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SAMENVATTING. 

In de electronische ted.m8-centrale is alle 

apparatuur constant bezat ten behoeve van de verlangde 

gesprekken. 
Op een of andere manier moaten oproepen gedetecteerd 

worden .. 
Wanneer hiervoor de aanwezige rekenma~hine gebruikt wordt, 

dan blijkt deze machine vrijwel constant en vrij•el volle

dig bezet te zijn door deze detectiee 

Daarom wordt een afzonderlijke signaleringsschakeling toe

aepast~ 

Een andere overweging voor toepassing van een afzonderlijke 

schakeling is de volgende~ 

De 'besturing van de centrale is ta verdelen in "domme" en 

"intelligente" handelingen. Het voortdurend testen op oproe

pen is een "domme" handeling .. 

Aangezien er naar gestreefd wordt de rekenmachine te reser

veren voor de intelligente handelingen. verdient een signa

lerin&sschakeling de voork•urs 
Deze schakeling behoeft slechts oproepen te detecteren en in 

geval van een oproep de rekenmachine signaleren voor verdere 

verwerking.. Deze verwerking omvat meer "intelligente" hande

lingen en komt bovendien in een vrij lage frequen~ie voor. 

Er is gebruik gemaakt van de reeds aanwtzige bestu

rin&sapparatuur .. 

De beschreven schakeling test, in het ongunstigste 

&aval, iedere abonnee ongeveer 10 maal per seconde. 

De sch4llteling is uitgevoerd met "integrated cir

ouits"• waardoor een vrij comp•ct geheel is varkragene 
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1. INLEIDING. 

In dit hoofdstuk wordt een globale beschrijving 

gegeven van de opbouw van de centrale, voor zover die van 

belang is voor het onderwerp, aangegeven in de titel. 

1.1. DE ORGANISATIE VAN DE CENTRALE. 

Zoals bekend is, vormt het bemonsteringstheorema 

van Shannon de grondslag voor het "1ime-givision-multiplex"

systeem. 

De herhalingsfrequentie van de bemonstering is gesteld op 

10kHz., zodat de voor spraak ruim voldoende bandbreedte van 

5 kHz. toelaatbaar is. 

De tijd tussen de bemonsteringen (100 psec.) wordt gebruikt 

voor het verwerl{en van spraakinformatie van andere abonnees. 

Het totaal aantal spraaksignalen dat in dit interval behandeld 

kan worden, is bepaald door de tijd die voor de verwerking 

van de bemonstering nodig is. 

Door het bemonsteren wordt het analoge spraaksignaal omgezet 

in een puls-amplitude- mod&latie signaal. (P.A.M.) 

Aangezien een dergelijk signaal niet zo eenvoudig te verwer

ken is als een digitaal signaal, wordt de P.A.M. omgezet in 

een puls-code-modulatie signaal (P,C.M.) van 8 bit. 

Voor deze codering is betrekkelijl~ veel tijd nodig, omdat 

de tijd voor informatie-overdracht ·van abonnee naar centrale 

vrij groot is. 

In de beschikbare 100 ~s. kunnen met de gebruikte kwasi

logaritmische analoog-digitaal-converter 64 analoge signalen 

gecodeerd worden. 

Deze P&C.M. signalen kunnen echter ~eel snellèr verwerkt 

worden, door genoemde 8 bit parallel te behandelen. In dit 

geval kunnen 1024 P.C.M. signalen in 100 pa. verwerkt worden, 

Teneinde een zo econ•misch mogelijk geheeel te ver

krijgen zijn de aangesloten abonneea verdeeld in abonnee

groepen. Per groep zijn dan ten hoogste 64 kanalen beschik· 

baar. 



In totaal zijn 1024 kanalen beschikbaar. 

Deze 1024 kanalen bevatten dus P.C&M. signalen met een fre

quentie van 10 kHz. elk9 

De centrale apparatuur, waaronder een rekenmachine, moet 

daarom werken met een frequentie van 10,24 MHz~, de centrale 

klokfrequentie .. 

In dit patroon worden de kanalen onderscheiden door zogenaamde 

"t1me-slots11 , dat is de plaats van een kanaal binnen het 

10,24 MHz. patroon t~o5v. een of ander beginpunt. 

De stand van een teller, gestuurd door de centrale klok, 

bepaalt het momentane "time-slot", dus het kanaal waarvan de 

informatie op dat moment verwerkt wordt, 

Deze time-slots zijn in figuur 1 toegelicht~ 

1 

rr fk s: 10,24 MHz. 

ti = time-slots 

1111----------------- / 1111------------------ I lil [------- , r·- .... - -~r--..... .... ............... ...... .. c ... ~ 100 ,US. ~ ~ ..... ". ! ...... w .. 

FIGUUR 1 

Iedere abonneegroep werkt geheel onafhankelijk van alle 

andere abonneegroepen. Zij worden bestuurd door de eigen

lijke centrale en zijn op te vatten als gecombineerde oproep

zoekers-eindkiezers. 

Aan iedere groep is een bepaald vast aantal kanalen toe-

gewezen. 

De hoofdbestanddelen van elke abonneegroep zijn: 

1. De abonnee-circuits, een voor elke abonnee in die groep. 

Deze circuits m6eten beetaan uit een laagdoorlaat

filter en een time-division-schakelaar. Verder bevat

ten zij nog een lijnstroomdetector. 

2.. Een "scanner" voor selectie van de abonnee op grond 

van het adres uit de centrale. 



3. Een converter, waarmee zowel de analoog-digitaal, 

als de digitaal-analoog co~versie plaats vindt. 

4. Stuurapparatuur. 

Deze onderdelen zijn hier slechts vermeld, zij zijn elders 

beschreven .. 

Het ad2esgeheugen AsG~ bevat de adressen van alle 

abonnees die in gesprek zijn. 

Dit is duB een geheugen van 1024 woorden van 10 bit, waar

mee de abonnee binnen een groep geselecteerd kan worden. 

(via de scanner in de groep). 

Aan dit geheugen is een adres-teller toegevoegd, waarmee de 

gewenste groep geselecteerd wordt. 

Het A.G. is een cyclisch geheugen, gestuurd door de centrale 

klok .. 

Elk abonnee-adres komt dus met een frequentie van 10 kHz. 

voor.Dit is de reeds eerder genoemde bemonsteringsfrequentie. 

Het inschrijven en afvoeren van abonnees in dit geheugen is 

hier niet van belang. 

In figuur 2 is tenslotte toegelicht hoe de in het 

voorgaande genoemde apparaten samenwerken. 

111 
111 
111 
c 
c 
0 

..1:1 
1'11 

abonnee 

groep 16 

CENTRALE 

A.G. 

adres 
teller 

._..._ ... loesturing 

FIGUUR 2 
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Opgemerkt dient nog te worden dat de voorkomende tellers 

uitgevoerd zijn als Gray-code tellers~ 

Deze hebben het voordeel, dat per klokpuls slechts ·~n 

flip-flop van toestand verandert, zodat de kans op fouten 

door stoorpieken kleiner is dan bij gebruik van zuiver 

binair gecodeerde tellers. 
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1.2~ DE GLOBALE DIMENSIONERING VAN DE CENTRALE. 

Er is reeds opgemerkt dat per abonneegroep 64 

kanalen toelaatbaar zijn. Dit aantal is technisch bepaald, 

namelijk voornamelijk door de tijd voor overdracht van 

informatie van abonnee naar centrale en omgekeerd en verder 

door de tijd die nodig is om elke bemonstering te coderen, 

(de verzonden informatie) en de digitaal-analoog conversie 

(de ontvangen informatie) te verzorgen. 

Aangezien de centrale zodanig opgezet is, dat geen interne 

blokkering mogelijk is; dat wil zeggen ieder "inkomend" 

kanaal moet elk ander (vrij) kanaal kunnen bereiken; kan 

voor de bepaling van het toelaatbaar aantal abonnees van de 

gegeven 64 kanalen uitgegaan worden6 

Door de Deense wiskundige Erlang is een betrekking 

afgeleid~ die het statistisch verband geeft tussen stagnatie

of blokkeringskans. het aantal beachikbare kanalen en de 

verkeersdichtheid uitgedrukt in Erlang, dat is het aantal 

gesprekken van bepaalde duur per uur. 

Litt.: bv .. Hamert en Kuin, "Automatische Telefonie "• 

Onder de stagnatiekans wordt verstaan, de kans dat een oproep 

alle beschikbare kanalen bezet vindt .. 

Bij een stagnatiekans van Otl % blijken 64 kanalen een verkeers

dichtheid van 47 Erlang te kunnen verwerken. 

Vervolgens wordt gebruik gemaakt van de vuistregel: 

100 abonnees leveren en ontvangen gemiddeld een 

verkeer van 6 E. 

Het toelaatbaar aantal abonnees per groep is dan: ~.100-.::::: 780. 

Het totaal aantal abonnees kan dus 16 x 780 =12 .. 560 bedragen. 

Het rendement van de groep qua verkeerabszetting is: * x 100 %= 73,5 %, daar 100 % overeenkomt met 1 E. per kanaal. 

In de groepen zijn de abonnees ondergebracht in matrices van 

32 kolommen en 24 rijen, dus 768 abonnees. Dit betekent dat er 

minder verkeer aangeboden wordt, waardoor de stagnatiekans wat 

kleiner is, en ook het rendement iets afneemt. 



1.3e HET SIGNALEREN VAN DE LUSTOESTAND .. 

Onder de lustoestaDd wordt verstaan het al dan 

niet opgenomen zijn van Q8 hoorn van het abonneetoestel. 

Door het opnemen van de hoorn wordt de bel van het toestel 

afgeschakeld, en wordt het eigenlijke telefoontoestel met 

de lijn verbonden. 

In serie met de bel is een condensator opgenomen. Zolang de 

bel met de lijn verbonden is, kan er dus geen gelijkstroom 

vloeien in het circuit gevormd door: lijn, lijnvoeding, 

abonneecircuit en toestel-bel. Bij opgenoemn hoorn kan dit 

wel. 

Hiervan wordt gebruik gemaakt voor de detectie van de lus

toestand, door een component te gebruiken die alleen op 

gelijkstroom reageert. 

In het rapport: "Het wekkén van conventionele telefoon

toestellen in een t.dem .. -centrale" is hierop nadér ingegaan. 

In het volgende wordt aangenomen, dat de lustoe

stand kenbaar is •an de toestand van een contact t, zodanig 

dat: 

voor gesloten lijncircuit (hoorn van de haak) dit contact 

gesloten (lustoestand is "1") 

en voor open lijncircuit (hoorn op de haak) dit contact 

geopend is. (lustoestand is 11 0"). 
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2. DOEL EN MOTIVERING VAN DE GEZOCHT~ SCHAKELING. 

2.1. DE FUNCTIE VAN DE SCHAKELING. 

In een automatische telefooncentrale moet de 

abonnee, die een gesprek wil beginnen, dit zelf aan de 

centrale kenbaar maken& 

In conventionele automatische centralen gebeurde dit door 

het opnemen van de hoorn, waardoor lijnstroom (g.s.) kan 

gaan lopen .. 

Het zogenaamde lijnrelais, bediend door deze 1ijnstroom, 

verzorgde het inschakelen van de oproepzoeker-stroomloop, 

waarna de centrale de verbinding verder opbouwde~ 

In de electronische t9d.m.-centrale wordt iets soortgelijke 

gedaan .. 

Was in de conventionele centrale het lijnrelais de lijn

stroomdetector, in de electronische centrale is dit het eer

der genoemde contact t. (zie hoofdstuk 1~3.) 

Tijdens de opbouw van een verbinding in een 

conventionele centrale wordt voor ieder gedeelte van de ver

binding naar vrije apparatuur gezocht. Deze apparatuur blijft 

in principe volledig bezet ten behoeve van deze verbinding. 

Dit is een essentieel verschil met de t.d.m.-centrale, 

waarin alle apparatuur geheel of gedeeltelijk door alle 

abonnees "gelijktijdign gebruikt wordt. 

Voor een oproep kan hier dus geen "passief"stuk centrale 

geactiveerd worden, omdat heel de centrale vrijwel steeds 

in werking is. 

Er moet daarom een voorziening zijn, waarmee tijdens 

het normaal bedrijf regelmatig nagegaan wordt, of er 

abonnees zijn die een gesprek willen beginnen. 

De gezochte schakeling moet dus kunnen detecteren of er een 

abonnee een gesprek wil beginnen. In dat geval moet een sig

naal gegeven worden, waarop de centrale beslist wat er moet 

gebeuren. 

De wachttijd, dat is de tijd tussen opnemen hoorn en het 

krijgen van de kiestoon, moet zo kort mogelijk zijn. 
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Het be11ndigen van een gesprek hoeft in deze schakeling 

niet gedetecteerd te worden. 

Dit wordt gedaan aan de hand van de spraak-informatie. 

Zoals al gezegd, is deze gecodeerd in een 8-bit code, 

waarvan echter steeds 1 bit de lustoestand bevat. 

Wanneer deze bit op "open lijncircuit" duidt, wordt het 

betrokken gesprek als ge~indigd beschouwd en wordt de 

verbinding verbroken. 
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2a2. SIGNALERING DOOR REKENMACHINE CONTRA AFZONDERLIJKE 

SIGNALERINGSSCHAKELING. 

Aangezien in de centrale een rekenmachine aanwe

zig is, en de gezochte schakeling een routine-handeling uit

voert, rijst de vraag of deze schakeling dan niet eenvoudig 

als een extra programma in de rekenmachine ondergebracht kan 

worden. 

Afgezien van de constante bezetting van apparatuur binnen de 

rekenmachine (tenminste 1 bit per abonnee, met tenminste 

12 9 500 draden voor informatie-toevoer van elke abonnee etc e) 

zal uit het volgende blijken dat er een aanzienlijke winst 

in rekenmachine-tijd bereikt wordt. 

Ge1ist wordt dat iedere abonnee circa 10 maal per 

seconde getest moet worden op zijn lustoestand. 

Onderstel dat het totaal aantal abonnees 10~000 bedraagt. 

Dan moet er per seconde lOQOOO keer getest worden, zodat 

er per test maximaal 10 ~sec. beschikbaar ie. 

Dit testen bestaat uit de handelingen: informatie vragen en 

wachten tot die informatie komt, vergelijken van deze infor

matie met de gegevens over de "oude" lustoestand en beslissen 

wat er m~et gebeurene 

In het algemeen kan een rekenmachine dit niet in 10 psec8 

Bovendien blijkt nog eens, dat een vrij groot deel van de 

machine hiermee steeds bezet zou zijn, eigenlijk is een 

volledige machine nodig~ 

Niet iedere test zal een tebeginnen gesprek op

leveren. Onderstel nu dat er een apart testcircuit is, dat 

de rekenmachine slechts dan interuppeert wanneer er werkelijk 

een oproep ie. 

Neem aan dat 100 abonnees gemiddeld een verkeer van 3 E. 

aanbieden. (vuistregel blz. 8) 

Stel verder dat een gesprek gemiddeld 1,5 min. duurt. 

Dan worden er gemiddeld: 

60 1 3 x 1 , 5 x 150 = 1,2 gesprekken per uur per abonnee gevraagd. 
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Dus in totaal voor 10.000 abonnees: 12~000 oproepen per uur. 

Dit is het gemiddeld aantal aanvragen per uur in het 

drukste uur. 

H t k t t 12.000 "' 3 d e om overeen me ongeveer 3 .6oo ~ oproepen per secon e, 

zodat nu gemiddeld ~ 0 1 3 sec. beschikbaar is. 

Met andere woorden, in werkelijkheid hoeft de rekenmachine 

slechts 3 maal per seconde in actie te komen voor een nieuwe 

oproep. 

Bij het uitvoeren van deze test door de machine 

ie hij constant bezet en bij gebruik van een aparte schakeling 

wordt de machine slechts 3 x per sec. ge!nteruppeerd. 

Het betekent een reductie van ongeveer 1 op 30.000. 

Het zal duidelijk zijn, dat hiermee tevens een aanzienlijke 

besparing verkregen wordt opde tijd, waarin de machine met 

de oproepen bezig is. 
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3. HET ONTWERP. 

3.1. DE UITGANGSGEGEVENS. 

Ale basis voor de schakeling dient het volgende8 

Er is reeds opgemerkt dat in het A~G$ alle abonnees genoteerd 

zijn, die in gesprek zijn. 

Deze aanwezigheid betekent dat de lustoestand van die 

abonnees "1" moet zijn, want gedurende een gesprek is de 

hoorn van de haak. 

Tijdens het testen wordt de nieuwe lustoestand bepaald, 

gebruikmakend van het eerder genoemde contact t. 

Zowel oude als nieuwe lustoestand worden ten behoeve van het 

testen opgeslagen in de vergelijkingsgeheugens V.G.l. ( nieuwe 

lustoestand) en V.G.2. (oude lustoestand~) 

De inhouden van deze .flip-floppengeheugens worden met elkaar 

vergeleken. 

Bij gelijke inhouden hoeft er aan de verbinding niets veran

derd te worden. Slechts wanneer een oproep gevraagd wordt, 

dus als de oude lustoestand 11 011 en de nieuwe lustoestand "1" 

is, wordt er een oproep geplaatst en alleen dan moet de 

vergelijking signaal geven. 

Bij gelijke inhouden moet automatisch de volgende abonnee 

beschouwd worden. 

Deze methode zou uitvoerbaar zijn. wanneer!!!! 

abonnees door het A.G. bereikt worden. 

In hoofdstuk 1.1. is echter al vermeld, dat in AwG• hoogstens 

1024 abonnees voorkomen. 

De voorgaande opzet zou dan inhouden, dat per test een volledige 

cyclus van A.G. gewacht moet worden~ Daarna is testen pas 

mogelijk, omdat dan pas de bewuste abonnee zeker 6~n keer 

door A.G. geactiveerd is, mits die abonnee in A6G. stond. 

De totale tijd voor het eenmalig testen zou dan tenminste 

12.500 x 100 us.2 1,25 sec. bedragen8 

Dit is veel te lang. 

Bovendien zou op een of andere manier de nieuwe lustoestand 

van elke abonnee bepaald moeten worden~ 
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Er kan echter een goed gebruik gemaakt worden van 

de reeds aanwezige apparatuur bij de matrices in de abonnee

groepen, waardoor verschillende abonnees gelijktijdig worden 

beschouwd, en het testen "gelijk" loopt met de toch al aan

wezige actie van het adresgeheugens 

In figuur 3 is een groepenmatrix getekend. 

Het gedeelte boven de lijll gemerkt met T is in elke groep 

aanwezig. 

Op de knooppunten van matrix A zijn de time-division schake

laars van de abonnees aangebracht. 

Deze schakelaars worden door het A8G. en de getekende decoders 

en drijvers door co!ncidentie geselecteerd. 

Matrix B bevat de contacten t, waarmee de lustoestanden op 

het moment van testen worden bepaald. Dit is dus de nieuwe 

lustoestand~ 

De overeenkomstige rijen van matrix A en B zijn doorverbonden. 

Wanneer nu een der "drijvers horizontaal" een 

pula afgeeft ten behoeve van de selectie van een der abonnees 

in die rij, dan verschijnt deze puls ook in elke kolom, 

waarvan het betreffende contact t op het knooppunt met de 

bewuste rij gesloten is. 

Wanneer dus door A.G. een of andere abonnee geselecteerd 

wordt, dan wordt bij T van alle abonnees van die rij de 

momentele lustoestand in de vorm van een al dan niet aan

wezige puls aangetroffen. 

Door toevo&ging van de eenvoudige matri• B worden 

gelijktijdig 24 abonnees beschouwd. 

De EN-poorten B-1 zijn aangebracht om een selectie van een 

der 16 abOnneegroepen mogelijk te maken .. 

Aan iedere groep worden dua 24 poorten B-1 toegevoegd. 

Alle uitgangen van poorten B-1 worden samengebracht op de 

OF-poorten B-2. Dit zijn dus 24 stuks 16-voudige poorten. 

Aan de uitgangen van poorten B-2 verschijnen de nieuwe lus

toestanden van die 24 abonnees die bepaald zijn door: 

1. De gekozen groep stand teller 1~ 

2. De gekozen rij in die groep bit 1 t/m 5 van A.G. 
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Deze nieuwe lustoestanden worden opgeslagen in het 24-bit 

flip-floppengeheugen V.G.2. 

De oude lustoestanden kunnen rechtstreeks afgeleid 

worden uit de inhoud van het A.G. 

Deze toestanden worden genoteerd in het 24-bit geheugen V.Ge2 .. 

Dit gebeurt in 66n cyclus van het A~G., dus in 100 ~sec~ 

Komt namelijk een der 24 beschouwde abonnees in A.G. voor, 

dan wordt de overeenkomstige flip-flop van V.,G.,2 .. 11 geset". 

De flip-flops waarvan de bijbehorende abonnees (tijdens de 

test) niet in A.G& voorkomen, veranderen niet vaa toestand. 

Na een cyclus van A.G8 worden de inhouden van VsG.l. en VsG62. 

vergeleken. 

Wordt geconstateerd dat er een nieuwe oproep is, dan ontvangt 

de rekenmachine een puls. 

Wanneer de machine de nodige informatie opgenomen heeft, geeft 

hij een terugmelding (reaet), waarna het boven omschreven 

proces herhaald wordt voor een andere set van 24 abonnees. 

Wanneer geen nieuwe oproep geplaatst is, wordt zonder tussen

komst van de machine het volgende groepje van 24 beschouwd. 

Het voorgaande geeft de globale omschrijving van 

de schakeling. 

In het gunstigste geve_l is de totale tijd voor het eenmalig 

testen van alle abonnees nu: 16 x 32 x 100 usec .. = 51.2 ~sec. 

Het zal blijken dat deze tijd in het ongunstigste geval meer 

dan verdubbeld kan worden, omdat er gerekend moet worden op 

een wachttijd ten behoeve van de machine en omdat herhaalde 

testen nodig zullen blijken. 

Maar dan nog worden alle abonnees ongeveer 10 maal per sec. 
getest, waarmee aan de eerder gestelde eis voldaan is. 
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3.2. H:m' OPSTELLEN VAN HF;!' BASISSCHEMA. 

In 6~n cyclus van het A.G. worden de oude lustoe

standen van de beschouwde 24 abonnees vastgelegd. 

Om dit te kunnen moet een inrichting aanwezig zijn, waa~ee 

seze groep van 24 in die tijd bepaald is. 

Deze selectie gebeurt met een teller. De stand van die teller 

~eeft telkens aan welke groep van 24 beschouwd wordt. 

De teller bestaat (in principe) uit 2 gedeelten. Het ene deel 

bepaalt de abonneegroep (het groepgedeelte van de teller) en 

het andere deel de set van 24 in de abonneegroep.(het rij

gedeelte van de tel~er.) 

Daarom bestaat deze teller uit 9 flip-flops; de toestanden 

der eerste 4 flip-flops bepalen de abonneegroep (een selectie 

1 uit 16), de andere 5 flip-flops bepalen het groepje van 24. 

Aangezien de minst significante bits nu voor de abonneegroep

selectie gebruikt worden, betekent deze keuza dat de volgorde 

van testen is: 
le set van 24 in groep 1 • " •• lij liJ .. 1 

e set van 24 in groep 

2e set van 24 in groep 2 t) • ~ ...... 2 e set van 24 in groep 

etcetera ...... 

De teller wordt uitgevoerd als binaire teller, in principe 

met zogenaamde "trigger"-flip-t'lops. Deze uitvoering is wel

iswaar traag ten opzichte van een uitvoering waarin alle 

flip-flops gelijktijdig getriggerd worden, maar is nu goed

koper, en de vertraging kan ondervangen worden. 

De boven beschreven teller wordt in het volgende aangeduid 

als teller 1 .. 

In figuur 3 is reeds aangegeven dat êên der 16 

stellen poorten B-1 geopend wordt door teller 1, via een 

decoder 1 (selectie 1 uit 16.) 

16, 

16, 

De informatie uit poorten B-1 mag echter slechts dan gebruikt 

worden, als een der abonnees, in de set van 24 bepaald door 

stand teller 1, een puls krijgt uit het adresgeheugen. 

Met andere woorden: zolang adresgeheugen (met bijbehorende 
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adresteller) en teller 1, niet hetzelfde groepje van 24 

abonnees bepalen, moet de informatie uit poorten B-1 

(c$q. uit poo~ten B-2) geblokkeerd worden. 

Hiertoe worden 2 vergelijkers gebruiktG 

De eerste vergelijker V.lQ geeft een puls af wanneer het 

groepgedeelte van teller 1 dezelfde toestand heeft als de 

adresteller. 

De tweede vergelijker V.2. geeft een puls af wanneer de toe

stand van het rijgedeelte van teller 1 overeenstemt met de 

eerste 5 bit van het adres uit A.G. 

Dit laatste adres bepaalt immers de rij in de abonneematrix. 

(zie ·riguur 3.) 

Wanneer beide pulsen aanwezig zijn, mag de informatie uit de 

poortèn B-2 pas in het geheugen V5Gsl. geschreven wordene 

In figuur 4 ie een blokschema getekend, waarin het voor

gaande is weergegevenQ 

Tevens is hierin aangegeven hoe V.G.2 ingevuld wordt, namelijk 

ook via verbodspoorten. 

Wanneer poort 1 een puls geeft, bepaalt het A.G~ de gewenste 

groep van 24. Bit 5 t/m 10 van A.G. bepalen dan ~~n der 

abonnees in dat groepje. 

Via decoder 2 wordt deze abonnee op de juiste plaats in V.G.2. 

genoteerd, door de geselecteerde flip-flop te "setten". 

In principe geeft figuur 4 nu de gewenste schakeling. 

Eerst worden enige verfijningen aangebracht. 

In de opzet volgens figuur 4 wordt altijd geschreven, mits 

poort 1 een puls afgeeft. 

Er kan echte~ foutief geschreven worden. Heeft namelijk 

teller 1 een "reset"-puls gekregen, dan duurt het enige 

tijd voordat de nieuwe stand ingesteld is. 

In die tijd mag dus niet geschreven worden. 

Het resultaat van de vergelijker V.3. is pas van belang na

dat V$G.2 vol geschreven is. Dit is na 100 psec. 

Aan beide eisen wordt voldaan door gebrui~" te maken van een 

flip-flop F.F.D-1~ geschakeld als in figuur 5. 
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Beide ingangen van deze flip-flop zijn voorzien van vertra

gingen. 

Aan de vertragers wordt dezelfde resetpuls toegevoerd als 

aan teller 1. 

De vartraging van 0,1 ~sec. is aangebracht om teller 1 

gelegenheid te geven zijn nieuwe stand in te nemenb 

Voorlopig is de vertragingstijd geschat8 

Na 0,1 psec. wordt F.F.D-1 dus geset. 

Op dat moment mag poort 1 pas geopend kunnen worden. 

lOOpsec. later is V.G.2. vol geschreven. Dln mag het 

resuLtaat uit V.3 gebruikt worden. 

De 0-uitgang van F.F .. D-1 ie dan "hoog", zodat poort 2 het 

signaal uit V.3 doorlaat. 

Het signaal uit V.3 .. kan "1" of "O" zijn. 

Is het 111 11 , dan zijn er een of meer oproepen en moet F.F .. R. 

geset worden. 

Is het 110", dan zijn er geen oproepen~ De schakeling moet 

dan zelf een reset-puls geven. 

De set-condities voor F~F .. R. zijn: 

()-uitgang van F.,F .. D-1 is "hoog" 

de uitgang van V.3 is 11hoog" 

De n1nterne reset-condities" zijn: 

0-uitgang van F..,F.D-1 is "hoog" 

de uitgang van V .. 3 is "laag" 

}- poort 2. 

}- poort 13. 

In het geval dat er nieuwe oproepen zijn, neemt de reken

machine de nodige informatie op (bijvoorbeeld stand teller 1, 

inhoud V .. G&l. en inhoud V.G .. 2.) en geeft vervolgens een 

reset-puls .. 



Tot nu toe is geen rekening gehouden met de mogelijk

heid dat van de 24 abonnees bepaald door stand teller 1, 

geen enkele abonnee in A.G. voorkomt. 

Deze set is dan in feite aiet getest op zijn lustoestand. 

Dit moet dan alsnog gedaan worden. 

Het adres van deze set is bepaald door de stand van teller 1. 

Op het moment dat stand adresteller en stand groepgedeelte 

van teller 1 overeenkomen, wordt daarom het adres, bepaald 

door de st4nd van het rijgedeelte van teller 1, gegeven in 

plaats van de eerste 5 bit v~ het adres uit het A.,G .. 

De gewenste 24 abonnees krijgen dan toch een test-puls .. 

Dit mag natuurlijk alleen maar gedaan worden, als op dat

zelfde moment een vrij "time-slot" in A .. G .. aangetroffen wordt. 

Een vrij time-slot (dus een vrij kanaal in een der 64 kanalen 

van de abonneegroep, bepaald door groepgedeelte van teller 1) 

wil zeggen dat het woord van A .. G. uit 10 nullen bestaat. 

Al deze condities worden verkregen door gebruik te maken 

van een 12-voudige EN-poort 6.(zie figuur 6.) 

Immers met het geven van het adres uit teller 1 moet gewacht 

worden tot er ê6n cyclus van A .. G.. geweest is. 

Bovendien moet geconstateerd worden of er inderdaad geen op

roep is. 

Dit laatste kan op verschillende manieren gebeuren. 

Wanneer na 100 psec. de inhoud van V.G.2 uit 24 nullen blijkt 

te bestaan, dan kwam geen der 24 abonnees in A.G. voor. 

Het is echter eleganter een flip-flop te gebruiken, waarvan 

de toestand aangeeft of er al dan niet in V.,G.l. geschreven is. 

Iuers in dit geheugen wordt slechts dan geschreven, wanneer 

een der 24 abonnees in A.G. voor komen. 

Genoemde flip-flop F.F~T. wordt daarom door poort 1 al dan 

niet geset. De !-uitgang van F.F.,T. bedient dezelfde poorten 

als poort 1 in figuur 4. 

Wanneer echter na 100 psec. de o-uitgang van F.F.T. nog 

hoog blijkt te zijn, is er dus niet in V.G.l. geschreven en 

mag de ~erder genoemde poort 6 geopend worden. 

De schakeling voor dit gedeel-te is ia figuur 6. getekend. 
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Poort 2 heeft een extra conditie gekregen: F~F.T. moet 

gereset zijn voor er informatie uit V.3 doorgegeven mag 

worden. Hetzelfde geldt voor poort 13. 

Poort 8 verzorgt het setten van F9FeT~ indien de herhaalde 

test uitgevoerd wordt. De poorten in V~G81. moeten dan 

geopend worden. 

De vertraging met de (geschatte) waarde 0,4 psec. is inge

voerd om het inschrijven in VsG.l. samen te laten vallen met 

het moment van selecteren in de abonneegroepen door het A.G~ 

Voor deze selectie is immers enige tijd nodig, ten behoeve 

van decoders en drijvers. (zie figuur 3.) 

Bij de herhaalde test wordt F.F.D-2 geset door 

poort 7. Heeft de herhaalde test tot gevolg dat er een nieuwe 

oproep gesignaleerd wordt, dan wordt deze meteen do0rgegeven 

naar de rekenmachine. Immers de o-uitgang van F.F.D-1 is hoog 

de 1-uitgang van F .. F.T. is hoog, dus de informatie uit V,.3 

kan zonder meer poort 2 (en ook poort 13) passeren. 

In dat geval wordt F.F.D-2 door de rekenmachine gereset via 

poort 9. Heeft de herhaalde test na 100 usec. nog niets opge

leverd7 dan wordt F.F~D-2 gereset door de 100 psec. vertraagde 

puls. Van de 0-uitgang van F .. F~D-2 wordt dan een positieve 

puls afgeleid via een differentiator. Via poort 3 wordt de 

hele schakeling nu weer in zijn beginstand gebrachts 

Dat een herhaalde test niets oplevert, kan de vol· 

gende oorzaken hebben: 

1. Er is in feite niet herhaald getest, omdat er geen 

vrij time-slot was. Een eventuele oproep kon dan 

toch niet behandeld worden. 

2. Er is wel getest, maar er was geen oproep. 

Hiermee ia het basisschema bekend. 

De totale schakeling ia als combinatie van de figuren 4, 5 

en 6 in figuur 7 weergegeven. 

Poort 14 verzorgt het stoppen van de schakeling indien de 

rekenmachine gesignaleerd is. Immer• na een herhaalde test 

kan bij een geplaatste oproep een foutieve resetpuls gegeven 

worden door F.F.D-2. 
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3.3$ HR AANP.ASSEI VAN HE BASISSCH!MJ. J..A.N GE;!Jl'!EGRIÇERDE CIRCUITS. 

Ter beschikking staat de 11MECL-series ot logic 
devicea••. 
Litt .. : "Integrated circuits designera data brochure-MC300-

ser1ea", Motorola, 1965. 

r-----~--------r-----~------~----9Vcc 

t-----t----1iil NOR 

t----iiiiOR 

L------------+-----+------_.-----.VEE 
-5,2 V 

FIGUUR 8 

De basia van alle circuits in deze reeks is een verschil
versterker, gevorad door de transistoren T1 ea T2 in tig.8. 
Van beide transistoren zijn via emittervolgera uitgangea 
84Jlgebracht. 
De iagancatranaiatoren worden Diet verzadigd, waardoor "atorage
tillle" varaeden wordt en anelle werking mogelijk is. 
De basis van T2 (punt B) 1r0rdt aangeilloten op een vaste 
epannillg ("bias") van -1,15 V .. Deze spanning wordt geleverd 
door een speciale "bias-drijver" .. 

Wanneer 84& de basis van T1 (punt A) een logische 0 toegevoerd 
wordt (dit komt overeen met een nivo van -1,55 V~), dan wordt 
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de stroom door RE geleverd door T2 • Het gevolg is dat over 

RC_2 een spanning van o,8 V. komt te staan. 

De spanning op de OR-uitgang bedraagt dan -1,55 v, omdat de 

spanningaval VBE voor de geleidende T4 juist -0,75 V bedraagt~ 

Aangezien T1 geen stro·om voert is T
3 

ook geleidend en is de 

spanning op de NOR-uitgang juist -0,75 V, dat is de spanninga

val VBE voor T3 • 
Op de OR-uitgang wordt de logische 0 dus teruggevonden, ter

wijl op de NOR-uitgang een logische 1 verschijnt. 

Bij toevoeren van een logische 1 op ingang A is alleen T1 
geleidend. Over RC-l staat dan een spanning van 800 mV. 

In dit geval wordt op de OR-uitsang een logische 1 gevonden 

en op de NOR-uitgang een logische O~ 

Door het aanbrengen van n transistoren T
5 

wordt 

het aantal bruikbare ingangen vermeerderd~ 

Er wordt op deze manier een logische poort gevormd, waarmee 

de OR- en de NOR-functies van de n ingangsvariabelen gecrelerd 

kunnen worden, mits "positieve logica" gebruikt wordt .. 

Onder positieve logica wordt verstaan: 

een logische 1 komt overeen met -0,75 V,("hoog" nivo) 

een logische 0 komt overeen met -1,55 V .. ("laag" nivo) 

De in het voorgaande genoemde spanningen gelden bij 25°C~ 

Het basisschema figuur 7 moet gerealiseerd worden 

met deze OR- en NOR-poorten~ 

Waar OF·( OR)poorten aanwezig zijn in figuur 7 zijn er geen 

problemen. 

De EN-poorten moeten echter op andere wijze gerealiseerd worden. 

Voor de binaire variabelen A en B is de NOR-functie: 

A+ B :;:: A .. B 

Maar dit is een EN-functie voor de negaties van A en B. 

Dus: wanneer in plaats van de variabelen die voor de EN

functie nodig zijn, deinversen van.die variabelen aan een 

NOR-poort toegevoerd worden, dan wordt op de uitgang de EN

functie van de oorspronkelijke variabelen verkregen. 
--

Immers de NOR-functie van de variabelen A en Bis: A+B=A~B 
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Waar in figuur 7 nu een EN-poort voorkomt. wordt deze ver

vangen door een NOR-circuit en de betrokken ingangen worden 

getnverteerd. 

Dit inverteren gebeurt zeer eenvoudig. Ie namelijk een der 

uitgangen bijvoorbeeld verbonden met de 1-uitgang van een 

flip-flop, dan wordt bij gebruik van een NOR-poort de 0-uit

gang van die flip-flop gebruikt. 

In feite wordt op de ingangen "negatieve logica" toegevoerd, 

terwijl op de uitgangen positieve logica verschijnt. 

Aangezien bij de gebruikte circuits zowel OR- als 

NOR-uitgangen beschikbaar zijn en omdat deze uitgangen 

elkaars inverse zijn, kan het voorkomen dat van een circuit, 

gebruikt als OF-poort, alleen de NOR-uitgang gebruikt wordt. 

In zo'n geval wordt dit getnterpreteerd als zijnde de inverse 

van de OF-uitgang8 

Dit onderscheid wordt aangegeven door een geschikte symboliek. 

Hiervoor wordt verwezen naar de Tabel van symbolen. 

Behalve poorten zijn in de reeks van logische cir

cuits 2 soorten flip-flops aanwezig: 

1. De R-S-flip-flop, een gewone set-reset-flip-flop. 

Deze heeft ale bijzonderheid, dat er in feite 2 set

respectieveli~k reset-ingangen zijn, die in de vorm 

van een OF-poort gecombineerd zijn. 

2. De J-K-flip-flop. 

Dit is een flip-flop met enkelvoudige set- en reset

ingang. Bovendien zijn er 2-voudige capacitieve 

ingangen aangebracht, die eveneens gecombineerd zijn 

tot OF-poorten .. 

Door een capacitieve set- en een capacitieve reset

ingang te verbinden kan deze flip-flop als trigger

flip-flop gebruikt worden. 

Tenslotte is een "Half-adder" beschikbaar. Gelijktijdig kun

nen hiermee de volgende functies gevormd worden: SOM, CARRY 

en NOR. Doorverbinding van CARRY- en NOR-uitgang levert de 

SOM-functie. Het circuit ie dan in feite een EXCLUSIVE OR, 

waarvan tevens de inverse beschikbaar iss 



-25-

Vervolgens is een overzicht opgenomen van de gebruikte cir

cuits met hun type-nummer: 

MC351: 
MC352: 

MC353: 

MC354: 

MC355: 

MC356: 

MC357: 

MC358: 

MC359: 

5-voudige poort. 

set-reset-flip-flop. 

half -adder. 

"bias-drijver", gestabiliseerde spanningsbron, voor 

voeding basis T2 , zie figuur 88 

"gate-expander", in combinatie met MC356 te gebrui

ken voor vergroting van het aantal 

ingangen. 

3-voudige poort, die uit te breiden is in stappen 

van 5. 
als MC356, waarbij de weerstanden in de emitterlei

dingen van T
3 

en T
4 

(zie fig.8) niet 

intern aangebracht zijn. 

J-K-flip-flop. 

twee 2-voudige poorten, waarvan alleen de NOR

uitgangen beschikbaar zijn. 
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3e3s2sDe veranderingen in het basisschema figuur z. 

Achtereenvolgens wordt van de betreffende poorten 

de verandering vermeld. 

Poort 1. ,!un,cii!.: het setten van F .F. T. en het openen van de 

poorten voor D.2. 

~eraad~r!n~: niet de 1-uitgang van F.F.D-1, maar diens 

o-uitgang wordt gebruikt. 

Uit vergelijkers v1 en v2 moet het signaal 

in negatieve logica gebruikt worden~ 

Voor het setten van F&F~T. wordt de NOR-uit

gang van poort 1 gebruikt~ Aan de poorten 

bij D.2 wordt het geïnverteerde signaal 

teegevoerd, door de OR-uitgang van poort 1 

te gebruiken. 

Poort 2. fu~cii~: het setten van F.F~R~ 

yer~d~r!n~: gebruik de 1-uitgang van FeF.D-1. De ver

trager T1 wordt ~angesloten op de 0-uitgang 

van F.F ... TN (zie ook bij "vertragers") 

Poort 3. 

Uit V.3 moet geïnverteerde logica betrokken 

worden.Het setten van F.F.R. gebeurt via 

de NOR-uitgang van deze poort. 

Deze poort blijft aangesloten als in fig.? 

Poorten4. fuac!i~: op het juiste moment doorgeven van het rij

adres uit teller 1. 

~e!a~d~r!n!: het adres uit teller 1 moet ge!nverteerd 

aangeboden worden. Het signaal uit poort 6 
moet eveneens in negatieve logica gegeven 

worden. 

Poorten5. Deze poorten veranderen niet. 

Poort 6. fu~cii~: setten van F.F.T ... en vrijgave poorten 4 
indien A.G. een vrij time-slot bevat. 

~era~d~r!n!: De 10 uitgangen van A~G. moeten ge!nver

teerd worden. De sik,nalen uit V.l en poort 7 

moeten als negatieve logica aangeboden worden. 

De getekende inverter vervalt dan en deze 

poort wordt 12-voudig. De NOR-uitgang wordt 
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naar poort 8 gevoerd en de OR-uitgang, als 

inverse van NOR-uitgang, wordt met poorten 

4 verbonden. 

Poort 7. !uacli~: deblokkeren van poort 6 voor herhaald testen 

en setten van F~F6D-2. 

~eEaad~r!ns: De ingangen worden van de 1-uitgangen van 

F.F.T. en F~F~D-1 betrokken. De NOR-uit

gang wordt gebruikt voor het setten van 

F.FÓD-2 en starten van T2 , terwijl de OR

uitgang de ge!nverteerde informatie voor 

poort 6 verzorgt. 

Poort 8. fuacli~: setten van F.F8Ts 

~e~~d~r!ns: deze poort vervalt, aangezien de beide set

ingangen van F.F~T. reeds een ingebouwde 

OF-poort vormen. 

Poort 9. zie poort 8. 
Poort 13. !u~cli~: verzorging van interne resetpuls. 

~e~~d~r!n&: voor de ingangen die overeenkomen met die 

van poort 2 wordt verweze naar de opmerkin

gen bij poort 2. De ingang uit V&3• moet in

vers zijn zijn t. o.v. de overeenkomstige 

ingang op poort 2. De inverter vervalt door

dat op V.3. inverse uitgangen aanwezig zijn. 
Poort 14. !Uacli~: blokkeren van de resetlijn ingeval van een 

op~oeps 

~e~aad~r!n&: de NOR-uitgang van poort 13 wordt gebruikts 

Deze uitgang is normaal hoog, zodat de uit

gang van poort 14 normaal laag is .. 

Van F8F8R~ wordt nu de o-uitgang gebruikt. 

O.dat peort 14 vrij veel circuits moet stu

ren ia hier een capaciteitsdrijver MC365 
toegepast8 

De flip-flops ondergaan geen Wijzigingen. 
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De vertrasera. 

Als vertragers wordea monostabiele multivibratoren 
toegepast. Deze worden verkregen door een set-reset-flip-flop 

van een geschikte terugkoppeling te vooraien. 

Litt.: "Design of monoatable aulti~bratora using Motorola 

MECL R-S-flip.flopa". 

ro
l 
I 
I 
I 

s 

H 1--_...--1----1-___:.r..,.. 

I 33pF .___, 

0 

I 
I 

--' 
-5,2V 

FIGUUR9 

c 

In figuur 9 is het principe-schema weergegeven. 

Het "ingangsnetwerk" D is nodig om een voldoend korte incanes
puls te verkrijgen. 

De begintoestand is: 1-uitgang "hoog", 
o-uitgang "laag", 

beide ingangen "laag" .. 
Wordt nu een positieve puls aan de reset-ingang toegevoerd, 

(bijvoorbeeld door een positief-gaand nivo aan het inganga
netwerk toe te voeren) dan wordt de o-uitgang hoog, dus de 

1-uitgang laag. 
De set-ingang wordt dan op een nog lager nivo gebracht. wegens 
de geladen condensator c. Deze condensator gaat zich via R 
ontladen. Daaraee neemt de spanning op da set-ingang toe& 

Wanneer de aehakelepanning bereikt wordt (-1,15 V.) veran
dert de !lip-flop weer van toestand. 
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Deze verandering (de 1-uitgang gaat van laag naar hoog) 

wordt via C aan de set-ingang doorgegeven, waardoor de 

schakelsnelheid verhoogd wordt8 

De condensator ontlaadt zich verder, tot het spanniagsver

schil tussen 1- en o-uitgang volledig over C staat~ 

De set-ingang is dan weer laag. 

Op dit moment is de stabiele toestand (de begintoestaad ) 
weer bereikt. 

Een positieve puls op de ingang wordt dus na enige 

tijd, bepaald door de waarden van R en c, gevolgd door een 

positief gaand nivo op de 1-uitgang en gelijktijdig een 

negatief gaand nivo op de 0-uitgang. 

Deze spanningeverlopen zijn in tiguur 10 geschetst. 

Aangezien er na het geven van een ingangspuls zowel tijd nodig 

ia voor de vertraging als voor het herstellen van de begin

toestand, moet de "dut;y-cycle" beperkt worden .tot 25%, voor 

minimale variatie 1n vertragingstijd. Aangezien deze variatie 

niet zeer sterk is, wordt met een toelaatbare duty-cycle van 

33% gewerkt .. 
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De vertragingen T2 .T
3 

en T4 ontvangen positieve pulsen. 

Zij moeten ook positieve pulsen afgeven, dus moet de l-uit

gang van de flip-flops in de vertragers gebruikt worden~ 

De flip-flops F8F8D-l en F.F9D-2 moeten nu echter capacitieve 

ingangen hebben, omdat de vertragers een positief gaand ~ 

afgeven en alleen de overgang van belang is. 

Daarom wordt voor genoemde flip-flops het type MC358 gebruikt, 

omdat hierop capacitieve ingangen aanwezig zijn~ 

De vertragers T2 en T 
4 

k(lnnen na 100 JlSec. een 

nieuwe ingangspuls krijgen. Dit kunnen zij niet verwerken, 

omdat dan hun begintoestanden nog niet bereikt zijn. 

Daarom worden 3 in cascade geechakelde vertragere van elk 

ongeveer 33 psec~ gebruikt. 
Bij de veranderingen voor poorten 2 en 13 is opge

merkt dat vertrager T1 op de 0-uitgang van F.F.T. geschakeld 

moet worden, om deze poorten op de juiste wijze te bedienen. 

Aangezien T1 een positieve puls moet krijgen, moet t6ch de 

1-uitgang van F.F.T. gebruikt worden. Wanneer de 1-uitgang 

van F.F.T. hoog w6rdt. moeten poort 2 en 13 na 0,4 psec. 

reset-I ijn 

geopend kunnen worden. 

Daartoe moet T1 negatieve logica 

afgeven, dus moet zijn 0-uit

gang gebruikt worden. Maar dit 

heeft tot gevolg dat poort 2 en 

13 alleen geopend is, gedurende 

0,4 psec. direct na het hoog 

worden van F.F.T. Om dit te voor

komen wordt een extra flip-flop 

F.F~T-1 gebruikt, zoals aangege-
FIGUUR 11 ven in figuur 11. 

F.FQT-1 wordt gereset via poort 3. De o-uitgang van FbF.T-1 is 

dan hoog, zodat poorten 2 en 13 geblokkeerd zijn. Wanneer nu 

F.F.T. geat w6rdt, dan wordt 0,4ps. later F.FBT-1 geset door 

de positieve puls van de 1-uitgang van T1 s 

Eerst dan zijn poort 2 en 13 niet meer geblokkeerd. 

In het schema figuur 12 zijn voorgaande veranderin

gen opgenomen. In de topologie is rekening gehouden methoofd~ 

stuk 4. Bovendien zijn de onderdelen die niet tot de signale

ringsschakeling horen, weggelaten~ 
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3s4• UITWERKING DER DIVERSE ORGANEN. 

De combinatie teller 1, V&l en D.l. 

Vergelijker 1 heeft ale functie: een puls afgeven 

waarmee poorten 1 en 6 geopend kunnen worden in het geval de 

standen van de adresteller en het groepgedeelte van teller 1 

gelijk zijn. 

Daartoe worden de overeenkomstige bits van deze tellers ver

geleken. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van de eerder genoemde 

EXCLUSIVE-OR-circuits. 

In de volgende tabel is de som-functie A.B + l .. B van de varia-

bel en A en B gegeven: 

A B Som 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 0 

Wanneer de te vergelijken bits gelijk zijn, wordt op de som

uitgang dus een 0 gevonden; zijn ze ongeli~k dan staat er 1. 

Door de ingangsvariabelen in positieve logica aan te bieden, 

komt op de uitgang juist de gewenste informatie tevoorschijn@ 

Immers Vel levert een der condities voor poorten 1 en 6, 
namelijk: uitgang V .. l. moet laag zijn, Willen deze poorten 

geopend kunnen worden. 

Er zijn 4 EXCLUSIVE-OR-circuits nodig, omdat de 

adresteller een selectie 1 uit 16 verzorgt en dus 4 bit bevat. 

Daarom moet het groepgedeelte van teller 1 ook uit 4 !lip

flops bestaan. De uitgangen van deze 4 vergelijkers worden 

doorverbonden en vormen aldus een OF-poort~ Voor een goede 

werking van de EXCLUSIVE-OR-circuite dient van de variabele 
ook de inverse toegevoerd te worden. 

De adresteller is uitgevoerd als Gray-code-tellere 
Teller l echter als binaire teller. V.l en D.l worden nu 
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ingericht alsof teller 1 een gray-code-teller ia. 
Voor V.l betekent dit slechts, dat de overeenkomstige bits 

van adresteller en teller 1 in dezelfde EXCLUSIVE-oR ver-

werkt moeten worden. 
D.l. wordt uitgevoerd als een vertaler binair-decimaal, 

waarbij de uitgangen in een volgorde passend bij een ver-
taling Gray-decimaal aangesloten worden. 

In de volgende tabel is het voorgaande toegelicht.,. 

binaire SELECTIE 

reeks Gray code 
aQresteller t eller1 teller 1 

---- 4321 0000 0000 1 Groep 1: ~4~3~2Al 4321 
0001 0001 2 groep 2: ~4~3A2~ 4321 4321 

0010 0011 3 groep 3: A4A3A2~ 4321 4321 
0011 0010 4 groep 4: ~4Ä3Az5. Ji.32Ï 43~1 

0100 0110 5 groep: 5: A4A3A2~ 4321 4321 
0101 0111 6 groep 6: A4A3A2~ 4321 432ï 
0110 0101 ? groep ?: ~4A3~2~ 4321 432"1 
0111 0100 8 groep 8: A4A3A2~ 432Ï 4321 
1000 1100 9 groep 9: A4A3A2I]_ 4321 4321 
1001 1101 10 groeplO: A4A3.i2Al 4321 4321 
1010 1111 11 gl'oepll: A4A3A2~ 4321 4321 
1011 1110 12 groep12: A4~3A2~ 4321 4321 

- -
1100 1010 13 groep13: A4A3A2~ 4321 4321 
1101 1011 14 groep14: A4A3A2Al 4321 4321 
1110 1001 15 groepl5: A4A3A2~ 432'1 4321 
1111 1000 16 groep16: A4Ä3I2Il 4~a !4321 

De toestanden van de adresteller zijn aangegeven als A1 
t/m A

4
, met "J, als minst significante bit~ 

De cijfers 1 t/m 4 duiden op de 1-uitgangen van teller 1. 
Hier is 1 het minst significant. 
De negaties worden van de o-uitgangen de flip-flops betrokken. 

Aangezien decoder 1 opgebouwd wordt uit NOR-circuits, 
dient de informatie naar deze poorten ge!nverteerd te worden. 

Zoals in de tabel is aangegeven (laatste 2 kolommen) gebeurt 



~33-

dit eenvoudig door de 1- en de o-uitgangen van teller 1 te 

verwisselen. 

De decoder stuurt de poorten B.l. 

Daarom moet de decoder negatieve logica afgeven8 

Dit wordt bereikt door de OR-uitgangen van de decoderpoorten 

te gebruiken. 

In dit geval is deze OF-functie dus opgevat als negatie van 

de NOR-functie8 

Gezien de ruimtelijke afstand die er zal bestaan 

tussen adresteller en de signaleringsschakeling, worden de 

toestanden van de adresteller in positieve 6n in negatieve 

logica overgebrachts 

Alvorens deze informatie te gebruiken vindt een nivo-regene

ratie plaats, met behulp van poorten. 

In dit geval wordt aan deze poorten geen bias-spanning toe

gevoerd, doch wordt op ingang A {vergelijk figuur 8) de bit 

in positieve logica aangesloten en op ingang B dezelfde bit 

in negatieve logica, de geïnv•rteerde bit dus. 

Op de OR-uitgang verschijnt dan de geregenereerde bit in 

positieve logica en op de NOR-uitgang de inverse bit8 

Voor de volledige tekeningen zij verwezen naar hoofdstuk 4~ 

Vergelijker 2. 

Deze heeft de functie: vergelijken van bit 1 t/m 5 
uit A.G. met de toestanden der flip-flops in het rij-gedeelte 

van teller 18 

Van de eerste 5 bit uit A~G. wordt met poorten het nivo 

geregenereerd en tevens de inverse gevormd. 

De volledige tekening is in hoofdstuk 4 opgenomen8 
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De combinatie V.3, V,G,l, V1Gf2 en decoder 2. 

Voor de poorten bij V.G.l wordt gebruik gemaakt 

van NOR-circuits. 

Aangenomen ia, dat de informatie uit poorten B~l in nega

tieve logica aangeboden wordt. 

Op de poorten v66r v.G.l verschijnt de informatie over de 

nieuwe lustoestand dan in positieve logica. 

Hiermee worden de flip-flops in V8G&l al dan niet geset. 

De informatie over de oude lustoestand wordt 

afgeleid uit bit 6 t/m 10 uit A.G. Van deze bite wordt de 

oorspronkelijke geregenereerd en tevens de inverse gevormd. 

Vervolgens wordt eeR verbod ingevoegd, omdat de juiste 

groep en rij gekozen moeten zijn alvorens in V.G.2 geschre

ven mag worden. 

Dit verbod wordt verzorgd door poort 1. Dan pas wordt de in

formatie aan decoder 2 toege

voerd, waarmee de juiste flip

10 

7 

1 

7 

decoder 
11 

decoder 

poort 1 
or-uitgang 

FIGUUR 13 

flop in V.G.2 g•set wordt. 

Een en ander ia in figuur 13 

getekend voor bit ?.(als voor

beeld.) De nummering de poorten 

is als in figuur 12 .. 

Zolang de OR-uitgang van poort 1 

hoog is, zijn de poorten 11 

geblokkeerd, hun uitgangen zijn 

dan hoog ! Wanneer deze blokkering 

opgeheven wordt, verschijnt aan 

de uitgange~ van poorten 11 de 

gewenste informatie. Deze w9rdt toegevoerd aan decoder 2. 

Dit is een gewone binair-decimaal decoder, uitgevoerd met 

NOR-circuits. O• positieve logica op de uitgangen van deze 

poorten te verkrijgen.moet de informatie dus weer in ge!nver

teerde vorm toegevoerd worden. 

Hier gebeurt dit door de betreffende uitgangen van de poorten 

11 te "verwisselen"., 



De vergelijker v.z heeft al$ functie, slechts dan een sig

naal af te geven, wanneer er een nieuwe oproep ia. 
Dit wordt als volgt geconstateerd. 

Een nieuwe oproep wil zeggen dat een bepaalde flip-flop in 

V~G.2 in 0 staat (de oude lustoestand is 0) en de overeen

komende tlip-flop in V~G.l geaet is. 
Met andere woorden de Q-uitgang van de tlip-flop in V.Gsl 

ia laag en de 1-uitgang van de flip-flop in V.G.2 is ook 
laag. 

Genoemde uitgangen worden aan een NOR-circuit (als EN-poort) 

toegevoerd~ Op de NOR-uitgang daarvan verschijnt bij een 
nieuwe oproep dus een hoog nivo. 

In dit geval moet dus F.F.R. geset wor~en. 

Bij vergelijker 1 en 2 zijn de uitgangen van de 

vergelijkingsci~euita doorverbonden- Dit kan ~iet onbeperkt 
gedaan worden, omdat dan de emittervols-ra te zwaar belast 

worden, 

V.} ia daarom 1n J stukken gesplitst. In elk gedeelte zijn de 
bewuste uitgangen doorverbonden. 

Hier is gebruik gemaakt van AAn circuit MC356 en 7 circuits 
MC357e In de laatste zijn immers geen ..ttterweerstanden 

(zie fig.8) aangebracht. De emitterweerstand van de ene MC356 
fungeert dan als gemeenschappelijke weerstand. 

De OR-uitgangen worden naar de rekenmachine gevoerd. Hier zijn 

externe weerstanden aangebracht. 

Het setten van F~F.R~ bij een nieuwe oproep wordt 

verzorgd door poort 2. V.3 geeft in dit geval een hoog nivo 
af. Op de NOR-uitgang van poort 12 verschijnt dan een laag 

nivo, zodat deze uitgang naar poort 2 gevoerd moet worden~ 

Wanneer er geen nieuwe oproep is. blijft de OR-uitgang van 

poort 12 laag. Poort 13 h~eft dan een hoog nivo; nadat F.F.T-1 

in stand 1 g~men is In de 100 psec. voorbij zijn; waarmee 
via poort 3 een iaterae reset segeven wordt. 
Deze reset-puls heeft een duur gelijk aan de vertraging van T

3
• 

Na deze tijd wordt F.FHD-1 immers geaet en wordt de betreffende 

ingang van p•ort 13 ~oog, dus diens uitgang laag. Het uitgangs-
, 

nivo van poort 3 wordt dan ook weer laag. 
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4.. DE UITVOERING. 

De gebruikte circuits zijn uitgevoerd in de vorm 

van transistorhuisjes met 10 aansluitingens 

Zij worden gesoldeerd in modules, paaijes van gaatjesper

tina.x, waarop 10 contacten aangebraèht zijn. 

De bedrading wordt gemaakt op contra-modules, gevat inkaarten 

van gaatjespertinax. 

OP elke kaart kunnen 45 modules geplaatst worden, terwijl per 

kaart 2 x 23 contacten voor uitwendige verbindingen aanwezig z~n~ 

De contacten zijn als volgt genummerd: lOl t/m 123 en 201-223~ 

Depunten lOl en 201 zijn bestemd voor voeding +5,2 V. 

De punten 112 en 212 zijn bestemd voor aarde. 

De punten 123 en 223 zijn bestemd voor voeding -5,2 V. 

De punten 102, 122, 202 en 222 worden, zo mogelijk, vrij gela

ten voor eventuele andere voedingsspanningen, teneinde een 

uniforme bedrading van de "varipak"-bakken waarin de kaarten 

ondergebracht worden, mogelijk te maken. 

De verdeling van de schakeling over de kaarten is in figuur 12 

aangegeven. 

De kaarten 3,4 en 5 zijn identiek uitgevoerd~ 

Aangezien decoder 2 een keuze 1 uit 32 uitvoe~t, waarbij slechts 

24 uitgangen gebruikt worden in deze opzet, worden au op elke 

kaart 8 bit verwerkte 

Door juiste aanSluiting van de externe toevoeren kunnen de 

3 decodergedeelten identiek zijn en zijn deze kaarten uitwis~ 

selbaar. 

Dit laatste is hier niet uitgewerktft 

In de figuren 14, 15, 16 en 1? zijn 4e uitgewerkte 

tekeningen van elke kaart opgenomen., (respectievelijk kaart o, 
kaart 1, kaart 2 en kaart 5.) 
Bij elk circuit zijn de gebruikte aansluitpunten vermeld in 

overeenstemming met de bi~behorende documentatie. 

Tevens is het positie-nummer van het circuit aangegeven~ 



De figuren 18, 19, 20 en 21 geven de plaatsing van de cir
cuits op de kaarten. Bij iedere positie is de functie en 

het type-nummer vermeld. 

Op kaart 0 is ruimte sereserveerd om het groep
gedeelte van teller 1 met 1 flip-flop uit t, kunnen breiden, 

waarmee de mogelijkheid bestaat 32 abonneegrQepen toe te 
passen8 Daarom is de decoder met 5-voudige poorten uitgevoerd, 
waarvan nu echter maar 4 ingangen gebruikt worden~ 

Voor het samenstellen van de hele schakeling 
behoren de volgende verbindingen tussen de kaarten g~maakt 
te worden: 

KO/ll4-K2/ll3-K5/113 
K0/213-Kl/208 

K0/214-Kl/209 
Kl/211-K5/211 

Kl/213-K5/213 
Kl/214-K.5/214 

Kl/215-K5/215 
·Kl/216-K5/216 

Kl/217-K5/217 
Kl/218-K5/218 

Kl/219-K5/219 
Kl/220-K5/220 
Kl/221-K5/221 

Kl/119-K2/119 
Kl/120-K2/120 

Kl/121-K2/121 
Kl/210...K2/ll.8 

K2/lll-K.5/lll 

K2/114-K5/114 
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Voor de diverse informatie-in- en uitvoer gelden de volgende 
aansluitingen: 

K0/115 t/m K0/121} 
K0/203 t/m K0/211 uitgang decoder 1; aelectie 

abonnee8roep 
K0/103 t/m K0/111 invoer informatie uit adresteller. 

K0/216 t/m K0/221 uitvoer informatie voor rekenmach. 
toestand groepgedeelte teller 1. 

Kl/103 t/m Kl/113 invoer informatie; adres uit A.G~ 

Kl/114 t/m Kl/118 uitvoer informatie; uitgaand adres 
A.G8 voor herhaalde test. 

Kl/203 t/m Kl/207 uitvoer informatie; toestand rij
gedeelte teller 1, voor rekenmache 

K2/103 signalering nieuwe oproep voor 
rekenmachine. 

K2/104 reset-ingang voor reset uit reken
machine. 

K5/103 t/m K5/110 invoer informatie uit poorten B$2. 

K5/115 t/m K5/122 uitvoer informatie voor rekenmach. 
inhoud V8G.2. 

K5/203 t/m K5/210 uitvoer informatie voor rekenmach. 
verandering van lustoestand. 
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5.. HET TESTEN VAN DE SCHAKELING$ 

Het teaten wordt gedaan zonder de rest van de cen
trale, omdat die delen nog niet gereed zijn. 

De signaleringsschakeling is voornamelijk getest op logica& 
De snelheid is niet van direct belang, omdat het grootste 

gedeelte moet werken bij een vrij lage frequentie~~lo kHz. 
Bij het testen van die ''langzue delen" is echter steeds met 

een frequentie van tenminste 30 kHz. gewerkt. 

De· gebruikte apparatuur bestond uit: 
Pulagenerator, E.H8 model 139, 
Oscilloscoop, Tektronix 585A, 
P.S~A. Robend 0-30 V; 2 A1 

Sikron 2 x o-10 V; 1 x o-Jo V; 650 mA~ 

De volgende instellingen en tests zijn gedaan: 
1. De vertraging van ingangspula-uitgangsnivoverandering.van 

teller 1 blijkt 150 nsec. te bedragen. 
De vertrager T

3 
moet deze vertraging ondervangen en wordt 

daarom ingesteld op z300 nsec. 

De hiervoor benodigde waarden voor R én C (zie figuur 9) 
zijn, uitgaande van de gegevens volgens de documentatie~ 
experimenteel bepaald. 

Ingesteld is: R = 2k2; C = 22pF + 82pF; vertraging: 300 nsec .. 

2N De vertrager T
4 

moet een vertraging van 100,3 p.sec hebben. 
Aangezien gewerkt wordt met een duty-cy~ van tenminste 

33%,(namelijk 3 monostabiele muliivibratoren in serie) 
is de vertraging enigszins frequentie-afhankelijk. 
De herhalingstrequentie van de si~aleringsschakeling wordt 
echter voornameli~k door deze vertrager bepaald. 

Met de waar<len~: R1 "' R2 = 2k2; R
3

"' 3k3; c1 = c2 = c3 = 10.00 pF, 
is de totale vertraging 104 usec. bij een frequentie van 

8,5 kHz. Bij iets hogere frequentie-(maximaal 9,5 kHz. is 
haalbaar) is de totale vertraginS nog ruim 100 paec" 
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3b De vertrager T1 moet de vertraging ten gevolge van de 

selectie in de abonneegroepen compenseren. 
Aangezien deze vertraging niet bekend is, is T1 ingesteld 

op de arbitraire waarde o.4psec. met R::3k3; C=82pF. 

4. De vertrager T2 is ingesteld op een waarde 105 psec~ bij 

8t5 kHz. R1:R2:2k'7; R3=3k3; C1=Cz=C,;= 10.000 pF., 

Alle vertragers zijn getest, gebruikmakend van de bijbeho

rende flip-flop" De testpuls werd aan deze flip-flop als ver
traagde &n als directe puls toegevoerd. Op een der uitgangen 

van de flip-flop wordt dan de vertraging gemeten als de tijd 

dat de bewuste uitgang hoog, respectievelijk laag is. 

59 Test kaart o. (zie fig.l4) 

De poorten ~ t/m A4 op deze kaart hebben als functie: 
regeneratie van stand adresteller. 

De informatie uit de adresteller wordt namelijk over enige 
afstand vervoerd i~ complementaire vorm. De poorten zijn 
hiertoe niet van bias-spanning voorzien. Op de aanslui

tingen bestemd voor de bias (punt B figuur 8) worden nu 
de negaties van het adres uit adresteller aangesloten. 
Dit is in figuur 14 aangegeven; punt 1 is namelijk de 
bias-aansluiting. 

Tijdens het testen echter wordt ~e~ adres uit 4e adres
teller gecrelerd door via wisselsc9akelaars 6f een nivo 
-1,55 V 6f een positieve puls uit 4e generator toe te 

voeren. De standen van de schake.taars bepalen dan het 
adres~ De negaties zijn nu niet aanwezig. Daarom zijn 

gedurende de test de poorten ~ t/m A4 wêl van biaa
spanniDg voorzien,. 

Met de pulsgenerator wordt dus het bovengenoemde adres 
I 

gevormd via ,chakalaars. _Dezelfde puls wordt aan de teller 
(contact 114) toegeveerd. 

De uitgangsspanning van V.1 (contact 214) is beschouwd. 
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Bij aanbieden van het adreaoooo is de uitgangsspanning 
van V.l steedahoog 1 beha.lve tijdens het pulsinterva.l 
waarin de tell.er stand 0000 ·heeft,. 
Bij aanbieden van een ander adres verschijnt behalve deze 
"lange" puls nog een puls, gelijk aan de pulsduur .. 
De plaats van de&e laatste puls wordt bepaald door het 
aangeboden adres. 

De decoder is geprobeerd door de teller te sturen uit de 

pulsgenerator en de oscilloscoop te triggeren op de puls

generator. 

De uitgangsspanningen van de poorten D2 t/m E
9 

zijn puls
vormig met frequentie 1/16 x de pulsherhalingafrequentie 

en zijn in de volgorde D2-- E9 (zie fig. 14) telkeas 66n 
pulsinterval verschoven. 

6. Test kaart 1 .. (zie fig.l5) 
Het teaten van vergelijker V .. 2 (circuita B1 t/m s

5
) ia op 

analoge wijze uitgevoerd als de overeenkomstige test van 
kaart o. 

Poort 6 (circuits ~, B7 en c7) is geprobeerd door op de 
contacten 103 t/m 113 via wisselschakelaars het adres uit 
A.G. te imiteren. 

De poorten 4 en 5 (circuits D
3 

t/m D
5

, resp. ~ t/m E5) 
zijn op logica getest bij lopende teller en verwijderde 

poort 6e(circuit '7>· 
Poorten 10 en 11 (circuits A6 t/m E6 en A

9 
t/m E

9
) zijn 

eveneens op logica geprobeerd bij herhaald adres op con
tacten 103 t/m 113 en verwijderde poort l. (circuit A8). 

?. Teat kaart 5. 
Deze kaart is alleen op logica geprobeerd~ 

De geheugens V~G.l en V.G62 (circuits D1 t/m n8, resp. 
B1 t/m B8) worden ingeschreven door de adressen op con

tacten 103 t/m 110 en 211 t/m 221 als nivo• a aan te bieden 
via schakelaars~ De decoder 2 (circuits ~ t/m A8) is 
gelijktijdig gecontroleerd. 
Het resetten der flip-flops gebeurde door op punt 113 
even een hoog nivo te geven. 



8~Testen van de aoaplete achakeling. 

Via wi•selschakelaars, waarmee een puls of een nivo van 
-1,55 V~ aangeboden kan worden, wordt op de contacten 
103 t/m 113 van kaart het adres uit A.G. getmiteerd met 
een frequentie van ongeveer 15 MHz. 
Op dezelfde wijze wordt het adres uit de adresteller op 

contacten 103, 105, 107 en 109 van kaart 0 toegevoerd. 
De informatie uit de abonneegroepen wordt aangeboden in 

de vorm van nivo•• op contacten 103 t/m 110 van kaart 5~ 

Wanneer de schakeling gestart wordt door een resetpuls toe 

te voeren aan contact 104 van kaart 2 (ingang voor reset

puls uit de rekenmachine), blijft de schakeling lopen om

dat hij zelf nieuwe resetpulsen vormt, mits er geen oproep 
geplaatst wordt via de daarvoor aangebrachte schakelaars. 
De frequentie waarin de schakeling resetpulsen geeft fl_ordt 
bepaald door het inges~elde adres uit A.G~ 
Bestaat dit uit allemaal nullen, dan ·kan herhaald getest 
worden. De frequentie -.draagt dan ongeveer 4,5 kHz, wat 
overeenkomt met de som van testtijd en herhaalde testtijd, 

die ruim 200 ~sec$ bedraagt. 

Wanneer een der bits uit A.G6 een 1 is, dan kan niet her-
) 

haald getest wor4en en wordt de frequentie verdubbeld. 

Bij het plaateen van eenoproep wordt de rekenmachine-flip
flop hoog op zijn 1-uitgang en stopt de schakeling. 
Na verwijderen van de oproep en het geven van een resetpuls 
loopt de schakeling weer door8 

Wanneer een oproep geplaatst wordt op het adres dat voor 
A~G~ ingesteld is, dan stopt de schakeling niet. 



6. TABEL VAN SYMBOLEN* 

decoder, 1 uit zn. 

inverter, omzetting logische 1 in logische 0 
en omgekeerd .. 

eet-reset-flip-flop. 

trigger-fl1p-tlop~ 

tijdvertraging, tergrootte van ingeschreven 

waarde. 

differentiator. 

EN-poort .. 

OF-poort .. 

OF-poort, waarvan de NOR-uitgang gebrui~t wordt~ 

OF-poort, waarvan zowel OR- als NOR-uitgang 
gebruikt worden& 

NOR-poort. 

NOR-poort, waarvan de OR-uitgang gebruikt wordt. 

NOR-poort, waarvan zowel NOR- als OR-uitgang 
gebruikt worden. 



NOR-poort, gebruikt als inverter. 
Op OR-uitgang: ingangspuls (of nivo) 
op NOR-uitgang: inverse ingangspuls. 

Symbool voor verzameling van NOR-circuits, 
waarvan zowel de OR- als de NOR-uitgang 
gebruikt worden. 

EXCLUSIVE-OR-circuit8 
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DE EINDE ... GESPREK...DET.ECTIE IN DE t.d.m ..... CENTRAIE. 

INlEIDING. 

.. ... In aanvulling op het verslag: net si&naleren van op ... 

roepen in een t.d.m.-centrale~ volgt een beschrijving van een scha-

kelin& voor einde~esprek-detectie, 

Het einde van een gesprek wordt afgeleid uit de spraak-

informatie. Zoals bekend bestaat de spraakinformatie uit woorden van 

7 bit, waaraen een extra bit~ de scan ... bit, toegevoegd is. 

In feite geeft deze bit de lustoestand van de betrokken abonnee weer: 

scanbit 0 wil zeagen: er is een gesprek bezi~, 

scanbit l wil zessen~ er is geen gesprek bezig. 

Behs.lve als bewakingsbit heeft de scanbit ook noa een functie bij het 

s.ynchroniseren van abonneegroep en centrale. 

Dit is elders beschreven. 

In tegenstelling tot de oproepdetectie, die ~ebaseerd is 

op de besturing van d.e centrale, wordt de einde..oproep...detectie betrok .... 

ken uit het spraakgedeelte van de centrale, via genoemde scanbit. 

DE EINDE ... GESPREK ... D:m'ECTOR. 

wanneer op een of ander mment de scanbit l is, dan kan 

dit betekenen dat er een gesprek beëindigd is. 

Daartoe moet gelijktijdig naaegaan worden of er inderdaad een gesprek 

was in het bewuste kanaal, m.a.w. of op dat rooment de inhoud van het 

adres uit het adres ... geheugen A.G. ongelijk 0000000000 was. 

Aangezien er een constant tijdverschil bestaat (in de vorm van een aan

tal pulsen uit de centrale klok C.K~) tussen de besturingspulsen en de 



eigenlijke spraakinformatie, moet de informatie uit A.G. enkele 

klokpulsen vertraacd worden, teneinde deze informatie samen te laten 

vallen met de overeenkomstige scanbit. 

Dit gebeurt eenvoudig met een schuifregister gestuurd door C.K. 

Wanneer nu zowel een scanbit als de juiste informatie uit A.G. aan~ 

wezig zijn, kan dit betekenen dat het bewuste gesprek beeindigd is. 

Om te voorkomen dat een gesprek foutief als beeindigd wordt beschouwd, 

wordt gewacht tot de scanbit 4 maal achtereen 1 was. 

De detector wo rdt nu zo opgezet, dat slechts ~!n gesprek 

gelijktijdig behandeld wordt. Wanneer er een scanbit 1 verschijnt, 

mag de schakeling alleen het bewuste gesprek behandelen. 

De volgende scanbit van dit gesprek verschijnt na 100 psec. 

(de bemonsteringafrequentie is immers 10 kHz.), zodat de detect.or na 

4oo psec. pas definitief het gesprek als be!indigd beschouw~. 

Wanneer in alle 1024 kanalen dus gelijktijdig de gesprekken be!indigd 

worden, dan :!s de maximale wachttijd: 1024•4oo psec # o"4 sec. 

De opzet van de detector is in blokschema in figuur 1 aangegeven. 

In het schuifregister S.R. wordt de informatie uit A.G. over het juiste 

aantal klokpulsen vertraagd. 

Samen met de scanbit wordt de A.G .... puls in kast 2 verwerkt en doorgegeven 

naar kast 1. 

In het volgende 'WOrdt aangenomen dat scanbi.t en A.G.-puls gelijktijdig 

optreden. 

Kast 1 is een voJ.&orde ... schakeling die aan de volgende eisen moet voldoen. 

Wanneer er een scanbi.t komt moet kast 2 geblokkeerd worden voor scanbits 

die op andere gesprekken betrekking hebben. 

Dit gebeurt via uitgang Z1 van kast 1. 



Gelijktijdig wordt de stand van de kanaalteller K.T.(telt tot 1024) 

in het geheugen G opceslaien. 

Met de stand van de K.T. is het bewuste A.G.~es bekend1 omdat 

beide door C.K. gestuurd worden. 

Onder invloed van de Z1~puls kan kast 2 nu alleen een scanbit door-

le.ten wanneer vergelijker V een puls atceet·t, dus als inhoud K.T.~ 

inhoud G, Dit komt juist 1 maal per 100 psec. voor. 

Is na 100 psec. de scanbit atwezig1 dan vas de detectie foutief en 

wordt de schakeling gereset door uitpng z
3 

van kast L 

W.anneer kast 1 echter met intervallen van 100 psec. juist 4 scanbits 

ontvangen heett, geeft uitang Z2 een hoog nivo af. Dit wordt naar de 

rekenmachine gevoerd1 die een reset~uls geeft (via Z3) na overname 

van de inhoud van G. 

DE beschrijving van kast 1 is in de volgende toestand .. tabel weergeQ;even: 

toestand 

1 
2 
3 
4 
5 

Y1f'#l 

0 0 0 
0 0 1 
0 l 0 
0 1 1 
1 0 0 

Voor de uitgangen geldt dus: 

scanbit S 

001, zt 
010 
01.1 
100 

geen scanbit S 

zl ... s . Yl·Y2.y3 

z2 "" Y3 

z3" (y1.y2 + yl.y2 + Y1·Y2).s ~ (yl + y2).s 

De schakelL~ wordt gerealiseerd met 3 f1ip~f1ops. 

De y~tabellen hiervoor zijn~ 

F.F.1 
00 01 11 10 

5 1 1 1 0 -
5· 

00 01 11 10 
0 0 0 0 



F.F.2 
yly2 

y3 00 01 ~1 10 
yly2 

y3 00 01 11 

S: 0 0 ~ 0 1 6: 0 0 0 0 
1 1 

F-F.3 
y1y2 

y3 00 01 11 10 
y1y2 

y3 00 01 11 

S: 0 0 0 1 0 5: 0 c 0 0 

1 1 

Voor een uitvoering met ri;ger~flip-flops gelden de trigger~condities~ 

T ""! S 
1 

T2 ""' S.yl 

T3 "" 5 ·Y1·Y2 

10 

0 

10 

0 

Aan&ezien de veranderingen ten gevolge van S-pulsen reeds verzorsd wordt 

door de reset~uitgang z
3

, zijn deze niet apart opgenomen. 

Voor kast 2 zijn slechts 2 toestanden '1'10dig. 

In toestandl: alle scanbits worden naar kast 1 ge110erd. 

in toestand2: alleen de scanbits behorend àij het adres in G mogen door~ 

gelaten worden. 

Dit kan bereikt worden met 1 f11pyf1op, gestuurd door z1 en z3 van kast 1 

en 2 poorten, behorend bij de t~estanden van de flip~flop. 

Via de vergelijker wordt in toestand 2 de juiste scanbit doorgelaten. 

In kast 2 wordt met behulp van de uitgang van de vergelijker ook een 

puls S gecreëerd. 

Het geheugen G wordt uit~evoerd als flip-tlop-ceheugen. 

De vergelijker met pulsen afgeven i.ndien de overeenkomstige plaatsen 

van K.T. en G gelijke inhouden hebben. De functie-tabel is dus: 

A 
0 
0 
1 
1 

B 
0 
1 
0 
1 

V 
1 
0 
0 
1 

V :::~~ A.B. + A.B 



.Aansezien MECL-lo&ica aebru1kt wordt, met de tunetie V aevormd 

-worden: V m A~B + A.B,.. Ä.B • A4B "'' (A+ B)~(Ä + B) "'A.B + A.B 

De informatie uit A.G. hoeft sleehts 6ên bit te zijn: 

1 indien ergeen vrij kanaal was" ot 0 indien er wel een vrij ksnaal. was* 

Omdat in de mmentele opzet in de abonneematrices slechts 24 kolOIDDen 

aebruikt vorden, die met 5 bit geselecteerd worden" door bit 6 t/m 10 

van A~G~, is bet voldoende bit 6 en 1 ven A.,.G. te beschot.."W'en. 

Tijdens een gesprek is tenminste êên van deze bits een 1, zoals meteen 

volgt uit een code~tabel. 

In tiguur 2 is de schakeling volgens bovenstaande omschrijving 

getekend. 

De detector 1 s uitgevoerd met MECL--logiea" en ondergE-braebt op 2 

&rote kaarten4 De volledige schemaê en de overzichten van de indelingen 

er kaarten zijn in de figuren 3,4,5 en 6 vermeld. 

Verbindingen tussen de kaarten: 
Kl/102owK2/121 
Ja/222-K2/206 
Ja/223-K2/203 

Informatie in... en uitvoer: 
K2/204 
K2/205 
K2/120 
K2/119 
K2/ll3 
K2/l03 .... K2/10~-

Kl/103-Kl/2:>1 
K1/202 ... Kl./223 

sienalering rekenmachine, 
reset van rekenmachine" 
invoer scanbit" 
invoer inverse scanbit1 

centrale klok 10,24 MHz." 
bit 6 en 7 A.G., 

toestand K.T~" 
uitvoer inhoud G. 

EINDHOVEN, 31 ... 3 ... 1966. 

~ c;v== 
A.A.J.M. van Heek. 
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