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Dit verslag beschriift d,e r*erking van een electronische ffiï",r_
schriiver d,ie de ontvangen tekst op een televisiebeeldschern
weergeeft.
Eet ontr'rerpen en bour+en van een prototype is verricht a1s
afstud'eeruerk- Eet toester is in staat, buiten zwart en rvit, 1{
halftinten lreex te geven.
Eet apparaat kan zorvel zend.en a1s ontvangen in beide gebruÍkeliike
E0LL-systernen.

Deze ffill-schriiver is genaakt on een ond,erzoek te kunnen d.oen
naar het vernoede voord.eel van helderheid.sgradaties voor d.e
leesbaarheid. van ontvangen tekst bii uind.er gunstige ontvangst-
onstandighed.en.

Een prototype i.s gerealiseerai en werkt bevredigend,.

Eventueel verder ond.erzoek: op het eeiste gezicht Lijkt het zo te
ziin d'at de lreergave van IIEIL-schrÍft net halftinten d,e leesbaarheid.
speciaal ond.er sLeehte ontvangstcond.ities verbetert.

* Een geclegen ond'eraoek ond.er beheerste onstand.ighed.en is echter
noodzakeliik on nunerieke geg.evens hieromtrent te verkr{jgen.
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Verklaring

De rERoN (vereniging voor Erperinenteel Rad.io Onderzoek in
Necterlantl.) j-s d.e vereniging van rad.loanateuts.
Eet is cie lVeilerland.se sectie van de ïARU (ïnternational Anateur
Radio ïInion), opgericht in 1g45 g,et nu circa 10.000 leden.

De fÁRU is ale overkoepelende internationaLe organisatie die cte

belangen van het radio-(zend)araateurisme op internationaal
niveau behartigt. vertegenwoord.igers hiervan nenen deel aan
zittingen van de ïTu (ïnternational TelecornnunicatÍons union)
en d.e lfÁr.c (i'lorId, adninistrative Radio conferenee) net d.e

status van uaattleiner.

De YEROI'Ï vormt d.e natuurljjke schakel tussen d.e centrale Directie
van de P.T.T. en d.e Ned.erlend.se rad.io-(zend.)amateurs.
Er zijn afclelingen in a1le grote plaatsen.

De voorschriften (wo 7e) van cie ITU definiëren de rad.ioaruateurd.ienst
a1s:

rr een dienst van zelfontr.rikkeling, ond.erlinge ratliogeneenschap
r êÍl teehnische onderzoekingen, uitgeoefend d.oor rad.ioanateurs, d.at

wi1 zeggen behoorlijk bevoegd.e personen d.ie geïnteresseerd. zijn in
d.e rad.iotechniek, uitsluitend net een persoonliik oognerk en
zonri,er geldelijke interesse".

Eet efstudeerr.rerk, uaarvan d.it het verslag vorrat, is verricht
in het kader van dergeJ-iike "technische onderzoekingen".
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0pnerking

De aanleg en ingebruikneroing van inrichtingen als beschreven i.n
dit verslag ziin onde*rorpen aan rret bepaalde in artikel 6J bis
van het Rad.ioreglenent l9tj.
op verzoek kan d.e Rediocontróled.ienst van d,e p[T een ontheffing
hiervan verlenen.



I
I
I
I

t_

I
I
I
I
I
l\
I
I

I

I

I

II{EOUDSOPGATE

blailzijcle
1. ïnleid.ing

1.1 Een.higtoriscb overzicht. 
1

1.2 Eet principe van d,e mechaaieche ffiLl_schrijver. 5
1.J Eet onderecbeid tusEen d,e EEr,r,-Fer.d.schreiber

en d,e ffiLl-schreiber "GLn.
1.4 De voor- en nad,elen van de uEchanische nacbineB.
1.1 Eet nut van halftintea.
1.6 Eet erperineatere karakter van d,e te vorgen werkniize.
1.J De specificatie van het te bouwen apperaat.
1.8 Eet blokscbe'4 van de erectroniscbe EEr,L-Echriivêr.

9

11

1'
14

15

1B

2.

,.

Consttuctie.
2.1 ïnleitling.
2.2 De nechaniscbe opbouw.
2., De rekbed.rading.
2.4 De voeding.

A1geneen. .

,.1 faleid,ing.
J.2 De eutotratleche IvÍASTERRESET functie.
1.1 De bed.rfifstoeetand, onschakelaar.
,. 4 h kloksignaar-voorzieningen uet selnenerbeid.s-

instelling.

Zend,el.

4.1 ïn1eid,ing.
4.2 Eet toetsenbord,.
4., D€ teketbuffer.
4. 4 Ds EE!ï,-signaalgenerator.
4'5 Dê bediEniag ttoor nictrler vran het toetsenbord.
4.6 Dg toonogcillator, de poortschakelaar en bet

uitgangsband.filter.

19

20

21

22

2'
24

25

26

4.

28

29

,o
t2
,5

t7



I

l-
I

í

5.Ontnanger.
,.1 fnleirlÍag.
). 2 SignaalverryerkÍ.ag.

j.z-1 rngangsachakering en voorver.terksr.
5.2.Z Eerete nidctenfrequentfilter.
,.2., Eerste denodtulator en aanpassingstrap.
5.2 - 4 reagctoorlaatfÍlter en groepsl00ptiid,effenaar. .

5. 2.j lweed,e ni<td.enfrequeatfilter.
5'z'6 Tweed'e aenotlurator ea eignaalbehand.eling.
5 . 2.T Ánaloog/cligi taal_onzetting.

5.j Eet willekeurlg toegankelijk gebeugen.
5.r.1 De fuactie van bet geheugen.
5.j.2 De ind.eling en omrang van bet geheugen.

,.4 Eat Ínschriiven van infornatie.
5-4.1 De scbriifbrokkering en het tugsenreglster.
5.4.2 De posÍtieteller.
5.4.5 h acbrijfcyclus.

5. 5 Startlnpulaherkenni.ng.
5.5.1 De betekenis van d.e startinpuls.
5.j.2 De lnpulEvortr.
5.5.J Da d.etectienethode
5.5.4 De schakeling voor startinpulsberkennj.ng.
5.j.j De kolonnenteller.

5.6 Display generator.
5.6.1 De synchronisatiesignaal generator.
5. 6.2 De beelctpuateateller.
5. 6.5 ne beeldlijnenteller.
5.6.4 De ind.eLj.ng van bet beeld,.
5.6.5 Eet lezen van d,e geheugeninhoud..
5.6.6 De realisatie van het vld,eosignaal.

6. ReeultatEn ea glotopnerkingen.

,8

,9
t9
41

41

50

50

51

5t
5t

56

58

5B

60

60

60

6,
6,

66

67

69

7o

7't

7'

7B

BO

Iiteratuuroverzlcht.



I,ÏJST VAN AÏ'SESTOTIIGEI{.

1. Ontvangerd,eel, vereenvoucligd, voorgesteld.
Z. Zend.etdeel, vgr€envoud,igd, voorgesteld,.
,. fnpulsvoJ.gord,e .'agran en voorbeeld. rran het schrift4. Blokecbena Electronieche EBll_scbriÍver.
5. De voed,ing.
6. Reeet clrcuit.
7. Bedrigfstoestaad, onschqkelaar.
8. Blokgchena kloksignaal voorziening.

i 9. Blokscheua zead,er.
10. Tekgtbuffer.
11. EEll-eiguaal generator.
12. Ll'-uitgang schakeling.
14. Aud.lo-verwerking EELï, _G (d,eel 1).

Auctio-verwerking mÏ.,t _G (aee1 2).
15' GroeBslooptiitt van Butterworth laagd.oorlaatfilters [ 9
1 6. GroepslooptiJd,conectie .
17. Aud.io-venrerking gEtl_F (deel 1).

Áud.1o_veruerking mlhtr, (deel 2).
* tt. l/D omzetter.

19. Eet geheugen net het tussenregister.
20. poEitie teller.
21. De schrijfcyclue besturi.ng.
22. SchrijfcycLus tildrelaties.
2t. Slokscherna etartinpuJ.sherkenning en kolonnenteller.
24. startinpulsberkenning en koronnenteller.
25. Synchronlsatle_signaal generatol.
26. Liinfrequente signaLen van d.e sync_generator.

. 27. De beeld,puntenteller.
28. De lijnenteller.
29' Tiid'relatiee vertlcar-e beeld.in.eling per raster.J0. Voruing van het elgnaal nSfGI,ÍAn.

.,J1. Ád.res loglca voor bet gebeugen.
\z' Sesturingssignalen voor het lezen ult het geheugen.tr. fijctvolgord,e leesinpuls en KÍOK-ï,.
24. Vid.eo realisatie.

(G-nacbine ) .

J.



IÏJST VAN fASEII,EI{.

1. Selangriíke gegevons F- en G-eyeteen.
2. Tnhgsd van de BQM.

1. Toe- en afrrÍrnê nan de juietheid, X, ï
d. Toe- on afnang van d.e juietheid. X, ï
l. Voorbeeld van het conelatieprocee.

en

en

Z afzonderlijk.
Z geconbj.nêsrd.

De tabellen bevinden zich in cre afbeetd.ingenkatern.



I
I
t
I
I
I
I
I

1.1

EOOFDSTI}K 1 IÏ'ILEÏDTNG

Een historisch overzicht

zorang, d.e nensheid. bestaat is er berichtenverkeer ger,reest.
De roens heeft voor de instand.houding en uitbreiding van d.it verkeer
gebruik genaakt van de meest ui-teenlopende r,rerkr,riizen.
Hierbij r+ord.t d.e inhoud. van het bericht altijd. in de vorn van afge-
sproken tekens overgebracht.
Ie aard' van deze tekens hangt af van het rnediun d.at het bericht
rooet d.ragen naar Ce bron van het d.oel,

Seperken ne ons tot electriciteii a1s nediun en tot tekst als
presentatie van het over te brengen berÍcht, dan nog staat ons
een veelheid. van uogel.jkheden open.
l'Íen kan de tekst spreken in een nicrofoon en d.oor niddel van
rad.io-uitzending en telefoonleiding elders beluisteren; ruen kan
ile tekst noteren en d.oor nid.d.eI van televisie op een vex vertrijd.erde
plaats lezen. Ook kan nen d.e tekst d.oen seinen op een seintoestel
en de seinen vervolgens l,reex raten orqzetten in begriipelijke taal.
Deze en andere nogelsr:kheden bestaan en worden veel gebruikt, ook
in corcbinaties. lenk bij voorbeeld aan het d.oorbellen van een telegrano.

vooral d.oor d.e opl:orost van de telegraaf ln de vorige eeul{e4 en de
ontr'rikkeling van le radiotechniek is het berichtenverkeer sterk
toegenomen. l,rooriat nen in staat r+as het gesprolcen rroord d.oor
nid'del van radio over te brengen, \r'ês rDen op afgelegen olaatsen,
waaxBee geqn vaste d.raadverbi-nd.ing nogeli;lc is (li; voorbeeld, schepen),
aangewezen op het radiografisch overbrengen van in morsetekens
gecodeerde berichien.
Eiervoor is een'rereiste dat er ieriand beschÍkbaar is d.ie geoefend
is in het seinen en opnenen van Eoxsetekens, als er berichten
rooeten word.en uitger+isseld.
Dit is vi:ak gezien aIs een bez',,raar, en evenats heden, werd vaak op
personeel bezuini6cl. De tragische gebeurtenissen net d.e Titanic op
14 april 1)12 ttaren hiervan het gevol_g [ 1 J .
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Met behulp van nachines die het cod.eren en d.ecod,eren verrichten
kan een betrekkeliik ongeoefend. persoon berichten uitwisselen.
Eiervoor kan men gebruik maken van Lerreschriivers (ook wel aanged.uidnet d'e merknaan gEï,Ex), zoals die in Nederland, sedert het oprichten
van het Àlgeneen Nederland.s persbureau ín 1934 in bedrlif zijn [,t 1.Deze verreschr{ivers werken met een cod.e, rvaarbii elk over te
d'ragen teken word.t voorgesteld. d.oor een combÍnatie uit d.e zogeheten
vijfeenheden cod.e. Elk der 5 eenheden is tweer,nardig, zodat J2nogeliikheden zlin gegeven, voor het cod.eren van zowel letters a1seijfers zun J2 nogeliikheden onvold.oende. Door de letters enerszijd.s
en d'e cijfers en Leestekens anderszijds te verd.elen over twee groepen
en twee van de J2 cod.es te gebr.r:ikea otr aan te kond.igen uit rvelke
groep de d.aarna volgende codes noeten r+ord,en geinterpreteerd., lost
nen dit probleero op.

renand' d'ie ooit net een kortegolfrad.io-ontvanger naar de kakafonie
van d'oor elkaar kr.inkende stations heeft geluisterd., za1 inzien
d'at het heel moeil!ft is een betrouwbare verreschriifverbind.ing
d'oor middel van rcortegolfradio op een'oud.ige wiize te realiseren.
Ook a1s slechts af en toe één van d.e ! eenhed.en waaruit een tekenbestaat verninkt t+ordt, vernind,ert de betrourvbaarheid. van deinfornatie in het bericht sierk. tret is bovendien rnogelijk, dat d.esynehronisatie verl-oren gaat, r+aardoor een groot aantal tekensfoutief worden l.reeïgegeven.

De nens kan een voor hen belangriilc signaal te midd,en van veelstoring nog herkennen. 't/aar een ve*eschriíver het laat aflreten,(althans d.e infornatie voor d.e nenserlike lezer onherkenbaar
verand.ert), kan een geoefend.e te1-egrafist nog feilloos seinen
opnenen. val-t d.oor storing een retter her.emaal- 

'eg1 d.an geeft
de telegrafist door een teker êêrlr d.at hii het niet gehoord, heeft,naar een vemeschriiver drukt een in het geheel niet bedoelcle letteraf.

I
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Sehalve het gehoor vertoont ook het Fezichtsvermogen de eÍgen_
schap, door ongewênste storingen heen, te kunnen bliiven
functÍonerenr zoals bliikt uit het zien d.oor een vuile luit,rn 19i9 nam Dr. ïng, Rudolf Eell proeven net een voor storingenveel nincer Sevoelig systeen dat van deze eigenschap van de
menselijke rraarnercing gebnrik rnaakt [ ( ].Hieruit is d'e naar hem vernoende BEll-Feldschreiber voortgekonen
d'ie coor sieraens & .ïalske À.G. in seriefabricage is vervaard.igd..

!'tegens d'e geringe kans op verrninken van een bericht tot onleesbaar-heid. is het srrsteen van EeIl ook voor vaste verbind.ingen die indat opzicht hoge eisen steIlen, zoals beursberichten, in gebruikgenotren' 0m aan ce behoeften van d.it beriehtenverlceer tegeraoette koaen is laier uit de rELr,-Ïeld.schreiber d.e llEll-schreiber ,Gl*
ontrrikkeld, die een hogere snelheid kan bereiken[5 ],

a1s gevoLg van de latere ontr+ikkeringen in d.e teleconrounicatie,vooral d'e opkonst van ,oeer geeonplieeerd.e uogeliikheden voorautoraatÍsehe fouten}erkenning en -verÈetering, is het uit hetoo6punt van ucod.erne tligitale telecomnunicatie erg irage Imrt_systeem vrijr.rel voIledÍg verlaten,

rn ce auateurcienst is niet de snelhei. van ri.e inforuatie_
overdraeht van belang, aaar d.e betrouvbaarheid. van de verbinding,ook aLs die net eenvoud.ige of gebrektcige raid.delen, ond.er voor deverbind'ing on*unstige ornstancighed,en, zoals d.e in sted.elijke ongevÍngaannezige electroruagr:etische stoorstralingen, tot stand. kont.

De anateur beschikt in l:et algemeen ook niet over d.e bij
'tco'anersi-e1e stations' neer 

'ebruikeliike 
meervou)ige zenders,

t'rerkende op verschillend.e frequenties, net grote zencvertrogens
en ruinrtelilk gescheiden antenne_installaties.

i.

ÏIet gebruik van meer voor het ontdekkenvan fouten in ce overcracht en het herstel daarvaq is in het recenteverleden ten gevolge van d-e introdr:cti.e van nicroprocessors ookbij anateurs sterlc in onl:onst.
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I
Tot voor enige jaren rrras het systeern-HEll blj de NederlanCse amateurs

t 
nauweliiks bekenC, Ofsehoon af en toe nachines opdoken, had nienand

er tneer dan antiquarische belangstelling voor.

I 
Eerst nadat in 1978 de heer J, Evers (onCer zendamateurs in

I L'ed.erland. bekend. ond.er d.e roepletters PAoCX, in de Sond.srepubliek

IJoS.i:.) een artikel C,eed. verschr;nen in EJ.ectron[2] is het gebruik

t van ffiï,L-schrijvers door arnateurs sterk toegenonen.
Zo si;erk, d.at het aantal nog beschikbare originele machÍnes onvol-

I doende is on aan de vraag ernaar te voldoen.
Het aantaL benod.igde nachines is echier ook weer niei zo groot,

I dat het counercieel verantrroord zou zttrn, een serie nieuwe machines

naar oud. nod.e1 te vervaard.igen.

I Er zijn echter anateurs d.ie in staat zijn, zelf net eigentijd.se

;1 nid.d.el-en mechanische of electronische ffiï.,L-sehrijvers te bouwen.
I A1 enkele nalen zijn er prlzen en eervolle verneld.ingen verieend

t aan personen d.ie net ryerk op ffiï,L-gebied aan tentoonstellingen
I deelnanen.

Ook het verschijnen van di-verse artikeien in El-ectron hierontrent

I toont aan, d.et er belangstelling voor IÍEIL bestaat.

t\
I
I
I
I
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I
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De ffill,-schr[iver is ontwirckeld. on d.e eigenschappen van het berich_
tenverkeer in norsecod.e net betrekking tot d.e ongevoeligheid. voor
storing en sluieri-ng (rng. : fad.ing), over te brengen op een
systeen van overd'racht, r.raarbij het personeel niet ,oeer behoeft
te kunnen d.an lezen en (nachine)schrijven.

ne klerk aan de ene ziid.e brengt het bericht over door d.e letters
waaruit het bestaat aan te slaan op een toetsenbord, geliikend.e
op dat van een schrijfnachine.
Eet bericht verschiint vriir're1 ge'iiktiidig aan d.e ontvangend.e ziidein leesbaxe vor' op een papierstrook d.ie uit d.e nachine schuift.Tot zover verechir-t het ffi*-systeern naurrel{ks van sorornige
andere vene schrijf s;rs.tenen,

Ïn het voor ontvangst ingerlchte d.ee1 van d.e nachine treft nengeen lettervoonaed aan zoaLs bij andere verreschrij,,,ers in d.evan leiterkorf of t;,penrad..
Eet ontvangerd-eel, rrereenvo'd.igd. r,'eergegeven in afb. .,, hèeftbeginsel. sleehts J .be:,regende .d.elen.

vorm

Lï1

'llier"'an is ia d'e papierstrook, r€êxop het bericht *ordt afgecru*t.Ie strool: i,'ord't raet ee::perige snelheid 'roortbeuogen.
De c;'lincer 1b, tr'oorzien van een zogenaaacLe spiraalproef 1c,draai-t noet een eonstante hoeksnelheic. De spiraalproef is eenschroefliji:vornige geharcl.e verhoging die door een niet geiekend"einriclrting .v-an inlct i.rord.t voorzi_en.
ne sehrilfkant 1d is een gehard.e, verhoogde rand,, aanSebracht opanker ie, evenrrljd.ig: uet d,e as van cylind.er 1b.
Het papier 100pt ;r:-ist vrij van d,e spiraalproef 1c, zolang hetanker 1e niet .ioo= electronagaeet if r*ord.t gelranteld..
Raakt d'e sprraalproef rc riet papier korte tud, dan laat hii een:'nktspoor acr:ter oo ce pIaais,r..ear het papier d.oor de schriifkai:t 1d.tegen de spiraalproef 1c rrordt ged.rurrt, cus rraar d.e spiraalproefen de schrgflcant elr<aar zouden raken bíj afr.,,ezigheid. van papier.
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Ïn de tijd' waarin de cylind.er 1b net spiraalproef 1c één ougenteling
naaktr schuÍft het papi.er op over een afstand. die iets groter is
dan de breedte van het inktspoor.
Sekrachtigt roen d.e electrouagneet if 1ang, dan vormt het inktspoor
een aantal rrrijt*e1 haaks op d.e voortbeneging staande strepen over
d.e breed.te van d.e papierstrook, voor zover deze word.t bestreken
d.oor d.e spiraalproef 1c.
Als de electrouagneet geen strooro neer voert, trekt veer 1g het
anker terug in de rustpositie, waarna geen inktspoox tneer op

het papier kont.
Het patroon d.at het inktspoor op de papierstrook vorrnt, is een
gevolg van d.e stroon d,oor de electronagneet a1s functie van d.e tijd..

i{et cege inrj.chting is het in principe naogelijk, arle gelï'enste
lettervol:nen l'ieeï te geven, inclusief d.ie uit het Grieks, Hebreeuirs,
CyrÍl1ischr Katalcana en lÍand.ar!'ns, d.oor de juiste t{jd.sfunciie voor
d.e stroon te gebruiken.
Men áient d.an rekening te houden net de beperkingen op6e1egd. door
d.e afnetingen van het inktspoor en d.e -traagheid. van het rnagneet-
systeem.

Aan de zend.zijde r.rord.t de stroonvoxn bepaald. In afb. 2 zln ó.e

daarvoor benod.igd.e onderd.eler: sciretsnatig aangegeven.
op cle cod.ewals 2a ís een isolerend.e laag aangebracht, r,:aarin
openrngen hei; gelei enàe rcateriaal van d.e rrals op zekere plaatsen
onbed.ekt Iaien. Het inged,rui;t ziin van een van d.e toetsen 2b brengt
de bij d'ie toets behorend.e contaciborsteL 2c in aanralci-ng roet het
oppervlak van d.e cod.eu'a1s.

De codet€Is d.raait rond., vaard.oor d.e contactborstel 2e a{wisselen6
op geleid.ende en niet-ge1eid.end.e delen van d,e orntrek kont.
Het zend'gedeelte van d.e stroonkring bestaat uit de pernanent roet
de cod.er^ial-s eontact rnakend.e borstel 2d., d.e coderyals en een van d.e

bij de toetsen behorende contactborstels c, die a1le electrisch net
elkaar zijn rrerbond.en.
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De stroonnkring bestaat verder uit tle batterii 2f en de ontvanger-

eLectromagneet 1fr hier aangegeven door 29.

Ter hoogte van elke contactborstel is het voor het correspond.erencle

teken karakteristieke strooninpulspatroon in de vorm van geleiclend.e

gebieden op de ontrek l-an de cod,er*aIs aangebracht.

Een in d.e tekening niet aangegeven inrichting zorgt ervoorr d^at het

ind.rukken van de toetsen en het terugspringen ervan alleen kan

plaatsvind.en a1s d.e coder.rals in een stand. tussen het voltooien van

het voorafgaand,e teken en het aanvangen van het volgende teken

ged.raaid. is. Dit is nod.ig on te voorkonen dat tekens getleeltelijk

worden uitgezond.en.

De nate van ged.etailleerd.heitl van cle te gebruiken fghpL",-9rm is lang

ondernerp van ond.eraoekingen gerteest'

Naarrnate het teken fraaier is d.oor het toevoegen van steed.s rneer

redundante (=overtollige) inforroatie, za1 de leesbaarheid ninder

vau storing te lijd.en hebben, naar ond.at al deze inforuatie over-
gebracht noet i^rorden, r,rerkt het systeen trager of gebruikt 1neer

bandbreed.te.

Als compromis is een tekenvorrn gekozen, waarbij het teken bestaat

uit 5 kolonmen, gevolgd. en voorafgegaan door een tussenruimte ter
breedte van 2 kolomnen.

Eieruit volgt dat de ontvangsteylinder 1b 7 onwentelingen voltooit
in d.e tijd benod,Ígcl voor één onnenteli-ng van d.e zend.ercod.ewals 2a-

De orotrek van de codewals is getlaeht te zijn ingedeeltt in 7 gelijke

segraenten ied.er overeenkonend met een onrventeling van de

ontvangercylinder.
Het aftasten door een contactborsteL 2c van het bijbehorentle cleel

van een segpent produceert in de stroonkring d'e stroonstootjes
die het inktspoor van d.e ger+enste d.e1en van de kolon veroorzaken.
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De tijdsd.uur overeenkonend. net één kolon is verdeelcl in 1{ delen
van gelijke lengte, de tekenelenenten.
De opeenvolging van d.e tekenelenenten in een kolon begint oncler-
aan. De aftasting vind.t plaats van onder naar boven.

De band.breedte die dit systeen nod.ig heeftr(en dus de snelheid
van Ce ontvangernagneet net anker)rbegrenst nen, d.oor d.e

tekenvora za te kiezen, d.at verand.eringen van d.e signaal-toestand.

elkaar net een tusseniijd. van tenninste 2 tekeneleraenten opvolgen.
In afb. J is d.e stroonvorn als functie van de tijd in afhankelijkheid
van het overgebrachte teken, aLsued.e de resulterend.e afd.ruk getoond,.
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1 .1 Het onderscheid tussen d-e "IIELL-tr'eldschreiberilen d.e "ffiLl-schreiber 'rcl,rr.

Zou men een rnachine bouven naar de voorafgaanile grond.slagen, \
d.an blijken spoed.ig enkele bezuaren.
Eet ontbreken van r,raarborgen voor d.e gelifl<loop van d.e ontvaDgêx-
cyLind.er net de d.enkbeeldige segneenten van de zendercod.er*a1s zou
ertoe leid.en d.at tekens in tr+ee d.elen rqord.en afgebeeld. welke van
plaats ver,.rissel,i zi'i:, veror:d.ersteld. d.at d.e rctatiesnelheid. bij
benad.erj-ng overeenstent.

Het principiëIe verschiL tussen ffill-Feld.schreiber en d.e EELL-
schreiber?tGÏ,tt (verc.er aan te d.uid.en rnet resp. r- en G-nachine,

-systeem etc.), is de keuze voor d.e reued,ie tegen bovengenoend,

beztraaz.

ÏIet F-s,vsteen heeft een vernuftige, uaar uiterst sinpele oplossing:
d.e spiraalproef 1c heeft de halve spoed, en J.oopt tweenaal on de

cylind.er 1br zadat bij kort aantikken van ite schr[jfkant niet één,
ntaar tr..'ee inlctsporen ontstaan.
Iliervan kornen van elk teken rr,trêê êfdrukken op papier, waarvan
sLechts één eventueel ged.eeld is.

lla ellce omr'renteling van rl.e cod,er,,'als raoet de bed.ieningsvakrren êen
toets ind.rukken, tenzij tussenruinte moet r'roràen gelaten.
'troor d.e tussenruiute is d.an ook geen aparte toets aanwezlg.
Tengevolge van hei vrlj straffe tenpo (e"! tetens per seconde)
ontstaat veleens een spatie teveeL.
oponthoud. tijd.ens het verzorgen van een uitzend.ing, veroorzaakt
door bijvoorbeeld. het onslaan van een b1ad., is aan ontvangstzijcie
zichtbaar in d.e vorm van eerx aantal spaties.
De werkrvijze van he-r, fi-systeeu trord.t quasi-synchroon genoencl,

ondat zend.er en ontvanger continu doorlopen, zoals bij synchrone
systemen gebruikelijk is, naar er toch geen synchronisatie-
signalen aan te pas komen.
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Het G-systeem r,rerkt op start-stop basis. Dit houd.t in dat d,e zenderen d'e ontvanger tussen d.e overd.racht van tekens in rust verkeren.Na het aanslaan var:. een toets roaakt d.e zend.erl,rals vanuit cle rust_positie één onnenteling, zodat het teken wordt uitgezond.en.Het stroonpatroon van het tekenbeelct r*or.t voorafgegaan d.oor eenstartinpuls Jb.

De papiervoortbelreging en hei roteren van d.e ontvangstcylind.er(nu oet enkelvoudige spiraal) word.en na het eind. van de startinpulsin gang gezet en duren tot d.e cylin.er 6 onwentelingen voltooictheeft. ne startirnpuls zelf geeft d.us geen inktspoor.
Eet aanslaan van d.e toets nag op e1k noraent na het intred,en vancle rusttoestand. De ei6en snelheid. van het G-systeen is aanzienlikhoger dan d,ie van het F_systeen: 611 resp . Z15 tekens/sec.

3ii snelheid'sverschir-1,en tussen zend.er en ontvangex 100pt elk tekenafzonderlf'k schuin, rnaer het beginpunt ligt vast.
Het teken behoef t naar één keer te word.en afged.rukt.

Ie belangriikste ge'gevens van het F- en G-systeen ziin opgenonen intabel 1 -

Ie vorm van de tekens is bii F_ en G_systeem gelijk.

I

I

I

I
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3e voor- en naàelen van de nechanisc-he mach-i-nes.

Ten opzichte van àe verreschrijvers ziin d.e ffilT,-systeuen on$evoelig
voor versci:illende soorten storing d.ie in het anateurrad^ioverkeer
kunnen voorkonen, ter:rljl d.e band.breed.te slechts neinig groter is.
(Ter vergelrjk:-ng3 trroor telex=verreschrijfverkeer net een sein-
snell:eid van,l5r45 of 50 3d. is theoretisch 25 Hz vold.oencle,

voor F-mLï, 6215 fr2.),
Ie transnissie-sneLherd is bij telex aanzienLljk groter dan bij
F-I{Eï,T-,; 6r'l tegen 215 tekens/sec.
ïn d.e amateurd.ienst i.s d.eze transnnissie-snelheid. zeld.en van belang..

Eet belangrijkste r'roorCeel van F-IIEI,L is dat er geen synchronisatie
isr zoals het geval is bii ieLex en G-ffiLL, zorl.at daarrnee ook niets
nis kan gaan.

Afgezien van de valse starts van teleic en G-IIEtrl, clie bii F-I-Eï,L

niet kunnen voorkonen, is C.e reactie van F- en G-ffiïrl op stort-ngeR
geheel and.ers d.an die van telex.
AfhankelÍ,jk van d.e intensiteit van d.e storing, gaat cle teLex getroon

cloor rnet veergeven van d.e tekens, tot bij een zekere sterkte van

d.e storing d,e r,rcerËegeven tekens niet rceer d.e juiste z[jn.
Uiteindell:lr gaat d-e telex ao'reel vaLse starts naken, dat nen

spreekt \ran een op hoI geslagen machine.

Ioet nen die proef nei G-ïEIL, d.an geeft de nachine de juiste
tekens Ïreer, steed.s rneer verontreinigcl net spikkels en strepen,
tot ook d.eze machine op ho1 slaat.
De F-nachine tensLotte schrijft nog rustig tloor tot het bittere
eind., al is de tekst d.an niet Deer leesbaar.
Ie F-nachine is ni-et in staat on tekens over te slaan: het is
mogelijk dat een teken onleesbaar r'rordt, het teken verdlrijnt echter
:rcoit ongenerkt; er kont geen and.er telren voor in d.e plaats.
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À1 d.eze nachines hebben boven bet morse-systeen het voordeel,
d.at c.Lthans voor ont:,-a:r.;st geen nenselijke tu-ssenkomst vereist is.
(tloot: oolc voor het norse-systeen bestaan nogelÍjkheden voor

autonatische registraiie )'
Iit is tevens het zr,'aklce punt, ondat àe neclian:-sclle nachi-nes

rrein-g eiger: ncgeli;kheC,en tot inte.pretatie hebbenr zoals d.e

nenselÍjke 'iiafiïrion€r. Die ls in staat ui.t een veelheià van infor-
natie d.e ;ursie te sel-ecteren.
Dit geld.t voor het rqorse-s;steeu rn d.e sterksie nater ondat bÍj

ontvangst op ire'b gehoor er Asen'beslissingen uit hanCen'ran, d.e

'*r4êrilêlr€r 1r'c=3ei1 3enotren" -'trocr tele:c-rerbind.in5en ge1d.t d.j-t in Ce

n:-nste nate; nier iioràt rLe beslj.sstng of ,ie afgedrukte telcst

zirinig is of iriet or,'ergelaien aan de r'raarnemer.

Bet aolee-systeern ie, althans in de oervormr het enige van de.{
vortren d.at 6een toetsenbord. heeft en een geoefendegebruiker vergt,

Yoor F-ïl3lÏ, noet de gebruilrer Í:r een zeer strak ritne toetsen
aanslaan, terwijl G-ffifl en telex beid.e net het toetsenbord van

een kantoorschrijfnachine bekenrLe nijze gebruikt kunnen r*'ordent

afgezien van een bovengrens aan d.e snelheid. van intikken.
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Yoor het nenen ven beslissingen op grond. van inforrnatie d,ie
verschoren gaat in een veelheid, ven ongeri'enste signalen (lcortr.reg
aan5eduid nei t'ruis"), is d.e mens beter toegerust dan eenvoucige
apparatuu=' De storingsgevoeligheid. van d.e di.verse systemen r*ordt
nogeliik bepaald door de uate, vaarin informatie aan d.e waarne'er
lvord.t onthoud,en, d.oord.at besrissingen voor hem r.iord.en geno'en.

Een beslissing cie door d.e beide lEil-systeroen nog vordt genomen
op grond' van het aanlr'ezige signaal is het al dan niet trekicen
van het inktsnoor.
I{et gebruik van halftinten (aat ziin d.e griisniveaus tussen zrrrart
en lrit) hevelt de beslj-ssing of een zeker beeldelenent a1s d.onker
of als lisht rnoet r*orcen beschour*d, over naax de ruaarne'er.

stor:ngen net een regelnatig karakter konen op de aan de anateur_
d'ienst toegenezen frequentiebanden vrii veelvurd.ig voor.
Men d.enke Ëaar aan de talloze norse_signalen.
Treedt een derge]-1jk sÍgnaa1 net een vergelikbare sterkte als het
g;evenste lEir,-si5r:e3-en op, d.an is het biizoncer noeiliik, d,e gevoe-
llgheidsregeliag zod.anig 1n te ste11en, dai het signaalniveau
d'at de Ë:lens tussen zL??t en'.,rit vornt arleen lsordt d,oorlopeu
d.oor een iIELï,-signaa1,
ïs het storende si6'naa1- even af'ezíg, dan schriift de nachine goed.,
zodre het weer terughout schríjft d.e machine een zwarte veeg.

A1s het niveau''rat hoger riordt gelegd, d.an schriift de machine
red'erijk als beide signalen sauen optreden; in d,e tussenruinrte van
het storende signaal schrijft d.e machine niet.
Het boven resp. ond.er een zeker niveau voor zwart rf;esp. wit kiezen,
rsord't I'slicing" genoend' (=in plakken sniiden). De roachines kunnen,
afhankelift van d.e instellÍngen hysteresj.s (=dod,e gang) vertonen.
r{et weergeven van de sígnaalsterkte in de mate van zwarting naakt
het nogelijk de verondersteLling te toetsen, d,at d.e leesbaarheicl
r,l_ordt bevorderd. door het gebruik van halftinten.
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Het d'oel van het in d.it verslag beschreven apparaat, is het
nogeliik naken van d.e proefneningen d.ie nod.ig zrin our d.e hiervoor
veroelde veronderstelling te toetsen.
Ook moet 

'rord.en vastgesteld, als d.e verond.erstelling juist bliiktte zijn, r,relk verband. et dan vel tussen signaalsterkte enhelftint'''oet bestaan om ex optinaal profiit van te trekken.

Ieze ond.erzoeken en de resultaten ervan staan niet in dit verslag.

Het apparaat zoals i_n

nogelijk naicen. naartoe
eigenschappen bepalen,
wijze te wijzigen of uit

d.it verslag beschreven uroet
is hei noodzakelijk, dat die
insteloogeliíkheden bezi tten
te vÍsselen zijn.

d.eze onderzoeken
delen die d.e

of op eenvoud.ige
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De specÍficatie van qet te bouwen aDDaraat

ne r^reergave van de tekst vind.t plaats d.oor raid.tlel van een
televisienonitor. Het videosi noet v doen aan CCIR-
I Ï,it. 6. ) , voorzover van toepassing.
om red.enen d.ie later duiceliiker naar voren zulIen komen, zal het
aantal weer te 6even helderheid.sniveaus beperrct r,,,ord.en.
ne hierdoor te introd.uceren quantiseringsruis lloet d.e signaal_
ruisverhoudiag niet teveel verslechteren.
Eet aantal niveaus r bepaalt de naarde blervan volgena

Si gr:aa I
R= 10 log l---

Ruis
=Ao1og(r) +j dB Il-,it. 7 blz. ,o4.1

ïn het geval van uechanische lIEï,L-schrÍ;'vers (r=2) levert d.it
R=9 d3. Een verbetering hiervan tot 2T d.B is te bereiken
rnet J6 helcerheid.sniveaus. Dit f.iikt voorlopig voldoend.e.

0ro te kun:ren ',{ord,en gebruikt via telefoonS.iinen zun d.e mr,L-
schr;;vers voorzien van een toonmodulator en -d.auod,u1ator.
De gebruilieliilce frequenties ziin !0c tot 1000 ,'{2, in sounige
gevallen ook r.reI jCCO IIz.
ïn het anateurradioverkeer is het gebruikeliik de gemod.uleerde
toon van 1 kHz aan de nicrofooningang van een voor het telefoon_
verkeer gesehikte zend.er toe te voeren, Uit rj.e luid.spreker_
of hoofdtelefoonuitgang van een geschikte ontvanger kont het
ontvan8stsignaal d.an r.reer in de toondeuodulatieschakeLing van
een Ell-schrijver.

ne aard. van het gebruikte modulatiesysteem van d.e verbinding
speelt een belangrijlce ro1, glaar valt buiten het bestek van ctit
verslag. Het is nodig dat de Electronisehe l]El,I,-schrÍjver ook in
d'it opzicht geliilcvraarcLig is net d.e uechanische: hii zal_ voorzien
noeten zíjn van een inrichting geschikt voor r:et uod.uLeren en
dennoduleren ven een t,oonfrequent signaar ronci 1 kr{2.
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De mechanische ffiLl-schriivers produceren ,hard,-cooy", dat is
Leesbare tekst op papier, d.at d.esgelvenst be.aard. kan vrord.en.
rn het algemeen is d'it in d,e arnateurdienst niet strikt nootlzakelijk.
1{i1 de anateur het ont'angene vastleggen, dan kan hii het
toongeuoduleercle signaal door niddel van een band.opnaue registreren,
het ielevlsiebeeld foio3'raferen of de te benaren informatie
opschriven, zoars gebeurt bij ce ontvangst van morse_seinen.
voor het foio6raferen rs het voord.elig, als veel tekst tegeliik
nordt l.reergegeven op het beeldscherm.
De kostprijs van het geheugen d.at de inforroatie bevat die nod.ig is
voor l:et ged.urig l+eergeven van het beerd. is dan wel erg hoog.

Het voor d.e leesbaarheid. u=ninaal vereiste aantar tekens ttat
tegeJ-flcertíjd. op het beeld. aan'rezi.g moet zíjn, voox het vormen
van een goeC r,roordbeeld,rru,ord.t geschat op B.

Itraarnate het bericirt voortschriid.t, noeten de tekens op het beelcl_
schera successievelijlc d'oor nieur,re r*ord.en vexvangen. Bierb{j vervalthet langst aani,rezige teken om plaats te maken voor het nieuw
aangekonene.

Eiertoe staan tnee negen opens
de beeld.inhoud staat stir en wordt steed,s weer overschreven
(d'at r,ril zeggen: vervan'en d.oor aieuwere infornatie)
de beeld.inhoud schuift voorbii, rtraarbij links het oud.ste teken
"ovex d'e randrr gaat en reehts rret nieur*e tercen verschíjnt,
net aIs bij de Lichtkrant.
3eid.e hebben aantrekkelijke kanten.

Eet stilstaande is het ninst vermoeiend., naas nen verliest
afhankeliik van d'e overeenkonst tussen de oude en de nieulse tekst
genakkeliilc d,e plaats waar de nieur,re tekst geschreven wordt
ul.t het oog, tenzij nen deze duid,eLijk markeert
Deze method.e is het neest geschikt voor het r*eergeven van eenqrote hoeveelheid tekst.

t
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Voor het t,reerteven van een kleine hoeveelheid tekst is d.e schuif- 
t

method.e de raeest geëigende. Het schuiven van d.e beeld.inhoud. uoet \

dan r.re1 zo ge1Íjknatig nogelift plaatsvinden.
ïnd.ien het schuiven roet d.iscrete stappen gebeurt, uoeten d.eze
stappen zo klein nogelijk zj,jn. le breedte van een kolon
(overeenkonend.e net één omwenteling van de ontvangsteylinder)
is hiervoor aI te grof.

Het gebour^rd.e toestel heeft een zencend. en een ontvangend, d.ee1.
ïn d.e mechanische trLL-schr:.;'vers is het rceest ingei*ikkeld.e
ond.erd.eel d.e zend.ercodeuaLs. Hierd.oor en d,oor d,e blokkering van
het toeisenbord is d.e zend.er geconplieeerd.er d.an d.e ontvanger.
fn d.e elect=onische versie is d.at niet het geval: het zen4er4eel
is ve=reueg het eeirvoridj.gste.

Anateurs passen u orr'ê1 het ?- als het G-s::,-steem toe.
Kl.,'aatitatief heeft het S-s;'steen hei over:.,'icht, kvaLitatief het
r-s,vsteen. ne G-naclrir:es zijn beter rrerkrïgbaar, orodat deze in
grotere aantellen en recenter zijn verrFaard.igd..
Ie verr','antsehap tussen beÍd.e systemen naakt het nogelijk d.e

electronische r:.itvoering net beid.e conpatibeL (=verenig:baar) te
laten z:jn, ds verEchillen rnakea het nood.zakelijk twee bed,rijfstoeetanilen
te introduceren. Eet onscbekelen van d.e bed,riJfstoegtand, beboeft aiet
autouatiscb te geschieden,

Mechanische iIElï,-schrijvers hebben een snelheid.sinstelling.
Het toerental van d.e aandrÍjvend.e nrotor r+ord.t geregeld. d.oor een
instelbare centrifuge.a 1re gula teur. Tand.uie loverbrenging rraarborgt
de snelheid.srelatie vai: zend.er en ontvanger. Een instelling van
snelheid. is ook aangebracht in d.e electronische versie.
Eet bereik hierr,'an zou circa 5rt in positieve en negatieve zin
moeten zijn. De snelheid,sreLatie tussen zend,er- êÍr ontvangerfunctie
moet gehanChaefd.';rorden.

Evenals bij d.e mechanische
Eet is aanbevelensr.raard.ig
rcidd^el van het toetsenbord
erterne functie, zoals het
ontvanginstalla tie .

ffill-sehrijvers is een toetsenbord. nod.ig.
soveel nogelijk bed,ieningsfuncties d.oor
bereikbaar te naken, inclusief een
ttOVERt'schakelen van een radiozend_
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Afb. .i is het blokscheaa ven àe Ejll_schrijver,
voo:: de overrichtel{;heii z;n l:ierin niet a1le relaties aangegevea.

)e ';ce:,:nÊ -;ocrzigi ai-r-e r-c1en r;gn rr:Ê l.oorlzakelr;ke energie.riet ilck "r:iclis:Gii-ii:ïrRor{?, :or;: voor i:et op,,!,ejirren i,an iel:1rxs:gna1o::' iie ie snelireiÍ vcn iiet zei:cen en ontvangen bepalen.'v'anaf het t'l0xrsEil30f'D't 
';ind.t zoli'el het intoetsei: van d.e tekensa1s ee:r groot Ceel r,,an cle bedienins plaats.

Het blok r'3trnrtrIiÏilGtt bevat o.a. de bedrijfstoestandenschakelaarr
rraaxnêe het geirele apparaat r,rordt ingesteld voor tr,_ of G_signalen.

- van hierui'; rrordt ook d.e snelheid,sinstelling geregeld, alsned.egezorgd' r"oor het onschakelen van zend,en op ont'angen vice trersa.

Ie t'lIï.:STXU?rn'ER'r ;eefi Ce uit te zenCerr .bekens
Coor ean zo.,.,el_ ire.l; blok ''IED'II'ï'TG' aLs aan het
Cat ilet lËll-:i6r:ar1 opriekt.
ïn i:et blok 'iro0líi,Í0nur.iron,, r,'orct eeri .ï kHz toon genoduleerd uethet Il'I'l-si.6'irea1 en op een seschiict niveau gebracht.
ïu het blorc 'ÍsïGïï:i;lllrEni,EnïíïtiG,, r,rord.t het binnenkonende toon-gernoculee::d signaal cngezet in i:et basigband. IEï,r-signaal en
oilSevorad. tot een d.i6ita1e represe:.:tatie. Iit is d,e red.en.ran d,ebeperlcing .v.et2 he,c aantel heli.erheid.sniïeaus.
rn iret "G;EUGri,'IIrr *orc-i; te iigitale infornatie opgeslagen, on,ier
be s tu;: ng r.ro n .:.e rGJïrrrItiGXl]3ES TILt,f l,rc il .

Ten behoeve vea he'i; G-sv-steeil is Ï:e'b blok 'rsf.ilRTn.f,)ulsmRi{E],ffïiTcrr
aanl.;e zig.
le "rïs?ï,.!t' Gxtim.'1.?oRrr 

'ornt i:et uitgaar:de vicreosignaal, uaarín d.eir:forinaiie uit rrei geheugen in d.e vor' van held.erheid.sniveaus
aan'l.lezig is.
Teze opbour.,' is nod.ig, ond.at C.e iilL,l-strrslsren het Letterbeeld, opeen endere r,'tze ei: riet een aaci.ere snelheid aftasten dan hettelevisiebeelrl -;.,oxd t efgetast.

De 'lelen ve:: r:et epparaai rrord,en i* d,e volgende hoofd,stukrcenbesehreve::. Ie vol;orrle var: de hoofd.siukkea jcout overeen rcet devolsclr'e vl:: ce :.-e1eri ';ar iiet l'=1ler33t in iese paragracf.

te gelegenex tjial
blok "EEIï,-ZEIIDER"1
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HOOFDSTUK 2 COI{STRU'CTÏE

I
l-.r 2.1 ïnleiding
t_
I De contructie van een apparaat voor experimentele d.oeleinclen noet no-

gelijkhed.en bieden tot het eenvoud.ig wijzigen van grote of kleine delen
I of het toevoegen d.aarvan. 0n d.eze reden is afgezien van het ontwerpen
I- van een getlrukte betlrad.ing.

De toegankelijkheicl van d.e ond.erd.elen stelt eisen aan de ueehanische
constructie en aan d.e gebruikte verbind.ingstechniek.

0n het e?cperimenteren nogelijk te naken, noet vold.oend.e reservê !íor-
| 

', den ingebouwd. net betrekking tot ile beschikbare ruirote, d.e energie-I
voorzÍening en d.e ond.erlinge bed.rad.ing.

I
I



1

-20-

2.2 De mechanisehe opbouw.

Het toepassen van experimenteerkaarten uaakt het uitwisselen van
d'elen nogeJ.ijk. Eet gebruik van ind.irecte connectors draagt bij tot
d.e d.uurzaamheicl van d.e ond.erlinge verbind.ingen.
Eet feit tlat d.eze ond.erzoekingen in d.e vrije tijd. noeten wordêD vêr-
richt, kan naken, d.at het experiuenteren jaren d.uurt. Het gebruik
van genormal iseerd.e bouwstenen vergroot d,e kans d.at passend.e later
aan ta schaffen onderCelen verkrijgbaar zijn.

Eet apparaat is gebouwd. in een zogenaamd. Euro-rekrop Euro-experinen-
teerkaarten enz. Vanwege d.e grote orovang van het rek is d.it in ile", lêngte gehalveerd..
Sehalve d'e ten behoeve van d.e ingestoken kaarten aanuezige kaartge-
leid'ers en connectors, bevind.en zi.ch in het rek ile voed.ing en de rek-
bed.rad.ing.

De ond.erling'e afstanct van d.e experioenteerkaarten is ruin z cr'.
De bouwhoogte van de neest gebruikte onderd.elen is kLein genoeg o1n

nog vold'oend.e ruinte voor ventilatie over te laten. Er is plaats voor
I kaarten.

Bet verrichten van noetingen aan ond.erd.elen op il.e kaarten word.t noge-
lijk geraaakt door het gebruik van een verlengkaart.Bij wijze van op-
bergruirnte voor d.e verlengkaart is nog een extra stel kaartgeleiclers
aangebracht.

Met een behuizing is vooralsnog geen rekening gehoud.en. Eet rekje is
d'aaron zelf voorzien van rubber voetjes ter bescherxning van zowel d,e
rekbed.rad.ing a1s het onciersteunend. tafelbLaci.

\
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L,5 De rekberhatling.

De kaartconnectors hebben J1 uitlopers. Een voorlopige inventarisatie \
van de verbind.ingen tussen d.e d.e1en kvrarn uit op 20 verbind.ingslijnen.
De in het rekje aangebraehte printconnectors zijn aIle para1Lel door-

verbond.en. Eierd.oor kan elke kaart op een willekeurige plaats worden

gezet. Dit is gunstig voor d.e toeganketijkheid., orndat d.e kaart wêar-

aan gewerkt wordt, op de best bereikbare plaats kan worden gezet voor

de duur van d.e werkzaanhed'en.

Twee van de 11 doorverbind.ingen voroen de @'

Ook in het rek aanwezig zijn de voed.ingsschakeling net cle bijbehorende

bed.rad.ing, alsnede d.e aansluitingen naaï cle vitleornonitor, cle racliozend-

ontvanginrichting en d.e regelaal voor de ingangsgevoeligheicl'

Nad.ere bijzond.erhed.en hierover vindt men in de volgend'e booftlstukken.

In de rekbedrad.ing vincit men enige condensatoren en hoog-frequent- r

smoorspoeltjes ter bestrijd.ing van ongewenste gevoelÍSheid. voor electro-
nagnetisehe velden.
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-2.4 De voed.j-ng

Eet verzorgen van d.e enerÊievoorziening is d.e taak van de voeding. \,

De voed.ing moet d.e d.iverse spanningen kunnen leveren bij vold.oende

stroonsterkte, orn latere e:cperim enten nogelijk te uaken-._

De voed.ingsspanningen en maxinaal te leveren stroonsterkten bed.ragen:

+5 Y, 1A

+12 Y, 100 EA

-12 Y, 1 00 mA

voor i.e digitale schakelingen.
voor de lineaire schakelingen.
voor d.e lineaire sehakelingen.

Het scheula van tle voeding is getekend. in afbeelcling 5.

. De gebruikte geïntegreerd.e spanningsstabj-lisators zíjn zelf vold.oende

' beveiligd. tegen overbelasting. Extra voorzieningen daarvoor zijn dus

overbod ig.
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II Eo0FDSTUK , ALGEI,ÍEEN

J ,., rnleidils

I 
Een cligitaal apparaat heeft, afgezien van d.e voed.ing, een aantal alge-

I nene voorzieningen, d.ie voor d.e samenstellend.e delen van het apparaat

- gemeenschappelijk zijn.
I in dit geval zijn d.at d.e MASTERRESET schakeling, ite bettrijfstoestand.-

omschakelaar en de kloksignaalvoorzj-ening.

I

I

I

I

I

I

I
I
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.-).2 Ie automatische IVTASTERRESET functie.

Voor d.e tiigitale schakel-ingen is het van belang tlat na het inschakelen i
aIle d.aarvoor in aanmerking komend.e cielen in een ged.efinieerde toe-
stand. komen.

Dit is de RESET functie.

Ged.urend.e het gebruik van het apparaat is het soms gewenst d.eze uit-
gangstoestand. weer op te roepen, Hiertoe is een toets op het toetsen-
bord. aanwezig waarnee cle RESET functie word.t geactiveerd.. Deze functie
word.t trad.itioneel I'I4ASTERRESET'r genoend.

Het signaar ffi is laag actief

De wijze waarop d.e geheugeninhoud. wortlt geÍnitialiseerd. vereist d.at

d.e actieve periode van het RESET signaaL 1/25 gecond.e d.uurt.
Ie overgangen van ffir'worden gesynchroniseerd door het signaal
ttZJ Hztt, d.at afkonstig is uit d.e d.isplaygenerator.

De schakeling bestaat uit 2 D-flipflops tiie gestuurd worden uit het
R0-netwerk R. C, (zie afbeeld.ing 6, ).t1
3ij het inschakelen van d.e voed.ingsspanning is C. ontlad.en, zod.at

ICIA gereset vrord.t en IC.,B op 1 geset.
Na zekere tijd. is C" opgelad.en tot de d.renpelspanning van het IC,
zodaL ICrB een ircpuls afgeeft,
Dit gebeurt ook a1s d.e toets i'IÍASTERRESET'i word.t inged.rukt en weer

losgela ten,
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Ie bed.ri.ifstoestandonschakelaar.

De bed.rijfstoestandomschakelaar bepaalt of de ffiLl-schrijver is
ingesteld voor I'-ffiÏ,L of G-ffiLL.
De flipflop 4ie hiervoor verantwoord.eh-jk is, is iC2A (afb. 7).
Ieze flipflop wordt initieel geset d.oor het signaaf ffi' dit stelt
de tr'-nod.e in.
yanaf het toetsenbord. kan d.e flipflop worilen gereset, door nicldel van

d.e toets rrG-ir'ÍODErt-

De flipflop kan vanuit d.e i'SEDIENï}IGI' nog worden getogglecl., (aat wit
zeggen tot onklappen word-en gestuurd') '
Dit d.oet het signaar ffi'
De flipflop protluceert twee coroplementaire signalen tft en QF.

. Ged.urende de G-M0DE is IF laag eí gF hoog, bii F-MODE andersom'
.t
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).4 De kloksig'naalvoorziening met snelheidsinstelling.

De kloksignalen d.ie d.e snelheid. van zend.er en ontvanger bepalen, \
konen uit één oscillator. Door d.eze oscillator regelbaar te roaken,
bliift het genenste verband. tussen zend.er- en ontvangersnelheict
behoud.en. De oscillatorfrequentie is afhankelijk van een aangebod.en

spanning. Deze spanning is afhankelijk van de vaste frequentie-
instelling tr' (in afbeeldingB) en voor een net potentioneter M

insteLbaar ged.eelte, van de stand. van de OP/I'ïEER TEILJER via d.e

sinpele D/A, omzetter. Door het signaal ffif word.t d.e tellere voor-
zien van de inhoud. 1000. ne spanning van ile D/A converter is d.an

ongeveer in het nid.d.en van zijn bereik

Van d.e bediening afkonstige irhpulsen van d.e signaLen SNELLER en
IANGZAMER d.oen d.e teIler op resp. neet telLen. Eiernee kan de snel--
hei-d vanaf het toetsenbord word.en ingesteld..

De oscillatorfrequentie is zó g,ekozen d.at frequentied.eling (d,oor
gehele getallen) ae ;uiste kl-okfrequenties voor zend.er en ontvanger
in F- zowel- a1s in G-systeen oplevert.'De cluur van een kolon is voor
zend.er en ontvanger gelijk. (ft, het F-systeen 111,.J ms, in het G-

systeen 46.7 ns). ïn d.ie tijd.sd.uur produceert de zend.er achtereen-
volgens de r,aard.en van i4 beeld.elementen (t:.ts).
0n later te verd.uidelijken red.enen neent de ontvanger in tlie tijd.
6{ nonsters van het binnenkonend.e signaal.
De benodigd.e frequenties zijn d.an:

F-systeem G-systeen

zend.erklok 14 = 122.5 Ez = Jaa Ez.
0 r 1'l 4t 0 ,0467

ontvangerklok 64 = J6o Ez. 64 = 1171 frr.
11 4,1 46 ,7

De oscillatorfrequentie is circa 1BB0 kEz, dat is 4 maal het kleinste
genene veelvoud.. De d.elerketen is a1s volgt opgebouwd.:
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Eerst een programmeerbare d.eler, gestuurcl d.oor Eft en Cfi.
Ingestelil voor F-IIELL d.eelt deze schakeling cloor 120' voor G-ffiLL

cloor 49. Eierna volgt een trveedeler on het signaal weer tot een

synnetisch blok om te vornen. Dit is prettig bij het sturen van de

volgend.e trappen en bij raetingen.

De hieruit konende frequentie bed.raagt voor F-ffiLL: 7811 Ez' voor

G-ffitï,t 19184 Ez.

I
i,
I
I

i'
I
I
I
I

i
!
t
i

Ir

gndat tle net de zenderklok gesynchroniseerd.e startbitherkenning (ten

behoeve van d.e ontvanfist van G-ffiLL) gebruik noet maken van d'e d.ata

uit de l/A, ouzetter nordt d.eze geklokt net het kleinste gemene veel-
voud. van d.e zend.erklok- en de ontvangerklokfrequenties ( voor F-IIEIL

392O Hz , voor G-IDII 9{>OA Hz.)
-Gerwijl op een startbit word.t gewacht rooet d.e ontvanger stilstaan.
Ditkandoorhetsignaatffi1aagtehoud'enenopd'ezewijze
d.e ontvangerklok permanent hoog te laten zijn.
De hierboven gegeven getallen zijn afgerond.. Door d.e d.eelverhoud'ingen

ontstaan d.e juiste frequentie-relatÍes.

Ten behoeve van de ontvanger word.t

(r-mll 56a Hz, G-ffilÏ, 1171 Hz) en

(f'-mf,f, 122rJ Hz, G-IIEL.,L 100 Ez.).

De displaygenerator heeft een

frequentie van 12rJ MFz en is
instelbare conilensator kan d.e

steld. rvorden.

d.it door 14 gedeeld

voor d.e zender d.oor 64:

eigen klokfrequentie. Deze geeft een

kristalgestuurd.. Door nid.d.el van een

frequentie van d.eze oscillator inge-
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HOOFDSTUK 4 ZEI'TDER

ïnleid.ing

In d.it hoofd.stuk zal d.e r^rerking van het zend.end.e d.eel van het
apparaat word.en verduid.elijkt,
De uitgezond.en tekens leggen hun weg van d.e bron van het bericht
tot het d.oel af via allerlei tussenschakels. De volgord.e van d.e

schakels in d.e keten is gebruikt als leid.raad in dit hoofclstuk.
Ie tekens komen in het apparaat door nid.d.el van het toetsenbord.
(zie afbeeld.ing !). Hierond.er zijn ook de besturingstekens.
Dit zijn d.e tekens d.ie de toestand. van het apparaat wijzigen.

De tekens worden opgeslagen in de tekst-buffer. Iaarna rvorden ze

door d.e ffiLï,-signaal generator in het karakteristieke inpulsen-
patroon omgezet. Dit word.t vervolgens op een laagfrequent toon
genod.uleerd.. Eet signaal- d.oorloopt een filter alvorens het d.e

uitgang bereikt.
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- 4.2 Eet toetsenbord.

Het gebruikte toetsenbord. is een exemplaar uit d.e surplushand.el. \,

Bet verschi-1t niet r'rezenlijk van d.e noruaal in d.e hand.el- verkrijg-
bare toetsenbord.en.

0p enkele toetsen na zijn a1Le toetsen georganiseerd. in een natri-x
d.ie uord.t afgetast d.oor een speciale geintegreerd.e schakeling.
AIs een toets wordt rnged.rukt geeft het fC de volgens CCITT alfabet
no. 5 (USASCïï) bijbehorend.e / bitcod.e uit.
Sovend.ien ru'ord.t een impuls gegenereerd., de strobe-inpuls.
fn de matrix zijn ook opgenomen een tweetal functie-toetsen:
ZEIÍDER-UII en CEA$GE-MOIE.

ALle cod.es voor d.eze toetsen gaan d.oor d.e tekstbuffer.

De uitvoering van functies behorencle bij toetsen in d.e natrix
nordt uitgesteld tot d.e coile aan de uitgang van cle tekstbuffer
beschikbaar is.

De niet-georganiseerde toetsen zijn eenvouèige raaakcontacten naar
aard.e. Deze toetsen hebben bed.ieningsfuncties, rvaarond.er IIASTER-

RESET, G-IÍ0DE, SiiEI,LEl. en IANGZAI'ER. Nog niet genoemd. zijn d.e

functies ZEll-nER-AAi'ï en ROEFEL.

Deze functies hebben onnidd.elliik het biibehorende gevolg.
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De tekstbuffer.

Eén van d.e bezwaren d.ie kleven aan het F-systeen is d.e ,rooauaak

in een strak ritne tle toetsen aan te s1aan. Eet gebruik van een
buffer heft d.eze nood.zaak op.
De buffer is een geheugen van 64 woord.en van B bits, net bijbe-
horend. logicanetwerk, d.at voor d.e organisatie ervan zorgt.

De buffer d.ient a1s wachtkaner voor d.e codes d.ie het gevolg zíjn
van de aangeslagen toetsen. De volgord.e van binneukonst is claarbij
van belang. Iot 64 tekens kan het intoetsen voorlopen op het uit-
zend.en. À1s het uitzend.en van het voorgaand.e teken is voltooid.,
en d.e buffer is niet leeg;, moet het teken d.at vervolgens aan d.e

beurt is worden uitgezond.en.

De beschikbare buffergeheugens (typ" 6741 van het nerk Wï), zijn
georganiseerd. in 64 woord.en van 4 bits. De te bufferen cod,ewoord.en

echter bestaan uit e1k 7 bits. Door twee ICts 6711 functioneel
para11e1 te gebruiken, zj-jn zelfs B bit woorden oogelíjk.
Geheugens met een d.ergelijke organi-satie word.en, wegens tle volgord.e
van d.e ingaantle en uitgaande gegevens ook we1 aanged.uid. met FIro
(Firts ïn, First Out ).
ne schakeling is voorzien van trvee signalerings LEDrs (ait zi3n
1Ícht uitstralende ctiod.es), om aan d.e geven of d.e buffer reeg d.an

wel vol is.

Na RESET. zijn beid.e FIFO's (zie afb. 1o) leeg. ne outputsignalen
ïR (ïnput Ready) geven aan, clat d.e geheugens in staat zijn, nj-euwe
data- te aecepteren. Het beschikbaar zíjn van nieuwe d.ata gaat verge-
zeld' van een strobe-inpuls. De D-flipflop DFF1 gaat dan van de 1 naar
d.e 0 stand., zod.at de sï (strobe ïnput) ingangen van d.e FïFOrs geaê-
tiveerd word.en. Niet voord.at beid.e nidd.els d,e signalen rR = 0 er blijk
van geven d.ata geaccepteerd te hebben, worclt DFF1 cloor N2 en NJ in
d'e uitgangspositie teruggezet. Eerst als tle beitle FIFots weer in
staat zijn nieurve clata te accepteren, word.t d.it ttooi N1 kenbaar.
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Aan d.e tli.tgangszijcle wordt het beschikbaar zijn van de d.ata d.oor elke
FIFO aangegeven d.oor 0n (Output Reaily) = 1. Door N!, N7 en NB is d.an

het signaal CODE_SESCEII{3AAR ook hoog. Na afloop van de zendcyclus \

r wordt het signaal- CïCLUS_LOOPT hoog, zod.at IFtr'2 op 0 kont.
I le S0 (suift out) ingangen van de Frï'ors word.en hoog.

Naclat beid.e FIF0rs hierop gereageerd. hebben, d.oor 0R = 0, wordt
I
I DFF2 rveer 1 .

I A1s geen nieuwe d.ata beschikbaar is, blijft op d.e uitgangen van d.e
I

Fïï'0's d.e laatste d.ata staan. Hi-ervan word.t gebruik genaakt bij
I nOFfEL. Het activexen van d.eze toetsenbord.-functie forceert cloor
t 

N8 het signaal COIE-SESCEII(3AAR, zod.at de cyelue telkens uet gelijk-
. blijvende data worcit gestart.
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De ffiLI,-sÍEnaalEenerator-

De voru van d.e afged.rukte tekens is bij d.e mechanische mÏ,Ï,-
zender bepaald d.oor het patroon van d.e geleid.encle gebieden op tle
zend.errrrals. ïn d.e electronische versie is het een ROM (Read. 0n1y
I'Ienory: uitleesgeheugen), r+aarin het patroon vagtligt.
Het gebruikte R0I'I (type B2s2TcB) is georganiseerd. a1s 1024 woorden
van I bits. Voor elke ko1otr van 14 tekenelementen word.en twee woor_
d.en gebruikt.

Per teken zijn 5 kolonnen nodig. Voor d.e eenvoud. van d,e schakeling
is de voor G-IfiLL benodigd.e startiropuls als extra kolon vóór c1e

5 gevone kolonnen geplaatst. Na elk teken noet ruinte volgen,
in het F-systeen twee kolontijd.en, in het G-systeem roinstens één.
Orod.at noet machten van trvee gemakkelijker is te werken, is ruirnte
voor B koLonnen per teken gexeserveerd. in d.e ROM, d.us 16 woord.en.
De o@vang van d.e ROM laat d.erhalve 64 tekens toe. De inhoud van
de ROM is in hexad.ecinale vora lreexgegeven in tabel 2.

ïn de tabel staat op elke regel d.e infornatie van een teken.
Geheel links is het teken grafiseh weexgegeven, vervolgens hexa-
d.ecinaal het ad.res van het eerste bij dit teken behorende woord..
Daarnaast staan d.e 16 tioorden vaarvan steed.s 2 woord.en sanen êen
korora l'íeergeven. De laatste 2 bits van het tweed.e woord. van de
kolon rvord.en niet uitgezond.en, ondat een kolom uit slechts 1{
tekenelementen bestaat. De eerste twee woord.en vormen d.e start-
iupuls (toron o). Kolon 6 en / vornen, ind.ien uitgezonden, ruinte.

Bij gebruik van een ffiï,I-Feld.schreiber clraait de zend.err+a1s continu.
stelt nen zj.ch voor d.at hij zou stoppen na elk teken, en na het
i-ntoetsen van een volgend. teken lreex zou gaan d.raaien, d.an ziet nen
in, d,at het teken bij het tegenstation op een willekeurige hoogte
op d'e papierstrook zou word.en afged.rukt: het dansen van d.e tekens.

Het toetsenbord vêD,, d€ electronische
een toets op een rvillekeurig tijdstip

iIEï,I-schrijver staat toe, d.at
wordt ingetlrukt.
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fnd.ien de zend.er, qalgglogen dat d.e BUTtrER aI enige tijtl J-eeg was,
geheel tot stilstand. was gebracht, door het nieuwe teken opnieuw \
word.t gestart, d.an treed.t d.it d.ansen op.
Het is niet nod.ig, een geheel aantal ualen d.e ti jd, nodtig voor één
teken als rustduur te nenen; een geheel aantal malen één kolon tijd.
volstaat.

Als d.e BUFFER niet leeg is wordt aaneensluitend. gezond.en. Het

I 
ttd.anst'probleero d.oet zich uitsluitend. voor a1s men d.e toetsen in een
zo laag tenpo aanslaat, dat telkens d.e buffer leeg is. 0p een

I techanische F-EEï,Lschrijver ontstaan hierd.oor spaties van 7 kolonnenI in plaats van 2. Dit is bij d.eze nachines ook d.e enige manier oul eên

I spatie te verkrijgen, de nachine heeft nanelijk geen spatiebalk.
t - In d.e electronische versie (waarop vel een echte spatietoets zit)
I komen d.e tekens in dit geval een beetje verd.er uit elkaar te staan.
It

Ïn het geval van G-IEIL kont d.it ffd.ansen" in het geheel niet voor.
I
I E"t na een toetsaanslag uitstellen van een teken is hier niet nod.ig,

naar is ook niet schad.elijk. Eet uitstèlnechanigne blijft in beid.e

I uearijfstoestand.en in werking.
I

I De schakeling van d.e EEï,I-signaalgenerator is weergegeven in afb. 11.
t De of-poort N1 blokkeert zolang d.e zend.er gestopt is de ZENDERBIT-

r KLOK. Teller T1 v Output 04 van d.eze

I Ue1er "*""*"=t tierbij het juiste d.ee1 van d.e kolou in de ROM.

- De MUï,TIPLEXER tast de bits van het woord achtereenvolgens af en
T

I eeeft ze d.oor als het ffiLLSïGNÀAï,, tenzij d.e D-f1ipf1op d.e uitgang
van d.e MUï,TïPIEXER blokkeert.

I
I

De korte irnpuls op d.e uitgang van N2 markeert het eind.e van cle kolon.
Tijdens het uitzend.en van een teken telt teller T2 de koloronen

en voorziet zo d.e ROM van het koloroad.res. Als kolou 6 bereikt is,
word.t d.e uitgang van NJ hoog. Tel1er E2 kan dan niet verd.er teIlen,
omd.at cE (count Enable) ook hoog is. Iit is de rusttoestand van d.e

IÍEll-signaalgenerator. Geduríg word.t kolon 6, d.ie voor alle tekens
ruinte is, afgetast. Tevens ontvangt IFFI een RESETsignaal.
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Eet hangt af van GF of d.e nultiplexeruitgang geblokkeerd is of
niet. In beid.e gevallen blijft het EEllsignaal laag.
Is ten tijd.e van d.e volgend.e koloniropuls uit N2 het signaal
CODE_BESCHIIiBÀAR hoogr d.an r.rord.t telIer T2 op 0000 gereset.

@Ï@f" word.t geactiveerd., en Dtr'F1 krijgt niet langer het
resetsignaal. rn bed.rijfstoestand. F is het signaal Gft Iaag, zod.at
DrFl op 0 staat. De MULfïPLEXER uitgang is d.aard.oor geblokkeerd.,
zod.at de startirapuls uit kolom 0 niet aan d.e uitgang verschijnt,
tnaar d.e voorafgaand.e ruinte net één kolond.uur word.t verlengd..
K1 gaat voor het eerst hoog bij kolon 1. DFF1 komt daar op 1,
zod.at vanaf kolon 1 tot kolon 6 d.e uitgang van d.e MUITIPLEXER

het ffiLl,SIGlÍAAL kan d.oorgeven.

Het signaal CYCIUS_LOO?T gaat aL hoot bij ile sanvang van kolon 6.
Dit laat d.e BUtr'FER tijd. oul voor het eincl van koloo 6 een nieuwe
CODE_SESCHII{BAAR te stellen, zodat bij de koloninpuls na kolou 6,
T2 weer op 0 gezet kan vord.en, teneind.e zond.er ond.erbrekingen ver-
d.er te zend.en. De ruiute tussen tlree tekens bestaat uit d.e tijd. nod.ig

voor kolon 6 en, voor het F-systeem, d.e tijd. voor d.e ond.erd.rukte

startinpuls: kolon 0.

De ad.ressen van d-e tekens in d.e ROM zijn gevorrod. uit d.e bits
d.e cod.ewoord.en d.ie d.oor een subset van d.e USASCïï code net d.e

word.en gea ssocieerd..
Deze subset onvat 64 tekens van de 96 bestaand.e.

Het gebruik van fr in plaats van l-6 naakt het onbelangrijk of
gebruikte toetÉenbord. nornaal hoofd.letters of kleine Letters

van

tekens

het
cod.eert.

De besturingscod,es, zoals CR en ESC resulteren daarbij ook in be-
paald.e patronen. Eet inlezen van IFFI wordt voorkomen doord.at het
signaal ffi ti; gebruik van de besturingstekens niet hoog is.
Eierdoor bli jft in d,ie gevallen het BE'Ï.,LSïGIïÁAL ged.urencle het gehele'
teken laag.



-t5-

_t 
De bed'ien:-ng dm'v het toetgenbord''

De bedieningsfuncties d.ie var:af het toetsenbord' word'en geactiveerdt

zijninhetvoorgaand.ealeensgenoemd'.Enigezijnreed.svolled.igi
beschreven:},ÏASTEnTESET,G-I'[0DE'SNELLER'IANGZAI',IERenRoEF"EL'

De functies CHA}TGEI,Ï0DE' ZEITDER-MN en ZEMER-UÏT behoeven nog

toelichting.

csA}IGEMo}EenZEI.IDER-UIÍzijngekeruoerktd'oortleeigenschaptlatd.e
functie pas word.t uitgevqerd. a1s het uitzend'en van een bericht zo-

verisgevord.erd.d.atdebetreffend'ecod.ewoorclenaand'euitgangvan
d.ebufferverschijnen.Hierd'oorkanroenheteind'vanhetbericht
aangeven door cle cod.e ZEIVDER-UÏT. De toets cR (caEiage Return:

', terug wagen) geeft deze eode'

De functie cHAl,[GEtÍoDE is gehecht aan de toets ESC (BSC'epB) '

De keuze is op d.eze toetsen gevallenr ondat ile toetsen êea opvalLentl

uiterlijk hebben op het toetsenbord"

De cod.es voole CR en ESC ziin resp' 0001101 en 0011011'

In afbeeld.Íng 12 is aangegeven op welke wi jze d.e DATA konend'e van de

TEKSTSUFSER op het vOorkomen van deze codes word't onclerzocht'

De of-poort N1 samen rnet d.e DECOIER leageren op bet aantreffen van

de cod.e d.oor het laagpaken van de signalen G of E'tr'

Doord'atnietalleDÀTÀbitshierineenrol,spelen'zijnerneer
codewoord.en d.ie hetzelfd.e effect hebben. Dit cluid't nen aan met

parti-ëIe d.ecod-ering.

Bettoetsenbordkand'eanderecod'es,desynonieuen,slechtsd'oen
ontstaan a1s d.e ziln. coNïRol-toets is ingedrukt terwijl een andere

toets r.rord.t aangeslagen. De signalen ffi ett ffi kunnen dus niet

toevallig d.oor d.e inhoud. van het bericht r'rorden geactiveerd''

Het signaal ffi is equivalent roet het signaal ffi51.
(zie BEDRIJFSTSESTÀI'TDSCHAÏE1AAR) ' Het optred'en van het signaal

ffi schakeli oE van F-I'ffiLL naar G-ffitt of terug'
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Voor het onschakelen is nod.ig,

d.at na d.e cod.e ESCAPE een code

a ctiveert.

dat het signaal ESC ophouclt, d..w.z.
kont d.ie het signaal ffi niet

ne D-f1ipf1op nFF1 naakt d.e signalen ZEI'ïDER_STOP en ffiffi:ffi-O'F.
DFF1 r,rordt gereset door RESET en geset d.oor d.e actie van d.e toets
ffi@ffir . Telkens als de zend.er een teken heeft uitgezond.en, gaat
hetsignaatffiEêvenhoogrzod.atDItr'1hetsignaa1ffiin-
leest. Zolang, d,it niet actief is, blijft d.e flipflop in d.e 1 stand.

staan. Na het uitzend.en van een teken lraarvan de cod.e ffi laag naakt
kont de flipflop op 0.
Eet signaal ZEITIDER_ST0P vord.t d.an 1, zodat d.e zend.er niet aan een

nieuve cyclus begint, voord.at de flipflop d.oor de toets ZEI\ïDER_AAN

opnieuru word.t geset. ïn d.eze toestand kunnen we1 d.e cod.es voor
nieuwe tekens in d,e SUFI'ER word.en gezet.

Een aangesloten rad.iozend. /ontvanginstall-atie kan d.oor transistor
TR1 rvord.en 0VER-geschake1d., van zenden op ontvangên en terug, a1s

de schakelaar SK1 op AïITOI{AIïSCE staat; ]tet SK1 kan d.e zend./ontvanger
ook raet d.e hand. op zenden of ontvangen word.en gezet,
De stand. van DIFI word.t ook nog aangegeven cloor een LED.
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De toonoscillator, il.e poortschakelaar en het uitgangsbgnd.filter.

Eet uitgangssignaal van d.e ffiLl-schrijver is een genod.uleerd toon-
tje van 1 Ïffiz. De frequentie rr'ord.t bepaald. door een YCO, lraarvan
d.e ingangsspanning met potentioneter R1 nordt ingesteLd. (zie afb.
1J). Een symnetrische blokgolf bevat geen even harmonischen, zod.at

een filter om boventonen te verzliakken eenvoud.iger kan zijn.
Hiervoor is tr'reed.eler n verantroord.elijk.
Met poort I{1 word.t d.e toon gesleuteld.. De twee rveerstand.en erna vox-
men een l/1. omzetter, uet 4 niveaus d.ie optred.en volgens onderstaand

tabelletje, r.raaruit blijkt d.at niveau 0 niet voorkont.

I$.IYEÀU 1 kHz blokgo3-f
EOOG TÁAG

EELÏ,

A1s het ffiÍ,L-signaal- laag is noet ex geen toon zijn.
Als het 1ÍEll-signaal hoog is, is tle uitgang van het l/A netwerk af-
wisselend. en evenlang 1 en ]. ne toon is er d.an d.usr naar het ge-

nid.tteld.e (gelijkspanningsniveau) bliift gelijk, Dit voorkornt in
sterke mate het optred.en van zogenaande schakelklikken.
De schakelin6 ronilom opanp A1 is een bandd.oorlaatfilter met een

centrale frequentie van 1 lGIz en een Q van 4r2t zod.at ook voor
G-ffiI,T, voldoend.e zijband.energie lrordt d.oorgelaten.

De functie van het filter is het ond.erd.rukken van d.e harmonischen

van d.e 1 k.Hz b1okgo1f, en het beperken van d.e resulterend.e bancl-

breed.te van de rad.iozend.er.
Het filter brengt het signaal ook op de gervenste sterkte.
Door mid.d.el van R2 kan de cenirale frequentie van het filter worden

ingesteld..
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EOOFDSTÏ]K 5 ONTVANGER

,.1 InleÍd.ina

Het onfvangend.e d.ee1 van het apparaat heeft tot tioel d.e ontvangen
toongenod.uleerd.e signalen zichtbaar te roaken op het beeld.scherm.
Daartoe word.t het d.oor de rad.io-ontvanger geleverd.e toonfrequente
signaal gefilterd., versterkt, ged.enod.uleerd., gecorrigeerd. en ten
slotte ongezet in d.igitale vorn. Deze behandelingen zijn beschreven
a 1s signaalverwerking.

Een geheugen bewaart ile d.igitale inforrnatie tot die veroud.erd is.
', Het j-nschrijven van d.e infornatie in het geheugen is in feite het

eind.punt van d.e ontvangerweg.
Bet inschrÍ-jven van d.e infornatie staat d.aaroro onder besturing van
d.e ONTVÀNGERKï,OK.

Voor d.e ontvangst van G-mLl loopt de O1flIVANGERKLOK al-leen ged.uren-

de d.e tijd. d.ie nod.ig is voor het registreren van een teken na de

herkenning van een startinpuls.

Ie gegevens in het geheugen r+orden gelezen on inhoud. te geven aan
het beeld.signaal d.at d.oor de @ word.t opgewekt.
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I

I
'-).2 Signaalverwerking

I
I 5.2.1 Ingangsschakeling en voorversterker.
I

De ingangsschakeling is aangesloten op een rad.io-ontvanger of een
I
I band.record.er. ïn afb. 1{ geschied.t d.at d.oor niclclel van de aansluit-

bussen geroerkt LF-INPUT.

I U"t de @ stelt nen het signaalniveau zod.anig in,
I

clat vold.oende uitsturing word.t bereikt.
De instelLing A regelt de gevoeligheid. voox het eigen slgnaal,
afkonstig van het uitgangsband.fil-ter van d.e zend.er.

Opanp A1 brengt het signaal op 200nY, zod.at in cle mitld.enfrequent-
versterker d.e ruisbijclrage beperkt is.

.,

- ) .2.2 Eerste nid.d.enfrequentfilter.

Bet signaaL afkonstig uit d.e voorversterker is een laagfrequent
signaal. Ten opzi-chte van de ffiLï,schrijver is het evenweL een nid.- I

d.enfrequent signaal, ond.at het d.e inforuatie als nod.ulatie op een

1 l<Ez d.raaggolf bevat.

Eet rnid.d.enfrequentfilter moet d.e frequentieband. rond. lkHzr waar

zíc}. d.e zijbanden en d,e tlraaggoS-f bevíndlen' doorlaten en energie
buiten d.ie band. verzwakken. Het eerste nidclenfrequentfilter d.ient

het G-systeem.

De nininaal benod.igde band.breed.te voor een G-signaaJ. bedraagt

theoretiseh 15O Hz in d.e basisband (ongenoduleerd).

De niècl.enfrequent band.breed,te noet daaron ninstens )OO Ez zijn.
Een rechthoekige karakteristiek is niet te verwezenlijken.
ne toonfrequentie van de G-nachine is neestal circa 900 Ez in
plaats van 1 klz. Eet nicld.enfrequentfilter heeft a1s conprornis

kantelfrequenties van 725 Hz en 11JO Ez.

Ondat cle band.bTge_dte_ (425 Ez) niet klein is ten opzichte van d.e

centerfrequentie (lineair 957 15 Hz, logaritnisch 91 j Ez), is geen
band.filter-constructie toegepast, rnaar een conbinatie van hogere
ord.e hoog- en laagd.oorlaatfilters.
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Ibarbij iE het laagdoorlaatfiltor vaa tte 5e orde, het hoogd,oorlaat-
flLter van d.e J€ ord.e. Eet is gewenEt d,at d,e filter karakterlgtíeken
van amplitudE en grospslooptljd a1s functle van de freguentle op een
llnealre freguentie-echaaL bij benadering slrnnetrisch zijn.
Seiile ziJbandea ondervindea d,oor alit fllter sen bij berattering gelijke
behancleling.
Dit vijkt af nan vat gebrrrikeJ.iJk is op bet gebied van laagfrequent-
gcbakeLingen, rllaar bet EEtl-sig3aal moet beechound worden aLs een
vitleosignsal, zíi het in verhoud,iag tot nornaLe vid,eoaignalen zeer
sualbanclig.

Eet oog iE veel gevoeliger voor groeplooptiJilfouten in cle elgnaal-
overdracht tlan het oor. DergeliJke fouten openbarea zlch in d,e vorn
van rsnerentr in het beeld, een kennerkend,e voru van onscber-pte.

Eet schena van het nitldenfrequentflrter omvat d.e opanpE a2 tot a6.
De versterklng van het eerste or<le hoogtloorlaatfilter rontl A2 kan
worden lngeateltl on cle lnatellingsafhankelijke vereterking van bet
gehele filter te corrigerên.

3ij afregellng bLiJkt een lets and,Ere ingtel-Liag rtan volgeas Butter-
worth het beete resultaat te geven. Eet narinaal vlak zijn vaa eLk
fllter is ook alleen naar nodig in de iloorlaetbanel van bat geheel.
De fllterond.erd.elen ziJn traer oplopeade versterking in tle signaelweg
Serangschiktr oB oversturing door te verznakken slgnalen buÍten rle
doorlaatbantl te beperken. Niettenin bllJft het aan te bevelen, ind,ien
uogelijkr d,e rad,lo-ontvanget op de neest geechikte baaclbreed,te in te
stellen.

Eet uitgangssignaal vaa het eerEte nirl.ttenfreguentfiltEr gaat Daar
de denodulator en EÊar de tweed,e nitlttenfreguentversterker.
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l 5.2.1 Eerste d.enod.ulator en aanpassingstrap.

I De denod-ulatie kont tot stand. door dubbelfasig gelijkrichten van \het nid.d.enfrequent signaal, net een actieve precisie-gelijkrichter
I De hier gebruikte schakeling rond. A7 heeft een niet constante uit-I gangsinpedantie, zodat hij al1een goecl werkt bij kortgesl.oten uit-

I ï"ï;"n"ssingstrap heeft een zeer lage ingangslnpedantie on uorclt
met stroon gestuurd., zo&at d.e gelijkrichter goed. werkt.

I

I
Met instelpotentiometer 3 kunnen d.e bijdragen van beid.e sinushelften

I gelijkger"un* rvord.en, zodat d.e tlraaggolffrequentie in het uitgangs-
signaal ontbreekt.

I '. De uitgangsspanni-ng van de aanpassingstrap kan in anplitud,e worden
ll

ingesteltl uet regehveerstantl 7, terwij} het gel-ijkspanningsniveau

f net d.e DC-instelling kan worden verschoven.
l_- Deze DC-verschuiving is nod.ig, om d.e in- en uitsl-inger verschijnselen, I

| "oa1s 
deze door band.breedte begrenzing ontstaan, door de A/D-omzetter

t 1e kunnen laten verwerken. Als cleze overstuurtl worclt geeft d.at zeer

| 
"ichtbare verstoringen in het beeId..

| 5.2.4 laagd.oorlaatfilter en groepslooptiid.effenaar-
I Uit d.e d.etector net aanpassingstrap kont het gelijkgerichte nid.clen-

I frequent signaal. Sehalve het gewenste basisband si-gnaal- net d.e

I plï,-infornatie, zljn ook nog ongewenste conponenten aanwezig, zoals

I harmonischen van d.e d.raaggolffrequentie en interoodulatÍe producten.

I m even haruonischen kunnen reeds zijn onderdrukt d.oor d.e balans-

instelling van d.e d.enod.ulator.

I
De ongewenste componenten kunnen door een eenvoud.ig laagd.oorlaat-

I filter word.en onderdrukt, kantelfrequentie lager ilan 1 kHz.
I

Een laagd.oorlaatfilter is ook notlig net het oog op d.e benonstering

I van het signaal- vanr,Íege tle digitale verwerking
I _.- Bierd.oor kan storing d.oor vouwoverspraak (aliasing) ontstaan, als

signaaleonponenten imet frequenties niet lager dan d.e helft van d.e

benonsteringskl okfrequentie s vo orkomen.
le laagste klokfrequentie tlie hierbij een rol speelt (voor het G-systeern)
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is die van tle ON|IVAIIGERKIOK, 1j7A E;z.

De frequentle van d.e boogste tloorgelaten sigrraalcomponent noet lager
zi jn ctan 685 Ez.

De nirÉnaal benoillgcle band.breedte voor bet EELl-eignaal is ia tle

basisbancl 110 Ez, met een rechthoeklge doorLaatband..

Eet laagtloorlaatfilter is gerealiseeral in tle votm yan een 4e orde

actief laagdoorlaatfilter net een kaatelfrequentie van olrca d00 Ez,

ook weer net bij benatlering narirnaal vlakke anplitutle-karakterístlek.
Ook overwegingen net betrekking tot tle groepelooptijd bebbEn tot deze

keuze geJ-eicl..

| 
', In bet algemeea is nen voor laagfrequent toepasaingen geÍntereegeerd.

' - in d.e frequentie-qfhankelijkbeid van de verhourtlng tuesen signsal-
, anplltudee aan uitgang en lngang van e6n fLlter. Ia bet complere

I tregueatiedouein (uet faplace tlonein) artrkt nen de overtlracbt van r
bet filtEr uit als:

L,R(p)I Hce) =, 5(P)

Eieria is R(p) d,e resDonse van bet filter op tle etinulus S(p).
De conplexe freguentievariabeLe p is gelijk aan Jo en worclt ook

vaak in cle notatie weggelaten. De verbourling van de signaalanplitu-
des bij een frequentie a) is I *ti - )l .
BIJ vitleosignalen zoale EEtï, speelt d.e golfvo:rm van het sanengestel-
tle aignaal een zo grote ro1, d.at cl.e reLatie in rle tijat tussen d,e

conBoaenten niet uit het oog tttag word.en vsrloren. De fageverschui-
ving die een sínugvormig slgnaal net freguentle ar in bet fil.ter
onèergaat is:

t0ío) = 4rg/ Fl(j-)

Deze faseverschulvinR Lft.,1 is in bEt algeneen frequentie afbankelijk.
Een videosignaa} bestaat uit conponeaten van verscbillenite frequen-
ties, een groep van frequentiee.
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oo bet belang vaa deze faseverschuiving aan te tonen gaan we ult
van een eenvoud,igr sanengesteltl signaal, bÍjvoorbeeld twee sinug-
spanningen net een anplitucleverhoutting 1:1 en eên kleia frequen_
tieverschil. rn het oorspronkelijke eiguaal ziet oen dan narina
en ninine net arnpritude 2 respectievelijk 0 optreden. Dê cosinug_
vornige onhulLencte heeft een frequentie gelijk aan d,e helft vaa het
freguentieverschlL van cle freguenties van de si.nusspanningea:

ein (.r t+<$ ) + sin (-z*+e2) -

2si,'r (',;-, t + ry)xcos (\2t * 'P,;*,)

lrer plaatse vaa d,e ingang van het filter stellen we c(, = (ps = o
De onhullencle hEeft d.aar dan ook de vorn cos (att-ttt t\
Áan d.e uitsans van bet filter heeft d,e onhurtàuJ 

""o í"""ver-
schil 9" = fuJ& net ate onhullend.e aan tte ingang. Deze fassver-
scbuivlng is afhankelijk van d.e freguenties a)1 en ez i

Ll"t,-) . 9' tt't : cP" c'>)

2
De freguentie van d.e onbullend.e j.s

q)o

Dezelfcle f"""o""""L.io:.rrg fttkan net eea tljdvertragiag vord,ea
verklagrd. Deze faee hoek (po kont over€en net een nan èe freguen-
tie <^r afhankelijke tijdsd,uur, volgene

To= - V" I nZrr
qJo

De tern nzTr betakent alleen, clat een vergchuiving over eên geheel
aental' period.en, bij eea voortd.urend, sig:raa1, niet opvalt.
Ond'at f" niet sBrougsgewijze verandErt bij een klEine verandering
van hro e Elêg nen aannenen rlat n voor twee weinig verscbillend,e
weard.en van e)o betzelfcte gehele getal. is.

I{aaroate (Jt en ()r ninder verschirlen, worden zowel c!,o alg V.
kleiner.
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Als d.e g:roepslooptijtl over een zekere interval e, 1 a ( uz
constant i.s (att uoutlt ttus ia tlat bet uetwerk een lineaire fase-
karakteristiek beeft), d.an zuLlen aLle ornhulLenclen ttie paren f,requen-
ties op d'at interval bebben, net clezelfde vertragingetijil op de ult-
gang verschijnen, zotlat tte signaalvorn behourlen kan zljn.

Fllters zoaLs gebruikt in het hier begchrEven toegteL bebben een
niet vLakke groepslooptiJd,karakteriatlek, zod,at osn qorrectleechakelÍnr
nodig i-a.
Eet niclcl'enfreguentfilter nag in ziJn uitwerking op het baeisband,aigneal
als laagdoorlatend, netverk worden besohouwd.
Eet basisband.signaal zLet et na het laatste laagd,oorlatend -ft lter ult ale
na het passeren van een aantaL laagd,oorlatenrle aetwerken. De over-
d'racht van aL d'eze rA in eerie geschakelde netwerken ig te scbrijvea
als:

m U)n

HC;_) = Í_1" Tï
h=, it - ?"

waarin Bo de versterking bij a,,=o voorstelt, en d.e kantelfrequen_
tie beborend.e biJ de pool_ ?n i

P,.= (r,. (coS \f n * 3 Sr; gfn)

V^ Ls het -argunent van .de pool pn .

De faeeverschuivingen en d.uE d.e groepslooptijd,en van ileze net-
werken teIlen alle bij elkaat ops
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9"=o'
9.far) - 9. (r.r)

Qt - G)2

d.cp @.)

d ru,

Deky) Yoor q)2.

Qn CoS lln

heeft rrooa Q,lez

Dit is cle groeps-

- cos 'UlnI\ 
-xQ)4 , - 2L sia p,,.(f").trnt - 2e)c ,'sln\!n+c;t
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De totale gtoeBslooptiitl ie te vinden d'oor het eomneren van alle
afzonclerlijke bijttragen per pool.

De groepslooptijd. vaa een @ beeft in het algeneen

d.e geèaante zoals geecbetst in afbeelcling 15' - -

De waard.e begint bij een zeker bed.rag, Ioopt op tot een top in de

buurt van de grensfrequentie en wordt vervolgens kLeiner.

Degebnriktegg@vanbetsynnetr1schban.lfi1tervoorde
denotlulator en bet laagcloorlaatfilter ernÍr geEft een groepsloop-

tljdkarakteristiek al-s geschetst in efbeelcting 16.

a. is hier 6e groeBslooptijd nan bet baEiebantleignaal ten gevoLge

van het bantlfilter,
b. tle groepslooptiid van bet laagdoorlatenil flltert
c. de son van a en b.
d,. cle groepelooptijd. van bet correctienetwerk (groepslooptlJdeffenaar)

e. de regulterende totale groepslooptijdkarakteristiEk'

Eet gettrag bij frequenties ver bulten d.e doorlaatband ls niet be-

LangriJk.

I)e nroeosloooti.icleffenaar is tle scbakeling, rond cle opanpg Al l en

A12[Lit.8]. De afleitting van de werking Laat lk voor belangstellenilen

volgeni

Een T-netwerk van inpetl,autles 21 , 22, Zi kan wortlen omgerekenè in
een ! -netwerk vaa achqittanties T1 ' Í2 en Í12

Zr z
)=

Z,7z*ZtZl+ ZzZ,

'1 -
2rz. *7,25 +zr?7

Zt

z7

)J= z,Z, +2,21 + Zr2,



t
t
I
I

Eet dubbel T-netwerk bestaat
zoalg hlerond.er aangegeven (k

Z,=2, = Q;

paralleJ. geschakekle T_netwerken,
rleel van de potentioaeter).
I{-8-* ' I o-- ir,\^T- F; (F--i')

. v 1 l+ gklC) ,3 =;,"mrc
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uit twee

ls het

7.J!
e

h

2

R

2F

T-* !:
V-rz - 7C''- lz-;7;k)Ra

zt = (,-k) 
+

p (r-r) RC

t + p(r-k)Rc
.V= I .r'(r,-rtnc)'

z(,-dR | + p(rr<)Rc

I
I
I
I
I

I

I

I

I

t-
ï c,-u)

Y-'= 
t 

"J ZR

Yornt nen
netnerk:

'o-É
Zrr22 = 

| 
,

2C

t r pzRC + ?' (,- u'1 R'C'

dEze

c

? (r+P(c)

r + gz(c + p,('-P.)K2CIZj = 2R ^ \+pn<) (r* p?(r*k.) K'c.

-J

T

3iJ parallel schaker.en van d,eze tnee p- scbakeliagen verkrljgt neneen aieurre v Ïraarvan d.e ad.nittanties de eon vea d,e overge,,koustigein tle parallel geechakelde V re zijn.
d.us Yr'= Y,t* tï enz. I{a uitwerken volgt claa:

Y,'=Y.'=2g, ?(t*eRc)

(r +fnc) (r + p" (,-a')R'(.)

I + 7zRc + P.(t_k.)Xz(
weer on tot lnped,antiea, den verkrijgt nen een ?

?" (,-t ')Á'C1 + y zRC + t
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Doo= de Lage broninpetlantles aangesJ.oten op A en B, ea d.e boge ia-
ingangsinperlantie aangeBLoten op C geltl.tr

U.= ro Z' + ,u zt 
.

Z, + 7t Z, +7t

Yoert men enkele hulpgrootbeden O = i il-k' ) uo= 
à, -' =# en

v= Q) 
-Q)rw, Q)

in, rlan vindt nen

z, jov en
Z ,2, - t + j(lv

Opanp A1? is eLecbts een

uitgangespanning van A1 1

Ua. 3 Qv
U.=

Opanp 412 ie de bron
R

Als d,ezE reLatie
tlan volgt eruit:

Hc,r) = u"
'uA

waarin

z, I.J
Z, ï Zt t I j(lv

volger, zotlat cte in bet v cloneln tle
geJ.ijk is aan

+uB
I + jO

van Ug De gcbakeling rond 412 ts hiernaast
nogmaala afgebeeltl.
Eenvoud,ig iE af te lEfulen dat

u.R6-u^*
Ug=

Dit gelclt zowel ln het tljd- aLs in
het verstemninged.omelar ondat g€en

reactieve componenten in ttit tleeL 'van

d.e EcbakeLing zitten.

verbantl worclt gebracbt net bet voorafgaand€t

jTv -1j(+*r)Qv-r -
+ r)Cf v + I lTv+ti(&

'R,

(+. ,)

[^,

ï= (+*,) e= +\F,."



I

I

I

I

I

onclat zower T ale v reël.e grootheden ziJn, zLjn terler en noeuer
toegevoegtl conprer, zodat de noilurua van de breuk 1 ig. De anpli_
tud,e van het uitgaagssignaal Ls rLus niet afhankelijk vaa d,e vereten-
ning v, dns van u , noch vsn l[ dus van e I de fase en d,aaruee d.e
groepslooptíJrl ie wel veranderlijk uet v (u) .

De groepslooptijd. van het conectieuetwerk kan worden bepaald uit
tle faserelatle tussen l)c en l,)A , door cle fase Qt,.1te d.ifferentiëren:

14 (r,) --

àtl cut ; q(-) = a'g ll tul
à c,t

I

I
Eet ie natuurli jk zo ilat H f -1 = Í-'l(v) net

en ook Q Crl = arg t'l(v) = arct t^ #ffi
ï4(,r)-- dcPc-) =- d9(") 

' 
d'vG)

d-cu dv d c^,

d q(,) 
_

2l . d-v _ t+(*)'
' Tu--*

Q)v=
Ql

(<)l

6
-zTv

, + (ïy)a

dv lt (rv)z
Zodat nu uitgerekenrl kan worrlen dat

T4t-1 =*"ffi
Onrtat

T=i\Ew(+.,) en Q,=

kan nog vorden geecbreven

C4 (o) =

Itfen kan clus

afbangt.
Als t) erg

BRc
;RZ -v''
f; lnstelLen net R6 onafhankelijk ven .d, die nan k

Door d.eze instellingen kan nen ile totale
aigraalbehandeLing venaf o Ez tot J00 Ez
(ttnuen 0r! us).

groot worclt ten opzlchte van @, gaat E1 nÊ8! 0.

groepslooptiJil vaa de; gehele
voldoenrle congtant naken
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I De afreserins ls gebaseerrl op netingon aaa de staprespousie van de

I 
gebele scbakeling, na dE afregeLing van tle anilere fiLtere.

I 31J juiete lnstetling ziet nen bij elke etap een wrtJwel €ven groot \,

I 
ía- a1s ultslingervergchijneel. De aupl.ltutlen van d.eze in- en

I uitElingerverschiJnselen zijn d,aa ook gelijk en zo klein uogeliJk.

I Ook is binnen de gegeven anpLitud.ekarakterÍstÍek de snelheirl ia
hat nictèen van tte flank zo groot nogeLijk.

I lht schakelaar SK1 1n afb. 14 kan rle groepslooptijd.effEnaar bulten

I 
bettriif word,en geEtetd.

I

I

I

I

I

I

I
I

I
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II' 5.2.5 Eet tweetle nid,tlenfrequentfilter.

| 
- Yoor het F-eyeteem iE tle minioaal vereiste bancl.breettte in de basls-

t baurl 61 ,2J Elz. Mlctrtenfreguent ie alaaron een band,breedte vaa circa \

1 1 4, Ez gekozea. Ontlat rle centerfreguentie 1 lrEz is bed,raagt de Q = 7.
I Br zijn tuee staggered-tunetl baadfilters gebnrikt, net Q, o 10r sn

I "eaterfrequentÍes 9O0 Ez en1100 Ezr dit zijn d.e scbakelingen rond

I opanp 4., , eo ArO op afb. 17.

I

I,
I

I

À1s lncangesignaal rorclt het reeds d,oor het eerste nitltleafreqneat;
filter verwerkte eignaal gebnrikt, Eet ie ttuitteJ.iJk d,at de tlraaggolf
in ele tloorlaatband, noEt rorden afgestentlr liefst precÍee in het
nitlclEa ervan. Eet is vaak aiet eenvoud.ig cle railio-ontvanger zo

eract (+ 10 Ez) af te etemmen.

t{et SK, kan het straLle bantlfllter word.en uitgeachakeltl, zoilat bet
afstennen ninder kriti.ech is. In aanwezigheirl van gtorencle aignalen
op nabijgelegen frequenties kan het fiLter eventueel rorilen inge- 

r
eobskeld.

,.2.6 ![ueed.e deuotlulator err signaaLbehandeJ.ing.

De verwerking nan bet signaal voor bet F-eysteen verscbi.It weinig
van d.Íe voor het G-aysteem. De denodulator en aanpeesíugstrap zijn
iclantiek.
Eet LaagdoorlaatflLter heeft eea kantelfrequentle van !0 Ez, <le

$o van d.e loopti jcleffenaar ig ?0 Ez.

I,íet SK, kan ile looptijdeffenear bulten gebnrlk worden gezet.
SEO neakt bet nogeliik, in pLaats van d.e F-aignsalvemerklng de

C'-aignaalverwerklng te gebrulken in bedrijfatoestaail F'

Door cle afregeling van d.e filtere en effeDaars êan te paseen aan

I tle eigenscbappen van de radio-ontvaager en \ran bet genÍtlileltl,e

tegenetatlon, beeft men E6n in de neEgte gevallen optlnale over-

I uracht.

I

I

I
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\.2.7 a"aloog/Digitaal onzettLng.

De tnfornatie van het EELI-eignaal noet in een d.tgitaaL gcheugen

worden opgeslagea. Daartoe moet een omzsttlng van d.e anal.oge nsar
tte rllgitale vom plaatevinden.
Deze omzettiae worclt uitgevoerd. d.oor een gefntegreerde 4 blt À/O

convertor, het IC TDC 1021 J vau het werk TRl{, Dit le eerr ouzetter
vaa het Flaah-type, rlat wiI z'aggen d,at een volletlige onzetting per
klokinpuls plaatsvinalt, tlit in tegenetell.ing tot aadere ttrpen, tlie
not een of anilere benaderingenethocle uerken. De werkwijze van clit
IC beruet op het d.oor 1) analoge vergeli jkere vergeli jken van tle
ingangespanning net 15 van d.e referentieepanning afgel.eitle Bpan-

ningea. Die epanningen hebben cle naarden clie behorea bij de ovê!-

, &ngen tugeen rle ingaagsspanningsgebieden behorend.e bij opeen-

volgenile cod,es.

liJ een bepaaltle ingangsspanning gsven alle vergel.iJkers dle uet
bogere spanningen vergelijkea aanr d'at tle spannlng laag isr d'e

overige geven aan dat biJ hoog ia.
Een in het IC ingebouwd. tllgitaal netwetk vorot uit tte signalea van

d.e vergeliJkers tle juiste 4-bitgcod'e.
De uitgaag€n van het IC zijn voorzlEn van, een register' clat cle cotle

vaetboudt ne een klokinpuls.
Eet IC iE voorzlen van ingangen, waarmee de uitgengen kunnen worden

geÍnverteerd.. N!ÍtIm inverteert bet meegt sigaiflcante b1t, SI,ItrtV tle

èrle andere. Op cleze wijze kunnen verschlllentle aonpLementen vorilen
genaakt.
&fiSV en SLïSY zfp, zo aangesloten, dst uiatnun aignaal 1111 levert
eu uarimun 0o0o. De uitsangen E%'' q' b]' en ÏÍl ziJn ilus laag
actief.

Ds conversj.enethocle nsakt de nornaal biJ A,/D owzetters nood,zakelijke

eanple & holtl schakeling overbod,ig.

Yan de -12 Volt voed.iagsepanning wortlt een -6V voetllng voor de A/p-
omzetter afgeleid., alenede de referentiespanning van -1V.
De uttgturing van tlE A/D omzetteringang wordt begrensd. door tle
opanp A* in afb. 18.

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
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a1e d'e spanning op diene uitgang zo groot worrrt d.at de criodes
gaan geleiden, neemt de tegenkoppeling zoveer toe d,at de spaaningniet verd'er vergroot kan word,en. De te verwerken lngang""p"ooros-
kont uit hetzij tte F-signaal-verrerking of uit d.e G-signaar-veruerklng.
Eet relais Rrr bestuurd, d,oor bet slgnaar Gft verzorgt de signaer_
keuze.
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Eet willekeurig toegankeliik gebeugen

De functie van bet gehengen.

Ia tte mecbenieche EElrl-schrijvers ontetaat wat Egn noeut nITA,Iln-COPïn.

Ej.eronder verEtaat men rle afttruk op papier die nen d.eegewenet kau

benaren. Eet papier rrontboudtn wat afgeatrukt ls. De electronische
EEï,tr-schriJver kent een overeenkonstige geheugeninrichtlng.
De papierbancl norilt d.oor de EEtL-schrijver beecbreven en d.oor d.e

nenselijke naarnamer afgelezea. Eet electronische gebeugen wordt
bescbrevea met de ontvangea infornatle en ultgeLezen d,oor d,e

displaygenerator, on bet opgewekte beeld te voorzien van inboud,.

Dit beelcl wor<lt door de waarnemer bekeken.

Eet beekl word,t per aecosde 25 naal voIletllg weergegevenr terwljl
d.e ffiLl-inforoatie ia ilie tijcl slecbts neinlg nieuue toevoegt.
Dezelftle lnforuatie noet clan ook een aantal keren opni.euw word,en

roergegeven. Alg rle ontveagEr ia d.e betlrÍ.jfetoeEtend, G verkeert,
on or kont Lange tfjd geen startinpuls, d.an blijft rle beelilinhoud
al tlie tijal ongewijzigd..

Er worclt op bet beeltl te allen tijèe een vaste hoeveelheltl iafor-
natie vreergegeven, nanelijk tle gebele geheuceninboutl, waarbij d,e

inforuatie tloor cle ontvaagetwerking steleeluatig wordt vernieuwd,.

Eet behoeft geen betoog, tl,at het geheugen vaa elk tekenelement

d,e eterkte in de vorm van een 4 bitswoord. bevat, naarvsn d,an tle

beldErhelcl van de weergave in bet beeltl afhangt.

De iadelj,ng en omvan6 van bet geheugen.

OD 16 eigraalniveaue te kunnen oatboud.ea, moet bet geheugen per
beeldelenent 4 bitg infornatle bevatten. Deze 4 bi5 eLkaar beboren-
de bits word.en sanea 1 woorrl genoend,.

Eet geheugen bevat van het binnengekomeu EElt-signaal. ile neegt
recente hlstorie. De hoeveelheiit infornatie wordt beperkt door
d.e geheugenonvaDg. Eoe neer mongters per ttjdeeeaheirl van het
binnengekonen elgnaal rorden gononen, bij een gogeyea geheugea-

ouvang, d,es te korter de tljdeduur waarvan infornatie bescbikbaar
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ig' d,ue ook bet aaatar tekens sn d,e tijdsd,uur Ïraarop een teken iabeeld. is.
ook d'e uininuntijrl, d,oor bet gebeugen benod.igd, ou d,e rnfornatte 

Iterug te reveren ten beboeve van het w€erge',en gaat d.en een rorspelen.

Yo'gene het benoneteringgtheoreue (syguist, shannon) uoet een eignaalbenongterd word'ea net een freguentie, dle niastens tveenaar zo hoogis alg de hoogete frequentie d'le als eignaalconponeat yootr kan konen.a1s aan d'eze voorwaatd'e niet wortlt vordaan, treedt zogenaa'dc vouu-
oversplêak (allaefug) oP' Dit kont erop neer d,at d,e veraohilfreguentie
van d'eze siguaalconponent net bet tlubbele van d.e benoneterlngefre-
guentie, a1s ongewenste conponent ia bet benoneteringereeuLtaat aa[-
wezig ia.

Dtt eeldt niet er.leen bij het benonsteren, naar ook voor het
reconstnreren van bet signaal. Eet 1E helaas zo, tlat la het EEï,r,_
signaal in d,e tljcl opeenvolgend.e tekenereneaten in het algeneen
tot een kolon beboren zodat tleze in het beeltl boven elkaer noeten
vord'en rÍoergegevên- Eet voor de reoongtqrctLe nood,zakeltJke laag-tloorraatfilter kan ilaaron aiet in de signaalweg rord,en opgEaoneu,
Daar rnoet door e.n onEcberpte r.n vertÍcale ricbttng in bet beeltt
word,en aangebracbt.

Deze gewenEte ongcbeqote kan op yerscbillend,e nanieren ontstaan,
bljvoorbeeltt d,oor d,e focusinstelling van d,e nouitor te veretellea.
op noruaLe kÍJkafgtand is ale lijnstructuur van bet beeld, niet Eoer
zlchtbaar (urJ gernterlinieerd, beelil tenniaete), e,, er La ilus vol-
doeatle oasoberpte van nature aannezlg om storende eff,ectea d,oor
d'e lijnetructuur te voorkonen. Eet weerg€ven van de nongters van
bet ingangseÍgnaal noet i.n vertlcaLe zin op basie naa é6a nonsten
per Lljn gebeuren.

0n bet adreggeren van het geheugen eenvoud,r.g te houden, i.s d,e af-
gtand in het beeltl Ín horl.zontale zin tusgen koloumen in tqal nÍet
kleiner te nenen tlan de tijil dle het geheugen aod,ig heeft on deI

I
I
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ge8eveas te leverea. voor il,e gebnrikte gebeugenB ig dat 450
De breed,te van de tekena op het beeLd, ig blernee evenred,lg.
De verbou<ting tueEen breedtE en hoogtE van een teken op het
noet niet vallen buiten 1:1 À 1212, ond,at d.e letteryor-u dau
eand.oet.

Bij F-tekeng zljn 7 kolonnen per teken nod,ig zodat 9 tekens
ln beerd, zlJn, G-tekeng nenen in bet beeld elk 6 kolonuen,
er 10 van in beeltl zi. jn.
De hoogte van ile tekens is 64 beeld1ijnon. yan
beeld,boogte (575 fi5nen) ie d.at 11,1y'o. I{egena
verhourlirxg vaa het beeld (a211 is a[E breecl.te r

ctetekEns J x 40.96 r 4 3 54. r J *64-Tffi

I
I
I

I

I

I

I

I

nE.

beeLd

leltjk

Een laatste overseging ie d.e eenvoud van werkeu net gggs!e!_.lrl4n3.
in d'igitale systetren' niet in het ninst tloor tle organigatie vaa vesl
gebruikte gebeugen-fC te.
Eat aaatal moneters in een kolontiJct, duE ook cte hoogte van de tekens
in beeld.lijnen 1s claaron bepaal.d op 64. Frel, aantal koloonen ia het
gebeugen en op bet beelrt ig eveneens 6{.
De gebnrikte cyelustj.jd is 640 ne, zod,at ile 64 kolomnen aanen 40196
I E d,uren. Yan d,e totate bruikbare Lijntijal (52;.r e) rs dat 79/o, zod,at
het beelrt in de breed,te goerl gernrkl is.

tegi€11jk
zod.at

ile totale bruikbare
de breetlte : hoogte-
hoogte-verhoudlug van
1 : 1116

De grootte van bet geheugen ía 64 kolonnen t 64 beerrlerementen r
{ bitwoord,en. Dit zijn tlue 4096 woord,en van 4 blte.
Gebnrlkt zijn rcta van het uerk Eitachi w4r1rp, dit ziJn ctfos
geheugene net een oagantsatie van 4096 r 1 bLt.
De cleta-ingang en de d,ata-uitgaug ziJn blj dit type ïc geecheid,en.
Er ziJa er, wegeng rle benotligd.e roord,lengte van { bite, 4 atuks
aanwezig- Deze krijgen alte dezelfde atlresinfornatie.
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5.4

5.4.1

I
I
I
I
I
I

De schrijfblokkering ea het tusgeDreglater.
De infornatie uit d,e A,/D_onzetter noet in bet Beheugen rorden ge_scbreven. De tijd,stippen waarop de infortratie beechÍkbsar kout,bebben geen enkele relatie tot dE fase vaa d.e displaygenerator,ond'at de kr'okoscÍrlatoren van belde d,eeleyate'e' niet geaynchroni_seerd' ziJn' De gebeugen ïcts hebben de eigenschap atat tlJitene betschrijven ultlezea onmogelijk ie, zodat het beel. d,oor bet schrijven1n bet geheugen verstoringen ond,ervind,t.

fÍjilens de nlet actieve period.e van de liJntÍjd iE er echter geenbezraar tegen sohrijven in het geheugen.

De a/D-onzetter prod,uoeert nieuwe gegevens net een frequentie 14 naa'zo boog als de frequentie van d,E ONf[atrGERKroK.
Tusgen opeenvolgencte klokinpulsen kan cleze d.ata nog 1J x verand,eren.hdat bet at'aeron niet d.enkbeerdlg is, dst d,e cr.ata verandert tusgeahet optreden van d.e krokinpurE en de eerstvolgend,e gelegenheld totschrijven in bet geheugen, vord,t ae data op het noment van d,e klok-lnpuls in een tusgenregieter vaetgelegd (zie afb . 19).

Eet schrijven van de d,ata uit het tusgenregieter in het gebeugenvind't op elke lijn praats. zolang d,e 
'nfvar{G'Rtrï,oK 

geen vor.gend,elnpuls heeft afgegeven, wordt hetzelfcr.e gegev€n op steed,E d,ezelfr.eplaats 
'n 

het gebeugen gezet- De hoogste frequentie waaruee d,e.'ovArIGERKr.,oK lnpureen geeft Ís cÍrca lroo Ez,. De frequeatie ïaar_noe in het geheugen wordt gescbreven Íg geliJk aau d.e beeldlljn_frequentie, 156p5 Ezt zodat in geea gevar infornatie verr.oreu gaat.

Er bestaat een gerlnge kang d,at d,e lnforoatie Ín bet geheugen rordtgêschreven, juist op het noneat d,at d.e gegevena in het tusseuegisterverand'eren' Eiertegen zÍjn geên uaatregeLen genonen, ond.at ile nrj.nte_liJke kleine afneting van d'e fout op bat beeldschern en de zerdzêa'-heid, van het voorkonen eryaa ctÍe nlet nod,ig naken.

Gedurentle rr'e RESET-functie wordt bet gehere gebeugen gevur.it net rrenaard'e d'ie dvereenkont net afwezigheld, van het signaar,

i
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Eiervoor ls het nod,ig ilat op d,e iagangen vaa de geheugena voor ele
duur van d'ie EESET-functie het datauoorat OO0O wordlt aangebod.en.
fn afbeekting 19 is ook aangeduiit boe dit ged,aan ia.

Buiten tle tijcf dat RESEI actief is inverteert bet TUSSENREGISTtsR

de clata. De L/D-omzetter levert di.e ten beboeve van d,e etartÍapuls-
herkenning geÍnverteerd af. De data Etaat dug zod,anig in het geheugen
tlat de laagste getalwaarcle (oooO) met afwezlgheitl van het elguaal
overeenkomt.

I
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5.4.2 De poattieteLler.

rn elk van <[e 4096 geheugpnwoord,en etaat ile rnard€ van ééa benonete_
riag van bet EEll-aignaal. NBilat d.ezs uaard.e erln is geschreven, moet
èe volgend.e uaard.e in een ander geheugenwoord, terechtkoqorl. Eet
ad.res rÍaarop geschreven word.t i.s afkonstlg uit d,e POSïIIEtEILER.

Ilo POSITIE|IELT.nB ie een biaair werkend,e teller van 12 bitg, tlie
de ONIITÀreERKtOK-inpulsen telt. 0u te voorkomen ttat rte tellerstanal
viJzigt juiet op een momeat raarop het geheugenadree etebleL noet
ziJn' cl,ue tlJtleng leze en schrijvea, vorrlt de 0t{IIVAMERK[OK-lnpuls
uÍ.tgeetelit tot een geschikt moment.

Dit is ile taak vau DtrF1 in afbeelcl.ing 20. Eet noment tlat het neest
geschikt ie hiervoor ie bet einit van d.e actleve periode van d.e lljn.

De positleteller eimulsert het aftasten van het papier.
Ile eerste 6 bite (Vl-t)Z) geven in d.at opzicht lnfornatie over d,e

bereikte positie 1n cle kolou, het beeldelenentnunner.
0ndat tle beeltlllJnen 1a het beekl, vaa boven rrsar bened,En oplopentl
genuuneltt worden, naaÈ tle beeltleleuenten van een kolon van ond.er
DAar boven, zijn d,e P-bite geÍnverteerd nod,J.g.

Yoor elke volgend,e koLou worclt bet getal, gelrorn d,oor de S-bits
(St-SlZ) verboogd. net één. De S-bits epelen een rol biJ de bepaliag
van bet uitleesatlres van het gebeugen, om het voortl-open van d,e

papieratrook te Einulere!.

,.4.1 lle schrl jfeyolue.

De gebeugeu ICre bebbea buiten ad.res eu tlata-j-ngangen een EI[A3I,E
ên sen ffi Íngang, bierop zija d.e slgnalen ÁCTIVEER GEEEIïGEN en
SCm,ïJfEl[ aangeslotea.

' Do geheugeng d,oen niete als ÁcfïvEER_GEmuGEr laag ie.
AIs ÁCIIÏEER-GEffiUGEIï en SdfrTffi beiite hoog zj.jn, aan voert het
geheugen de functie,, rlezenn uit.
Eet schrijven vind,t plaats ale ACTTTEER_GEruuGEI{ hoog is en SdfrTffi
laeg.
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EierbiJ ie het yoor dtt type geheugen niet van belang in velke volg-
ortle de eignalen verand,êrea.
Eet lezen 6n schriJven gegchletlt op het arlres d,at op tte a4realijnen
ataat op het uoneat ilat ACTIVUER_GEEEUGEtr boog gaat,

Eet signeal E6'+ dat in tte diepraygenerator wordt opgewekt, ie taag
buÍten bet actleve rleer van d.e beeld,Lijn, itus buiten beeLd,.
Geduread,e bet actÍeve deal. van d.e beelcllijn word,t uÍtEluitend, in het
gebeugen gelezen.
Gedursnale tl'e tlJd dat EA' laag ie, ziju de &ata die en het adrea wêalr-
op geschrev€n noet word.en aanwezig op rle ingangea van bet gebeugen.
De uultipLerers Ml en M2 in afbeelding 2l geven op bun ultgaagan de
sÍgualea van hun A-ingangen d,oor zolang E@ laag ie.
De elgnalen SGEI en m, beide uit de displaygenerator, bepalen
d,e besturing van bet geheugen.
De onclerringe tijtlrelatie ls in figuur 22 aatgegeven.
h ale J.ija acrrE is net L het begin van de reegactÍe aanged.uid,, net
S tte scbriJfactie.

In de aetieve tijd, van d.e bee1d,l-ijn (BT Uoog) is bet sig:raal

-

SOEBIJ\IEN verbond,ea met uet ffi signaal. Dit nESEE eignaal ie al-
Leen Laag ged,urend,e d,e ultvoering van de REsEf fuactie.
In tlle tUal werken de T,IilnSïMPULSEII als startsignaal voor scbrijfcycli,
zoilet bet gehele geheugen word,t gevrrlcl net tle infornatie 00O0, d.ie
het TUSSEIIEEGISIER rtan aanbiedt,
fornaal', ttus a1s ffiSE'f hoog ie, epelen rte r.nESït{pUISEN een ro1 bij
bet uitl€zên van het geheugen voor rle beeldopbouw.

I
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5.5 De etartinpulsherkennlns.

5.5.1 llc betekenie van d,e etartinpula

Eet G-eysteem kennerkt zieb ond,er Deer door rle startiupuls vooraf-
gaaail aan het teken. De functle van d,eze inpula ie bet op gang
brengen van d'e ontvangêr. l{a bet regÍstreren van het oatvangon teken
etopt d.e uachlne en racht op de startinpulE behorend,e biJ bet vol-
Eende teken. hierd'oor is d,e afstanal tuEeen cle afgeibukte tekene niet
afhankeLiJk van de tugeen het uitzenrlen van tte tEkens vergtreken tij6.

Ïn tle electroaj.scbe nachine worclt cleze startinpule voor hetzelfcl,e
tloel gebruikt. Eet is d,earon uottig, itat èe ontvenger in een BIISI!-
toeetand' lcan verker€a vanuaaruit hiJ kan word,en ígerektr 6oor d,e
startlnpule. Eierna bllJft d.e ontvaager nlopenn voor d,e tluur van d.e i
ontvanget van 6 kolonnen $earna d.e BUS!-toeetancl weer lntreedt. I

Deze BUS[-toestand' beetaat uits].uitencl als ate naebine is ingesteld.
rroor tle ontnaagst van G_signalen,

i.5.2 De inpuJ.Eyorn.

rndien tle tekens van een uitzeniling volgcns het G-eysteen elkaar
opvolgen net d,e kleinst nogetlJke tuEsentÍJil, gaat aan elke gtart_
lnpule tocb een pauze vooraf van ninioaaL lg tekenelenentea. De'" d'uul van de startinpuLe zelf ls 8 tekenelemontên. I{a bet ej.nd, van
tle etartlnpule volgt aog nininaal een pauze van 2 tekenelenenten,
alvorens tte erenenten van het teken zeLt worden ontvangen. Deze
raard'en Eelden alleen als ds snelhetten van zender en oatvanger pre-
aÍ'ee geliJk ziJn en geen tekenvervorningen of trangnieeiefouten op-
tleden.
De taak nan de Ecbakeling rroor startiupulsherkenning ls het ond,er-
ecbeid'en Yen eon ge!-dige etartinpuls, ook ale d,e onEtaad,igheden niet
optlnaal zijn.

.5.1 De rletEctienethode.

Eet slgnaal waarin d'e stsrtinpuls verondersteld word.t rroor te konen,
,. 
t"-reliswaar Yan oorsprong tweerraarrlig, Esar d,oor d,e toevoeging vanrttis en het optreden van facliug heeft hEt een treer analoog karakter
gekregea.
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Door bet ontbrsken van krokr-af,oruatie is bet niet nogeliJk bet slg-
naal te benoasteren op d'1e nomenten uaarop d.e intereynboollnterf,erea-
tie (ale gevol-g van de bandbreed,tebegrenzing) ninimal 1s. De aange-
ïozon d'etectienethod'e is alan een correlatietecbniek. líet hct oog op
tle onr:aag van de biervoor benoilig(le scbakeliag is hlervan afgeziea.
De gevolgd'e werkrlize is ermee verwant, ziJ het nlnder effectief ln
het vernlJtlen Yaa ong€uenete gtarts. Eelaas zar ook cleze d.etectie-
mthoile veleens tea onreobte aÍet d,e cyclus etarten, zodat letterengeuistr word,en.

Yoor startinpulsherkenning wordt van d,e 4 bÍte, d.ie het btnnengekonen
slgnaal vooretEllen, alleen bet meest siguificante gebnrikt. (nit
kont nesr op rslioingn, zoclat d.e voorrlelen van het begchj.kbaar zlJn
van 4 bits iafornatl.e voor cte startiopulsberken.ing niet tot uit_
d'nrkklng konen. ) loor cle uaard.en d,ie het bit aanneent, met €en ge_
schikt gekozen klokfrequentie door eea schuifreglster te schuiven,
kaa op elk nonent worcten bepaalil in boeverre het signaal gelljkeais
mot een startinpuls heeft vertooncl. Eea uaet biervoor ie bet aantsr
bíte 1n het scbuifreglster lraarr/an de nearden gellJk zijn aan d,ie,
velke tl'e bitg zouden hebben gebad bij ontvangat van een nld.earer
etartinpuls.

alg keuzê voor d'e klokf,requenti.e van het gchuifregister llgt d,e blt-
frequentie van d,e zentler bet meeet voor rte band..
rn bet uitgezond,en aignael konen geen nlosgen bits r,oor, (d,.w.,. esn
enkel bit net caarde 1 gefr.ankeerd, d.oor 2 bits met waard,e o of onge_keerd), waard.oor d,e bandbreectte r'nreg gehalveerd, nordt.
De band'breedte van de firters ln bet ontvangstdeel ig d,aarop gebaaeerd.
De belft van d'e bltfrequenti.E vaa d.e zend,er is d,aaron als klokfreqre'-tle vold,oend,e.

Eet scbulfregister, waarln d.e startbithErkennlng praatsvinrlt ig inafbeeltlin9 2, aangecluicl als scHUrFnEGïslItsR 2. De bij wiJze van voor-
beeld Ín tleze figuur aangegeven inhoucl kont overeen net een nid.ealerf
etartinpuls. De frjuietheid.rr vaa tteze lnboud, ig nu 12r ond.at arre 12

I

I
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va! bet register d,e gerenate naarde bebben. (ttert op dat het
il,atsblt 1aa6 actief is, d,.u.z. ilst d.e startlnpule rordt yootge-

gte&l tloor ile 4 aullen).
De poaitlea xr I en z geven de plaatsen aarr ln het schuLfregieter,
ïaar ile overgangea in de startinpulg konen tc Etaan.
AIs tle etartÍ.npula op zÍJn plaata schuift, zljn ite bite tuegen X en
ï alle O, en tlie tugsen ï en Z alle 1.
T6ór elke klokinpuls geeft bet slgnsal. op X weor, welke bLtwaarile
bet gebietl tussen X en ï binnen gaat konen. De bitvaard,e op ï zal.
bet gebied tusEen ï en ï verlaten, Daar bet gebietl tussen ï en Z
bÍnnengaan. Op Z tenglotte vindt men de bitraarde tlle bet gebleil
tusaenïenZver1aat.

Áan d.e hand, van tle uaarden op X, ï en Z kara men d,e toe- of afname van
ile njuistbeid.n voorspellen. Eeeft het bit op positie X d,e waarde 0,
ilan noet ile [Juistheitln toeneuenS is d.1e raard.e 1 , d.an neent d,e n juist-
beid,n af.
Toor bet bit op positLe Z.ge1d,t het tegenovetgestelcle 7 za! een 1 gê-
bied T-Z vecLateu, d,an neent d.e njuistheidrt af ; eea 0 laat hier d,e

ItJuiatheld.n toenEngn.
De bitraarde op punt T epeelt eea dubbelrol. Een 1 beeft ten opzlchte
van gebied X-ï een njuiethel<lfr verhogeaile betekonie, naar yoor gebierl
Ï-Z eveneeng. Een 0 hier laat de njuistbeid,r van beid.e gebied.en vet-
ninderen. (zíe tabel l)

De vaerèe van ale gggg!9g rnarLn de toe- en afnane veroorzaakt d.oor

d,e bitwaarde op biJv. punt X, kan op een I worden geetelil. EEt le
nanelijk zo, rtat rle aaukomst van ê€n bit bij puat X gelijktijilig
Blaatevinilt uet bet vertrek van een bi.t blJ punt ï, zoclat altijil 2

guanten sanengeateld, moeten wold,en. El,erdoor word.t altijil een evon
aantal halven geEonneerd,.

De nogelijke conbinatÍee van het effect op d,e Ëjuietheicln ie ueor-
g€geven in tabel- {.

..

On retlenen van hardlwarebesparine is gekozon voor een oplossing wagr-
ln niet de rrjuistheid,n, <locb het tegenovergeaterd.e rlaarvan, d.e af-
uljking d.us, in een register noritt biJgebouden.

I
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Dit verklaart ile introtluotle van êe kolou trafaansrt 1n d,e tabel.
EenvluillS ls nu in te zien, dat door het toekennen van d,e getalsrnar-
tlen +1 aan Xoi ea 8an Z-1, ea d,e getatsraarèe -2 aan 1'-lr tervijl elk
de getaLenaard,e 0 kriigt inrtien de variabele 0 ie, de gewengte veran-
ilerlng van d,e regC.eter.raarde word,t verkregen.

,.5.4 De schakellng voor etartlnpulgherkenning.

Ile schskelÍng bestaat ia hooftlzaak uit een accumulator, opgebouwd, uit
een BEGISItsn van D-flipflops en een 4-bitE ADDER (optelcircuit).
(Oft ia in blokechena (afb. 25) en nêsr in d,etaiL (afb. 24) getekead.. )
Ile aild'er sonmeert cle huirtige lnbourl van het REGISÍER en rle getale-
uaard,ea ilie d.oor X, ï en Z worèea aangeleverd,.
EierÍn zlJn X en Z aan, lngangen van d,e opteller net waard,e 1 gelegd,
terwijl Ï aan J ingangen I1gt, zodanig d.at alg ï=1 cle raard,e -2 w€er-
geBêYen in teken-2-conplenent inteqpretatie wordt aangeboden.

ilr tlE kJ.oktupule heeft de inboud, van het regieter tle rnaril,e van d,e
rafwijkiagn' Tot Juiet voor tle volgenrte klokiapule treft nen deze
vaard,e aan op rle uitgang van bet regigtêr.

De decorter stelt vaet, of deze af,wiJklng volcloende kLein is om d.e

aanwezigheid van tle etartinpule te nogea verond.eretellen. fnd.ien de
afwiJkiag kleine:r ia dan 2 (d,.v.z. 0 of 1), zal bet eigaaal ffi'-

-

IÁTIEÍIOLDOEIII}E acttef (=taag) zijn.

Dc uitRansstoestantl van de SCEUIFREGISTERS en het acoumulator-BEGISTER
Íg d'ler naalbij alle blts tegeliJk 0 ziJn. De afwÍJkiag bectraagt dau
8. Da iuhoud' van het BEGISÍEB beeft d,us esn offget van B. Bij d,e ont-
vangat v8n een id.eale atartlnpuls vordt de afwijking 0, clan iE de in-
houil -8r 1n teken-2-conplement interpretatie d,us 1000. In het geval
dat een startinpule verf,inkt ie, bliJft d,e afwiJklng groter. De poort
1nhetnetDECoDEBaangogevenb1okactiveerthetsignaa1@

-

YOLDOENDtr are de afwiJking 0 of 1 bedtraagt, due biJ register-inhoud
1o00 of 1001. Eet eenvoudlge D/A-converterweerstaad,anetwerk geeft op
bet testpunt de uogelÍJkheitl het verloop van d,e correLatie analoog
te volgen.
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De grootst nogeliJke afwijkins bedraagt 12; d.e lnhoud, van het rcglgter
aecat tlaa d,e uaarile 0100 aanr zodat het bereiken varr rÍeertlen groter
tlan êeze uitgeelotea is.
Ben voorbeeld. van de achtereenvolgearle toeetend,en van d.e bite in
SCEUIFREGISÏEB ? et de raardea 1n bet regiEter is gegevea ia tabel ).

AIe gevolg ven een neergaantle flsnk van het slgnaal ÏFí (nogelljk
hct eintle van tle etartinpule ) zal bij één van tte volgencle zend.er-
kLok-inpulsen tleze flank d,oortlringen op rle klokingang rran ita D-flip-
f1optl1ehetsig:raars-Í.,ffiza].activêlen'ond'erd'evooruaard'e
datmactief ie.

Deze flipflop reset tevens ile Echulfregistero en bet accumulator-
register' zod,at telkeas een gerleflnieerrle uitgangstoestand. begtaat.
Dit geacbietlt ook door ffi.

Eetalgnaarffietartd'eko1omrnentel1er,zocLathettekenkan
rord,en geregistrserd.
De kolonnenteLler telt 6 kolommea af alvorens d.e ontvangerklok reer
te blokkersn. Gedureud.e deze 6 kolonnen word,t d,e flipf!.op gereset
gehoutlen, zodat in tleze tijd geen herke"ning kan leiden tot opnieuw
inlezen van de fLipflopr terwijl het bijhoud.en van ecbuifregistet en
regleter doorgaat.

Eet startnonent bangt uitsluitentl af van bet tijiletip, naarop d,e t ,

aabterfLank van d.e startinpuls d.e kLokingang van d.e D-flipflop
bereikt. Door het vertnaagtl verschijnen van d,e elgnalen op cle uit-
gang van SCEOÏI'REG. 1 begint tle regietratie van d.e infornatj.e zolang
ne het einde vau tle startinpuls, clat de d,oor cle fiLtera vetoorzaakte
uitaLlngeringen groteatleels voorbiJ zijn.
Door dit scbuifregleter oB d,e vol1E klokfrequentie te l-aten Lopen,

' uord,t het d,ansen van d,e letters op bet schern aLs gevolg van bet be-
uoneteren Yan het etartbit net d.e halve zentlerkl-okfrequentle ook
gebalveertl, en iE d.aarmee nind.er storend..
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De kolounenteller.

De outvaagetinrlcbting moet, na d,e ontvangat van een atartÍ.upurs,
Yoor ile iluur van d,e ontvangst van 6 kolonnen reglstreten en vewol-
BenB rachten op tle volgend,e etartÍ.npuls.
Elertoe Lg tle kolonmeuteller, voorzien \rran esn rc van het type
89f4019, (zie ook efb, 24), beetend,.
Yoor de oatvangst van F-ffir,I ig het eignaaL Eft I en word,en alle
ultgsngen van het IC op 0 gehouilen. Eierdoor is het aignaal ffi-
bffiffiil niet actief , en kan rte ontvanger continu wsrk€n.

Ed.J overscbakeren op G-ffiLï, lciJgt het slgnaal FF d.e raerde 0.
zolang ile oatrnnger loopt, geeft hij bij elke kolon eea inpuls op
bet aiguaal PJ2 (afkonstig uit rle positieteller), op cte cpD (count
hls Dora) lngang nan rle kolonmenteller.
IIa uarillaal I telinpulsen bereikt de teller een stand., waarin de 0J
Íritgaàg" hoog Le. Yanaf tlat moment is bet signeat F'mEïfffiAfrdE'fr ectief ,
waard'oor ond'er Beor d,e STAITCïCIrm-flipflop nlet neer vastgehoud.ea
rordt.
Ds FÏ (ParaLlel Load) iagang van de kolonnenteller LE nu ook actlef.
rn d.eze bedriJfetoeetand, ls ale EEF 401!J transparant, d..*.2. dat de
gltuatiE op de lngangen po, p1 , p2 en pJ naar d.e uitgangen oo, 01,
02 en 0] word.t d,oorgegeven.

zoreng het signaar sEmdïm hoog blrjft, brijft ook 0, hoogl
zodat gêen veraad,ering neer optreed,t. De teller staat aai op ae
gtaad, 1101.
zoltra het siglsar ffi taag wordt, BÊat 0J nee en voranrlErt
d'oor bet onslaan Yan FÏ ae bed,rlJfetoestanal van de teller van 'lad,enrin rtellenn. DE etand naa d,e telLer is d.an 0101 (5). Eet aignaat
sroPONrrYA$GER ie nu niet meer actief zodat d,e ontvanger werkt.
llevena rord't de fllpfJ.op STÁRTcïctus bierd,oor teruggezet en vast-
gehouden.

Elerna gaet tle teller afteLlen, rloor d.e lnpulEeD op cpD-ingang,
oE Da 5 inpulsen op tle staaal 0000 te konen. Door d.e zesd.e lnpuls
kont rl'e teller op 1111, rraermêe d,e cyclus voltooid is.

)'
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5.6 @.
,.6.1 StrmcbronlEetleeignaal-generator.

Eat synchronigatie-aignaeL heeft tot doel de monitorr raarop bet
beelil wordt reergegerrenr en de tlieplay-generator in de pae te
houdan-

De nonitor syncbroaiseerl zícbzelf op bet eynchronleatLe-Eignaal
ttat deel uituaakt van bet vid.eosignaal.
Dlt synchronisati.e-elguaal en alle ínterne elgnalea van de dleplay-
generator norden oBgewekt door niddEl nan dezelfde synchroniEatle-
slgnaalgenErator. Deze wortlt verder aangecluitl net SIUC.GEIi[.

!.fb. 2{ toont cle gehele SYI{C.GEN,

Oukeertrap M wordt, zolaug ile oscillator nlet werktr tloor rle speel
lngeeteLd tugeen d,E noroale itigitale eigaaalwaard,ea inr zodat rle

trap als lineaire versterker wErkt. Dit naakt het Etarten van d,e

ogcillator nogelijk.
Eet kristal stabilieeert tle frequentie rlie net de lnstelcond,enator
op 121500 MEz rorclt afgeregeltl.
Deze 12r) ltffiz is gekozen op groatl van d,e volgentle overweglngen:

Ect SISC.GEN. IC vereist een klokfrequeatie van 2rJ YIEz.

De oeclllatorfrequeutie moet daarvan eea veelvoud. zijn. Eet aantal
koLonnen wêergegevea op het beeld is 64. De tijdaduur overeEnkomend.

net de kolonbreeclte moet volcloencle zijn on het gebeugen te kunnen

uitlezen (nin 610 ns.).
Ile breetlte van 64 kolonneu Bamen noeten pasaen op de lijnlengte
zod,anlgrd,at aan weerszijden nog eni.ge nrinte overbLijft voor overscan
en beelctuaeker (niet rte gehele lijntiJcl van 52 Vp. iE zichtbaar in
beekl).
Eet horizontaal voortbewegen van hEt beeld, noet gebanren met een
atapgrootte, kleíner d,an d,e koloubreedlte, om hat verschuiven zo
veinig nogelljk BBrongsgewiJs te laten plaatevÍnden.
Kieet nen voor een klokperlorle van 80 ns, I kJ-okcycl-i per koLon
(6+O ns) d.an wordt tle breedte van 64 kolonnen 40.96 t, a. Een keuze
van 100 nE (to laz) zou tot 51.2 ps leid.en. Dlt is echter teveel.
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Onkeertrap IÍ, gcber.mt ile osclLletor vaa de belasting 8f en dient
uitsluitentl als buffcr.
Eet glgnael KLOK met een periotlettJtl van 80 ng Seeft het tenpo Yan

de beelilpunten aan.

Ib freguentie vaa het sJ.gaaa1 ffOK wordt door 5 ged,eelcl on het klok-
gtgnaal ngn 2 15 YEz te verkrljgen raarop het Sï[C. GEN. IC 005101

uerkt. Dtt ig een Pbilipe I2t (Integratetl Injection l,oglc) IC dat

oatvikkeLct ig voor het gebruLk in l[.V.-can€ra18.
Yan aLle nogeliJkhed.en rtle rlit IC heeft worden slechts welnige ge-

bmlkt in tle EEl,I,-sehriJver,
De tiJ<lrelatie tussen tle opgewekte inpulsen voldoet aan de Eisen dia

rle CCIR-norE [6 ] <laaraan gtelt.
De SïIIC.GEN. rekt het sanengesteld,e eynchrouisatiesignaal f6F3ffie
(Conpogite SynchronigatLon)op. Det ls bet signaal tlat cleel uitnaakt
van bet uitgaantle videosignaal.

Eetsauengeste1cteond'erd.rukkinggaignaa1E,fficuaarneehet
beeldsigpaal voor, tijdens ên Da ile synchronisatie-inpulsen moet

word.en onrlerd,rrrkt in het videoaignaalr. komt ook kant en klaar uit
het Sï$C.GEI{.-IC.

In cle EELL-scbrijver rord.en nog tlrie algnalea u1t het Sl$C.GEl{. IC

gebrulkt:E1 r E2 en V2.

Yan het uitgangssignaal V2 norrtt bet signaaf ffi (Sfl{C.GEtrI. Yertl-
caal) geuaakt; dit i.E een signaal dat gedurend.e clE ragteronclerêruk-
king voor d,e iluur van 15 helve lijntijtlen laag ls.
Tan de uitgangsslgnalea El en E2 vorden ile signalen SGEI, ffi en

sGEz genaakt (s:fc.GEN. Eorizontaal).
Dit zijn lijnfrequeute signalen raarrmn cte tijil,relatie is geschetgt

in afb. 2r.

,.6,.2 De beeLd,puntenteller.

fn het weergêgeven beelcl noEt elk punt een bapaalde heltlerheid, ver-
krljgen d.ie afhankelijk is vaa tle plaate die bet beeltlpunt in het
beekl beeft. De plaats die het beelclpunt in horizontale richting
inaeent, kan norden aangogeven met de verstreken tljtl tusgen d,e

aenvang van d,e lijn waarop het punt l-igt, en het aftaetea van het
punt zelf. deze tijil worclt geneten door de beeltlpuntenteller.



I

I

I

I

I

I

I

-68-

rn verticale rlchting kan d,e locatie van bet punt word,en aaag€ge_
von d,oor het aantal lijnen voorafgasnd aan rle IiJn yaarop het punt
LJ.gt vanaf het be6in van de raatorgcau.
Doortlat tl'e lljnen Yan twee opeenvolgend.e rasters tueEen elkaar uor-
clen gesohreven, is ook nog nod.ig te weten of cte lijn raarop d.a punt
voorkont tot bet eyen dan wer tot het oneven raster behoort.
Eet lijnnunner worrl,t blJgehouèen d,oor de liJnenterler.
Ile beelilpuntenteller (afb. 26) woritt aan bet begin yan elke lÍjn
door bet signaar ffi gepreset. Nad,at SëEï weer boog gegaan ie
rordt d,e tallEretand elke 80 ns verboogd.. Deze korte tiJd naakt het
gebruik rran esn synchrone tellergtructuur nod,ig.
rle cluur van I KlOK-inpulsen kout overêen net de breed,te ven één
EELL-koloD op het beeld. Eet nunner van d,eze kolon ror4t aangegevên
d.oor d,e raard.e op cle signaren El-frt?. De presetrnard,e 1s zod.anig ge-
kozen, ilat 864 hoog wordt. Eergt ns eetl aantal klokiupurEea wordt
het eignaal 864 laag. (E'6T ' hoog), aangevend, d,at d,c ectleve period,e
van d,e liJn aanvangt.

lïa aog êenE !12 kloklnpulsen gaat bat signaal.864 weer hoog: de ac_
tieve periotle ie ten eiad,e. Voor noguaala !12 inpulsen kurnen worden
gegeyen, zal het signaer Edm cle teller $eer presetten.
De waarile rraarop d.e telrer rrord,t gepreset iE afhankelijk van een
aantal eignaren uit d,e lijnenteIler. Eet effect hlervan is d.at
beeld'puntea net hetzelfd,e puatnunner op rrerschÍIlende J.ijnen in bet
beeld, nlet recht boven elkaar Etaan.
EÍernee rortlt berelkt, d.at rLe kolonnen op het beeld. enigszing echuia
8Êan staan. Overee"konstig het gcbuinetaan van de kolomnen op rle pa-
pierstrook van cle nechaalscbe EEl,l-schrÍ.jvers, d,oor d,e voortbeweging
van het papier ged,urende bet scbrijven van een koron.

Binnen één ragter staan op 4 opeenvolgencle liJnen de punten ond,er
elkaar' op ate 4 lijnen eroader staanal ile beeldpunten net betzelfd.e
nunnor 80 ns verder naar rinks. rn het beerd, ie dug over een boogte
vaa 64 lijuen een verschulving van g punten bereikt, dus over éón
kolonhoogte óén kolonbreed.te,
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rle presetvaerd'e ls verd'er nog afhankelljk van d,e Etanil van sen vler-
ta1 acbakelaartjes SK1-SE4, rraarnee ite plaats op het beelcl, van het
actieve llJnd'eeL in atappen van 12rB ps kan wor.en verschoven.
Eiernee zgt nen d.e tekEt ia het nid.d,en van het scher'.

In bet presetnoorè voor
in, ouclat d.e polartteit
Juiet 1a. (Zie hÍervoor

d,e lijnenteller neent L64 ae plaats van L52
ter plaatse van d.e EELL-regeI 1n bet beekl
Par. ,.6.4 : De ind.eltng nan bet bee1d,).

5.6.1 De beelttliinentelLer.

De pJ'aata van een beelctpunt is in vertlcale zia eenil.uirlig bepaald,
door het lÍjnnurnner er d,e ragterid.eatificatie. De lijnentEller (afb.
2J) veracbaft tlezs infornatiE. De teller word,t d.oor het signaer SFÍ
aan het begin van eLk raeter preeete uEBr:nB de tellerstaad telkeng
als SGEI hoog gaat wordt verhoogd.. De presetwaard,e iE ook hier voor
een ged.eElte d,oor aid,d,El van schakelaars SKI_SK4 te klezen, on bet
beeld verticaal te centreten.

Getlurentle een raeter zijn er )12 of jIJ lljninpulsen te tellen.
De lljarnpulaen die optred.en tervtjl ffi taag is rorden niet ge-
terd'' tlit zijn el 7 of B. Een tellor van I bitg i.e niet vord.oend,e
on d'e 108 lijnlnpulsen te tellen. Eiervoor ie tweed,eler D aange-
bracbt.
rloord'et d.eze d'eler niet wortlt gereset is de etand. ervan oazeker,
Baar we1 voor elk raeter gelijk.
Eet gebruikedoel van het signaal Pos/ffi laet d.Eze oazekerheid. toe.
De raeterid,entificatie werkt a1g volgt:
Eet eigaaal Ed ls voor eea gedeelte van elke trjn hoog en voor de
raet van de lijn laag.
ond,at d,e tijctsd.uur van e€n raster overeEnkont net ,1215 r d.e tijils_

. duur van oan liJa, valt bet nonent waarop bet eignaal Fdf noog gaat
ia bet ene ragter in <rat gedeerte van d,e riJn, waarin @ heeg 1",
terwijl het 1n het anclere raster juist in bet and.ere deel van d,e
lijn valt.
Eet benonsteren êoor D-flipft op DFI, van E@ d,oor cle opgaande flank
van ffi legt tleze infornatie vast voor d,e d,uur van het raeter, 6at
begint in de ffilY-inpu1s.
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Eet reguLtaat hlervan ziJn de slgnalen Ï/ÏÍ en IÍ/ï', tlle de rasters
eangevcnr net een frequentie van 25 Ez.

Dlt ig teveng bet 2! Ez gignaal rlat yoor het reeetcircuit worrlt ge-

bneikt.

5.6.4 De lndeliag nan het beeld'

Eat aantel benonsterlngen \ran

ttjil beilraagt 6{. Elertloor is
lLJnen.

het EELl-signaal ged,aan in een kolon-
cte boogte \ran een koLom ook 64 beeld-

0n tte voord,elen van F-EELL niet verloren te laten Saen ig bet nodlig

dc gebeugeninbouil treeuaal boven eLkaar af te beelclenr zodat vaa de

2 tekeng er lu elk gaval éón ln zijn geheel zl-chtbear uordt.
ElerblJ uoet etop yordán gelet, èat twee kolomnen tlle boven elkaar
vorden afgebeeld, niet rlezeLfrte Lnforoatle bevattEn. De lnfornatie
aaa woorszijden van de gfeaslijn uoet ln het EBL,L-signaal asneen-
glultentl geueest ziJn.

De hoogte ven de gecooblneerile tlubbele'kolon ie 128 lijnen.
Eet ond,erzoek nrlar verbeterd,e leesbaarbeitl kan er nogeliJk voord'eel

van hebbea, a1s een keuzenogelljkbeitt tot bet vsergsven van de

tekens,licht op eon tlonkere achtergrond, of ongekeerd,beataat.

Ilrar van de begchikbare beeldhoogte (575 Ueefdlijaen) elechts
een klcLn deel (tae Uee1dllJnen) wortlt gebruikt, tlgt het voor cle

hantt beitte nogeLljkheden op éán beeld te realiBer€r.

Eet beeld lg 1n vertieale richtlng (aus èoor Een horÍzoutale gcheicl.g-

L{n) in tneeën ged.ee1d. fa bet ene tleel vorden tle tekens positief ,

lu het aadere ileel negatlef weergi€geven,

De beeld.iad,eLlag in verticsle zln is per raster als volgt:

clrca {8 lljnen
64 f.ijnen
J2 lijnen
J2 llJnen
64 ltjnen
48 lljaen

achtergrond pos.
EELL-teket pos.

aehtergrond pos.

achtergrond neg.

EELL-tekBt aog.

achtergrond aeg.cÍrca
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ÍI lle uet circa aengegsvon getallen hangen af, van de presetvaard,e van

I de lljnenteller.
I Oe beiile rasters zLJn tn tllt opzlcht gelfik.

Afb. 28 vcrcluiileliJkt de relatie tugsen d,e llJnentellet en d,e ver-
tlcale beelilind.eling.
Eet signaal PoS@ (nosrffm, NEGAIIEF) beetuurt de polariteit van
êe wecrgaver het signÊaI SIGIÍÀ geeft aan wannoer ffiI,I,-iafornatle
uoet rord,en weergegeven. arE srGlfa laag ig word,t acbtergroad weer-
8tg3van.
In afb. 29 bliJkt hoe het siglrÊal SIGMA uit t64 en LJ2 d.oor ecn
adiler vortlt gevormd. De rnarhelatstabel isr

L64 Lrz srcl{r
001
010
100
111

5.6.5 Eet tezen van de geheugeainhoud,.

Do tnfornatLe in bet geheugon noet rordea gelezen on inhourl te gevea
aaa het we€tgogeven beeld..
Ect Ís nod,igr rlat tle Jutate inforuatle op de Julste plaats verschLJnt.
Dc voLgorde vaarin tte beeld.punten worden afgetast ligt vast door de
becld'opbouw. 0p elk tljdstip geven de beeld.puntentellEr en èe beeld- ,
llJneateller, uet cle rasterÍtlentiflcetle (d.oor oitkleL van d.e eignalen
E1-9128' IJ1-L16 en ÍF ) aan, welk beeldpunt d,e aftasting ondergeat.

Eet geheugen bevat 4096 inforuatle-woold,en, afkonEtig yan de input.
Deze woordea ziJu acbtereenvolgens in het geheugen geecbreveu. Het
oud,ete gegevon en het nleuwste ziJn opgeslagen in noorden net opeen-
volgend'e adresgen. Eet outlste gegeven stsat ln het adres d,at tloor d,e

posltieteLler rord,t aangogevenr, aIs cle positleteller julst Le ver-
hoogd, Daar er nog niet is geschreven op het nleuwe ad,res.
De outlste inforuatie noet r.inks in het beeld. wordeu getooad,, d.e

nleurate lnfornatie rechts.
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zolang rle EBr,L-scbrljver Ín werklng 1s, kont nieuve iafornatie Ln
hct geheugeDr en rortlt ele positieteller verhoogd,.
Eet voortschuLven van ile lnfornatie op het beeltl vind,t bortzontaal
plaatsr nlet verticaal. Een beeldelenent wortlt steEals op rlezel.fèe
lIJa ueorgegeven ea verplaatst zicb ten gevólge van het verschniven
op d.i.e I{ln.

Een aaneengegloten aantal van 6{ uoortlea voroon Eanon een kolou.
Ondst nist bekend, le, yelk noord. het begtn van de kolon ls, word,en
gtecda 128 roord.en boven elkaar afgebeeld,, zodet et ton ningte óón
gehele kolou btJ is. Brnaast worden tÍesr 128 opeenvolgentlc woorden
boven eLkaar afgebeeld,, naar de eerate 64 hlervan zlJn cle laatste
64 van d,e voorafgaancle 128. Dezelftle beeltlinf,ornatLe worilt ïeer-
Seven op eer aaatal 3.lJnen d,ie gteed.s veelvoud,en nan 64 ult elkaer
f.iggen.

Ook geilurend.e d.e aftastlng van beeldgeiteeltea waarin geon EELI-infor-
uatie beboeft te worrlen woergegeven, nag bet uitlezen van bet geheu-
gen d,oorgaan. Àllecn a1s het signaal SIGMA laag Ís wordt tle inforostiê
op het beeLtl reergegoven. Buiten d,eze beeLtlgeileelteu ls d,e uitgelezen
infornatie nlet ven belang.
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Dc 6 ninat elgnlfteante atlresblts rroot bet ultlezen van bet gebeugen

rí.jn daaron ile bite die bet lljnnunuer ldentlflceren.
Ect nlnat etgntflcante btt ls bet elgnaal Tffi., bet volgentle L1 ,

vertler L2, L4, L8 en L16. In bet sanengostelile beeLtl berbaalt zich
d,c eilresacrlng om de 64 l$nen. lliJd,ens het schriJvea rorclen d,e 6

ninst slgnifLcante bite betrokkea uit tle posltietelLer.
Eot eelecteren van de Juigte 6+ltinforoatle tloet een nultiplerert
elle rordt gestuurtl door bet signaal EZ'f (zie afb . ,1).

Ib arlrceaerLag lroor rle aohtereenvolgencle kolotrnen tlle op een llJn
uortlen aangerlaan, hangt af van tle eignalen E1 , E.2, F.4, E8r 816 en 872,

zolaag 864 laag Íg (Lezen).

De juiate raard,e voor rle 6 meeet Elgnificante adresblts wortlt gevonclen

tloor bet optellen ven het getal gsvornd rloor d.e E-signalen en tle
6 nceet signlflcante bltg van ile posltieteLler.
Dit geeft als resulteat, rlat een vol.gend,e koLon rorclt geadreaseetd'

sle ile poaitietelLer 64 atappen heeft gedaan.

Dlt optellan vinitt plaats in een ADDEB (optelcircuit) (zie afb. 51).

Eet arlreE voor het EcbriJven kont uitsluitentl uit tle posltletelLer.
Ia bet schena zÍjn bienroor rle Otr'-poorten verantwoordellJk.
Gedurenile d.e eereta 64 lljnen van rle 128 d,1e d.e beelitilÈoud bevatten,
uoet eeu nJongeren koLon van 64 voortlsn word.en weergogeven dan 1a

de volgenrle.
Eet signaaL LJ2 oBgeteltl blJ het kolonatlres alat ile ADDER bereidt'

.- gseft deze gprenste verschulvi.ng.

Yoor het ultlezen nan het gebeugea is niet alleen een ad.res nodlgt
naar bet signaal. T.trmSIMPIILS noet aangeven tlat d,e leegfunctie noet
rord,en uitgevoerd,.

. Tolgens d.e speclfÍcatle van het geheugea IC nag cleze inpula
uialnaeL 20 ns ra het etabÍel rorden rran het adres beginnea.
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De gegevens uit het gebeugea ziJn d,an na naritraal dlO na bescbikbaar'

en bllJven d,at tot het eLnd vaa d.e Í.TESIMPULS. Yoord.at de LEESI!ÍPULS

opnleuw nag vorrlen aangêbod.en, noet de voorafgeande minstens 110 aa

afgelopea zÍJn.
In afb. J2 ts aangetluld boe de leeginpuls uit de eispaLea E1 en E2

rorrlt geuaakt. !íet Eo, E1 en E2 nortlt een lnpuls gegenEreerd om de

tusaenreglster IJI,|[CE1A en L,llTCE13 te klokken.
Deze lopuls (frï) wordt nst e€n D-regieter op bet kLokslgnaal KLOK

geayncbroniseerd tot het eignaal KLOK Ï,.
lfb. 75 toont ite tíJèvolgorde van tleze slgnal'en.

I

Ile eÍ.gnalen !Ío-!t} word,en op de flank van KLOK L in IÁECE1À gêaccêp-

teerd (afb. 72). Deze algnaten kunnen d.oord.rlngen, als bet slgaaal
SIC!ÍA of het aignaal E64 hoog ie. In d,at geval ged,raagt Ll,TCElÀ zich
of <le nullen zijn gelezen. Eiermee norclt tle gebeugeninhoutl alLeen

in d,e vensters weêrgpgsrren, d,1E tiiGr'[A en iI64 daarvoor open latan.
De Lnhoud, van Íll,|[CElA varschijnt geÍnverteertl op de uitgangenr a18

het signaal L128 Laag is. Elerdoor rordt één beelttbeLft positlef'
d.e and,ere negatlef neergegeven.

Il/L8Cg13 neemt tte data ult tl\TCE1À over bij tle volgend.e KIJOK L inpule.
LAICEIS 1s aanwezigr omdat de uitgangen van I.,A'ICiIlAr itie iu IOCIIOS

tecbnologie ls uitgevoerclr te traag zijn on d.e goecle werking van

IÁTCE2 te kunnen garantloren.

Ll[tCEl3 en Lltt0g2 zijn in ftlitechniek uitgevoerd,, ontl.at in tllt tlael
vaa d.e schakel-1ng eerr grote snelbEitl noilig za! bliJken te ziJn.

Eet verschulven van
dan de kolonbresdte.
De klokinpulsen clie

freguentie aLs KLO{

van rlie afhangt van

bet beekl noet plaats vintlen net etapjesr klelner

Í,4ll0i12 toegevoertl krijgt, hebben d.ezelftle

L, naar bebben een vertraging ten opzicbte tlaar-
cle posltleteller.

I
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ALe Juiet een aÍ.euwe kol.on ís begonnen, konen tle klokimpuleen KI,OK K
gc11JktlJt[lg net KLOK L. De infornatie rorrlt op de volgend.e klokinpuls
iloor LÀ|[CE2 geacceptcerd, dus 640ns lad,at L/[tCElB de data overDats.
ilralct d,e poaltleteller I stappen beeft gedaan, rordt rle kloklnpuls
80 us vernroegd., zodat het tijileverechll nog slechte 569 ng ie.
op d,eze niJze vervolgend, is na 16 stappen de yerrrroeging zoveer,
det resd,a 8O nE Da ïÁfCElBr L/1,![C823 de d.ata oyorneent. ÀIs 64 stappen
zíJn gsdaan, scbulf,t de kolon op, en valIen de krokÍnpulsen vser
setson. Op deze rijze kont tle interpoLatie van de kolomverschuiving
tot stand,.

De kloklmpulsvervroeging vordt gerealÍEeerd. door rle getallen gevorod.
iloor de signalen 82, E1 gn Eo en d,e signaren plz, p16 en pB net elkaar
tc vergeliJken.
alE tleze getallen gerijk zijn, nost de klokinpuls Kr,oK K rord,en
gsgpnsreerd. Ond,at het belangrUk is dat de klokgignalea rroor t/[!cE1B
en Ll'tcE2 op nauwkeurig bepaalde tiJdstippea uord,en gegêvsn, ziJn
bel<le tloor ulttd,el van D-flipfloppen op de 80 nE KL,OK gesynobronieeerd,.
Er noet vord.ea geë1st, rtat ile tijil die LAfCE1S aodig heeft aa de k}ok-
lupuls on tle Juiate raard,en op zÍJn uitgangen te preeenteren opgeteLd,
blj ite tiJatr clle de ingang van LATCE2 gtabiel uoeten ziJn alvorens
IrÀICE2 een kloklnpuls nag oatvangen, een aon geeft kLelner 6an B0 ns.

I 5.6.6 De real-isatie van bet videoeignaal.

Ia de vo]fm van tle eignalen Bo-Bj ie ln rlÍgitale rrort! van het gerenste
becldslgnaal op d,e gewenste tiJd aI aanwezig.
0o ar een YlDEO-nonitot ne€ te sturen, uoet het ecbter in analoge voru
rord.en aangeboden, conpleet net syacbronj.eatieaLgralea. De CCIR-norn
voreist onder D€orr dst deze aynchronisatlesignalen word,en voorafgegaan
en gevolgd door voorgsaohreven parlod,en net het niveau overeenkonend.
net zvart: de blanking perioden.

I
I
I
I
I
I
I



-76-

Door bet signaar ffi rordt srvoor gezorgil èat d.e net weer-
ctand,en opgebourd.e DrlA-onzetter gedurende da blanklus peri.oden
ilegelfile raard,en ontvangt ars het geval zou zljn, ïanneetr Bo-Bl
allc leag zlJn. Doord"at rle poortgchakeling oon IC in LO6I'ÍOS teohni.ek
lgr ziJa tlo hoge en d,e lags nS.veaue etabiel en laagohuig net ile voeclings-
spannlng of aarde vsrbonden.
Eet D/L netverk zet tle tttgttale uaarde on 1n een aneloog ylDgg-siguaal.
Dlt gebeurt net goede lineariteit.
Ect 1g echter gswenst, dat het TlDEO-gignaal op een yootgeachreven
rljze niet li.neair vorrlt vsmerkt.

OEd"at 1n beeld,weergeefaystenen bepaald.e eystenatische niet-lineariteitea
voorkonen teagevolge van cle elgenschappen van cle luuinoforen van bet
beeklscberu, electrod,egeonetrie e.d,., is de llchtopbreugat op het schern
gesn lineaire functle van de VfDE0-spanning.
In tle CCIR-norn is voorgsgchrevenl op relke wljze een eiguaal ttient
te rolden yoorgecorrigeerd., on deze afwijklng te conpenasren.
Deze correctie vordt gsmns-correctie g€noend.

Mat bebuJ.p van D1 rord,t eea zekers niet-llneariteit geÍutrod,uceerd.,
dle biJ benad'ering de juiste correctle aanbrengt. De diorte ie een
Schottkyd'ioile net een lage capaciteit, en een geleiclelijke overgang
vaa aper- rtaêr geleirliagegeblerl.
Een klelne condengator cotspenEeert het verlieE aan hoge video-
freguentiee 1n de uitgangatraneietor.

De ultgangstrap bsEtaat uit een ale stroonbron geschakelclE transietor,
uet een belaetingsweeratand. van /! Ohn.
Dit ie tle geetandarriligeerd,einped.antie voor ylDEO_eystenen.
8et synchronlsatr.esignaal mffiE veroorzaakt het regvallen van rre
basisstroon van de uitgangstransistor, zorlat rle uitgangaspanning
terugvalt op 0 yolt.
Eet zwartnlveeu, en d,aarneE rle anplitud.e van dle ayncbronisatLe-irapuIa, kaa
net eea inatelpotentioneter worden geregeld,.
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Als een belastlng wortlt eangesloten net oeu reerstanil van T5 gbn is
de uitgangsspauning ongeyoer 1 Volt, (voor wltte beekl ged.eelten).
Er la niet voorzLen ia een regeling hiervoor, hoerel rle uitganga-
spanning eaigazins afhangt van d,e Lngtellingen yan latsna en zwartnlrr€au.
Eet ultgaugaslgnaeL wordt op eon yrDEo-uonitor of een nod,ulator
aangegLoten.
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EOOFDSEI'K 6 NESIII,TAIEIT Etr STOTOPIIÍEBrÏ$CEr.

Dc electroalacbe EEITIT-ecbrlJver net weergave van halftlnten nerkt
gocd.. Enlge rged,a ul.tgevoerde erperl.msuten bebben aangetooad., tlat
het veerg3ven van halftintea ontler bepaald,e onstandigbed,en bet Lezen
vaa tree d'oor elbar werkeacle EBll-statioas (F-syateen) nogelijk uaakt.
BiJ het lezea van d'e tekgt van bet ene station is het anêere aigraal
te beschourren als gtoring en ongekeerd,.

Ook ala net het geboor nog nauweliJks meer EElI,-aignalen rnaraeembaar
zlJnr han goug nog leesbaar acbrift word.en geproduceeld.
0n een vergellJking tussen rÍeerggvê net halftlnten en rrellcingr te
kunnsn naken, is rrBalerband een echakering toegevoegd, die de { bita
tlle near het geheugen gaan gelijk naakt aan het neest eiguifÍcaate
bl.tr zodet arle naard.en van 0 t/n T in het geheugen konen ara 0, en
d,e overige (e t/s i5) a1s 15.
Eet activeren van deze schakeling toont dulrtelijk eea verscbil aan.

Eet iloor elkaar,toepaesen vaD fCte d.i.e \tan verscbillende fani1ie zijn
(r,ocr'ros, Tt!, r2r ) geeft in bet algeneen ge6n noeilijkhe6,en net rle
eÍ'gnaeluivgausr nsal gr moet rekening uorden gebourtea net verecbillen
in voortplantingssnelbeden en eetup en bokl-tiJden.

De f,abrlekaspecÍficatieE vaa d,eze l0-fanilles zljn niet op yergolijk-
bare wljze geforuuleerd,, zottat mieverstaadea kunuen ontstaea biJ ite

- Ínterpretatie hiervaa.
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Dc ecbakellng zosLs tlle gerealiaeertl is heeft enige tekortkomiagen,
ille bij het gebnrLk ervao aan het licbt konen.
Doordat ile railio-ontTangier eon autonatigcbe versterkLngsregeling,heeft,
ille aiet ultsluitend. op bet gewenEte EELt-aignaal reageert, verand,ert
ile sl'guaalsterkte voortd,urend.. Ook biJ uitgescbakeltte autonatlschc
regsl'lng uoet eteeale de gevoeligbeid,sregelaar worden blJgeeteld., otr
ile ultEturing van de a/D-omzettsr optinaal te boudsn.
Een autonatiscbe vereterkÍ.ngsregel.ing, tlie gescbikt is voor Eg1l-signaLen
zou het gebnrik van rle ffirrl-Echrljver aanuerkerqk yoraang:snamen.

De oisen d'ie vooral bet snalle bantlfilter stelt aan de nauwkeurighetd,
ïaarmee d,a ontvanSêr noet vorden afgestend., rechtvaard.igen de euggestie,
te onderzoeken of een autonatiscbe flJnafsteunlng op EBlrl,-gignalen
nogolljk lsr zotlat een eenuaal herkentt EEÏ,I,-eiguaal correct bli3ft
afgestentl. Bli een uisafetenning vaa glechts 20 Ez ie d,e vervorning
van bêt slguaal al aanzienlijk.

DE vernoeitlbeitl ttie optreedt door het laagd,utlg kljkea naar bet voort-
lopend.e beeltl ig blntlerliJk, Daat neent af aLE tte kiJkafetand, nordt
vergroot. Doord'at elecbts 10 tekena tegeliJk rortlen rsotgegeven, kan
de beeLtlinhoutl na 1| eeaonile geheel zlJn vervangen, in het geval tl.at
C-EELL word.t ontvaugen.
Dat de aandacht blerttoor aÍet nag verslappen, is nede oorzaak van d.eze
vmoeÍdbeÍil. Mogelijk is deze vernoeid.heid, verd.er ook zo veryant san
d'le vaa begi'naend'e autobestuurd.ers, dat na eea vêrgellJkbare gewennÍngg-
perlode d,it probleen nlet mesr bestaat.

Voor het nenen rrslt de proef raarvoor d,s

net neergave van balftinten is genaakt,
hler begcbreven 1s zondsr meet geschikt.

electronische HEL,L-scbri jver
1g het apparaat zoals het
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ontvorrgerklok

Afb.20 POSITIE ÏELLER

P0 00

101
4035

MR TiC CK

AO A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 AíO A11A2A13

u gehzugen oo

1 ,^- 4t HM435 ol' 1,096 woorden von 4 bit u I

2oz

PL

P8

P16

P32

S1

S2
S4

S8

s16
s32
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01
02

03
ot,
05

06

07
08
09
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Nb.22 SCHRIJFCYCI.US ÏJDRELATES,
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conp- blonking

blonking D/A

Afb. 34 VIDEO REALISATIE.

@-,synE .sV

+5V

lOk z',rnrt l0k

video

zwort níveou sync. uitgorg



F-aysteem

-

G-eysteen

synchronisatie guasi-synchroon start_etop
tnenseieEiesneLheid. Zr5 Ear. 611 teken/eec.
tljdsd.uur v.e. tekea-
eleneat 4'oB 1 16Z nillisec.
nialnale tiJdsduur tus-
Ben overgsngen in hEt 8116 1r1) níLlieec.slgnaal

lengte v.d,. etartinpule 1)rj3 n11ligec.
seinsnerheitt 122,, ,00 la(u:.t/sac.

ï13;.Ï3"otl'isd'e 
banct- 

6't ,zj 150 Ez

toeteenboral rhytnisch legato
ontvangstspiraal dubbEl enkel
afrlrrrk eLk tekea t heeI, 2 hslf t heel
kolonfrequentie 1T r5 4219 kolon/sec.

Tabel í I Selangrijke gegevens F- en G_eysteen.
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irlifflff ff * ff r ff/ff ff fflff ff/ff fflff ff

\

Tabel 2: fnhoud van d.e BOM.



Posltie Bit
xo
x1
ïo
ï1
zo
7r1

Julatheld X-ï

+

Totaal

0

++++

#

+

Juistheid, T-Z Juistheiil totaal

-

+

*

+

floensmg Afnane X! Z

0 0 000

-1 +1 0 0+1

+2 -2 O-2 0

+1 -1 O-2+1

-1+1+100

-2 +2 +1 0+1

+1-1+1-20
0 0 +1 -2+1

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
I
t
I
I
I
I

+

+

lfabel Jr lfoe- en efngme juietheitl X' Ï en Z efzotderlljk.
De I nogElijkhedea voor X, Ï en Z geven vool d,e totale Juistbeicl.

xt z

0.0 0

001
010
011

100
101
11

111

xY z

+ --*
+

+ #+
+ #-

--+

++

o

Tabel 4l lDoe- en afname juistheid. X' ï ea Z geconbineertl

\



31tkLok DATA' SCEUIEREG.2 Afraue Af,wljking D-8SCïSTEB

1 000
1000 noot
000O noot

0
0
2
I
0
0
I

+1
+2
+2

0

+2
+2

0

0
0
0
0

o/'r
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

o/1
0
0
0
0
0
0
0

o/1 r

11ffl 1Jr

0
1

0
1

0
1

0
1

0
1

0
1

o
1

0
1

0
1

o
1

0
1

0
1

0
1

o
1

0
1

0

1

a0
1

1

1

BO
0

II

SCEIIITREG.l
IC
0000
0000
o000
0000
ooo0

000
100
11 0
111
1111
1111
1111
1111
1111
1111
1111
1111
1111
1111
1111
1111
1111
1111

111
0 11
00 1

000
0000
0000
0000
0000

0000
1 000
1100
0000

í 000
1100
0000

ooo6oooooooa
000000000000
000000000000
000000000000
000000000000
000000000000
000000000000
1 00000000000
1 00000000000
1 1 0000000000
1 1 0000000000
1 1 1 000000000
1 1 1 000000000
111100000000
111100000000
111110000000
111110000000
11í111000000
111111000000
1111't 1100000
111111100000
111111110000
111111110000
111111111000
111111111000
011111111100
011111111100
001111111110
001111111110
0001111111í1
000111111111

000011111111
000011111111
100001111111
000000000000

000011111111
000011111111
000000000000

o000
0000
0000
0000
0000
0000
0000 noot
0001 noot
0001
oo1 0
001 0
001 1

001 1

01 00
01 00
001 1

001 1

001 0
001 0
0001
0001
0000
0000
1111
1111
1101
1101
101 1

1011
1 001
1 001

1 000
1000, i

1010 noot
0000 aoot

0
0
0
0
0

o/1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

-1

-1
-1
-1
-1
-1
-1

-1
-1 /-2
-2
-2
-2
-2
-2
-1
-1

I
I
I
I
I
I
I
9
9

10
10
11
11
12
12
11
11
10
10

9
9
I
I
7
7
5
5
t
5
1

1

*l 1

1

0/1

\

r afbsrkellJk of hier een 0 of 1 kout voLgt d,eel a reep. B.

troot 1:Deze fLank van het slgnaal bij C reeulteert niet in het starten
ven de ontvanger

Noot Z:Deze flank van bet si.gnaal blJ C start d,e ontvanger en procluceert
de reset.

lÍoot ]:Deze toeetand, oatstaat d,oor de resetfunctie,
I: Einde vorige karakter; Ir: MÍnissle tussenrulntei IIrs [oninale start-inpuls; IYI Miniuale ruinte ua etertiupuLs.
Tabel J: Toorbeeful. van het correlatÍeprocaB.
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L van Keulen

De 6800 microcomputer voor u

De opzet ls om met het 6tfi) g,C systeem een karakter display te maken
waarbil de karakter Íormering zoveel mogeliik via het progmmma gebeurt.
AJs beeldscherm wordt een oscllloscoop gebrulkt, die tevenc via de Z-
modulatie lngang wordt gestuurd. Op het beeldscherm kunnen 25ó knrakters
geliiktiidtg zichtbaar worden gemaakt. Dlt aantal is verdeeld over 8 regels
van ieder 32 karokters

OmccMiving
Als ingangscode voor de karakterherken-
ning is de algemeen toegepaste ASCII-co-'' gebruikt. Daarmee kunnen o.a, 64

- *-rschillende karakters worden weergege-
ven. In fig.2l zijn deze getekend. Naast
het code patroon voor display karakters
heeft de ASCII-code ook een aantal con-
trole karakters. De volgende controle
karakters worden uitgevoerd ;

Carriage Return (CR)
Line Feed (LF)
Form Feed (FF), en
Data Link Escape (DLE),

Bij CR wordt de beeldteller - dit is de tel-
ler die de positie aangeeft waar het volgend
karakter op het scherm wordt geschreven

- aan het begin van de regel geplaatst waar
hij op vertoefde. De reeds op deze regelna
de beeldteller aanwezige karakters worden
gewist.
Bij LF wordt de beeldteller op de volgende
regel geplaatst. De beeldteller wordt dus
met 32 verhoogd. Bij FFwordt de beeldtel-
ler op nul gezet waarbij tevens alle aanwe-
zige karakters worden gewist. Met DLE is
het mogelijk om met de beeldteller te

nipuleren. Na dit controle karakter
""=--{rÍden nl. nog 3 cijfers gegeven welke niet

op het scherm verschijnen. Het eerste cij-
fer geeft de regel aan (0...7) en de daarop
volgende 2 cijfers de plaats op de regel
(0...31). De beeldteller neemt deze in-
formatie over en een volgend toegevoerd
karakter zal op die plaats op het scherm
verschijnen die in overeenstemming is met
de informatie in de beeldteller.
De karakter ingang voor het display is zo-
wel via de parallel ingang op de display-
print als via het MYtsUG programma be-
reikbaar. Het is natuurlijk ook mogelijk
om met een zelf te ontwikkelen program-
ma gebruik te maken van het display.

Opbouw karakter
Een karakter kan worden opgebouwd uit
een aantal punten. We kiezen hier het 5 x

Afb, 28, De microcomputer dwingt de oscil-
lbscoopstraal tot hèt schrijven van een comple-
te karakterset volgens de opbouw van fig, 21,

7 formaat d.w.z, het karakter wordt ge-
vormd door een blok van 7 vertikale en 5
horizontale punten, totaal dus 35 punten.
De ruimte tussen twee karakters kunnen
we ook in punten aanduiden, een redelijke
waarde is 2 à 3 punten horizontaal. Door
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Fig. 21. Opbouw van de 64 karakters
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