n- 1 126 1 S S

p(u.n) • ~12 • - .2!:.. (n-s ) (1) (i)n-
141::0 2n S...O

Met het Stochastisch Compendium zouden we de som tussen

haken uit kunnen rekenen, de tabellen gaan echter maar tot

20.

Omdat n»20 weten we dat de binomiale verdeling vervangen

kan worden door normale verde ling met gem1ddelde I

u, • p.n • i(n-1)

en variantie qZ. npq • !(n-1) , q. *~ n-1

Voor elke waarde van n,> 127 krijgen we dus een normale ver

deling. Bet somteken kunnen we nu vervangen door een 1n

tegraal. (Z1e fig.~o. )

II·

IYt
Bier is n.280 genomen.

We moeten nu integreren van

o tot 126. Voor elke andere

waarde van n krijgen we een

andere verde ling.
• /. ( '" -/ ) I h¥: T''''J· $ (Il

Van de geno~eerde vergelijking is de u1tkomst bekend.

De genormeerde variable is v • 126-E(n)
~ (n)

Voor enkele waarden van n is de uitkomst opgezocht.

Deze zijn in graf1ek gebracht. (Zie fig. ~I )

~('W\) t 2~FJ.:;.ro:;.-. --'- __

-\

-4r
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We zien, dat er niet vaak meer dan 300 vergelijkingen

nodig zijn, We hadden uitgerekend, dat we er gemiddeld

i. 127. 2 • 127 nodig zouden hebben.

III.6. f
Extra toegevoegde ruis door het frame-bit.

III

~h\\\\- }6,':1'=,
~ ~---l. ~l--_

~~fllf/1 Jb,~8"Q
~ _....:....---:............;.---l:_---:....__

.j'1't~

AV III V1-V
3

• V
3

-V
5

is een kwantiseringsstapje bij de' 8 bits-
code, er zijn m(.256) kwantiseringsniveaux.

In fig. 9L is aangegeven hoe de kwantisering is t.g.v.

de laatste 2 bits (7-8). Als bit 7. "1" en 8. "1" wordt

V2 overgezonden en als 7. "1" en 8. "0" dan nemen we

V
4

• Bij het aanbrengen van het frame-bit, blijft het 7e

bit gelijk. De kans, dat het 8e bit verandert)is i.
Het kwantiseringsruisvermogen wordt nu (\.l.. h&:t',e.h,e..t ",-Vd

Nf.p (kans op aanbrengen van "1")x ruisvermogen,dat hierbij

hoort •

• p (kans op aanbrengen van "O")x ruisvermogen,dat hierbij

hoort,

Omda t I

1e. De kans om een "1" aan te brengen en de kans om een "0"

aan te brengen beide i zijn J

2e. V1-V2 - V3-V2 ,," V
3

-V
4

,," V
5

-V
4

• 1-4-v'

3e. de kansverdeling p(v) over het gehele interval

V1 •••••• V
5

constant is, p(v) "" C.

kunnen we voor het kwantiseringsruisvermogen in het inter

val V1-V
5

ook schrijven I
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V"i> ~.tA"

Nf • 2. i J (v-v4) 2 p ( v) dv.

v.-iJJ"-
De factor i voor het in

tegraa1 teken treedt op

omdat de kans op bit 8

is "0" ge1ijk is aan i,en

de factor 2 treedt op om

dat bij het aanbrengen van

e~n "1" he tze 1fde ruisver

mogen optreedt •

....
Het~wantiseringsruisvermogen is ge1ijk aan de som over

a11e moge1ijke stappen, dit zijn er nu ~ (7 bits code), elk

24V groote Omdat we een uniforme verde ling hebben, is
m 24V. p(v). 1."2 •

Nu wordt I

N~ •
"/~ .!.! 3

p{vJ..L. 12 (~v) •
1r.~1

""It
NF • ~ 14 ( )2 1

~., 12 ~v • -m
Ni' • h {.Gv)2

A1s we nu om de w woorden een bit veranderen, krijgen we

voor het gemidde1de kwantiseringsruisvermogen I

N. !.=.! (toegebrachte kwanti-) ... l (toegebrachte kwanti-)
w seringsruis 8-bits w seringsruis bij frame-

code bit

•

•

w-1 1 2W- 12 (4V) ...

L {4V)2 (1'" ~ )12 w

De kwantiseringsruis zonder frame-bit is ~2 {AV)2 (Zie

app. I ) •

('5"J

Door het frame-bit wordt de signaa1-ruis verhouding een fac-

tor
10 log l1 ... ~ )db. slechter.



- 61 -

Men kan ook het frame-bit verwaarlozen en niet decoderen,

d.w.z. bit 8 is niet "0" of "1", maar "itt, zodat in fig.~.1.

V wordt genomen. Het d~sbetreffende woord is dan gecodeerdJnr

D~ kwantiseringsruis is in dat geval niet zo groot, omdat bi"ts.

het diskrete niveau in het midden van het stapje 2~v ligt.

Bij dit ene woord is het kwantiseringeruisvermogen nu ge-

midde ld •

1 ( ')2 'Ng • 12 4V J met ~v • ~v

Ng • t (AV)2

Het gemiddelde ruisvermogen wordt dan •

Nt • W.;1 ( ~ 2 AV
2

) + ~ lt AVO') :

De door het frame-bit veroorzaakte verslechtering van de

signaal-ruis verhouding is dan. 10 log (1+ ~ ) db.

In fig. h: is voor ver~chillende waarden van w deze factor

aangegeven.

B~ ons systeem hebben we w.8 genomen. De signaal-ruis

verhouding is dan nog niet te slecht, en de vereiste 10

gische circuits z~n gemakkelljk te realiseren.

MI -t ~
, 8 10 I~

I~ b,'+ "ntt'l-~tI~'ildee", 6,#. ", J 2,t ~.t 1,9

erb,j ltJo"4~ 'lief 'I'd~trod. ~, .l,t 1,9 /,~ 1,-3 /'1
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Conclusie.

Door gebruik te maken van een 100 MHz kloksignaal en dit

met behulp van een teruggekoppeld schuifregister door 8 te

delen, hebben we op vr~ eenvoudige w~ze eenparallel-serie

omzetter kunnen maken, terw~l de pulsen P1 •••• P8 van het

schuifregister ook nog bruikbaar z~n om er andere cirquits

direkt of via een S.R.D. schakeling mee testuren.

Van de stuurpuls uit de S.R.D. schake ling kunnen we zeggen

dat ze aan de gestelde eisen voldoet. Deze eisen z~n niet

voortgekomen uit hetgeen behandeld is b~ fig.J ,maar uit

de in de lit.7·~ besproken, nog te realiseren pulsen.

Het heeft ook geen zin pulsen te maken met zeer steile flanken

als in P1 ••• P8 reeds jitter aanwezig is. Op een sampling

scope is te zien, dat er geen jitter optreedt b~ de stuur

pulsen (Zie page 90 •

De door het frame-bit toegevoegde ruis is groter dan we

in eerste instantie zouden verwachten. Wanneer het frame-

bit niet gedeoodeerd wordt, is het resultaat beter, er is dan

ook niet veel winst meer te behalen door het aantal frame-bits

te verminderen (Zie tabel~.~). De frame-detector wordt niet

veel beter als we 4 in plaats van 2 vergelljkingsorganen ne

men (Zie tabel I ), er zljn eohter weI meer oomponenten nodig,

de kans op storingen neemt dan ook toe. Een deteotor met

1 of 2 vergelljkingsorganen b~ een drempelhoogte 2, zal in de

praktijk het best voldoen. Bij een systeem met 2 vergel~kings

organen kan nog een 16-bits schuifregister bespaard worden

door 2 tot 8 bits beperkte geheugens te nemen. Ret aantal

storingen t.g.v. ruis zal dan zeer klein zljn, terwijl het ge

middelde aantal vergelljkingen per poging ongeveer gel~k bl~ft.

In fig. 38 kunnen we zien, dat het benodigde aantal vergelij

kingen per reframing b~na nooit veel groter is dan het be

rekende gemiddelde aantal.

Over de werking van de schakelingen b~ de genoemde hoge

frequenties kunnen we opmerken, dat deze voldoet mits de in

appendix ~ genoemde punten in acht worden genomen.
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APPENDIX I
••••••••

Kwant1ser1nBsruis by een P.C.M. systeem. (b)

Zoals reeds eerder werd vermeld, geeft het kwantiseren van

een cont1nu s1gnaal in d1skrete stappen, kwant1seringsru1s.

Deze kwant1ser1ngsru1s is de voornaamste foutenbron bij een

P.C.M. systeem. Zoals aangetoond zal worden kan d1t type

ru1s tot een acceptabel minimum gereduceerd worden door de

kwant1ser1ngsstapjes klein genoeg te nemen. De kwant1se

r1ngsru1s kunnen we het beste u1tdrukken in de verhouding

van het gemiddelde kwadraat van de foutspann1ng en het ge

m1ddelde s1gnaalvermogen.

Uitgangspunten bij de bereken1ng zijn •

- De waarsohijnl~kheidsverdel1ng van de s1gnaalspanning

over het bere1k van de laagste tot de hoogste span.

ning is gegeven. p(V) • gegeven.

De waarsohijnlijkhe1dsverdeling van de spanning over

het stapje 4v is constant, d.w.z. we hebben kle1ne

stapjes.

t T.,tf~__ 0 -
~ i

•
~·iw Vk·iav

"
-

We veronderstellen dat een

bemonster1ng met amplitude

V in het kwant1ser1ngs1nter

val Vk • Als de m1ddenwaarde

Vk aan aIle samples in het

vakje Vk wordt toegewezen

is de fout noo1t groter dan

1.·_ i 6Vk •,..,ft·

2De gem1ddelde kwadrat1sohe fout (V-Vk ) , welke samenhangt

met de kwantiser1ng van de samples in het ke niveau Vk
werd aangegeven als de beste man1er om de grootte van de

ru18 t.g.v. het kwant18eren te meten.

Nu i8. Vk-iAVk, V, Vk+-I4Vk

V~#'fd''''

en. (V-Vk )2. j (V-V
k

)2. p(V)dV.

vlC-l·~,..
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Hierin is (V-Vk ) de fout, die door de kwantisering veroor

zaakt wordt en p(V) de waarsch~nlijkheidsverdelingvan het

signaal.

Door Vk in het midden van de band AVk te nemen, minimalise

ren we (V-Vk )2, omdat we p(V). p(Vk ) hebben aangenomen.

,,!,+I. II Vir.

(V-Vk )2 • J
v·-i llv• 4;11 lilt.

• p(Vk )· J v: d(V 1)· tt P(Vk)AV;
-lIJV"

Het kwantiseringsruisvermogen Ng is gel~k aan de som over

alle mogelijke niveaux (m).

Ng. (V-Vk )2. f2~P(Vk) (6Vk )3. tt{6V: p(Vk ).4Vk

is aan I
1LI'14tJc

Pk(V) • v.=£"" p(V)dV~ p(Vk)A:\Vk •
1 -

Ng • 12 IJ Vk1..Nu wordt

Deze laatste uitdrukking kan benaderd worden door I

1 .t. (
Ng • 12 f ~ Vk Pk V)

omdat de diskrete kans om in het k e niveau terecht te komen

ge lijk

en a 1s des tap j e sste e d s ge l~k z~n , d •w• z. A Vk • A V. cons tant,

dan is:
1 ( 2

Ng • 12 AV) • t tq)

Nu moeten we nog het gemiddelde signaalvermogen van

een bemonstering berekenen.

Het video-signaal heeft alleen maar positieve waarden.,.
De gelijkspanningscomponent (iv) geeft echter geen extra in-

formatie. We zijn alleen ge!nteresseerd in de wisselspan

ningscomponent. Daarom wordt eerst de gel~kspanningscom

ponent van het video-signaal afgetrokken.

Nu heeft het signaal positieve en negatieve amplitude.

De waarschijnlijkheidsindeling is nUl p(V). m:v met

-i mA.V, V~ +im\\V. • ~taKI-.
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Het gemiddelde signaalvermogen wordt nu I.,rtYV
s • J v2

P(V)dV. s. ~2 m2 (~V)2.
-'14 'J' S

Voor de signaal-ruis verhouding vinden wel1~ log oN • 20 log m.

~~nderstaande tabel geeft de kwantiseringsruis b~ codering

in n bits met de binaire code. Dan is m.2B en de signaa-

ruis verhouding 20 log 2n • 20.n.log 2. 6.n.db.

C.od.",;, 9 ,'; " 61.~s- I .l J ~ r ({ 7- tf 9

!la-"ta, Je"'4M~'·.s't1,.,,;~sIIIV't1"aJl,. .I.. ~ J ,t J~ ,~ 11.1 2.rt $'"4-
".,

It',.,a,,t,-J't1,,'' :IS- ,.u./j . //; d6 ,
I~ 18 2~ J() .3' 4'2. ~~ "f.
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/I .. c 4>.

/~r

"'~".

Step Recovery Diode Schakeling.

APPENDIX••=•••••

M.b.v. een prakt~kgeval zullen we aantonen, waarom de scha

keling van fig. 4~ niet toegepast wordt. D1 en D2 z~n z6

gekozen, dat ze met de gebruikte weerstanden een puIs le

veren met de in fig. 4~ aangegeven t~den. We gaan er van uit,

dat de spanningsbron uitgeschakeld wordt, (open leiding)

wanneer E.O. Als een diode geleidt, staat er een spanning

van 0,8 Volt over.

B~ de berekening van de amplitude van de puIs is

toestand B uit fig,46 van belang. In dit geval kunnen we

het volgende vervangingsschema tekenen I

De invloed van R1 ,R2 en R3
wordt verwaarloosd. De puls

amplitude is nu Vu .(E-Vc).i

• 1O;V Q ~oL-t

A"11
De weerstand Ri en de spanning Vo beperken de pulshoogte.

Ri is nodig om de sperstroom te beperken. Als we Vc willen

bepalen, moe ten we ook de andere toestanden bek~ken.

We nemen aan, dat de t~dconstante zo groot is, dat Vc over

de gehele peri ode constant bl~ft.

V1:-V0
In toestand B is de laadstroom i 1 • Ri+R

b
•

10-Vo
100

• II.
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D t d I di i 10-9 (10-Vc)e oegevoer e a ng s Q1- i 1 ·t2 - 4. 100 Q.

Toestand A. E - -10V, D1 en D2 geleiden in sperrichting.
E-Vo-1,6 8,4-Vc

De laadstroom is i 2 Ri - 50

De toegevoerde lading Q2- i 2 ·t -

Toestand c. E- -10V, D1 en D2 zjjn be ide hoogohmig.-----------

~~§"
De laadstroom is i 3

24-Vc 24-Vc
~-R2+R

3 - 2400
lie Zit

~'
De toegevoerde lading Q3- i 3 ·t3 •

....-: 16 10-9 (24-VC)"'4 Q
3 - Q.

~,. • 2400
-II.

""".

- 12(24-0,8)

D1 en D2 geleiden in voorwaartse

richting. De spanning over de con

densator wil nu naar de waardent

R1+R3

- -0,8 - (-0,4) - -0,4 Volt.

-0,8 -

E _ 0,Toestand D.

De laadstroom is dus i
4

't
Vc+ 0 4 V

i 4 -
Vo+0,4 I}

A,sa - R2+R 1}/R3 - 2200 •

De af'gevoerde lading is Q
4 - t 4 ·i4 -

Vc+0,4 50 10-9
~.2200· •

Omdat de spanning over de condensator geljjk bljjf't,

moet gelden Q1+Q2+ Q3- Q4. Hieruit kunnen we Vc berekenen.

We vinden dan voor Vc- 4 Volt. De pulsamplitude is in dit

geval V 10- _ 3 V It Deze is lang niet zo groot als
u - -r o.

we verwacht hadden. T.g.v. de ontlaadstroom zal het regel-

bereik van R1 en R2 ook veel minder worden.
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APPENDIX J
===-;=E•••

Voor de geometrische verde ling is in het Statistisch Com

pendium gegeven a

Kansdichtheid is pqx met x. 0,1,2,3 ••••••

We nemena p.i en q.i.
c=a

Dan moet er geldenl £' p(x).1
oa _0

Dusl £ (i)x. 2 of L (i)%. 1.
o I

Voor de centrale momenten van de verde ling vinden we als

p=i en q.i. l'Zu. t.,oJ..r)

- xu 1 • Lx. i(i) • 1
0

- 2 %u 2 • f (x-u1 ) i.(i) • 2

u
3 • :--(x-u1 )3 i.(i)% • 6

u4 • ;-(x-u1 )4 i.(1)X • 38.

Voor de momenten om de oorsprong kunnen we (m.b.v. van pag.7 .

• 13

.2.
• u 2+u 1 • 3

, 3
• u3+3 uu2-2uu'

3

lit • .r ) schrijven I

, • u 1 • 1u 1

u'2

tit )

l3)

2

1•

•

,
u 4 4 ' 6 2 , 3 4 75• u4 ~ uu 3- u u2+ u • •

Wanneer we de factor i in rekening brengen, vinden we voor

de wom van de reeksen I ;r (i)X-f x(i)X

rx2 (i)X • 6
I

;-%3(i)% • 26,
r x4 (i)X • 150. (t)

Wanneer we niet cver de eerste termen moe ten sommeren, kun-

nen we deze van de totale som aftrekken.
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Technische uitvoer1ng met meetresultaten.

In het systeem kom~n pulsen voor met zeer ste1le flanken

«3 nsec.) en met herhalingst~den van 10 nsec. Voor een goede

werking van de schake ling is het. daarom belangr~k, dat er

veel aandacht besteed wordt aan de lay-out en aan de keuze

van de componenten. H1erb~ moe ten we o.a. de volgende pun

ten in acht nemen (Z1e ook ''I-IS" .. /6-11.)

1. De componenten d1enen op een dubbelz~d1ge pr1ntplaat ge

monteerd te worden, met aan de ene z~de (componentz~de)

een aardvlak en aan de andere de str1pline verbind1ngen.

Ret gebruik van str1pl1ne heeft voordelen t.o.v. een

bedrad1ng o.a. I

De overspraak is m1nder •

De karakter1st1eke 1mpedantie is constant, dit in tegen

stelling van een bedrading, waar h~ afhankel~k is van

de afstand tot het aardvlak.

De zelfindukt1e (t.g.v. skineffect) is kleiner.

2. Om de eigenschappen (reflecties, karakteristieke imp.,

loopt~den) van lange leidingen zo veel mogel~k te verm~den,

moeten de verbindingen tussen de componenten kort z~n.

3. B~ trans1storschakelingen worden lage weerstandswaarden

genomen. De R-C t~dconstanten z~n dan klein. De transis

toren worden aIleen in het lineaire gebied uitgestuurd (On

....verzadigd) •

4. Wanneer een verbinding zich voordoet als een lange leiding,

zal de ingangsimpedantie~ b~ een juiste afsluit1ng, gel~k

z~n aan de karakterist1eke 1mpedant1e ZOe Ret dr~vende

c1rqu1t moet h1ermee belastbaar z~n. D1t gaat vooral een

rol spelen, als er vanaf "n c1rqu1t-output, meerdere

verb1nd1ngen gaan naar andere punten. De propagation delay

en de st~gt~d worden slechter, als een poort of F.F. over

belast wordt.

~~ 1(4-''' ten, tl eke. ""p
.stYt.jJI1/1 e II IIID "4 1.J4..fL.

. .

Va.~ dt!. dDO; OHS ge~;",t.'J,.~

I Ztto L,'t /r ~If ,'.)
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In het verdere verloop van dit hoofdstuk worden de toege

paste schakelingen besproken. Aan de hand van enkele foto's

tonen we aan waarom ze zo z~n uitgevoerd en wat het resul

taat is wanneer bepaalde voorzorgsmaatregelen niet in acht

worden genomen.

Schema 1. pag.81.

Het kloksignaal van de zender wordt verkregen uit een puls

generator (E-H 122). De binnenkomende puls (tussen ° en 0,8

Volt) wordt naar MEeL niveau getransformeerd d.m.v. een

een emittorvolger en een diode (T9 en D2). Met een verschil

versterker (T 11 - 12 ) wordt het kloksignaal (tussen -0,8 Volt

en ° Volt) naar de ontvanger gestuurd. B~ gebruik van 56~

afsluit-weerstanden treden vr~wel geen reflecties Ope

Bl~kbaar is de karakteristieke imp. van de gebruikte kabel

RG58 groter dan 50 1L • De totale collectorweerstand van T12 mag

niet groter z~n dan 25A, omdat anders de Vce te laag wordt.

op foto 1. is het binnenkomende signaal en het verstuurde

signaal gegeven I

rota _'.

Bovenl klokpulsen op

basis van Tq •

Onderl klokpuls b~

de ontvanger (col-

lector TJ.l )

b~ belasting met een

afgesloten 50A kabel.

Horizontaall 10 nseo,.

Verticaall 0,4 V/cm

We zien, dat de Bt~gt~den slechter worden, maar ook dat de puls

nog zeer goed bruikbaar is.
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Elke poortingang van het F.F. Mc.1027, heeft een fan-in = 2.

Om goede st~gt~den te behouden, z~n de 8 F.F.'s (F 1 ••••• F8 )

gesplitst in twee groepen van 4, welke beida gestuurd worden

door 2 poorten Me. 102).

De werking van de sehakeling hangt af van de toegepaste klok

puIs. Er is een minimale breedte en hoogte waarb~ de F.F.'s

nog goed reageren. De foto's ~ en 3 tonen aan wat de invloed

is van de afsluiting van het signaal-stripline. (zie pagq..<).

BlJl/ei1; tt"~ge'I"'I'f"n..e

IItU alJ~sIde". ;.;,,-

Hor. 10 hJec/c;n.

lIert. ~f III C;n.

Fo to.3

rofo .3.

klokp41s 100 I1Nz

Bovel1: af1e.s/ot-eJ1 Iy".
Ol1cfer.- If/e.t- a.19e.J'IoteIlIY';,.

I1tJr, 10llJec./(!'Jf

Vert. 0; ~ II / Cilf.
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Omdat de poortingangen een ingangscapaciteit hebben, zal de

karakteristieke imp. van de lijn omlaag gaan. Deze blijkt nu

65...n..te zijn.

Duidelijk is te zien, dat er reflecties optreden (foto 2), die

bij een freq uen t ie van 100 Ifllz. - he t s ignaal onbruikbaar

maken (foto 3).

Vaak is het van belang te weten hoe de responsie van In F.F.

is op een kloksignaal. Op foto 4 is deze gegeven voor Fe en F1 •

rot;().~.

~21(1()"-pu.ls fa-H. F:~

110,.. r nJe£/~

tlert. ~~ 1/ / c..",.

Ongeveer 6 nseo. na het begin van de pos. flank bij het klok

signaal, verandert de uitgangsspanning van het F.F. De stijg

tijd is 4 nsec. In het ideale geval zal de verandering van het

uitgangssignaal optreden, nadat de pos. flank van de klokpuls

voorbij is en voordat de klokpuls "0" is. Het is nu ook duide

lijk waarom de klokpuls een minimale tijd "1" moet zljn.

De tijd, dat hlj "0" moet zijn, is afhankelljk van de propagation

delay van de ingangspoort (lit. '1. )
Blj de halve amplitude duren de pulsen precies 10 nsec. Ze zijn

niet ideaal en er treden reeds bedenkelljke in- en uitslinger

verschijnselen Ope Deze worden nog groter wanneer de voedings

spanning niet geheel ontkoppeld is. Zie foto~.
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De afvlakking van de voedingsspanning geschiedt m.b.v. een

condensator en een ferrietkraal (Zie fig. S"..t. ).

Vi = ,9
V.L~ Vo~ct U'$s.JpaJlnt"S

II]: ~8

V~~ 1I~e"l,;gs.JP4"''''n,.

Hor. /D ~JUIe",
Ver't". 0.+ II/C."".

f
3

wordt aan beide poorten 05a en 5b toegevoerd. Als dit

niet wordt gedaan, gaat het uitgangssignaal van 05b juist op

het verkeerde moment even naar "0". F 1 wordt dan geset.

f
7

moet direkt op de J-ingang van F 1 gezet worden,er mogen

in deze leiding geen vertragingen voorkomen.

De versohilversterker T11 - 12 wordt door een afzonderlijke poort

gestuurd, om onsymetrie bij 02 en 03 te vermijden.

046 inverteert f 2 zodat de deler F9-12 minder storingsge

voelig is.

De weerstanden van 10Jtbij 06ab dienen om ringing in een lange
(~ pn'''f p., '6.2) .

leiding te voorkomen. De pulsen P 1 •••• P S worden via de con-

nector naar een andere printplaat gestuurd.

De gebruikte leidingen mogen niet lang zijn.

Schema 2.

Met T1~-20 worden de pulsen weer op MEeL niveau gebracht.

Bij de basis van T
13

- 20 is de toevoerleiding afgesloten met

een 150~weerstand (270~naar 6V, 330Anaar-5,2 V).
In het bestaande systeem is het buffergeheugen nog in een ge

9«;'
wijzigde toestand aanwezig. Daarom worden hiervan waarnemeningen

gegeven.



- 74 -

Foto /, geeft het serie-signaal weer, wanneer steeds hetzelfde

woord wordt overgezonden (00,11,01,01,).

ro"i-o , •

.$ e,.,e . .f(,.fJlla.-/

~ = .I,a 1II"',,~ o/, de 6as/s
\ltlJl 7it-

Vt= 0$/,4"'''',,:/ 01' de

c."lIect~r 7ij. .6~'

:te.N,,'~ Valt eelf n..a.
a!geJ/otelt Ic~he/.

/-lor. 10 ".sec;/c~

Ook hier geldt, dat meting van het p.e.M. signaal alleen mo

gelijk is als een afgesloten 50Jlkabel wordt gebruikt.

Met de verschilversterker wordt veel van de rimpel teniet

gedaan. Nog juist links onder is te zien, dat het 8e bit soms

wordt veranderd in het 1010 patroon. De uitgangsimpedantie

is weer 56JL
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Schema 3.

De diode in de emittorleiding van T
24

is nu niet nodig om

dat het kloksignaal 0,8 Volt lager is dan de uitgangsspanning

van de pulsgenerator.

B~ de eerate 8-deler kunnen we niet het kloksignaal

(van 100 I1N~. • ) gebruiken om '21 tim F23 te triggeren.

Op foto~ hadden we gezien, dat veel in- en uitslingeringen

optreden b~ uitgangsspanningen van de F.F.'s. Deze slingeringen

kunnen het volgende F.'. op ongewenste momenten doen trig

geren. Er komen dan veel storingen voor. Om dit te voorkomen

wordt eerst het kloksignaal door 2 gedeeld (met F21 ). De

triggerfunktie van '22-23 is lange t~d "1". In deze t~d z~n

de in- en uitslingeringen van '22-23 vooro~.

Met G21 verm~den we het gebruik van 6i meter vertragings

kabel (Met G21ac:20 ns.c.~ 4 meter; met G21b:4 nsec.:::::: 1 me

ter ; met G21 e+d 8 nsec.~ 1,5 meter). Het stukje kabel b~

G20a wordt afgesloten met 501l (d.w.z. 82.n. naar ° V en 130.JL

naar-5,2 V).

Op blz.2S is reeds aangegeven hoe een monostabiele multivi

brator gemaakt wordt (fig. 19 ). Foto r geeft de in- en uitgangs

signalen zoals ze in werkel~kheid z~n. G21b gaf een te kleine

vertraging, daarom moest nog een stukje vertragingsl~n ge

bruikt worden. De verschilversterker zort ervoor, dat de rim

pel verdw~nt en dat de uitgangsimp. (b~ belasting met een af

gesloten 50.1lkabel) 56Jtis. B~ de schakeling treden reflec

ties op in de ( 6 cm.) "lange leiding" (Zie punt ,pag. ~ )

naar de basis van T
29

• Door een serie weerstand van 100JL

wordt veel van deze ringing teniet gedaan. Zie fotoO

~ = Ud9a"9JJl~haR-IGzlQ.:

v.t.:: Jpa,lIl1lh!J 64S1S lia

Hot'. 10 IJ.fU Ie",

Vert. 0, f 11/ t:.ht_

V, _

Vj--
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va. n loo.fl. .Iene Wee/"~t.

~ ~ Jpa.n,,/17 ~ ~/1 Juu Ij

rail 12, :Zo"der ~

.Je,.;~- 1<1 eel'J-rQ" d.

rio;: 10 nJec /CM.

Vert. ";~ Vic'".

- 7S-a..-

Fo-to. I~. V,
~ .: t!", t Ht/Y Jpa."" 11f!} 4r

Vol" tLt:f~4-h~S s/,a.."" '''J
'12.6394

VJ= klolt..J-uh FJ/

V~ = tttf9¢Jt~.r.sfla.."'J~

FJ/. 1/3

!for. 10 nJu. /e:m

lJe;t; IVI ~nt.

~

t t i
PI h. P3



- 76 -

Om de reflecties te voorkomen, hadden we de l~n ook na een

spanningsdeler kunnen afsluiten met een imp. van 130JL.

Daar er echter ter plaatse aIleen de spanningen oe'l-12 V

aanwezig z~n, zullen er grote stromen gaan lopen door de

kleine imp. Met een aerie weerstand in de leiding, komen we

ook tot een redel~k resultaat. In de leiding naar de basis van

T,J.B is een 10.Jl.weerstand aangebracht.

De uitleespulsen pU 1 en pU
2

(G
23b

en G
24b

) worden op de

zelfde manier als hiervoor reeds beschreven, gemaakt.

Het is nodig, dat het binnenkomende P.C.M. signaal op het

juiste t~dstip t.o.v. de uitleespuls komt. Zie fotog.

V,-
;"1
p. c .11 ~,,''i 11~1

"ItIJd 1.1..3" $"61 '= v
'hi- 0= I.

Vert-. ....,. VI....'7 Com.

De veranderingen b~ het P.C.M. signaal moeten optreden als

het kloksignaal "1" is. Door b~ tweedraadsverbinding een

juiste kabellengte te kiezen, kunnen we aan deze eis voldoen.

Op de uitleespuls (evenals op het P.C.M.signaal) mag geen

grote rimpel zitten. Het is daarom nodig de toevoerleidingen

van pU 1 en het P.C.M.signaal b~ het F.F.(27,28) af te sluiten.

Foto 10. geeft het verschil aan tussen een weI of niet afge

sloten leiding.



- 77 -

~ :: 1'''' .b~. a.1ge"lf)tt!'~
le/d/;,~_

~ ~ 1J~.l. Z Qnder

a.f9f?Jlu-ten le/d'h9_

10 I1JC'c /e~

~~ v /C~.

HDt'_

lIe,.t.

B~ de meting waren de gel~ke uitgangen van de poorten G
23a

en G23b (evenals G24a en
24b

) met elkaar doorverbonden. Dit

had tot gevolg, dat niet alle reflecties werden voorkomen.

De toevoerleiding naar de basis van T
39

(en T
40

) was niet

afgesloten, omdat reflecties (binnen bepaalde grenzen) daar

niet van b~lang waren. Beter zou het z~n zoals op het schema

is aangegeven, poortuitgangen met gel~ke signalen voor ver

schillende andere cirquits, niet met elkaar door te ver-

binden (Zie 01' 022' 023' 024)·

De poorten G26a '27a'28a'29a herstellen de pulsen uit de twee

monostabiele transistor schakelingen. De werking van de

schuifregisters SR1 ••••• 4 testen we door ervoor te zorgen,

dat op de D-ingang een periodiek signaal staat (640 nsec.

"op", 640 nsec."af tt ). By &len C"'hS~a.",1" /!c.l'1. St~;'4.41.

Hiervoor nemen we de collector spanning van een van de tran

sistoren T
35

-T
38

en wel die, waarb~ de verandering van toe

stand niet tegel~k optreedt met de klokpuls. Aan de uitgang

(q16) moet hetzelfde patroon te voorsch~n komen.

De werking van SR5 •••• 8 is op dezelfde manier te contro

leren. B~ het naar rechts schuiven, wordt het periodiek sig

naal op de Jk ingang gezet, met PE=1 en b~ het naar links
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schuiven op de Shift-Leftinput, terw~l PE=O.

De inverters 030,31 z~n nodig omdat b~ de TTuL logica al

leen NAND poorten beschikbaar z~n. Om een van de uitgangssig

nalen van 8R5-8 uit te schakelen met 81,2 of 3,moet het sig

naal ge!nverteerd worden. Door op de Shift-Left input het uit

gangssignaal van 032d, 33d enz. te zetten. Zorgen we ervoor,

dat wanneer de drempel eenmaal overschreden is, h~ dit ook

bl~ft, ook al komen er nu meerdere Shift-Left pulsen.

We kunnen op een sampling-scope laten zien, dat het 100 MHz

kloksignaal maar 10 nsec. onderbroken wordt, ala we er maar

voor zorgen, dat dit periodiek gebeurt. 038a wordt daarom

uit de schake ling genomen (38b bl~ft) en op de basis van T43

wordt de collectorspanning van T40 gezet. Om de 640 nsec. kr~

gen we hier een negatieve puls van 40 nsec. breed. We schakelen

dus om de 640 nsec. het monostabiele netwerk in.

Eerst wordt met de transistorschakeling T43-45 de neg.

puls op MEeL niveau gebracht. Aan de uitgang van 039a z~n

tevens de st~gt~den goed. Zie foto I~

Footo. II.

1It~ collec:tDr,J"f'4" nIn9
VA.n 7,,0.

vert. 2, r II/en,

HfJr. /~ "Jet:.!&/Jr

~ w lLl.'tflAIt'jJ ~1'4-""''''9 ~

C; .J'IQ..

Vert. o,~ VICitt

NDr. If) nsec.I''''.

~. 1S"a.·

Fotou geeft de in- en uitgangssignalen van F31 weer.

B~ V zien we dat de pos. puls van de one-shot (80 nsec.)

eerder komt dan de eerstvolgende klokpuls (P3) na het resetten

van F31.
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In deze 80 nsec. worden alle schuifregisters SR1 ••••• 8 gereset

d.m.v. G38b. De terugkoppeling van G39b naar de J-ingang mag

niet vervallen omdat anders F.F. 20 nsec. HOp" bl~ft.

ro"fo. IJ

IAI - en a,r!ahl(,f19I1uleh

G 181:.

Yt= Ud·1411,r..J.a;neu../618Q.

V,t: II 6.31 6

6114.
"

/-lor. I~h.sec/Ch?

Vert. I V/ Cht.

I~

Op de fo~ is te zien, dat slechts "n puls uit het 100 MHz

kloksignaal wordt weggenomen.

Met een logische schakeling z~n binair de woorden 1-256

gevormd, zodanig dat elk volgende niveau een stapje Av hoger

is als het vorige. We kr~gen zo een zaagtand. Elk stipje

stelt een gecodeerde bemonsteringswaarde voor. (duur= 80 nsec.)

Duidel~k is te zien, dat na elke 16 woorden een bit veranderd

is. De twee opeenvolgende niveaux z~n dan gel~k.

ro"to. 1ft.
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Pulsschakeling met Step Recovery DiodeR.

De metingen z~n verricht aan een schakeling, die als voIgt

was gedimensioneerd.

+I.lV

Op foto~ z~n de belangr~kste signalen van de schakeling

gegeven I

Fo"to. IS:

~: II,·
lIel't: 0, It V/ChJ. 0

V,t: emdforspa.1I "'''''9 7,i.

13; 1I,u.

Vert: ~Vkm

HoY:. /IUIJ4./Cn,.

Het ingangssignaal wordt afgesloten met een weerstand van

130Jt. Doordat er discontinu!teiten z~n b~ de overgangen van

stripline-connector-6A8 cm.litzedraad-connector-stripline,

treden er nog reflect{es Ope De rimpel op Vi wordt niet aI

leen veroorzaakt door reflecties, maar ook door het snelle

in- en uitschakelen van grote stromen. De uitgangsimp. van

de spanningsbron T3 is niet nul, zodra D2 hoogohmig

wordt, gaat ook V 'tt omhoog. Tussen het begin van de puIs
em~ or

Vi en de puIs Vu ligt een t~dsverschil van~ 15 nsec.
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Met de .e.rBtand R1 is de pulehoogte te regelen.

B~ R1 i8 100 kunnen we nagaan, dat de amplitude dan ongeveer

3,5 V moet z~n. Op foto/6 is de pule amplitude gegeven ale

funkti. van de weerstand R1. Wanneer R1 kleiner wordt, zal

de pulsbreedt. en de vertraging t.o.v. het ingangssignaal

kleiner worden, omdat de opgeslagen hoeveelheid minderheids

ladinsdragers sneller afgevoerd is. De invloed op de puls

breedte is duidelijk te zien. De vertragingen komen niet met

de werkel~kheid overeen.

Foto. II..

J1 -P A>,: InJl.

/lot -I> H,::: looJL

V3 -I> N,» flJ .J'L.

Hor. s-nJec. ·Ie;".

Ve,t: 'VI eIH..

V,

Pulsbreedte als funktie van .2.
Voor 3 waarden van R2 is deze gemeten. Zie foto '1

Nt:l1', r #1Jt!£ ·Ie".,

V~,t. IVIe-In.

Foto IJ.

.~ et> R~= ~2k.

/1.1-1> R,za I,LIe.

l) -0 Ill: '.oJL

;.1.: Jnrll

l~~,r"'H

l.l.~ .r",II.
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Vertraging t.o.v. het ingangBBignaal als funktie van R3.

Zie fotQ 18

Foro ,0

'1-1> ~J: .3)o...n. J:I I' ",,4

12 -I> Kj: J..2J)..Il. 1:1 1.["bill

tlJ -0 ~ ~ 1~~..Il /'w ro hili

flo.- • r I1Jce/C;"

Ve",.,.. I Y/c,""

AlB de voorwaartsstroom door D1 en D2 van 16 mA. tot ~ mA.

toeneemt, is de vertraging 8 nsea. De puIs wordt ook breder.,..
1I/~ 1,&/DD..IL)

Op foto J9 zljn aIle stuurpulsen gegeven. De tljdstippen,

waarop de pulsen S-H, R1 en R2 optreden, zljn neg niet inge

steld, omdat ze neg niet helemaal bekend waren •

. I

t
fo'"R.

,
I
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APPENDIX SO
===-=-=:- hetlll.fJ VII'" ,.ef,a.hr~- i-YA'~,.,.

Om het P.C.M. signaal na te bootsen, gebruiken we een

pseudorandom ruisgenerator. Deze bestaat uit een 8 bits terug

gekoppeld schuifregister. De terugkoppeling geschiedt m.b.v.

Exclusive OR poorten.

P.l

I~. $-/

Bij de schakeling van figJr-/zijn er 255 verschillende toe

standen mogelijk. Na elke 255 klokpulsen P3 herhaalt de cyclus

zich. Er i~ een vertraging nodig tussen de uitgang van het

ene F.F. en de D-ingang van het volgende F.F. (vanwege de

gebruikte Mc 1016). Hiervoor worden 2 poorten Mc 1010 gebrruikt.

( ~" 6."."Het uitgangssignaal van F 1 is gegeven in bijgaande tabel. ha.4,be~ed.*.
t¥, lo,,'/41rG/ 0-.0,,- 00.00. II ~ .t1v:aJutl/e tetlSlo.h«: il",:s9'~tI"'4tor".0&#gtlstQJot t.>0rt:lt8,.

o I () 00 00 1/ 1/ I () 0 / I II/ I () 10 I fJ DfJlD I ~ I

OOIIO()O"//()fJlllfJ IIIIIIJIIIOlo/)ltJl

" I I 0 I 0 (J I I I () IJ / I fJ I I tJ 0 0 I tJ I I I/) 110/ I I

100101101 /OlfJlll Ofl/tJOlooIIOIO/l()1
I I (JOO /0011·//0 IIJO OfJlllOIIJ 11f)(JDt101

(J / I 00/00 fJ () 001 101 II Do(}lJ(J /)(}I/)(JltJ II

/ I I II I () () fJ I II/I fJ I fJ I () I II 10 I I fJ() II (J (J I

" I () 0 I () 0 () I 0 () () / I () 0 () I I I I· () 0 0 (J I (J fJ" () I

c_

D

ii58

,;. - -

De 8 uitgangen van F 1 ••••• F8 worden op de bit-ingangen van

het bUffergeheugen bij de parallel-aerie omzetter gezet.

11 l'" fr "+ r f.

CoD _fl
F,+ -l;J

!
~
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Elk opeenvolgend woord is dus niet onafhankel~k van het vorige.

AIleen het eerste bit is pseudo-random J de rest is een

plaats opgeschoven. Dat dit niet hinderl~k is b~ de frame-de

tector kunnen we als voIgt verklaren :

Stel, dat er een reframing optreedt. De frame-detector neemt

elk 64e bit uit he~ p.e.M. signaal en vergel~kt dit met het

frame-patroon. Uit de cyclus van 255 van de ruisgenerator zal

daar b.v. het 1,9,17,25 •••• 249, 2,10,18 •••• bit worden ge

nomen. B~ de uitgelezen bits ontstaat weer een cyclus van

255. Deze kunnen we vinden door in tabel steeds van links

naar rechts te lezen. Als een poging eindigt en het volgende

bit wordt vergeleken, gaan we gewoon verder in de cyclus.

In het ruis signaal is geen frame-patroon aanwe&ig.

De meting.

Deze is aIleen uitgewerkt voor het geval we op een wille

keurig moment inschakelen, d.w.z. het kloksignaal wordt o~

derbroken en weer doorverbonden. We maken gebruik van een

teller, die aantallen pulsen kan tellen, We willen weten hoe

veel woorden er verloren gaan en kunnen daarom het best het.

aantal frame-pulsen (voor de serie-parallel omzetter) tellen.

Daarom nemen we de uitgang van F23 (Pag.4g ).

De teller moet gestart worden als het 100 MHz kloksignaal .

doorverbonden wordt, en gestopt als het frame-bit uitgelezen

wordt.We zenden een extra signaal over, dat de plaats van het

aangebrachte frame aangeeft.

~---w

a 1 brengt de"nullen" aan b~ bit 8;

a 2 brsngt de'''enen'''aan b~ bit 8.

De referentiepuls'd~urt 10 nsec. Door de kabellengte aan te

passen, kunnen we ervoor zorgen, dat deze b~ de ontvanger

juist op t~d komt.
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Bjj de ontvanger hebben we thans I

1'23 dit geeft het aantal woorden aan J

pU 1 de uitleespuls, die elk 1e ••• 65e ••• 12ge bit uitleest J

de uitleespuls, die elk e 97e· bit uitleestpU2 J 33 ••• • •• J

het p.e.M. signaal met het aanwezig frame-bit J

de referentiepuls.

;::=:::D--hAIl,. FL/ ..

L., .. -Glib
ItlDk.

8 1 en 52 bediend worden,

~~~
'r,Q

waarop

/ __...A

De klok onderbreken we als voIgt (mechanisoh gaat niet) I

() -- s

~-_t~

Afhankeljjk van de volgorde,

is qlo"1" of "0".
. .

Stel, ~ .. "1". De klok is dan onderbroken. De stand van de

schakelaar~ is S1- "1" en S2- "1". We herstellen het kloksig

naal door achtereen~olgens S1-"0" te maken (q~bljjft "1") J

S2- "0" (q,.bljjft "1"), en daarna S1= "1" (q..wordt "0") J

het kloksignaal worat nu zonder onderbreking doorgelaten.

Onderbreken doen we door 52- "1" te maken. We zjjn dan in de

uitgangstoestand gekomen.

Wanneer q_ "0" wordt, moet de teller gaan tellen. 5toppen
lO

moet hjj zodra'de referentiepuls tegeljjk komt met een van de

uitleespulsen pU 1 of pu2 • Dit gaat als voIgt I

bF,
SJ, .-

/1.1(
0 I

-Sj'"
De pulsen 1'23 worden geteld als q; "0".
Tegelijk worden ook met een andere tel1er het aantal Master

Reset pulsen (pag. 89 ) geteld. Dit zal per keer niet boven

een bepaald aantal mogen komen. We kunnen hiermee meteen de

werking van de frame-detector controleren.

R~/~,eJl~e

pu-Is -......---IC~ .r--"i
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De meetprocedure is nu als voIgt t

In de begintoestand 1s het kloks1gnaal onderbroken.

6 2 - "0" en 6 1= "0". (q/"." "1")

Er komt weI een referentiepuls, maar geen f 23 , pu 1 , pu2 •

q; "0", 6
3

= "1", er is geen pulsf'sgeweest. De tellers staan

op nul.

De tellers worden op "0" gezet.

6 1... 1 De klok wordt doorgelaten.

De pulsen worden geteld totdat de referentiepuls

tegelijk komt met pU 1 of pu2 , dan verschijnt er een

pule P en word t qg...... "1".
$)

Tellers aflezeri.
~ II

Q9=0. Er worden weer pulsen geteld.

De klok wordt onderbroken.

1 )

6
3
-.0

62 1

6
3

1

6 1 0

6 2 0 q/" blijft "1". De klok blijft onderbroken~

De begintoestand 1s bere1kt.

Wanneer we 3~n vergelijkingsorgaan gebruiken, mag er aIleen

een referent1e~uls optreden als a 1= "1" en n1et als a 2 - "1".
Bij de ontvanger gebruiken we (bij Gp.~.~ aIleen de u1tleespuls,

die hoort bij Qat vergelijkingsorgaan, deze mag aIleen in Gf••

maar doorgelaten worden als f~ , dat het frame-patroon voIgt,

"1" 1s, daarom wordt op G~. ook 1;0 •• gezet.

Bij een meting met 2 vergelijk1ngsorganen kan 1~~. vervallen.

De meting met 4 vergelijkingsorganen geschiedt zoals hierboven

is beschreven. We kunnen de vergelijk1ngsorganen uitschakelen

door bij de transistor ~s~gde collector met het aardvlak te

verbinden (d.w.z. aIle uitkomsten zijn fout).

Er zijn te weinig metingen verricht· om hieruit conclusies

te kunnen trekken. Bij de telling van het aantal Master Reset

pulsen i~ weI gebleken, dat de frame-detector goed functioneert.
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NlCIC)J/12J3

rcTOTOn.TI
~-I j; \ I 0 j aft :
I I j I ; an
I 0 ' 0 , ?

l.2-L'.--,i---,~

tpd· 5.0 ns

Po - 130 mW

MC1031P. MC1231F
Ouad Exclusive NOR Gate

11.5)1~2
(25)

tll 3 . .

11'5)6~5
(25)

(11 4

11.ln8~9
(25)

(1) 10

1.5)'3~12{251

(1)11~

tpd: 6.0 ns

Po" 140 mW

rr-u. L. 9004

MC1016P, MC1216F
MC1033P, MC123JF

Dual Clocked Single Rail R-S Flip-Flop

(115~112!j)

(1) 4-U-2 (:l5)

(119~ 13 (25)

:1) 10-U-'2(25)

...L:. I_:l.

T1i.1. L. 9002

(11 2'~3 (25)
(1) --L-/'
(1) 4~6 (25)
(11 5 --1..-./"-
(1) 9:L>- 8 {251
(1)10

(1)12:[)o-
11 (25)

(1) 13

ClOCKeOJ·K
OPERATION

R·S OPERATION

3 - i"'+'2
t"d" 4.0 ftS

Po .. MC1010/MC1210 - l11i mW
MC1011/MC1211 - 95 mW
MC1012/MC1212 - 65 mW

The j ana it inplJU refer

10 lOGic ta"el, while tho fa
Input rot." to tJvf\aMic 10·
gic swings. The J bnd ~ in.

putt should l.M1 chiln~d to
• log..:.1 "1" only while 1ft.

Co InPUt II In it logic "".
,I,••. ,eD m."imum 401-
level· Vee •. 0.6 VJ Clock
eo is Ob••iftGd by 'lying one
J ,nd On. ~ Input 10\)01"-'.

r-=-'
~ Co I 0"J

<- or> 0 I 0"
0 0 , 'QR

0 , t ,
I 0 , 0

I 1 1 0"

~ I s-~
0 I 1 1,

I
0 0

0 0 OR, I N.D.

13 (25)

13 (251

MC10131'. MC1213F
85 MHz AC·Coupled J~K Flip Flop

tpd" 4.0 ftS

PD - 250 mW

tpd" G.O ns
PO-125mW

Gm 2+2+4+5
1 a 2+3+4+5

MC1023P
Dual 4-1 nput Clock Driver

5- 1 + 2 + 3 +'4

6-1+2+3+4

tpd - 4.0 ns

Po - MC1004/MC1204 - 95 mW
MC100S/MC1205 - 65 mW
MC100S/MC1206 - 45 mW

(312~
(3) 3 6 (2S)

{31 4 1 (25)

(3) 5

(319~(3) 10 8 (25)

131 11 13 (2S)

(3) 12

NiC1027P
120 MHz AC·Coupled J·K Flip-Flop

, MC1010P. MC1011P. MC1012P
MC1004P, MC1005P, MC1006P • MC1210F MC1211F MC1212F
MC1204F. MC1205F. MC1206F Ou'ad 2.lnput Gate

Dual 4-lnput Gate

111'~(1I 2 5 (25)

(1) 3 6 (25)

(11 4

(1110~
(1)11 9(25)

(1) 12 8 (25)

(1) 13

1(11 2-----..,

j (1 I :.1
I,ll 4

I (1 I
; 111

I (1 I
II (ll 9 ~

I (1Ill)

0111-1

0) 12-- -'

t (2) 2------,I(21 3

1

121 4
(2) 5

I
(2) 6

(21 8

I (21 9
I (2) 10""--
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INPUTS

J, K, CD, PO' Pl, P2, & P3

PE
CP

OUTPUTS

LOADING FACTOR

1 U. L.

2.3 U. L.

4 U.L.

DRIVE FACTOR

6 U.L.

10 C!'

IS

°0
14
10,

Common clock input, shift or parallel entry operation Occur during low to high transition.

Parallel entry enable, for porallel entry operation P. E. must be low, for shift operation P. E.must be hign

Master Reset, wherl M~ is row all outputs, (QO, 0" 02, Q3) are set to zero (row) independently of the condi.
tion on any otner inputs. ,

.P.

v
"

R. =

=
= Serial inputs

= Parallel inputs
03, Q3

QO, 01, 02, 03 =
Serial outputs

Parallel outputs.

\ ..... -.

LOGIC DIAGRAM

V:c:' Pin 16
Gnd", P,n 8

14

15

3

2

It.sI 93;.3
.1:)",0./ 4· IJ(~ JIII./t-· Kt>"j ter.

-
SYMBOL, CHARACTERISTICS MIN. TYP. UNITS CONDITIONS & COMMENTS

I
MAX.

tp.:: ~_ (Q; & 12;) Turn-Off Delay (clock to output) 13 ns
Vee = 5.QV, CL = 15 pF Fig. 1

tpd _ (Q; & 1];) Turn·On Delay (clock to output) 22 ns

t~d_ (MR) Turn-On Delay (Master reset to output) 35 ns Vee - 5.QV, CL - 15 pf Fig.2 &. 3

CPpw Min. Clock Pulse Width 14 ns Vee =5.0V, CL - 15 pf Fig. 1

MRpw (CPH) Min. Master Reset pulse width with clock high 15 ns Vee =5.0V, CL - 15 pF fig.2
1

/.If/PM (CPl) Min. Master Reset pulse width with clock low 28 ns Vee =5.0V, CL = 15 pF Fig. 3 I
-- ,

FUNCTIONAL DESCRIPTION ... The two 8 bit l>hifl ,ep'i~lers hdVl' J ClIIllmnn L!()ck I11vul (I.in 9) and separate clock inputs (pins to & 1) The clocking
of r~;'lh rf'gl~lpr IS font rolled by the OR lunclioll 01 the sep.lr"te allli the 1:III1I",on clod illIIUt. radl register is composed 01 erEht clocked IlS llIa:,ter
:,~.t"le tl!p Hop, and a numher 01 gale, The c1l1ck OR p'.tle drives Ihe eir,hl clod inpuls 01 I/le IIip IIop in parallel. When Ihe Iwo clock inpuls (fhe
-,"ruMe antf the commnn) 10 Ihe OR r.ate are low. Ihe slave lalches are sleady. but dala can enler Ihe master latches via the Rand S input. Durjnl!
rl1l' tl/\I I"w to high Iransillon 01 eIther, or blll/l simullilnenllsly, 01 Ihe Iwo clock inputs, Ihe dala mpuls (R and S) are IIllllhlled so Ihal a lafer {hanlle
HI mp!JI dala WIll nol allecl Ihe master; then Ihe now tralJped inlormatlOlI in 'he maslr,r is lIanslerred fo the slave. When 'Ihe transfer is complefe,
Ii!": t':~ lTlasler and Ihe slave are steady as long as either or bolh clock inpuls remain bil!h During the high to low Iransilion of the last remaining
liii'f! drd. IIll!tl(. Ihe transler path from masler fo slave is inhihiled lirsl, leaving the slave sleady in its present state; second the data inpuls (R and S)
dJ" /%11">'0'(1 \0 thaI nfOW dala can enter the master. Either 01 Ihe clock inpuls can be used as clock inhibit inputs by applying a logic high signal.
r,· ': P M ,hilt ICp'i\1cr has a two input multiplexer in (ront of (he serial dilta inpu!. The two data inputs Do and 0, are controlled by the data select
"'p"t [1 !q!!"w1nr fhe Roolean expression:

Spf,a! ,jala In S; ,,- li.D. + 0.,0,

An d,y~chrnnou\ master reset is provided which, when activated by a low logic level. will clear all sideen stages Independently 01 any other inpul signal
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Lalgol 06193150 gestel

begin integer n;~ a, b, c, d, som;

n := 1; a := 1/2; b := 0; som := 0;

one: n:= n + 1 ; a := a/2; b := b + a; c:= 8 X n X a X b;

som := som + c;

1! n S 21~ goto one;
print(b); print(som); print(a);

n := 3; a := 1/8; b := 0; som := 0;

two: n:= n + 1; a := a/2; d := a X (n - 1); b := b + d;

c := 8 X.n X d X b; som := som + c;

l! n S 30~ Boto tl-TO;
print(b); print(som); print(a);

n := 5; a := 1/32; b := 0; som := 0;

three:n := n + 1; a := a/2; d := a X (n - 1) X (n - 2); b := b + d;

c := 2 X n X d X b; som := som + c;

.!!. n S 35~ goto three;
print(b); print(som); print(a);

n := 1; a := 1/121; b := 0; som := 0;

four: n := n + 1; a := a/2; d := a X (n - 1) X (n - 2) X (n - 3);

b := b + d; c := n X d X b X 2/9; som := som + c;
if n < ,~O then goto four;..... - ~----

print(b); print(som); print(a);

end-
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