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SAHENVATTING

Dit verslag beschrijft een onderzoek naar de mogelijkheid van opname
van teletekst op een VHS-videorecorder. Elke beeldlijn uit het video
signaal kan hierbij teletekst-data bevatten. Dit houdt in dat data
opslag real-time moet geschieden. Data uit een videolijn moet in een
videolijn worden opgeslagen. Er moeten dus data met een bitrate van
6,9375 Hbit/s worden opgenomen (de teletekst-bitrate).

In het verslag wordt een model opgesteld voor een VHS-videorecorder.
De vraag of real-time opname van teletekst mogelijk is wordt door
middel van o.a. vektor-berekeningen aan het model beantwoord.
Het blijkt niet mogelijk teletekst real-time op een VHS-videorecorder
op te nemen.
Vervolgens wordt berekend of het mogelijk is om met een bitrate van
3,5 Hbit/s data op te nemen.
Omdat dit mogelijk lijkt, wordt een proefsysteem ontworpen en gereali
seerd. Een marge is in acht genomen, het systeem is gebasseerd op
2,625 Hbit/s.
In het proefsysteem worden de data van een teletekstlijn verdeeld over
drie videolijnen opgenomen. Na het afspelen van de videoband worden de
data weer samengevoegd. en in een standaard teletekstlijn geplaatst.
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1 INLEIDING

Bij de hoofdindustriegroep Consumer Electronics van de Nederlandse
Philips Bedrijven bestonden twee redenen waarom men graag teletekst op
een standaard VHS-videorecorder zou willen kunnen opnemen.

De eerste red en was het samen met het programma kunnen opnemen van
ondertiteling die via teletekst verzorgd wordt (voor doyen en
slechthorenden). In de toekomst zal deze ondertiteling, ook voor
buitenlandse films. wellicht vaker via teletekst verzorgd worden.

De tweede reden, met name voor de basisontwikkelingsgroep waarin dit
afstudeerwerk verricht is, is een nieuw op te zetten informatiesys
steem 'picturetext' genaamd.

In dit informatiesysteem zouden zowel stilstaande beelden als data
over een televisiekanaal verzonden worden. Hen zou kunnen denken aan
een krant. Een krant bevat tekst (data) afgewisseld met foto's
(stilstaande beelden). Andere voorbeelden zijn een encyclopedie en een
catalogus. Een reisorganisatie zou plaatjes van vakantiebestemmingen
af kunnen wisselen met prijzen en/of andere informatie. Essentieel is
dat het om stilstaande beelden gaat. De consument dient de informatie
beeld voor beeld te kunnen bekijken.
In de huidige situatie worden de televisiekanalen '5 nachts niet
gebruik~, en zijn ze in principe voor picturetext beschikbaar. Het
's nachts uitzenden van picturetext vereist dat de informatie tot
gebruik (overdag) bij de consument thuis opgeslagen kan worden.
Het succes van het picturetext-project lijkt te vallen of staan met de
kosten die ermee gepaard gaan voor consument en voor de produktie van
. software' (de uitgever?). Het betrekking tot de consument houdt dit
in dat de aanschaf van (dure) apparatuur speciaal ontworpen voor
opname van picturetextsignalen niet mogelijk lijkt.
Omdat de videorecorder momenteel aanwezig is in een groot gedeelte van
de nederlandse huishoudens wordt onderzocht of de videorecorder als
opslagmedium zou kunnen fungeren. Bij de consument zou dan aIleen een
modem geplaatst hoeven te worden. De modem zou gelntegreerd kunnen
worden met een schakeling die het zoeken naar en het selecteren van de
picturetext-informatie regelt (inclusief de benodigde aansturing van
de videorecorder).

De tekst in het picturetextsignaal zou in plaats van digitaal ook als
beeldinformatie opgenomen kunnen worden. De scherpte van de tekst
(contour) zou dan bij opslag van de informatie op videorecorders
verloren gaan.

De beeldinformatie dient volgens de huidige televisiestandaard verzon
den te worden (PAL in Nederland). Het beeldsignaal kan dan ook zonder
problemen door een videorecorder worden opgenomen. Qua opslag schuilt
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het probleem in de digitale informatie. In eerste instantie werd voor
het verzenden van de tekst gedacht aan de reeds bestaande teletekst
standaard. Deze is reeds algemeen geaccepteerd, decoders lencoders
zijn ontwikkeid en direct Ieverbaar. Het gebruik van de teletekststan
daard zou acceptatie van het nieuwe systeem vergemakkelijken en
kostenbesparend werken.
Vereist is dan weI dat teletekst op videorecorders opgesiagen kan
worden.

Het onderzoek naar de opsiag van teletekst op een standaard VHS
videorecorder en realisatie van een proefsysteem was in eerste
instantie de afstudeeropdracht.

De opzet was de opdracht in drie fasen uit te voeren.

1) Een theoretisch onderzoek naar de mogelijkheid van opslag van
teletekst-signalen op een VHS-videorecorder.

2) Het ontwerp en de realisatie van een modem die de opsiag van
teletekst-signalen op een videorecorder verzorgt.

3) Heting van de gerealiseerde foutenkans en vergeIijking met de
berekende foutenkans.
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2, Het televisiesignaal

2,1 Het videosignaal

Een televisiebeeld volgens de PAL-standaard bestaat uit 625 lijnen,
Deze ll]nen zijn verdeeld over twee rasters van ieder 312,5 televisie
l~Jnen. De rasters worden gelnterlinieerd weergegeven. zie Fig 2,1. Op
deze wijze treedt minder 'beeldflikker' op zodat het beeld rustiger
overkomt. De rasters worden een voor een uitgezonden. Aan het begin
van elk raster is een gestandaardlseerd patroon aangebracht. de
rastersynchronisatie-pulsen. De televisieontvanger herkent dit patroon
en stuurt de elektronenstraal weer naar de linkerbovenhoek van het
scherm (afhankelijk van het raster) zie Fig, 2.2,

,.
Fig. 2.1: Interlinieering televisiebeeld.
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Fig. 2,2: Televisiesignaal met egalisatiepulsen,

Een televisielijn wordt van links naar rechts op het scherm weergege
ven. Elke beeldlijn begint met de in het videosignaal aangebrachte
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lijnsynchronisatiepuls. De lijnsynchronisatiepuls dient als teken dat
de elektronenstraal weer vooraan een nieuwe lijn dient te beginnen.

Fig. 2.3: Televisielijn met lijnsynchronisatiesignaal en
colourburst.

Een televisiesignaal bestaat naast een separaat geluidskanaal uit een
luminantiesignaal lhelderheid) en twee kleurverschilsignalen. Als we
het luminantiesignaal als Y voorstellen en de kleurverschil-signalen
als R-Y en 8-Y dan kunnen we met Y = 0,3R+0, 118+0,59G uit de
luminantie- en de kleurverschil-signalen de R,G,8 IRood,Groen,8lauw)
signalen berekenen. Een zwart-wit-televisie gebruikt aIleen het
luminantie-signaal. Een kleurentelevisie wint de R,G,8 signalen terug.
Door deze methode kunnen zowel kleuren- als zwart-wit-televisies
hetzelfde televisiesignaal verwerken.

De twee kleurverschilsignalen worden kwadratuur-gemoduleerd meegezon
den. Om demodulatie van de kleurverschilsignalen mogelijk te maken,
wordt vlak na de lijnsynchronisatiepuls de 'colourburst' verstuurd,
zie Fig. 2.3. Dit is de ongemoduleerde draaggolf, hiermee kan de
ontvanger de fase van de oscillator in de demodulator synchroniseren.

2,2 H.t t.l.t.kst-sign,.l

Niet aIle televisielijnen worden gebruikt om . beeldinformatie , weer te
geven. 8eeldinformatie wordt van lijn 22,5 tIm lijn 310 en van lijn
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336 tIm lijn 622,5 uitgezonden. Teletekst-informatie (digitaal) alsme
de testsignalen worden na de egalisatiepulsen uitgezonden zie Fig.
2.2.

Een televisielijn kan de informatie van een teletekstlijn bevatten.
Een teletekstpagina bestaat uit 24 regels van 40 karakters. Er zijn
dus 24 televisielijnen nodig om een hele teletekst-pagina te
verzenden, Het teletekst-systeem is gebaseerd op een maximaal 800 uit
te zenden pagina's, onderverdeeld in 8 magazines van elk 100 pagina's.
AIleen de eerste lijn van een pagina, de 'header' bevat zowel een
magazinenummer, een paginanummer als een regelnummer. De andere tele
tekstlijnen bevatten slechts een magazinenummer en een regelnummer.
Teletekstlijnen die volgen op een header met hetzelfde magazinenummer
worden geacht tot dezelfde pagina te behoren als de desbetreffende
header. Een teletekstlijn bestaat uit 45 bytes, hiervan zijn de eerste
5 bytes van elke lijn gereserveerd voor de framing-code, de clock-run
in en het magazine/regelnummer. De eerste 8 daarop volgende bytes zijn
bij de header gereserveerd voor controle funkties, tijdsweergave en
paginanummer, Een 'header' bevat dus 45-5-8=32 karakter-bytes. De
regels na een header bevatten 45-5=40 karakterbytes. De karakterbytes
komen overeen met letters of symbolen (zie [1]).
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3 De yideorecorder

3.0 Inleiding

Het feit dat VHS-videorecorders reeds in grote get allen in gebruik
zijn was essentieel voor de primaire keuze van een videorecorder als
opslagmedium voor picturetext. Daarom heeft het onderzoek zich tot
deze videorecorders beperkt. Gedurende het onderzoek werd reeds bekend
dat videorecorders uitgebracht zouden gaan worden met een 5 MHz
bandbreedte (gelijk aan de bandbreedte van een televisiekanaal).
Hierop zou dus het televisiesignaal (incl. teletekstl probleemloos
opgenomen moeten kunnen worden. Diverse varianten op de VHS-standaard
zijn intussen ook reeds verschenen zoals de 'high-Q VHS variant·. Deze
videorecorders bieden mogelijkheden tot een grotere signaaluitsturing
bij de hogere frequenties.

Het blijkt dat de VHS-specificaties nauwelijks vast liggen [2].
Specificaties die vast liggen bieden een erg grote marge. In het
verslag worden in het vervolg dan ook een 'best-' en een 'worst-case'
situatie onderscheiden. Dit leek de enige methode om iets te kunnen
voorspellen of te kunnen berekenen. Het is overigens de vraag of met
name de 'worst-case' situatie nog als een enigzins zinnige begrenzing
kan worden aangenomen. Door een medewerker uit de videorecorder-sector
werd gesuggereerd dat indien men aIle factoren op worst-case zou
inschatten waarschijnlijk de hele videorecorder niet zou kunnen
funktioneren. Dit duidt aan dat enige voorzichtigheid in acht dient te
worden genomen bij de interpretatie van begrenzingen en aannamen.

3.1 Hod.l van d. yid.or.cord.r

Het videosignaal wordt raster voor raster op een videoband opgenomen.
De videokop is opgedeeld in twee (of meer) koppen die elk om de beurt
een raster opnemen of weergeven. Om de benodigde bandlengte te beper
ken wordt een raster schuin op de band opgenomen. zie Fig 3.1.

Fig. 3.1: Opname rasters op videoband.

Door de magnetische eigenschappen van de band. is deze niet geschikt
voor opname van lage frequenties. Een normaal basisband-videosignaal
bevat frequentiecomponenten lager dan 15 kHz. Dit is te laag voor
basisband-opname op de videorecorder.
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Het luminantiesignaal wordt FH gemoduleerd opgenomen. De
kleurverschil-signalen reeds kwadratuur-gemoduleerd in het t~levisie

signaal aanwezig, worden in draaggolffrequentie verschoven naar ca.
627 kHz. Het geluids-signaal wordt amplitude-gemoduleerd opgenomen.
Het resulterende spectrum is in Fig. 3.2 weergegeven.

Ampl.

--. Frequentie (HHz)

Fig. 3.2: Spectrum videosignaal op videoband.

De capaciteit van het geluidskanaal is te verwaarlozen, en is niet
relevant voor de opname van teletekst. De capaciteit van de
kleurverschil-kanalen zou weI interessant kunnen zijn. Grafiek 1 (zie
bijlagel waarin metingen aan kleurverschilkanalen van videorecorders
zijn opgenomen toont aan dat de bandbreedte van deze kanalen (ca. 250
kHz) erg klein is ten opzichte van de bitrate van teletekst (ca. 7
Hbit/s). Omdat het gebruik maken van meerdere kanalen de schakeling
veel complexer maakt en de theoretisch te behalen winst hier niet mee
in verhouding lijkt, is besloten geen gebruik te maken van de kleur
verschilkanalen.

Er wordt dus aIleen gebruik gemaakt van het luminantiekanaal. Indien
in dit verslag verder gesproken wordt over het videorecorderkanaal
wordt dan ook geduid op het luminantiekanaal van de videorecorder.

FH modulatie/demodulatie heeft tot gevolg dat er een ongelijke gevoe
ligheid voor diverse ruisfrequenties optreedt, zie hiervoor [3]. Dit
kan worden gecompenseerd door middel van een pre-emfase/de-emfase
schakeling.
Alvorens het signaal FH te moduleren worden hierdoor hogere frequen
ties in het signaal versterkt. Ha demodulatie worden deze weer
verzwakt.
Van de fH modulator is de uitgangsfrequentie recht evenredig met de
signaalgrootte. Overs turing van de modulator ( in het frequentie
bereik) kan allerlei interferenties veroorzaken (o.a. via spiegel
frequenties). Oaarom is er een maximale grootte van het videosignaal
na pre-emfase gespecificeerd. De amplitude van het videosignaal wordt
beperkt door een clipper-schakeling. Het behulp van bijvoorbeeld
diodes wordt het signaal boven of onder een bepaalde waarde
'afgesneden' .
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We verkrijgen nu het volgende model voor een videorecorderkanaal (Fig.
3.3).

pre-emfase FH-mod FH-demod

clipper kop-bandkarakteristiek de-emfase

Fig 3.3: Uitgebreid model van het videorecorder-kanaal.

De FH modulator en de FH demodulator zijn ideaal verondersteld. Dit
houdt in dat er vanuit wordt gegaan dat de blokken funktioneren,
zonder dat dit eisen of beperkingen stelt aan het op te bouwen sys
teem. De tijdsvertraging tussen opnemen en afspelen is niet in het
model verwerkt.

Het model uit Fig. 3.4 wordt nu verkregen.

Pre-emfase clipper kop/bandkarakteristiek De-emfase

Fig 3.4: Hodel van het videorecorder-kanaal.

De kop/bandkarakteristiek beschrijft de mate waarin het videosignaal
van de kop (lezen) afwijkt van het videosignaal dat naar de kop ge
stuurd is (schrijven). De kop/bandkarakteristiek is in zoverre in het

" model verwerkt dat rekening gehouden wordt met de ruis die tijdens het
opname-/afspeelproces gelntroduceerd wordt. Hiertoe zijn metingen
verricht met een spectrum-analyser. Bij metingen aan een videosignaal
uit een videorecorder (zie 3.3), werd een spectrale ruisdichtheid van
-97.5 dBm/Hz bepaald. De ruis is over de bandbreedte frequentie
onafhankelijk. Aangenomen is dat er sprake is van Gausse-ruis.
Door een medewerker van het Natuurkundig laboratorium van Philips
werden ongeveer dezelfde ruiswaarden geschat.
Bij Philips zijn in een eerder stadium metingen aan het kanaal van een
videorecorder uitgevoerd. Heetresultaten voor enkele VHS-video
recorders, zijn in grafiek 2 weergegeven (zie bijlage). Het blijkt dat
de (-3d8) bandbreedte van een VHS-videorecorder, zeker niet boven de 2
HHz gesteld mag worden. Wellicht is de bandbreedte met betere banden
iets groter. Voor de bandbreedte van het videokanaal is 2 HHz veron
dersteld.
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In het model wordt geen rekening gehouden met 'drop-outs', oftewel
stukken waar het signaal op de band helemaal wegvalt c.q. plaatselijk
sterk gestoord of verzwakt wordt weergegeven. Drop-outs kunnen veroor
zaakt worden door yuil, het ontbreken van coating op de band. krassen
op de band en verschil in kop-band afstand (vuill. De effecten van
drop-outs zijn moeilijk te beschrijven en te voorspellen. Het optreden
van drop-outs is sterk afhankelijk van de plaatselijke. momentane
situatie.

De Dre-emfase is op te splitsen in de linea ire- en de dynamische
pre-emfase (grafiek 3 en tabel 1, zie bijlagel. De linea ire pre-emfase
bereikt reeds bij 1,7 MHz zijn maximale waarde. Om het model niet
nodeloos complex te maken, wordt uitgegaan van de maximale pre-emfase
voor het hele frequentie bereik. Dit lijkt niet onredelijk als men
ervan uitgaat dat het systeem berekend moet zijn op aIle mogelijke
datasequenties. Een worst-case situatie (in het frequentiebereikl
levert waarschijnlijk een signaal op met een frequentie dicht in de
buurt van de bandbreedte van 2MHz. De dynamische pre-emfase is minder
sterk frequentie afhankelijk en minder scherp gedefinieerd. Uit tabel
1 (2 MHzI blijkt dat rekening moet worden gehouden met een dynamische
pre-emfase van 1-5 dB.

De clipper-schakeling beperkt het videosignaal na pre-emfase. Een
standaard videosignaal is gedefinieerd als in Fig. 2.3.

De volgende specificaties zijn in de VHS-standaard vastgelegd:

White level clip

Black level clip

160l (+10/-51

40 Z (+/-101

Het niveau tussen top-sync en top-wit is daarbij 100l.

De maximale signaalruimte (excl. syncl na pre-emfase is dus
160+10-(40-101 = 140 l (best-easel. De minimale (worst-easel sig
naalruimte is (160-51 - (40+101 = 105l.
Het stuk tussen zwart en wit bedraagt in en standaard videosignaal ca.
0,7 Volt = 70 Z.
Dit Ievert een maximaal mogelijke versterking van een volledig uitge
stuurd beeldsignaal (o,7VI van

140/70 = 6 dB (best-easel.
105/70 = 3,5 dB (worst-easel.

Best-case: De lineaire pre-emfase bedraagt 13 dB.
De dynamische pre-emfase bedraagt 1 dB.

+ -----

De totale pre-emfase bedraagt 14 dB.
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Een 0.7 V signaal kan slechts 6 dB uitgestuurd worden.
Dus de maximale signaalgrootte voor pre-emfase is
(14-81= 6 dB zwakker dan 0,7 V. Dus de maximale amplitude
van het signaal, V

tt
= 0,28 V

Worst-case: De linea ire pre-emfase bedraagt 14 dB.
De dynamische pre-emfase bedraagt 5 dB.

+ -----
De totale pre-emfase bedraagt 19 dB.

Een 0,7 V signaal kan slechts 3,5 dB uitgestuurd worden.
Ous de maximale signaalgrootte voor pre-emfase is
(19-3,51= 15,5 dB zwakker dan 0,7 V. Dus de maximale
amplitude van het signaal, V

tt
= 0,12 V

In 3.2 blijkt dat metingen aan een videorecorder iets minder pessimis
tisch uitvallen m.b.t. de maximale signaalruimte.

3.2 Metingen Ian de VR&111

AIle metingen aan de VR6711 VHS-videorecorder, Z1Jn verricht met een
standaard videosignaal met een 2 HHz sinusvormig signaal als beeldin
formatie (Fig. 3.51.

offset amplitude. ~t

Fig 3.5: Heetsignaal videorecorder.

De volgende metingen zijn verricht:
1-Amplitude sinus in uitgangssignaal vs. amplitude sinus in

ingangssignaal (grafiek 4, zie bijlagel.

2-Een frequentiespectrum van het uitgangssignaal bij verschillende
amplitude niveau's van de sinus (grafiek 5,6, zie bijlagel.

3-Hetingen aan de spectrale ruisdichtheid (aparte ruismeting en
indirekt uit 21.

ad11 Het blijkt dat de overdracht lineair verloopt tot een ingangs
spanning van ongeveer 380 mY. Dit is hoger dan de maximale waarde die
in hfst. 3.1 berekend is.
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ad2) De spectrale vermogens ZlJn gemeten met een belasting van 75 Ohm.
Uit de grafieken (5,6) blijkt dat de spectrale ruisdichtheid op:

-70(grafiek) - 30 + 2,5 = -97,5 dBm/Hz ligt.

Waarbij de -70 dBm de grens is die uit de grafieken bepaald wordt.
Hetingen zijn verricht met een resolutie bandbreedte van 1000 Hz
waardoor de spectrale ruisdichtheid (per Hertz) 1000* kleiner is (-30
dB). De faktor van 2,5 dB is voor de spectrum-analyser gespecificeerd
voor dit type ruismetingen.

-9 75 -3 -7Het totale ruisvermogen N = 2*2HHz*10 . W/Hz*10 = 7.10 W = -31dBm.

adJ) De gebruikte spectrum-analyser kent de mogelijkheid om direkte
ruismetingen uit te voeren. De gemeten waarden lagen voor het over
grootste gedeelte tussen de -95/-100 dBm/Hz.

Vergeliiking tussen theorie en metingen

Het voornaamste verschil bestaat uit de mate van uitsturing van de 2
HHz sinus die bereikt wordt. Waar theoretisch best case een uitsturing
van 6 dB onder het maximum (0,7V) bereikt kan worden, wordt in de
praktijk 3 dB onder het maximum behaald. Aanzienlijk beter dan ver
wacht. Redenen hiervoor kunnen zijn:

- Een niet ideaal gedrag van de clipper (begrenzing niet ideaal).
- Afwijking van de specificaties van de pre-emfase.
- Afwijking instellingsniveau's clipper.
- Heetonnauwkeurigheden lin beperkte mate).

Hetingen aan de VR6711 kunnen echter niet als representatief voor de
VHS-videorecorder worden aangenomen. Om berekeningen geldig voor alle
VHS-videorecorders te maken, lijkt alleen de VHS-standaard uitkomst te
bieden.
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4 Onderzoek naar de caDaciteit van de yideorecorder

4,1 Inleiding

Ooelstelling is een teletekst signaal met een bitrate R van ca. 7
Hbit/s op een videorecorder op te nemen en met een acceptabele fouten-

-3 -4
kans (10 - 10 ) weer af te kunnen spelen. In 4.3 en 4.4 wordt
gekeken naar mogelijkheden om met behulp van een optimale signaal
constellatie (zo min mogelijk fouten) zoveel mogelijk informatie over
te dragen. Hierbij wordt broncodering buiten beschouwing gelaten.
Aangenomen wordt dat de waarschijnlijkheid P[m.] dat een signaal m.

~ ~

verstuurd wordt voor aIle i gelijk is, en onafhankelijk. In 4.5 wordt
gekeken naar signaalwinst die met broncodering verkregen kan worden.
In een eerder stadium (hfst 3.1) is een model voor het kanaal van een
videorecorder opgesteld. In het model loopt de frequentie
karakteristiek van het kanaal rechthoekig. Signalen binnen het
frequentiebereik worden onvervormd doorgelaten mits de amplitude
kleiner is dan het clip-niveau. Hocht de amplitude groter worden dan
treedt een clipper in werking, die het signaal afsnijdt op het clip
niveau. In dit verslag wordt de notatiewijze van Wozencraft en Jacobs
in het boek 'Communication Principles' [4] aangehouden. Oat wil o.a.
zeggen dat er een vektornotatie voor de signalen en de ruis gehanteerd
wordt.

4,2 Definities

Het kanaal;
(aIle spanningen/vermogens over 75 Ohm)

Het kanaal van de videorecorder heeft een bandbreedte W = 2 HHz.

Het video signaal is amplitude begrensd doordat bij een bepaalde
spanning een white/black clip in werking treedt.
Omdat de VHS-specificaties nogal ruim zijn wordt een 'best-' en een
'worst-case' situatie onderscheiden.

Best case V = V
t

= 0,14 Volt
max

Worst case V = V
t

= 0,06 Voltmax

Aangenomen wordt dat het kanaal gestoord wordt door witte gaussische
ruis met een spectrale ruisdichtheid:

2 -7
Sw(f)=N

O
/2 = -95 dBm/Hz.( 2a =N

O
=> a =5,62.10 V/Hz)

pagina 17



afstudeerverslag
Robert van Eijk
maart 1987

Gebruik wordt gemaakt yan de yolgende relaties:

11 H = 2
RT

21 E<T.Ps- s
31 N ~ c.T.W
41 Vt~ Vma )(

51 1092H = aantal bits dat per symbool verstuurd wordt

H = aantal signaal punten in de vektorruimte.
R = transmissiesnelheid in bit/so
T = periodetijd puIs.
E = energie per puIs.

s
ma)(imaal vermogen.

aantal dimensies van de vektorruimte.
bandbreedte van het kanaal.

c = con stante o.a. afhankelijk van definitie W.

p =
s

N =
W =

De bandbreedte W is niet scherp gedefinieerd daarom wordt in de bere
keningen voor c een ma)(imale waarde van 1,75 aangehouden. In de
praktijk blijkt 1 < c < 1,5 . Theoretisch is voor een ideaal
bandbreedte begrensd kanaal c ma)(imaal 2. (Voor een kanaal met
bandbreedte W en met binaire transmissie is de ma)(imale bitrate R=2*W,
de Nyquist-bitrate [3JI.
Indien de bandbreedte gespecificeerd is als de bandbreedte Wwaarbin
nen 11/12 van de energie va It dan is c ma)(imaal 2,4.
Het is mogelijk dat c=1,75 en W=2 HHz in de praktijk niet haalbaar zal
blijken te zijn.

4.3 Berekeningen aan full-bitrate teletext

Stel N=1 en c =1,75
Een optimaal resultaat wordt bereikt als ma)(imaal gebruik wordt ge
maakt van bandbreedte en energie.

-7Uit 31 voIgt T=2.86.10 s
Uit 11 voIgt H=4 ( er worden 2 bits per symbool verstuurd).

Optimale signaal configuratie (Fig. 4.11:

Es d

----- * ---. --<1•..--.--- * ------
"

d = 213.Rs
Fig. 4.1: Signaalconfiguratie H=4.

(~is een orthogonale basisvektor)
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Voor de kans op een symboolfout pee] geldt [4]:

~P[e]= i=O P[mi],P[elm
i

] = 1/2 Qld/2~) + 1/2. 12 Qld/2~))

= 3/2.Qld/20)

Hierin is d de afstand in de signaalruimte tussen 2
signaalpunten.
De Qlx) funktie geeft de kans weer dat een Gausse variabele

met gemiddelde m en varia tie ~2 een waarde heeft die groter
is dan m + rx

'worst-case'

Uit 2) voIgt -7 2 -11E =2,86.10 ,10,06) /75 =1,37.10 Ws.s

d=2/3.JE =2,47.10- 6V
s

3/2.Qld/2o)= 3/2.QI2,2)= ca. 0,02 IUit tabel Qlx) funktie).

Een teletekst karakter is aIleen dan correct ontvangen, als 8 bits
correct ontvangen zijn 14 symbolen).

4
P[el tk= 1- (1-0.023) =ca. 0,09

'best-case'

-7 2 -11E =2,86.10 .10,14) /75 =7,47,10 Ws
s

-73/2.QI5,1)= 3,10
-7 4 -7

~ P[el tk= 1- (1- 3.10 ) = ca. 6.10

Stel N>1, vergroting van het aantal dimensies is aIleen mogelijk door
de pulstijd te verlengen. Het aantal signaalpunten nodig om de
transmissiesnelheid R te halen verviervoudigt per extra dimensie. De
energie neemt evenredig toe met T, zonder beperkingen levert dit een

bolvormige signaalruimte, Door beperking van V
t

neemt de energie weI

even redig toe maar is de signaalruimte beperkt tot een rechthoekige
constellatie. Ais de originele constellatie optimaal gebruik maakt
van de bandbreedte en de signaalruimte is de 'meer dimensionale
rechthoekige signaalruimte' volstrekt gelijkwaardig met de originele
signaalruimte. Optimalisatie door een betere benadering bol/cirkel
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vorm [6] is dan niet mogelijk. Het 'vergroten' van het aantal dimen
sies is dan slechts een kwestie van definitie ([4] Hfst.41.
In de praktijk betekent dit dat slechts een in aIle opzichten ge
lijkwaardige situatie als voor N=1 haalbaar is.

Conciusie

Met als randvoorwaarde het correct z1Jn van het model voor het video
kanaal Iijkt real-time opsiag van teletekst-informatie niet zonder
meer voor aIle videorecorders mogelijk.Er is een minimale foutenkans
berekend, in de praktijk ligt deze foutenkans wellicht aanzienlijk
hoger.

Mocht het produkt van c.W in de praktijk niet haalbaar zijn dan
dienen meer bits per dimensie verstuurd te worden. de foutenkans is
dan groter.

4.4 Berekeningen aan 1/2 bitrate teletext

Dezelfde aannamen worden voor het videokanaal gemaakt als bij het
onderzoeken van de mogelijkheid om 7 Mbit/s op te nemen.

Stel N= 1. c= , ,75, W= 2 MHz, R= 3,5 Mbit/s

Uit N = c.W,T voIgt T = 2,86.10- 7
5

RTUit M = 2 voIgt M = 2 (1 bit/symbooll

Oit Ievert de volgende optimale signaal constellatie (Fig. 4.21:

Es

------ * -----_e----- * -------
e

d

Fig. 4.2: Signaalconfiguratie M=2.

d = 2.1E
5

pee] = Q(d/2111
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'worst-case'

E
S

=2,86.10- 7 .(O,06)2/ 75 =

d = 2.JE = 7,40.10- 6y
5

a = 5,62.10- 7Y/HZ

-111,37.10 Ws

pre] = Q(d/2~) = Q(6,6) -11
= ca. 3.10

-112,16.10 Ws

P[el tk= 1 - C1-P[el)8 = ca. 2,4.10- 10

'best-case'

E =2.86.10- 7 .10,14)2/ 75 = 7,47.10- 11 Ws
5

d = 2.R = 1,73.10- 5y
5

pre] = Qld/2a) = Q(15) « 1.10- 10

-9P[el
tk

« 1.10

Yoor de situatie dat N > 1 valt in principe hetzeIfde op te merken als
bij R = 7 Hbit/s. Bij een toename van N neemt de energie per dimensie
evenredig toe, door de Y

t
begrenzing is een eventuele verdere optima-

Iisatie niet mogelijk.

Hocht het produkt c.W niet haalbaar bIijken dan uit zich dat in een
verhoogde foutenkans. Hocht deze onacceptabel groot zijn dan dienen
meer bits per symbool verstuurd te worden

Een waarde voor evan 1,25 moet in de praktijk te realiseren zijn.

Uit 3) voIgt dan dat T minimaal 4,0.10- 7
5 bedraagt (N=1).

Om de benodigde transmissierate te behalen (R = 3.5 Hbit/s) voIgt uit
1) dat H = 2,64. Aangezien H een geheel getal dient te zijn voIgt

2 -1H = 3, voor T geldt dan T = logIH)*1/R = 4,5.10 s.

Uit 2) voIgt een maximale energie per symbool Evan
5

-10(worst case) en E = 1,18.10 Ws (best case).
5

Uit de in Fig. 4.3 geschetste, optimale signaaIconstellatie voor N=1,
H=3 voIgt dat d =~

5
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d

* * *0 ~

~s
~

Fig. 4.3: Signaalconfiguratie H=3.

pee] = Q(d/2a) daaruit voIgt dat P[e]= Q(4,1) = 2.10- 5

5 -4P[e)tk= ca. 1-(1-P[e) a 1.10 (wor.t ca •• ).

pee] -10= Q(9,7)= » 1.10

5 -9P[e)tk= ca. 1-(1-P[e) »1.10 (b••t ca.e)

Omdat er geen optimaal gebruik wordt gemaakt van de bandbreedte van
het kanaal (H naar boven afgerond en T groter dan strikt noodzakelijk)
kan het systeem weI geoptimaliseerd worden door vergroting van het
aantal dimensies tot bijvoorbeeld twee.
Een rechthoekige signaalconstellatie met negen signaalpunten is ge
lijkwaardig met een een dimensionale optimale constellatie met drie
signaalpunten.
H.b.v. acht signaalpunten (N=2) wordt de benodigde transmissie-rate
echter bereikt. De signaalpunten kunnen dan iets verder van elkaar af
liggen dan met de rechthoekige constellatie met negen signaalpunten.
Een betere prestatie wordt dus verkregen. een verdere optimalisatie is
in principe mogelijk echter de kostprijs is een toename van de
complexiteit van coderen en decoderen.

Conclusie

Opname van teletekst-karakters met een 1/2 bitrate (3.5 Hbit/s) lijkt
in principe mogelijk met een acceptabele foutenkans. De marges lijken

-3 -4ruim genoeg om ook in de praktijk een foutenkans van 1.10 - 1.10
mogelijk te maken.
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4,5 SiAnaalwinst ten Aevolse van codering

Om een indruk te krijgen van de signaalwinst die met behulp van code
ring verkregen kan worden, is gekeken naar coderingsschema's die onder
andere in de telefonie en de satellietcommunicatie gebruikt worden. De
reden hiervoor was de veronderstelde overeenkomst: informatie
overdracht over een in eerste instantie bandbreedte beperkt signaal
met relatief hoge signaal-ruisverhoudingen (30 dBI. Het name zijn
coderingstechnieken zoals beschreven door Ungerboeck [5] en Forney
e.a. (6] bestudeerd.
Enkele van deze coderingsschema's worden momenteel o.a. in de
telefonie-wereld als standaard gelntroduceerd. Theoretisch zouden
signaal-winsten tot ca. 6 dB tot de mogelijkheden behoren.

Ungerboeck beschrijft diverse coderingstechnieken. Geprobeerd wordt
het gemeenschappelijke principe van deze codes met een voorbeeld
duidelijk te maken. In het voorbeeld wordt gebruik gemaakt van een
convolutie-encoder. Dezelfde resultaten zouden ook met blok-codes te
realiseren zijn.

Uitgegaan wordt van 2 dimensionale signaalconstellaties met signaal
punten op een rechthoekig rooster.
De signaalpunten worden alternerend over de subsets verdeeld.

A B A B A B A B
B A B A 8 A B A
A B A B A B

Fig.4.5: Verdeling signaalpunten in subsets.

In Fig.4.5 zijn de signaalpunten in twee subsets verdeeld.
Voor de subsets geldt het volgende:

al De punten in een subset liggen op een rechthoekig rooster

(45
0 gedraaid ten opzichte van het oorspronkelijke roosterl

bl De minimum afstand in het kwadraat tussen punten in een
subset is 2 maal de minimum afstand in het kwadraat tussen

punten in het oorspronkelijke rooster (d s
2: 2*d0

2
I.
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Oe onderverdeling in subsets kan worden uitgebreid tot 4,8,16 .. sub

sets. Waardoor d 2respectievelijk 4,8,16 maal d 2 wordt.
5 0

A B A B A B A B A B A
C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C
A B A B A B A B A B A
C 0 C D C 0 C 0 C 0 C
A B A B A

Fig, 4.6: Signaalpunten verdeeld over 4 subsets.

Oe te verzenden data wordt nu opgesplitst in twee gedeelten:

1) Het eerste gedeelte bepaalt uit welke subset signaalpunten
verstuurd gaan worden. Hiertoe gaan een of meer bits een (convolutie-)
encoder binnen die vervolgens twee of meer bits produceert. Oeze bits
bepalen welke subset gebruikt wordt. Als voorbeeld kunnen we den ken
aan een systeem met 4 subsets. Een databit per symbool gaat een rate
1/2 convolutie-encoder [7) binnen die vervolgens twee bits produ
ceert. Door deze twee bits wordt een keuze uit de 4 subsets gemaakt.

2) Het tweede gedeelte bepaalt welk signaalpunt gekozen wordt
uit de bij 1) geselecteerde subset. Stel we willen x databits per
symbool versturen, 1 bit wordt in de vorm van de keuze van subsets
verstuurd. Er resteren x-1 bits waarvoor in elke subset dus

2X
-

1signaalPunten aanwezig moeten zijn. Het totale aantal benodigde
" " x-1 x+1 O' . . t I I I d ts1gnaalpunten 15 dus 4*2 =2 . 1t z1Jn er wee maa zovee a s a

het oorspronkelijke rooster geteld zou hebben indien er geen codering
gebruikt zou worden. In dit geval is dus ca. 3 dB extra energie nodig
voor de 'vergrote' (verdubbelde) signaal-constellatie (zie ook [6)).

--Sou<ce COCI"'lf"

:~~ I-=-ls~. Powm)

Fig. 4.7: Data5plitting.
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Fig. 4.8: Een convolutie-encoder.

Na transmissie ontvangt de decoder een punt in de twee dimensionale
signaal-ruimte. Hierna gaat de decoder bepalen welk signaalpunt
waarschijnlijk verstuurd werd (zie Wozencraft en Jacobs [4]). Ais we
er van uitgaan dat de decoder 'weet' uit welke sUbset het verstuurde
signaalpunt gekozen is, dan dient slechts het meest waarschijnlijke
punt binnen deze subset bepaald te worden. Berekend was reeds dat de

minimum afstand in het kwadraat tussen de punten in de subset (d 2) 4
s

maal zo groot is als de minimum afstand in het kwadraat tussen punten

in het oorspronkelijke rooster (d 2). Dit houdt in dat voor dezelfde
o

prestatie (foutenkans) 6 dB minder energie nodig is (dit betekent in
de praktijk dat de signaalpunten in de twee-dimensionale ruimte 2 maal
zo dicht op elkaar gelegd mogen worden).

De netto signaalwinst is dan -3 dB (e~tra signaalpunten) + 6 dB
(t.g.v. subset verdeling) = 3 dB.
Bij een bepaalde transmissierate is dus 3 dB minder vermogen noodzake
lijk voor dezelfde prestatie, of bij een constant vermogen kan er 1
bit/symbool meer verstuurd worden.
Hiervoor is weI noodzakelijk dat de decoder in staat is te bepalen uit
welke subset het ontvangen signaal afkomstig is.

BeDaling van de subset

De keuze van de subsets is door de convolutie-encoder gemaakt. Er is
een redundantie in de bitstroom die de encoder produceert. Slechts
bepaalde sequenties van subsets zijn mogelijk.

De decoder werkt als voIgt. voor elk punt in de twee dimensionale
ruimte dat de decoder ontvangt wordt voor elke subset het meest
waarschijnlijk verzonden signaalpunt bepaald met een daarbij behorende
waarschijnlijkheid (uit de afstand van het ontvangen punt tot het
gedecodeerde signaalpunt in de subset [4]).
De waarschijnlijkheid van het gedecodeerde signaalpunt in de subset
beschouwen we als de waarschijnlijkheid van de subset.
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Na elk symbool is dus de waarschijnlijkheid van aIle subsets berekend.
Decodering van de subsets geschiedt bijvoorbeeld volgens het Viterbi
algorithme [7]. Hierbij worden de waarschijnlijkheden van de subsets
gedurende een aantal symbooltijden bewaard. Omdat slechts bepaalde
sequenties van subsets mogelijk zijn. wordt voor aIle sequenties de
totale waarschijnlijkheid berekend (als zijnde het product van de
waarschijnlijkheid van de in de sequentie voorkomende subsets).
De 'juiste' sequentie van subsets zal gemiddeld gesproken de grootste
waarschijnlijkheid hebben. De afstand tussen het ontvangen punt en een
gedecodeerd signaalpunt in de 'juiste' subset is gemiddeld kleiner dan
deze afstand in een andere subset. Het de ontvangst van nieuwe symbo
len heeft de gedecodeerde sequentie de neiging naar de 'juiste'
oplossing te evolueren,

Deze sUbset-bepaling geschiedt niet zonder meer foutloos. de fouten
kans is o.a. afhankelijk van de hoeveelheid redundantie die de
convolutie-encoder introduceert. Een mathematisch bepaling van de
invloed van deze foutenkans op de totale foutenkans. is erg complex en
valt buiten het kader van dit verslag.

Conclusie:
Het behulp van relatief simpele schema's kan worden aangetoond dat een
signaalwinst in de orde van grootte van 3 dB behaald kan worden.
Ungerboeck's meest ingewikkelde schema gebruikt een 128 state
convolutie-encoder en behaalt theoretisch 6 dB signaalwinst. Dit is
volgens velen tevens de maximaal mogelijke signaalwinst die praktisch
te realiseren valt met codering.
Ook de relatief simpele codeerschema's hebben echter soft-decision
decoding nodig om uiteindelijk de juiste sequentie subsets te kunnen
bepalen. De decoder kan zogezegd niet beslissen er is een '0' of een
'1' verstuurd. maar moet berekenen hoe groot de kans is dat er een '1'
verstuurd werd. Dit vergt veel rekencapaciteit en een nauwkeurigheid
die voor een consumentenapparaat niet haalbaar lijkt. Toepassing van
deze codeertechnieken zal daarom waarschijnlijk nog jaren beperkt
blijven tot dure (professionele) communicatiekanalen. zoals de sate
lietcommunicatie en verbindingen tussen telefooncentrales.

Het lijkt erop dat met codering in ieder geval geen grote signaalwinst
te behalen valt. Codering zou weI een rol kunnen spelen in zaken als
foutencorrectie en kloktoevoeging (om terugwinning van de oorspronke
lijke dataklok te vergemakkelijken). Beide voegen overigens
redundantie aan de over te dragen data toe, en verminderen dus de
maximale overdracht van 'echte' informatie. Beide onderwerpen vallen
buiten het bestek van dit afstudeeronderwerp.
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5. De modulator-Ichakeling

5.1 Inleiding

Besloten is om een proefsysteem op te zetten om de resultaten met de
berekende waarden te kunnen vergelijken. Theoretisch is berekend dat
opname met een 1/2 teletekst bitrate haalbaar zou moeten zijn. Omdat
verwacht werd dat andere niet gespecificeerde onvolkomendheden van de
videorecorder hun invloed zouden laten gelden, is besloten een extra
marge in acht te nemen. De afspeelsnelheid van de videorecorder is
bijvoorbeeld niet constant, de band kan uitrekken, de componenten zijn
niet zo ideaal als werd aangenomen etc.
Een modulator/demodulator is ontworpen en gerealiseerd gebaseerd op
een bitrate van 2.625 Hbit/s (168 maal de lijnfrequentie). Deze bitra
te is voor opname van muziek op videobanden in gebruik (geweest) in
japanse PCH-encoders. Eventueel zou men de schakeling later om kunnen
bouwen naar hogere bitrates.

Om het systeem overzichtelijk te houden is als databron niet gekozen
voor een standaard teletekstsignaal (op bijv. NED1), maar wordt uitge
gaan van een geheugen (E-PROH). Er wordt indirekt van uitgegaan dat
teletekst-data ontvangen is, en volgens een nader te specificeren
formaat in een geheugen is gezet. Dit biedt een zekere flexibiliteit
in aanpassing van het data-formaat.
8ij Philips is een TXT-generator aanwezig, die TXT-data in een compu
terfile aan kan bieden. Een teletext-pagina kan op deze generator
worden samengesteld. In 5.4 wordt een pascal programma beschreven dat
deze data kan bewerken en omzetten naar het formaat dat nodig is voor
de modulatorschakeling.

Het signaal uit de modulator wordt op een videorecorder opgenomen. Als
de videoband wordt afgespeeld wint een decodeerschakeling de door de
modulator verstuurde datastroom terug, en plaats deze in een RAH.
Een TXT-encoder-schakeling, tenslotte, zet de data uit dit RAH om naar
een standaard TXT-signaal dat aan een televisie wordt aangeboden en
als standaard TXT-informatie zichtbaar is.

We verkrijgen dan het volgende systeem:

TXT-data

uit TXT-generator
op floppy-disc

Pascal programma
----------------)
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dataformaat aangepast
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data in E-prom

data op videoband

data in RAM

modulatie en opname
----------------)

op videoband

afspelen band en
----------------)

demodulatie
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----------------)

afstudeerverslag
Robert van Eijk
maart 1987

data op videoband

(gemoduleerd)

data in RAM

(nieuw dataformaat)

standaard TXT-signaal

5.2 Beschrijying modulator

Formaat data uit modulator

De modulator verstuurt per beeldlijn 16 databytes uit het E-prom. en
voegt hier 4 bits clock-run-in (1010) aan toe. De bitrate is 2,625
Mbit/s, de dataklok wordt met een speciaal hiervoor op 'maat' geslepen
kristal verkregen. De modulator is momenteel zo ingesteld dat slechts
gedurende 15 lijnen per raster data wordt verzonden, zie Fig. 5.1. De
modulator is in principe in staat 'full-channel' data te versturen. De
huidige TXT-decoders accepteren echter slechts gedurende een bepaald
interval TXT-lijnen. Data buiten dit interval kan dus momenteel niet
zonder meer zichtbaar gemaakt worden.

Fig. 5.1: Datalijnen in rasters.

Omdat in 'picturetext' data afgewisseld wordt door beeldinformatie. is
de modulator zo geconstrueerd dat deze data toevoegd aan een extern
aan te bieden videosignaal. Dit 'referentie' signaal zou beeldinforma
tie kunnen bevatten. De modulator 'overschrijft' aIleen die lijnen die
voor datatransport uitgekozen zijn.
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De modulator begint met het toevoegen van data aan het videosignaal op
een met schakelaars in te stellen tijdstip na de neergaande flank van
het lijnsync-signaal. De (binaire-Idata wordt eerst door een 'pulse
shaping-filter' geleid. De amplitude en de off-set van de pulsen
t.o.v. het videosignaal ~an worden ingesteld.

offset I~---
-:1 amplitude. ¥t

Fig 5.2 Videosignaal met data uit modulator.

Formaat data in E-prom.

De modulator verstuurt 16 databytes uit de E-prom en voegt hier 4 bits
clock-run-in aan toe.
Een TXT-lijn bestaat uit 45 bytes, de eerste drie bytes hiervan bevat
ten geen informatie, maar twee bytes clock-run-in en een byte
framingcode. In de huidige opzet worden deze niet 'verzonden' (en ook
niet in de E-prom geplaatstl. De 42 resterende TXT-bytes worden over
drie beeldlijnen verspreidt. Per beeldlijn worden dus 14 TXT-bytes
verstuurd, Aangezien de modulator 16 bytes verstuurt laat dit ruimte
voor 2 bytes met nader te bepalen inhoud.

De 2 bytes worden gebruikt voor een aanvullende clock-run-in
(10101010101, voor een volgnummer (2 bitsl en voor een framing-code (4
bitsl. Samen met de bits die de modulator aan de data uit de E-prom
toevoegd. onstaat dus een clock-run-in van 14 bits. De framingcode
bestaat uit de sequentie '0110', deze code dient als teken aan de
decoder dat na deze code de databytes beginnen. De decoder kan dus
eerst zijn dataklok synchroniseren m.b.v. de clock-run-in en begint
databytes in te lezen nadat de framingcode gedetecteerd is. Het
volgnummer bestaat uit 2 bits. Een TXT-lijn wordt verspreid over 3
beeldlijnen verzonden. Slechts de volgnummers 00,01,10 zijn in
gebruik. De drie lijnen worden onmiddelijk na elkaar en in oplopende
volgorde verstuurd.

Per raster worden 15 beeldlijnen gebruikt en dus 5 TXT-lijnen

verstuurd. De data in de E-prom overeenkomende met de '16
e

, lijn wordt
niet uitgelezen en is gevuld met een dummy waarde. In de E-prom zijn
voor elk raster dus 16*16 databytes gereserveerd.
Na de formatering van de data in de E-prom ziet de datastroom uit de
modulator er uit als in Fig. 5.3.
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Fig. 5.3: Oatastroom uit modulator.

Pulse-shaping-filter.

De datapulsen komen als TTL-data uit een schuifregister. Als pulsvorm
is gekozen voor pulsen die in principe geen intersymbool interferentie
IISI) veroorzaken. In principe zou de sine-puIs optimaal zijn met
betrekking tot de maximaal te behalen transmissiesnelheid en de
beschikbare bandbreedte. fen dergelijke puIs is fysisch echter niet
te realiseren omdat het frequentiespectrum van deze puIs een rechthoe
kige vorm heeft len dus theoretisch de puIs tot in het oneindige
doorloopt). Tevens zou bij ontvangst de klok 1001 correct teruggewon
nen moeten worden om fouten tengevolge van lSI te begrenzen. Een in de
digitale transmissie veel gebruikte puIs is die waarvan het frequen
tiespectrum een raised cosine karakteristiek heeft Izie Fig. 5.4).

Xl/I

__~~_---L_-_..l...---~_....30.---";::o...:--~/

I I 0 I I
T - 'if 2T T

Fig. 5.4: Raised cosine frequentie spectrum.

Het frequentiespectrum ziet er als voIgt uit:

Xlf) = T

T/2{1-sinl~Tlf-1/2T)/~)}

o

0.s.)fl.s.11-{S)/2T

I 1- ~)/ 2T.s. If I.s. I 1+ (i )/ 2T

I f I ) I 1+(3) /2 T

De puIs xlt) die hiermee overeenkomt is x(tl= sinC(-tITI-cosCo-nr-t/TI
trr-tlI I '-4(( t ZlIZ

met T = periodetijd puIs
(1 = •rolloff parameter'
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voor~ = 0 wordt de eerder genoemde sine-puIs verkregen. De keuze van n
is afhankelijk van onder andere de beschikbare bandbreedte t.o.v. de
te behalen bitrate lhet spectrum loopt tot f1+BJ/2T I.
Des te groter~ des te steiler zijn de flanken van de puIs. Minder
steile flanken hebben als voordelen:

-minder heftige in- en uitslingeringsverschijnselen van de pulsvorm
,zodat de bemonsteringsmomenten minder kritisch zijn.

-de halfwaarde punten van de pulsvorm liggen meer halverwege de be
monsteringsmomenten, zodat het synchroniseren van de dataklok bij
ontvangst eenvoudiger wordt.

-een puIs die makkelijker te genereren is.

Gekozen is voor een ~ van 0,5. Met een bitrate van 2,625 Mbit/s en T
6 -1dus gelijk aan 1/2,625.10 s voIgt dat het frequentiespectrum van een

puIs doorloopt tot 1,97 MHz.

Er worden TTL pulsen aan het pulse-shaping-filter aangeboden.
Fouriertransformatie van een 'blokpuls' levert:

FnTft/TJJ = T*sincffTJ = T*sinf~fTJ/~fT = sinf~fTJhrf

Ais Hlfl de overdrachtskarakteristiek van het te realiseren filter is,
dan voIgt dat HffJ*FCt1ft/TJJ = PffJ als PffJ het frequentiespectrum
van de te realiseren puIs is.
Voor een a van 0.5 is de te realiseren filterkarakteristiek op de
computer uitgerekend en samen met de gemeten overdracht van het gerea
liseerde filter op een plot in Fig. 5.7 weergegeven.

_De overdrachtskarakteristiek is gerealiseerd met een Cauer-filter.
Deze filters hebben de volgende overdrachtskarakteristiek IFig. 5.51.

'I
IH~WJI

I

I

I

I

"",.1
I
I

IW->

Fig. 5.5: Type overdrachtskarakteristiek Cauer-filter.
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De volgende parameters ziJn gekozen:
GJ = 1, 5 • A . = 16 dB. . t:J = 151.. R= 11 0 Ohm.

s m~n 'max
Oit leverde het filter uit Fig. 5.6 [8].

Fig. 5.6: Pulse-shaping-filter.

De gerealiseerde overdrachtsfunktie is samen met de berekende. te
realiseren. overdrachtsfunktie in Fig. 5.7 weergegeven.

MHz21.5

Berekende overdrachtsfunktie
I

Gerealiseerde overdrachtsfunktie

I

,5o

.24

,48

I V . ( jw) III V t iw) I
~n t ~H

j----:;:>"'~-------=~

I
• 961

j
. 72 1

I

i

Frequentie ~

Fig. 5.7:Berekende en gemeten overdrachtskarakteristiek.
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5,3 Hardware beschriiying modulator

De modulatie-schakeling valt op te splitsen in drie gedeelten. Het
~erste gedeelte zorgt voor synchronisatie van een datalijn met betrek
king tot de andere video- en datalijnen. Het levert een startsignaal
aan het tweede gedeelte. Het eerste gedeelte levert tevens informatie
over het nummer van de videolijn en telt het aantal verzonden data
lijnen.

Het tweede gedeelte zorgt voor de genera tie van een datalijn, en
levert TTL-pulsen aan het derde gedeelte.

Het derde gedeelte zorgt voor de 'pulse-shaping' en het plaatsen van
de data in het videosignaal.

5,3,1 Synchronilatie van de modulator
(schema 1 en 2, zie bijlage)

Om de timing voor een videosignaal met data te leveren, wordt gebruik
gemaakt van een willekeurig CVBS (Colour Video Blanking Synchro
nisation) videosignaal. Dit 'REFERENTIE VIDEOSIGNAAL' moet aan de
schakeling worden aangeboden. De aansluiting voor dit videosignaal is
afgesloten met 75 Ohm.

Achter een emittervolger is een 1eorde laagdoorlaat-filter geplaatst
(met het -3 dB. punt op 1 HHz). Dit filter onderdrukt de colourburst
in het signaal, hetgeen nodig is voor een correcte werking van de
syncscheidersehakeling. Deze sehakeling is opgebouwd rond IC 1. Het
lijnsyne-signaal op pin 11 wordt laag op het moment dat er in het
videosignaal een lijnsynehronisatiepuls wordt gedeteeteerd. Het de
instelpotmeter 'line-lock' kan het lijnsync-signaal gesynchroniseerd
worden met de lijnsync. van het referentiesignaal. Deze instelling
gebeurt eenmalig. De signaalniveau's van het lijnsync-signaal zijn:
L=O V en H=+8 V. De signalen worden aan een transistor-inverter toege
voerd. Van het gelnverteerde signaal liggen de spanningsniveau's op L
= 0 V en H = +5 V. Een nieuwe beeldlijn begint bij de opgaande flank
van dit signaal in het vervolg lijnsignaal te noemen. De opgaande
flank van het lijnsignaal valt minder dan 1 usee voor de flank van de
lijnsync. van het referentie-videosignaal.

Voor de rastersyne. op pin 1 geldt met betrekking tot de spanningsni
veau's hetzelfde. Ook hier is een transistor-inverter geplaatst. Bij
het begin van een raster wordt het door de inverter afgegeven raster
signaal hoog (zie Fig. 5.8 en 5.9). Het moment waarop het
rastersignaal weer laag wordt is in te stellen met de potmeter frame
duty cycle (schema 1).
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lijnsignaal

rastersignaal
Fig. 5.8: Raster- en lijnsignaal tijdens

Fig. 5.9: Raster- en lijnsignaal tijdens raster 2.

lijnsignaal

rastersignaal

De opgaande flank van het rastersignaal set een flip-flop (IC 7A) die
vervolgens een teller in werking stelt (IC 2) die na een in te stellen
aantal lijnen (lijnsignaal flanken) een volgende flip-flop set (IC
78). Zolang deze flip-flop geset is wordt het lijnsignaal
'doorgelaten' (IC 8C, 88) als 'ENABLE DATA' signaal. Dit signaal geldt
voor het tweede gedeelte van de modulatorschakeling als teken om met
het verzenden van data-lijnen te beginnen. H.b.v. de teller wordt dus
bepaald in welke videolijn datatransmissie begint. Ha 15 lijnen wordt

een end-of-txt=;indo; signaal laag, dat de flip-flop's reset.
H.b.v. (IC 4,5,9) worden tevens adresbits voor de E-prom gegenereerd.
Deze adresbits A5 tIm A13 zorgen dat de in de E-prom aanwezige data
lijnen een voor een verstuurd worden.

5.3.2 De datalijngenerator
(schema 3, zie bijlage)

Het ENABLE DATA signaal heeft een opgaande flank vlak voor de opgaan
de flank van de lijnsync. in het videosignaal. Omdat data niet door de
colourburst heengeschreven mag worden, moet gewacht worden met het
genereren van data.
Het hoog worden van het ENABLE DATA-signaal set een flip-flop (IC 13a)

waarvan de uitgang met een master-reset/paraiiei-ioad ingang van twee
tellers verbonden is (IC 14,15). Het setten van de flip-flop stelt de
tellers in staat te gaan tellen. Als de flip-flop gereset wordt ,
wordt het teller-paar met een initiAle waarde geladen (een teller met
OOH de ander met een waarde die met 4 schakelaars kan worden
ingesteld) .
Als de tellers een bepaalde eindwaarde bereikt hebben wordt een START
DATA-signaal gegenereerd dat de feitelijke data-transmissie initiali-
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seert. De tellers/schakelaars vormen een vertraging voor de data
transmissie. De vertraging is instelbaar tussen 17 en 32 pulsen van de
dataklok (de grenzen zijn aan te passen).

fen positieve flank in het START DATA-signaal set een flip-flop (IC

16b) hierdoor wordt het reset-schakeiing-signaal hoog. De transmissie
is nu begonnen en data wordt uit twee schuifregisters geklokt (IC
20,21). fen van de twee schuifregisters speelt slechts een rol bij de
aanvang van de transmissie (IC 21). Oit schuifregister laadt tijdens
de eerste klokpuls een '1010' code, een 'clock-run-in' code die het
synchroniseren van de dataklok bij ontvangst mogelijk moet maken. De
bitreeks wordt voorafgaand aan de feitelijke data verzonden. het
betreffende schuifregister laadt deze code eenmaal en klokt verder
slechts de data uit het andere schuifregister door.

Het schuifregister (IC 20) voert continu een parallel naar seriell
conversie uit. De databytes worden door een E-prom aangeboden. De
dataklok wordt met behulp van een kristal-oscillator (IC11 schema1) en
een 'twee-deler' (IC 13b) gegenereerd. De kristalfrequentie is
5,250000 HHz. waaruit volgt dat de dataklok 2,625 Hbit/s is.

Het behulp van een teller worden controle-signalen voor de datastroom
gegenereerd, Om de controle-signalen niet op dezelfde flank te laten
schakelen als waarop de data verstuurd wordt, wordt de teller (IC
17,18) met het gelnverteerde datakloksignaal geklokt. Alle besturings
signalen schakelen dus op de negatieve flank van de dataklok, de data
wordt op de positieve flank verstuurd. DUbbelzinnige situaties kunnen
zich niet voordoen.

Als van de teller (IC 17) uitgang Q1,Q2,Q3 laag zijn, dan is ook het

PL (parallel load)-signaal laag (IC 22c). Dit vindt om de acht posi
tieve flanken plaats, te beginnen bij de eerste. Dit signaal dient om
de schuifregisters eens in de acht klokflanken een byte parallel te

laten laden. Voor de timing van het PL-signaal t.o.v. de dataklok zie

Fig. 5. 10 iLfl.-JLruuUl..J"LJlJUl.SlSl.Jl DATAKLOK

____----JilL! --JrL KLOKPULS HAAR
ADRESTELLER

LJ LJ PARALLEL LOAD

t t t t
LSLil_JLrL.JL..J'u'LJLJ""LJLJ"LfUL- DATAKLOK

Fig. 5.10: Timing PL-signaal en verhoging adresteller.
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Als van de teller uitgang 03 hoog wordt • (bij elke 8e positieve flank

te beginnen bij de 4
e

), wordt een adresteller opgehoogd. De hieruit
komende adresbus A3-AO is aan de E-prom gekoppeld. De E-prom heeft
ruimschoots voldoende tijd om na een nieuw adres data op de databus te
zetten. Deze wordt 4 positieve flanken van de dataklok later in het

schuifregister geklokt (als PL laag is)(zie Fig 5.10).

Nadat het laatste databyte in het schuifregister geladen is, wordt een
eindteller in werking gesteld die zorgt dat de schuifregisters nog

'leeggeklokt' worden alvorens een data=verzonden-signaal te genereren
dat de hele schakeling reset. Hierna wordt gewacht op een nieuw ENABLE
OATA-signaal. Het laatste databyte is geladen als de TC-uitgang van de

adresteller (IC 18) hoog is op het moment dat het PL-signaal hoog
wordt (dan is het byte geladen). Er zijn dan 16 databytes geladen. Het
niveau van de TC (terminal count) uitgang wordt in een flip-flop

geklokt op de positieve flank van het PL-signaal. Als de flip-flop
geset is. wordt met behulp van IC 22a voorkomen dat deze gereset wordt
voordat de eindteller 'klaar' is. Het setten van de flip-flop stelt de
eindteller in werking. De eindteller (IC 24) wordt als de flip-flop
gereset is geladen met de waarde 1011 (B), zodat na 12 klokpulsen de

eindwaarde bereikt is en het data=verzonden-signaal laag wordt. De

eindteller wordt geklokt met de negatieve dataklok omdat de TC-uitgang
van de eindteller op de negatieve klokflank schakelt (nu dus de posi
tieve dataklok flank).

5.3.3 Pulse-shaDing en data-insertion.
(schema 4, zie bijlage)

De data worden via een emittervolger-schakeling aan het in 5.6
beschreven filter aangeboden. Ha het filter worden de pulsen via een
emmitervolger-schakeling aan de potmeter 'amplitude data' aangeboden.
De amplitude van de pulsen is binnen een groot bereik instelbaar. De
puIs en worden vervolgens ontkoppeld aangeboden aan een spanningsdeler
(potmeter 'offset data'). Met deze potmeter kan de offset van het
datasignaal ingesteld worden. Het resulterende signaal wordt via een
emmitervolger aan een c-mos switch aangeboden (IC 27). Deze schakelaar
laat hetzij het referentie videosignaal hetzij de datapulsen door. Als
schakelsignaal gebruikt de schakelaar het signaal RESET SCHAKELING.
De schakelaar kan werken met een +5 V voeding maar de inwendige
weerstand is dan erg hoog. Daarom is de positieve voedingsspanning van
de schakelaar op +12 V gesteld, het schakelsignaal moet dan ook van +5
V naar +12 V worden omgezet (IC 26).
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5.4 H,t programma om d' TXT-data te converteren

TXT-data wordt aangeboden via de TXT-encoder van het APG (Advanced
Project Group). H.b.v. het 'Kermit' programma worden de data aan de
VAX op APG aangeboden. fen willekeurige teletekst-pagina kan op de
teletekst-encoder worden samengesteld. De data die aangeleverd worden
behoeven nog enige modificatie. Ten eerste moeten de data in een file
formaat geschreven worden dat de E-PROH programmer kan verwerken, en
ten tweede moet het dataformaat aangepast worden aan de modulator.
Tevens moeten aan de data pariteitsbits worden toegevoegd. De TXT
encoder heeft dit nog niet gedaan.
Het programma dat dit uitvoert heet 'CONVERT', het programma is modu
lair opgezet. Het programma vraagt om een invoer- en een uitvoer-file.
Ais eerste wordt de data in een matriK ingelezen, waarbij de fra
mingcode en de clock-run-in verwijdert worden.
De matrix bevat 16 kolommen. De TXT-data worden in de kolommen 3 tIm
16 geschreven. Een rij bevat dan de data voor een videolijn (16
bytes). Kolom 1 bevat een nieuwe toegevoegde clock-run-in. Kolom 2
bevat een stukje clock-run-in (2 bits), de nieuwe framing-code (4
bits) en het volgnummer (2 bits). De te verzenden datalijnen staan rij
voor rij achter elkaar (zie het onderstaande voorbeeld). Het minst
significante bit van een byte wordt door de modulator als eerste
uitgelezen.

Nadat de databytes zijn ingelezen wordt er m.b.v. het pariteitsbit
voor gezorgd dat aIle bytes in kolom 3 tIm 16 een negatieve pariteit
hebben.

Het programma biedt de mogelijkheid een nieuw magazine-/pagina-nummer
te definiAren. revens kunnen bepaalde controle-bytes in het TXT
signaal vervangen worden.

Om de 15 rijen wordt een een dummy 'nul' rij geschreven, deze datarij
wordt in de modulator niet uitgelezen.
Ais de hele teletekst pagina is ingelezen worden een aantal lijnen met
dummy data gevuld, zodanig dat het totaal in beslag genomen lijnen een
veelvoud van 16 is.
Het formaat van de matriK komt overeen met een formaat dat de E-PROH
programmer rechtstreeks kan verwerken. De matrix wordt dan oak in een
overeenkomstig type file weggeschreven. Ais f-PROH wordt de 2764(A)
gebruikt.
Voorbeeld data in E-PROH:

Clock-run-in
I I I --TXT-DATA-- I
55 19 02 15 15 15 15 15 15 15 15 15 83 05 6E E9
55 99 76 E5 F2 73 61 EC 20 06 E9 64 E5 EF F4 E5
55 59 F8 20 45 6E E3 EF 64 E5 F2 20 C1 DO C7 20

,_ Clock-run-in (10)+ Framing cod. (0110) + volgnUIII.r (XX)
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6 DE DEMODULATOR SCHAKELING

6.1 Inl,iding

De demodulator is op te splitsen in twee gedeelten:
11 Terugwinning van de data
2) Verwerking van de data

De dataterugwinning houdt zich bezig met het op de juiste wijze terug
winnen van data. Dit houdt in de praktijk in dat deze schakeling de
volgende funkties vervuld:

al Clampschakeling
bl Ruisonderdrukking (LDFI
c) Dataslicing
dl Klokterugwinning

De data-terugwinnings schakeling biedt aan de data-verwerkings schake
ling data aan (TTLI met bijbehorende dataklok.

De data-verwerkings schakeling ontvangt/en verwerkt de datalijnen met
TXT-informatie, Ontvangst vindt plaats op basis van triplets. er wordt
verwacht dat drie datalijnen met de juiste volgnummers (volgordel,
framingcode, onmiddelijk na elkaar ontvangen worden. Alleen indien aan
alle voorwaarden is voldaan, is de TXT-informatie van de 3 datalijnen
in een van de geheugenbanken opgeslagen en wordt een signaal aan de
TXT-encoder gegeven.

6.2 T,rugwinning yan de data

Clamplchakeling

Om in een latere instantie de comparator (data-slicer I correct in te
kunnen stellen, is het nodig dat het niveau van de databits constant
blijft. Het videosignaal is ontkoppeld en de 'momentane' DC-waarde kan
variiren (mede door de inhoud van het videosignaall. Het videosignaal
wordt daarom 'geclamped'. Dit houdt in dat het videosignaal gedurende
de lijnsync. naar een referentiespanning getrokken wordt. Het niveau
van de sync. ligt dus vast. Het dataniveau gedefinieerd t.o.v. de
sync. dus ook. De clampschakeling heeft behoefte aan een lijnsync.
signaal waarop 'geclamped' kan worden. Dit wordt met een sync-scheider
schakeling gerealiseerd. Het signaal uit de syncscheider dient als
referentie signaal waarop een sync-IC gelocked wordt. Het sync-IC
geeft zowel een 'clamp-puls' af als een composite-sync signaal dat de
TXT-encoder schakeling gebruikt.
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Ruisonderdrukking (LDF)

Er wordt gebruik gemaakt van een cauer filter, het -3dB. punt van het
laagdoorlaat-filter is berekend op 2 MHz.

Specificaties filter: (,J = 1,25 ,A . = 22 dB.,~ = 5% , R = 110 Ohm.s m~n (max

Fig 6.1: Ruisonderdrukking.

Metingen aan het filter tonen aan dat het filter ruwweg aan de speci
ficaties voldoet.

De data slicer

Als data slicer wordt gebruik gemaakt van een snelle comparator
(stijgtijd 20 nsec). Deze comparator vergelijkt het videosignaal met
data, met een in te stellen referentie-niveau. Het referentie-niveau
wordt midden in het dataniveau geplaatst. Hierdoor biedt de comparator
een digitaal signaal met spanningsniveau's 0 en +5 Vaan.
Het datasignaal zoals afgegeven door de comparator is nog niet
geschikt voor verdere verwerking. De flanken van de pulsen zijn niet
stabiel en staan te 'jitteren'. Dit komt door ruis, hierdoor gaan de
datapulsen niet op gelijke afstand door het 'nulniveau' (de
referentiespanning) en varieert de duur van de pulsen. Om dit te
ondervangen wordt een dataklok teruggewonnen waarmee het datasignaal
bemonsterd wordt.

Doordat de comparator zo snel en gevoelig is. bleek deze oak erg
gevoelig voor oscillaties. In de eerste opzet vond ruisfiltering van
het videosignaal plaats voor de clamp-schakeling. Het bleek dat het
schakelen van de comparator teruggekoppeld werd via voeding en/of
emittervolgers. Dit had oscillaties tot resultaat. Zware ontkoppeling
van de voedingslijnen en van de referentiespanning bleken niet afdoen
de te helpen. Uiteindelijk bleek het schakelen nog via het
videosignaal terug te koppelen. Het verwisselen van de clamp
schakeling en het laagdoorlaat-filter bleek de oplossing. De storing
t.g.v. het schakelen van de comparator wordt door het LDF onderdrukt.
Beter is het waarschijnlijk am de comparator op een print met aardvlak
en separate voedingslijnen te monteren. Helaas was daar in het kader
van dit afstudeerwerk geen gelegenheid toe.
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De klokterugwinning

Het frequentiespectrum bevat theoretisch geen component op de frequen
tie van de dataklok . Hetingen met een spectrum-analyser bevestigen
dit niet volledig, de component is echter niet duidelijk genoeg aanwe
zig om uit het signaal gefiltered te kunnen worden. Om de
klokfrequentie in het signaal te kunnen brengen wordt het
(gedigitaliseerde) signaal vertraagd en met de niet vertraagde versie
door een exclusive-or schakeling gestuurd. Hierdoor onstaat een puIs
bij elke flank van het datasignaal. Hierop kan dan een phase-Iocked
loop 'gelocked' worden. het principe van de 'flankdetectie' is in Fig
6.2 gellustreerd.

~ DATA

~L....I ~ ~.IERTRAA6DE DATA

Fig. 6.2: Flank detectie m.b.v. exclusive-or.

De vertraging is zo ingesteld dat de oorspronkelijke dataklok zoveel
mogelijk benaderd wordt. Dit houdt in dat de vertraging een 1/2
databit-tijd IT) moet zijn. In eerste instantie is geprobeerd een
vertraging via bijvoorbeeld een serie inverters te veroorzaken Het
bleek echter dat zes onbelaste inverters nog niet de helft van de
benodigde vertraging veroorzaakten. Een oplossing bood het belasten
van de uitgang van een poort, met een condensator naar aarde Izie Fig
6.31.

~

I I

DATA

l)EF~TRAAGDE DATA
PCII)RT&COHD

Fig 6.3: Vertraging m.b.v. condensator en poort.

De schakelniveau's van de inverters liggen echter niet symmetrisch
t.o.v. de uitgangsspanning. Oit betekende dat een vertraging voor een
negatieve flank niet gelijk was aan de vertraging van een positieve
flank. Dit gaf een niet te accepteren afwijking. Een vertraging met
behulp van een een RC-kring en en comparator (een instelbaar
schakelniveau) bleek weliswaar het onderscheid tussen positieve en
negatieve flanken op te heffen, maar de tijdsconstante van de RC-kring
moest zo groot zijn dat in een bitperiode het signaal na een flank
zijn top niet bereikte. Oat wil zeggen dat als een flank meteen na een
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andere flank volgde de eerste flank een langere vert raging onderging
dan de tweede (zie Fig 6.4).

"1

! 1, ,

1/2 Ut..... ---
REF'[R[NTI [-NIUE.:IIU

TIJD ..

Fig 6.4: Vertraging m.b.v. condensator en comparator.

De oplossing is uiteindelijk gevonden in het gedeeltelijk
'ontmantelen' van een bestaande 'delay-line' (twee spoelen om conden
sator strips gewonden) tot een vertragingslijn met de gewenste
vert raging (190 nsec). Dit blijkt goed te voldoen,

Op dit signaal moet vervolgens een phase-locked-loop gelocked worden
(zie Fig. 6.5) . als fase-comparator wordt een exclusive-or schakeling
gebruikt [9].

HI
VUlt

EXCLUSIVE LOOP- UCO

I

OR FILTER

Fig. 6.5: Phase-locked-loop.

YCt)1

~" I

~~. . V I I I •
, ' , _: -~

_~_ _" -in Q in" 2"
i I

Fig 6.6 :Fasekarakteristiek ex-or.
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Door de fasekarakteristiek van de fasecomparator locked de schakeling

met een faseverschil van 90 0 (zie Fig. 6.61. Dit komt overeen met een
1/4 bittijd. waardoor de teruggewonnen klok niet de optimale fase
heeft om het datasignaal te bemonsteren. Een extra vertraging wordt
met behulp van twee poorten, een potmeter en een condensator naar
aarde veroorzaakt. De positieve en negatieve flanken van het signaal
worden, zoals beschreven, niet evenveel vertraagd. Dit is geen
probleem omdat aIleen op de positieve flank wordt bemonsterd. Op de
negatieve flank worden de besturingssignalen geschakeld, het
tijdsverschil blijkt groot genoeg.
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6.3 Hardware beschriiving van de data-terugwinning
(schema 5,6, zie bijlagel

De aansluiting voor het videosignaal uit de videorecorder is met 75
Ohm afgesloten. Het signaal wordt ontkoppeld en via twee schakelingen
bewerkt. De eerste schakeling is een versterker-schakeling die het
signaal inverteert en met een faktor 5 versterkt. Het signaal uit deze
transistorversterker wordt via een darlington-schakeling (kleine
belastingl aan een clamp-schakeling aangeboden. Deze gesleutelde clamp
is zo opgezet dat gedurende de lijnsync. in het videosignaal een
transistor (8C56081 het niveau op de condensator naar + 5 V trekt.
Hiermee ligt het niveau van de lijnsync. in het videosignaal vast. Om
de puIs te genereren waarmee de clamp gestuurd wordt, wordt een
syncscheider gebruikt. Deze transistor-schakeling ingesteld op de
lijnfrequentie biedt een lijnsync-signaal aan. De pulsen met name
gedurende de rasterterugslag zijn niet even groot. H.b.v. een
transistor-inverter worden hiervan gelijke pulsen gemaakt. Het signaal
wordt gebruikt om een sync-generator IC (IC 101 te synchroniseren. Op
pen 11 van de sync-generator is een clamp-signaal beschikbaar, dit
wordt gebruikt om de clamp te besturen. Het videosignaal wordt van de
clamp via een darlington-schakeling aan het in 6.2 beschreven
laagdoorlaat-filter aangeboden.
Het 'composite-sync' signaal wordt tevens door de teletekst-encoder
gebruikt.

Nadat het signaal het laagdoorlaat-filter gepasseerd is, wordt het aan
een comparator aangeboden (IC30, schema 61. Deze vergelijkt het video
signaal met het referentieniveau. Dit referentieniveau kan doormiddel
van de desbetreffende potmeter worden ingesteld. Correcte instelling
is die waarbij een 10101 pUlsreeks een overeenkomstige datastroom
veroorzaakt waarbij de bittijden voor zowel de '1' als de '0' bits
evenlang is. Dataklokterugwinning geschiedt m.b.v. flankdetectie. Het
datasignaal wordt door een vertragingslijn vertraagd. Het vertraagde

> en het originele signaal worden beiden aan een exclusive-or schakeling
aangeboden (IC31dl. Dit levert een 'flanksignaal' op. Dit signaal
dient als referentie voor de phase-locked-loop. Als fase-comparator

wordt een exclusive-or gebruikt (IC31cl. Als loop-filter is een 2
e
orde

filter genomen met de volgende overdrachtsfunktie [9]:

F(s) = met 7: = R C en -c = R
2

C
112

Beide weerstanden zijn als potmeters in de schakeling opgenomen.
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Het teruggekoppelde systeem kan als voIgt gedimensioneerd worden:

vJt) is de uitgangsspanning van de fasecomparator. 8
e

is het fase

verschil (in radialen) tussen het ingangssignaal en het signaal na het
loop-filter.
De uitgangsspanning van de exclusive-or is OV of +4,6V.

==> Kd= 4,6V/~ rad = 1.46V/rad.

De oscillator (Ie 33) kunnen we beschrijven als een systeem dat een
signaal afgeeft waarvan de frequentie recht evenredig varieert met een
stuurspanning.

w is de centrumfrequentie. in te stellen met de potmeter frequentie,
e

v}t) is het signaal uit het loopfilter.

Uit de data sheets blijkt dat met gebruik van een condensator van
120 pF (zie schema) de frequentie toeneemt met 10 MHz als de ingangs
spanning (v}t)) toeneemt met 3,7 V (het linea ire gebied).

7Daaruit voIgt dat K
O

= 1.7.10 rad/V.

7
Voor de frequentie voIgt dan "bt) = we + 1,7.10 rad/V * v}t)

Voor het systeem geldt [9]:

Het vanggebied is 2 ~ fI
n

Het systeem is in principe zo ingesteld dat de centrum-frequentie op
2.625 MHz ligt. Als vanggebied is 0,2 MHz gekozen en een ~ van 0,7.

Hieruit kan de instelling berekend worden, w = 9.10 5rad/s, ~ «1,
n

-6 -1
l:z= 1,6.10 s .

-5 -1t:1= 2.9.10 s .
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Het kloksignaal uit de oscillator kan vertraagd worden met behulp van
een inverter die belast wordt door een RC-schakeling. De weerstand is
als potmeter fsse-instelling uitgevoerd. Hiermee kan de bemonste-

ringsklok (45°1 vertraagd worden, waardoor optimaal bemonsterd wordt
(midden in de datapulsl. Het datasignaal uit de comparator en de
bemonsteringsklok worden aan de dataverwerkings-schakeling aangeboden.

6.4 Verwerking van de data

Nadat de data zijn teruggewonnen worden deze met een bemonsterings
klok aangeboden. De data worden met deze klok serieel in een
schuifregister geladen. De waarden in het schuifregister worden conti
nu door een comparator vergeleken met een vastgestelde code. De code
wordt binnen een vast te stellen tijdsinterval verwacht. De code komt
overeen met de framing-code (01101 en met twee volgnummerbits. De twee
volgnummerbits worden door een teller geleverd. De teller wordt opge
hoogd na ontvangst van een datalijn. AIleen indien zowel het juiste
volgnummer als de framing code op de juiste plaats in het schuifregis
ter staan geeft een comparator een signaal. Vanaf dit moment worden
databytes ingelezen. De 14 databytes uit een lijn worden in een van de
twee RAM's opgeslagen. De geheugenadressen die gebruikt worden zijn de
volgenden:

databytes - 14

15 - 28

29 - 42

000000 tIm 001101

010000 tIm 011101

100000 tIm 101101

De framing-code/volgnummers/clock-run-in worden dus niet opgeslagen.
Nadat de drie datalijnen uit een 'triplet' zijn ingelezen, wordt een
READ TXT-signaal naar de teletekst-encoder gestuurd, deze verstuurd
vervolgens de data. AIleen indien aIle drie de datalijnen ontvangen
zijn, wordt het READ TXT-signaal verzonden. Indien de drie lijnen niet
onmiddelijk na elkaar en in de juiste volgorde ontvangen worden, wordt
de schakeling gereset. Eventueel reeds ontvangen data, die in het RAM
staan, worden na ontvangst van een nieuw triplet overschreven.

6.5 Hardware beschriiving van de data-verwerking
(schema 7, zie bijlagel

Data wordt serieel in twee schuifregisters geklokt (IC 46,471.
Gedurende de tijd dat het DETECTION PERIOD-signaal hoog is worden zes
bits uit het tweede schuifregister vergeleken met een ingestelde code.
Het DETECTION PERIOD-signaal wordt m.b.v. twee 'one-shots' gegenereerd
(schema 6, IC 361. Met de twee potmeters start detection period en
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end detection period kan het aanvangstijdstip alsmede de tijdsduur van
het signaal worden ingesteld.
De data wordt met de code vergeleken door twee 4-bits comparatoren (IC
43.42). De code (0110NN) bestaat uit de framing-code en uit het ver
wachte volgnummer. Indien gedurende het detection period-interval de
code gedetecteerd wordt (code detected-signaal hoog) staat in het
eerste schuifregister al het eerste databyte. Het hoog worden van het
code detected-signaal set een flip-flop (IC 34b). Dit stelt de decoder
in staat om data van een datalijn in te lezen. Mocht de gedetecteerde
code een volgnummer 00 hebben, en de lijn dus de eerste van een
triplet datalijnen zijn. wordt tevens flip-flop (IC 34a) geset. Dit
stelt de volgnummer teller in staat te tellen. Na de volgende lijnsync
wordt de volgnummer teller (IC 36) opgehoogd. Dit zorgt ervoor dat de
volgende verwachte datalijn een hoger volgnummer heeft.
Nadat flip-flop (IC 34b) geset is wordt het eerste databyte. uit het

eerste schuifregister, in het RAM geplaatst. Een PARALLEL-LOAD-signaal
wordt gegenereerd met behulp van een teller (IC 44). AIleen indien

zowel uitgang 01,02 als 03 laag zijn (IC 40) is het PARALLEL LOAD
signaal laag. Dit geschiedt eens in de acht 8 databitperioden te
beginnen bij de eerste. De teller wordt geklokt op de negatieve da
taklok, waardoor geen dubbelzinnige situaties kunnen onstaan. Uitgang
03 wordt tevens gebruikt om een adresteller op te hogen (IC 45). Ook
deze teller wordt eens in de acht databitperioden opgehoogd. te begin
nen bij de vierde (zie ook een analoge schakeling in de modulator). De
decoder-schakeling wordt gereset doordat 14 databytes zijn ingelezen
(IC 41b).

Doordat het line detected-signaal hoog wordt (line detected laag)
nadat een datalijn is ingelezen. wordt de waarde van adresbit 5 in
flip-flop 38a geklokt. Als A5 op dit moment hoog is. dan is de derde
lijn van een triplet ingelezen en wordt de decoder gereset (IC 40A).
Er wordt een signaal gegeven aan de teletekst-encoder dat data in het
RAM staan. De geheugenbanken worden gewisseld. Een nieuw te ontvangen
datatriplet zal in het andere RAM geschreven worden.
Mocht het detection period interval aflopen (DETECTION PERIOD wordt

laag), en de verwachte datalijn is nog niet ontvangen (line detected
hoog) dan wordt de decoder eveneens gereset (IC38b,40a)

De RAM-schakeling
(schema 8, zie bijlage)

Data-bytes worden opgeslagen in een van de twee geheugenbanken
(RAM's). De geheugenbanken moeten zowel voor de teletekst-encoder als
voor de data-verwerking toegangkelijk zijn. Dit geschiedt door de
adresbussen van beide te multiplexen.
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Afhankelijk van het WRITE RAM A/B-signaal wordt de adresbus van de
data-verwerking met hetzij RAM A, hetzij RAM 8 doorverbonden. Voor de
databus van de teletekst-encoder geldt hetzelfde maar dan vice-versa.
Het multiple~en geschiedt met behulp van IC 49,50,51. Het SWITCH RAH
signaal schakelt een flip-flop IIC 48al die de multiple~er aanstuurt.
De RAM IC's IIC 52,531 hebben een gescheiden data-in en data-uit bus.
De data-in bus is verbonden met de data-verwerking, de data-uit bus is
verbonden met de teletekst-encoder. Multiple~en van een parallel load-

/read/write-signaal geschiedt door een RAM, hetzij met het

PARALLEL-LOAD-signaal van de dataverwerking te verbinden, hetzij laag

te maken. Het mUltiple~en van het PARALLEL-LOAD-signaal geschiedt
m.b.v. IC 45 a,c. Door middel van IC 61 wordt de teletekst-encoder
verbonden met het"schuifregister, dat met het uit te lezen RAM verbon
den is IIC 55,561.
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1 DE TELETEKST-ENCOOER

1.1 Beschriiving van de teletekst-encod.r

De teletekst-encoder schakeling heeft als taak data, opgeslagen in een
van de RAM's, om te zetten naar een standaard C.V.B.S. videosignaal
met teletekst. Hiertoe worden data in de juiste volgorde uit een RAM
gelezen. Aan deze data worden drie bytes met respectievelijk clock
run-in (2 bytes) en framing-code (1 byte) toegevoegd (zie [1]). Deze
bytes worden voorafgaand aan de bytes uit een RAM verstuurd. Gedurende
een lijn verstuurd de teletekst-encoder dus 17 bytes data (3 bytes
toegevoegd, 3*14 databytes uit RAM).

DATA
t-----------l TIMING

REFERENCE

De schakeling wordt gelnitialiseerd door het READ TXT signaal. Dit
signaal wordt m.b.v. een 'one-shot' vertraagd. Dit geeft de moge
lijkheid om d.m.v. instelling van de one-shot, de datatransmissie
t.o.v. de lijnsync. te vertragen (zie Fig. 7.1). Op de vertraagde
flank van het READ TXT signaal. begint de schakeling data uit te lezen
en te verzenden. Als videosignaal wordt het signaal uit de sync
generator gebruikt. deze generator is gesynchroniseerd met het
videosignaal uit de videorecorder en is in amplitude instelbaar.

-04
12 0 _ I {)~.

LINE
TIMING
REFERENCE

Clock. Run·in

I. I I. .1Colour
Bum

f,."..ino
Code

Fig. 7.1: Gespecificeerde tim1ng txt-data t.o.v. lijnsync.

Er wordt niet aan pUlse-shaping gedaan. Voor txt-pulsen is dit weI
gespecificeerd, dit houdt verband met de beperkte bandbreedte van een
televisie-kanaal.
Voor de in de televisie aanwezige txt-decoder blijkt pulse-shaping
niet noodzakelijk te zijn en voldoen 'blokvormige' signalen.
De puIs en kunnen in off-set en amplitude worden ingesteld.

1.2 Hardware beschrijying yan de t.l,t,k,t-.ncod,r
(schema 9, zie bijlage)

De databitrate bij teletext is 6,9315 Mbit/s. De dataklok wordt opge
wekt met een oscillator en een kristal van 13.8750 MHz. M.b.v. een
twee-deler (IC 68B) wordt de vereiste dataklok gegenereerd. Wanneer de
data voor een teletekst-lijn in een van de RAM's geschreven staan,
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wordt het READ TXT-signaal hoog. Dit signaal set een flip-flop (IC
48b) via een 'one-shot' (IC 54a). Door middel van de potmeter
'vertraging' bij de one-shot kan de teletekst-data vertraagd worden
t.o.v. de lijnsync .. zie Fig. 7.1 voor de gespecificeerde timing [1].
Het setten van de flip-flop maakt het reset encoder-signaal hoog.
H.b.v. IC 60,63 wordt, analoog aan de modulator-schakeling, een
-------------PARALLEL LOAD-signaal voor de schuifregisters bij het RAH gegenereerd.
De data uit deze schuifregisters worden op de dataklok serieel in drie
andere schuifregisters geladen. Tijdens de eerste parallel load worden
deze schuifregisters (IC 57,58,59), eenmalig, geladen met de voor
teletekst gespecificeerde clock-run-in (1010101010101010) en framing
code (11100100). Vervolgens geven deze schuifregisters slechts de
teletext data-bytes uit het RAH door. Op deze manier worden vooraf
gaand aan de databytes uit het RAH, eerst drie bytes met boven

beschreven inhoud verzonden. Het load-code-signaal voor deze schuifre
gisters wordt door flip-flop 68a gegenereerd, deze flip-flop wordt
geset nadat het eerste byte parallel geladen is.

De juiste adresbytes worden gegenereerd m.b.v. IC 62,64,65. De OR
schakeling (IC 62c) zorgt ervoor dat de laagste 4 adresbits van 0000
tot 1100 gaan alvorens weer op 0000 gesteld te worden. Dit komt ove
reen met de plaats waarin de databytes zijn opgeslagen (zie de
dataverwerking). H.b.v. IC62 a,b wordt vervolgens gedetecteerd wanneer
het laatste databyte geladen is. Dit set een flip-flop (IC 66A) die
een eind-teller in werking stelt (IC 67). Deze eindteller heeft als
funktie de schuifregisters leeg te laten klokken alvorens de encoder
schakeling te resettten d.m.v. het data verzonden-signaal.

De TTL pulsen die uit de schuifregisters komen (IC 59) worden zolang
het reset encoder-signaal hoog is doorgelaten (IC 60b). De data worden
via een inverter/driver met open-collector en een potmeter in amplitu
de ingesteld (IC 69c). De in amplitude ingestelde data worden
ontkoppeld, en op een met de desbetreffende potmeter in te stellen
offset geplaatst (zie Fig.7.2 en 7.3 voor de teletext-specificaties).
Het datasignaal wordt tezamen met een in amplitude in te stellen
composite-sync signaal (schema 5) aan een c-mos switch aangeboden
(IC27). Deze schakelaar laat hetzij het composite-sync signaal, hetzij

het datasignaal door. Ais schakelsignaal dient het reset encoder
signaal, dat m.b.v. IC26 op 0/+12 V gebracht wordt. In de praktijk
houdt dit in dat wanneer de encoder aktief is, data wordt doorgelaten
en anders het sync-signaal. Het videosignaal met data wordt vervolgens
ontkoppeld en aan een emitter-volger schakeling aangeboden. Het sig
naal kan nu rechtstreeks als C.V.8.S. signaal aan een televisie
ontvanger worden aangeboden.
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8 HEETRESULTATEN

Wanneer het videosignaal met data uit de modulator-schakeling
rechtstreeks aan de demodulator-schakeling wordt aangeboden, levert
dit een foutloos teruggewonnen TXT-pagina op. D.w.z. dat de interne
struktuur van de schakelingen correct is.

Hetingen worden zeer sterk gehinderd door 'jitter' in de lijn- en
raster-synchronisatiepulsen. De lijnsync. in het uiteindelijke video
signaal met teletekst is afkomstig van een sync-generator IC. Dit IC
wordt gesynchroniseerd met het videosignaal van de videorecorder. De
'jitter' in het signaal uit de videorecorder dringt op deze wijze door
tot het videosignaal met teletekst. De teletekst-generator blijkt hier
erg gevoelig voor te zijn. Dit uit zich in eerste instantie in het
wegvallen van blokken van lijnen (bijvoorbeeld de 5 lijnen die per
frame verstuurd worden). Haast lijnen die wegvallen blijkt ook dat er
karakter-fouten al dan niet gegroepeerd optreden. De 'jitter' onstaat
waarschijnlijk door het uitrekken van de videoband. door het haperen
van het bandtransport maar vooral door de overname van de 2 koppen.
Hadat een kop een raster gelezen heeft wordt het volgende raster door
de andere kop gelezen. De rasters staan schuin op de videoband (zie
Hfst. 3). Het overnemen van het lezen door de ene kop van de andere
kop blijkt niet zonder 'jitter'-verschijnselen te geschieden. Dit
blijkt doordat op de videorecorder dit enigzins belnvloed kan worden
m.b.v. een 'tracking'-potmeter.
Een verandering van de 'tracking'-instelling blijkt duidelijk van
invloed op het door de televisie weergegeven teletekstbeeld.
Haast het feit dat teletekstdata niet en/of verkeerd zichtbaar worden,
staat het teletekstbeeld niet stil, de teletekst-karakter-generator
synchroniseert niet goed.

Voor de demodulator-schakeling levert de 'jitter' geen problemen op.
De data worden gedetekteerd, bewerkt en als teletekstdata verzonden.
AIleen het zichtbaar maken van het resultaat levert problemen op.

Het probleem kan relatief simpel ondervangen worden. Voor het video
signaal met teletekst dienen de synchronisatiepuisen gegenereerd te
worden onafhankelijk van het videosignaal uit de videorecorder. Dit is
geen principieel probleem, maar mede door de structuur van de demodu
lator kon dit niet meer gerealiseerd worden. Ingelezen data moeten met
de gerealiseerde beperkte geheugenruimte binnen 3 lijnen weer als TXT
data uitgelezen zijn. Dan worden namelijk weer nieuwe data aangeleverd
aan het desbetreffende RAM. Omdat de televisie slechts gedurende 16
lijnen per raster TXT-data zichtbaar kan maken, moet het videosignaal
met teletekst binnen 1 lijn gesynchroniseerd zijn met het videosignaal
uit de videorecorder. Een groter geheugen zou dit probleem ondervan
gen.
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Als de data uit een raster kunnen worden opgeslagen kunnen de data met
een nieuw te genereren (jitter-vrijl videosignaal worden uitgelezen.
Dit videosignaal hoeft dan slechts qua aantal lijnen per seconde
gesynchroniseerd te worden met het videosignaal uit de videorecorder.
Hierdoor dringt de 'jitter' in de raster- en lijn-synchronsatiepulsen
niet in het videosignaal met teletekst door. Het geheugen zal kleiner
behoeven te zijn als aangepaste teletekst-decoders op de markt
verschijnen. Deze teletekst-encoders zouden gedurende alle lijnen
teletekstdata moeten kunnen ontvangen, met uitzondering van de raster
terugslag. Gedurende de raster-terugslag kan een videosignaal namelijk
geen teletekst-data bevatten. Het geheugen hoeft dan slechts die data
te kunnen opslaan die gedurende een raster-terugslagtijd worden aange
boden. Alleen dan zouden aangeboden data niet gelijk weer verstuurd
kunnen worden.

Het is tevens mogelijk een 'time base corrector' te construeren. Deze
schakeling dient de jitter van het videosignaal uit de videorecorder
te verwijderen. De schakeling is echter erg complex en kostbaar.
Hoch het grotere geheugen. noch de 'time base corrector' waren tijdens
deze afstudeerperiode te realiseren. Het 'jitter-'probleem is echter
op te lossen, en is niet direkt gerelateerd aan de originele
probleemstelling.

De consequentie is wel dat een nauwkeurige foutenkans bepaling
vooralsnog niet mogelijk is.

Hetingen z~Jn verricht waarbij de amplitude van de datapulsen werd
gevarieerd tussen O,06V en O,5V (Vttl. Als videorecorder werd de

VR6711 gebruikt.

Het systeem blijkt betrouwbaar totdat de amplitude van de pulsen
beneden een bepaalde drempel komt (V

tt
< O,16VI. Beneden deze drempel

verslechtert de prestatie zeer snel. De prestatie verslechtert zo
snel dat de fouten niet veroorzaakt worden door Gausse-ruis tijdens
bemonsteringsmomenten. Althans niet door de Gausse-ruis zoals die in
het model van het videorecorderkanaal is opgenomen. Andere onderdelen
in het systeem blijken het bij een V

tt
< O.16V te begeven.

Een stuk foutendetektie geschiedt reeds in de demodulator, alleen
indien de framingcode en de volgnummers van drie datalijnen correct
ontvangen worden vindt uitzending van een teletekstlijn plaats. Dit is
er mede verantwoordelijk voor dat er in plaats van TXT-karakters. hele
TXT-datalijnen wegvallen. De TXT-decoder detecteerd tevens pari
teitsfouten. data van bytes met pariteitsfouten worden niet zichtbaar
gemaakt.
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In de demodulator-schakeling is het waarschijnlijk de klok
terugwinning die problemen oplevert. De 'jitter' in de data-flanken
wordt steeds groter bij gelijk blijvende ruis en kleinere datapuls
amplituden.

lets wat bij de kleinere signaalsterkten een rol gaat spelen is het
fasegedrag van de schakeling.
Bij de berekeningen in Hfst. 4 is uitgegaan van optimale detectie. Dit
houdt onder andere in dat er van wordt uitgegaan dat de fase van de
frequentiecomponenten in het te bemonsteren signaal zo is. dat op het
bemonsteringstijdstip iedere frequentiecomponent een top heeft. Een
puIs is dan tevens symmetrisch in het tijdsdomein t.o.v. het bemonste
ringstijdstip.
Ais bekend is welke faseverschuiving wordt veroorzaakt door de video
recorder en door de decoder-schakeling (Cauer-filtersl. kan hiermee
bij de instelling van de fase van de data puIs rekening worden
gehouden. De fase wordt dan zo ingesteld dat na ontvangst een puIs met
de boven beschreven ideale fase-eigenschappen onstaat. Een dergelijke
egalisatie kan ook na de ontvangst c.q. voor de bemonstering geschie
den.

Fase-egalisatie vindt in de gerealiseerde schakeling niet plaats.
Hiertoe zouden het videorecorder-kanaal en de Cauer-filters op fase
distorsie moeten worden doorgemeten. Hetingen aan een videorecorder
zouden zo goed als zeker niet representatief zijn voor aIle VHS
videorecorders. Vooral bij de hogere frequenties blijken deze zeer
sterk uit een te lopeno

De metingen toonden aan dat, met een correcte instelling van met name
de demodulator, een zo goed als foutloze data-overdracht/opslag moge
lijk is. De datapuls-amplitude (Vttl dient dan groter dan 0,16 V te

zijn.

Omdat de foutenkans duidelijk niet in eerste instantie door signaal
energie vs. gaussische ruis bepaald wordt heeft een direkte
vergelijking met de berekende waarden uit Hfst. 4 geen zin.
Vooral omdat niet duidelijk is ten gevolge waarvan een zichtbare fout
ontstaan is (met name door de teletekst-generatorl.
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9 CONClUSIE

Opname van teletekst op een VHS-videorecorder is real-time niet moge
lijk. Opname van teletekst zal met een lagere bitrate moeten
geschieden.

Aangezien opname met 7 Hbits/s niet mogelijk is, Z1Jn er twee mogelij
ke oplossingen voor de data-overdracht bij picturetext. De eerste
mogelijkheid is de data als teletekst te verzenden. Data van een
videolijn moet dan over meerdere videolijnen verspreidt worden opgeno
men. De andere mogelijkheid is het introduceren van een nieuwe
standaard voor data-transmissie. Het voordeel hiervan is het op maat
kunnen maken van de standaard voor picturetext. Het nadeel hiervan is
het moeten vastleggen van een nieuwe standaard. Hiervoor moeten onder
handelingen gevoerd worden. componenten worden ontwikkeld,
zendapparatuur worden geplaatst etc.

Geen onderzoek is verricht naar de gevolgen van drop-outs.
Afhankelijk van de aard van de data is het wellicht noodzakelijk dat
er een zekere mate van beveiliging plaats vindt (fouten-corrigerende
codes). Dit verhoogt het feitelijk aantal bits dat op de videoband
moet worden opgenomen. Hiermee moet bij de bepaling van de transmis
siestandaard rekening worden gehouden. Omdat drop-outs vaak relatief
lang duren (bijvoorbeeld een lijntijd) zal er een 'zware' beveiliging
noodzakelijk zijn. Een verhoging van de databitrate met 20 I is in dat
opzicht zeker niet ondenkbaar. Dit hangt onder andere af van de mate
van beveiliging die gewenst is.

Berekend is dat opname van teletekst ca. 7 Hbit/s op een VHS
videorecorder niet mogelijk is. Volgens de berekeningen is opname van
data met ca. 3.5 Hbit/s weI mogelijk. Er is een modulator/demodulator
gerealiseerd gebaseerd op een bitrate van 2.625 Hbit/s. Hetingen
hieraan, met een VR6711 videorecoder. tonen aan dat uitsturing van de
amplitude (V

tt
) tot ca. 0,4 V mogelijk is. Reeds bij 0,16 V wordt een

te accepteren foutenkans gerealiseerd. De indruk dat opname van signa
len met ca. 3,5 Hbit/s mogelijk is. wordt hierdoor bevestigd. Er moet
rekening gehouden worden met het feit dat de metingen aan een speci
fieke videorecorder zijn uitgevoerd. Dit houdt in dat meetresultaten
met andere VHS-videorecorders anders zouden kunnen uitvallen.
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lABEL 1
DE VOOR VHS GESPECIFICEERDE
DYNAHISCHE PRE-EHFASE

~ 50 KHz 100 KHz 200 KHz 500 KHz 1 HHz 2 MHz 3 MHz

0 dB 0 ,!. 0,4 0, 1,!.0 , 5 0.4,!.1,5 1.0,!.1,5 2,0,!.1,5 2,0,!.2,0 1,0,!.2,0

-6 dB 0 ,!. 0,4 0, 1,!.0 , 5 0,7,!.1,5 2, 0,!.1 ,5 2,5,!.1,5 2,5,!.2,0 2,0,!.2,0

-10 dB 0 ,!. 0,4 0,2,!.0,5 1 , 2,!.1 , 5 2,5,!.1,5 4,5,!.1,5 4,5,!.2,0 3,0,!.2,0

-14 dB 0 ,!. 0,4 0,3,!.0,5 1,7,!.1,5 4,5,!.1,5 5, 5,!.1 ,5 5,5,!.2,0 3,5,!.2,0

-20 dB 0 ,!. 0,4 0,8,!.0,5 3,0,!.1,5 6,0,!.1,5 7,0,!.1,5 6,5,!.2,0 4,5,!.2,0

FREQUENTIE -----)

Waarden tabel in dB.
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GRAFIEK 1

HETINGEN AAN HET CHROHINANTIEKANAAL
VAN DIVERSE VHS-VIDEORECOROERS
Amplitude-overdracht als funktie
van de frequentie .
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DE VOOR VHS GESPECIFICEERDE
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HETINGEN AAN DE VR6711
IVuitl VS. IVinl
Testsignaal is sinus van 2 MHz.
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