
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Pulscount detectie van FM-signalen

van der Meulen, A.E.

Award date:
1981

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/2bb1ccfc-669d-4ace-94b9-a5d1a259b395


TECHNISCHE HOGESCHOOL EINDHOVEN 

Afdeling der Elektrotechniek 

Vakgroep Telecommunicatie. 

Pulscount detectie van FM signalen 

door A.E.v.d.Meulen 

Verslag van het afstudeerwerk verricht 

bij de ontwerpgroep Hifi van de 

N.V.Philips, in de periode 

1-5-1980 tot 1-3-1981. 

Afstudeerhoogleraar:prof.ir.J.v.d.Plaats 

Coach TH :dr.ir.W.C.van Etten 

Coach Philips :ir.J.M.Rijnsburger 



INHOUDSOPGAVE. 

1. INLEIDING 

2. PULSCOUNT DETECTIE 

2.1. principiële werking 

2.2. statische overdracht 

2.3. mathematisch model 

- 1 -

van de benadering van de differentiatie 

2.5. verlaging van de pulstreinfrequentie 

2.6. Fourieranalyse van de gemoduleerde pulstrein 

2.7. rendement detector 

3. REALISATIE PULSCOUNT DETECTOR 

3. 1. blokschema 

3.2. monostabiele multivibrator 

3.3 differentiator 

3.4 limiter en post-amplifier 

4· SIGNAAL-RUIS VERHOUDING 

4.1. verband tussen (sjN) 1f en (sjN)mf 

4.2. ruis van de detector 

4.2.1. ruis t.g.v. shot noise in de 

4.2.2. ruis t.g.v. variaties in de 

4.2.3 •. :rUis t.g.v. variaties in de 

4.2.4. Nyqu.ist ruis in 

4.3. berekening signaal-ruis verhouding 

4.4. deemphasisfilter 

collectorstroom 

pulsduur t 0 

pulsintervalduur 

4·5· theoretische bovengrens signaal-ruisverhouding 

i c2 

T c 

4.6. verband tussen signaal-ruis verhouding en middenfrequentie 

5· METINGEN 

5.1. 

5· 2. 

met 

5.1.1. 

5.1.2. 

5.1.3. 

met 

detector 

harmonische vervorming 

meting (sjN) 1f als functie van (sjN)mf 

meting (sjN)
1

f als functie van de middenfrequentie 

aan tuner met pulscount detector 

5.2.1. harmonische vervorming mono 

5.2.2. harmonische-en intermodulatie vervorming stereo 

3 

4 

4 

5 
6 

7 
8 

9 
13 

15 

15 

16 

19 
21 

22 

22 

22 

23 

25 

26 

27 

27 

28 
28 
28 

30 

31 

31 

32 

33 

34 

34 

34 



- 2 -

6. CONCLUSIES 

7. LITTERATUUR 

8. BIJLAGEN 

B1. volledig schema pulscount detector 

B2. lay-out en componenten opstelling evaluatie print 

B3. listing programma Fourieranalyse pulstrein 

B4. listing programma berekening integraal A2(t) 

9· APPENDIX 

A1. afleiding A(t) 

36 

37 

39 
40 

41 

42 

43 



- 3 -

1. INLEIDING 

Gedurende de laatste tientallen jaren is er een tendens 

waarneembaar, naar een steeds betere performance van Hifi 

apparatuur.Ook het gebied van FM ontvangst maakt deze ontwikkeling 

door. 

Verschillende typen detectoren werden in de loop der jaren 

ontwikkeld en verbeterd:Foster-Seeley, ratio, phase locked loop, 

quadratuur en pulscount detector. 

Onderwerp van dit afstudeerverslag is de pulscount detector. 

Deze methode van detectie biedt ten opzichte van andere methoden 

een paar gunstige perspectieven:een bijzonder geringe vervorming 

en afwezigheid van afregelpunten.Probleem is de geringe uitgangspanning 

bij toepassing .l de gebruikelijke middenfrequentie (10,TMhz), 

hierdoor is het moeilijk een goede signaal-ruisverhouding te realiseren. 
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2. PULSCOUNT DETECTIE 

2.1. Principiële werking 

viJt) , 
,, 

In principe is een pulscount detector een tijdvertragingsdemodulator. 

Uitgaande van het frequentie gemoduleerde signaal Vin(t)=cos[27T'fct+ G(t)J, 

is de gewenste demodulatie operatie: 

_j V5q(t) 
' 

x ~ u ~ -
Limiter Mul ti Dl. LDF 

\ I 

Delay Vsq&-to) 

to 

Figuur 1: Basisblokschema van een pulscount detector. 

Een tijdvertragingsdemodulator, benadert (1) door: 

t}(t) - G(t-t 0 ) 

Vu(t)= k ------to 

( 1) 

lC_ 
DC B1ock 

(2) 

Figuur 2 illustreert de golfvormen van de signalen, zoals deze in het 

blokschema van figuur 1, bij afwezigheid van modulatie op verschillende 

plaatsen voorkomen.Het ingangssignaal wordt in de limiter omgevormd 

tot een blokgolf Vsq{t), na vermenigvuldiging met een over t 0 vertraagde 

blokgolf Vsq(t-t 0 ) , ontstaat de pulstrein Vp(t).Deze pulsen, met een 

tijdsduur t 0 , starten op de nuldoorgangen van Vin(t). 

Het laagdoorlaat filter tenslotte laat alleen de gewenste laagfrequent 

informatie door.Uit figuur 2 volgt de beperking 2t 0< T • 
c 

Vu(t) 
~ 
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Figuur 2: De in de detector voorkomende golfvormen. 

2.2. Statische overdracht 

De werking van de detector is goed verklaarbaar.We beschouwen de detector 

bij afwezigheid van modulatie.Aan de ingang wordt een signaal met 

frequentie f toegevoerd.Wanneer de frequentie f hoog is, komen de 
c c 

pulsen van Vp(t) dicht bij elkaar.De uitgangsspanning Vt~t) is dan laag. 

Evenzo, wanne-' ... de frequentie f laag wordt, komen de pulsen van V (t) 
c p 

verder uiteen, en de spanning Vt(t) wordt hoger. Vt(t) is lineair 

afhankelijk van het aantal nuldoorgangen van Vin(t), ofwel van de 

frequentie f van het ingangssignaal.In figuur 3 is de statische 
c 

overdracht van de detector weergegeven.De detector zet een frequentie 

om in een spanning.In 2.3 wordt afgeleid dat een frequentiezwaai in een 

amplitude verandering omgezet wordt. 

Figuur 3: 

Statische overdracht. 
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2.3. Mathematisch model 

Een rnathematisch model van de detector maakt het mogelijk de dynamische 

overdracht, de overdracht bij modulatie, te onderzoeken.We onderstellen 

daartoe aan de ingang van de detector het signaal: 

V. (t)=sin ~(t) J.n 

met: ~(t)= 27rf t + Q(t) 
c 

f : carrierfrequentie 
c (t 

Q(t)== 27rAf jx(t)dt 
0 

Llf: frequentiezwaai 

x(t): modulatiesignaal 

(4) 

(5) 

(6) 

Uit (4) volgt dat V. (t) periodiek is met periode 27€ in ~(t). Dit geldt 
J.n 

eveneens voor V (t) en V (t-t 0 ), schrijven we V (t) en V (t-t 0 ) sq sq sq sq 
uit als Fourierreeksen in ~(t), dan vinden we: 

4A~ (-1)n cos [(2n+1)~(t)J 
vsq(t)= == 7ê L....J- ( 2n+ 1) (7) 

n==O 

4A~ (-1)k cos [C2k+1)~(t-t 0 )] 
vsq(t-to)= nL....J (2k+1) (8) 

k=O 

De pulstrein V (t) is het produkt van (7) en (8), uitschrijven van 
p 

de orde termen van het produkt van deze reeksen levert: 

16A
2

{ 
Vp(t) = n 2 cos~(t)cos~(t-t 0 )+3-2cos3~(t)cos3~(t-t 0 )+ 

5-2cos5~(t)cos5~(t-t 0 )+ ••••• -3- 1 cos~(t)cos3~(t-t 0 )-
3-1cos3~(t)cos~(t-t0)-,,,,,,,,,,} (9) 

Veronderstellen vJe het laagdoorlaat filter ideaal, met een doorlaat

band B (B<:f ) dan vinden we achter het filter, door het uitschrijven 
c 

van de ievelijke cos cos produkten~ 

( 10) 

( 11) 
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8A
2 

{ Vt(t)= --;;2 cos(wct 0 +.1G) + 3-
2
cos3(Wct 0 +.1G) + 

5-
2
cos5(W

0
t 0 +.1G) +-···} (12) 

Het rechterlid van (12) is de fourierreeks van een driehoeksfunctie. 

Beperken we ons tot het interval: 

dan gaat (12) over in: 

2A
2 

[ w t +.1G - 2!..1 
c 0 2 J 

of wanneer we alleen het wisselspanningsgedeelte beschouwen: 

(13) 

(14) 

(15) 

Tussen haakjes in het rechterlid van (15) de benadering van de ideale 

demodulatie operatie (1). Uiteraard wordt de benadering beter naarmate 

t 0 kleiner wordt, met het kleiner worden van t 0 neemt echter ook de 

uitgangsspanning af volgens (15). 

2.4. Gevolgen van de benadering van de differentiatie 

Doordat we de differentiatie door een differentiequotient benaderen, 

vinden we na demodulatie niet exact het modulatiesignaal terug.Gaan 

we uit van een sinusvormig modulatiesignaal, x(t)= cosW t , dan 
m 

vinden we met (6) en ( 11) : 

i\G i\G 2 n.1f[ sin wm t - sin Wm ( t-t 0 )] 

Lf-t ---
to W t 0 m 

Met behulp van een reeksontwikkeling voor sin W ( t-t 0 ), vinden we 
m 

onder voorwaarde dat: 

( 16) 

( 16a) 

(17) 
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Tussen het modulerende en gedemoduleerde signaal vindt een fase

draaiing plaats die groter wordt voor toenemende modulatie-frequentie 

en toenemende t
0

• In het geval van FM-stereo is de hoogst over te 

dragen frequentie 53kHz, bij de gebruikelijke middenfrequentie van 

10, 7MHz moet t 0 < tr = 47ns. Uit ( 17) blijkt dan dat de maximale 
c 

fasedraaiing in dat geval kleiner dan een halve graad is. 

2.5. Verlaging van de pulstreinfrequentie 

In het voorafgaande is een detector beschreven, die op iedere nuldoor

gang van het ingangssignaal een puls start. Een en ander impliceert 

dat de herhalingsfrequentie van de pulstrein twee maal zo hoog ligt 

als de gebruikte middenfrequentie. Bij de gebruikelijke middenfrequentie 

van 10 7 7MHz bedraagt de herhalingsfrequentie van de pulstrein 21 7 4MHz. 

Dit stelt zeer hoge eisen aan de toe te passen schakelingen. Starten 

we echter alleen een puls op de opgaande flanken van het ingangssignaal, 

dan volstaat een pulstreinfrequentie van 10,7MHz. 

_j v1(t) .... -·-2 
Vsq{t) x Vp(t) 

~ ~ ~ c , , 

LIMITER 

. 
MULTIPLIER LOF 

I\ 

DELAY Vsti-to) 
to 

Figuur 4: Blokschema van een detector die alleen pulsen start op 

de opgaande flanken van het ingangssignaal. 

In het blokschema van figuur 4 is als essentiële wijziging na de 

limiter een tweedeler toegevoegd.De voorkomende golfvormen worden in 

figuur 5 weergegeven. Door toevoeging van de tweedeler blijken V (t) sq 

DC BLOCK 

en V (t-t 0 ) nu periodiek in ~(t) te zijn. Wanneer we dit in (7) t/m sq 
(15) verwerken dan vinden we uiteindelijk voor de uitgangsspanning: 

V (t) 
u 7l 

[ G(t) ~0G(t-t,)] ( 18) 

Vu(. 
-



i Vin(t) 

Î Vt(l~ 

t 
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Figuur 5: De in figuur 4 voorkomende golfvormen. 

De pulsduur t 0 dient nu kleiner dan T te zijn, willen we dezelfde 
c 

uitgangsspanning als in (15) bereiken, dan wordt t 0 twee maal zo 

groot. De maximale fasedraaiing is dan ongeveer één graad. 

2.6. Fourieranalyse van de gemoduleerde pulstrein 

I 

I 

I 

-

De harmonische vervorming van een pulscount detector is te bepalen 

uit een Fourieranalyse van de in figuur 5 geschetste pulstrein. 

Teneinde de berekeningen wat eenvoudiger te doen verlopen is in 

figuur 6 een pulstrein geteken~ die de volgende verschillen 

met die van figuur 5 vertoond: 

1) De tijdas is over t 0 /2 verschoven, zodat de puls start op een 

tijdstip t 0 /2 voor de nuldoorgang. Deze tijdsverschuiving 

levert een fasedraaiing van UJt 0 /2 radialen op. 
m 

2) Het amplitude verloop van de puls is van 0 tot 1 in plaats 

van A2 tot -A2 
• 

-
r--



i 

O+-~i~o~--~~t1~-~ 

Figuur 6: Pulstrein. 

- 10 -

Tmod.;:: 1 /f mod 

t > 

Uit (5) en (6) volgt dat bij modulatie door x(t)= cos W t 
m 

V. (t) sin27rr t + .1f sinW t] 1n c W m m 
(19) 

De carrierfrequentie wordt een geheel veelvoud van de modulatiefrequentie 

verondersteld, zodat V. (t) periodiek is met periode T : f nf d 1n m c mo 

Algemeen geldt voor de Fourierreeks van een functie f(t): 

f(t)= L:{~cos(kwmt) + bksin(kwmt)} 

k=O 

Uit figuur 6 blijkt dat f(t) een even functie is, beperken we ons 

bovendien nog tot gehele en even n, dan vinden we voor de Fourier

coëfficienten van f(t): 

4 
~=='"T 

m 

-T /2 
m 

:-(Tm/2) +( t 0 /2) 

cos(27rkf t) dt + 
m 

-t 0 /2 
t .+( t 0 /2) 

l 

(n/2)-1 

L 
i==1 

cos(27rkf t)dt 
m 

0 

cos(27rkf t) dt + 
m 

De drie termen van het rechterlid van (20) zijn achtereenvolgens de 
e bijdragen van, de helft van de puls rond t 0 , de 1 helft van de 

puls rond tn/2' de sommatie over de tussenliggende pulsen. 

Uiteindelijk vinden we voor de Fouriercoëfficiënten: 

( 20) 
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(n/2)-1 

~=:kz:: [sin( 7i"kfmt 0 )cos(27rkfmti~ -~k sin(7rkfmt 0 )[1+(-1)k] (21) 

i=1 

De tweede term van het rechterlid van (21) is nul voor oneven k. 

De berekening van de Fouriercoëfficiënten is een numeriek probleem, 

waarin achtereenvolgens: 

1) De nuldoorgangen van het FM-signaal berekend moeten worden. 

2) De bijdrage van iedere puls berekend moet worden. 

Een flow-diagram hiervoor is in figuur 7 weergegeven.De tijden (t.) 
l 

van de nuldoorgangen van het ingangssignaal worden met een methode 

van succesieve substitutie [10] berekend. 

Uit (19) volgt voor de nuldoorgangen: 

f t + (Llf / W ) sin W t c m m i met i l. 

Wanneer t 
1 

een 
m-

is voor de bij een bepaalde i behorende 

nuldoorgang, dan is t een betere benadering: 
m 

t =(i/f) - (.1f/f )(1/w ) sin(w t 1) m c c m m m-

Dit proces convergeert want d/dt f(t)~<:1 voor alle toegepaste 

modulatiefrequenties. Het proces wordt 

t 
m 

t m-1 
-1 <E 

wanneer geldt dat: 

( 22) 

( 23) 

(24) 

Hierin is E een constante, in de grootte-orde van de bereikte relatieve 

afbreekfout. De harmonische vervorming laat zich tenslotte berekenen uit: 

d2~ :~ 1 
d-~~~· () 

r I a1 I 

I 

In bijlage B3 is een l ing te vinden van het programma, zoals dat 

op een TI 56 calculator verwerkt is. De 

daarbij ingevoerd: 

f= 

f =10,7Mhz 
c 

parameters werden 
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t :""0 
n 

sin(w t ) 
m n-1 

7T 

'\:== '\: + -;h; sin(~kl'l >t 0 )Cos( k Wt.) 
~ m J. 

Figuur 7: Flov~diagram berekening Fouriercoëfficiënten. 
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De met dit programma berekende waarden voor de harmonische vervorming 

zijn in onderstaande tabel samengevat: 

f mod. (kHz) d2 

1,07 1' 2 10-9 

5,35 1 ' 1 10-9 

10,7 1 '4 10-9 

21 ,4 8,0 10-10 

53,5 2,0 10-9 

d3 

8,0 

1 ' 1 

1 '0 

6,0 

1 ' 1 

10-10 

10-9 

10-9 

10-10 

10-9 

De berekende waarden 

liggen in de grootte-orde 

van de relatieve afbreek

fout E . 

2.7. Rendement detector 

Een nadeel ten opzichte van andere algemeen toegepaste detectie 

methoden is de geringere uitgangsspanning van de pulscount detector. 

Met (17) en (18) volgt voor de uitgangsspanning bij sinusvormige 

modulatie: 

Waarin: 2A
2

: amplitude puls 
......--- -

( 26) 

to-? ~ 

tijdsduur van de puls 

frequentie zaai. 

f-- f-- '--- ,___ ,__ 
I ~ 

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

Figuur 8: Pulstrein. 

Voor de effectieve uitgangsspanning vinden we: 

Vu 2A 
2 
t 0.1f jV2' rms ( 27) 

Teneinde een indruk van de grootte-orde van Vu te krijgen, vullen rms 
we een aantal grootheden in, zoals die in een realisatie zouden kunnen 

2 
voorkomen, (2A =10V, t 0 = 40ns, f=75kHz) we vinden dan Vu = 21mV. rms 
Wanneer we een signaal-ruis verhouding van 70dB willen bereiken, dan 

mag er in de uitgangsspanning niet meer dan 6uV ruis voorkomen, 
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Door de eindige schakelsnelheid van de toegepaste halfgeleiders, 

zal de opgewekte pulstrein stijg-en daalt den vertonen.Ten aan

zien van de ruisbijdrage kunnen we in de tijd nu vier gebieden 

onderscheiden: 

1) Td 

2) T
1 

3) T 
s 

4) Th 

daaltijd van de puls 

laagtijd van de 

stijgtijd van de 

hoogtijd van de 

puls Î 
::~: ( :\ 

Vp tJ 
'Ts 

I-E-~~ 
I :<: =:>! 4k::----____:y~· 

I TL I TH 
t > 

Figuur 9:Stijg-en daaltijden van de pulstrein. 

Ieder van deze vier gebieden zal op een bepaalde manier in de ruis 

bijdragen.Aan de hand van de realisatie zullen deze bijdragen toegelicht 

worden. 
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3. REALISATIE PULSCOUNT DETECTOR 

3.1. Blokschema 

De in de voorgaande blokschema's weergegeven opbouw van detectoren, 

is bijzonder nuttig gebleken bij de ontwikkeling van het rnathematische 

model. In de praktijk zouden deze detectoren bijzonder complex en 

electronisch moeilijk te verwezenlijken zijn. Het uiteindelijke 

resultaat, het bij iedere positieve nuldoorgang van het ingangssignaal 

opwekken van een puls met een bepaalde tijdsduur t 07 is met de in het 

blokschema van figuur 10 weergegeven methode eenvoudiger te verwezen

lijken. 

____r d --k}- MMV b 
dt MONOSTABIELE 

C> 
POST 

1\ 
LIMITER 

/~ 
DIFF. RECTIF. MULTIVIBRATOR I~ LOF AMPLIFIER 

Figuur 10: Blokschema realisatie pulscount detector. 

Functioneel komt de realisatie overeen met figuur 4. In plaats van de 

twee~deler, tijdsvertragingen vermenigvuldiger, is hier gebruik gemaakt 

van een differentiator/gelijkrichter en een monostabiele rnultivibrator. 

r-
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3.2. Monostabiele multivibrator 

Het schema van de ontwikkelde monostabiele multivibrator (MMV) is 

ln figuur 11 weergegeven.De in de schakeling voorkomende spanningen 

en stromen worden met behulp van twee subscripts aangegeven. 

Voorbeeld: ve
3 

is de spanning op de emitter van transistor 3 • 

... vb 

tlt r r
![lnc 

Figuur 11: Schema van de monostabiele multivibrator. 

Achtereenvolgens worden de verschillende toestanden waarin de MMV 

zich kan bevinden toegelicht. 

1) t<:O Stabiele toestand 

Gedurende enige tijd zijn er geen triggerpulsen binnengekomen, 

de MMV bevindt zich in een stabiele toestand:T
1
is in geleiding 

en T2 spert. De volgende spanning is van belang: 

V (t)= v--0 7 -IR= V (t) 
e3 ' s 1 ex 

2) 0~ t~ta Pulsduur ta 

Op het tijdstip t=O komt een triggerpuls binnen, waarvan de 

amplitude groot genoeg is om vb1 negatief te laten worden. 

Hierdoor gaat T
1 

sperren en T2 geleiden. Het effect wordt nog 

versneld, doordat als T
1 

gaat sperren er op de collector van 

(28) 
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T
1 

een spanningssprong optreedt, die via T
3 

en Cx doorgegeven 

wordt aan de basis van T
2

• Op t=O geldt: 

ve3(o)= v"'- 0,7 

vb2(o) IsR1 

De condensator C ontlaadt zich nu over 
x 

Na gereken vinden we: 

I R
1
exp(-t/T) voor o::::;t ::s;t 0 s x 

met R C 
x x 

De opgewekte puls wordt afgebroken wanneer Vb 2(t 0 ) 

pulsduur t 0 laat zich berekenen uit: 

t 0 'ï ln(I R1/1, 2) x s 

1, 2V, de 

Gedurende de hersteltijd t moet de condensatorspanning 
r 

weer op het niveau van de stabiele situatie ( t <o) 

worden. Dit om de begincondities bij iedere puls ijk te 

laten zijn. De condensatorspanning moet dus dalen: 

van vc) to ) V - 0,7- 1' 2 

L\v 1, 2 -IsR1 tot V (t +t )=V- 0 7 - I R 
ex 

ex 0 r ' s 1 

Teneinde de hersteltijd te verkleinen zijn D
3

, D
4 

en R6 aangebracht rond Rx' deze sluiten kort tijdens de 

(29) 

1, 2V. 

(30) 

(31) 

hersteltijd, zie figuur 12. C wordt dan door de uit de stroom-
x 

bron afkomstige stroom I
1 

ontladen, zodat geldt: 

Figuur 12: Tijdens t 
r 

wordt kortgesloten. 

V -I 1t /C ex r x 

(32) 
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Het in figuur 10 bedoelde laagdoorlaat filter kan een parallel

schakeling van een condensator CP over R2 zijn, op die manier 

ontstaat een 6dB/oktaaf filter met: 

fk= 1/2 Tr R,.,C 
~ p 

De combinaties R
3

, c
4

, c
5 

en R
4

, c
6

, c
7 

tenslotte dienen om de 

betreffende knooppunten "schoon te houden". Bij de dimensionering 

is het uitgangspunt geweest de schakeling zo laagohmig mogelijk 

te realiseren met een acceptabel stroomverbruik. 

heeft tot de volgende dimensionering geleidt: 

+Vb = 20V R1 750 R5 4k7 

-V b =-10V R2 750 R6 4k7 

11 = 8mA R3 50 R 420 
x 

I =16mA R4 200 c4 22nF 
s 

Hiermee volgt: 

uit ( 31) 

uit(32) t = 37 ns r 

Een en ander 

c5 47nF c x 

c6 22nF 

G7 100uF 

es 22nF 

Tenslotte zijn enige aan de MMV gemeten spanningsvormen in figuur 

13 t/m 15 geillustreerd. 

Figuur 13:, 

boven: vb2 

(32a) 

27pF 

onder: aangeboden trigger
puls 

20ns/div. 
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20ns/div. 

iOns/div. 

3.3. Differentiator 

Figuur 14: 

boven: aangeboden trigger
puls 

onder: collectorstroom T
2 

Figuur 15: Collectorstroom 
T 

1 
en T 

2 

De multivibrator moet aangestuurd worden met pulsen die qua tijds-

duur kort zijn ten opzichte van t 0 .Bovendien moet de amplitude 

groter zijn dan -1,2V. Algemeen wordt een differentiator opgebouwd 

uit een versterkertrap met eindige versterking A en eindige ingangs

weerstand R .• Een dergelijke differentiator lS in figuur 16 weergegeven. 
ln 

Voor de overdracht V jv. is na enig gereken te vinden: 
U ln 

V 
u 

V. 
ln 

-kA 

1+ kA . kT 
1 + J W 1+Ak 

(33) 
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Waarbij voor k en T de volgende relaties gelden, zie ook figuur 16. 

R 

k R. /(R+R. ) ln ln 

T::: RC 

Figuur 16: Differentiator. 

Wanneer nu geldt dat kA>>1, dan gaat (33) over in: 

V /V. := -j WT (34) 
u ln 

Een differentiator, opgebouwd rond een transistor als versterker, 

gevolgd door een eruittervolger is in figuur 17 weergegeven. Op 

condensator c
9 

komen de signalen van de limiter binnen, met R6 en R7 
is transistor T

4 
zo ingesteld dat in rust Ic practisch nul is. Dit 

resulteert in het effect dat alleen de opgaande flanken van het in

gangssignaal gedifferentieerd worden. De neergaande flanken drukken 

de transistor nog verder uit geleiding. 

sV 

TTT1VP 
R10 

Ie 

Figuur 17: Schema differentiator. 

In analogie met figuur 16 geldt nu: 

A SRg 

R Rg + R9 
c c9 

R. = R7//R6// (Rb+ f3/S) ln 
k R. /(R + R. ) ln ln 

(35) 
(36) 
(37) 
(38) 
(39) 
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Teneinde alleen de opgaande flanken van het ingangssignaal te 

differentiëren wordt de basis van T
4 

ingesteld op 0,6V, Ic=0,4mA • 

De dV/dt van het door de limiter afgeleverde signaal is 2,5 107vjs, 

bij een gewenste trigger-amplitude van -1,4V vinden we dan met (34): 

Hierbij is dan aangenomen dat Ak>>1, moeilijkheid hierbij is dat 

A een functie van de collectorstroom door T
4 

is. Deze collector-

(40) 

stroom is weer een functie van de tijd. Bij de gekozen dimensionering, 

vinden we k=1/3 terwijl A tijdens de triggerpuls varieert van 8 tot 56. 

Tijdens het verloop van de triggerpuls wordt de geldigheid van de aan

name dat Ak>;>1 dus beter. Wanneer de triggerpuls zijn maximum amplitude 

bereikt heeft is (40) een goede benadering. 

Dimensionering: 

R6 = 2k R9 -= 1k c
9

= 39pF 

R7 =18k R1o= 470 T
4

=T
5

=BF240B 

R8 =470 c8 =22nF 

3.4. Limiter en post-amplifier 

De limiter is een deel van het IC TCA420A, waar bovendien nog een 

quadratuur detector in geintegreerd is.De schakeling rond dit IC 

is bekend en in bijlage E1 terug te vinden. 

Voor de postamplifier is gebruik gemaakt van een Toshiba opamp 

(TA7322), die ten aanzien van eigen ruis en harmonische vervorming 

een bijzonder goede specificatie heeft. 
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4. SIGNAAL-RUIS VERHOUDING 

4.1. Verband tussen (sjN) 1f en (sjN)mf 

Er bestaat een verband, tussen de signaal-ruis verhouding van het 

aan de detector aangeboden middenfrequent signaal, (sjN)mf' en de 

signaal-ruis verhouding van het gedetecteerde laagfrequent signaal, 

(sjN)
1
f. Uit dit verband blijkt, dat bij het opvoeren van de (sjN)mf' 

de (sjN)
1

f evenveel stijgt. In de praktijk blijkt echter op een 

gegeven moment, dat een verdere toename van de (sjN)mf niet meer 

resulteert in een verdere toename van de (sjN)
1
f. 

Wanneer dit het geval is blijkt de eigen ruis van de detector de 

laagfrequent signaal-ruis verhouding te bepalen. Voor het geval van 

sinusvormige modulatie is het bedoelde verband in de litteratuur 

herhaaldelijk afgeleid, zie o.a.[4]: 

(41) 

waarin B:de bandbreedte waarin (sjN)mf bepaald wordt. 

df:de bandbreedte waarin (sjN)
1

f bepaald wordt. 

Toepassing van het in 4·4 beschreven deemphasisfilter geeft nog een 

verbetering van 10 7 2dB te zien [s], onder voorwaarde dat (41) geldt, 

uiteindelijk gaat (41) over in: 

waarin m+d: mono gemeten, met deemphasisfilter. 
B:200kHz, ~f= 15kHz. 

4.2. Eigen ruis van de detector 

De eigen ruis van een detector bepaalt samen met zijn rendement de 

maximaal haalbare signaal-ruis verhouding. Na het aanbrengen van C 
p 

in de multivibrator varieert Vc 2 niet meer pulsvorrnig, de collector-

stroom van T2 echter wel.In de volgende figuren wordt dan ook steeds 

ic2 als functie van de tijd uitgezet. 
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Uit figuur 18 leiden we de 

DC-uitgangsspanning bij af

wezigheid van modulatie af: 

/ Tc "' ..... "' ~2=v:(t 0 )r )I R2 (43) 
c c s 

t-->~ met v·· de spanning op knoop
punt R

4
jc6, zie fig.11. 

Figuur 18: ic2 als functie van de tijd. 

Verschillende mechanismen blijken nu ruis in de uitgangsspanning te 

kunnen veroorzaken: 

1) Ruis t.g.v. shot noise in de collectorstroom i c2" 
2) Ruis t.g.v. variaties in de pulsduur t 0

• 

3) Ruis t.g.v. variaties in de pulsintervalduur T . 
c 

4) Nyquist ruis in de weerstand R
2

• 

Deze mechanismen worden achtereenvolgens besproken, waarna de 

bijdrage van elk afzonderlijk voor de besproken realisatie 

berekend wordt. 

Ruis t.g.v. shot noise in de collectorstroom i 
2 

a) Wanneer er door T2 een collectorstroom loopt, treedt er shot 

noise op: 

Waarin Vn
1
(t) de ruisspanning in het uitgangssignaal is. 

b) Tijdens de stijg-en daaltijden werkt de multivibrator als een 

verschiltrap. Ruisspanningen, die op de bases van T
1 

en T2 
staan, worden versterkt en komen in de uitgangsspanning terecht. 

Het effect wordt nog gecompliceerder door het feit dat de ver

sterkingsfactor A, waarmee dit plaats vindt, een functie van de 

tijd is. Tijdens de stijg-en daaltijden geldt: 

(44) 

(45) 

Hierin is A(t) de momentane versterkingsfactor van de verschiltrap 

en V. (t) de aan de ingang van de multivibrator optredende ruis
ln 

spanning. 
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Doordat de onder a) en b) beschreven effecten afwisselend in de tijd 

optreden is het noodzakelijk de rms waarde van V. (t) te berekenen: 
ln 

Met behulp van figuur 15 kunnen we, wanneer we de collectorstroom 

tijdens stijg-en daaltijden lineair met de tijd veronderstellen en 

de stijgtijd van de gebruikte oscilloscoop verdisconteren ic 2 als 

in figuur 19 benaderen. 

t 
ic2 

0 

Ts 2,5ns 
~f'E'-

0 

Td 2,5ns 
~ jEE-

I 
I 

__..t 93ns 

Tc 

Figuur 19: Stijg-en daaltijd van ic2• 

= I ( t)r ) 
s s 

(46) 

(47) 

Met behulp van vervangingsschema's voor de multivibrator, zie appendix 1, 

vinden we voor de versterkingsfactor A(t), tijdens de stijgtijd: 

A(t) 

40I Rv [1 -
7 

..l.]..:t. T T 
s s 

.1..].1.. T T 
s s 

(48) 

+ 1 

Hierin geldt Rv = R0 + Rx +2~, ~ is de weerstand van het basis-materiaal 

van T
1 

en T
2

• De bijdrage aan de integraal (46) is, wegens de symmetrie 

in ic2, tijdens de stijg-en daaltijd identiek. De aan de ingang van de 

multivibrator aanwezige ruisspanning is afkomstig van de basesweerstanden 

R07 Rx en 2~. 
---
V. 2(t) = 4kTR df 1n v (49) 

(50) 
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De tweede term in het rechterlid van (50) is de bijdrage van de 

shot noise, ~oor de berekening veronderstellen we i 2 constant (I ) 
c s 

gedurende de pulsduur t 0 .Deze term laat zich eenvoudig berekenen, 

de eerste term is berekend met de regel van Simpson. Dit is een 

methode van numerieke integratie [6], DoJ. Een listing van het op 

een TI56 verwerkte programma is in bijlage B4 gegeven. 

4· 2. 2. Ruis t.g.v. variaties in de pulsduur ta 

Variaties in de pulsduur t 0 , worden eveneens veroorzaakt door ruis 

op de ingang van de multivibrator. Wanneer deze ruis in de buurt van 

het omslagmoment t 0 optreedt, dan verschuift dit omslagmoment in de 

tijd.Deze van de basesweerstanden van T
1 

en T2 afkomstige Nyquist 

ruis wordt door (49) beschreven. We denken de ruis gesuperponeerd 

op Vb 2, waarbij Vb
1 

dan ruisvrij verondersteld wordt. 

i 
VB2 

1,2V 

Is 

0 Tc t-__;;>~ 

Figuur 20:Verband tussen ruisspanning V. en pulsduurvariatie t 0 • 
- ln 

Uit figuur 20 blijkt dat de op Vb 2 gesuperponeerde ruisspanning 

de multivibrator tussen t 0 -L\t 0 en t 0 + L\t 0 om kan laten slaan. De 

pulsduurvariatiei\t 0 laat zich daarbij berekenen uit: 

-V. ln 
(51) 
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De pulsduurvariatie~t 0 veroorzaakt in het uitgangssignaal een ruis-

spanning vn2, die zich met behulp van (43) berekenen: 

V. T f exp ( t 0 / T ) ln x c x 

Ruis t.g.v. variaties in de pulsintervalduur T • 
c 

(52) 

Variatie van de pulsintervalduur is het op een onjuist moment starten 

van de puls. Het effect is in grote lijnen analoog aan het onder 4.2.2. 

beschreven effect.Daar het hier om het startmoment van de gaat, 

denken we de ingangsruis 1 V. 1 nu gesuperponeerd op de triggerpuls 1 1n 

op Vb 1 dus. Hierbij wordt Vb 2 ruisvrij verondersteld. 

t :;;;. 

Figuur 21: Verband tussen ruisspanning V. en pulsintervalvariatie T--- ln c 

Zoals in figuur 21 weergegeven is, veroorzaakt de op vb
1 

gesuperponeerde 

ruisspanning een onzekerheid in het startmoment van de puls. De puls 

start nu tussen -~T0 en~T0 in plaats van op t=O· 

De pulsintervalvariatie volgt uit: 

(53) 
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4•4• Deernphasisfilter 

Teneinde de signaal-ruis verhouding aan de ontvangstzijde te verbeteren, 

rnaken de omroep FM-zenders gebruik van een preernphasis filter. Dit 

maakt aan de ontvangstzijde toepassing van het inverse filter, het 

deernphasis filter noodzakelijk. 

Het deernphasis filter is een 6dB/oktaaf laagdoorlaat filter met een 

kantelfrequentie van 3,18kHz.Wanneer er sprake is van een wit ruis

spectrum, zoals dat het geval is bij de door de detector opgewekte 

ruis, dan daalt door toepassing van het filter de ruisspanning 5,4dB 

[8]. Ook de signaal-ruis verhouding laat een verbetering van 5,4dB zien. 

De filosofie achter de toepassing is het feit dat veel audio signalen 

weinig energie in de hogere frequenties vertonen [2]. Dezelfde techniek 

wordt dan ook bij cassette-en tape recorders gebruikt [9}• 

76,9dB 

4.5. Theoretische bovengrens signaal-ruis verhouding 

Aan de signaal-ruis verhouding is een theoretische bovengrens gesteld. 

Nemen we aan dat het mogelijk is een rnultivibrator te ontwerpen die 

dermate kleine stijg-en daaltijden voor Ic2 heeft, dat de daardoor 

veroorzaakte ruisbijdrage verwaarloosbaar is. De optredende shot noise 

in de uitgangsstroom bepaalt dan de haalbare signaal-ruis verhouding. 

Uit (27) en (50) volgt dan: 

10 [torsT i~~f2l 
(s/N)theor. = 5,4dB + 10 log[ 4q df J 

Bij dezelfde dirnensionering zou voor de gerealiseerde detector een 

(sj:N)th. van 80,2dB te bereiken zijn. Door Is en/of t 0 te vergroten 

zou deze waarde nog te vergroten zijn. 

4.6. Verband tussen signaal-ruis verhouding en middenfrequentie 

(56) 

Tussen de middenfrequentie f en de te bereiken signaal-ruis verhouding 
c 

bestaat een verband. Bij een lagere middenfrequentie is het mogelijk 
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t 0 evenredig te vergrotens de relatieve frequentiezwaai ~f/fc neemt 

dan toe. Zetten we de beperking t 0~T om in t 0 = kT , waarin k een 
c c 

van de toegepaste multivibrator afhankelijke constante, kleiner dan 1. 

Wanneer we nu naar een lagere middenfrequentie als de gebruikelijke 

10 7 7MHz terug mengen, stijgt de signaal-ruis verhouding. De oorzaak 

hiervan is dat enerzijds de effectieve uitgangsspanning stijgt, door 

de grotere t 0 , terwijl anderzijds de invloed van de ruisbijdrage 

tijdens stijg-en daaltijden vermindert. De bijdrage van de shot noise 

blijft onveranderd. Deze is evenredig met t 0 /T = k (50). 
c 

De uit (50) en (27) berekende signaal-ruis verhouding is in figuur 22 

uitgezet. 

dB 
100 

95 

î 90 

85 
(5/N)LF 

80 

__ 75 
1 2 3 4 5 6 7 8 910 Mhz 

fc > 

Figuur 22:Berekend verband tussen (sjN)
1

f en de gebruikte midden

frequentie voor de beschreven realisatie. 
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5 • MET TIJGEN 

De metingen zijn in twee typen te verdelen, die ieder in afzonderlijke 

hoofdstukjes beschreven worden. 

Allereerst zijn er de metingen aan de detector sec, voor wat betreft 

de signaal-ruis verhouding zijn de hier weergegeven resultaten 

representatief voor metingen aan vier exemplaren. 

Teneinde een indruk te krijgen van de te bereiken performance van 

een tuner waarin een pulscount detector, zoals in dit verslag beschreven, 

toegepast is, is volgens het in figuur 23 weergegeven blokschema een 

tuner opgebouwd. Het hier toegepaste MF-filter is een viervoudig 

LC-filter; in het frond-end is een identiek MF-filter verwerkt. 

Met behulp van een TCA420A wordt de middenfrequent versterking 

gerealiseerd. Als stereo decoder wordt een TDA1578 gebruikt wegens 

de specificatie ten aanzien van vervorming. 

FM FROND END 

PHILIPS U 401 

MF AMPLIFIER 

TCA 420A 

PULS COUNT 

DETECTOR 

Figuur 23: Blokschema van de gebouwde tuner. 

STEREO 

DECODER 

L 

R 
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5.1. METTIJGEN DETECTOR 

5.1.1. Harmonische vervorming 

HF GENERATOR PULS COUNT SPECTRUM ANALYSER ..... ~ ... 
RADIOMETER RE 101 DETECTOR HP 3580A 

'I' 

LOW DISTORTION 

GENERATOR PM 5107 

Figuur 24: Meetopstelling harmonische vervorming. 

De gebruikte meetopstelling is weergegeven in figuur 24, de meting 

is voor verschillende modulatie frequenties verricht. Teneinde de 

distorsie componenten die boven de deemphasisfrequentie liggen, 

niet in de eigen ruis van de spectrumananalyser te laten verdwijnen 

is bij deze meting het deemphasis filter achterwege gelaten. 

De bij de meting van belang zijnde parameters: 

f 10 7 7MHz 
c 

f mod (Hz) 

80 

300 

1k 

6k 

10k 

15k 

20k 

25k 

6,f= 75kHz 

2eharm. (dB) 

-85 

-83 

-83 

-82 

-81 

-80 

-81 

-81 

V.nkl = 10mV 
l em 

e 
3 harm. (dB) 4eharm.(dB) 

-80 -88 

-80 -88 

-82 -88 

-82 -88 

-81 -88 

-82 >F 
>F >F 
)F 

' 
)F 

)F betekent hier buiten het bereik van de spectrumanalyser. De gemeten 

vervorming wordt hier bepaald door de modulatie vervorming van de HF

generator en de eigen vervorming van de LF-generator. 
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5.1.2. Meting (sjN) 1f als functie van (S/N)mf 

0 

Overeenkomstig (42) moet (sjN) 1f rechtevenredig met (sjN)mf'zijn, 

althans voor kleinere waarden van (sjN)mf" Voor grotere waarden van 

(sjN)mf moet (s/N) 1f een maximum bereiken. 

De in figuur 25 uitgezettemeetresultaten bevestigen bovenstaande in 

grote lijnen. De gemeten curve geeft in het lineaire gebied een onge

veer 5dB lagere (s;N) 1f te zien dan berekend is. daarschijnlijk wordt 

dit veroorzaakt door een verslechtering van de (S/N)mf in de limiter. 

Wanneer (sjN)mf<:5dB ligt het middenfrequent signaal beneden het 

limitingpuntvan de TCA420A. De maximum (sjN)
1

f is aan vier exemplaren 

gemeten en lag tussen 77dB en 77,8dB. Dit stemt goed overeen met het 
onder 4.~berekende. 

Bij de meting van belang zijnde parameters: 

f d= mo 1k:Hz 

10 'tO 

f= 75kHz 

'30 40 

(~/N lt.-r 

,-r 1 

--1--+ ..... 

-~ ~~·+- +~ 

._; H -H+~ 00 -t 

,· r:r~;qr!±~: 
~m-F ·~ 

-tfÊ ili ' -i- ->- ~ 

f = 10,7MHz c 

so 6o • 0 

d~ ---? 

-+ 

- •· 

+
+ 

~0 ~0 

Figuur 25: Gemeten en berekend verband tussen (S/N)
1

f en (S/N)mf" 

100 
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5.1.3. Meting (sjN)
1

f als functie van de middenfrequentie 

~ ~ HF GENERATOR PULS COUNT 
..... -? 400 f~ 15k '(Hz) 
/ 

HP 8640 DETECTOR SENHEISER RMS METER 

Figuur 26: Meetopstelling signaal-ruis verhouding. 

De ruisspanning werd met bovenstaande opstelling gemeten in een band 

van 400Hz- 15kHz. Beneden 400Hz werd een scherp filter, 18dB/oktaaf, 

toegepast om invloed van 50Hz brom en zijn harmonischen te vermijden. 

Het uit (50) en (27) volgende theoretische verband is in figuur 27 

uitgezet, tevens is hier het gemeten verband uitgezet. 

Vooral bij lagere waarden van de middenfrequentie wijkt de gemeten 

signaal-ruis verhouding sterk af van de berekende. Dit is waarschijn-

lijk een gevolg van de eindige signaal-ruis verhouding van de HF-generator. 

\00 
(dt) 
à)s-~ 

r ~0-
~J,-l' ~------~-i~>--.. 

0){-IM..<::.-{ ~IA ,_'< 
(Jo-

(MH'r) 

Figuur 27: Berekende en gemeten (sjN) 1f als functie van middenfrequentie. 
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5.2. METINGEN AAN TUNER MET PULSCOliNT DETECTOR 

5.2.1. Harmonische vervorming mono 

De in figuur 28 weergegeven meetopstelling is ook voor deze meting 

gebruikt, echter zonder stereocoder. De harmonische vervorming is 

achter de pulscount detector gemeten, zonder stereodecoder en zonder 

deemphasis filter. De meetresultaten zijn dan ook volledig vergelijk

baar met de onder 5.1.1. beschreven resultaten. 

Duidelijk blijkt dat de 2e harmonische is toegenomen, vooral bij 

hogere modulatiefrequenties. De oorzaak hiervan is uiteraard de aan

tasting van het FM-spectrum door de toegepaste midden frequent filters. 

Overigens worden de harmonischen door toepassing van het deemphasis

filter verzwakt, wanneer hun frequentie boven de deemphasisfrequentie 

ligt.In de tabel is ook de waarde van de 2e harmonische, zoals die 

achter het deemphasis-filter gemeten wordt vermeld. 

Bij de meting van belang zijnde parameters: 

fhf= 100MHz 

f d (Hz) mo 

80 

300 

1.k 

6k 

10k 

15k15k 

f=75kHz 

2eharm. (dB) 

-71 

-71 

-74 

-62 

-56 

-52 

V t= 1mV an 

3e h. (dB) 

-72 

-78 

-82 

-70 

-70 

-60 

4eh. (dB) 

-80 

-80 

-77 
-63 

-58 

5.2.2. Harmonische-en intermodulatie vervorming stereo 

e 2 h.+deemph. 

-71 

-71 

-75 

-67 

-62 

-58 

De gebruikte meetopstelling is weergegeven in figuur 28. Van de 

beschikbare frequentiezwaai van 75 kHz werd 9% voor de 19kHz piloot

toon gebruikt.In de tabel zijn alle intermodulatie-en harmonische 

vervormingsprodukten vermeld, die resulteren in frequenties in 

de gebruikte bandbreedte van 15kHz. 

(dB) 
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HF GENERATOR SPECTRUM ANALYSER 
...... TUNER FIG. f-7 , 

RADIOMETER RE 101 HP 3580 A 

l 
STEREOCODER 

Fi~ur 28: Meetopstelling vervorming stereo. 
RADIOMETER 

'l' 
LOW DISTORT ION 

GENERATOR PM 5107 

De totale distorsie is berekend uit d = ~ L x~ 1 waarin x i de afzonder

lijke vervormingsprodukten zijn, uitgedrukt in relatieve amplitudes ten 

opzichte van de modulatiefrequentie. 

harmonische: intermodulatie produkten: 

(Hz) (%) (dB 
f mod dtot 

i'~h. 3eh. 4eh. 1H19k 2e~19k 3e+--t19k 4~19k 2eH38k 3e~ 8k 4~38k 

30 o,o8 -67 -64 -71 
40 o,o8 -65 -66 -72 
80 0 07 -6"5 -70 -70 

120 0,07 -65 -72 -69 
250 o,o9 -62 -76 -69 
soo 0.07 -67 -78 -69 

1k o,os -67 -78 -72 
2k5 o,os -68 -76 -74 

Sk 0.09 -6') -70 -7~ -72 -~0 -70 
7k5 0' 12 -62 -69 -65 -66 -74 
10k o,o8 -67 -69 -70 -72 -69 

12k") 0.2 -62 -56 -60 -60 -74 
15k 0,4 -59 -49 -57 -62 

2eh. in de tabel betekent 2eharmonische 1 2eh~19k is het intermodulatie 

produkt van de piloottoon met de 2eharmonische van de modulatiefrequentie. 

Een vergelijkende meting, waarbij 10 1 7MHz gemoduleerd aan de detector 

toegevoerd wordt gaf ook hier, vooral bij de hogere modulatiefrequenties, 

lagere distorsie produkten te zien. De bij de meting behorende parameters 

zijn identiek aan de onder 5.2.1. beschrevene. 
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6. CONCLUSIES 

Ten aanzien van distorsie zijn de met de pulscount 

detector bereikte resultaten bijzonder gunstig. 

Bij toepassing van de pulscount detector in een 

tuner, wordt de vervorming door de MF filters bepaald. 

Met de gebruikel middenfrequentie van 10,1MHz is 

een acceptabele signaal-ruis verhouding zeker haalbaar. 

Terugmengen naar een middenfrequentie kan de 

signaal-ruis verhouding nog belangrijk verbeteren. 

De mogelijkheid van integratie zal nog onderzocht moeten 

worden, discrete opbouw van de detector isduur. 
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9. APPENDIX 

A1. Afleiding A(t) 

Figuur a: 

Voor de verschiltrap van de multivibrator is eenvervangingsschemain 

getekend. Hiermee volgt: 
Vin 

s = 
1 

40I 01 s 40I
02 

-Vb 

a 

Uit (b), ( c) en (d) volgt dan voor V /V. =A(t): u ln 
Jrs 

-Vb 40I 140I 

A(t)= 40Ic140Ic2~v/19 ~40(Ic1+Ic2) 
Figuur 11: multivibrator 

Met i 2= I (t)r ) en I 1+ I I volgt dan tenslotte: c s s c c s 

A(t) 

+ 1 

(a) 

(b) 

( c) 

(d) 

(e) 

(48) 


