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1.0 Inleiding 

Uitgangspunt is een audiosignaal, afkomstig van een taperekorder. De bandsnelheid 

van de rekorder kan ingesteld worden. Stel een snelheid van k-maal de nominale 

snelheid. Dat betekent, dat de duur van een bepaalde passage uit het oorspronkelijke 

audiosignaal met een faktor 11k wordt verlengd. De opdracht is nu een apparaat te 

bouwen, dat ondanks deze tijdkompressie of tijdexpansie, het audiosignaal op de 

originele toonhoogte weergeeft. 

Bovengenoemde faktor k kan zowel groter als kleiner dan zijn. Is k>l dan zal er 

in de omzetter informatieverlies optreden, terwijl voor k<1 het audiosignaal aan de 

uitgang van de omzetter op regelmatige tijdstippen gedurende sen bepaalde tijd nul 

zal zijn. 

De figuren in bijlage I lichten een en ander toe. 

Er bestaat reeds voor dit doel een mechanisch ontwerp, namelijk de zogenaamde 

"Springermachine". 

In principe bestaat deze uit een roterende trommel, waarop 4 weergave~oppen zitten. 

Afhankelijk van de snelheid van de taperekorder zal de trammel met een bepaalde 

hoeksnelheid links- of rechtsom draaien en weI zodanig dat de snelheid van de band 

t.o.v. de trammel, d.w.z. t.o.v. de weergave~oppen, hetzelfde blijft. 

Het nu te bouwen apparaat zal echter uit louter elektronische onderdelen bestaan. 

Hierbij zal gebruik worden gemaakt van in de handel zijnde analoog-digitaal-omzetters 

en schuifregisters. Wat deze registers betreft gaan de gedachten uit naar geheugens 

van 500 bits of meer. 
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2.0 Principeschema 

~.R 

D/fH!onvev-teV" 
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k\ok, klok ,. 
fig. 

Het analoge signaal afkomstig van de rekorder, wordt in een AID-converter omgezet 

in een PCM-signaal. 

Wanneer schakelaar 81 in stand 1 staat wordt het PCM-signaal in schuifregister A ge

schoven. Ais register A volgeschoven is met klok 1, komt 81 in stand 2 en wordt ver

volgens register B volgeschoven. Terwijl 8
1 

naar stand 2 schakeIt, komt 82 in stand 

l' zodat, tijdens het inlezen van register B, A uitgelezen kan worden. Deze uitlees

snelheid is afhankelijk van de bandsnelheid van de rekorder en wordt door klok 2 

bepaald. 

2.1 Bepaling frekwentie van klok I en het aantal geheusenbits 

Voor k<1 zal er aan de uitgang van de omzetter sprake zijn van korte onderbrekingen, 

stilteperiodes, in de spraak. Het blijkt nu dat voor een onderbrekingsfrekwentie van 

10 tot 100 Hz de meest'optimale verstaanbaarheid verkregen zal worden. Deze grenzen 

van 10 en 100 Hz ':ijn vrijwel onafhankelijk van de verhouding spraak/stilte. *) 

Veronderstellen we dat de frekwenties van hat audiosignaal in de telefoonband liggen, 

d.w.z. een hoogste frekwentie van 3400 Hz, dan moeten we dus met een frekwentie 

groter dan 6800 Hz sampelen, zodat steeds aan het sampletheorema voldaan wordt. 

Meestal neemt men echter een samplefrekwentie van 8 kHz. Omdat de D/A-converter na 

iedere kodegroep een triggerpuls moet ontvangen, gaan we uit van 9 klokpulsen per 

kodegroep van 8 bits. We hebben dus te maken met een klokfrekwentie van 9x8=72 kHz 

(kiok I). 72 kHz betekent een periode Tc14 ~sec. Wanneer we uitgaan van een onder

brekingsfrekwentie van 30 Hz moeten we van het audiosignaal, afkomstig van de rekor-

d "" 30 b k d 30 msec h b' d' er, een moot van msec nemen. Dat ete ant at we 14 ge eugen lts no 19 
~sec 

hebben. Gemakshalve zullen we 4 schuifragisters van elk 500 bits gebruiken, zodat 

we totaal tot een register van 2000 bits komen. 

*) 
The journal of the acoustical society of America, vol. 22, nr. 2, maart 1950 
"The intelligibility 6f interrupted speech" ' ..... G.A.Miller andJ.C.R. Licklider. 
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3.0 Sample-Hold-systeem 

Met behulp van het sample-hold-systeem wordt de samplewaarde van een analoog 

signaal gedurende een bepaalde tijd vastgehouden. Deze tijd moet dan overeenkomen 

met de tijd die nodig is voor de omzetting van de sampelwaarde in een digitale kode. 

Figuur 2 geeft een principeschema van zo'n sample-hold-systeem. Hierbij is gebruik 

gemaakt van de ~A 715, een high operational amplifier. 

A"'ALOO~ Rf Q, 
IN UXT 

.SJ-LsL 
-SAMPLE-

J I .. J PUL_~ 

c;ca~KC>\c1 -
fig. 2 

Als schakelaar Q
1 

dicht is, d.w.z. VG=5 V werkt de schakeling als een operationele 

versterker, waarbij de versterking gegeven wordt door R2!R]. Als R
1
=R2 dan is de 

uitgang gelijk aan -Ix ingang. 

Als Q\ open is, funktioneert C1 als holdingscapaciteit en de schakeling werkt nu 

als een operationele integrator. 

De tijd, die nodig is am bij het schakelen van hold naar sample het ingangsniveau 

te bereiken wordt gegeven door : 

t a 
100 

R2C1ln(% nauwkeurigheid) 

Een praktische sample-holdschakeling is te zien in bijlage II. In dit schema zijn 

komponenten aanwezig om de DC en AC fouten, die bovenstaande figuur nog heeft, te 

kompenseren. Bovendien wordt de driftneiging van de uitgangsspanning gedurende de 

holdtijd opgeheven door de instelstroom uit een aparte bron te halen, nl. R4 , R6 , 

R8 en D. Onderstaande foto laat het in- en uitgangssignaal van het systeem zien. 

Dokumentatie 

Application Brief 128 - juni 1969 (Fairchild). 
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3.1 8-bit AID-converter (Teledyne Philbrick 4105/4108) 

Model 4105 heeft een kodeertijd <15 ~sec, terwijl de 4108 een kodeertijd <6 ~sec heef 

De converters zijn extern te sturen met een convert commandsignaal. Deze negatieve 

triggerpuls moet minimaal 50 nsee en maximaal 500 nsee zijn. OP de neergaande flank 

wordt het voorafgaande datasignaal naar 0 gereset, terwijl op de opgaande flank 

de omzetting weer begint. 

Ter bepaling van de digitale kode van de aangeboden sampelwaarde wordt dit sampel 

door een komparator met een interne referentiespanning vergeleken. Deze referent ie

spanning wordt door 8 stroombronnen over een weerstand R opgebouwd. 

t 

1'\ ~l 2,'1. I~J 
2.~ 

I .. J 
~. 

R e. teo yo e Y'I \:i e. 

S pQ. Y'I Y'I i V'\ ~ 

fig. 3 
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De stroomsterktes van de stroombronnen worden steeds een faktor 2 kleiner. Op de 

eerste klokpuls, na de convert commend, wordt de eerste stroombron ingeschakeld. 

Dan wordt over weerstand R een referentiespanning verkregen. Deze spanning wordt 

in een komparator met de sampel vergeleken. Is deze referentiespanning > sampel, 

dan geeft de komparator een puls af, zodat de eerste stroombron uitgeschakeld wordt. 

lsde referentiespanning < sampel, dan geeft de komparator geen puls af, zodat 

stroombron 1 ingeschakeld blijft. Aldus wordt bit 1 (~ost ~ignificant !it) bepaald. 

Vervolgens wordt stroombron 2 ingeschakeld en wordt bit 2 bepaald, enz. 

Re:;:e~~t()'Y't coV\ve'("t 

I 

1 I l 3 h S b '7 f} 

! n n n I I n n n lb.. I ~----~ ~----~. ~----~ ~----~ 
I 

~D" In l (A.) .JiJ 1 ' e,i \::, H:S. u 
I I 

~/·' ! ~·L • 
• J" I I Ull. ~ 

I I 
I , 
I .. o· I 

j 
~--~------~------~------~------~--------~------~~ 

~ 
Lf----r-e-~-· ~-~-e-V'\-~-~-·:-Y"-·~-c--loY\v~; ~ie "'0 '" t' J " _, u 

fig. 4 

Dokumentatie 

Teledyne Philbrick : tlDataconversion li 

12/10/8-bit A/D converters 4103/4104/4105/4106/4107/4108 

"0 .. 

I f>i t s 
I 
I 
I 
I 
I I 

I 

: BitS 

., , ,. 
t 
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3.2 A5F33119X 500 bit schuifreaister 

Dit register is een zogenaamd "pipe line" twee-fasig dynamisch schuifregister. Het 
* * wordt gestuurd door twee klokken, nl. ~1 en ~2' die elkaar niet overlappen (bijlage 

III) • 

Data aan de ingang wordt opgeslagen in een geheugenbit op de neergaande flank van 
* * ~l en wordt doorgegeven naar het volgende bit neergaande flank van ~2' 

symbool min. max. eenheid 

t<jlw 0,2 100 f.ls r:j{ 
I 

t<jld 0 100 f.ls 

¢r,<jlf 1 ,0 f.ls 

t 100 ns 
s 

t 0 ns r 

tpd ISO ns 

Ut.T 

fig. 5 

Gedurende de tijd AB wordt het ingangssignaal in het schuifregister opgebouwd. Als 

het datasignaal in deze tijd verandert, is het onzeker of deze verandering wordt 

gedetekteerd. Om deze onzekere werking te voorkomen, mag het datasignaal tussen 

A en B niet veranderen. 

Door serieschakeling van vier SOO-bit schuifregisters krijgt men een 2000-bit 

schuifregister. 

De schuifregisteringangen kunnen direkt met een TTf.lL of DTf.lL uitgang worden gestuurd. 

Bovendien kan de uitgang van het MOS-register zonder ekstra voorzieningen, direkt 

TTf.lL of DTf.lL komponenten sturen (bijlage IV). 

Dokumentatie 

3329-3330-3331 Silicon Gate Mos Shift Registers 

Oktober 1970. 
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3.3 Besturing (Bijlage V, VI en VII) 

Zoals we in de inleiding hebben gezien, hebben we per kodegroep te maken met 

9 klokpulsen. V~~r het schuifregister betekent dit in feite een kodegroep van 

9 bits. 
2000 In een 2000-bit schuifregister' kunnen dus --9-- + 222 kodegroepen van 9 bits. 

* * M.b.v. ~1 en ~2 worden deze bits in het schuifregister geschoven. De frekwentie 
* * van ~1 en ~2 komt overeen met de frekwentie waarmee we de AID-converter be-

drijven. We gebruiken ~2 dan ook als klok voor de converter, waardoor we 

bereiken dat gedurende de ~1-puls het datasignaal kontstant blijft. Om tot de 

convert command (c.c.) te komen, delen we ~1 door 9 (9310, ! 102; 4.8). En 

omdat deze puls "negatief" (logische "0") moet zijn gedurende minimaal 50 nsee 

en maximaal 500 nsee, gaat het uitgangssignaal van de 9-deler naar een 

"one- shot" (9602; 16). 

"0" "0 .. I .' u C> ., .. I " oto It ", " 

fig. 6 

Als 8
1 

in stand 1 staat (fig. 1) wordt schuifregister A ingelezen, terwijl 

register B uitgelezen wordt. 81 moet in deze stand blijven gedurende een tijd, 

die nodig is om 222 kodegroepen van 9 bits in het register te lezen. Om dit 

te bereiken wordt de convert command door 222 gedeeld (3x9310, i 102; 5,6,7,8). 

Het uitgangssignaal van de 222-deler komt dan in een flip flop (9000; 15), 

waardoor we een symmetrisch blok krijgen (A, bijlage V), waarin per halve 

periode zich precies 9x222=1998 ~1 en ~2 klokpulsen bevinden. 

Dokumentatie 

Application Note 34 - maart 1970 (Fairchild) 

liThe 9310-9316 Counters" 

L 
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De tijd dat klok A "1" is, komt dus overeen met stand 1 van SI' waarbij register 

A ingelezen en register B uitgelezen wordt (S2 in stand 2'). Dat wil dus zeggen 

dat we het datasignaal, afkomstig van de A/D-converter, wat de ingang van 

register A betreft met schakelklok A vermenigvuldigen (2xl02; 21) en wat register 

B betreft met klok A=B vermenigvuldigen (2xl02; 21). 

De funkties ¢l en ¢2' die het datasignaal in het register lezen, noem deze ¢1,!/, 

en ¢ n' kunnen eveneens met bovengenoemde schakelfunkties A en B vermenig-
2')(' 

vuldigd worden. AIleen moeten nu de periaden, waarin A en B "I" zijn, verlengd 

worden en wel zodanig, dat daarin 2000 ¢1,£ pulsen en 1999 ¢2,pulsen "vallen'.'. 

Klok A en B komen daarvoor op de PE-pins van delers. Bij twee delers triggeren 

we de PE-ingang met klok B en sturen de Cp-ingang met ¢1,£ en ¢2,£(2x9310, 

2x! 102; 9,11,8,13). Als funktie B "0" wardt, zal op de eerstvolgende flank van 

tP 1,!/, of ¢2,£ de uitgang van de deler "I" worden, d.w.z. de uitgang van de deler 

wordt later dan funktie A "i". Dit kunnen we opvangen door hat uitgangssignaal 

weer bij A op te tellen. Als schakelfunktie B "I" wordt, zal het uitgangssignaal 

van de deler, afhankelijk van het geprogrammeerde deelgetal, weer "0" worden 

en "0" blijven totdat B weer "0" wordt. Figuur 7 laat schematisch zien, hoe we 
* komen tot schakelfunktie A¢l' die vermenigvuldigd moet worden met ¢1,£' d.w.z. 

de klokfrekwentie die met ¢2 J!, het datasignaal in schuifregister A schuift. , 

__ .fi ___ Jl n n n r--, 
• I 

JL 
• 

4 II 

f 

n Il __ ~n n n I n n I , 
I 
I 
I 

I 
I 
I 

A(~ 
-------

I ----
I • I 
I , 

&-:-1 I 
----

, . 
I I 

I 
I L ______ U[r(~.S}: 

i 

A~ 
------ I 

L ______ 
fig. 7 
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* * * Op dezelfde manier worden zo de schakelfunkties A$2' B$l en B¢2 gegenereerd. 

De funkties ~l en ~2' noem deze ~I,s en $2,s' die het ingelezen datasignaal weer 

uit de schuifregisters moeten lezen, worden vermenigvuldigd met ~l' X;2 ' B¢l 

en B;2 en daarna opgeteld bij hun korresponderende funkties $l,~ en ~2,~ (3xl02; 

24,25,26). 

We hebben gezien dat de laatste ¢l,~ puIs (2000 e) ervoor zorgt dat het 

1998-bit tellende datasignaal tot aan het "einde" van het schuifregister wordt 

doorgeschoven. De eerstvolgende puIs die nu moet komen, een ¢2 puIs die ,s 
begint met het ingelezen datasignaal weer uit het schuifregister te schuiven. 

Hierbij moet men voor ogen houden, dat de uitleesklok volkomen asynchroon loopt 

met de inleesklok. 

Het probleem is nu om ervoor te zorgen dat deze $2 puIs niet te vroeg komt, ,s 
m.a.w. deze $2 puIs moet later ,s 
zeker van zijn dat eerst de $2 

,8 
bit-informatie verloren gaat. 

komen dan de $I,~ puls. Bovendien moeten we er 

puIs komt en niet de $1 puIs, omdat er anders ,s 

Om dit te bereiken genereren we een triggerpulsC$l ' die ontstaat wanneer we A¢l 

en B¢l optellen (A¢lxB;l = A¢l+B;l; ! 102; 14). Deze C¢l voeren we naar de 

CD-ingang van een flip flop (9000; 17). Deze flip flop sturen we met een kIok, 

waaruit later $1 en $2 moeten ontstaan. De klok wordt nu door 2 gedeeld, 
,s ,s 

maar het uitgangssignaal wordt echter "0" als C
h 

"0" wordt. De flip flop begint 

op de eerstvolgende kIokpuls nadat C¢l "1" is geworden, weer te delen. Op deze 

wijze wordt vermeden dat de eerste uitleespuis ($2 ) samenvalt met de laatste ,s 
$1 i puIs. De uitgang van de getriggerde flip flop wordt nu de klokingang van de , 
~1 ,$2 generator (9022, 102; 18,19). Deze "dual" flip flop wordt eveneens met ,s ,s 
C¢l getriggerd en weI zo dat C¢l komt op de SD-ingang (pin 5) en de CD-ingang 

(pin 15). Zodoende zal aan de Q-uitgang van de $1' $2 generator, nadat C¢l weer 

"1" is geworden, de eerste puIs ontstaan en pas een halve periode later de eerste 

puIs aan de Q-uitgang. 

Dokumentatie 

Fairchild Semiconductor Integrated Circuit Data Catalog 1970. 

Waarheidstabellen TTUL 9000, 9020, 9022. 
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De Q-uitgang wordt nu de ¢2 en de Q-uitgang ,s de ¢l klok. Verder wordt ,s 
<P 1 (A)+<P 1 (B) de klok, waarmee de , s ,s 
men uit de optelling van B1 x <P1 en A1 x <P1 

~l ,s ~l ,s 

D/A-converter gestuurd wordt. Deze klok krijgt 
3 (4 102; 24,25,27). We nemen 

juist deze klok, omdat gedurende deze kIokpulsen h@t datasignaal niet verandert 

(fig. 5). Bovendien hebben we voor de D/A-converter een triggerpuls nodig (Generale 

B,eset) die na iedere kodegroep van 9 bits komt, zodat de converter "weet" wanneer 

de kodegroep begint en wanneer deze eindigt. 

Deze triggerpuls krijgen we door C<Pl naar de ~aster !eset-pin van een 9-deler 

(9310, ! 102; 9,14) te voeren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een gunstige 

samenloop van omstandigheden. Wanneer nl. C<Pl' "0" wordt, stopt de 9-deler met 

delen. Als C<Pl "1" wordt, telt de 9-deler eerst 9 klokpulsen, alvorens hij de 

geprogrammeerde kode inleest en de toegevoerde klok door 9 deelt. 

De MOS-uitgangen van de registers A en B kunnen zoals reeds gezegd direkt met 

TT~L-ingangen worden doorverbonden. We vermenigvuldigen uitgang register A en B 

met respektievelijk A¢2 en B¢2 en tellen deze daarna op (t 102; 27). 

Dit datasignaal gaat nu naar de D/A-converter, waar het corresponderende analoge 

signaal wordt gevormd. 

3.4 8-bit D/A converter (bijlage VIII) 

De 8-bit D/A converter dient voor het omzetten van het digitale datasignaal, 

afkomstig van de MOS-schuifregisters, in een analoog signaal. 

Het datasignaal wordt in een schuifregister van 8-bits (2x9300) geschoven. De 

8 parallel-uitgangen van dit register worden verbonden met de parallel-ingangeb 

van een MSI Dual 4-bit Latch (9308). Op een triggerpuls (G.R.) wordt de informatie 

aan de 8-parallel-ingangen van de latch weer doorgeschoven naar de 8-parallel

uitgangen. De informatie aan deze uitgangen blijft tot de volgende generale reset 

behouden, zodat gedurende deze tijd een sampel opgebouwd kan worden. Deze 

parallel-uitgangen sturen namelijk op hun beurt 8 stroombronnen (~A 722), die over 

een weerstandenmatrix (MCA 400-10-RE5C-00l) een spanning, een sampel vormen, die 

korrespondeert met de 8-bit kode. 

Via een "operational amplifier" (~A 741) kunnen we de vereiste sampelwaarde instellen. 
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1---- G. R. 
K \ok----I ~ E ~I 13. ClA'TR tIV 

3 8 

">--6-_ ... ANALOoq. 
UIT 

5 

fig. 8 

N.B. 

I. Omdat de generale reset telkens na 9 klokpulsen (<1>1 (A)+¢ 1 (B» kamt, zal de ,s ,s 
infarmatie, korresponderend met de eerste klokpuls na de generale reset (zie 

fig. 6), verloren gaan, hetgeen ook moet, omdat we uiteindelijk maar met 

8-kode bits te maken hebben. 

2. Voordat we het datasignaal in het schuifregister lezen, moeten we het nog 

inverteren. En weI vanwege het feit, dat een "1" of een "0" voor een stroombron 

van de ~A 722 betekent, dat deze uitgeschakeld resp. ingeschakeld wordt, terwijl 

juist deze stroombroningeschakeld resp. uitgeschakeld moet zijn. 

3. Een komplete D/A converter is reeds gebouwd, aIleen kunnen hier een paar 

komponenten vervallen (zie bijlage VIII, IX). 

Dokumentatie 

Fairchild Semiconductor Integrated Circuit Data Catalog 1970, MSI9308, 9300; ~A 741 

Application Bulletin - september 1968 (164) ~A 722 IO-bit current source 

Rodelco Electronics MeA 400-10-RE5C-OOI weerstandenmatrix 
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4.0 Slotwoord 

In de beschikbare tijd was het niet mogelijk om het systeem te beproeven. 

Aan de hand van luisterproeven kan later de meest optimale onderbrekingsfrekwentie 

bepaald worden. Bovendien wint het systeem misschien aan kwaliteit, wanneer de 

stilteperiodes in het audiosignaal na de omzetter "opgevuld" worden. Hiervoor 

zou men een gedeelte van de informatie kunnen herhalen. 

Van de gelegenheid wil ik ook gebruik maken om de groep ECA te bedanken voor de 

wijze, waarop ze mij, bij mijn indiensttreding als studentassistent, al direkt 

in de groep hebben opgenomen. 

Speciaal wil ik Jan en Leo. bedanken voor de hulp die ze mij geboden hebben bij 

mijn afstudeerwerk en ook Sjan wil ik niet vergeten, die het typewerk van mijn 

afstudeerverslag heeft verzorgd. 

F.J.C.M. Baak 

j uni 1972. 
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Komponentenlijst Sample-Hold-Systeem 
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R7 tkS"l C7 = 470 pF 
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R1I = S2kS"l CII = } kpF 

R12= lkS"l C1 470 pF 

R13= 39k C
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20 kpF 

R14= 750 S"l 

R15= lkS"l 

R16= 50kS"l potm. 

R17= 6kS 
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Lijst van gebruikte I.C. fS 

TT~L 9002, TI02Dl 

TT~L 9009 

TT~L 9000 

TT~L 9020 

TT~L 9022 

TT~L 9602 

U.C. 9624 

L.P.M.S.I. 93LIO 

5F333119 

M.S.I. 9308 

M.S.I. 9300 

~A 722 

MCA 400-10-RE5C-00I 

llA 741 

~A 715 

(1 Ix) 

( Ix) 

(3x) 

(1x) 

(Ix) 

( Ix) 

(2x) 

(9x) 

(8x) 

(1 x) 

(2x) 

(Ix) 

(1 x) 

(1x) 

(2x) 
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