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SAHENVATTING

In dit verslag wordt de ontwikkeling van een differential puls
codemodulatie ( OP(H I systeem besproken dat de bitsnelheid van
een digitaal videosignaal zodanig moet verlagen dat er twee
videosignalen in een 140 Hbit/s stroom passen. Het videosignaal
wordt hierbij aangeboden in een helderheidscomponent en twee
kleurverschilcomponenten.
Ter inleiding van dit onderwerp wordt aandacht geschonken aan de
opbouw van een PAL televisiesignaal en aan verschillende methoden
om de bitsnelheid te verlagen. Bovendien worden ontwerpen bespro
ken van een video testsignaalgenerator en van een laagdoorlaat
filter voor de kleurverschilcomponenten.
Vanwege de beperkte tijd zijn aIleen de resultaten voor zwart/wit
televisiebeelden bekeken. De beeldkwaliteit blijkt acceptabel te
zijn voor normale televisiebeelden maar voor sommige testsignalen
zijn de resultaten minder goed. Enkele verbeteringen zijn nog weI
mogelijk.
Geconcludeerd wordt dat het ontbreken van duidelijke ((ITT aanbe
velingen een probleem is bij het verrichten van metingen aan het
systeem. Daarom zijn dergp.lijke metingen vaak subjectief van
aard. Toch is echter duidelijk dat 70 Mbit/s televisie mogelijk
is met relatief weinig hardware en behoud van beeldkwaliteit.
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1. INLEIOING

De laatste jaren is transmissie in digitale vorm steeds meer
in de belangstelling komen te staan. De voordelen van digitale
transmissie zijn duidelijk. Zo zijn digitale signalen gemakke
lijk te bewerken met bijvoorbeeld microprocessoren en boven
dien is een goede protectie mogelijk tegen optredende kana al
fouten. Als nadeel kan vermeld worden dat voor het overzenden
van een digitaal signaal in het algemeen een grotere band
breedte nodig is als bij het vergelijkbare analoge signaal.

In televisiestudio's is eveneens sprake van een toenemende
digitalisering. Hierbij kan gedacht worden aan digitale beeld
bewerking en digit ale transmissie. Om te zorgen voor een een
heid binnen en tussen de televisiestudio's heeft de CCIR de
zogenaamde studiostandaard ontwikkeld. Deze studiostandaard
levert, zoals verderop in dit verslag zal blijken, een netto
bitstroom op met een snelheid van 216Hbit/s. hetgeen te hoog is
om aansluiting te garanderen aan een 139.264Hbit/s net. Het is
daarom noodzakelijk om de bitsnelheid te reduceren tot ongeveer
135Hbit/s. Indien nog verder gereduceerd wordt is het zelfs
mogelijk om twee of vier televisiesignalen in een 139.264
Hbit/s stroom op te nemen.

In de afstudeeropdracht is er gekozen voor het multiplexen
van twee televisiekanalen en twee stereogeluidskanalen ( 2 *
2Mbit/s ) in een 139.264Mbit/s bitstroom. De televisiesigna
len zijn hierbij gesplitst in de component en Y. U en V en
worden aangeleverd in 8 bit PCH. De bandbreedte van Y is
vastgesteld op 6HHz terwijl voor de bandbreedte van U en V
een geschikte keuze gemaakt diende te worden. Het ontwerp
dient in een schakeling gerealiseerd te worden.

Ter inleiding op het uiteindelijke ontwerp wordt een beknopt
maar noodzakelijk overzicht gegeven van het PAL-systeem voor
transmissie van televisiesignalen. Verder wordt aandacht be
steed aan diverse methoden van het reduceren van de bitrate
en wordt een ontwerp van een testsignaalgenerator besproken.
Voor de componenten U en V zal de ontwikkeling van een laag
doorlaatfilter behandeld worden.
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2. HET PAL-SYSTEEM

Zoals in de inleiding is opgemerkt, is enige kennis van de op
bouw van een PAL-systeem en een PAl-signaal noodzakelijk.
PAL is naast SECAH en NTSC een van d·' drie transmissiesystemen
voor televisiesignalen. Omdat het PAl-systeem in Nederland
en in de ons omringende landen (behalve Frankrijkl het meest
gebruikt wordt, zal dit systeem verder uitgewerkt worden.

2.1. De kleursignalen

Een kleurentelevisiebeeld is samengesteld uit de kleuren rood,
groen en blauw (RGBI, waarmee ieder gewenst beeld geprodu
ceerd kan worden. Deze kleursignalen kunnen ieder onafhankelijk
geregeld worden zodat het RGB-stelsel gezien kan worden als
een stelsel van drie onafhankelijke componenten. Het is daarom
mogelijk om in plaats van deze drie kleuren, drie andere onaf
hankelijke componenten te gebruiken.

Vaak wordt gebruik gemaakt van de helderheidscomponent Y en
de kleurverschilsignalen U en V. Oeze worden als voIgt uit het
RGB-stelsel afgeleid:

Y : 0.30R + 0.596 + 0.11B.
U = 0.49(B - YI = 0.49( 0.89B - 0.30R 0.596 I.
V : 0.88(R - YI = 0.88( 0.70R - 0.11B - 0.596 I.

( 2 . 1 I
12.21
( 2 . 3 I

Verderop in het verslag zal bij het ontwerpen van een codering
uitgegaan worden van deze componenten Y, U en V.
De kleuren R, 6 en B kunnen op hun beurt weer uit Y. U en V
gemaakt worden:

R = (R - YI + Y = V/0.B8 + Y.
G = Y - 0.30(R - YI/0.59 - 0.11(B - YI/0.59

= Y - O.3DV/(O.59*O.8B) - O.,'U/(O.59*O.49).
B = (B - YI + Y = U/0.49 + Y.

( 2 . 4 I

( 2 • 5 I
( 2 • 6 I

Dit is van belang omdat de te gebruiken videoapparatuur geen Y.
U en V ingangen heeft maar weI R, G en B ingangen.

2.2. Het spectrum

Om het spectrum van een PAL-signaal beter te kunnen begrijpen
zijn enkele kenmerken van het systeem van belang. Er worden per
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seconde 25 complete beelden op het televisiescherm geschreven.
Wanneer deze beelden echter gewoon achter elkaar geschreven
worden ontstaat een hinderlijk flikkeren in het beald. Yandaar
dat er in plaats van 25 hele beelden 50 halve beelden (rasters)
geschreven worden. Een raster bestaat uit slechts oneven of
slechts even lijnen zodat het voar het menselijk oog lijkt of
er 50 beelden per seconde worden geschreven .
Een compleet beeld bestaat uit 625 beeldlijnen zodat er per
seconde 25 x 625 = 15625 beeldlijnen geschreven worden.

Er kan dus onder scheid gemaakt worden in de volgende frequen
ties:

- De beeldfrequentie 25 Hz.
- De rasterfrequentie: 50 Hz.
- De lijnfrequentie 15625 Hz.

Het spectrum van een ongemoduleerd PAL-signaal bestaat uit
discrete lijnen op afstand k x 15625 Hz van de hoofddraaggolf
( -~ < k < +~ ) waarbij elk van deze lijnen nog zijbanden heeft
op afstanden van n x 25 Hz.
In de televisie-omroep wordt het helderheidssignaal Y amplitude
gemoduleerd op de hoofddraaggolf en heeft een bandbreedte van
ongeveer 6 MHz.

De kleurverschilsignalen U en V worden gemoduleerd op een
hulpdraaggolf (kleurendraaggolf). Deze hulpdraaggolf heeft een
frequentie van 283.75 x 15625 = 4.43 MHz boven de hoofddraaggolf.
De twee kleurverschilsignalen blijven gescheiden doordat ze 90
graden ten opzichte van elkaar verschoven op de hulpdraaggolf
gemoduleerd worden. Bovendien is een protectie aanwezig tegen
fasefouten door na iedere lijn een van de twee componenten 180
graden in fase te draaien. Door dit omschakelen krijgt de kleu
rendraaggolf ook zijbanden op onderlinge afstand van een halve
lijnfrequentie ( 7812.5 Hz ).
Het geluidssignaal zit op 5.5, 6 of 6.5 MHz van de hoofddraag
golf. Het spectrum van een ongemoduleerd PAL-signaal is ge
schetst in figuur 2.1.

AHpL·l

Fig. 2.1: het spectrum van een PAL-signaal
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De componenten van de hulpdraaggolf ZlJn ook in een ongemodu
leerd signaal aanwezig. Dit is een gevolg van 1e aanwezigheid
van een zogenaamde ·colour burst· hetgeen in de volgende para
graaf verder uitgelegd zal worden.
Met behulp van een spectrumanalyzer zijn ter verduidelijking
enkele afdrukken gemaakt van het spectrum van een ong~moduleerd

PAL-signaal. Deze spectra zijn te vinden in de bijlagen 1 tIm 3.
Voor de component en U en V wordt in het algemeen een bandbreedte
genomen van 2MHz. Om dit te kunnen verifieren zijn met behulp
van een PAL-decoder de spectra bekeken van deze componenten. De
decoder zet een PAL-signaal om in U en V of indien gewenst in
de kleuren R. G en B. Het ingangssignaal wordt geleverd door een
PAL-kleurenbalkgenerator. De resultaten zijn te vinden in de bij
lagen 4, 5 en 6.
Op grond van deze metingen is het geoorloofd om de bandbreedte
van U en V te beperken tot 2MHz. Er zal nog wel filtering nodig
zijn voordat de signalen gesampled en gecodeerd worden.

2.3. Lijn- en rastersynchronisatie

Om te weten wanneer precies een nieuwe lijn of een nieuw raster
begint is het noodzakelijk dat er een duidelijk synchronisatie
mechanisme aanwezig is in een televisiesignaal. In het PAL
systeem is de opbouw van een beeldlijn daarom als volgt (fi
guur 2.2):

• - - - - - - I, aJ'¥ If

__________ • __ "Oy

--_.'-'.,'V
• .0 II

Fig. 2.2: lijnsynchronisatie

fen beeldlijn begint met een synchronisatiepuls met een lengte
van 4.7+ O.2~-.S, gevolgd door de al genoemde colour burst.
De colqur burst wordt gebruikt om de locale-kleurendraaggolf
oscillator in lock te houden zodat de op de hulpdraaggolf gemo
duleerde informatie correct wordt gedecodeerd. De colour burst
is minimaal acht perioden van een 4.43 MHz signaal lang.
Na de colour burst volgt een niveau (achterstoep) wat het refe-
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rentieniveau voor zwart is waarna de eigenlijke beeldinfor
matie pas begint. Het gedeelte van een beeldlijn dat geen
beeldinformatie bevat wordt de horizontale blanking genoemd.
De gemiddelde amplitude van de beeldinformatie is een maat
voor de helderheid. Het niveau 0.3 volt is zwart, 1.0 volt is
wit. Bovendien kan behalve dit helderheidssignaal ook een
kleursignaal aanwezig zijn wat in de schets van de beeldlijn
zichtbaar is als een 4.41 MHz gemoduleerde sinus. De
maximale uitsturing met aanwezigheid van kleurinformatie
is 1.234 volt.

Ha de beeldinformatie, die slechts 52 van de 64 ~s in beslag
neemt, begint de volgende beeldlijn met een voorstoep en een
nieuwe synchronisatiepuls.

De rastersynchronisatie is wat ingewikkelder van opbouw.
Dit is onder andere een gevolg van het feit dat het ene ras
ter de even en het andere raster de oneven beeldlijnen bevat.
De opbouw is geschetst in figuur 2.3.

Second field Fust rtt'ld

~.
" " "~":" Ai " " " A " " A " A & "I l, I

.. !.
First r.1d Second r.ld

Fig. 2.3: rastersynchronisatie

Ieder raster bevat 312.5 beeldlijnen. Dit komt doordat de
beeldlijnen enigszins schuin geschreven worden. Daardoor kan,
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afhankelijk van het Taster, of de eerste lijn of de laatste
lijn maar voor de helft geschreven worden (figuur 2.41.

-
- -
- -- --

-

',e raster

-
- -
'- -
-- -
....

-....

e2 raster

Fig. 2.4: verdeling van de beeldlijnen

De rastersynchronisatiepulsen worden afgewisseld met de nog
doorgaande lijnsynchronisatiepulsen.
De rastersynchronisatie beslaat 25 x 64 ~s = 1.6 ms. Deze tijd
wordt, naar analogie met de lijnsynchronisatie, de verticale
blanking periode genoemd.
Het is duidelijk dat slechts een gedeelte van de totale tijds
duur van een PAL-signaal gebruikt wordt voor echte beeldinfor
matie ( ongeveer 807. I.

2.4. Nadelen van het PAL-systeem

Aan het PAL-systeem kleven enkele nadelen. Vaak voorkomend zijn
de zogenaamde cross-colour en cross~lum.inance~effecJ:.en_ Deze:
effecten zijn vormen van~ overSlPr~~k- tussen de helderheids- en!
de kleursignalen. Ze treden op wanneer een bepaald streepjes-(
patroon in het beeld overeenkomt met een frequentie van het i
helderheidssignaal die in de buurt ligt van de belangrijkste i
componenten van de kleurinforma tieJ In het beeld iTjn-dan de /
- vlammen- te zien in het streepjespatroon. ,,)
ler illustratie van dit effect staan in de bijlagen 7 en 8
afdrukken van het spectrum van een multiburst PAL-signaal.
Een multiburst signaal bevat helderheidscomponenten van 1HHz
tot en met 6HHz, in stappen van 1HHz. Duidelijk zichtbaar zijn
de helderheidscomponenten in de buurt van de kleurendraaggolf.

Een tweede effect wordt aangeduid met -temporal aliasing-,
Dit effect is waarneembaar wanneer bijvoorbeeld spaakwielen
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achteruit schijnen te draaien. Het is een gevo1g van de 1age
beeld- en rasterfrequentie waardoor onvo1doende bee1den van
bewegende yoorwerpen worden gegeven.
A1s laatste nadeel van het PAL-systeem zou de 1age horizonta1e
en vertica1e resolutie gegeven kunnen worden.
De laatste twee effecten komen overigens niet alleen in het
PAL-systeem voor maar ook in de andere standaarden NTSC en
SECAH.
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3. CODERINGSMETHODEN

Over de verschillende coderingsmethoden is in de loop der
jaren zeer vee1 literatuur verschenen. Om een gefundeerde
keuze te maken voor de te volgen methode is het noodzakelijk
om een goed overzicht te krijgen over de voor- en nadelen
van de diverse methoden.
In dit hoofdstuk zal eerst onderscheid worden gemaakt tussen
composiet-codering en componenten-codering. Verder zal aan
dacht worden besteed aan pulscodemodulatie (PCM) en aan de
volgende drie methoden om de bitsnelheid te verlagen:

- Het verwijderen van de blanking infomatie.
- SUb-Nyquist sampling.
- Vermindering van het gemiddeld aantal bits per monster.

Tenslotte 2al besproken worden met welke factoren rekening
gehouden dient te worden bij het beoordelen van een coderings
methode.

3.1. Composiet-codering en componenten-codering

Er is een duidelijk verschil in benadering tussen composiet
codering en componenten-codering. In het geval van composiet
codering wordt het samengestelde videosignaal gecodeerd in ;{n
bitstroom. Hierbij 2al de bemonsteringsfrequentie vaak gekop
peld worden aan de kleurendraaggolffrequentie ( meestal 3 x
4.43 MHz ).; De nadelen van het PAl-systeem zoals vermeld in
het vorige-hoofdstuk blijven gewoon gehandhaafd~ Men verwacht
echter dat deze vorm van codering op korte termijn goede re
sultaten zal geven.
Bij componenten-codering echter worden de drie componenten Y.
U en V apart gesampled en gecodeerd zodat in principe drie
coders en drie de~oders vereist zijn. De drie bitstromen die
uit de coders komen worden in tijd gemultiplexed en verzonden.
Componenten-codering heeft de volgende voordelen:
- De hanteerbaarheid van de signalen in de televisiestudio's

neemt toe.
- Er ontstaan geen cross-colour en cross luminance effecten.
- Uitwisseling van televisieprogramma's tussen de landen met

een verschillend televisiesysteem (PAL. SECAM en NTSC )
wordt mogelijk.

Een belangrijk nadeel is echter de grote complexiteit omdat
drie codec's nodig zijn.
Op grond van de genoemde voordelen gaat men er vanuit dat com-
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ponenten-codering op lange termijn zeer goede resultaten zal
geven.

3.2. Pulscodemodulatie

Pu1scodemodu1atie I PCH ) is de meest bekende en een vrij
eenvoudige coderingsmethode. Het binnenkomende signaal wordt
gesamp1ed waarna de samples a1 dan niet 1ineair gekwantiseerd
worden. Vervo1gens worden de gekwantiseerde samples omgez~t in
een digita1e code. Het aanta1 benodigde bits en het aanta1 ~ d)
kwantiseringsniveau's wordt bepaa1d aan de hand van de maxi
maa1 toegestane kwantiseringsruis.

In het geval van een televisiesignaal is bekend uit sUbjec
tieve metingen dat stappen van 0.3% in de he1derheid nog net
zichtbaar zijn, zodat ongeveer 330 niveau's in helderheid
nodig zijn. Dit houdt in dat er een negen-bits code en AlD
en D/A-omzetter gebruikt moeten worden. Omdat deze componen
ten niet gangbaar zijn wordt vaak met acht bits gewerkt.

De al eerder vermelde studiostandaard voor televisiesigna1en
werkt ook op basis van PCH. Het he1derheidssignaa1 Y wordt
hier gesampled met 13.5 HHz en de kleurverschi1signalen U en
V met 6.75 HHz I dUS super-Nyquist sampling ). De samples
worden lineair gekwantiseerd en vervolgens gecodeerd in acht
bits. Oit 1evert een bitsne1heid van 8 x I 13.5+6.75+6.75 )
= 216 Hbit/s

3.3. Bitsnelheidsreductie

3.3.1. Verwijderen van de blanking informatie

In het vorige hoofdstuk is bij de behande1ing van het PAL
systeem geb1eken dat een gedee1te van de tijd in een te1e
visiesignaal gebruikt wordt voor synchronisatiedoeleinden.
Dit gedeelte bevat dUs geen bee1dinformatie en zou in
principe niet gecodeerd en overgezonden hoeven te worden.
Dit zou een reductie in de bitsnelheid van ongeveer 20X op
kunnen !everen.

Deze methode levert echter we! de nodige problemen op. Aan de
ontvangkant moet immers de gehele synchronisatie weer hersteld
worden. Verder zal aan de zendkant een asynchrone bitstroom
gegenereerd worden omdat de coder ongeveer 20X van de tijd
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sti1 ligt. Er is dus een omzetter nodig van asynchroon naar
synchroon waarvoor. gezien de hoge bitsnelheden, een grote
buffet noodzake1ijk is.

3.3.2. SUb-Nyquist sampling

SUb-Nyquist sampling is een methode waarbij,zoa1s de naam al
aan geeft. de samplefrequentie onder het Nyquistcriterium ligt.
Om a1iasing-effecten te vermijden zal een uigebreide pre
filtering vereist zijn. De theorie achter deze filters voor
te1evisiesigna1en is ingewikke1d en de complexiteit is groot.
Voora1 in Enge1and is de belangstelling voor dit onderwerp
groot.

Bij de opzet van een derge1ijk systeem wordt uitgegaan van een
composiet-signaa1 wat eerst gefi1terd wordt. Vervo1gens wordt
het met 2 x 4.43 MHz = 8.86 MHz gesampled ( sUb-Nyquist ). Aan
de ontvangkant wordt daarna ge-resamp1ed met 4 x 4.43 MHz waar
door tussen de samples ( S ) lege plaatsen ( 0 ) ontstaan waar
van de waarde nog bepaa1d moet worden ( figuur 3.1 ).

S 0 S 0 S 0 S 0 S

o S 0 S 0 S 0 S 0

S 0 S 0 S 0 S 0 S

Fig. 3.1: samples (S) en lege p1aatsen (0) na
resamp1ing

De waarden van de lege plaatsen worden gevonden door interpo
latietechnieken waarbij gebruik gemaakt wordt van de omringende
samples. Voor deze doe1einden worden speciale interpolatie
filters gebruikt.

Het resultaat is een signaal waarvan het lijkt alsof het met
4 x 4.43 MHz gesampled is maar wat weI aangetast is door het
prefilteren aan de zendkant.

Als nadeel is~a1 verme1d dat het te gebruiken pre-filter
complex is en een lastige theoretische achtergrond heeft.
Bovendien gaat het gebruik van deze filters ten koste van de
diagonale reso1utie.
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3.3.3. Differential pulscodemodulatie lDPCM)

Differential PCH is een techniek die bij het coderen van tele
visiesignalen veelvuldig onderzocht is. Het principe is uit
gezet in figuur 3.2 .

.,.cf
+- I DG~OD.~

T I If.... 8 '''r ill
p

~ 'P"••i~TO~ -

s

Fig. 3.2: DPCH-coder en -decoder

De pr~J..C; t 0 r-.!.!:t ..~_E!_~..l= ha ke U_ng m..aJ!.k t ..~~I'l_.\I.~Q.!.~~I~.JJ.A!! ..!L."..ll n h~.~

te coderen sample. Deze voorspelling wordt gemaakt met behulp
van eerder binnengekomen samples die opgeslagen worden. Deze
opgeslagensampl,es kunllen afkomstig zijn uit dezelfde beeld
lijn( 1-dimensionaal of 10 I, uit hetzelfde raster ( .. 20 J
of uit het vorige raster ( 3D I.

De . ~~.",-~_~..~..~_~._~~~!:~..E4!_l:!i!" ..9_._~0 r C!L_'{..~I'l.I1~t ..E! cht e ..s..~ l'!\Pl..E! .• f 9etro k
ken el'll1_~t...!~~.t~r..E!l!d~J9.!Jt sill~~l...-_\lLQH'-t ..gekwa nti.s..e..e..x:g,. Da a rn a
wo r dt d! t Jt~~w~.rl.t_!~~_~_r.d.!._f.ou_~.~!.g.n.~_~_ .9.e~~~~~!.c:L.J..n.JL~t~~E!l'lsJ:JL
untal bits._.~ov~ndien wordt hetOJlgge.bruikt om, opgeteld
bij de gemaakte predictie. een recQos.tI'J.!.c.ti.e......t.e...mik.e..n-vJul
.h!.~ ~_Cl.J:' ~pr O'I}~!..J.Jj~~_.!ll..!':'.p!~~. Deze re con s t ru cti e word t iii e br ui k.t
in de predictor .voor het m~_ken va,n nieuw~.v_oQr.sP!!l).j,-,,!~.



-12-

decodeerd in het oorspronkelijke aantal bits waarna het bij
de voorspelling uit een identieke predictor wordt opgeteld.
Daardoor ontstaat aan de ontvan9k~nt exact dezelfde recon
structie van het sample als aan de zendkant. Dit gaat echter
niet op wanneer er op de transmissieweg fouten optreden. De
gemaakte fout wordt aan de ontvangkant opgeslagen en gebruikt
als basis voor verdere voorspellingen. Een gemaakte fout zal
dus door blijven werken.

Er zijn diverse technieken ontwikkeld om de invloed van optre
dende kanaalfouten te verlagen. Het basisprincipe achter deze
technieken is dat er behalve het foutsignaal ook een fractie
van het sample meegezonden wordt.
De eenvoudigste methode om dit te realiseren is het inbouwen
van een lek na de predictor ( figuur 3.3 I.

,"
r---

S • S"-kp S·Ir,ur CO'.1f- e"ANri t ..,,.r '~ ••"r p

......, ..... 1M."

kf - ..... '--
k, ..

M~

, ,r-

1t5.'·"711~ ~

~HI

r

~ S.u ~ I ,.c.,~~ I..-
J ¥"cJ ~/r I

r'lcr ~r ill,-
Itp

~ f#••'/~1t Kk,
"'"

Fig. 3.3: DPCH-coder en -decoder met lek

De uitgang van de predictor wordt vermenigvuldigd met een
factor K. O<K<1. zodat behalve het foutsignaal ook een fractie
1-K van de voorspelling van het beeldpunt meegestuurd wordt.

De werking is als voIgt: uitgegaan wordt van een binnenkomend
sample a en een predictie Ka·. Het foutsignaal a-Ka' wordt
gekwantiseerd ( a-Ka'+6 I en gecodeerd, Op de transmissieweg
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treedt een kanaalfout op met absolute waarde e en daardoor
verschijnt aan de uitgang van de decoder een reconstructie
van het sample met waarde a+6+e.
Het volgende binnenkomende sample heeft waarde b en de pre
dictie aan de zendkant is Kb', Deze predictie is gebaseerd op
de reconstructie van het vorige sample a+6. Aan de ontvangkant
wordt weer b-Kb'+6 ontvangen. De predictie aan de ontvangkant
wordt echter gemaakt op basis van het foutief ontvangen sample
a+6+e, waardoor deze predictie Kb'+Ke zal bedragen. Dit wordt
opgeteld bij het ontvangen signaal waardoor de reconstructie
van het sample b+6+Ke zal bedragen, De absolute fout is met
een factor K vermenigvuldigd ( 0<K<1 I zodat deze afgenomen is.
Dit mechanisme herhaalt zich bij ieder volgend sample.

Een nadeel van deze methode is echter dat het over de tijd
gemiddelde ingangsniveau van de quantizer hoger komt te liggen
hetgeen vooral bij niet-lineaire quantizers een probleem kan
zijn. Het is dan immers mogelijk dat het nieuwe werkpunt in
een gebied ligt waar de absolute kwantiseringsfout groter is.
Vandaar dat in het algemeen de lekfaktor slechts 1.5-3Z be
draagt. dat wil zeggen 0.9? < K < 0.985. Het is overigens weI
mogelijk om met een eenvoudige optel/aftrek-schakeling het
gemiddelde ingangsniveau van de quantizer te veranderen.

Een tweede methode is geschetst in figuur 3.4. In deze scha
kelingen zijn de gewone DPCM-coder en -decoder te zien uit
figuur 3.2. Het foutsignaal wordt op soortgelijke wijze ge
kwantiseerd en gecodeerd. De voorspelling uit de predictor
wordt bovendien nog eens apart gekwantiseerd en gecodeerd.
Deze code wordt bij de code van het foutsignaal opgeteld en
het resultaat hiervan wordt overgezonden.
Aan de ontvangkant wordt uit het binnenkomende signaal weer
een reconstructie gemaakt van het sample.
Vergeleken met de vorige oplossing is er dus een toename in
de complexiteit van de schakeling. Het werkpunt van quan
tizer 1 verandert echter niet.

Tot slot is er nog een methode bekend waarbij gebruik gemaakt
wordt van twee predictors: een linea ire en een niet-lineaire.
De totale voorspelling van het beeldpunt zou daardoor beter
moeten worden.

Uiteraard is het mogelijk om enkele van deze oplossingen te
combineren. Het probleem hierbij is dat moeilijk te voorspel
len is wat het effect op de uiteindelijke beeldkwaliteit is.
80vendien neemt de complexiteit van het geheel snel toe.
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Fig. 3.4: DPCM-codec met foutenprotectie

Een DPCM systeem heeft ook Zl]n tekortkomingen. In figuur 3.5
zijn de drie belangrijkste gegeven.

edge-busyness

granular noise

slope-overload

Fig. 3.5: tekortkomingen van een DPCH systeem

Vooral edge.busyness en slope-overload blijken in de praktijk
storend te zijn. Het is wel mogelijk om de quantizer zo te
ontwerpen dat deze fouten zo sterk mogelijk gereduceerd wor
den.
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Samengevat kan van DPCH het volgende opgemerkt worden:

- De uitvoering van DPCH en OPCH met een Iek is relatief een
voudig.

- Er wordt goed gebruik gemaakt van de correIa tie tussen de
beeldpunten.

- Voor 10- en 2D-DPCH is weinig geheugenruimte nodig.
- DPCH is gevoelig voor veranderingen in de beeldstatistiek.
- Kanaalfouten bIijven, zonder tegenmaatregelen. doorwerken.

3.3.4. Transformatiecodering

Bij transformatiecodering wordt het beeld verdeeld beeIdeIe
menten van bijvoorbeeld acht bij acht beeldpunten. Vervolgens
worden deze beeldelementen opgebouwd uit een set basisbeelden
met onafhankelijke weegfactoren door bijvoorbeeld Fourrier
transformatie toe te passen. De weegfactoren worden gekwan
tiseerd en gecodeerd voor transmissie waarbij bitratereductie
wordt toegepast. Aan de ontvangkant wordt het gecodeerde
signaal weer gedecodeerd met onder andere de inverse trans
formatie.
De volgende factoren zijn van belang voor de uiteindelijke
kwaliteit van het beeld:

- De grootte van de beeldelementen.
- Het type transformatie.
- De kwantisering.

Transformatiecodering biedt de volgende voordelen:

- Er is een grote kwaliteit/bitrate verhouding bereikbaar.
- Het is minder gevoelig voor veranderingen in de beeldsta-

tistiek.
- Eventuele optredende kanaalfouten worden verdeeld over het

beeldelement.

het belangrijkste nadeel is de zeer grote hardware complexi
teit door het groot aantal bewerkingen per beeldelement en
de benodigde geheugenruimte.

3.3.5. Interpolatieve codering

Interpolatieve codering is een methode waarbij bijvoorbeeld
complete beeldlijnen niet worden overgezonden. Deze worden dan
aan de ontvangkant gereconstueerd met behulp van de vooraf-
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gaande en de opvolgende beeldlijnlenl. De benodigde geheugen
ruimte blijft dus beperkt.

Een nadeel is het verlies aan resolutie. In enkele gevallen
zoals bij de U en V signalen is een verlies aan resolutie
toegestaan daar dit voor het menselijk oog niet bezwaarlijk
is.

3.4. 8eoordelingscriteria

Om een goede keuze te maken is het noodzakelijk om beoorde
lingscriteria op te stellen. Uiteindelijk is de volgende lijst
samengesteld:

- Toekomstverwachtingen.
Op grond hiervan is besloten om verder te gaan met componen
ten-codering. De voordelen zijn al vermeld dus een verdere
toelichting is niet meer nodig.

- Bitsnelheid.
Omdat twee televisiesignalen in een 140 Mbit/s stroom moeten
passen is uiteindelijk gekozen voor de samplefrequentie van
13.5 MHz voor Y en 4.5 MHz voor U en V. Deze frequenties
liggen beven het Nyquist-criterium.
Verder is gekezen veer vier bits per sample veor Y en drie
bits per sample veer U en V. De U en V lijnen werden beven
dien em en em uitgezonden dus de ene beeldlijn aIleen U en
de velgende alleen V. Dit is teegestaan emdat uit subjectieve
tests gebleken is dat het menselijk eog minder gevoelig is
voer storingen in de U en V signalen dan in het Y signaal.

De bitsnelheid kemt hiermee op 67.5 Mbit/s wat, met wegla
ting van de horizontale blankinginformatie. nog verder te
reduceren is tot 56.25 Mbit/s zodat dan nog ruimte ever is
voor 2 Mbit/s audiosignalen.

- Comple)(iteit.
Om de comple)(iteit laag te houden en toch enige bescherming
te hebben tegen optredende kanaalfouten is gekozen voor OPCM
met een lek. 8evendien wordt hier gebruik gemaakt van 20
predictie hetgeen een goede afweging lijkt tussen kwaliteit
en de benodigde geheugenruimte.

Het geluidssignaal wordt in een apart 2 Hbi~/s kanaal gestopt
en wordt verder niet meer behandeld.
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Samengevat:

Samplefrequentie: Y: 13.5 MHz,
U,V: 4.5 MHz.

Aantal bits per monster: Y: 4 bits,
U,V: 3 bits.

Coderingstechniek: 2D-DPCM met interpolatieve codering voor
U en V en lekkende predictie.

Bitsnelheid: 67.5 Hbit/s of 56.25 Hbit/s na verwijdering van
de horizontale blankinginformatie.

Tot slot moet vermeld worden dat, nu de keuze gemaakt is. er
geen voorspelling gedaan kan worden over de uiteindelijke
beeldkwaliteit. Dit kan namelijk aIleen wanneer iets bekend
is over de beeldstatistiek, wat voor ieder televisiebeeld
weer anders zal zijn. Bovendien zijn er geen duidelijke tech
nische normen vastgelegd en blijft de beoordeling van tele
visiebeelden afhankelijk van sUbjectieve metingen. De CCITT
heeft hier weI iets aan gedaan door een sUbjectieve schaal
van vijf niveau's op te stellen maar zelfs dan blijven er nog
termen over zoals • aanvaardbaar • en • omroepkwaliteit •
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4. HET ONTWERP VAN EEN TESTSIGNAAlGENERATOR

In hoofdstuk 3 is gebleken dat een van de voordelen van coderen
in componenten is dat er geen cross-luminance en cross-colour
effecten kunnen optreden. Het is daarom niet logisch om voor
het testen van een systeem, dat gebaseerd is op coderen in
componenten. gebruik te maken van apparatuur waarin aIle
slechte eigenschappen van een PAl-signaal zitten. Daarom is
een testsignaalgenerator ontworpen. bestaande uit de volgende
drie onderdelen:

- Een kleurenbalkgenerator met RGB-uitgangen.
- Een omzetter van RGB naar YUV.
- Een omzetter van YUV naar RGB.

De kleurenbalkgenerator is ontworpen aan de hand van [6]. De
kleursignalen R, G en B moeten voor de gewenste kleurenbalken
de vorm hebben zoals geschetst in bijlage 9. Voor iedere nieuwe
lijn beginnen aIle kleuren met een sync-puIs. met een lengte
van 4.7~s, gevolgd door een niveau van 0.3 volt met een lengte
van 5.8~s. Bij een normaal videosignaal zit in dit gedeelte de
colour burst. De volgende 52 ~s bevatten de echte beeldinforma
tie. In deze periode moet B vier pulsen bevatten, R twee puIs en
en G een puIs met ieder een hoogte van 1.0 volt. Op deze manier
ontstaan acht mogelijke combinaties van de drie kleuren. De
laatste 1.5 ~s moeten aIle kleursignalen weer op 0.3 volt staan.

De generator is opgebouwd met high speed CMOS componenten, die
geklokt worden met 13.5MHz. Daardoor is het instellen van een
bepaalde pulslengte gewoon een kwestie van aftellen van een
aantal klokpulsen. Het ligt dus voor de hand dat de schakeling
gebaseerd is op enkele teller-IC's ( 74HC4D40 I waarmee op de
juiste momenten flipflop's geactiveerd worden.
Uit bijlage 9 blijkt verder dat de kleuren R en G eenvoudig
door freQuentiedeling uit B te maken zijn.
De sync-puIs wordt apart gemaakt waarna deze met enkele transis
toren bij de kleursignalen opgeteld wordt. Met potmeters kunnen
de juiste niveau's ingesteld worden.
AIle uitgangsimpedanties dienen. zoals gebruikelijk bij video
meetapparatuur, 75 ohm te bedragen. De sync-puIs wordt ook nog
apart uitgevoerd voor eventuele triggering van meetapparatuur.
Het uiteindelijke ontwerp staat in bijlage 10.

De volgende stap is het omzetten van de R. G en B signalen in
de componenten Y, U en V. Dit gebeurt aan de hand van de ver
gelijkingen (2.1), 12.2) en (2.3) uit hoofdstuk 2.
Het optellen van de binnenkomende signalen wordt gerealiseerd
met drie transistoren met een common load resistor ( fig 4.1 ).
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fl,

Fig. 4.1: common load resistor

Vervolgens wordt het resultaat geinverteerd. versterkt en op
het juiste DC-niveau gebracht. De uitgangsimpedantie moet weer
75 ohm zijn.
In bijlage 11 is een schets gemaakt van de drie componenten
zoals ze eruit moeten zien met een kleurenbalk als testsignaal.
Dit is eenvoudig te controleren met behulp van de vergelijking
en (2.1). (2.2) en (2.3).
De uiteindelijke schakeling is te zien in bijlage 12. Er zijn
een aantal potmeters in verwerkt voor de exacte afregeling van
de componenten. Bovendien is enige variatie mogelijk in het uit
gangs DC-niveau.

Om de uiteindelijke coder en decoder te kunnen testen is nog
een omzetter nodig van de componenten Y, U en V naar de kleur
signalen R. G en B. Dit wordt gedaan aan de hand van de verge
lijkingen (2.4). (2.5) en (2.6). Het ontwerp bevat verder geen
nieuwe zaken. Een schematische tekening is afgedrukt in bijlage
13.
De drie schakelingen zijn ieder gebouwd. afgeregeld en getest.
De kleurenbalkgenerator gaf scherpe overgangen te zien tussen
de diverse balken. waarbij al duidelijk werd dat de spectra van
de R, G en B signalen tot ver boven de 6HHz doorliepen.
De componenten Y. U en V worden, voor het samplen. nog gefil~

terd. Een 6HHz filter voor Y is al beschikbaar. Dit filter
heeft onder andere groeplooptijd-egalisatie en amplitude-egali
satie. Een 2HHz laagdoorlaatfilter voor U en V zal in het vo19.~-

de hoofdstuk behandeld worden.
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5. EEN 2HHz LAAGDOORLAATFILTER VOOR DE KLEURVERSCHILSIGNALEN

Een laagdoorlaatfilter voor een videosysteem bestaat globaal
uit de drie volgende delen:

-1. Een -kaal- laagdoorlaatfilter.
-2. Groeplooptijd-egalisatie.
-3. Amplitude-egalisatie.

De eerste twee delen zullen hierna uitgebreid besproken worden.
Aan het derde deel, de amplitude-egalisatie, is, vanwege de
beperkte beschikbare tijd, geen aandacht besteed. Dit gedeelte
wordt normaal gesproken gebruikt voor het egaliseren van de
koperverliezen in de spoelen.

5.1. Het laagdoorlaatfilter

Voor het ontwerpen van een laagdoorlaatfilter zijn een aantal
filterhandboeken beschikbaar. Door het invullen van de filter
eisen is de orde van het filter te bepalen en de waarden van de
componenten die er in voorkomen.
De volgende filtereisen zijn voor het 2HHz laagdoorlaatfilter
opgesteld:

-1. De minimale demping in het spergebied ( As 1 is 30dB. Deze
eis voIgt uit de metingen die verricht zijn aan de spectra
van de kleurverschilsignalen ( bijlagen 5 en 6 I. De compo
nenten boven de 2HHz zijn nu minimaal 60dB onderdrukt.

-2. Het doorlaatgebied eindigt bij 2HHz.
-3. Het spergebied begint bij 2.3HHz. De demping bij de halve

samplefrequentie (2.25HHzl is dan 24dB ( eis: 22dBI.
-4. De rimpel in het doorlaatgebied moet kleiner zijn dan

1.1mB. Deze eis bleek achteraf strenger te zijn dan de
bij het 6HHz filter gebruikte eis ( 3mB ).

-5. De in- en uitgangsimpedantie moeten 75 ohm bedragen bij
75 ohm afsluiting.

Het behulp van deze eisen en [7] en [8] zijn de volgende gege
vens af te leiden:

-1. Uit de rimpeleis voIgt dat de echodemping ( Ae ) 26dB be
draagt. fen, later te gebruiken, parameter p bedraagt st.

-2. As + Ae ) 56dB.
Qs = 2.3HHz/2HHz = 1.15.
Uit deze twee gegevens voIgt dat een zevende orde filter
nodig is.
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-3. Met p = 5t voIgt tenslotte het uiteindelijke filter:
nr. 61 uit de tabellen 0705 uit [7] (Fig. 5.1).

--J_c, Ic_~ _r_c:_~ ~--

Fig. 5.1: het kale laagdoorlaatfilter

De werkeIijke waarden van de componenten zijn ais voIgt uit de
cataloguswaarden te berekenen:

CCAT
CFiLTEIl =

2 n. . ~. 1.1t~"s

L r:iL rE~ =
waarin R = 75

(.t'A'" . R

2MHz.

De waarden van de componenten staan in bijlagen 17 en 18.
De theoretische karakteristieken voor de amplitude ( 521 I
en de groeplooptijd ( Ttl zijn afgedrukt in figuur 5.2.
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iI\ I '" "\ (

2.5OOu

v
~

-80.00
1.OOOH FREOl£NCY

0.000
10.OOH 0.000 FREOl£NCY

- -
2.00011

amplitude groeplooptijd

Fig. 5.2: amplitude en groeplooptijd



-22-

Van dit kale filter zlJn de amplitude-karakteristiek en de
groeplooptijd oak gemeten waarvan de resultaten in de bijlagen
14 en 15 staan.

5.2. Groeplooptijd-egalisatie

Voor een videofilter is het belangrijk dat de groeplooptijd in
de door1aatband binnen nauwe grenzen constant is. Vooral voor
lage frequenties is een afwijking van slechts enkele nano
seconden toegestaan. Grotere afwijkingen zullen a1 snel zicht
baar worden als echo's in het beeld. Daarom zal bij de groep
looptijdegalisatie ook wat langer stil gestaan worden.

5.2.1. Theorie

De basis voor de groeplooptijd-egalisatie wordt gevormd door
de zgn. all-pass netwerken. Deze netwerken hebben geen invloed
op de amplitudeoverdracht maar weI op de groeplooptijd van
het filter.
De all-pass netwerken worden gekenmerkt door het volgende
polen/nulpunten beeld I Fig. 5.3 ):

I"
I
I
I

--- - - ----t

~,

i
b.------ ----

I
I
I
I

....
I
I
I
b---------

Fig. 5.3: polen/nulpunten beeld

De overdracht~functie luidt: Hlp)=

en Hljw)=
[ Q. f'j ("'-6)] { tl.4-j{lut'i]

[-a. 't' j (eu-I,5]. [- Do f'itw""lJ

(1)+tI.-"6). (Pf-C1o ~jl,)

( P - 4.~i 6)· (9 - a ~i 6)
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Aan te tonen is nu dat IHljwll = 1 voor alle _ zodat inderdaad
de amplitude niet verandert.
Voor de fase wordt de volgende uitdrukking gevonden=

'-'+It .. hfl= 2* [ arctan a- + arctan-i:l.
Hierin zijn a en b onafhankelijke variabelen.
Wanneer W oneindig groot wordt is de fasedraaiing dus 2•.

De groeplooptijd ~is de eerste afgeleide van de fase naar w:

'tow: ~~ 2'[ «. ~ a. ]
""L", 4 1 ... {t"HhJ' ",,1.-(lM-6J'

Er treedt een maKimum voor de groeplooptijd op bij
e.u l -= :abVa.' ••" - (AI~h')

ter grootte van
I a-

t;

en
't",::; [1_ tI!~)t]t +-i J ('1.)1

Bij benadering kan gezegd worden dat er voor f = ~ een
maKimum optreedt ter grootte van ~..c~. In de praktijk
blijkt deze benadering inderdaad redelijk goed te kloppen.
Het voordeel is dat men zich bij de varia belen f. en i~~

werkelijk iets voor kan stellen wat het ontwerpen eenvoudiger
maakt.

In plaats van de variabelen a en b wordt vaak gebruik gemaakt
van de varia belen ~ en k:

./ i Il ~Q.
W = V Cl.I ... bZ • ~ =

• J f ~Dan is ,,= 2· a.flCT"AN i~fl' j I met f= ""'/21l. en f. = lu~ltl

.I. [ , ... ('1/.)1]

5.2.2. Praktische schakelingen

Er zijn een aantal schakelingen mogelijk voor de realisering
van een all-p3sS netwerk. Het blijkt echter dat al deze scha
kelingen terug te voeren zijn tot twee typen, waarvan de
andere speciale gevallen zijn.
Het eerste type schakeling met bijbehorende groeplooptijd
kromme is geschetst in figuur 5.4.

Op grond van symmetrie moet in ieder geval C1 = C2 ZlJn. Uit
de eis dat het een all-pass netwerk moet zijn volgf verder

L2 =JR'·C' en C3 = t L, C,
2Il JC,- L,

Hierin is R = 75 ohm. Bovendien moet 2R~C1 - L1 > 0 zijn.
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I., t:,
i
~

~ ~
'IrA 11".4

,. IeJ ,.
fig 5.4: egali5atie-netwerk

De twee resterende onafhankelijke variabelen C1 en L1 zijn
uit te drukken in f. en i,.uit paragraaf 5.2.1:

L1 =

C1 =

nl {. 'a 1:",,~

'tt,.
11f~

Door nu een keuze te maken voor ~ en ;~zijn onmiddellijk de
bijbehorende waarden te bepalen voor C1, C2, C3, L1 en L2.

In enkele gevallen kan het voorkomen dat C3<0 gevonden wordt,
waardoor het netwerk niet realiseerbaar is. In dat geval zal
gekozen moeten worden voor een tweede type schakeling (Fig.
5.5 ).

, ----tlf·

Fig. 5.5: egalisatie-netwerk

Hierin vormen L1 en L2 een 5tel gekoppelde 5poelen~ De mutu
ele inductie bedraagt H = aVl1 L2' met 0 < a < 1. a wordt de
koppelfactor genoemd.
Ook hier geldt. op grond van symmetrie. dat L1 = L2. Verder
is af te leiden
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L, •
(I+OI) Wo

Voor L3 > 0 moet

L = 11/ .[-' +
) .3 ,210.1. It
, .-1 ..
-+ ->~ZlJn.

4' 0+1

].«-/
lit + /

IJ
Ic =I

5.2.3. Groeplooptijd-egalisatie in de praktijk

Het is gebruikelijk om, bij een eerste poging tot egalisatie,
te egaliseren tot twee maal de maximale groeplooptijd binnen
de band van het kale laagdoorlaatfilter. In dit geval is dat
2 * 1.4 ~s : 2.8 ~s. Dit houdt in dat een tot ale fasedraaiing
van 5.6 * 2n gerealiseerd moet worden. Het kale filter levert
al een kleine bijdrage aan de fase zodat in principe met vijf
egalisatie-secties volstaan kan worden. M.b.v. het simulatie
programma Philpac bleek echter dat dit aantal secties te laag
was. Vandaar dat het aantal secties uiteindelijk op zeven is
gekomen.

Het eindontwerp met componentenlijst is te vinden in de bij
lagen 16 tot en met 18.
Het theoretische resultaat van de groeplooptijd-egalisatie
is te zien in figuur 5.6:

3.5OOu
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3.000u
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Fig. 5.6: de groeplooptijd na egalisatie

De maximale afwijking bedraagt nog SOns. wat een factor
vijf te hoog is. Gezien de beschikbare tijd is echter beslo
ten om het filter niet verder te verbeteren. Van het filter
zijn nog weI twee exemplaren gebouwd en gemeten. De resulta
ten zijn afgedrukt in de bijlagen 19 tot en met 24. Hierin
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staan voor beide filters de amplitude-, echodemping- en
groeplooptijd-karakteristiek.

De gemeten waarden komen goed overeen met de theoretische
waarden. AIleen de amplitude neemt in de doorlaatband onge
veer 1d8 af. Oit is een gevolg van de al eerder vermeldde
koperverliezen in de spoelen.
Het verder verbeteren van de groeplooptijd is mogelijk door
allereerst de kale filtereisen minder streng te maken, b.v.
een grotere toegestane rimpel. Hocht dat niet voldoende zijn
dan zullen meer egalisatie-secties toegevoegd moeten worden.
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6. HET ONTWERP VAN EEN DPCH-CODER EN -DECODER

Bij het uiteindelijke ontwerp is uitgegaan van het al eerder
gegeven blokschema uit figuur 3.3:
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Fig. 6.1: DPCH-coder en -decoder met lek

Dit blokschema zal voor zowel het V-signaal als voor de U- en
V-signalen gebruikt worden. In het geval van U en V echter zal
voor beide signalen een gecombineerde DPCH-coder gebruikt
worden.
In aIle gevallen wordt er vanuit gegaan dat er aan de ingang
acht bit PCH samples binnenkomen met de in het vorige hoofd
stuk vermelde samplefrequenties.
De te gebruiken PCH-coders en -decoders zijn in het laatste
stadium van ontwikkeling. De coder is in principe ontworpen
voor een composiet videosignaal. Vandaar dat het ingangsspan
ningsbereik 1.234 volt bedraagt met zowel aan de onderkant
als aan de bovenkant een marge van 110mV (=1dB. zie Fig. 6.2 ).

De coder voor het helderheidssignaal Y kan in zijn geheel.
inclusief filter. overgenomen worden. De coders voor U en V
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vereisen wat meer aanpassingen. Zoals vermeld moeten de fil
ters veranderd worden en verder bevatten U en V geen sync
puIs wat ook problemen geeft.

Fig. 6.2: het spanningsbereik van de PCM-coder

Allereerst zal de coder besproken worden voor het heiderheids
signaal Y. Oit heeft twee redenen:

-1. De coder voor Y werkt met de hoogste samplefrequentie in
het systeem zodat eventuele problemen met de timing van
de schakeling hier het eerst aan de orde komen.

-2. De andere onderdelen van het systeem. de decoder voor Y en
de coder en decoder voor U en V. kunnen voor het grootste
deel van de coder van Y afgeleid worden.

-3. Met aIleen een coder kunnen de effecten van bitsnelheids
reductie bekeken worden. Aan de ingang van de predictor
staat immers het zelfde signaal als aan de uitgang van
de decoder.

Er zal ruime aandacht worden besteed aan de twee meest uitge
breide onderdelen van de coder: de predictor en de quantizer.

6.1. De OPCM-coder voor het helderheidssignaal Y

6.1.1. De predictor

De predictor maakt een voorspelling van het te ontvangen
sample en doet dit aan de hand van eerder ontvangen samples.
Deze samples krijgen een bepaalde weegfactor en worden bij
elkaar opgeteld. Uiteraard zijn er vele mogelijkheden om
dit te realiseren maar de uiteindelijke keuze is gebaseerd op
de resultaten die behaald zijn in het videolaboratorium in
Eindhoven. De volgende predictie gaf daar de beste testresul
taten (Fig. 6.3 ):
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Fig. 6.3: de optimale predictie

In dit predictieschema is te zien met behulp van welke eerder
binnengekomen samples de voorspelling gemaakt wordt. Dit wordt
als volgt genoteerd:

PRED[n,c] = 5/B * S[n,b] + 5/B * S[n-1,c] - 1/4 * S[n-1.b].

Hierin is PRED[n,c] de voorspelling van het beeldpunt met
coordinaten [n,C] en S[n,b] de waarde van het sample met
coordinaten [n,b] ( analoog voor de andere samples I.
Omdat voor de predictie zowel een even als een oneven lijn
nodig is zal een"compleet raster in een geheugen opgeslagen
moeten worden ( 3D-predictie I. Dit vereist erg veel geheu
genruimte ( 1/2 * 625 * B64 = 270kByte 1 zodat een meer
eenvoudige oplossing gekozen is ( Fig. 6.4 ).

a b c d e
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Fig. 6.4: een minder compleKe predictie

PRED[n,c] = 1/2 * S[n,b] + 1/2 * S[n-2,c].

Deze predictie gaf ook goede testresultaten te zien.
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Het is duidelijk dat voor het maken van deze voorspelling een
volledige beeldlijn opgeslagen moet worden. Oit komt overeen
met 864 samples van acht bit of, indien de horizontale blan
king informatie verwijderd wordt, 120 ~amples ~an acht bit.

Voor het maken van een predietie wordt het sample S(n-2,e] uit
het geheugen gelezen. Oit sample is hierna niet meer van be
lang en kan dus verwijderd worden waarna het nieuwe sample
S(n,e] op de vrijgekomen plaats in het geheugen geschreven kan
worden. Het sample S(n.b] is bij de vorige slag bepaald en
wordt behalve in het geheugen ook in een tijdelijk register
opgeslagen. Oit heeft als voordeel dat voor het berekenen van
PREO(n.c] het sample S(n,b] niet eerst uit het geheugen gele
zen hoeft te worden, zodat een flinke tijdwinst behaald kan
worden bij het uitwerken van de timing van de schakeling.

De benodigde data voor het bepalen van de volgende predictie
staan preeies een geheugenadres verder zodat voor het genereren
van het adres gebruik gemaakt kan worden van een 10-bits teller.
De keuze van de weegfactoren in de predictor is ook van belang
wanneer het effect van kanaalfouten bekeken gaat worden. Omdat
er zowel horizontale als verticale predictie gebruikt wordt zal
een kanaalfout zichtbaar worden als een vlek op het beeldscherm.
Met behulp van het predictieschema kan berekend worden met
welke factor de absolute fout afneemt als functie van de hori
zontale en verticale afstand tot het foutief ontvangen beeld
punt. De resultaten van deze berekeningen zijn te vinden in de
bijlagen 25 tIm 28. In de tabellen is de resterende absolute
fout -e" gedeeld door de ma~imale absolute fout -ema~-, achter
eenvolgens zonder lek, met 1.5~ lek en met 3~ lek weergegeven.
Vervolgens is voor drie verschillende lijnen de absolute fout
grafisch uitgezet.
Uit de tabellen blijkt verder dat er in iedere lijn een ma~i

mum optreedt van de absolute fout. Oeze ma~ima zijn, als funetie
van de verticale afstand tot het foutief ontvangen beeldpunt,
grafiseh uitgezet in bijlage 29, wederom zonder lekfactor en
met een lek van 1.5% en 3%.
Het blijkt dat er ook zonder lekfactor een demping van de
kanaalfouten plaatsvindt. Oit is een gevolg van het combi
neren van een verticale en een horizontale predictie waardoor
een kanaalfout bij de eerste stap in verticale of horizontale
richting al gehalveerd wordt. Verder blijkt dat de invloed
van een lekfactor merkbaar is maar dat de demping van de fout
zonder lekfactor ook acceptabel is.
Het realiseren van een lekfactor is niet eenvoudig. Een oplos
sing is het maken van een tabel in een PROM. Het binnenkomende
8 bit woord dient daarbij als adres waarna aan de uitgang van
het geheugen hetzelfde woord met een demping van 1.5t of 3t
verschijnt. Een probleem is het ontbreken van een PROM in ECL
uitvoering. Oit is van belang omdat de gehele schakeling,
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vanwege de hoge snelheid, in Eel uitgevoerd moet worden.
Een mogelijkheid is dan om bij het opstarten van de schake
ling een TTL-PROM te kopieren in een Eel-RAM, waarna deze RAM
de functie van een PROM overneemt. Oeze methode vergt echter
een grote hoeveelheid eKtra hardware. Een tweede methode om een
lekfactor te realiseren is het nul l.aken van een of meer bits
van de uitgang van de predictor. Deze methode is eenvoudig maar
de lekfactor kan niet op een vaste waarde worden ingesteld.

Dit alles leidt tot het verder uitgewerkte blokschema uit
figuur 6.5 van de complete coder. Dit blokschema bevat, be
halve de behandelde onderdelen, nog enkele registers om de
timing van het geheel te kunnen regelen ( zie par. 6.1.3. ).

6.1.2. De quantizer

De quantizer moet in het geval van het helderheidssignaal Y
zo ontworpen worden dat de in principe 512 mogelijke niveau's
( vanaf -256 tot en met +255 ) gecomprimeerd worden tot 16
niveau's. Hierbij kan een keuze gemaakt worden tussen linea ire
en niet-lineaire kwantisering. Deze 16 niveau's worden in de
coder na de quantizer voorzien van een 4 bits code. Van deze 16
codes zullen normaal gesproken acht codes voor de positieve
en acht codes voor de negatieve foutsignalen gebruikt worden.

De samples kunnen alleen positief zijn (vanaf 0 tot en met
255 ) zodat bekend is dat de uitgang van de predictor opge
teld bij het gekwantiseerde foutsignaal oak altijd vanaf 0
tot en met 255 moet liggen.

Van deze eigenschap wordt gebruik gemaakt bij het ontwerpen
van een geschikte kwantisering. Hierbij worden aan een code
van het foutsignaal twee waarden toegekend die precies 256
niveau's uit elkaar liggen. Aan de ontvangkant wordt dit fout
signaal gedecodeerd en bij de gemaakte voorspelling opgeteld.
Er zijn dan twee reconstructies van het sample gemaakt die ook
256 niveau's uit elkaar liggen. Dit gecombineerd met de
eigenschap dat de samples vanaf D tot en met 255 moeten lig
gen maakt het mogelijk om de juiste waarde te pakken omdat
de foutieve waarde altijd buiten dit gebied valt.
Het is dus mogelijk om met 16 codes 32 niveau's te coderen.

Een prettige~igenschap van een acht bits 1-complement sys
teem is dat bij een dergelijke codering automatisch de
juiste waarde wordt gedecodeerd. Dit komt doordat het ver
schil niet te zien is tussen twee waarden die 256 niveau's
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uit elkaar liggen omdat een negende bit, wat eventueel een
carry bevat, ontbreekt. In beide gevallen ontstaat dus
hetzelfde niveau wat altijd tussen 0 en 255 ligt.

Wanneer de predictoTschakeling goed funtioneert zal het ge
middelde foutsignaal aan de ingang van de quantizer laag zijn.
Het verdient daarom aanbeveling om in dat gedeelte van de
karakteristiek een fijne verdeling te maken zodat de gemiddelde
kwantiseringsfout laag kan blijven. Wanneer gebruik gemaakt
wordt van de hierboven vermelde coderingstechniek heeft dit
tot gevolg dat een fijne verdeling in de buurt van -256 en
+255 ook noodzakelijk is, omdat er geen verschil te zien
mag zijn tussen twee niveau's die 256 stappen uit elkaar
liggen.

Er zijn enkele methoden om het ontwerp van de quantizer te
optimaliseren. Een eerste methode is het minimaliseren van
de Mean Square Error (MSEI over een geheel beeld. Deze methode
kan bij stilstaande beelden goede resultaten geven omdat de
quantizer op dat ene beeld afgestemd is.
Een andere methode is het optimaliseren aan de hand van sub
jectieve metingen. 20 blijkt bijvoorbeeld dat bij 30-401. van
de helderheid nauwkeurig gecodeerd moet worden omdat het mense
lijk oog daar het meest gevoelig is.
Het optimaliseren van een quantizerkarakteristiek vereist uit
voerige berekeningen. Dit wordt gedaan met behulp van een com
puter maar het probleem is dan hoe een compleet beeld ingevoerd
moet worden. Met de hand invoeren is uitgesloten ( 540000
beeldpunten I zodat speciale apparatuur nodig is. Oeze mogelijk
heid was niet aanwezig zodat aan optimaliseren in de ontwerp
fase verder geen aandacht besteed is.

Dit alles gecombineerd levert de karakteristiek uit bijlage 30
op. Horizontaal zijn de 512 mogelijke inputwaarden uitgezet.
Deze waarden worden gecomprimeerd tot 32 niveau·s. Aan deze
niveau's worden tenslotte na de quantizer 16 codes toegekend
welke in de karakteristiek uitgezet zijn op de verticale as.

Wanneer echter de te gebruiken PCH-coder en -decoder nader be
keken worden blijkt dat het aantal mogelijke verschilniveau's
nog beperkt is. Het maximale bereik van het helderheids
signaal is 1 volt. Om toch het maximale bereik van de coder te
benutten wordt het signaal eerst met een factor 1.234 verme
nigvuldigd. De grootst mogelijke sprong in het helderheids
signaal_wordt dan 1.234*0.7 = 0.864 volt wat overeenkomt met
152 niveau·s. Het verschilsignaal zal dus tussen -152 en +152
niveau's liggen waarbij dan nog aan beide zijden een marge van
20 niveau's opgeteld moet worden. Omdat de quantizer toch ont
worpen is voor niveau's van -256 tot en met 255 is deze marge
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in ruime mate aanwezig.

Het is mogelijk om aan de hand ~an de 8 bit in- en uitgangs
niveau's van de quantizer met behulp van Karnaugh-diagrammen
een zo efficient mogelijke realisering met ID9ische bouw
stenen te ontwerpen. In bijlage 31 is een tabel gegev~n waarin
de in- en uitgangsniveau's en de bijbehorende codes staan.
In deze tabel is de ingang gegeven duor de bits a tot en met
h I a is het HSB, h is het lSB I en de uitgang door de bits
a' tot en met h' I a' is het HSa. h' is het lSB I. Met behulp
van Karnaugh-diagrammen zijn de volgende logische functies af
te leiden:

a': a.

b': la+bl + lb+cl + lb+dl + la+c+dl.

- -c': lb+c+dl + la+c+dl + la+c+dl + la+b+c+dl + la+c+d+el +

d': a.

la+b+c+dl + la+b+c+d+el.

Omdat gebruik gemaakt wordt van ECl bouwstenen ( Emitter
Coupled logic I is het mogelijk om wired-or technieken toe
te passen. Hierdoor heeft het verbinden van de uitgangen van
de IC's, met een maximum van zes, dezelfde logische 'functie
als een OR-poort. Verder wordt alleen gebruik gemaakt van OR
en NOR-poorten en inverters omdat aIleen deze componenten
in voorraad zijn.
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6.1.3. Het complete ontwerp en de timing

Het uiteindelijke ontwerp van de coder VOOT het helderheids
signaal is gebaseerd op het blokschema uit figuur 6.5. Zoals
vermeld zijn enkele registers gebruikt om de timing te regelen.
zodat het zinvol is om het ontwerp en de timing samen te behan
delen.

Voor genereren van het adres voor de RAM-IC's is al veel hard
ware nodig. De basis is een 10 bit teller die loopt van 1 tot
en met 864. waarna hij weer gepreset wordt op 1. Een adresdeco
der zet het 10 bit adres om in een 8 bit adres en 4 Block Se
lect ( BS ) lijnen. Deze BS-lijnen zijn noodzakelijk voor de
keuze van de geheugenblokken in de te gebruiken RAM-IC's (type
10422B ).

Het lees- en schrijfadres moeten bij de verwerking van een
bepaald sample het zelfde zijn ( zie par. 6.1.1 ). Tijdens de
verwerking van het sample wordt de teller echter al verhoogd
zodat het noodzakelijk is om het oude adres tijdelijk op te
slaan. Dit opslaan gebeurt in een 12x4 bit schuifregister
waarna met een 2-to-l multiplexer het gewenste adres gese
lecteerd wordt. Tenslotte wordt het adres in een register
opgeslagen en gebufferd waarna het beschikbaar is op de
adresingangen van de geheugens. Dit laatste register (R7)
was noodzakelijk omdat de tot ale spreiding in de vertragings
tijden van de gebruikte componenten te groot werd.

Uit het geheugen wordt het sample S[n-2.c] gelezen waarna het
in register 2 geklokt wordt. Het sample S[n.b] wordt op het
zelfde moment in register 4 geklokt waarna beide samples met
een factor 1/2 vermenigvuldigd en bij elkaar opgeteld worden.
Het vermenigvuldigen met een factor 1/2 is gewoon een kwestie
van schuiven van binaire woorden. Hierbij kan een kleine af
rondfout gemaakt worden wat in feite gezien kan worden als
een kleine lekfactor.

De predictie is nu gemaakt en wordt van het echte sample afge
trokken. Het resultaat hiervan wordt gebufferd en gekwantiseerd
en weer bij de predictie opgeteld waarna deze reconstructie van
het sample in register 4 en het geheugen geklokt kan worden.

De omzetter van 8 bit naar 4 bit woorden zou eerst gereali
seerd worden met een ECl-PROM ( 256x4 bit I. DezeYROM bleek
niet leverbaar te zijn zodat voor een oplossing met logische
bouwstenen gekozen is. De omzetter moet de 16 mogelijke 8 bit
woorden omzetten in 16 woorden van 4 bit. In bijlage 31 is
deze omzetting in tabelvorm weergegeven. In deze tabel staan
a'. b' •...... h' voor de 8 bits van het woord aan de uitgang
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van de quantizer en ao ' bo ' c. en d. voor de bits van het
bijbehorende 4 bit codewoord. Met Karnaugh-diagrammen zijn
de volgende functies af te leiden:

Aan de decoderkant moet exact het omgekeerde gebeuren. Dit
resulteert in de volgende logische functies:

a = d' = ao .

b' = 30 ~ • bo co· ao Co .

c = a.. b.. • b. d•• a d• •
e = b. C.. d" • a. c. d. • b. c. d•• a. c. d...

-f' = a. b. do. a. c. C\. • a.b.d... a. c. d.

9 = a. tio • be. Co • a" Co .

h' = a. Co Ci. • "b. c. do • a. Co d., • ~ c. do .

In het blokschema uit figuur 6.5 is een apart blok weerge
geven voor het genereren van controlesignalen voor de diverse
registers. Deze controlesignalen worden gemaakt met behulp
van een 8 bit schuifregister waarin een .,. rondloopt. Dit
register wordt geklokt met 8*'3.5 = '08MHz. Jndien nodig wor
den de pulsen nog vertraagd met een RC-netwerk of verlengd
met een flipflop.

De gehele schakeling zal een goed gedefinieerde begintoestand
moeten hebben. Daarom zijn de volgende maatregelen genomen:

- het eerste bit van het schuifregister voor de controlesig
nalen wordt .,. gemaakt, de andere bits blijven ·0·,

- de teller wordt op de waarde , gezet,
- de input wordt tijdelijk op nul gezet zodat het geheugen

geheel gevuld wordt met nullen.
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8ij het opstellen van het timingdiagram kwamen problemen aan
het licht. De cyclus die begint bij register 4 en via de op
tellers, .... etc weer eindigt bij register 4 moet binnen 14n5
afgerond worden. In deze cyclus zitten in totaal 3 optel/aftrek
blokken, welke ieder opgebouwd zijn uit 4 IC's van het type
10180. Ieder IC bevat twee optelschakelingen met een eigen
carry-in en carry-out aansluiting. In het slechtste geval
wordt door de laagste bits een carry gegenereerd die doorloopt
tot aan de hoogste bits. Dit heeft tot gevolg dat de worst
case vertragingstijd per optelblok kan oplopen tot 31ns zodat
de drie blokken samen al de 74ns kunnen overschreiden.
Om deze problemen te omzeilen is een methode bedacht om hogere
orde carry's snel te kunnen bepalen aan de hand van binnenko
mende data. Volgens de databoeken geldt voor de carrybepaling
van de 10180 dat C = C.A + C'8 + A·8 voor een optelling en C =- -C·A + C'8 + A·B voor een aftrekking, waarbij de carry-out van
een schakeling de carry-in is voor de volgende. Verder is
bekend dat de carry-in van de eerste schakeling bij het op
tellen nul en bij het aftrekken een is.De volgende uitdruk
kingen zijn nu af te leiden voor een optelling:

C1 = A/J.! A, + B,l! At. + B.l + A,B,! At. + B..l + \B,

Een optelschakeling krijgt nu de opbouw uit figuur 6.6.
Deze schakeling neemt slechts 15.3ns in beslag.
Voor het aftrekken kan de zelfde opzet gebruikt worden. AIleen
moeten voor de carry-bepaling de inputs A. tot en met A~ gein
verteerd worden en is de carry-in van de eerste schakeling ~&n.
Daarom is C1, afgezien van de geinverteerde inputs, afwijkend:

- -
C1 = (A. + BcJ (A, + B,l (A. + B"l + ~,( At. + B~) + AP~ .

Fig. 6.6: optelschakeling met carry-bepaling
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Een tweede probleem bij de timing waren de grote verschillen
tussen de mini~um en maKimum vertragingstijden van de ECL
componenten. tn extreme gevallen was het zelfs mogelijk dat
een bepaald woord 14n5 te vroeg in een register geklokt zou
worden. Om deze spreiding in vertragingstijden in te perken
was het noodzakelijk dat er op enkele plaatsen e~tra registers
moesten komen. Ook was het belangrijk dat voor de registers
2 en 4 een flankgevoelig exemplaar genomen werd ( type 10231 ).

De write enable ( WE ) pulsen en de pulsen voor de besturing
van register 1 moeten nauwkeurig afgeregeld worden. Dit is met
een RC-netwerk met instelbare vertraging te bereiken.

6.2. De DPCH-decoder voor het helderheidssignaal Y

Zoals opgemerkt kan de decoder vrij eenvoudig uit het ontwerp
van de coder afgeleid worden. Het blokschema is gegeven in
figuur 6.7. Vergeleken met de coder ontbreken de quantizer
en de aftrekschakeling. Verder wordt er gebruik gemaakt van
een extra logische schakeling voor het omzetten van een 4 bit
woord in een 8 bit woord. De timing levert geen problemen.
Vergeleken met de coder is meer tijd beschikbaar vanwege
het ontbreken van de quantizer.

6.3. De DPCH-coder voor de kleurverschilsignalen U en V

6.3.1. De predictor

Omdat de kleurverschilsignalen om en om geschreven worden zal
de verdeling van de samples in het beeld er uitzien als in
figuur 6.8.

lijn n-6

lijn n-4

lijn n-2

lijn n

v v v v v v

u u u u u u

v v v v v v

u u u u u u

Fig. 6.8: verdeling van de samples
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De afstand tussen twee opeenvolgende lijnen van bijvoorbeeld
U bedraagt dus vier lijnen in het TV-beeld.
Het predictieschema kan hetzelfde blijven ( figuur 6.9 ):

Hjn n-4

Hjn n-2

Hjn n

a b c

)( '/a

P

d e

Fig. 6.9: het predictieschema

PRED[n,c] : 1/2 * S[n,b] + 1/2 * S[n-Y,c].
Het lijkt voor de hand te liggen om de vertic ale weegfactor
kleiner te maken als bij het Y signaal omdat de verticale
afstand tussen twee opeenvolgende lijnen van hetzelfde signaal
groter is. Daar staat echter tegenover dat de samplefrequentie
een factor drie lager is, zodat de horizontale afstand tussen
twee samples ook groter is. Vandaar dat voor de zelfde pre
dictie gekozen is als bij het helderheidssignaal.

Omdat voor U en V een gemeenschappelijke coder gebruikt gaat
worden, zal van beide signalen een volledige beeldlijn onthou
den moeten worden. Dit vereist bij een samplefrequentie van
4.5 MHz een geheugencapaciteit van 576 )( 8 bit. Het handigste

~ is om hiervoor een lk x 8 bit geheugen te gebruiken met de
volgende indeling uit figuur 6.10:

"15 ,..----------.....,

,,,t--""'-------.ot
v

:;" 1------------1

.,1r-----------I-

0--.---------....

Fig. 6.10: rangschikking van de samples
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Het is dan mogelijk om per signaal een negen bits adres te
genereren en een tiende bit ( het HSS J te gebruiken voor de
keuze tussen U en V. De teller die gebrui~t gaat worden voor
het maken van het negen bits adres kan lopen van 1 tot en met
288 waarna een preset gegeven wordt.
De rangschikking van de samples per signaal is verder identiek
als bij het Y signaal, zodat een zelfde methode van in- en
uitlezen gebruikt kan worden.

Het uitgewerkte blokschema van de coder is geschetst in figuur
6.11.

6.3.2. De quantizer

fen belangrijk verschil met het ontwerp van de quantizer uit
paragraaf 6.1.2. is dat er slechts acht uitgangsniveau's be
schikbaar zijn in plaats van zestien. fr wordt echter weI de
zelfde techniek gebruikt voor het combineren van de positieve
en negatieve foutsignalen. Dit levert de karakteristiek op
uit bijlage 32 en de bijbehorende tabel uit bijlage 33.
Hieruit zijn weer Karnaugh-diagrammen af te leiden waaruit
uiteindelijk de volgende logische functies gevonden zijn:

a = a.

b' = b.

c = a.

- - -d' = (b+c+d) + (a+(b+c+d)) ,

e = ((i+e)+ (d+e+f+g)) + (i+b) + (a+b+ (c+d+e+f+g) ) .

f' = (a+b) + (b+c) + ('i+e+d) + (b+c+d) .

9 = a.

h' = a.

De uitgangen a'. b', c'. g' en h' kunnen zonder eKtra hardware
gerealiseerd worden.

Aan het uiteindelijke ontwerp van de coder is verder geen aan
dacht besteed omdat hier geen nieuwe zaken in verwerkt worden.
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Op het gebied van de timing zlJn verder ook geen problemen te
verwachten omdat er 220 ns per cyclus beschikbaar is.

6.4. De DPCH-decoder voor de kleurverschilsignalen U en V

De decoder kan weer voor een belangrijk deel uit de eerder
gegeven informatie afgeleid worden. Een nieuw aspect is het
feit dat er aan de ontvangkant gebruik gemaakt moet worden
van een interpolatiefilter omdat slechts de helft van het
totaal aantal beeldlijnen van U en V ontvangen wordt. De ont
brekende lijnen worden bepaald aan de hand van de vorige en
de volgende beeldlijn. In het interpolatiefilter zal dus van
zowel U als V een volledige beeldlijn opgeslagen moeten worden.
Hierdoor ontstaat een beeldlijn vertraging in de U en V signa
len waardoor het Y signaal ook een beeldlijn vertraging moet
krijgen, hetgeen te realiseren is door aan de ingang van de de
coder van Y een buffer te plaatsen.

Het ontwerp van het interpolatiefilter is geschetst in figuur
6.12. Het totale blokschema met inbegrip van het interpolatie
filter is te zien in figuur 6.13.
Er is geen aandacht meer besteed aan de timing van de schake
ling.

T&I.LEI

TELU~

Fig. 6.12: het interpolatiefilter
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6.5. Schatting van de hoeveelheid hardware

Aan de hand van het uitgewerkte schema uit figuur 6.5 is een
schatting te maken van de hoeveelheid hardware.
In deze schakeling worden ongeveer 150 IC's gebruikt. Dit aan
tal is zo hoog omdat de gebruikte optel-IC's slechts twee bit
optellers bevatten. Verder vergt de carry-bepaling ook een aan
tal IC's zodat voor iedere optelling 12 IC's nodig zijn.
Gezien het feit dat er nogal wat optellingen gemaakt worden.is
het dus niet verwonderlijk dat zoveel IC's nodig zijn.
Bovendien zijn er voor de geheugenblokken van 1k x 8 bits acht
IC's nodig.

De totale schatting komt dan op ongeveer 600 IC's. Een pro
bleem is dat aIle componenten ECl-IC's zijn. Deze vereisen
veel stroom zodat een voeding nodig is van 5.2 volt en 30
ampere. Gebruik van high speed cmos componenten is, op grond
van de te grote vertragingstijden ( vooral van geheugens ) niet
mogelijk. Duidelijk is ook dat er zeer veel tijd in het bouwen
van de schakeling zal gaan zitten.

6.6. Praktische richtlijnen

Het bouwen van schakelingen met Eel componenten vereist enige
praktische vaardigheden. De volgende zaken zijn daarom van
belang:

- Bij aIle IC's moet de voeding ontkoppeld worden met een
condensator van 10nF. zo dicht mogelijk bij het IC.

- AIle gebruikte uitgangen moeten, vanwege de emitteruitgang,
met een weerstand van ongeveer 500 ohm aan de -5.2 volt
aangesloten worden.

- AIle transmissielijnen moeten met de juiste impedantie af
gesloten worden (vaak experimenteel bepalen).

- De meeste IC's hebben pull-down weerstanden aan de ingang
zodat niet gebruikte ingangen gewoon open gelaten kunnen
worden.

- Voedingslijnen hebben een zelfinductie van ongeveer 10nH/cm
zodat voor hoge frequenties aIle leidingen zo kort moge
lijk gehouden moeten worden.

- Vanwege de grote stromen is een goed aardvlak erg belangrijk.
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7. HET DPCM-SYSTEEM IN DE PR~KTIJK

7.1. Aanpassingen aan het systeem

In het vorige hoofdstuk is gebleken dat het realiseren in
hardware van de gehele schakeling een flinke tijd in beslag
zou nemen. Omdat bij de aanvang van het bouwen nog slechts
vier maanden over waren is besloten om in eerste instantie
aIleen de DPCM-coder voor het helderheidssignaal Y te bouwen.
Het is namelijk mogelijk om met aIleen een coder de effecten
van bitsnelheidsreductie te bekijken doordat op de ingang
van de predictor het zelfde signaal staat als op de uitgang
van de OPCM-decoder. Het introduceren van kanaalfouten
behoort echter niet meer tot de mogelijkheden.
De resultaten van de bitsnelheidsreductie kunnen nu in ieder
geval voor zwart/wit-beelden bestudeerd worden. Voor het
testen kan gebruik gemaakt worden van videogeneratoren waarvan
de kleurinformatie uitgeschakeld wordt. Verder is er een
beeldplaatspeler beschikbaar ( met PAl-uitgang ) waarbij een
4.43 MHz sperfilter zorgt voor het onderdrukken van de kleuren.

Er moeten nu enkele aanpassingen gemaakt worden aan het uit
eindelijke ontwerp. Aan de ingang van de predictor zal voor
ieder bit een ECl naar TTL omzetter gebruikt worden voor
directe koppeling aan een PCM-decoder. Verder kunnen register
5 met buffer en de 8 naar 4 bit coder verdwijnen.
De omzetting van TTL naar ECl aan de ingang is eenvoudig te
realiseren met een spanningsdeler.
De uiteindelijke schema's en het timingdiagram zijn te vinden
in de bijlagen 34 tIm 40.

Om vergelijkbare metingen te kunnen doen aan verschillende
predicties is het systeem flexibeler opgezet. 8ehalve de
20-predictie is het ook mogelijk om aIleen verticale of hori
zontale predictie te bekijken. 80vendien kunnen aIle bits van
de predictor afzonderlijk nul gemaakt worden om een lekfactor
te introduceren.

Het bouwen en functioneel testen van de DPCM-coder heeft
bijna drie maanden in beslag genomen. Vooral de timingpro
blemen in de schakeling vereisten veel aandacht. De oorzaken
van deze problemen moeten gezocht worden in te grote loop
tijden._vervormde pulsen en overspraak in de bedrading. Ha
experimentele bepaling van de juiste afsluitweerstanden van
transmissielijnen in de coder waren de meeste problemen ver
holpen. Verder moest de bedradingszijde van de quantizer
geheel afgeschermd worden.
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Problemen zijn er ook geweest met niet meer goed functione
rende componenten. Gezien de hoge dissipatic van het geheel
( 40-45 Watt ) is dit niet vreemd 20dat bij eventuele latere
ontwerpen een goede koeling vereist is.

1.2. Heetresuitaten

Aan het bouwontwerp zlJn een aantal sUbjectieve metingen
verricht. Hierbij is zowel naar het uiteindeIijke resuitaat
in het beeid alsmede naar het bijbehorende videosignaal op de
osciIIoscoop gekeken. Zoais vermeld waren een aantal video
generatoren en cen beeidplaatspeler beschikbaar. De metingen
zijn uitgevoerd voor de drie predicties en met en zonder Iek
factor. Tensiotte zijn nog enkele metingen gedaan naar de in
vloed van kwantiseringsfouten op de vervorming en zuIIen enke
Ie mogelijkheden tot verbetering van de DPCH-coder besproken
worden.

1.2.1. Heetopstelling
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7.2.2. Verticale predictie

Verticale predictie levert. zoals te verwachten is, de beste
resultaten voor testbeelden waarin geen scherpe verticale
zwart/wit-overgangen voorkomen. Niet aIleen de zaagtand- en
staircase-signalen uit de PM5570 videogenerator gaven een fout
loos beeld maar ook het mutiburst-signaal en de 250 kHz blok
golf werden zonder fouten gereconstrueerd. Bij scherpe verticale
zwart/wit-overgangen ( testplaatjes 06 en 35 uit PM5632 genera
tor I werden de tekortkomingen van aIleen verticale predictie
zichtbaar. De overgangen werden wat rafelig en vaag. In extreme
gevallen werd, bij overgangen van lichtgrijs naar donkergrijs,
een zwarte streep op de overgang zichtbaar. Dit kan voorkomen
wanneer het foutsignaal s-p in de DPCM-coder t.g.v. het kwanti
seren versterkt wordt ( b.v. het foutsignaal 15 wordt na kwanti
sering 12 maar het foutsignaal 16 wordt versterkt tot 32 I.

De metingen aan normale televisiebeelden lieten eveneens sto
rende effecten zien t.g.v. een foutieve predictie. De algehele
beeldkwaliteit is daarom als onvoldoende beoordeeld.

7.2.3. Horizontale predictie

De horizontale predictie gaf totaal andere resultaten als de
verticale predictie. De zaagtand- en staircase-signalen werden
nog weI foutloos doorgegeven ( afgezien van de syncpuls I maar
bij het multiburst en het 250 kHz signaal werden de kwantise
ringsfouten duidelijk zichtbaar. De frequenties hoger dan 1 MHz
werden vervormd en de blokgolf vertoonde een grote overshoot.

De resultaten met de beeldplaatspeler gaven echter een verbete
ring t.O.v. de verticale predictie. Dit is te verklaren doordat
in het beeld de afstand tot het sample, wat gebruikt wordt als
predictie, kleiner is zodat de predictie beter functioneert.

Afgezien van enkele tekortkomingen kan de uiteinde1ijke bee1d
kwaliteit voor normale te1evisiebee1den met vo1doende worden
beoordee1d.

7.2.4. 2D-predictie

De resu1taten van de twee-dimensiona1e predictie 1iggen, in
het geva1 van de testsigna1en, tussen de resu1taten van de
vertica1e en de horizonta1e predictie. Bij het mu1tiburst-
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signaal treden vanaf J MHz zichtbare kwantiseringsfouten op.
Bij de 250 kHz blokgolf is enige overshoot te zien op de
oscilloscoop maar niet in het televisiebeeld.

Met de beeldplaatspeler gaf deze predictie de beste resul
taten. In enkele gevallen zijn nog fouten zichtbaar op
scherpe overgangen, maar deze zijn met een aantal aanpassingen
te verbeteren.

7.2.5. De invloed van een lekfactor

De DPCM-coder heeft de mogelijkheid om alle uitgaande bits
van de predictor nul te maken. Op deze manier wordt een lek
factor gemaakt die procentueel echter niet constant is.
SUbjectieve metingen maakten duidelijk dat de laagste twee
bits van de predictor zonder problemen nul gemaakt kunnen
worden. Uitschakeling van het derde bit gaf hier en daar wat
fouten terwijl vanaf het vierde bit een duidelijke verslech
tering waarneembaar was. De gevolgen voor kanaalfouten kunnen
met deze opstelling niet bekeken worden.

7.2.6. Oe invloed van kwantiseringsfouten op de signaal/ruis
verhouding

Aan het systeem zlJn enkele spectrale metingen gedaan. Hier
bij is op de ingang van de PCM-coder een sinus gezet. De
frequentie van die sinus kan echter niet vrij gekozen worden
omdat bij het maken van een predictie gebruik gemaakt wordt
van de correlatie met het bovenliggende beeldpunt. Daarom moet
de frequentie van de sinus een veelvoud zijn van de lijnfre
quentie I 15625 Hz I. Gekozen is voor 1 MHz ( 64 maal de lijn
frequentie I.
De metingen zijn verricht voor 8 bit PCM en 4 bit DPCM met de
drie vermelde predicties. De resultaten staan in de bijlagen
41 tim 44.

De vervorming in het geval van 8 bit PCM is een gevolg van de
kwantiseringsruis in de PCH-coder omdat slechts in 8 bit geco
deerd wordt. De verticale predictie geeft vrijwel dezelfde re
sultaten terwijl de 2D-predictie en de horizontale_predictie
achtereenvolgens 15 dB en 25 dB slechtere resultaten geven.
Deze metingen zijn in overeenstemming met de sUbjectieve
metingen aan het multiburst-signaal.

Na alle metingen kan in ieder geval geconcludeerd worden dat
goede meetresultaten met testbeelden nog geen garantie zlJn
voor een goede weergave van een normaal televisiebeeld en
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andersom. Een probleem hierbij is dat er door de CCITT nog
geen duidelijke meetvoorschriften zijn gegeven met als gevolg
dat er voorlopig alleen sUbjectieve metingen gedaan kunnen
worden.

7.2.7. Hogelijke verbeteringen aan de DPCH-coder

De kwaliteit van het DPCH-systeem is, zoals te verwachten was,
sterk afhankelijk van de keuze van de predictie en de kwantise
ring. Wanneer er vanuit gegaan wordt dat de gehanteerde 2D-pre
dictie een goede kwaliteit/complexiteit verhouding heeft, rest
alleen nog het verder optimaliseren van de kwantisering.

Uit de metingen is gebleken dat het hinderlijk is als het fout
signaal s-p in de DPCM-coder t.g.v. het kwantiseren versterkt
wordt. Deze tekortkoming is als volgt. aan de hand van een
voorbeeld, te verbeteren:
in de huidige situatie worden alle ingangsniveau's vanaf 16
tot en met 47 gekwantiseerd tot niveau 32. Dit houdt in dat de
niveau's 16 tot en met 31 versterkt worden. Door nu te kwanti
seren naar een lager niveau is het genoemde effect te reduceren.
Het gevolg is wel dat eventuele steile flanken minder steil
kunnen worden wat minder hinderlijk is in het beeld.

Het uitrekenen, bouwen en testen van een nieuwe quantizer kost
meer als een week aan tijd. Aangezien hier geen mogelijkheid
meer voor was is dit onderwerp blijven liggen. Het geeft echter
wel aan dat een meer flexibele opbouw van het systeem wenselijk
is door bijvoorbeeld de quantizer te realiseren met een PROH.
Bovendien leidt dit tot een reductie van het aantal componenten.
Een geschikte PROM was, zoals eerder vermeld, ( nog ) niet
leverbaar.
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8. CONCLUSIES

Ondanks het feit dat het realiseren van het complete DPCM
systeem niet haalbaar bleek te zijn, is het toch mogelijk om
een aantal conclusies te trekken ten aanzien van bitsnelheids
reductie.
Een belangrijke be perking bij het uitvoeren van metingen aan
het DPCH-systeem is het ontbreken van duidelijke aanbevelingen
van de CCITT. De metingen blijven daarom afhankelijk van sub
jectieve waarnemingen. Als bovendien nog blijkt dat een bepaald
DPCM-algorithme goede resultaten geeft bij normale televisie
beelden en slechtere resultaten bij enkele testbeelden, terwijl
het bij een ander algorithme precies andersom is, wordt deze
tekortkoming aIleen nog maar versterkt. Het is dus belangrijk
dat daar zo snel mogelijk verandering in komt.

Met betrekking tot de bereikte resultaten is duidelijk dat de
2D-predictie voor normale televisiebeelden de beste resultaten
oplevert. Wanneer verder nog de aangegeven verbeteringen door
gevoerd worden zal de uiteindelijke beeldkwaliteit niet merk
baar slechter zijn als in het geval van 8 bit PCM zodat 70
Mbit/s televisie met relatief weinig hardware mogelijk is. Met
de huidige opbouw van het systeem zullen de verbeteringen
echter veel tijd in beslag nemen zodat een meer flexibele opzet
wenselijk is.
Verdere verbeteringen van de beeldkwaliteit zijn te verwachten
wanneer er complete raster- en beeldgeheugens beschikbaar komen
waardoor 3D-predictie op eenvoudige wijze mogelijk is. De ver
dere integra tie van bouwstenen zullen verder bijdragen tot een
vermindering van de complexiteit en verI aging van de dissipatie.
Daarom zal 34 Mbit/s televisie ook vrij eenvoudig realiseerbaar
worden.
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lIJST VAN GEBRUIKTE HEETAPPARATUUR

1. Tektronix 7904A oscilloscope,
reg. nr. 50714 HUX.

2. Philips PM6668 high resolution counter 1 GHz,
reg. nr. 53657 HUX.

3. Philips PM2519 automatic multimeter.
reg. nr. 33225 HUX.

4. Hewlett Packard 3577A network analyzer,
reg. nr. 42776 MUX.

5. Marconi Instruments 80 kHz - 1040 HHz signal generator
2019,
reg. nr. 52754 MUX.

6. Philips PH5570 video test signal generator,
reg. nr. 55625 MUX.

7. Philips PH5632 colour generator, SECAM,
reg. nr. 55606 MUX.

8. Barco CVTM 3/37 monitor,
reg. nr. 55604 PCH-HUX.

9. Philips VlP830 beeldplaatspeler

10. Hewlett Packard 3585A spectrum analyzer,
reg. nr. 58529 ~CM-MUX.

11. Philips PM9817 x-y recorder,
reg. nr. 37918 lIJN.

12. Hewlett Packard 7470A plotter.
reg. nr. 44002 HUX.
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OJ
:J

!
I -i

-180 ~-.-L.__L J_-.L..-___J._______L_i-. . J__J
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STOP 2 000 OOO.OOOHz
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BIJLAGE 17

Lijst van gebruikte condensatoren.

Cl
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
Cl0
Cll
C12
C13
C14
C15
C16
C17
C18
C19
C20
C2l
C22
C23
C24
C25
C26

681pF
221pF

1. 18nF
1. 18nF
1.02nF

953pF
280pF

3. 65nF
3. 65nF
30.9nF
3. 92nF
3. 92nF
3. 48nF
4. 12nF
4. 12nF
1. 54nF
4. 22nF
4. 22nF

909pF
1. 58nF
19.6nF

806pF
10.2nF
4. 53nF
4. 53nF

562pF

TYPE CONDENSATOREN: POLYSTYRENE CAPACITOR PFC



BIJLAGE 18

Lijst van gebruikte spoelen.

L2 6. 96uH ( 7uH )
L4 4.00uH ( 4uH )

L6 3. 92uH ( 4uH )

L7 33.2uH ( 33.2uH )
L8 10.3uH ( 10.3uH )
L9 13. 5uH ( 13.4uH )

L10 11. OuH ( 11. 5uH )

Lll 7. 27uH ( 7uH )

L12 11. 6uH ( 11. 5uH )

L13 4. 64uH ( 4.6uH )

L14 11. 9uH ( 11. 5uH )

L15 34.4uH ( 34.4uH ) > GEKOPPELDE SPOELEN,
L16 34.4uH ( 34.4uH ) > KOPPELFACTOR 0.6
L17 2.01uH NEOSID SPOEL N9
L1S 17.2uH ( 17.2uH ) > GEKOPPELDE SPOELEN,
L19 17.2uH ( 17.2uH ) > KOPPELFACTOR O. 6
L20 1. 10uH NEOSID SPOEL N8
L21 2. 97uH ( 3uH )

L22 13.4uH ( 13.4uH)

TYPE SPOELEN: V6, UITGEZONDERD L17 EN L20.
G FACTOR ) 100.
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: i I I
I I ----t----.-t----+----+---t--
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BIJLAGE 25

.I.max .1. functie v.n d. horil~nt.l. en v.rtic.1••f.t.nd
x en V tat bet fouti.f ontv.ngen b•• ldpunt, .....rbiJ I .n "
uitgedrukt _orden in ••ntall.n b•• ldliJnen.
De lekfactar is OX.

x 0 1 2 3 4 ~ 6 7 8 9 10
.JL

0 1. 00 0.50 0.25 0.13 0.06 0.03 0.02 0.01 0.00 '0.00 0.00

2 0.50 0.50 0.38 0.25 0.16 0.09 0.06 0.03 0.02 0.01 0.01

4 0.25 0.38 0.38 0.31 0.24 O. 16 0.11 0.07 0.04 0.03 0.02

6 O. 13 0.25 0.31 0.31 0.27 0.22 0.17 O. 12 0.08 0.05 0.04

8 0.06 O. 16 0.24 0.27 0.27 0.25 0.21 O. 16 O. 12 0.09 0.06

10 0.03 0.09 O. 16 0.22 0.25 0.25 0.23 0.20 O. 16 O. 12 0.09

12 0.02 0.06 0.11 0.17 0.21 0.23 0.23 0.21 O. 19 O. 15 O. 12

14 0.01 0.03 0.07 O. 12 O. 16 0.20 0.21 0.21 0.20 O. 18 O. 15

16 0.00 0.02 0.04 0.08 O. 12 O. 16 O. 19 0.20 0.20 O. 19 0.17

18 0.00 0.01 0.03 0.05 0.09 O. 12 O. 15 O. 18 O. 19 O. 19 O. 18

20 0.00 0.01 0.02 0.04 0.06 0.09 O. 12 O. 1~ 0.17 O. 18 O. 18



BIJLAGE 26

./emax a1_ functie van de ho~izontale en vertical. a._tand
x en

'"
tot h.t fouti.f ontvang.n be.ldpunt, ..a~biJ r .n "

uitged~ukt worden in .ant.ll.n b•• ldliJnen.
D. l.k ••cto~ is 1.5 x.

x 0 1 2 3 4 3 6 7 e 9 10
~
0 1. 00 0.49 0.24 0.12 0.06 0.03 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00

2 0.49 0.49 0.36 0.24 O. 15 0.09 0.05 0.03 0.02 0.01 o.oi

4 0.24 0.36 0.35 0.29 0.21 o. 15 o. 10 0.06 0.04 0.02 0.01

6 O. 12 0.24 0.29 0.28 0.25 O. 19 O. 14 o. 10 0.07 0.04 0.03

8 0.06 o. 15 0.21 0.25 0.24 0.22 o. 18 O. 14 O. 10 0.07 0.05

10 0.03 0.09 0.15 o. 19 0.22 o. 21 o. 19 o. 16 O. 13 O. 10 0.07

12 0.01 0.05 O. 10 O. 14 O. 18 o. 19 o. 19 0.17 O. 15 o. 12 O. 10

14 0.01 0.03 0.06 O. 10 O. 14 O. 16 0.17 0.17 o. 16 o. 14 O. 12

16 0.00 0.02 0.04 0.07 O. 10 O. 13 o. 15 o. 16 O. 15 O. 14 o. 13

18 0.00 0.01 0.02 0.04 0.07 O. 10 O. 12 O. 14 O. 14 o. 14 O. 13

20 0.00 0.01 0.01 0.03 0.05 0.07 O. 10 O. 12 O. 13 O. 13 o. 13
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BIJLAGE 27

e/em.x .1. functie v.n de ho~iJont.l••n vertic.le .f.t.nd
x en V tot h.t foutief ontv.ngen be.ldpunt, .....rbiJ I en V
uitgedrukt ..,o~den in ••ntallen beeldliJnen.
De lekf.ctar is 3 X.

x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Y-
O 1.00 0.49 0.24 0.11 0.06 0.03 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00

2 0.49 0.47 0.34 0.22 O. 13 0.08 0.04 0.02 0.01 0.01 0.00

4 0.24 0.34 0.33 0.27 0.20 O. 13 0.09 0.0' 0.03 0.02 0.01

6 0.11 0.22 0.27 0.26 0.22 O. 17 O. 13 0.09 0.06 0.04 0.02

8 0.06 0.13 0.20 0.22 0.21 0.19 O. 15 O. 12 0.08 0.06 0.04

10 0.03 0.08 O. 13 0.17 0.19 O. 18 O. 16 O. 13 0.11 0.08 0.06

12 0.01 0.04 0.09 O. 13 O. 15 O. 16 O. 16 O. 14 O. 12 O. 10 0.07

14 0.01 0.02 0.05 0.09 O. 12 O. 13 O. 14 O. 14 O. 12 0.11 0.09

16 0.00 0.01 0.03 0.06 0.08 O. 11 O. 12 O. 12 O. 12 0.11 0.10

18 0.00 0.01 0.02 0.04 0.06 0.08 O. 10 O. 11 0.11 O. 11 O. 10

20 0.00 0.00 0.01 0.02 0.04 0.06 0.07 0.09 O. 10 O. 10 O. 10
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I e/emax als functie van de verticale afstand
in liinen tot het foutief ont~angen beeldpunt,
met de horizontale afstand in lijnen tot het
foutief ont~'3ngen beeldpunt -::tIs parameter.
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BIJLAGE 31

Tabel met de in- en uitgan95niv.au's van de ~uantizeT van het
held.rheid~signaal V met de biJbehoTend. 4 bit code.

input output code

bin. dec. bin. dec. bin. dec.

abcdefgh lib'c'd'e'f'g't{ ~'c...
00000000 0 / -256 00000000 0 0000 0
00000001 1 / -255 00000001 1 0001 1
00000011 2-3 I -254 - -253 00000011 3 0010 2
00000111 4-7 / -252 - -249 00000110 6 0011 3
00001111 8-15 I -248 - -241 00001100 12 0100 4
00011111 16-31 I -240 - -225 00100000 32 0101 5
00101111 32-47 / -224 - -209 00100000 32 0101 5
00111111 48-63 I -208 - -193 01000100 68 0110 6
0100xlltx 64-79 I -192 - -177 01000100 68 0110 6
01010111 80-87 / -176 - -169 01000100 68 0110 6
01011111 88-95 / -168 - -161 01101100 108 0111 7
01111111 96-127 I -160 - -129 01101100 108 0111 7
10011111 128-159 / -128 - -97 10010011 147 1000 8
10100111 160-167 I -96 - -89 10010011 147 1000 B
10101111 168~175 I -88 - -Bl 10111011 187 1001 9
10111111 176-191 / -80 - -65 10111011 187 1001 9
11001111 192-207 I -64 - -49 10111011 187 1001 9
11011111 208-223 / -48 - -33 11011111 223 1010 10
11101111 224-239 / -32 - -17 11011111 223 1010 10
11110111 240-247 / -16 - -9 11110011 243 1011 11
11111011 248-2'1 I -8 - -5 11111001 249 1100 12
11111101 252-253 / -4 - -3 11111100 2'2 1101 13
11111110 2'4 / -2 11111110 2'4 1110 14
11111111 255 / -1 11111111 2" 1111 l'

I

I - don't care.
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Tabel met de 1n- en uitgang5nive.u'~ van d~ ~uantizer van de
kleurv.r~cbilsignalenmet de biJbeharende 3 bit code.

input output code

bin. dec. bin . dec. bin. dec.

abcdefgh • b'c'd'e'f'g'li -.l c:;.

0000000 x 0-1 / -256 - -255 00000000 0 000 0
0000001 x 2-3 / -254 - -253 00001000 a 001 1
000001xx 4-7 / -252 - -249 00001000 8 001 1
00001xxx a-15 / -248 - -241 00001000 a 001 1
0001xxxx 16-31 / -240 - -225 00011100 28 010 2
001xxxxx 32-63 / -224 - -193 00011100 28 010 2
01xxxxxx 64-127 / -192 - -129 01010000 eo 011 3
10xxxxxx 128-191 / -128 - -65 10101111 175 100 4
110xxxxx 192-223 / -64 - -33 11100011 227 101 5
1110xxxx 224-239 / -32 - -17 11100011 227 101 ,
11110xxx 240-247 / -16 - -9 11110111 247 110 6
111110xx 248-251 / -8 - -5 11110111 247 110 6
11111101 252-253 / -4 - -3 11110111 247 110 6
l111111x 254-255 / -2 - -1 11111111 255 111 7

x = don't care.
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Een deelschema van het uiteindelijke ontwerp van

de DPcr'i-coder.
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Het spectrum van het uitgangssignaal

bij een 1 MHz ingangssignaal.
8 bit PCM.

-~

---~

-~I1
. _-C-j

----H
. _ .. _----J

I
, 1

--i
.._-~

--~
-. ---7---4

I

-
-~-----:i

- -~

~=1

._--~

---~ -------'-~-~-----:--:r~ T ! - ~; I j : l

----i~ ~ _ , __~ _~~ -i'~J~ ~-i +_ ~:~! __L_LJ -+-+--I
~ -- -"-0 t- -- - - . - -, -- -. ---.- ----.-- -- -~- -----!--;------

---~u:~-~__t- -~'-T---·------_ -:-.- .-~_=~~-~ _~ _-.L ! I

- --,,---. -----.--,-.------- - ----- -.--- - --- ---:.---:.------'--+--1
, ,

.- --, -----~---~-----t'I--+-+-+-1
! I --ill-

'-- ----------- --------__~._-.. _-__~~-_--_-__~_-_~--y_-,_-.-.. _~-_-_-_...;._--+l-_:!-=.'L--'-__L'_!~i_~_.~ L+_ ...;!---<!-----+I---"I-+~l_!_+_+__t
-- -------,-~,-'-----,---t--l

_ .. --_ . .,.

- -- -.-- -, --. --.------.-~----.~,__, --jr--1Ic--------,-____:'---,--'---

- ---- -- -- -----------4!--tI--tI---,--.;.-i---+_~~~-.:...__._~~-'--:-I,-+----'---:--+i---i-:---L'--i"I-t-t'--+-+--+--t!1- I !
- -..~--~-,---+----,-------------,--'--------- ------+,-'-,-+-+---'--+-+.....

!,I+



r

- -
1

!

[ n]--r't- t--1- t I I t -! ! I ; j : ttl Ii: It, 1 i I - t- i I I 1- t-- - I-I "r' , 'I t',-.-- .- . I I I 1 , I' !" I 'I , i I J - t I , t -- I, r" Lj--~- !I I I I I I I I 1 I , '

,- - - - - - r' I !.t-' Ii, j ~ , ' j ~ ; , , ; , ~" ,I·;.. , -- .' -' : r--" - - - --.. - ., _L_ '--I-- --
I I" ' i I I, I r-l' - - -'f--r ' -r--I t !' '\ : , j,' '" I I t 1 . I til, ,-, - I . t 'I '-- 1--" - - --...j -- ,-- -- - 1-'" -ti-

t I I j I I I , ' I I I I I I I '
'~ --- - -I - \- 1 -1 I 1 ~ -1 I ! ' .' ; I 1 :, j': ~ I' I : I r-

I
-- :' r 1-' . f--- -f--r-I-, --i- - - .; --

t- -t--- - ---1' t-.. · -, i' : --" 3f-"'," t~. ',' I' , 1 ' t", "t r--." : 1 " 1 't'- -- I -- - --1- I - ,
I , ,I (' i}1. ' ii" ,I: ,Ii, I It---l- - ,- r-i -, 1 : t ~~M I : ,1- , ! I ~ , ", ;' ! r-;" iii 1 - 'I -1 - 1 r '-,
tr"-- ; t ':! !',: 1.;, ~:~ ; il ' ~ ", I---:;'! .;:- Ie I it--,,, I '----:1-- 'T-;r-.J------r'I,,- --, I -I _._--, \' -- ... -'.

;_1 - '_ --1; i , I' I II -- j i . : ~ ! :,' !", ! ! - ,- ~: :, i r!'-I- I: 1 -i L -'--1- - >--~ I I, -~-r'- -; 1--i- '-t- II:t' ,',! , f··.... 1 1"" ,...r'nrrrr -" ' , , !, U" 1 , '1 -I' -- t--~ -,- ,""... ' I '1 " '.... - , ., .. , -j- ,- ,-' -- -1 I ' -- I
, I I Ii! I , '; I, I, ,IIr , 1 "; 'V 'r '" r- I I '~ ~ 'I I 1 • 1 I I I ' 'r' 'i I I' , ' • 'r ',',: ": rflr, 'f.-I' -- I,~. -1" -, f ·-1 r T I .. - -t t - - !

I I Ii, , ", ii, 'I ii, I :'1, . i ~ i, i I Jr- -- I'" ' 1 I ' I ' , ' ! , , " "" '!' """'; - -j 1- - - ,-- - .. -_f--1- -, - - '- , I"
I Ii, :' t I ~, ,I ! !. 1 ! ' 1: I I

1- , I "/----f --,' 'j I " "" I , , ' " ' , , ' , ' , , ., " , I --! -- I- --, - -- . --'j" -! --- -'I' J--l --j I r'-- :I t I I: ~ ;, I ) I , ,I, I i j I i
:1' ,- f -r :-. f - 1 ' " . ,~"', '. ,I ~'. t·, I-i - I- --- -- --"-1'" -- -,' - -- -r , : f- , 1
! I I I . I I I I ' I I I . I ,I ~ I ' !·---+---1--, '" -t- ;-- T" I --1- I: ~ : , :' ,I ;, I w~. _ ' t, + , , '!','.' -, I---l - , .... -- f-- , '--r" -T' T L --j! !-
I I I I "I , , ~~ I ' I I I 'I' t,- T-1--1" --of --+--i 'f '", " : i I I, • : " , -, '1---,- .... ,-- '-- -- i --- ~- --1--+ -. - -, -1-- ,
, I j , 'I ! I., ': I, I L '
1 '1"1' r-' " !: ' I ot""'1 ,-~-- fr ' ,.,I t ,-, '1'1-- I I" 1
,-- ~'-t--.,.-t-'- r-I ";,, i ,;, , :, - - r--l'-i--' J - .~-,.. '+,--t, '; - - t---r ~ ,+-1- I
:; i I 10. Ii' ~ ,\ I • ::' I I 1: 1 -i--T' 10 ID ' , ' '. '"" - "-'1- ,'--- r-' 'r-'! -Y-j" ,- +", ' , - ---- I I
,I e ' ' , ,I I'+--1--- ..... ,., :' I " : --,- 1-- ,-,----... , ",-,1- -1--' -: -- 1"

01 +) ! , . I I Ir', I ' , , IL!t-J ·- .... u I' "'" 1,1 t"r ~'-J'I T'{ ~; .1" t-i--_I, ~ t rI 1 U1.... I I I I I r I /' ' I' I I: r t~----t· '!" ; t···~.,- -'l"-j- ·--r-~·!! ,-._' ~',- -_ ... f
i I : ' UI • U ' , 1 I 'Ii I I I I I I t

~ I ' 1- -t' , 01 r-I ID ' " t I -, 1'- - -- r-- ! -/! I . -;- j t - I!
': ceo.... ': 11 / i :',1 I-;+ I -r -1-- 10 10 a. ' ' , ,. , ! '--, - -, ~- -r" r- : ': 1 -- r'''i I t

',- t itT' ~ 5, 0> i ..., '. : ~''l't11) ---[ :,..; -l, --f-i ,- : "1-t--'t-t i- j -- ........ r-I I " I' , , : I-:-"'I--'j-- ~'!' I 1'-~-' / ---
J- r- - ;- .. 1- ::J UI 10 I, I ii, " i !--: - f' +- t.. I " I' . : , --i " t' ; f- -i'
I It' I III U ' I'" , I ' ,
]
'-- - ~J-" ~ g':j I, : 1 ,tt--:, ---I")' '-i ,T;' "~ , r-j
, --t 1--- .c n).... : ' ! I l-f 1 '; • ("-Op) lJIIV I ;- -jl.L_-. Cl ID ' I !, , ' I l-~"I, 1--'" ,\ -I' • l' ; .. , 1---;'
'CC :> :' , , '! I i I I , !

r - 1- , ,I, , - I ,---,--' --,..- -r'-+'" 'I ,'-, 1-'1'
i 10 .... ' , , 'I I

,- - . '-. :> ~ , ' '" ,- '-"T ---j f --t t j- - " i;- , +
I I' I .... Q) , :' I I ' I ' I :

-1---1-+-- E Ie' ' . ~--! --1 ' j i ' 1--; 1 ,. r -, .. '--'1'rn'-:-r-+- ::J ¢: ; I'_i, t-- I ! !-. t' r- , t 1I I N J.j E i ! I , ,I
---+-,-- q- +).- U r f ""I ,+ -r 1 j' t·

I ' " ~ ,~- --1--~' ---. U a., r',--~ t I f', t- , t-- - ~ -1 .. I -1 I
, , W IDea ',:,i: ' ,
L.t--~ .. r-- 1 l.:I a. Ql 1 I -! I )' I / , I ! I , --I-I I' c;( UlID~ :I! :1" ,
1- --1--1-' -...J .... ' T':' r r I : f-:; ~- ~ -,
1'--+- -R-t- I

..., +) •...,.0 f---; ,- I, , ,,; • - r-- ,- I ". ,-t --'-
. H ID.... ~:;Ii':' '. '
t-- -t- --- J lD ::J:.o..:;r T--'.j r -1 ! ,-+. ',- , :;-- - --1' "

I ' j I j ' I ' I'-" ---,----'I., ' .... I -, 1--1--! I -. : '~I' T I
: i" I ! '! I , ,,...IT-r---r -.I.. + ~- ~ " ;--r' I - .+,-. ; t ~--.. ,+ • -.
~~ !: I! : : I I I

'1 l !' t 1 i ! ... j , I

I ' I : I I! I I

i t I 'I 1

, j j- I I :
1

f i ;



i
, I

tI .. , ;
I I

I j..;
i j_..

[ 1. - 1 j !
· 1... 1
I' I

t·· I i
· t- .: ;
-t'Ji

· ... ;

, L :
I ,

i ~l~: I •_J i !

....;
r:~
i-'
T':

i ,

l i •• _
I. ;

~-- .
-.; : j

I-1 t

'ji

I 1 I I '·"1'
, t _ •

, ; :_ }·:--.l 1
I. ' ._~__ ...1

t::- o- ::t: lD..... lD H
CT Lo. rT t..l..... r
~ lD lJl ;b

lD U C'1
0 ::I lD M
"lJ n
n -" ~ ~
:3 "1 VI

:3 C
3 :t: 3
lD N
rT c::.... til
::r :J :J
0 lD
"1 Q) :T..... :J lD
N lD ~
0 UI
:J (II C
rt' ..... .....
til 10 rT
...... :J lQ
lD til til

til :J
U ...... lQ
"1 • lJl
lD lJl
a. ~...... 10
n ::J
rT til..... tIJ
lD ......
•

I '

i . . I ,

--H' :", ti" I I I I j':' I, I,' ' I. I - ..-I . .. I .l_L J L 1. Ul._1.1.. I !

I
!

j

,i) t

j

I I 1 i I I

1 LIt I'
I I ' : l i J

i-·; i ! too t I.-
. - .[ II I ! - I J. i

I ! -1 -r .
~ i j!!; i·· ! I 1

.~ I .. I I ,.. I I ,I

j . 1 I I 1__.1;: I ,I. Jl

t~-l' :. -t' ; -t'... !! .- .- ,: "
Lt· !; I :.' _.: :: .

I I'-1 --I' .~ i
·1 I Iii

f ; I I

il it . I b- j ~- j
:. -"ri_ r~·l J_ . 'Il-" .-r l~.

1,

1 ,- . ~ .. l:, II!! . -te·· .. - I L·_t ., ~.. Ii' I+. ! J1 :.; I'

I 14 • I tI~· -+ Lz~~ , .

! :
j

'~.I~: .:: ' : :
'I~'; ,.:

, I . 1! ' LL.vJl'''~~~

j
! -~ -j--". t--t.--t-t-l-!-+-+-+-+-+-+--i--+--t-+--+-+....,.....". +-~'-+'--'--::t-,--+-1--..

1
---1-:""'.::~:-----r=----t~. _ .....,~---=.---f ~,~_,....j~,.~!_; ; : j I

t----jJ - --i. 1-...:Ii' ~ ({HHt:,:
-I .- _.. .. . - . j.·1 ' _. --: ' : , I I iii : I

___L +--+-+-.4 .. I

I ' I'.. __ _ . _ 1

- - - -- --



• - t- -,....
I

I

!- I-
iI..,

!

i

i
I ··-t

I I

i

'.

;

+J
Ql
E

E
W
a..
a
+J..-.
.0

~

~
.q

w
~

Q:

-l
II
H
In

... t- -..,. . !I
I.

f
I

1

r-i
10
10
c::
(JI..-.
Ul
Ul
(JI •c:: r-1
10 III
(JI III

+J c:..-. 01
::J ..-.

Ul
+J Ul
Ql (JI
.c c:

III
c:: 01
10 c:
:;:, ....
E N
::J ::I:
J-l ~

+J r
U
Ql c::
a. Ql
Ul IV

+J .,.,
Ql ..-.

:::J: .0

I I
f- r'· I 'T'"I I I I

~ --- I --I i ··t·
• I I I I
t " i '1 I

! '
I

!' 1
, j

; '""
1 '

,. ,, ,

I ,

i
I
i
I


	Voorblad
	Inhoud
	Samenvatting
	1 Inleiding
	2 Het PAL-systeem
	3 Coderingsmethoden
	4 Het ontwerp van een testsignaalgenerator
	5 Een 2MHz leegdoorlaatfilter voor de kleurverschilsignalen
	6 Het ontwerp van een DPCM-coder en -decoder
	7 Het DPCM-systeem in de praktijk
	8 Conclusies
	Literatuurlijst
	Lijst van gebruikte meetapparatuur
	Bijlage 1
	Bijlage 2
	Bijlage 3
	Bijlage 4
	Bijlage 5
	Bijlage 6
	Bijlage 7
	Bijlage 8
	Bijlage 9
	Bijlage 10
	Bijlage 11
	Bijlage 12
	Bijlage 13
	Bijlage 14
	Bijlage 15
	Bijlage 16
	Bijlage 17
	Bijlage 18
	Bijlage 19
	Bijlage 20
	Bijlage 21
	Bijlage 22
	Bijlage 23
	Bijlage 24
	Bijlage 25
	Bijlage 26
	Bijlage 27
	Bijlage 28
	Bijlage 29
	Bijlage 30
	Bijlage 31
	Bijlage 32
	Bijlage 33
	Bijlage 34
	Bijlage 35
	Bijlage 36
	Bijlage 37
	Bijlage 38
	Bijlage 39
	Bijlage 40
	Bijlage 41
	Bijlage 42
	Bijlage 43
	Bijlage 44



