Лабраторийн ажил №1

Тоон дамжуулах системийн генераторын хэсгийн ажиллагааг судлах
1. Лараторийн ажлын зорилго
Дөрвөн хэрэглэгчийн тоон дамжуулах системийн генераторын хэсэг, энэ хэсгийн
үүрэг, ажиллагааг нарийвчлан судална.

2. Онолын хэсэг
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ажиллгааны горимыг удирдах болбн хүлээн авах, нэвтрүүлэх станцуудын
синхрон ажиллгааг хангахад янз бүрийн давтамж бүхий импульсийн дарааллууд
шаардагддаг.Эдгаар янз бүрийн давтамж бүхий импульсийн дарааллуудыг
дамжуулах системийн гол хэсгүүдийн нэг болох генераторын төхөөрөмжөөс
гаргаж авна.

Тухайн системийн генераторын хэсэг нь системийнхээ сувгийн тоо,бүлгийн ИКМ
дохиог
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хуваагч,хуваарилагч гэсэн үндсэн хэсгүүдээс бүрдэнэ.Нэвтрүүлэх болон хүлээн
авах талын генераторын төхөөрөмжүүд нь синхронный,синфазный ажиллах
ёстой.Иймээс хүлээн авах талын генераторын оронд хүлээн авсан дохионоос
тактын дохиог ялгах төхөөрөмжийг ашиглах нь илүү үр дүнтэй.

Харин нэвтрүүлэх талд маш өндөр тогтворжилттой өсгөгч генераторын үндсэн f
давтамжтай дохионоос тухайн системийн шаардлагатай бүх дохиог ялгаж
авдаг.Генераторын төхөөрөмжийн үндсэн үүргүүдийн нэг болох тоон дамжуулах
системийн станцуудын синхрон ажиллагааг хангахад дараах шаардлагууд
тавигдана.


Хүлээн авах станцын өсгөгч генераторын давтамж ба фазын маш өндөр
нарийвчлалтайгаар тохируулах.



Синхрончлох горимондоо хурдан ордог байх.



Системийн ажиллагааг түр зуур тасрахад синхрончлол алдагдахгүй байх.

Бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн ажиллагааны горимуудыг удирдахын тулд өсгөгч
генератор нь өндөр тогтворжилттой байх шаардлагатай.Энгийн хэлбэлзлийн
хүрээг хамгийн их чансаатайгар авахад давтамжийн харьцангуй өөрчлөлт нь (
5,,,10) *10-5 байдаг бол кварцан генераторынх (10-7,,,10-9 )орчим байдаг.

3. Макетын ажиллагаа

DIV-4D системийн хувьд өгөгч генераторын 18.432 MHz давтамжтай үндсэн
дохиог өрнүүлдэг бөгөөд хурд багатай тоон дамжуулах системд тохиромжтой
схемийг
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хэлбэлзлэлийг тухайн системд хэрэглэгдэх давтамжтай болгохын тулд давтамж
хувагчуудыг ашиглана.Ингээд тактын f0 давтамж бүхий хэлбэлзлийг тактын
импульс хэлбэржүүлэгчээр хувирган тактын давтамжтай импульсийг гарган
авдаг.

Үүний дараа өрнүүлсэн дохиогоо 74393 дөрвөн bit –ийн тоолуурт өгөн
давтамжийг нь 32 хувааж үндсэн тактын 576 KГц давтамжтай импульсийг гарган
авна.
Тоолуурын 14-р хөл буюу CLKA дээр өрнүүлсэн давтамж өүхий дохиогоо
өгнө.Харин QA,QB,QC,QD гаралтууд дээр үндсэн дохионы давтамжийг 2,4,8,16
хуваасан давтамжтай дохионууд гаргана.Үүний 16 хуваагдсан давтамжтай
дохио нь тактын давтамжтай дохио буюу системийн үндсэн дохио болно.
Үүний дараа дохионы хэлбэрийг сэргээх үүднээс инвертороор дамжуулан
7492 тоолуурт тактын давтамжтай дохио өгөгдөнө.7491 тоолуур нь мөн адил
QA,QB,QC,QD гэсэн дөрвөн гаралттай бөгөөд уг гаралтууд дээр 576 КГц
давтамжтай
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QA=288

QB=144KHz,QC=48KHz,QD=48KHz-ийн давтамжтай импульсуудыг гаргана.

KHz,

Энэ 7492 нь bit-ийн тоолуур болох ба үүний гаралтын дохионуудыг 7410 гурван
оролттой үхжигч инвертороор дамжуулан сувгийн тоолуурын удирдлнгын дохиог
гарган авна.

Энэ үржигч инверторуудын гаралтанд өөр өөр скважность бүхий ижилхэн 48КГц
давтамжтай дохио тарах ба дараагийн кодер 7410-ийн гаралтанд гарах 96КГц
давтамжтай дохио нь дискретчилнгчийг удирдана.

Сувгийн тоолуур IC9 7492-ийн 14-р хөлөнд өгөдөх 48КГц-ийн clock-ийн
давтамжаар удирдагдан, 9-р хөлөнд 8КГц 12-р хөлөнд 24КГц –ийн импульсийн
дарааллуудыг үүсгэдэг.Энэ имкульсийн цуваануудыг ИКМ дохионы байрлалыг
зөв тодорхойлоход

ашигладаг.Мөн энэ дохиогоор сувгийн тоолуур 7492

удирдагдан гаралтандаа 8,24 КГц павтамжтай дохиог гаргах ба энэ дохио нь
аналог мультиплексорыг удирдана.

3. Лабораторийн ажил гүйцэтгэх дараалал
1. Генераторын өөрөө өрнөх горимыг судлан, IC1-ийн гаралтын дохиог хэмжинэ.
2. IC2 буюу 74393-ийн оролт гаралтын дохиог хэмжинэ.
3. Сувгийн болон битийн тоолуурын ажиллагааг судлана.
4. Давтамж хуваагч IC10-7493-ийн үүргийн тодорхойлж, гаралтын дохионы
агуураг ба давтамжийг хэмжин, ажиллагааг тодорхойлох;
5. IC28, 29-7410-ийн оролт, гаралтын дохиог хэмжин, үүрэг зохицуулалтыг
тодорхойлох

