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In opdracht van Prof•ir A• Heetman, en ondar supervisie van m1Jn
coach ir J• Hoogeveen, heb ik tijdens mijn afstudeerperiode
gewerkt aan het ontwerp en de bouw van een centrale-simulator
voor een time-division-multiplex telefoonsysteem•
De bedoeling van deze cs is, om zonder dat over een echte
TDM-centrale teschikt kan warden, toch de TDM-abonneegroep
getest kan wcrden die op dit ogenblik door verschillende
afstudeerders in gedeelten gebouwd wordt, en waaraan nog verder
geb~uwd zal warden in de toekomst•
Een nauwkeurige beschrijving van de centrale-simulator wordt
gegeven in dit verslag•
Verder is hierin beschreven het ontwerp van de besturing van
de voornoemde abonneegroep, welke overigens grate gelijkenis
vertoont met het schema van de CS•
Helaas ben ik aan de bouw van dit deel niet me8r toegekomen,
zodat ik dit moet overlaten aan een eventuele opvolger•
Deze heeft daarbij in ieder geval wel de beschikking over een
geheel voltooide centrale-simulator, die uiteindelijk geheel
naar wens bleek te functioneren•
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Evenals in het conventionele telaf oonsysteam onderscheiden we
in het time-division-multiplexsysteem abonneegroepen met maxirnaal circa 1000 aangesloten abonnees (of minder, afhankelijk
van de hoeveelheid telefoonverkeer), die met een beperkt aantal
kanalen verbonden zijn met de centrale, die op zijn beurt weer
met andere centrales verbonden kan zijn•
De verbinding van abonneegroep naar centrale loopt bij bet
TDM-systeem via een heengaande en een teruggaande lijn,
en de separatie van de kanalen ligt in het tijddomein•
In principe werkt dit als volgt: de binnenkoIDende signalen
rf ;,,
warden op vaste tijden gesampled•
Eij een sampletijd t en een samplepeiode T kunnen op deze
wijze T/t kanalen quasi-tegelijkertijd warden overgebracht op
een lijn, namelijk door de samples van elk kanaal om de beurt
te verzenden• De plaats in de rij samples bepaalt, bij welk
kanaal de samrle heart•
Aan het eind van de lijn wordt de sample doorgestuurd naar
de abonnee die op dat kanaal is aangesloten•
1

De samplingstheorie leert ons, dat we vervormingsvrij een
signaal kunnen cversturen als we monsters nernen van het signaal
met het dubbele van de hoogste freguentie die in het signaal
kan voorkomen, mits we uiteindelijk alle hogere harmonischen
eruit filteren•
De hoogst door te laten freguentie is bij de telefonie 3,8 kHz•
Er wordt gesampled met 8 kHz•
De achtereenvclgende transformaties die het signaal ondergaat
zijn: A/ Dear een laagdoorlaatfiltar dat all~s boven 4 kHz
niet meer doorlaat•
B/ Samflen met 8 kHz•
C/ Op zijn beurt verzenden van de sample over de lijn•
D/ De sample via een sample-hold-circuit weer door '"'d ,,,,~.
eenzelfde laagdoorlaatfiltar sturan naar de
ontvangende abonnee•
Via een aparte teruggaande lijn ondergaat bet teruggaande
signaal precies dezelfde bewerkingen•
In ons systeem hetben we een sample-periode T= 128 microsec
en een sample-tijd van t= 2 microsec •
We hebben dus 64 kanalen beschikbaar•

In het TDM-systeem moet een abonne~ uit abonneaqroep A
kunnen spreken met iemand uit een andere abonneegroep B•
Via het eerste vrije kanaal wordt A met de centrale verbonden,
maar het gesprek gaat dan van de centrale naar B via een
willekeurig, dus meestal een ander kanaal•
Cmdat bet kanaalnummer bepaald wordt door de volgorde,
moet de sample dus enige tijd onthouden warden tot de goede
kanaaltijd voorkomt•
Het feit dat dit analoog wat moeilijk is uit te voeren is een
van de redenen dat we TDM met puls-code-modulatie toepassen•

?
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Daarbij wordt in de abonneegroep een sample omgecodeerd in een
binair woord, dat in de kanaaltijd van 2 microsec se-rieel wordt
uitgesenJven naar de centrale•
'·
,.r
"'Deze woorden zijn gemakkelijk in een binair geheugen te plaatsen
(het zgn Sfraakgeheugen, dat zich in de centrale bevindt)•
Eovendien kan ook op lange afstanden vervormingsvrije overdracht
plaats vinden, deer regeneratie van de bits•
Verder schept dit systeem oak prettige faciliteiten voor het
steeds grater wordende aantal data-abonnees•
De uitgaande samples van de spraakabonnees warden aangeboden
aan een bij de AG behorende analoog-digitaal-converter,
die iedere 2 micrcsec parallel ean nieuw woord kan afgeven
van 7 bit (inclusief de tekenbit) •
De guantiseringsruis is dan zeer acceptabel, temeer omdat
logarithmische conversie wordt toegepast, zodat zwakkere
signalen atscluut gerekend een grotere nauwkeurigheid hebben•
Het in de AG tinn€nkomende woord wordt met een digitaalanaloog-converter weer omgevormd tot de oorspronkelijke sample,
die dan op de go€de atonnee~p wordt aangesloten•
Het selectiemechanisme zorgt ervoor dat de goede abonnee op het
goede kanaal (dus op het goede ogenblik) wordt geselecteerd•
Er zijn 64 kanalen, en maximaal 1024 abonnees•
De besturing van de selectie geschiedt door het adresgeheugen,
dat 64 woorden bevat, die cyclisch aan het SM warden aangeboden•
Het AG bevat de adressen van de abonnees die zijn aangesloten
op kanaal 1, kanaal 2, enzovoort, tot en met kanaal 63•
Het eerste kanaal {kan 0) is g€reserveerd voor besturing•
De abonnee die voor een kanaal wordt geselecteerd krijgt binnen
een kanaaltijd een sample aangeboden aan een sample-hold-circuit,
terwijl binnen diezelfde kanaaltijd het uitgaande signaal worJt
gesampled•
De nummering van het ingaande en uitgaande kanaal, dat aan
een bepaalde abonnee is toegewezen, is gelijk•
Vanwege het tijdverlies tussen het binnenkomen van een woord
in de AG, tran~formeren met een DAC, doorgeven aan de abonnee
en tegelijk samplen van die abonnee, transformeren met een
ADC en serieel uitschuiven van het woord, is het door de AG
uitgezonden woord een paar kanaaltijden verschoven ten~pzichte
van het bijbehorende binnenkomende woord•
Opgemerkt dient nog te worden dat de woorden niet 7 bit
bevatten maar nog enkele meer, o•a•;Een besturingsbit en een
parity-bit•
· 11 -''-1-··ir·"-V
Terwille van de data-abonnees is het totale aantal bits van
een kanaaltijd or 12 gebracht• Deze data-abonnees versturen
geen gecodeerde samples, maar 12'-bits woorden, die buiten de
ADC om iedere 128 microsec direct verstuurd kunnen worden•
f(',
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We zien in het TtM-datasignaal nu het volgende patroon:
'2.;f" ~f

k1u.l 10 •z.
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Iedere 2 microsec passeert een woord van 12 bit•
Voor iedere tit hebben we dus 166 nanoseconde•
Het volgende woord van hetzelf de kanaal volgt 64 kanaaltijden
later, dus na 128 microsec•
De laatste bit van elk woord is een besturingsbit, die altijd
1 is• Een uitzondering hierop vormt kanaal O, dat een speciale
functie heeft• Hierover kunnen besturingswooraen verzonden
worden, zoals woorden van de oproepdetectie die de centrale
doorgeven welke atonnee een gesprek wil beginnen met welke
andere abonnee•
Een andere belangrijke functie van kanaal 0 is, om bij het
niet aanwezig zijn van een te verzenden besturingswoord
het synchronisatieteken (12 maal 0) uit te zenden•
Als dit woora geconstateerd wordt moeten de tellers in de
goede stand staan•
Cok vanaf de centrale kunnen besturingswoorden verzonden
warden in kanaal O voor wijziging van de verbindingen•
In beide gevallen komt zo een wijziging neer op een verandering van de inhoud van het adresgeheugen•
Verder dient nog vermeld dat in de niet gebruikte kanalen
het teken "vrij kanaal" (100000000001) wordt uitgezonden•
Het datasignaal wordt uiteindelijk verzonden na een modulo-2transf ormatie•
(

De afstudeercfdracht was tweeledig:
1/ Een gedeelte testond uit bet ontwerpen van de besturing
van de abonneegroep• De taken van deze besturing zijn:
A/ regenereren van data en klok•
E/ detecteren van synchronisatie (12 maal 0) en genereren
van synchronisatie-check•
C/ overdracht van informatie aan DAC en data-abonnees•
D/ opnemen van informatie van ADC en data-abonnees•
E/ moduleren en verzenden van deze informatie•
2/ Het tweede deel bestond uit het ontwerpen van een centralesimulator • Deze mcest de volgende f uncties kunnen verrichten:
A/ genereren van data en klok• De data is:
1/ de code "vrij kanaal" op alle niet gebruikte kanalen•
2/ een te kiezen woord in een te kiezen kanaal•
3/ ~synchronisatie in kanaal O•
4/ een te kiezen woord in kanaal O•
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E/ het ontvangen en weergeven van data• De data is:
1/ data op kanaal 0 1 anders dan synchronisatie•
21 data op een te kiezen kanaal, anders dan "vrij kanaal"•
De centrale-simulator heef t tot taak, de abonneegroep (of een
gedeelte daarvan) te kunnen testen 1 zonder dat een echte TDMcentrale voorhanden is• Een nadere omschrijving is gegeven
verderop in dit verslag•
We kunnen in ieder van deze twee gedeelten nog eens twee
aparte delen cnderscheiden, namelijk:
een atonneegroep-inputdeel,
een atonneegroep-outputdeel,
een centrale-simulator-inputdeel en
een centrale-simulator-outputdeel•

r---------,

I
I
r---------,
f CS-Jutputf
I
I
IL _________ JJ---------->---------fI A3-input II
L _________ J

r---------,

I
I
I
1----------<---------JAG-outputt
JCS-input
II
IL _________ JI
I

L---------J
:i'oals ook schematisch is aangeduid, ziJn de :s-input en
-output wel samen in een kast gebouwd, maar voor de rest
volkomen gescheiden• Zij kunnen dan ook geheel los van elkaar
gebruikt worden•
De AG-input en -output zijn meer geintegreerd (oa dezelfde
klok en dezelfde tellers)•
Zijn de AG en de CS or elkaar aangesloten, dan gebeurt
achtereenvolgens het volgende:
A/ De centrale-simulator wekt een TDM-signaal op met een
fre1uentie die bepaala wordt door een vrij lopende klok, en
waarbij de te verzenden woorden met schakelaars gekozen
kunnen worden•
B/ De AG-inf ut regenereert een klok op dit gesimuleerde
TDM-signaal, en moet bet datasignaal interpreteren,
bijvoorbeeld doorzenden naar abonnees, reageren op besturingswoorden•
C/ De AG-outfut stuurt bijvoorbeeld in kanaal x een woord dat
kan afhangen van de output van de ADC of van Je inhoud van
het schuifregister van een data-abonnee•
Voor het tonen van deze woorden dient:
D/ de CS-infut, welke evenals de AG-input opnieuw een kloksignaal regenereert op het binnenkomend datasigndal, en de
binnenkomende voorden laat zien op een lampjespaneel•
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Na een orientatie op bet gebied van TDM-systemen in het
algemeen en wat direct de afstudeeropdracht betreft in het
bijzonder, kwam ik tot de vol~ende conclusies:
A/ De taak van het door mij te bouwen deel van de abonneegroep
was wel bekend, maar er waren nog een aantal onbekende aspecten,
met name wat betreft de onderlinge timing van de diverse
gebeurtenissen, zoals bet aanbieden aan de DAC en ontvangen
van de ADC van ruls-code-woorden•
B/ De centrale-simulator en mijn dee! van de abonneegroep
vertonen een great aantal overcenkomsten, zelfs delen die
exact hetzelfde zijn, met name bij de input-delen
(zeals: schakeling voor het regenereren van de klok,
constateren van een synchronisatiefout,
bitteller en kanaalteller, inputschuifregister)
C/ De taak van de centrale-simulator is duidelijk omschreven
en precies bekend• Bovendien kan de CS zichzelf testen
als we eenvoudig de output op de input aansluiten•
Het lag dus voor de hand, eerst de CS volledig te ontwerpen,
te bouwen en te testen, en met de hierbij opgedane ervaring
daarna pas aan het ontwerp van de AG te beginnen•
Dit is dan ook geteurd; de CS is gebruiksgereed•
Wat betreft de AG: daarrnee ben ik niet verder gekomen dan bet
ontwerp, plus een serie aanbevelingen wat betreft het aanpassen
van de timing van het systeem•
Tijd voor bouwen en testen was er niet meer, en dit leek
bovendien niet zo zinvol; wat betreft mezelf omdat dit voor een
grcot deel een herhaling zou betekenen van het bouwen en testen
van de sterk hierop lijkende centrale-simulator, en wat betreft
mijn eventuele Ofvolgers betreft omdat die dan waarschijnlijk
dan toch diverse delen zouden moeten wijzigen•
Alleen een andere timing houdt al in dat een groot deel van
de bedrading anders moet lopen•
In dit verslag is eerst begonnen met de beschrijving van de
centrale-simulator• Bij de daaropvolgende beschrijving van de
abonneegroep wordt verwezen naar die van de CS voor wat
betref t de overeenstemmende schakelingen•
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Teneinde niet alleen mezelf, maar ook andere afstudeerders in
de jelegenheid te stel1en de gebouwde schakelingen te testen,
dienen we de beschikking te hebben over een op de abonneegroep
aan te sluiten centrale, of, gezien het voorlopig ontbreken
hiervan, een centralesimulator•
AlvJrens met het ontwerp begonnen werd, is een aantal eisen
opgesteld waaraan de centralesimulator moet voldoen•
We onderscheiden twee afzonderlijke delen: bet outputdeel en
het inputdeel•

Dit deel heeft tot taak een TDM-signaal op te wekken, bestemd
voor de abonneegroep•
Norma 1 it er bes ta at ait ui t: 12 xO in kanaal 0 (synchronisatie)
en het teken 100000000001 (vrij kanaal) in de andere kanalen•
Of het kastje van de centrale-simulator bevinden zich
twee groeren van twaalf schakelaars, respectievelijk voor het
instellen van een willekeurig woord voor kanaal 0,
dan wel voor kanaal x•
De x, het nummer van het te kiezen kanaal, moet van tevoren
warden ingesteld met de zes hiervoor bestemde schakelaars•
Door middel van een druk op een knop kunnen we het woord voor
kanaal 0 eenmalig uitzenden in plaats van de twaalf nullen•
Evenzo is er wen drukknop om eenmalig het woord voor kanaal x
uit te zenden~n plaats van de code "vrij kanaal"•
Dovendien is er een tuimelschakelaar waarmee het ingestelde
woord telkens opnieuw in kanaal x kan warden uitgezonden•
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Bet output-deel heeft een vrij lopende klok van ongeveer 6 Mc•
Dit is ook de fre1uentie waarmee de bits van het TDM-signaal
el kaa r opvolge n •
De bits zijn gegroepeerd tot woorden van twaalf bit•
Teneinde bij te houden welke bit aan de beurt is, is een
twaalf-deler nodig: de bitteller•
Een van de taken van deze bitteller is om de multiplexers
te sturen, zcdat de schakelaarstanden om de beurt worden uitgel~zen• Aan de uitgang van de multiplexer verschijnt dan
serieel het ingestelde woord 0 respectievelijk woord x,
met de goede tit op het goede moment•
Een andere taak van de bitteller is, om via een uitcodering
het woord met de code "vrij kanaal" te genereren, wat betekent
dat bit 0 een 1 is, bit 1 t/m 10 e2n 0, en bit 11 weer een 1•
Verder moet de bitteller ervoor zorgen dat per twaalf klokpu lsen de kanaalteller een stand wordt opgehoogd, en wel op
het m~ment dat de titteller in de nulstand springt•
(in werkelijkheid een bittijd eerder; zie detailomschrijving)
Deze kanaalteller, een 64-deler, is noodzakelijk om te weten
bij velk kanaal een bepaald woord behoort•
Uit de kanaalteller wordt de stand "kanaal 0" uityecodeerd,
voor het sturen van de schakeling die het TDM-signaal moet
samenstellen• Eovendien wordt ae stand van de kanaalteller
voortdurend vergeleken met de standen van de zes selectieschakelaars vaarmee x is ingesteld•
Komt de stand van de kanaalteller hiermee overeen, dan komt
signaal 11 kanaal x" op•
De samenstel-schakeling bepaalt, welk van de signalen wordt
uitJezonden•
Normaliter wordt het uitgecodeerde signaal "code vrij kanaal"
doorge~onden, althans in kanaal 1 t/m 63•
In kanaal 0 wordt (gestuurd door de uitcoderin1 van de kanaalteller) gedurende alle twaalf bitperioden bet niveau 0
doorgezonden•
Willen we nu in een bepaald kanaal een ander woord uitzenden
dan de hiervcor vernoernd~, dan moeten we voor kanaal 0 drukken
op de knop rFO• ran zorgt een hierop aangesloten schakeling
ervoor, dat in het eerstvolgende kanaal 0 niet het 0-niveau,
maar multiplexer 0 die bet ingestelde woord doorgeeft, door de
signaal-samensteller wordt il..it'geselecteerd•
In kanaal x kan hetzelf de gebeuren met drukknop DRX•
Met een extra schakelaar is bet ook mogelijk om ervoor te
zorgen flat telkens opnieuw de multiplexer X in kanaal X
) wordt <uitX]eselecteerd•
Het rDM-signaal is nu klaar, en moet nu alleen nog
gemoduleerd warden• Deze modulatie bestaat alleen uit het
omv3rmen van een tit tot een dubbelpuls {hoog-laag, resp
laag-hoog), zodat het gelijkspanningsniveau constant blijft,
en bij het input-deel een goed klok-signaal te regenereren is•

·~deler 2.
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Deze bestaat uit een zeer stabiele kristalgestuurde oscillator
(met oven) van het merk "Stabilix", die een freguentie geeft
van 47,81460 Mc•
Deze f requentie gaat door een 8-deler zodat de uiteindelijke
klokfrequentie 5,976825 Mc tedraagt•
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Oorspronkelijk was het de bedoeling, als bitteller (evenals in
de abonnee-groep en de CS-input) een 6-bi ts schuif register
met omgekeerde terugkoppeling te gebruiken•
Deze is coherent en univariant, en elke bit afzonderlijk is
eenvoudig uit te coderen•
Hiervan is afgezien omdat de multiplexers (1 uit 16) vier
selectie-inputs hebben; daarom is een teller met vier flipflops gebruikt• Deze is coherent maar niet univariant•
Dit is geen bezwaar omdat de output van de multiplexers door

It
een f lir-£lcf van alle ongerechtigheden wordt gezuiverd•
Van de 16 mogelijkheden moeten er 4 vervallen•
re 12 wel voorkomende toestanden zijn achtereenvolgens:
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te niet getruikte toestanden ziJn die, waarbij ff B en C
respectievelijk 0 en 1 zijn• Orn te voorkomen dat bij het
inschakelen, of door een storing, de teller in een van deze
toestanden komt en daar dan in blijf t staan, is de poort
"RESNAND" met de reset-ingang van ff c verbonden•
Ingaand signaal van de bitteller is alleen de KLOK•
Uitgaand zijn de outputs van de flip-flops (voor de multiplexers)
en een uitcodering van de code "vrij kanaal" en van bit 10
(voor de kanaal-teller) •
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Dit is een ccherente 64-deler• Van links naar rechts:
minst significante bit t/m meest significante bit•
De FFs (FG020) schakelen op ae positieve flank; daarom is de
geinverteerde klck (NONKLOK) gebruikt•
N•E• De K-inputs werken inverterend!
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Met behulp van de P-inputs wordt ervoor gezorgd dat alleen naar
de volgende kanaalstand wordt geschakeld als in de vorige
bitperiode de stand "tit 10" werd uitgecodeerd•
De kanaalteller srringt dus in de volgende stand als de bitteller in de stand "tit 11" springt• (laatste stand)•
Dit zou een bitperiode te vroeg zijn, maar dit is gedaan omdat
de ui tcodering (met de l:ijbehorende flip-flops) ook weer een
bittijd vertraging heeft•
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Kanaal O wordt (geinverteerd) uitgecodeerd met de inverse
FF-outputs van de kanaalteller aan een NAND-poort•
Ook kanaal 32 wordt uitJecodeerd (MSB niet geinverteerd)•
?'Met EXCLUSIVECRs warden de standen van de selectie-schakelaars
vergeleken met de inverse outputs van de FFs•
Uitcodering van X vindt alleen plaats wanneer bet signaal
"LOAD X" hccg is• (in het andere geval wordt ook in kan X de
code "vrij kanaal" uitgezonden) •
De extra f lifflofs van kan 0 en X maken de uitcodering "schoon"
i•v•m• Het niet univariant zijn van de kanaalteller,en zorgen
ervoor, vooral bij kanaal X, dat er niet teveel propagationdelays opgehoopt worden binnen een bittijd•
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Aan de s~l~ctie-in~uts van beide multiplexers ~angep'we de outputs van de bittellers,
en wel PF A aan input A (minst signif icante
bit), B aan B, C aan C en D aan D•
Uit de achtereenvolgende standen van
de bitteller (zie omschrijving bitteller)
kunnen we opmaken wat er aan de achtereenvolgende inputs van de multiplexers moet
hangen:
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moeten deze geinverteerd op de multiplexers warden aangeslotcn•
Het signaalselectiesysteem werkt als volgt:
Normaliter zijn ae strobe-inputs van de multiplexers hoog,
zodat ook de outputs hiervan steeds hoog zijn•
Normaliter is ook "NONKAN X" voortdurend hoog, omdat de
"LOAD"-input van de x-selectienandpoort laag is•
Eehalve in kanaal 0 is "NONKAN 0" ook hoog, zodat in kanaal
1 t/m 63 via de nands ,J.. e_n J3) de uitgecodeerde "vrij kanaal"code aan de output van de D-flipflop verschijnt•
In kanaal 0 is "NONKAN 0" steeds laag, dus de nandpoort A steeds
hoog, dus de output van de D-flipflop steeds laag•
Zo ontstaat bet synchronisatieteken•
Dan beschouwen we nu de situatie dat een tevoren ingesteld woord
word uitgezonden• Allereerst voor kanaal O•
De output van nand A is bier steeds hoog•
Voor het eenwalig uitzenden moeten we ervoor zorgen dat de
strobe-input van MULT 0 precies gedurende een kanaal 0-periode
laag is• De MULT 0-output wordt dan geinverteerd door de Dflipflor overgenomen•
Dan nu vcor kanaal X•
Hier rnoet vanzelfsprekend precies gedurende een kanaal X-periode
de strobe-inrut van multiplexer "MOLT X" laag zijn; dit is het
signaal "NCNKAN X", dat oak op nand A is aangesloten om in die
pario<le de cutrut hiervan hoog te houden• (zoals in kanaal 0
door "NONKAN 0" geteurt)•
Zoals rc2ds vermeld is het met een extra schakelaar ook mogelijk
om in elke kanaal X-periode telkens cpnieuw bet ingestelde
woord uit te zenden•
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Er blijkt neg cen behoorlijk uitgebreide schakeling nodig te
zi]n om er zorg voor te dragen dat het ingestelde woord na een
druk or de kncr rrecies een keer geheel wordt uitgezonden•
Beschouwen we de schakeling voor woord O, dan zien we een
drukknop D~O -~et een set-reset-flipflop van 2 nandpoorten,
om het bounce-effect te voorkomen•
rrukken we op de knop, dan warden de teide reset-inputs van
ff A en E teiden laag• Laten we oe knop weer las, dan warden
zij weer hoog• re teide FFs staan dan in eerste instantie nog
in de nul-stand• De J-input van FF B is dan nul, dus hoewel
de klok op teide flipflops is aangesloten, blijft deze voorlopig
or nul•
Daaruit volgt, dat de eerste teer dat NONKAN 32 laag wordt
(n•l• Als de kanaalteller in de stand 32 gaat), de J-input van
FF A hoog wordt en FF A naar 1 gaat•
) 1 ,, _, - 7
Na kanaal 32 warden J en K weer beiden nul•
De eerste keer daarna, dat NONKAN 0 laag wordt, n•l•:rn tan 0,
wordt de J van FF B hoog en gaat deze in de stand 1 en blijft
daar dan verder in {tot de volgende druk op de knop) •
Bij het volgende kanaal 32 wordt nu de K-input van FF A hoog,
en gaat FF A weer terug in de nulstand, om daar eveneens verder
in t<~ blijven•
Uiteindelijk is dus FF A bij kanaal 32 hoog geworden, en bij
het volgende kanaal 32 weer omlaag gegaan•
taartussen ligt precies een kanaal O•
Door dit signaal samen met "KA~ 0" op een nandpoort te zetten
krijgen we het gewenste signaal voor multiplexer O•
Tot aan ae output van FF A is de schakeling voor woord x nagenoeg
hetzelfde, met dien verstande dat "NONKAN 0" en "NONKAN 32"
cmgewisseld zijn• Dadrdoor komt FF A in kanaal 0 op, en gaat in
bet volgende kanaal weer terug•
Deze output (het signaal "LOAD X") wordt aan3asloten op de
x-selectienand, zodat in dit geval gedurende een kanaaltijd

I~
"KAN X" opkoret (NONKAN X afvalt) zodat woord x eenmalig
wordt uitgezonden•
Met een extra schakelaar op de preset-ingang van FF A kan
"LOAD X" ccntinu hcog warden gehouden, zodat,woord x in
elk kanaal x wordt uitgezonden•

De modulatie geschiedt zodanig, dat de afzonderlijke bits
warden omgevorma tot ecn doublet of dubbelpuls•
Als een bit hoog is~ wordt uitgezonden:
50~ van de tijd hoog, en daarna 503 van de tijd laag•
Als een bit laag is, wordt eerst laag en dan hoog uitgezonden•

Door de drie nandpoorten worden de doubletten gevormd,
en de ongerechtigheden tengevolge van de verschillende
schakeltijden verdwijnen dank zij de D-flipflop, die een
(vertraagde) klckfreguentie krijgt die het dubbele is van de
ye~one klokfrequentie•
Zes high-sreed inverters sturen samen (parallel) bet
gemoduleerde signaal naar buiten met een coaxkabel•
(Ir,,"
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Di t deel heeft de t~-~Q_,m het door de abonneegroep opgewekte
TDM-signaal te~trafel~D en de informatio weer te geven•
we hebben op bet kaslJe twee rijen van twaalf lami::jes die
respectievelijk vcorstellen:
A• Het laatste tinnengekomen woord in kanaal 0 dat
ongelijk was aan twaalf maal 0 (bet synchronisatieteken)
B• Het laatste tinnengekornen woord in kanaal x (niet 0)
dat cn9elijk is aan 100000000001 (de code "vrij kanaal")
Voor de selectie van x getruiken we dezelfde schakelaars
als voor het cutrut-deel•
Tenslotte hetten we een lampje met resetknopje voor de
synchronisatie-check•
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Het binnenkomende gemoduleerde TDM-signaal wordt allereerst
gebruikt om een klok~ignaal mee te synchroniseren•
Het wordt daarna geq'emoduleerd, en in een schuifregister geschoven•
Hieraan hangen o•a•ITwee uitcoderingen die een signaal geven
als in het SR de code "synchronisatie", respectievelijk
de code "vrij kanaal" staat•
Teneinde de binnenkomende informatie te kunnen interpreteren
moet ook in bet input-deel een bitteller en een kanaalteller
warden bijgehouden•
Cp het moment dat 12 maal 0 in het schuifregister geconstateerd
wordt, contrcleren we of de bitteller en de kanaalteller
beiden in de nulstand staan• Blijkt dit niet het geval te zijn,
dan worden de tellers door de "synchronisatie-check" gereset
en gaat tevens een lampje branden totdat op een bijbehorend
knopje is gedrukt•
/--~
Aan het input-schuifregister(hang~n 1 tevens parallel twee buffers,
met daaraan weer twee maal twaalf lampjes•
Wanneer de tellers in de nulstand komen, en er staat in het
schuifregister Of dat moment een woord, ongelijk aan twaalf
maal nul (hetgeen blijkt uit de uitcodering),dan is dit een
besturingswccrd, wat we dus willen opnemen in de buffer "woord 0"•
Deze buffer krijgt dan ook een stuursignaal om dit woord
parallel over te nemen uit het schuifregister•
Het7.elfde geldt voor een woord in het ingestelde kanaal x,
dat blijkens de uitcodering ongelijk is aan de code "vrij kanaal"•
In dat geval krijgt de buffer "woord x" een signaal om het
woord uit het SR over te nemen•
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Na twee poorten om de puls te herstellen wordt het data-inputsignaal toegevoerd aan de twee inputs van een exclusivcor,
maar een van de twee met een vertra9ende RC-schakeling•
Cmdat de inf uts van de exclusi~ or normaliter gelijk zijn
<
is de output hiervan nul, behalve direct na een flank (positief
zowel als negatief) waar deze een positief prikje vertoont•
Wanneer we het datasignaal bekijken, dan zi~n we dat halverwege
een doublet altijd een flank voorkomt, en bij de overgang
naar een volgende bit soms wel en soms niGt; we zien wel een
flank als de volgende tit gelijk is en geen flank als de
volgende bit ongelijk is aan de voorgaande bit•
Van deze eigenschap maken we gebruik: de prikjes van de
exclusiveor: stur:en we naar een ,hon-retriggable monowip9
Deze is zo geschakeld dat hij, iolang hij in de stand 1
staat, zijn eigen input-pulsen maskeert•
Verder is de ingestelde outputpuls zo lang, dat hij nog net
de puls maskeert, die een halve bittijd later al of niet komt•
Wanneer nu het input-signaal wordt aangeschakeld kan het zijn
dat de monowip start op het pulsje van de bitovergang,
en vervolgens het pulsje van halverwege h3t doublet maskeert•
Eij de eerste de teste keer dat een 1-0 of 0-1 overgang
optreedt start de moncwip op de puls van halverwege het doublet
en blijft dat dan verder consequent doen omdat deze puls
iedere bitperiode terugkeert•
Het signaal van de monowip loopt dan steeds op dezelfde manier
in fase met het datasignaal en is dus geschikt om de klok
mee te synchroniseren•
De pulsverhouding van dit signaal is wel niet precies 503/50%,
maar dit is geen bezwaar•
Experimenteel is nag gevonden dat twee extra poorten nodig
waren als vertraging om betrouwbaar de informatie over te
nemen van de tweede helft van het doublet, zodat de D-flipflop
de informatie geinverteerd binnenkrijgt en zo oak doorstuurt
naar bet schuifregister•

Het schema van de gesynchroniseerde klok was reeds bekend•
te werking terust hierop, dat de ~ase van de oscillatorspanning
worc1t vergeleken met de fase van dtd ~Jlmet een zgn
fase-locked loop• tit signaal gaat w~~r~~--integra tor die
dan het kristal bijstuurt•
Cmdat de hoge freguentie het precies in fase lopen bemoeilijkt
(40 nanoseconde tijdverschuiving betekent al 90 graden
fase-verschil) is het een dwingende eis, dat zowel de frequentie
van het binnenkomende signaal (en dus de klok van de schakeling
waar dat signaal vandaan komt), als de oscillator die bier
beschreven wcrdt, beide zeer stabiel zijn, en omdat het bijsturen
van het kristal slechts in een klein frequentiegebied mogelijk
is, moeten eek de freguenties naganoeg overeenstemmen•
r:e oscillator wordt door een kristal gestuurd, dat met een
thermostaat Cf ccnstante temperatuur wordt gehouden•
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Evenals in de abcnneegroep is als 12-deler (bitteller)
een schuifregister (6 flipflops F7476} met omgekeerde terugkofpel ing gebruikt• Deze teller is coherent en univariant•
Ce achtereenvolgende toestanden van de flipflops zijn:
!ll£f12fl_~1Q_~11_Q!1_Q1l_BT~_212

bit O:
bit 1 :
bit 2!
bit 3:
bit 4:
bit 5:
bit 6:
bit 7:
bit 8:
bit 9:
bit10:
bit11:

0

()

0

1
1

0

0

1

0

1
1

1

1
1

1
1

1
1

1

1

1

0

1

0

0
0
0
0

1
1

0
0

0

0

0
0

0
0
0
0

1
1
1
1

1
1
0

0

0
0
0

0
0

0

0
0

0

1

0

0

1

1

1

1

1

1

1
1
0

1
1
1

de toestanden tit 0 en bit11 ZlJD uitgecodeerd met respectievelijk
TELNOR3 en TELNORO• Vear het checken van de nulstand door
TELNUL (zie sync-check) warden de inverted outputs van BTO en
RTS genomen, waarmee de propagation delay van TELNOR3 omzeild
word t •
Via een ingaande lijn warden de FFs BT1 t/rn BTS gereset, en
ETO geset, zodat de teller staat in de stand "bit1"•
Dit in verband met de tijdvertra~ing tussen het constateren van
de synr.hronisatie-fout en het daarop volgende reset-signaal•

J21Lli!K!!1IZ11.§B
De kanaalteller van de CS-input is exact hetzelfde als die van
het output-deel (zie tekening en omschrijving op blz 4 } •
Daarom zal deze hier niet verder omschreven worden•
Het enigP. verschil is, dat de p-inputs niet bit10, maar bit11
aangeboden krijgen, zodat de kanaalteller overschakelt als de
ti tte l ler c vergaa t naar de n ul .stand (bit 0) •
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De 8-inputnand TELNUL geeft een uitcodering van de nulstand van
kanaalteller en titteller• Dit slgnaal is dan ook slechts
gedurende een bitfericde per cyclus van 128 rnicro-seconde laag•
Eventuele stoorpulsjes vanwege het niet-coherent zijn vorrnen
geen Lezwaar aank zij de flipflops verderop in de schakeling•
Voor de selectie van kanaal x warden ook hier 6 exclusiv ors
gebruikt• Deze gaan naar de 8-inputnand XTEL, waarop ook
BITO is aangeslotEn, zodat ook de uitcodering van x slechts
een bitpericde aanwezig is (XTEL is dan laag)•
TELNUL is ook op XTEL aangesloten om te voorkomen dat een woord
uit kanaal 0 wordt overgenomen•
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Dit input-SP bestaat uit twee in serie geschakelde 8-bit
schuif registers• van het tweede warden alleen maar de eerste
vijf plaatsen getruikt•
De informatie wordt verschoven op het gewone schakelmoment,
n•l• Op de rositieve flank van de NONKLOK•
Omdat de lamrjes die aangesloten zijn op de verderop beschreven
latches moeten tranden als de tijbehorende output laag is,
en tevens veer een eenvoudiger uitcodering van de inhoud van
het schuifregister, wordt de informatie geinverteerd naar
binnen geschcven•

Uitgecodeera warden de eerste 12 plaatsen van het SR,
dus bit 0 t/m 11•
De woorden die geconstateerd moeten kunnen warden Zl]n:
"synchronisatie 11 {12 maal 0) en "vrij kanaal" (100000000001) •
Deze wcorden staan geinverteerd in het SR•
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staat de inverted output van het one-shot in de stand
"hoog"• r:e 12 maal 0-detectie is laag•
Eventuele stcorrulsjes als gevolg van het schakelen in de
uitcodering krijgen geen kans omdat ook de klok op de nand is
aangesloten, die de eerste helft van de bitperiode laag is•
De output van de nand "drieO" blijf t dus hoog•
De output van de inverter is dan dus laag, dus de output van
telnand2 is hccg, dus die van de flipflop "synffO" is hoog•
r:it is het (re}setsignaal van de tellers en van de flipflop
"synff 1"•
Stel nu dat 12 maal 0 wordt geconstateerd in bit 0 t/m 11 van
het schuifregister• Halverwege de bitperiode komt ook de klok
erbij, zodat daarna de output van de nand laag wordt•
Aan bet eind van de bitperiode wordt deze dan weer hoog•
Bet one-shot, dat reageert op positieve flanken, laat zijn
inverted cutfut dan enige tijd naar nul gaan (6 rnicrosec}•
Hierdoor kan gedurende die tijd geen synchronisatie warden
gedetecteerd, met name als kanaal 1 begint met een of meer nullen•
Wat is nu het verdere effect van dit tijdelijk laag zijn van de
nandpoort "drieO"•
te output van de inverter is dan tijdelijk hoog•
Wanneer nu alles geed loopt moeten juist in deze bitperiode de
tellers op nul staan, dus het signaal "TELNUL" laag zijn,
dus de outf ut van telnand2 hoog•
Er verandert dan verder niets•
Is TELNUL echter hcog, dan schakelt "synff0" bij het begin van
de volgende titperiode naar nul, zodat de tellers gereset
warden en het controlelampje gaat branden•
Cmdal ~e nu in de volgende titperiode zitten moet de kanaalteller wel in de stand "kanaal 0", maar de bitteller in de
stand ''blt 1" ~ezet warden (eerste FF van bitteller presetten) •
Halverwege deze bitperiode wordt via telnand3 de synffO weer
gepreset om de tellers aan het eind van de bitperiode goed
te laten overschakel8n•
Het controle-lampje gaat pas uit als synff 1 met de hand gereset
word t •
Normalit~r
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hiervoor wcrat gebruikt driemaal een vier bit latch,
dus totaal zes latches•
Hiervan warden er twee keer drie samengenomen, zodat we twee
12-bits buffers parallel aan het schuifregister hebben•
De outputs van deze latches kunnen de stand van de inputs
overnemen als de enable-inputs laag warden•
Omdat van een binnengekamen woord eerst moet warden gecontroleerd of het al of niet "synchronisatie", dan wel "vrij
kanadl" vocrstelt, wordt de informatie pas in de volgende
bitperiodc eventueel overgenomen, dus als dat woord in bit
1 t/m 12 van het schuifregister staat•
Vanaaar dat ae buffers op deze bits zijn adngesloten in plaats
van op bit 0 t/m 11•
De outputs van de buffers zitten aan lichtdiodes, die weer via
een weerstana naar +5,2 volt gaan•
De 1 ic h tdicd es gl ceien (bit is een) als de output van de
buffer laag is•
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Als het woord in kanaal 0 wordt binnengeschoven moeten de
tellers in de nulstand gaan, dus TELNUL moet laag warden•
SYNCHIN was al laa0, dus de D-input wardt haog•
Als er nu 12 rnaal nul in het SR staat, wordt SYNCHIN halverwege
de klokperiode haog zodat D weer op tijd laag is om te
voorkomen dat de flipflop bij het begin van de volgende
bitperiode naar de stand 0 schakelt•
Blijkt echter aat er geen 12 maal nul staat, dan blijft SYNCHIN
laag, en schakelt de FF wel naar een•
Halverwege deze nieuwe bitperiode wordt de FF weer gereset,
en terwijl hEeft de tufter van kanaal 0 zijn informatie overgenamen•

~it is dezelfde schakeling, maar als input voor de NOR hebben
we het signaal XTEL•
tit is laag als de kanaalteller in de stand "kanaal x" staat
en de Litteller in de stand "bit 0", mits het ingestelde kanaal
niet kanaal 0 is• Hier is immers geen code "vrij kanaal", dus
dan zou dit ~cord (synchronisatieteken) meteen worden overgenomen,
want de andere input van de nor is de uitcodering "vrij kanaal"•
Ook hier wcrdt halverwege de nieuwe bitperiode de FF gereset•
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Zeals reeds gezegd is de centralesimulator bBdoeld om op de
abonneegroep aangesloten te worden teneinde deze te kunnen
testen •
Aan de zijkant van het kastje vinden we een coax-aansluiting
(50 ohm) met de tekst "output•• Hieruit komt een gemoduleerd
TDM-signaal, testaande uit doubletten (hoog-laag is een,
laag-hoog is nul) die elkaar orvolgen met een freguentie van
ongeveer 6 Mc• (om precies te zijn 5,976825 Mc)•
Dit signaal is bedoeld als input voor de abonneegroep•
We vinden tevens een coax-aansluiting met de tekst "input"•
Hierop moet het dear de abonneegroep afgegeven signaal warden
aangesloten• tit rnoet testaan uit dezelfde doubletten met
dezelfde frequentie•
Verder hetten we de aansluitbussen voor de voedingsspanning:
rode bus: +5,2 volt
zwarte tus: aarde
blauwe bus: -5,2 volt•
Tenslotte hetten we nog een kleine groene aansluitbus, waarop
(via een inverter) de laa tste bit van de kanaal teller (van
het ou tput-deel) is aangesloten•
Deze geeft een blokspanning met een periodiciteit, gelijk aan
de cyclusduur waarmee alle kanalen warden afgewerkt, dus
ongeveer 128 microsec•
Dit signaal kan tijvoorteeld gebruikt warden om een oscilloscoop extern te triggeren•
Als deze ook een delay heeft kan elk kanaal afzonderlijk
bekeken warden•
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De bovenste rij lampjes (lichtdiodes} stelt voor: het laatste
woord dat in bet inputdeel van de centrale-simulator is
binnengekomen in kanaal O, en dat ongelijk is aan het
synchronisatie-teken (12 maal 0) •
De tweede rij lampjes geeft aan het laatste woord dat is
binnengekomen in bet ingestelde kanaal x, en ongelijk is aan
de code "vrij kanaal" {100000000001) •
Veor beide gevallen geldt: de eerst binnengekomen bit van een
woord (bit 0) staat links, en de laatst binnengekomen bit
(bit 11) staat rechts•
Lampje is aan betekent: deze bit was 1; lampje is uit: deze
bit was O•
Onder de rijen lampjes vinden we twee riJen van elk 12 schakelaars•
Hiermee kunnen we woorden instellen die we wensen uit te
zenden in kanaal 0 (bovenste rij schakelaars) of in het
ingestelde kanaal x (tweede rij schakelaars) •
Ook hier geldt vcor beide rijen: de eerst uit te zenden bit
(bit 0) wordt bepaald door de meest linkse schakelaar•
Schakelaar cmhoog: bit wordt 1; schakelaar omlaag: bit wordt O•
Op de onderste rij vinden we van links naar rechts:
A/ 6 schakelaars voor het instellen van het nummer van
kanaal x (binair gecodeerd) • Van links naar rechts: meest
significante bit t;m minst significante bit•
Het is niet toegestaan om met de selectieschakelaars nummer
nul in te stellen en dan het woord voor kanaal x uit te zenden•
Het uitzenden van een woord in kanaal 0 dient te geschieden
met de bovenste rij schakelaars die daar speciaal voor
bestemd is•
B/ Een waarschuwin9slampje dat aangeeft dat het input-deel een
synchronisatiefout heeft geconstateerd•
De synchronisatie-check reset dan uit zichzelf de tellers van
het input-deel en laat het lampje branden•
Met een drukknopje direct rechts hiervan kunnen we het checklampje weer uitmaken• Als het dan uitblijft is de
synchronisatie kennelijk weer in orde•
C/ De volgende twee drukknopjes, met de tekst DRO en DRX,
dienen voor het eenmalig laten uitzenden van een woord in
kanaal 0, respectievelijk in kanaal X•
Dat woord meet dan tevoren op de bovenste, respectievelijk op
de tweede rij schakelaars zijn ingesteld•
Voor kanaal X meet natuurlijk ook de X tevoren zijn ingesteld•
D/ Het laatste drukknopje dient om de latches van het inputdeel te resetten 1 waardoor alle lampjes {behalve het syncchek-lampje) aangaan•
E/ Onderaan geheel rechts bevindt zich ook nag een schakelaar
waarmee het mogelijk is om telkens opnieuw in het ingestelde
kanaal X het ingestelde woord uit ta zenden, namelijk als deze
schakelaar naar boven staat•
N•b• Zolang deze schakelaar naar beneden staat en er niet op
de knopjes DRO en DRX wordt gedrukt, wordt dus steeds
uitgezonden: in kanaal 0 het synchronisatie-teken, en in alle
andere kanalen de code "vrij kanaal"•
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Deze behoeft in principe slechts eenmaal uitjevoerd te zijn:
A/ Laat de centrale-simulator tenminste een kwartier warm
draaien•
B/ Sluit een frequentie-teller aan op de klok van de CS-output•
C/ Regel mtv de spoel van de CS-output-oscillator
deze klckfrequentie af op 5,976825 Hz•
D/ Zet potentiometer P1 (in de fase-locked-loop) van de
CS-input-klok in de middenstand, en ook de potentiometer P2
(bij de regelversterker} •
E/ Verwijder het eventuele data-signaal van de cs-input•
F/ Regel nu ook van de CS-input de klokfreguentie at op
5,976825 Hz mbv de spoel van de input-oscillator•
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Zeals reeds gezegd geteurt het opvangen van data-signalen door
de abonneegrcep op soortgelijke wijze als dat door de centralesimulator-input geteurt, wat als gevolg heeft dat de AG-input
op vele punten overeenkomt met het input-deel van de centralesimula tor•
Bij de omschrijving van het AG-inputdeel zal dan ook vaak
verwezen worden naar die van de CS•
De AG-output is anders van opzet dan de cs-output, hetgeen
zal blijken uit de verderop gegeven omschrijving•

De WJJrden komen de AG binnen in een schuifregister, en
warden allen parallel aangeboden zowel aan de DAC als aan
het data-abonnee-schuifregister (serie-uit) •
De DAC levert een sample-puls, en het data-SR levert het
12 bit-woord, serieel en met een hogere frequentie (8 Mc ),
waardoor dit woord wordt gecomprimeerd tot 3/4 van de kanaaltijd, dus tot anderhalve microsec ipv twee•
In veel gevallen zijn beide transformaties onnodig, en in
de andere gevallen een van beiden, doch dit is zo gedaan voor
de eenvoud van de schakeling•
Het is de taak van het selectiemechanisme om ervoor te zorgen
dat op de juiste kanaaltijden de DAC danwel bet ddta-SR
wordt verbonden met de juiste abonnee•
Het SM wordt gestuurd door het adresgeheugen, dat dan weer
wordt gestuurd dear de outputlijnen van de kanaalteller•
In het geval dat kanaal 0 binnenkomt, of dat het kanaal vrij
is, warden noch de DAC, nocb bet data-SR doorverbonden•
Anders een van beiden, afhankelijk van of een spraak- danwel
een data-abonnee een overnamesignaal krijgt•
te besturingswoorden in kanaal 0 moeten serieel warden
doorgeschoven naar de besturing van bet adresgeheugen•
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Elijkens het tlokschema wordt op soortgelijke wijze als in de
cs-input een kloksignaal geregenereerd, en is de schakeling
hie~van alleen wat uitgebreid om bet 8 Mc-signaal op te kunnen
wekken •
De kloksignalen zullen ook voor de AG-outFut worden gebruikt•
Demodulatie gaat eek op dezelf de manier als in de CS•
Cmdat de parallel-uibrlijnen naar de DAC over inverters naar
buiten gaan, moeten we ook hier de informatie geinverteerd
naar binnen schuiven in het SR•
Verder hangen we aan het SR ( net als bij de CS ) de
uitcoderingen van de (inverse) codes "synchronisatie" en
"vrij kanaal"•
Cmdat bij de AG alle tinnengekomen woorden zondermeer door de
DAC en het data-SB worden overgenomen, en dus niet eerst hoeft
te warden gekeken of bet woord wel afwijkt van "synchronisatie"
of code "vrij kanaal", is de extra bit van het schuifregister
zoals die tij de CS nodig was hier overbodig; een 12-bits SR
is dus voldoende•
De bitteller is hetzelfde als die van de CS-input, met dit
verschil dat alle bits apart zijn uitgecodeerd•
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..
Deze uitcoderingen kunnen zonodig via een inverter uitgevoerd
worden, evenals de outputlijnen van de kanaalteller, die nodig
zijn voor het sturen van bet adresgeheugen•
Synchronisatiefouten warden op dezelfde manier geconstateerd
als bij de centrale-simulator•
Nu gaat echter niet een ldmpje branden, maar wordt een terugmelding naar de centrale gezonden via kanaal O•

teze is exact hetzelf de als de overeenkomstige schakeling van
de :s-input, zie blz
•

Het schema van de nagesynchroniseerde klok van de CS is,
vereenvoudigd tot een tlokschema, als volgt:
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Dezelfde schakeling wordt gebruikt voor de AG-input, met enige
toevoegingen aan de frequentiedeler:
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Er is achter de eerste FF een driedeler "aangebouwd", die
een klokfrequentie afgeeft van 48:6= 8 Mc•
De nandpoort aan de reset-inputs is zo geschakGld, dat zijn
output gedurende 9 bitperiodes hoog is, vervolgens 3 bitperiodes
laaJ, enzovoort•
In de tijd dat de output hoog is (anderhalve microsec), levert
de driedeler frecies 12 klokpulsen, die nodig zijn voor de
data-schuifregisters•
Met BT1/N en RTS/N aan de nand ziet dit er als volgt uit:
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Het is mogelijk, de tijdstippan van de data-klok een geheel
aantal bitperiodes (van 166 nanosec) tov de bittellerstand te
verschuiven, nl door andere outputs op de nand aan te sluiten:
bijvoorbeeld: 1 bitperiode eerder: BTO/N en RT4/N
2 bitperiodes eerder:BTS en BT3/N
1 bitperiode later : BT2/N en ETO
2 bitperiodes later: BT3/N en BT1
Een kleine verschuiving ndar 1/3 bitperiode eerder kan bereikt
warden door alleen de tweede FF te resetten•
Het kiezen van de periode hangt af van de snelheid van de DAC•
Terwijl deze converteert, wordt de abonnee geselecteerd•
Als de DAC zijn sample kan afleveren, mag het selectiemechanisme de abonnee pas aanschakelen, zodat het sample kan worden
overgenomen in bet geval van een spraak-abonnee•
In het geval van een data-abonnee werkt het SM even snel, dus
wordt het data-output-SR pas op de data-abonnee aangesloten
na dezelfde tAC-vertragingstijd•
Pas als de aansluiting zeker een feit is mag de 8 Mc klokpulstrein starten, en bet SR meet leeg zijn (en dit is 3/4
kanaaltijd later), voordat de selectie mogelijk weer verbroken
zou kunnen zijn•
Het zal blijken dat het nodig is, om tussen de beide schuifregisters een buffer te plaatsen•
De klokpulstrein wordt ook, parallel aan de data, naar de
data-abonnee gezonden, die daarmee zijn input-SR kan volschrijven•
Het signaal LOADKLOK, dat wordt verkregen door NONKLOK door
drie vertragingsinverters te sturen, heeft als eigenschap, dat
hij ongeveer vanaf 1/4 t/m 3/4 van een bitperiode hoog is•
tit signaal kan gebruikt worden om buffers en schuifregisters
halverwege een bitperiode te laden•
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De bit t e 11 er is de ze 1 f de a 1 s :1 i ~ in de Cs - input (z i e b 1 z 2 2) •
De uitcoderingen met de nor-poorten zijn uitgebreid, zodat
achtereenvolgens gedurende een bitperiode BITO, BIT1, enzovoort
t/m BIT11 hoog worden terwijl de andere laag blijven•
We hebben dus een aparte uitcodering van elke stand van de
bitteller•
Via inverters kunnen deze uitcoderingen uitgevoerd worden voor
diverse timing-signalen (bijv starten van DAC en ADC•
AG-input-tijdschaal
bit 0
1
2

3

t/m 11

4
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Deze-Is-exact-hetzelfde als de KT van de CS-input, die op zijn
beurt weer ongeveer hetzelfde is als die van de CS-output
(blz 11)• Cok bier krijgen de P-inputs bit11 aangeboden•
De outputs van de flipflops kunnen via inverters naar buiten
gevoerd worden, oa voor sturing van het adresgeheugen•
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Het enige wat ten behoeve van de AG-input wordt uitgecodeerd
is de nulstand van de tellers met TELNUL, zoals ook bij de
cs-input gebeurt (blz 23) •
De uitcodering van kanaal X vervalt bij de AG•
1li~rr!=2£liQIF~EG!2!~E

Zie cs-input• Uitlezen gebeurt niet via schuif0-1 t/m 1-4,
maar via schuif0-0 t/m 1-3, dus een plaats naar links geschoven,
zoals reeds eerder vermeld is•
Het parallel uitvoeren van de lijnen naar de DAC dient via
inverters te geschieden, waardoor de informatie ipv geinverteerd
weer normaal overkomt bij de DAC•
Het overzetten in de data-output-buffer kan direct geschieden•

Dok identiek aan die van de cs-input

(zie blz 24) •

2IN;ligQli!2!!1~=£li~£f

Zie wederom de CS-input (blz 2..'f) •
De flipflop SYNFF1 wordt hier echter niet met de hand gereset,
en laat cok geen lampje branden• Zie verder bij de AG-output•
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De woorden die parallel uit h~t input-SR w3rden overgenomen,
kunnen niet rechtstreeks in bet data-output-SR worden gezet,
want als de DAC-vertraging meer als een paar bitperiodes is
(wat zeker is) zou het volgende woord al parallel ingelezen
worden voordat het vorige nog voordat het vorige er helemaal
uitgeschoven is•
Daarom bevindt zich tussen de beide schuifregisters een buffer,
bestaande uit drie 4-bits latches van het type F9308,
identiek aan <lie welke bij het data-input-SR gebruikt worden•
Deze nemen een woord over tijdens bit O•
Uit dit buffer wordt dit woord dan weer overgebracht naar het
data-SR tijdens tit x {onbekend) in dezelfde kanaa1tijd
(dus hoogstens bit 11), en die zo gekozen moet zijn dat hij valt
in de periode waarin de 8 Mc-klok geblokkeerd staat, voordat
hij met een rulstrein het SR leegschuift, dus kort voordat
de abonnee geselecteerd is•
Het output-SB zelf bestaat uit twee stuks DM8570 in serie,
waarvan alleen de laatste 12 parallel-inputs gebruikt worden•
Omdat de informatie geinverteerd in het SR staat, moet de
data-abonnee aangesloten worden op de inverterende output van
bet data-outrut-SR•
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Een belangrijke eigenschap van het ~G-outputdeel is, 1~t v~n
hetzelfde klcksignaal en van dez~lfde bitteller en kanaalteller
gebruik wordt gemaakt, die ook voor de AG-input werken•
Rij de AG-inrut is de stand "bit 0" van de bitteller
gedefinieerd als: de stand, tijdens welke een geheel woord in
het input-schuifregister staat•
Als de bitteller in de stand 0 springt, moet de kanaalteller
in de stand springen, gelijk aan het nummer van het kanaal
waartoe het woord in het SR behoort•
Een bepaalde bitreriode in een cyclus van 128 microsec kan
warden aangeduid mbv de stand van bitteller en kanaalteller•
We spreken bijv van de periode: bit 6, kanaal 15•
Voor de AG-output hetten we een soortgelijke tijdaanduiding•
Zeals reeds gezegd, is er een constante tijdverschuiving tussen
bet binnenschuiven van een woord van een bepaald kanaal in het
input-SB, en het uitschuiven van een woord van hetzelfde kanaal•
Reden hiervan is, dat het binnengekomen woord eerst door de
DAC moet worden getransformeerd tot een sample, waarna de
betreffende atonnee geselecteerd wordt, hetgeen slechts een
keer per 128 microsec gebeurt, zodat tegelijkertijd de sample
moet warden afgegeven, en tevens het teruggaande signaal moet
warden yesamrled, waarna dit sample moet worden verwerkt door
een ADC, voor het als codewoora kan worden uitgeschoven•
De tijdverschuiving bedraagt een constant aantal bitperiodes,
en ligt in de orde-grootte van enkele kanaaltijden•
Hoe groat deze verschuiving precies is, zal afhangen van de
eigenschappen van DAC en ADC, en dit is voorlopig nog onbekend•
Teneinde verder te kunnen praten over het ontwerp, zullen we
een nieuwe tijdschaal definieren:
We zeggen dat, als een woord geheel in het output-SR staat,
met de eerste bit aan de output van dat SR, de bitteller
(die oak van het input-deel is) in de stand bit O* staat•
Vanaf dat moment, tot en met de stand bit 11*, spreken we
tovendien van kanaal x*, waarbij met x bedoeld wordt het nummer
van het kanaal waar dat woord bij hoort•
Teneinde deze definitie te verduidelijken gaan we uit van een
concreet geval: stel dat de verschuiving 28 bitperiodes is•
Dan zien we, als ~e de tijdschalen tegenover elkaar zetten,
het volgende:
k.anaal 1
I kan 2
11 Jo 1 2 3 11 JO 1 2 3 4
input+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
kanaal 0
bit Io 1 2 3 4 -

tijdschaal
I
I
I
I
1<----------------tijdverschuiving----------------------->1
I
kanaal 62* I
kanaal 63*
I
11*
bit
10*1*2*3* -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
outputtijdschaal

4)

Hieruit kunnen we voor dit geval h~t voljende zien:
A/ De periodes bit O* komen overeen met bit 5 in de inputtijdschaal, bit 1* met bit 5, etcetera•
Als de tijdverschuiving eenmaal bekend is, kunnen we gewoon
de input-titteller getruiken voor de outputschakeling, door
de uitcoderingen (die allemaal beschikbaar zijn) op de juiste
manier cyclisch te verwisselen•
D/ Als in bet output-deel de uitcodering van een bit, exclusief
in een kanaal nodig is, hangt het van bet bitnummer af, welke
stand van de kanaalteller (van de input) we moeten uitcoderen•
( behalve als de verschuiving een geheel aantal keer 12 bitperiodes bedraagt)
In ons voorbeeld komen bit O* t/m bit 7* in kanaal 63* overeen
met respectievelijk tit 4 t/m bit 11 in kanaal 1•
Bit 8* t/m bit 11* in hetzelfde kanaal 63* in de output-tijdschaal komen overeen met respectievelijk bit 0 t/m 3 in kanaal 2•
Voor een gcede indicatie van een kanaalstand in de output
gedurende de hele kanaaltijd moeten we de uitcodering laten
lopen via een flipflop, die alleen schakelt op een overgang
naar bit O*•
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Het hart van de outputschakeling wordt gevormd door een
parallel-in schuifregister•
De output hiervan wordt gemoduleerd tot doubletten, die naar
de centrale warden gezonden•
In de serie-input schuiven we bet "blanco" TDM-si9naal naar
binnen, dwz met bet sync-teken in kanaal 0 en "vrij kanaal"
in de andere kanalen•
Aan de parallel-input hebben we twaalf multiplexers 1 iut 4
hangen, zodat we langs vier verschillende wegen 12 bits woorden
parallel kunnen inschrijven•
Een daarvan is vertonden met de DAC, een met de data-out-buffer,
een met de orroepdetectie die daarin codewoorden kan zetten
voor kanaal O, en een heeft het vaste codewoord voor het
doorgeven van een synchronisatie-fout aan de centrale•
Het signaal wordt samengesteld, door eerst bet goede woord
te selecteren, en or het juiste moment het SR vol te schrijven•
Krijgt deze geen load-puls, dan wordt het woord "vrij kanaal"
uitgezonden, cf 12 maal 0 in kanaal O•

42

BLANCO
- -.....~
...

NotvBL~ /I/Co

Bet output-schuifregister bestait uit twee stuks DM8590 in
serie• Dit zijn parallel-in 8 bit schuifregisters•
We hebben zo dus eigenlijk een 16-bit schuifregister•
te parallel-input van de laatste bit is met zijn eigen output
verbonden, zcdat bij een LOAD-puls deze bit niet verandert•
Het parallel inlezen gaat via de inputs van de 12 voorgaande
bits, dus bit 3 t;m 15•
Zoals reeds gezegd is de output-tijdschaal gedefinieerd als:
tijdens bit O• staat een geheel woord van kanaal n in de laatste
12 bits van het SR• We spreken vanaf deze bit O* t;m de
eerstvolgende bit 11• bovendien van kanaal n••
Het parallel inlezen van een woord van kanaal n in het SR
gebeurt dmv een LOAD-puls tijdens bit 11• van kanaal (n-1)*,
en het woord staat dan in schuif 3 t;m 15•
Bij een "blanco"-signaal is tijdens bit O• en bit 11* van alle
kanalen N• de outrut van het SP een, en tijdens bit 1•
t;m bit 10• nul (vrij kanaal), behalve voor kanaal N=O, waarbij
de output steeds nul is (synchronisatie) •
Het blanco-signaal meet serieel warden ingeschoven met een
tijdverschuiving van 16 bitperiodes, dus een gehele kanaaltijd
plus nog eens 4 bitperiodes•
tit betekent dat de serie-input hoog moet zijn tijdens
bit 7* en bit 8•, behalve tijdens bit 8* van kanaal 62*
en tijdens bit 7• van kanaal 63••
Hiervoor zorgt de combinatie van de NOR-poorten en de flipflop
ELANCO met de uitcodering, die laag wordt vanaf bit 8* kan 62•
t/m bit 7* kan 63••
tank zij het feit dat op de P-input van BLANCO bit 7• is
aangesloten, kan deze nl alleen schakelen bij een overgang
van bit 7* naar bit 8••
Tegelijk met het rarallel inlezen van een woord moeten via de
inputs schuif 0 t;m 2 de eerste drie bits van het volgende
"blanco"-wcord (die reeds serieel ingeschoven zijn) opnieuw
parallel ingeschreven worden omdat bij een LOAD-puls alle
parallel-inputs warden overgenomen•
Het is eenvoudig na te gaan dat dit geed gaat als we input
0 en 1 aan aarde hangen, en aan input 2 de output van f f BLANCO•
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Deze is weer identiek aan de mo1ul1tor van de cs-output,
zodat hiervoor verwezen kan warden naar blz 16•

We gebruiken 6 dual 1 uit 4 multiplexers van het type F9309,
die we met de outruts aansluiten op schuif 3 t/m 15•
De multiplexer aan 15 bepaalt de eerste bit van een woord,
die aan 14 de tweede, enzovoort t/m die aan schuif 3, welke
de laatste bit bepaalt•
Alle selectie-infut SO worden doorverbonden, evenals de inputs S1•
Hiermee kunnen we als volgt selecteren:
g~§g!~fi~gfg_g_Q~1~=inE~il_J_!Q_l_!J_J_!1_J_!]_l

indien sel-inputs:

I
s1: I

O I
O I

SO:

1 I
O I

O I
1 I

1 I
1 J

De data-inputs worden als volgt toegewezen:
IO: ADC
11: data-buffer
12: Ofroep-detectie
13: sync•fout indicatie
De ADC levert slechts 7 bit• Waar de andere bits voor
gebruikt wcrden is hier verder niet aan de orde, behalve dat
aan de laatste bit het vaste niveau 1 moet worden gehangen•
De data-buffer levert gewoon 12 bit•
Bet eventueel 1Jit te zenden besturingswoord van de oproepdetectie meet van buitenaf, althans vanaf de OD, worden
aangevoerd•
Het woord dat aangeeft dat een synchronisatiefout geconstateerd
is, moet vast warden aangebracht, dus de juiste inputs I3
komen aan niveau nul (aarde) danwel aan niveau een
(via een weerstand naar +5 volt} te hangen•
DE WOORDSELECTIESCHAKELING
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De multirlexers rnoeten om te beginnen via S1 weten, of het
volgende te selecteren woord al of niet bij kanaal 0 hoort•
De flipflof SELO neernt aan het eind van bit O* de stand van
flipflop ELANCO over• SELO is dan alleen laag vanaf bit 1*
van kanaal 63* t/m bit O* van kanaal O*, dus oak op het moment
dat een woard voor kanaal O* (eventueel) moet warden overgenamen,
nl tijdens bit 11* kan 63*•
Daaram vertinden we de inverted output van SELO met de
selectie-input S1 van de multiplexers•
De stand van SELO bepaalt oak, of de inverse stand van
SR-flipflop A, danwel die van ff ! Op de contacten SO komt
te staan•
De stand van flipflof A (tijdens bit 11* van het voorgaande
kanaal) bepaalt, of in een bepaald kanaal een woord van de ADC
danwel van de data-buffer wordt uitgezonden, namelijk:
ff~ is 1, dus SO is O, dus de ADC is geselecteerd;
ff A is O, dus SO is 1, dus de data-buffer is geselecteerd•
Vaar kanaal 0 geldt hetzelfde, maar dan met flipflop B:
ff B is 1, dus SO is O, dus de oproep-detectie is geselecteerd~
ff R is 0, dus SO is 1, dus het sync•fout-cadewoord is
geselecteerd•
De standen van deze f lipf lops bepalen wel wat geselecteerd is,
maar dit wil nog niet zeggen dat dit woord oak wordt uitgezonden•
Daarvoor is neg een LOAD-puls nodig•
De signalen SELAtC, SELDATA, en SELOD, moeten van buitenaf
warden aangevoerd: de eerste twee van het adresgeheugen en de
laatste van de oproepdetectie•
Wat betreft de eerste twee: deze behoren normaliter hoog te zijn•
Om een woord in kanaal n* (ongelijk O*} uit te zenden, moet
vaar een srraak-abonnee SELADC laag geweest zijn, ofwel, voor
een data-abonnee, moet SELDATA laag geweest zijn•
In beide gevallen moet dit zijn geweest ergens in de periode
bit 1* t/m tit 10* van het vaorgaande kanaal (n-1)*•
Voor SELOD geldt iets dergelijks, maar hier moet deze laagperiode vallen in bit 1* t/m bit 9• van kanaal 63••
Dit is zo omdat een eventuele syncfout met voorrang op de OD
gemeld moet kunnen worden•
Natuurlijk meet tijdens de eerste periode bit 11• die volgt
op een signaal van SELOD, een besturingwoord staan op de
inputs 12 van de multiplexers•
Wat betreft het signaal SYNC-CHECK-OUT: als deze een negatieve
puls vertoont is dat het geval in bit 10• kan 63*, dus na een
eventuele puls van SELOD•
FF B gaat dan naar 1, zodat met voorrang op de OD het
waord wordt uitgeselecteerd dat een synchronisatiefout moet
melden• Zie verder bij Synchronisatie-check van het output-deel•
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als een van de signalen SELADC, SELDATA, SELOD, of SYNC-CHECKOUT laag is geweest in de periode bit 1* t/m 10* {of 9*),
dan staat de set-reset in de stand 1 tijdens de bit 11* die
daarop volgt•
Als bovendien SYNC-BLCKKEER hoog is, betekent dat, dat dan de
output van de laatste nandpoort laag wordt als ook het signaal
LOADKLOK hoog is, en dit is het geval vanaf ongeveer 1/4 t/m
3/4 van de periode bit 11*•
Met dit signaal "lcadinput van het SR" kunnen we een woord
parallel in het schuifregister plaatsen•
Dit gaat echter niet op als SYNC-BLOKKEER laa~ is, waarmee
we het uitzenden van woorden kunnen verbieden•
Dit gebeurt tij e~n synchronisatiefout• Zie verder bij
Synchronisatiecheck van het output-deel•
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Als in de AG-input 12 maal 0 wordt geconstateerd terwijl de
tellers op <lat moment niet in de nulstand staan, komt er een
reset-pulsje in de volgende bit-periode•
Kort daarvcor was de one-shot al naar 1 gegaan ( zie synchronisatiecheck van het input-deel), zeals altijd bij bet binnenkomen
van 12 maal 0, waardoor ff A in de stand 1 gaat•
Na de bekende verschuiving tussen de input- en output-kanalen
wordt in kanaal O* 12 maal 0 uitgezonden•
Hiervan zijn we zeker, omdat SYNC-BLOKKEER verbiedt dat er
woorden parallel worden ingelezen•
Dit wordt pas opgeheven als bet one-shot 6 microsec {ongeveer
3 kanaaltijden) na het constateren van 12 maal 0 teruggaat naar
nul, zodat de set-reset ook weer naar nul gaat•
Tegelijkertijd gaat ff B, die op zijn klokinput bet one-shot
heeft hangen, naar de stand een (neemt de stand van de set-reset
over), en blijft daarin tot aan bit 11• kan 63*, waarin hij
gereset wordt•
De bitperiode daar juist voor, dus bit 10* kan 63*, kan hij dan
echter nog bewerkstelligen dat een negatieve puls op SYNC-CHEK( G/i.Mc J

\IQ.111,
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OUT verschijnt, zcaat in kanaal 0 bet sync-fout teken wordt
uitgezonden•
Indien de ingestelde 6 microsec van het one-shot niet voldoende
zou blijken te zijn om de one-shot-output hoog te houden tot
aan bit O* kan O*, moet deze tijd verhoogt warden•
Uiteindelijk is het resultaat dus het volgende:
Na het constateren van een synchronisatiefout warden de tellers
gereset, vervclgens wordt in kanaal O* het synchronisatieteken verzonden zodat aok de tellers van de centrale-input
gereset kunnen warden•
Dit is noodzakelijk om het de centrale mogelijk te maken om
het woord in bet volgende kanaal 0 te interpreteren•
Dit is dan bet syncfaut-codewoord•
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Als een data-abonnee geselecteerd is en het data-output-SR
wordt leeggescboven (zie blz ~2), wardt tegelijkertijd via een
andere lijn, maar met dezelfde klokpulstrein het data-input-SR
volgeschoven met het woord dat de data-abannee terug wil
stur-en•
Omdat cok de ADC een vertraging van iets minder dan een kanaaltijd geeft, is bier om dezelfde reden als bij het data-output-SR
ock een soortgelijk buffer nodig•
Verder speelt zich hier hier gewoon het omgekeerde af:
Ergens in de feriode dat de 8 Mc-klok onderdrukt is Q~dat het
input-SR volgeschreven is, kan deze informatic worden overgezet
in de buffer mbv bit y (onbekend) en LOADKLOK•
Elt y kan zijn: bit 10* (of een of meer bits eerder) van het
voorgaande kanaal, omdat tijdens bit 11* het signaal op de
multiplexer moet staan•
Het data-int:ut-SR bestaat uit twee stuks DM8590 in serie,
waarvan alleen de eerste 12 bit gebruikt warden•

