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SAMENVATTING

Bij de uitzendingen van de omroepsatellieten zal gebruik
worden gemaakt van de nieuwe televisiestandaard D2-MACI
packet. In deze standaard wordt gebruik gemaakt van tijd
stapeling in plaats van frequentiestapeling. Het geluids
signaal en de data worden als een duobinair signaal ver
zonden. Ook de synchronisatie gebeurt geheel digitaal
door middel van enkele datawoorden. Kleur- en helder
heidsinformatie worden in de tijd gecomprimeerd en als
analoge signalen in twee tijdsleuven geplaatst. Dez~

nieuwe standaard is een voor kabelsystemen aangepaste
versie uit een reeks van voorstellen voor een nieuwe
moderne TV-standaard.

Om vertrouwd te raken met deze nieuwe standaard is een
laboratoriummodel ontworpen. Dit model bestaat uit twee
delen: een zender (of generator) die een signaal opwekt
dat veel lijkt op een D2-MAC signaal, en een ontvanger
die het signaal weer decodeert. Ontworpen zijn een duobi
naire encoder en bijbehorende decoder, een tijdcompres
sie-schakeling en expansie-schakeling, een pre-emphase en
de-emphase-netwerk, een FM-modulator en demodulator en
het bijbehorende middenfrequentfilter.

Er zijn verscheidene metingen aan de gerealiseerde scha
kelingen gedaan, waaruit men een aantal conclusies kan
trekken omtrent de kwaliteit van de schakelingen. De
meeste schakelingen werken zeer goed, aileen de band
breedte van de gerealiseerde tijdcompressie- en expansie
schakelingen viel wat tegen. In de toekomst, als dit pro
jekt wat verder is, zal pas echt blijken wat de grote
voordelen van deze nieuwe standaard zijn. Voor het zover
is zullen nog enkele belangrijke circuits ontworpen mee
ten werden, zoals bijveorbeeld een klekterugwinningscir
cuit veor de ontvanger en een schakeling die PAL-beeld
signalen, ef neg beter, RGB-signalen kan emzetten in
D2-MAC kleur- en helderheidssignalen.
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HOOFDSTUK 1. INLEIDING

Sinds de eerste televisietoestellen in ons land in
gebruik werden genomen is er veel veranderd aan 'de tele
visie'. Deze veranderingen zijn niet aIleen het gevolg
van een vervanging van oude technieken door nieuwe, zoals
bijv. de vervanging van buizen door transistoren en later
door IC·s. Ook is de oorspronkelijke televisiestandaard
diverse keren aangepast. Voorbeelden hiervan zijn de in
voering van bijvoorbeeld kleurentelevisie, stereo geluid
en teletext. De oUde standaard (in Nederland: PAL) werd
steeds uitgebreid.

Bij uitzendingen met de omroepsatellieten zal men echter
weI een nieuwe standaard gaan gebruiken: het zgn. D2-MACI
packet systeem. Na jarenlange discussies is deze stan
daard uiteindelijk door de EBU (European Broadcasting
Union) aanvaard. Het is echter (nog) geen wereldstan
daard, omdat zowel 3apan als de Verenigde Staten eigen
systemen hebben ontwikkeld.

Deze nieuwe standaard sluit aan op de huidige stand van
de techniek, maar laat ook mogelijkheden open voor uit
breidingen en verbeteringen in de toekomst. Natuurlijk
zal een groot deel met digitale technieken worden gerea
liseerd, maar nog niet alles. De beeldinformatie wordt
namelijk nog analoog overgedragen en het geluid digitaal.
De beeld- en geluidsinformatie wordt echter niet meer met
behulp van frequentiestapeling samengevoegd. Dit zal nu
gebeuren met behulp van tijdstapeling (Time Division Mul
tiplex, TDM).

Om met deze (en andere) veranderingen vertrouwd te raken,
is het noodzakelijk metingen te verrichten. De standaard
wordt echter nog niet voor TV-omroep gebruikt, dus zullen
deze metingen moeten worden verricht aan een laborato
riummodel. Dit model moet aan de volgende eisen voldoen:

- het moet een D2-MAC/packet basisbandsignaal samenstel
len en dit met een FM-modulator op een middenfrequentie
van bijvoorbeeld 70MHz moduleren,

- het moet de bijbehorende demodulatie- en demultiplex
schakelingen bevatten, en

- tevens moeten de pre-emphase- en de-emphase-netwerken
ingebouwd zijn.

Aan dit model kan men dan metingen
bijv. een meting van de invloed van de
ters op de transmissiebandbreedte en
signalen.

verrichten, zoals
modulatie-parame

kwaliteit van de

Het gerealiseerde model werkt om praktische redenen
geheel volgens de D2-MAC standaard. Eerst wordt
standaard beschreven en daarna zal worden besproken

niet
deze

wat
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de voornaamste verschillen zijn met hetgeen gerealiseerd
is. Vervolgens wordt aan de hand van een blokschema de
opbouw van het model toegelicht en daarna worden de
metingen aan de afzonderlijke schakelingen en aan het
totale model besproken.
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HOOFDSTUK 2, HET D2-MAC/PACKET SYSTEEM

2.1 DE STANDAARD [1]

Voor het uitzenden van televisiesignalen via een satel
liet moet men een aantal veranderingen in de huidige te
levisiestandaarden aanbrengen. Omdat het satellietvermo
gen beperkt is moet men gebruik maken van frequentie-mo
dulatie in plaats van VSB-modulatie (vestigial-sideband),
Een nadeel hiervan is dat de benodigde bandbreedte per
televisiekanaal veel groter is. Men kan echter wei ge
deeltelijke overlapping van kanalen toestaan, omdat kana
len met een oneven nummer rechtsdraaiend gepolariseerd
uitgezonden worden en kanalen met een even nummer links
draaiend; z ie fig. 2.1.

i
kanalen

2 3

1S.1811Hz 1S.1811Hz 1S.1811Hz

LINKSDRftftlENDE
POLftRISftTIE

2711Hz

27 ttHz 27 ttHz

RECHTSDRftftIEIiDE
POLftRISftTIE

Figuur 2.1: Kanalen in de 12GHz band.

Een Ander gevolg van het toepassen van frequentie-modula
tie is dat men geen gebruik kan maken van de gewone PAL
signalen, omdat de ruisdichtheid in de basisband toeneemt
met de frequentie [2]. Hierdoor zou de invloed van de
ruis op het kleursignaal veel groter worden dan op het
helderheidssignaal; zie fig. 2.2.

Amplitude

Frequency4.4 MHz

Luminance Chrominance

-------S;<; Noise (FM)

"" '~
L.

o
Figuur 2.2: PAL-signaal en een FM-ruisspectrum [3].

Men heeft daarom een nieuwe methode ontwikkeld om beeld
en geluidsinformatie over te dragen: het zgn. 'Multi
plexed Analog Components' systeem of kortweg het MAC-sys-
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teem. Deze term slaat aileen op de manier waarop de
beeldinformatie wordt overgezonden. Om enigszins bij de
Dude PAL- en SECAM-systemen aan te sluiten heeft men
vastgehouden aan 62~ lijnen per beeld en 64 ~sec per
lijn. Bij het MAC-systeem wordt in de basisband echter
geen frequentiestapeling, maar tijdstapeling ('time-divi
sion multiplex', TDM) toegepast. Elke rasterlijn, van 64
~sec, is opgedeeld in 3 sleuvenJ zie fig. 2.3. Sleuf 1
dient voor data en geluidsinformatie, sleuf 2 voor de
kleursignalen (chrominantie) en sleuf 3 voor het helder
heidssignaal (luminantie).

1 2 3
DftTft CHRO"IR. LU"IRftRTIE

8 29

Figuur 2.3: Indeling van het D2-MAC/packet signaal.

De geluidsinformatie en de data worden als een duobinair
signaal overgedragen en de beide beeldsignalen worden
analoog, maar in de tijd gecomprimeerd verzonden.

Het helderheidssignaal wordt bemonsterd met een frequen
tie van 13,~ MHz en de kleursignalen met 6,7~ MHz, in
aansluiting op de digitale studiostandaard (CCIR Rec.
601). Daarna worden ze tijdgecomprimeerd met een factor
1,~ respectievelijk 3. De klokfrequentie waarmee de sig
nalen worden uitgelezen is dus:

Het duobinaire signaal, dat bestaat uit data en geluids
informatie, wordt met de halve klokfrequentie verzonden,
dus met 10,12~ Mbit/sec. Daar komt de prefix 'D2' van
'D2-MAC/packet' vandaan; 'D' staat voor duobinair en '2'
komt van 2 klokcycles per bit. De postfix 'packet' heeft
te maken met de manier waarop de data getransporteerd
worden, namelijk in pakketten.

Het digitale signaal wordt slechts met de halve klokfre
quentie verzonden, omdat Anders de bandbreedte van het
signaal te groot wordt. Bij C-MAC, ._n van de voorgangers
van D2-MAC, is de bandbreedte van het basisbandsignaal
veel groter (ruim 10 MHz), waardoor niet zoveel TV-kana
len over de bandbeperkte kabelsystemen kunnen worden
doorgegeven. Bij D2-MAC is de bandbreedte teruggebracht
tot circa 8,~ MHz, zodat dus meer kanalen kunnen worden
doorgegeven via de kabel. Het nadeel van de keuze voor
D2-MAC ten opzichte van C-MAC is dat men maximaal
'slechts' 4 geluidskanalen heeft en niet 8 zoals bij
C-MAC [6].



- 6 -

Het D2-MAC basisband signaal is te zien in fig. 2.4.

l.U"llIftliCE
SI611ftL

8.5 U

8.5 U
COLOUR

DIFFEREIICE
SI611ftL

6ELUID
Ell

DftTft

. -:1------1'
······

8.4U

J.286
1294

Figuur 2.4: D2-MAC/packet basisband signaal.

De databurst bevat 10~ bits, waarvan de eerste 6 bits
dienen voor de lijnsynchronisatie. Er zijn 2 verschillen
de lijnsynchronisatie woorden (LSW's):

WI. = 001011
Wz = 110100

Bij elke nieuwe lijn wordt een ander
uitzondering van de laatste 4 lijnen.
hebben hetzelfde LSW als lijn 621 en
lijnen hebben het andere LSW.

LSW gebruikt, met
Lijn 62~ en 624
de tussenliggende

Na de databurst voIgt een 'clamp'-periode van
cycles. Gedurende deze periode is het signaal 0
komt het tijdgecomprimeerde kleursignaal en het
comprimeerde helderheidssignaal.

1~ klok
V. Daarna

tij dge-

De frame-synchronisatie kan op twee manieren gebeuren.
Men kan de LSW's tellen en detecteren wanneer de sequen
tie van LSW's verandert door twee keer hetzelfde LSW in
de laatste 4 lijnen. Een andere methode voor frame-syn
chronisatie is door het zgn. 'frame sync word' te detec
teren. Dit woord van 64 bits bevindt zich in lijn 62~, in
de databurst, en wordt nog voorafgegaan door 32 'clock
run-in' bits:

clock run-in
~~ ~~ ~~ ~~

frame sync word (hexadecimaal)
6~ AE F3 1~ 3F 41 C2 46

Zoals al eerder is opgemerkt worden de geluidsinformatie
en data overgezonden in pakketten. Een pakket bestaat uit
7~1 bits en er zijn in het totaal 82 pakketten per beeld,
zie fig. 2.~.

Elk pakket bevat een adresveld van 10 bits, een zgn. con
tinuiteitsindex van 2 bits, 11 bits voor foutendetectie,
en 728 bits (of weI 91 bytes) informatie. In elk frame
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zijn dus 728 x 81 = ~8968 bits beschikbaar. De netto bit
snelheid is nu 1,47 Mbit/sec.

1.29.. CYCLE NO.288 282.,2 .,..

LINE SYNC WORDr-
- STftRT OF" F"IRST PftCKET "'

UISION
SOUND ftND DftTA SI8NftL

99 BITS

;

/END PACKET NO.82
L..tI SPARE 95 BITS -SPftRE 6., BITS I CLft"P MRKER 32 BIT REF". ~SI6N.

CLOCK RUN-IN I F"RAttE SYNC WORD I -
r

LINE 1.
LINE 2

LINE 623
LINE 62..
LINE 625

2 81.8

Figuur 2.~: De pakketstructuur.

Lijn 62~ is helemaal gevuld met data; naast het frame
synchronisatie woord bevat deze lijn ook nog andere in
formatie zoals bijvoorbeeld de tijd en de datum en
diverse identificatie woorden. Deze identificatie woorden
zijn voor een groot aantal verschillende zaken, zoals
bijvoorbeeld om aan te geven of het signaal 'gescrambled'
is, of om aan te geven van welk satellietkanaal het sig
naal afkomstig is, enz. In fig. 2.~ is verder nog te zien
dat in de lijnen 623 en 624 nog bits vrij zijn voor data
transmissie.

Daar de werkelijke beeldinformatie zich aIleen bevindt
in de lijnen 20 tot en met 310 en 332 tot en met 622, kan
men in de overige lijnen deze sleuven (sleuf 2 en 3, zie
fig. 2.3) voor andere doeleinden gebruiken. De lijnen 1,
311, 312, 313 en 623 zijn gereserveerd voor testsignalen.
De lijnen 624 en 62~ worden ook al gebruikt (zie fig.
2.5), maar de overige lijnen kan men dus gebruiken voor
zaken als teletext en dergelijke (bijvoorbeeld in ver
schillende talen).

Men heeft in de MAC-standaard zelfs al voorzieningen aan
gebracht om het signaal te scramblen (versleutelen). Het
digitale datasignaal kan men eenvoudig met een pseudo
random reeks coderen. Het beeld kan op twee ver
schillende manieren versleuteld worden. Men kan de tijd
sleuven van het beeld (nr.2 en 3) in 2 delen opsplitsen
en het tweede deel voor het eerste deel uitzenden (zie
fig. 2.6B). Ook kan men beide sleuven door elkaar mengen,
bijvoorbeeld eerst een stukje chrominantie-informatie
(uit sleuf 1) dan het luminantie-signaal (sleuf 3) en dan
de rest van de chrominantie-informatie (zie fig. 2.6C)
[73.
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Figuur 2.6: Methoden om het MAC-signaal te versleutelen.

Ook is in de specificatie van het MAC-systeem rekening
gehouden met de uitbreiding tot een zgn. high-definition
TV-systeemJ een systeem met verbeterde beeldkwaliteit.
Een dergelijk systeem werd voor het eerst voorgesteld in
1983 door PHILIPS. Dit systeem, E-MAC (E z extended),
heeft in het basisbandsignaal een niet gecomprimeerd
luminantie-signaal (met een bandbreedte van 8 MHz) en
twee chrominanitie-signalen die met een faktor 4 zijn ge
comprimeerd (zie fig. 2.7). Er worden 480 lijnen luminan
tie-informatie verzonden en door middel van een beeld
geheugen verhoogt men het aantal beeldlijnen nog eens
naar 960 lijnen.

25

5

65
2:1 L I.JIIEII

64)15

si gnaal [8].

0
u I U I u I U

8

DATA LUHIIiAIiTIE

5
U I U I u I U

6

8 18)15

Figuur 2.7: Indeling van het E-MAC

2.2 DE IMPLEMENTATIE

Bij de realisatie van het model bleek dat het niet raad
zaam was om de D2-MAC standaard te implementeren in de
vorm zoals hiervoor beschreven is. De belangrijkste reden
om de standaard niet precies aan te houden is eigenlijk
al in de inleiding gegeven. Het is immers niet de bedoe
ling dat er een ontvanger gerealiseerd wordt of iets
dergelijks, maar dat er een modelopstelling wordt gemaakt
waaraan metingen kunnen worden verricht. Om deze metingen
te vereenvoudigen en om de schakelingen niet te complex
te maken is op een aantal plaatsen van de standaard af-
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geweken. Er is echter "el op gelet dat deze afwijkingen
geen invloed hebben op de resultaten van de te verrichten
metingen.

Het duobinaire datasignaal is gerealiseerd volgens de
standaard, tenminste voor zover het niet over de inhoud
van de data gaat. D. pakk.tstructuur is namelijk niet
aangehoud.n, .n ook zull.n .r g••n lijnsynchronisatie
woord.n geg.n.reerd word.n. V.rd.r is het zo dat elke
lijn (.lke p.riod. van 64 ~s.c) pr.ci.s h.tz.lfd. is op
gebou"d. Er is dus ook g.en fram.-synchronisati. en d.r
gelijk•• D. synchronisatie zal r.chtstr.eks van d. zend.r
naar d. ontvang.r doorg.koppeld word.n.

De indeling van de sl.uven voor de beeldinformati. is ook
gewijzigd. In principe is ~~n sl.uf voldoende voor dit
model, daarom is sleuf 3 langer gemaakt en sleuf 2 w.g
gelaten. Gebruikt men namelijk maar .~n van de twee sl.u
ven, dan heeft men een kanaal dat slechts gedurende S2
~sec een signaal doorgeeft. De resterende 12 ~s.c wordt
normaal gebruikt voor de zogenaamde lijnterugslag. Om nu
een kanaal te realiseren dat continu signalen doorgeeft,
is sleuf 3 (de luminantie sleuf) uitgebreid, zodat 64
~sec per lijn voor het niet-gecomprimeerde analoge sig
naal wordt gebruikt. De frequentie waarmee het video
signaal gesampled wordt is 13,S MHz. De lijntijd is 64
~sec, dus het aantal samples dat bij continue sampling in
64 ~sec wordt genomen is:

13,S.10
6 * 64.10-

6 = 864

Sleuf 3 loopt dus nu van cycle 424 tot 1288. Sleuf 2
dWijnt hel.maal en de 'clamp'-periode is uitgebreid
het begin van de laatste sleuf; zie fig. 2.8.

~ 2
DATA claMP 'LU"INANTIE'

au

ver
tot

8

Figuur 2.8: Indeling van h.t D2-MAC/packet signaal
zoals h.t g.r.alis.erd is.

Het model heeft dus tw.e kanal.n. Er
"aarov.r lOS bits p.r 64 ~s.c kunn.n
of we 1 ruim 3 Mbit/sec. V.rd.r is .r
met .en bandbr••dte van ongev.er 5,5

is ••n datakanaal
word.n ov.rgezonden,
.en analoog kanaal
MHz.
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HOOFDSTUK 3. OPBOUW VAN HET LABORATORIUMMODEL

Het model bestaat uit een 'zender' (of generator) en een
'ontvanger'. De zender zorgt in eerste instantie voor het
multiplexen van het datakanaal en het analoge beeldka
naal. Dit samengestelde signaal, het basisbandsignaal,
Mordt dan in een pre-emphase-netMerk gestuurd en vervol
gens FM-gemoduleerd; zie fig. 3.1. De zender heeft dus 2
ingangen, te Meten een digitale en een analoge. Er is in
principe maar ~~n uitgang, namelijk de FM-uitgang, maar
ook een gedeelte van de besturingssignalen Morden naar
buiten uitgevoerd.

DATA
IN

ANALOOG
IN

DUOBINAIRE 1--+----,
CODERING

TIJD
COMPRESSIE

BESTLIRINGS
SCHAKELING

FM- M
MODULATOR UIT

Figuur 3.1: Blokschema 'zender'.

De besturingsschakeling zorgt voor de benodigde kloksig
nalen en voor de besturingssignalen voor het multiplexen.

In de ontvanger gebeuren precies de tegenovergestelde
bewerkingen van die in de zender, maar er worden geen
aparte kloksignalen gegenereerd; zie fig. 3.2.

FM
IN

BDF FM
DEMODULATOR

DE
EMPHASE

LDF EXPANSIE
~--.... ANALOOG

UIT

DATA
UIT

Figuur 3.2: Blokschema 'ontvanger'.

Hierna zullen de verschillende de.lschakelingen van de
zender en de ontvanger besproken worden. Er wordt steeds
eerst een schakeling van de zender uitgewerkt en meteen
daarna de bijbehorende schakeling van de ontvanger.
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3.1 BESTURINGSSCHAKELING

Deze schakeling is de centrale besturingseenheid van de
zender (en de ontvanger). Daarnaast zorgt het voor de ge
Henste kloksignalen: 20,2~ MHz en 13,~ MHz voor de com
pressie- en expansie-schakelingen en 10,12~ MHz voor de
duobinaire encoder en decoder. Verder zorgt deze scha
keling voor de diverse besturingssignalen, met name voor
het tijdmultiplexen.

Voor de opHekking van aile geHenste kloksignalen Hordt
uitgegaan van een klokgenerator van 40,~ MHz. Dit signaal
van de generator Hordt gedeeld door 3, zodat een signaal
van 13,~ MHz ontstaat en door 2, zodat een signaal van
20,2~ MHz ontstaat. Dit laatste kloksignaal Hordt nog
eens gedeeld door 2, zodat het 10,12~ MHz kloksignaal
ontstaat. De realisatie van deze klokschakeling is te
zien in fig. 3.3.

74574

T4S~~2

f-=-oO ~8. ~25"'Z

'------'t-oO ~ 3 • 5 ,,"Z
48. ~,,"z

OUT

8,2pF"

745124

CEXT

ueo
RMG

2x28k

1..--------0 28. 25 ...z

Figuur 3.3: De klokschakeling.

Met het signaal van 10,12~ MHz Hordt een 10 bits teller
aangestuurd, die zichzelf reset na 648 klokpulsen. Dit
komt dus overeen met 1296 samples met een klokfrequentie
van 20,2~ MHz (zie fig. 2.4); ofHe 1 precies 64 ~sec, de
tijd van een beeldlijn. In hoofdstuk 2 is beschreven hoe
de sleuven in het laboratoriummodel zijn ingedeeld, name
lijk sleuf 1 van samplenummer 0 tim 208, de clamp-periode
van 208 tim 424 en sleuf 2 van 424 tim 1288. Later, bij
de behandeling van de tijdcompressie- en expansie-schake
lingen, zal blijken dat er naast deze tijdstippen ook nog
een signaal bij samplenummer 378 moet Horden gemaakt.
Deze signalen zijn eenvoudig met Hat AND-poor ten uit de
tellerstand gemaakt (zi. fig. 3.4), maar men zou dat ook
iets compacter kunner realiseren met een PLA (Program
mable Logic Array). Deze PLA moet dan natuurlijk Hel sig
nalen van 10 MHz kunnen verHerken. Met de opgeHekte
.ignalen Horden SET-RESET-flipflops aangestuurd, zodat
men 3 signalen krijgt; elk met een periodetijd van 64
psec. Deze signalen staan uitgetekend in fig. 3.~.
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Figuur 3.4: De b.sturingsschak.ling.

I I I DATA
8 288 1.298

I l SCHUIF
8 378 1288

I l UIDEO
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Figuur 3.~: D. b••turing•• ignal.n.

H.t .ignaal SCHUIF i. voor d. tijdcompr••• i.-.chak.ling
.n wordt lat.r b••prok.n. Mi ••chi.n zou ••n nog ••n .ig
naal voor de clamp-p.riod. v.rwacht.n~ maar dat kan •• t
••n NOR-poort uit d•• ignal.n DATA .n VIDEO g.maakt wor
d.n. De gerealiseerde multipl.x.r h.eft dit .ignaal
echter ni.t nodig en daarom i. het du. ook ni.t g.maakt.

De besturingsschakeling in de ontvanger i. nageno.g
z.lfde. Er wordt in de ontvanger echt.r geen 40~~
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kloksignaal opgewekt. Dit signaal wordt van de zender
naar de ontvanger doorverbonden. Ook het signaal om de 10
bits teller te reset ten wordt aan de teller van de ont
vanger aangesloten, maar weI vertraagd. De vertragings
tijd wordt bepaald door de vertraging van de FM-modula
tor, het IF-filter en de FM-demodulator. Deze vertra
gingsschakeling voor het RESET-signaal is gerealiseerd
met een monostabiele multivibrator en een D-flipflop, zie
fig. 3.6.

RESET~-.1
(1294) Lr

'------

RESET
(on1:v.)

Figuur 3.6: Vertragingsschakeling voor RESET-signaal.

3.2 DUOBINAIRE ENCODER

In de specificaties van het D2-MAC systeem van de EBU [1]

staat een blokschem~ voor de duobinaire codering; zie
fig. 3.7. Dit is echter een ideale voorstelling van een
duobinaire encoder waar gebruik wordt gemaakt van delta
pulsen en een ideaal laagdoorlaatfilter. Beide zijn niet
realiseerbaar, dus moet naar een andere oplossing gezocht
worden. Men zou de bits kunnen realiseren als pulsen met
een breedte van de volle bittijd, maar dan moet men extra
maatregelen nemen om de intersymboolinterferentie (lSI)
zo klein mogelijk te houden. Men zou dan namelijke een
zendfilter moeten maken met zogenaamde sin(x)/x-compensa
tie. Gebruikt men zgn. 'return-to-zero' pulsen met een
breedte van de halve bittijd, dan is de lSI veel kleiner.
Het blijkt weinig zin te hebben om de pulsbreedte nog
verder te verkleinen, omdat de lSI dan nauwelijks meer
verandert [4]. Tevens is het relatief eenvoudig om pulsen
te maken met de breedte van een halve bittijd .

.....I------..;;P..;r;....;;;.....-..;;c;.;o;;.;..=I.;.;n;::·~---.....I.. Co.. ln. "I" Fllt.rln...

Linear
a ....ltlon

DCt)

Figuur 3.7: De duobinaire codering [1]
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Er is dus een schakeling gerealiseerd die pulsen opwekt
met een breedte van 49,4 nsecl dit komt overeen met de
halve bittijd. Het zendfilter moet men zodanig kiezen dat
er zo min mogelijk lSI optreedt. Men moet dus fase-ver
vorming vermijden, maar tevens moet de overdrachtskarak
teristiek in het doorlaatgebied zo vlak mogelijk zijn.
Verder moet de demping voor frequenties boven ~,062~ MHz
liefst zo groot mogelijk zijn, omdat Anders de band
breedte van het FM-signaal te groot wordt. Een 7- orde
Butterworth filter leek het beste compromis. Het filter
is gedimensioneerd voor een karakteristieke impedantie
van ~on en een bandbreedte van ~,062~ MHz [~]. De totale
duobinaire encoder is te zien in fig. 3.8.

Het signaal DATA is een signaal dat van de besturings
schakeling komt (zie fig. 3.~). Dit signaal zorgt er voor
dat de uitgang van de encoder 0 V is gedurende de clamp
periode en als er beeldinformatie verzonden moet worden.
Voor het selectie-IC is een high speed CMOS poort geno
men, omdat bij digitale CMOS-IC's de logische niveaus
beter vastliggen, zodat de opteller correct werkt. De
andere digitale bouwstenen zijn TTL-LS IC's.

In de optelschakeling zitten twee instelpotmeters, een
voor het DC-niveau van het uitgangssignaal en een voor de
amplitude. Volgens de specificaties moet het uitgangssig
naal geen DC-spanning meer hebben en moet de amplitude
o , 8V z i j n ; z i e fig. 2 . 4 .

5UT4LS88
Q

Q

T4LST4

D

CLK

CLK CLK Ii 1.k
®

T4LST4 T4LST4

-5U1.8.1.25HHz -5U

2 ..41.24 2 ..3553

2J1H 3J1H 2,.H
® UIT

288pF" 1..1.nF" 1..1.nF" 288pF" 58

DftTft
I"

Figuur 3.8: Realisatie van de duobinaire encoder.
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3.3 DUOBINAIRE DECODER

De decodering van een duobinair signaal is vrij een
voudig. Immers als het ingangssignaal '+1' of '-1' is,
dan wordt het uitgangssignaal een logische '1'. Men kan
dus 2 drempelspanningen bepalen die symmetrisch rond de 0
V liggen. Ligt het ingangssignaal tussen beide drempels,
dan komt op de uitgang een logische '0' en Anders een
'1'. De precieze waarde van die drempelspanningen kan men
uit het oogpatroon bepalen.

Om op het jUiste moment te kunnen samplen, moet men het
kloksignaal kunnen vertragen. Daarvoor is de volgende
schakeling ontworpen, zie fig. 3.9. Het 10 MHz kloksig
naal wordt via een RC-netwerk omgezet in een driehoekvor
mige spanning. Door nu de drempelwaarde van de comparator
te veranderen, verschuift ook het moment waarop de uit
gang van deze comparator verandert. Men kan zo de vertra
ging over een halve periodetijd instellen en door de
plus- en de min-ingang van de comparator te verwisselen
kan men het sample-moment over de gehele periodetijd in
stellen.

4Ic7
+5U o-C:Hr---1

J.O~i2:1,,"z

T4LST4
I-.....;;;D-I Q

CLKI"""'t--1

DIftTIft

UIT

Figuur 3.9: Realisatie van de duobinaire decoder,

3.4 TIJDCOMPRESSIE-SCHAKELING

Deze schakeling moet een continu analoog signaal opsplit
sen in blokken van 64 psec en deze in de tijd comprimeren
met een factor 1,5. De lengte van de uitgangsblokken is
dus 42,67 psec. Men zal dit signaal dus op een of andere
manier kortstondig moeten opslaan. De meest voor de hand
liggende methode hiervoor is, om het signaal te samplen,
omzetten in een digitaal signaal en opslaan in een (digi
taal) geheugen. Daarna kan het dus met een hogere snel
heid uitgelezen worden en weer omgezet worden in een
analoog signaal. De sample- en uitleesfrequenties die dan
gebruikt moeten worden zijn 13,5 MHz respectievelijk
20,25 MHz. Omdat deze frequenties zo hoog liggen, zullen
ook de kosten voor A/D- en D/A-convertors en de geheugens
hoog zijn.
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Het kan echter veel eenvoudiger en goedkoper. Er zijn
namelijk ook analoge schuifregisters zgn. Charge-Coupled
Devices (CCD's). Men gebruikt CCD-geheugens wei vaker
voor videogeheugens (of beeldgeheugens) , maar dan meestal
als digitaal geheugen [9]. Deze analoge schuifregisters
zijn er in verschillende lengten; van enkele geheugenele
menten tot meer dan duizend. In hoofdstuk 2 is al aange
toond dat per lijn (64 ~sec) 864 samples genomen moeten
worden.

In plaats van een 'normaal' geheugen met een adresteller
of een lang schuifregister zou men ook nog gebruik kunnen
maken van een FIFO-geheugen. In de eerste twee gevallen
moet men namelijk altijd twee van dergelijke geheugens
hebben, omdat men in deze geheugens nooit tegelijkertijd
kan lezen en schrijven met twee verschillende klokfre
quenties.

Er is uiteindelijk gekozen voor de analoge schuifregis
ters (CCD's). Een nadeel van deze methode is dat een ont
vanger die voor de expansie deze methode gebruikt, zeer
moeilijk beelden die versleuteld zijn kan decoderen (zie
fig. 2.6). Een geheugen met een adresteller is in dat
geval veel flexibeler. Maar omdat het hier niet gaat om
een ontvanger te ontwerpen, heeft het gebruik van een
schuifregister in dit geval geen nadelen. Het best. IC
(qua prijs en prestatie) dat gevonden is, is een IC van
PLE55EY: M51013 (zie fig. 3.10).

VCII: VCII: lP2
16 15 •r- - - - - 0-0-- -- --- -- - --- -- --------,

1 BIAS
_I GENERATORS

"C 7 0------,1
1 CLAMP + I I cco I

v_ ,er---I
I

INPlTT BIAS 11---1
1

INPlTT 11-----1
CIRCUIT

v••0-_-----------',

I INPUT CLOCK
GENERATOR

I

109 STAGE CCO I I cco
SHin REGISTER 11--'1 OUTPUT

IOUTPUT CLOCK
GENERATOR

I

BUFFER -+ I
SAMPLE & 11--__-0 ,. vo

HOLD

L -o - _o-----.J
, 10 •
~ .1 v.

Figuur 3.10: Blokschema van M51013.
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Figuur 3.11: Bandbreedte als funktie van
klokfrequentie (MSI013).

Dit schuifregister is 910 vertragingselementen
kan werken met klokfrequenties van 100 kHz tot
Nadeel van dit type is dat de signaalbandbreedte
klokfrequentie van 20,2~ MHz sle~hts 8 MHz is en
gewenste 8,~ MHz (zie fig. 3.11).

lang en
2~ MHz.
bij een
niet de

Er moeten twee kloksignalen aangesloten worden aan
IC, die complementair moeten zijn. De eisen voor
kloksignalen zijn nogal strikt (zie fig. 3.12).

>12.5V ------..,........~:----_;_--=----~

"
<o.av --_-----~__;_----J~_O'L---_

>12.5V ----~--_:__.....:...---_i_::::::;O¢..__---

I I
>1"

dit
deze

Figuur 3.12: Eisen voor kloksignalen voor de MSI013.

Omdat het een CMOS IC is moeten de klokniveaus ook op
digitaal CMOS niveau liggen, d.w.z. bij een voedingsspan
ning van 1~ V moet het hoog-niveau boven 12,~ V en het



- 18 -

laag-niveau onder 0,8 V (en boven -1 V) liggen. Gedurende
minimaal 1~ nsec moet het ene kloksignaal hoog zijn en
tegelijkertijd het andere laag, en dat terwijl de in
gangscapaciteit ongeveer 200 pF i5. Bij klokfrequenties
rond 20 MHz vergt dit dus nogal wat moeite. Bij 20,2~ MHz
is de periodetijd 49,4 nsecJ gedurende 1~ nsec is het
kloksignaal laag en gedurende 1~ nsec is het signaal hoog
(en het andere kloksignaal is precie5 geinverteerd). Dus
als de stijg- en daaltijd geliJk zijn, dan zijn ze beide:

t s t s 49,4 - 1~ - 1~ s 9.7
f r 2 . nsec

De kloksignalen die afkomstig zijn van de besturingsscha
keling zijn echter TTL signalen. In de applicaties van
het CCD-IC staan schakelingen om .en TTL kloksignaal om
te zetten naar de gewenste niveau's (ook bij frequenties
van 20 MHz) [10].

Om de kloksignalen van de schuifregisters te realiseren
zijn nogal wat logische schakelingen nodig, omdat slechts
een klein gedeelte van een lijntijd het schuifregister
moet worden uitgelezen. Daarnaast moet men na elke lijn
uit een Ander register lezen en in een ander register
schrijven. Het uiteindelijke resultaat i5 te zien in fig.
3.13.

@
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Figuur 3.13: De tijdcompr.ssie-schakeling.
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D@ vi@r klokbuff@rs zijn schakeling@n die zorgen voor d@
aanpassing van d@ logische niveaus (zie fig. 3.14). De
schuifregist@rs zijn de CCD's met nog wat diskrete kompo
n@nt@n voor d@ juiste inst@lling en voor d@ bescherming
van de IC's (zi@ fig. 3.1S). Het laagdoorlaatfilter (met
kantelpunt bij a,s MHz) is vooral bedoeld om de frequen
tiekomponenten rond d@ klokfrequentie uit te filteren.

TTl...

I'ISI013

lie

III

Ucre ..
Ute

fc f1 f1
Uss fa fa

820

15U

200kA

820kA

UIII o----f-=~_I..._---I

Figuur 3.14: Buffer voor de kloksignalen
van de CCD's [101.

-5U

Figuur 3.1S: Aansluitingen van het CCD-IC.

3.S EXPANSIE-SCHAKELING

Deze schakeling is precies identiek aan de voorgaande
aileen Morden nu de kloksignalen van beide schuifregis
ters Dmgekeerd, zodat .et 20,2S MHz gesampled Mordt en
.et 13,S MHz uitgelezen. Tevens is de bandbreedte van het
laagdoorlaatfilter verlaagd naar S,7 MHz.
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3.6 MULTIPLEXER

De tijdmultiplex-functie wordt eigenlijk al voor een
gedeelte uitgevoerd door de duobinair. encoder en d. com
pressi.-schak.ling. Dez. schakeling.n lev.ren immers
all.en een signaal in sl.uf 1 respectievelijk sleuf 2.
Toch is er nog e.n analoge multiplex.r toegepast om van
dez. signalen ••n signaal te maken; het basisbandsignaal.
WeI is gekoz.n voor d. simpelste uitvoering, namelijk een
standaard CMOS IC: 40~1A (zi. fig. 3.16).

DUOBIN.
ENCODER

COttPR.
SCHftK.

+:lU

UDD

;~-+---o UI T

UIDEO
DATA

48SJ.A

3.7 PRE-EMPHASE-SCHAKELING

Dit pre-emphase-netw.rk is b.doeld om de invloed van d.
ruis in de basisband van de ontvang.r wat te verminderen.
Immers als .r ruis in het FM-signaal zit, dan heeft het
basisbandsignaal (na de demodulatie) .en grotere sp.c
trale ruisdichtheid voor de hoge fr.qu.nti.s (zie ook
fig. 2.2). Door in h.t basisbandsignaal i.ts meer ver
mogen in de hogere frequenties t ••toppen, kan men na de
demodulatie de ruis wat onderdrukken.

De voorgeschreven pre-emphase-karakteristiek
3.17) wordt b.schrev.n door de v.rgelijking:

1+j.fJf1 m.t A. 0,707
H(f) • A f1 • 0,84 MHz

1+j.fJf2 f2 • 1,~ MHz

(zie fig.

(3.1)

Dez. overdracht kan m.n .envoudig realis.r.n m.t e.n pas
sief RC-filt.r gevolgd door ••n versterker ••t ••n hoge
ingangsimpedanti •• Het RC-filt.r van fig. 3.18 heeft
dezelfd. ov.rdrachtsfuncti. als het voorgeschr.ven pre
emphase-netw.rk. Daarachter plaatst m.n dan een verst.r
ker met een reg.lbare versterking .n r.gelbare g.lijk
spanning. De versterking mo.t r.g.lbaar zijn om de fre
quentied.viatie van de FM-modulator precies go.d af te
regelen en de gelijksspanningscomponent moet regelbaar
zijn om de middenfrequentie van de modulator in te stel
len.
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Figuur 3.17: Karakteristiek van het MAC
pre-emphase-netwerk.

R.1
R2

R.1 + R2
R2

-'

H(f) = J.+j2.fRJ.C
--- . ----~...,....,=--=-

.1 + J2.~. RJ..R2.C
RJ. + R2

(3.2)

Figuur 3.18: Passief pre-emphase-netwerk.

Bij de dimensionering van het filter moet men rekening
houden met de ingangsimpedantie van de versterker en met
de uitgangsimpedantie van de voorgaande schakeling. De
gebruikte versterker is de videoversterker NE~~39, die
een ingangsimpedantie in de orde van grootte van 100kn
heeft. De schakeling die voor dit pre-emphase-netwerk zit
is de multiplexer welke niet teveel stroom mag leveren.
Uit vergelijking (3.1) en (3.2) voigt:

R2
A • IRl + R2

1 Rl + R2
fl • I f2 =2nRl.C 2nRl.R2.C

Voor een voldoend hoge ingangsimpedantie en een relatief
lage uitgangsimpedantie kan men bijvoorbeeld nemen:
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C820 + 41)
C2k2 II 2k2)

860 n
1,1 kn

.. 220 pF

Rl =
R2 =
C

Bij de videoversterker zitten verder nog wat componenten
om te voorkomen dat deze gaat oscilleren, zie fig. 3.19.

220pF +8 .. 2U

Figuur 3.19: De pre-emphase-schakeling.

3.8 DE-EMPHASE-SCHAKELING

De overdrachtsfunktie van het de-emphase-netwerk is in
theorie de reciproke van de overdracht van het pre
emphase-netwerk, zodat de overdracht van beide filters
achter elkaar constant is:

l+j.fIf2
H<f) = A met fl .. 0,84 MHz

l+j.f/fl f2 = 1,~ MHz
C3.3)

Voor het de-emphase-filter kan men ook weer een eenvoudig
RC-filter nemen, voorafgegaan door een versterker. Het
filter dat de gewenste overdracht realiseert is te zien
in fig. 3.20.

A.1 c

A2

R3 R3
H(f) =--

RJ.. R3 (
RJ. • R3 )

J.+j2.f R2+ Rl+R3
(3.4)

f2 .. 1
2nR2.C

fl .. 1
2nCR2+RIIIR3).C

Ook hier moet .en op de in- en uitgangsimpedanties
letten. Men kan bijvoorbeeld nemen:
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Rl a 7~0 n
R2 ~ 762 n (680 + 82)
R3 • 3 kn
C • 139 pF (100 + 39)

De totale de-emphase-schakeling is te zien in fig. 3.21.

+B.2U +su

Figuur 3.21: De de-emphase-schakeling.

3.9 FM-MODULATOR

Een FM-modulator is niets anders dan een VCO (Voltage
Controlled Oscillator) met een lineair verband tussen in
gangspanning en uitgangsfrequentie. De gewenste frequen
tiedeviatie is 13,~ MHz/V. In eerste instantie was ge
tracht om een oscillator met een middenfrequentie van 70
MHz te maken. Deze frequentie werd op de vakgroep EC wei
meer voor satelliet-TV gebruikt [6J. Het is bij deze fre
quentie echter niet aileen moeilijk om een goede VCO te
maken, die over een breed frequentiebereik (meer dan 1~

MHz) lineair is~ maar ook het realiseren en afregelen van
het IF-filter is zeer moeilijk. Daarom is het beter om
een hogere middenfrequentie te nemen. Deze frequentie
Nerd uiteindelijk 480 MHz, mede omdat daarvoor verschil
lende standaard componenten op de markt zijn. Dat laatste
heeft dan vooral betrekking op FM-demodulatoren en IF
filters die voor satellietontvangers gebruikt worden.

Figuur 3.22: Blokschema van het tuner-IC: TDA~030A.
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Voor d@ realisatie van de VCO is gebruik gemaakt van een
os~illator in een tuner-IC van PHILIPS: TDA~030A (zie
fig.3.22). AII@en de os~illator en het uitgangsbuffer
hiervan zijn gebruikt (zie fig. 3.23). Dez@ VCO heeft een
g@lijkspanning van ongeveer 6,3V nodig voor de middenfre
quentie van 480 MHz.

~-l----n--o UIT

18 IpF

IpF

.....c=:J-4----jf---l OSCIL

LATOR

88485
2.2)1H

III ......--.........--.......

BB485~

Figuur 3.23: De gerealiseerde VCO.

3.10 FM-DEMODULATOR

De FM-demodulator zet de frequentie van het ingangssig
naal om in een evenredige spanning. Men kan dit op ver
s~hillende manieren doen; de meest gebruikte methode is
met behulp van een PLL (Phase Lo~ked Loop). De firma
PLESSEY maakt diverse onderdelen voor satellietontvangers
en daaronder bevinden zi~h onder andere twee typen FM-de
modulatoren, namelijk de eerder genoemde PLL en een zoge
naamde kwadratuur-dete~tor. De eenvoudigste uitvoeringen
van beide typen zijn SL14~1 (PLL) en SL14~2 (kwadr.
det.). Beide demodulatoren zijn gerealiseerd, maar de PLL
bleek niet te werken, terwijl de kwadratuur-dete~tor zeer
eenvoudig te realiseren en af te regelen was. Omdat er
zeer weinig gegevens van de PLL bes~hikbaar waren is
uiteindelijk gekozen voor de kwadratuur-dete~tor. Voor
toepassing in ontvangers is hiervan ook nog een type met
zogenaamde 'extended threshold': SL14~~.

1.

QUADRATURE
DEMODULATOR
COMPONENTS

2 3

DEMODULATDIl _0
-'FIEII

I _0
OUTPUT

IV IOoC---_

IN 1OoC----+

IN .0--

Figuur 3.24: Bloks~hema van de kwadratuur-dete~tor.

De .~hakeling is zeer eenvoudig; behalve wat ontkoppel
~ondensatoren is er aIleen nog een RLC-kring nodig die
men afregelt op de middenfrequentie gedeeld door vier. In
de demodulator zit namelijk een vier-deler (zie fig.
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3.24). De grootte van de Heerstand in deze kring bepaald
enerzijds de frequentie-deviati ••n anderzijds d. vid.o
bandbreedt. (d.i. de maximale bandbr.edt. van h.t gedemo
dul.erde signaal). Voor afn.mende grootte van d. H.er
stand n••mt d. vid.obandbre.dte toe en de frequent ie
d.viatie af [lll. Voor de kHaliteitsfaktor 9 van d. tril
lingskring geldt:

R9 •
2n. f. L

Haarin 1
• 2n~tE'

(3.6)

De spo.l he.ft e.n vaste (d.H.Z. niet reg.lbare) Haard.
van circa 40nH, maar de cond.nsator is H.I r.g.lbaar,
zodat men daarmee de midd.nfrequentie van de kring kan
afregelen. De waarde van R Hordt nu zo gekozen dat de
frequentiedeviatie zo groot mogelijk is, onder de voor
waarde dat het verband tussen ingangsfr.qu.ntie .n uit
gangsspanning lineair is in h.t gebied van 480 MHz ~ 13,~

MHz. Ne.mt men namelijk een te grote weerstand, dan
treedt vervorming op in het uitgangssignaal, omdat deze
demodulator maar over e.n klein gebied een lineair ver
band heeft tussen ingangsfrequentie en uitgangsspanning
(z i e fig. 3 . 2~) •

Q= 10 ~

Q=~ l==-I .......
/£ 0=4

A

;' 1/ L ~ 0JMCI,lH
f--

" '" Ci
47'j

Figuur 3.2~: Verband tussen uitgangsspanning
.n ingangsfr.qu.ntie van SL14~1.

Uit d.ze grafiek blijkt dat ••n Haarde 9 • 4 nog H.I
.nig. vervorming zal opl.v.r.n in het aang.gev.n b.r.ik.
Deze Haarde (9 • 4) komt ov.r.en met .en Haarde R = 120
n, als L • 40 nH .n f •• 480 MHz. Proefond.rvindelijk is
bepaald dat ••n Haard. van 68 n h.t b.st. r.sultaat
ge.ft. Dit komt met de .erd.r g.g.v.n Haard.n voor L .n
f. over••n met: 9 • 2,2~.

Het v.rmogen dat uit de FM-modul.tor komt, bl ••k t. kl.in
t. zijn om de d.modulator go.d t. lat.n Herk.n. Daarom is
in d. uiteindelijk. schakeling nog .en verst.rker van 13
dB opgenomen (zi. fig. 3.26).
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3.11 IF-FILTER

Dit filter is een banddoorlaatfilter met een bandbreedte
van 27 MHz en een middenfrequentie van 480 MHz. Bij deze
frequentie is het bijna onmogelijk om zo'n filter te
maken met diskrete componenten. Daarom is gebruik gemaakt
van een zogenaamd SAW-filter (Surface Acoustic Waves).
Dit filter is in geintegreerde vorm en heeft de juiste
bandbreedte en middenfrequentie, zodat er dus niets afge
regeld hoeft te worden. Een nadeel van deze filters is
dat ze een tamelijk grote verzwakking hebben in het door
laatgebied. Bij het gebruikte type (OFW Y69~0 van SIE
MENS) is dat 20 dB. Deze verzwakking moet weer gecompen
seerd worden door versterkers; in dit geval twee verster
kers van elk ruim 10 dB (AVANTEC: GPD1062 en GPD1061).
Het totale filter ziet er dan als voigt uit (fig. 3.27).

J.:lU

1.0~F1.0nF

I~
J.DDk L...-__-r-_----J

6PDJ.OG2

1.:lU

J.O~F1.0nFa---o UIT

J.DDk
6PDJ.OGJ.

Figuur 3.27: Het IF-filter.

3.12 LAAGDOORLAATFILTERS IN DE ONTVANGER

Deze twee filters in de ontvanger (een van 8,~ MHz en een
van ruim ~ MHz) zijn voor de filtering van het basisband
signaal en het duobinaire datasignaal. Deze filters
worden in de beschrijving van de standaard niet gespeci
ficeerd, maar Hel in de bijbehorende appendix (Guide to
system implementation) [12].

Voor het laagdoorlaatfilter van 8,~ MHz Hordt een 4- orde
Butterworth filter aanbevolen en voor het andere filter
een 3- of 4- orde ButterHorth filter. Het filter van ~,1

MHz is gedimensioneerd op een karakteristieke impedantie
van ~O n. Het andere filter is gedimensioneerd op 66,~ n,
om op afgeronde Haarden voor de spoelen uit te komen, zie
fig. 3.28.
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Figuur 3.28: (a) 4- ord. Butt.rworth filt.r (8,~ MHz).
(b) 3- ord. Butt.rworth filt.r (~,1 MHz).



- 28 -

HOOFDSTUK 4. METINGEN AAN DE SCHAKELINGEN

4.1 DUOBINAIRE ENCODER

Zoals in fig. 3.7 al te zien is, b.staat de duobinaire
.ncod.r uit dri. afzond.rlijke d.l.n: d. pr.-coder, h.t
transv.rsal. filt.r .n h.t z.ndfilt.r. D. pr.-coding
Nordt ond.r andere toeg.past om d. d.cod.r ••nvoudig t.
houden .n h••ft geen invlo.d op h.t sp.ctrum van het sig
naal. Het transversal. filter is opgebouwd uit .en v.r
tragings.lement .n .en lin.aire opt.ll.r. D. opt.ll.r
sommeert h.t v.rtraagde signaal.n h.t ni.t vertraagd.
signaal. Als T de vertragingstijd is, dan g.ldt voor d.
ov.rdracht van dit filt.r:

(4. 1 )

De factor exp(-jNT/2) representeert .en constante
vertraging T/2, dus dez. beinvloedt de vorm van de
drachtsfunktie niet.

tijds
over-

Exciteert men dit transversal. filter met .en r.eks del
tapulsen, dan zal de uitgangsspanning als funktie van de
frequentie dezelfde vorm hebben als de ov.rdrachtsfunk
tie. Het spectrum van een deltapuls is immers helemaal
vlak. In de gerealiseerde duobinaire encoder wordt dit
filter geexciteerd met pulsen met een pulsbreedte van de
halve bittijd (T/2). Het spectrum van dit signaal is [2]:

(4.2)P (f) =! sin (nf T12) = ! . (fT12)
9 2' nfT/2 2 • Sinc

Het spectrum van het uitgangssignaal van het transversale
filter bestaat dus uit het produkt van dit spectrum .n de
overdrachtsfunktie van het transversale filter:

(4.3)lpt (f) I = ~ . sinc(fT/2) .cos(nfT)

In fig. 4.1 staat zowel het sp.ctrum van de id.ale duobi
nair••ncoder (met d.ltapuls.n geexcit••rd) als h.t sp.c
trum van de gerealiseerd••ncod.r.

o
(dB)

-10

-20

-40
..... . -~ ' .. . ..: -..' : ... . .

.; ; :..

··f·······;._·····
.~ _ -- .' .

126 8 10-50 0 2 4 14 16 18 20
frequent1e (MHz)

Figuur 4.1: Spectra van h.t transv.rsal. filter.
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Het gedeelte tot ~ MHz is van belang. In dit frequentie
gebied zijn beide spectra nagenoeg hetzelfde. Het spec
trum van het uitgangssignaal van het transversale filter
is oak nagemeten met een spectrum analyser, zie fig. 4.2.
Het opvallendste verschil met het theoretische geval is
de verschuiving van het nulpunt bij 20,2~ MHz. Dit nul
punt in het spectrum is afkomstig van het spectrum van de
"return-to-zero"-pulsen (de sinc-funktie in formule (4.3)
). Blijkbaar is de puIstijd iets grater dan T/2, zodat
het nUlpunt bij een lagere frequentie komt te liggen. Een
tweede verschil is dat de maxima bij 10 MHz en bij 17 MHz
kleiner zijn dan in theorie. Dit wordt waarschijnlijk
veroorzaakt door de emittervolger in de opteller (zie
fig. 3.8), deze zal hogere frequentie. iets verzwakken.
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\
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\ f -" I1\
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-20
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-40

-45
o 2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0 17.5 20,0

freq. (MHz)

Figuur 4.2: Gemeten spectrum na het
transversale filter.

Na het transversale filter komt een laagdoorlaatfilter,
het zendfilter (zie fig. 3.7). In het ideale geval is dit
dUB een filter dat de frequentiecomponenten tot ~,1 MHz
ongedempt doorlaat en hogere frequentiecomponenten hele
maal niet doorlaat. In de gerealiseerde schakeling zit
een 7- orde Butterworth filter. Beide overdrachtsfunkties
zijn weergegeven in fig. 4.3.
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Overdrachtsfunkties van het ideale en het
gerealiseerde zendfilter.
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4.3:Figuur

Combineert men deze overdrachtsfunkties met de spectra
van fig. 4.1, dan krijgt men het spectrum van het uit
gangssignaal van de ideale en de gerealiseerde duobinaire
encoder. Beide spectra zijn te zien in fig. 4.4. Voor de
frequenties tot ~ MHz is er nauwelijks verschil tussen
het spectrum van de ideale en de gerealiseerde schake
ling. Het maximum van de frequentiecomponenten boven ~

MHz ligt 22 dB onder het nulniveau en zal dus nauwelijks
invloed hebben op de werking van de encoder.

6

......, : , .

5 7 8 9 10
frequent1e (MHz)

Uitgangsspectra van de ideale en de
gerealiseerde duobinaire encoder.
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Figuur 4.4:

Dit spectrum is ook nagemeten, zie fig. 4.~. Het verschil
met het theoretische geval is dat het maximum bij 6 MHz
iets kleiner is. De verklaring hiervoor is al eerder ge
geven, namelijk dat de emittervolger in de opteller voor
hoge frequenties iets verzwakt, maar dat is in dit geval
aileen maar voordelig.
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Figuur 4.~: Gemeten uitgangsspectrum van de
duobinaire encoder.

Men zou kunnen overwegen om een ander zendfilter toe te
passen, namelijk een filter met een zogenaamde 'raised
cosine' karakteristiek. Met zo'n filter kan men de lSI
minimaliseren, maar het heeft als nadeel dat de demping
voor frequenties boven ~,062~ MHz niet zo sterk is. Het
gevolg daarvan zou zijn dat het FM-spectrum breder wordt.
Bovendien bleek dat de lSI bij het gebruikte zendfilter
zeer beperkt is (zie fig. 4.6), zodat toch voor dit fil
ter gekozen is.

Figuur 4.6: Oogpatroon.
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4.2 FM-MODULATOR EN IF-FILTER

De FM-modulator blijkt een vermogen van ongeveer -26dBm
te leveren bij 480 MHz. Er is echter ook een vrij .terke
component rond 960 MHz. de tweede harmoni.che. Verder is
nagemeten of het verband tussen de ingangsspanning en de
uitgangsfrequentie weI lineair i •• In het ideale geval
zal het verband tu••en deze twee grootheden er al. voIgt
uitzien:

f uit • f o + fd·V in

Hierin i. f. de frequentie die (in theorie) zou worden
gegenereerd al. de ingang.spanning 0 V i. en f. i. de
frequentiedeviatie. Uit de gemeten waarden van de fre
quentie en de .panning (zie tabel 4.1) i. met de klein.te
kwadraten methode bepaald hoe groot deze constanten zijn.

Tabel 4.1: Verband tussen ingangsspanning en uit
gangsfrequentie van de FM-modulator.

Vin (V) f (MHz)

~.~O 464.240
~.7~ 469.2~1

6.00 474,000
6,25 478,768
6,~0 483,416
6.75 487,8~6

7,00 492,246
7,25 496,403
7,~0 ~00,99~

Voor de gerealiseerde FM-modulator blijkt te gelden:

f = 363,5 + 18,4.V, (MHz)

De gemiddelde afwijking van deze regre.sielijn is slechta
121 kHz.

De tweede harmonische van de oscillator moet door het IF
filter sterk verzwakt worden, maar dit filter bleek voor
hogere frequenties () 600 MHz) echter minder te dempen
dan door de fabrikant was epgegeven. Hierdoor i. het ver
mogen van de tweede harmoni.che maar engeveer 20 dB lager
dan bij de middenfrequentie. De FM-demodulator werkt
echter niet meer bij 960 MHz al. deze is inge.teld ep 480
MHz, dus in het totale .y.teem heeft men daar geen hinder
van.

De overdracht van het IF-filter bleek rond 480 MHz weI
goed overeen te Komen met de .pecificaties, zie fig. 4.7.
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Figuur 4.7: Overdrachtsfunktie

De werking van de modulator en het filter kan ook
gecontroleerd worden aan de hand van het FM-spectrum
het duobinaire datasignaal. In de specificaties
D2-MAC [1] staat een vermogensdichtheidsspectrum van
FM-signaal, zie fig. 4.8.
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Dit spectrum is dus ook gemeten, maar bovenstaande
fiek geeft de vermogensdichtheid weer, terwijl de
bruikte spectrum analyser de spanning .ls funktie van
frequentie meet. De bandbreedte waarin is gemeten is
kHz, zie fig. 4.9.
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Figuur 4.9: Gemeten FM-spectrum van het D2-MAC
digitaal signaal.

In beide gevallen is een continu duobinair datasignaal
naar de modulator gestuurd. De vorm van beide spectra is
ongeveer hetzelfde en de plaats van de maxima en minima
ook. Uit fig. 4.9 kan men tevens zien dat de essentiele
informatie voor het digitale signaal in een bandbreedte
ligt die kleiner is dan de 27 MHz van het bandfilter. Als
er veel ruis is, zou men dus de bandbreedte van het IF
filter kleiner kunnen maken om een betere signaal-ruis
verhouding te krijgen, en dus een kleinere foutenkans.

4.3 PRE- EN DE-EMPHASE-SCHAKELINGEN

De overdracht van de in de pre- en de-emphase-schakeling
gebruikte versterkers is niet helemaal vlak over de
gewenste bandbreedte van 8,~ MHz. Vandaar dat de gemeten
pre- en de-emphase-karakteristieken iets afwijken van de
gewenste overdrachten, met name voor hogere frequenties,
zie fig. 4.10. De afwiJkingen ziJn echter kleiner dan 0,8
dB voor 8,~ MHz en heffen elkaar bijna op als beide fil
ters achter elkaar worden gezet.
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pre-emphase-overdracht.

Men zou zich af kunnen vragen waarom men deze overdracht
gekozen heeft. Daarom zal hier worden nagegaan of er een
betere pre-emphase is en wat de voor- en nadelen van zo'n
ander filter zijn. Er wordt uitgegaan van het volgende
systeem, zie fig. 4.11.

noct)

xct) pre-emphase
HTCf)

FM-modulatie
systeem

de-emphase
HRCf)

Xct-td)
+ nOlt)

Figuur 4.11: Model van communicatiesysteem.

De overdrachtsfunktie van het FM-modulatiesysteem wordt
vlak veronderst.ld. Voor .en vlakke overdrachtskarakte
risti.k van het totale systeem moet gelden:

C4.6)

G Cf)
n. voor < f

x C4.7)
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Hierin is +M de bandbreedte van het basisbandsignaal (8,5
MHz). Het spectrum van het signaal X(t) is niet precies
bekend, maar men kan dit samenstellen uit de spectra van
het datasignaal, het kleursignaal en het helderheids
signaal. Veronderstelt men voor de eenvoud dat het kleur
en helderheidssignaal een vlak spectrum hebben tot 8,5
MHz en het datasignaal tot 5 MHz, dan kan men door een
gewogen optelling tot het volgende spectrum komen:

GM (+) • f~,84 voor
voor

1+1 < ~ MHz
~ MHz < ~I < 8,5 MHz

(4.8)

Dit is geen spectrum wat precies overeen zal komen met de
werkelijkheid, maar dat is niet van wezenlijk belang,
zoals later zal blijken. In [2] is a+geleid dat de groot
ste signaal-ruisverhouding aan de uitgang van het sys
teem wordt bereikt als voor het pre-emphase-+ilter geldt:

Gn.H)
GM (+)

(4.9)

In dit geval zal de constante K zodanig bepaald worden
dat het maximum op +2dB ligt, zodat de maximale +requen
tiedeviatie die nu gebruikt wordt, niet overschreden
wordt. Vult men de spectra van +ormule (4.7) en (4.8) in
de +ormule voor het pre-emphase-+ilter, dan krijgt men de
overdracht zoals te zien in +ig. 4.12.
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Figuur 4.12: Overdracht van het ideale
pre-emphase-+ilter.

Deze overdracht verschilt nogal met die van het pre-em
phase-+ilter zoals dat nu voor D2-MAC voorgeschreven 1&
(zie +ig. 4.10). Er zijn twee redenen waarom een +ilter
met deze theoretisch bepaalde overdracht niet gebruikt
wordt. Ten eerste omdat deze overdracht veel moeilijker
te realiseren is. Men zou echter een +ilter kunnen reali
seren dat dezel+de vorm hee+t als het voorgeschreven +il
ter, maar met een overdrachts+unktie die zoveel mogelijk
op deze +unktie lijkt. In dat geval zou het verschil
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tussen het maximum en het minimum van de overdrachtsfunk
tie veel groter zijn dan de ~dB die het nu is. Het
minimum, voor de lage frequenties, zal dan veel lager
liggen. Wat betekent dat voor het FM-spectrum?

Omdat de hoge frequentiecomponenten van het basisbandsig
naal sterker worden ten opzichte van de lagere componen
ten, zal het FM-spectrum breder worden. De spectrale ver
mogensdichtheid van het FM-signaal wordt rond de midden
frequentie iets kleiner en verder van de middenfrequentie
verwijderd wordt deze iets groter. Omdat men in de prak
tijk te maken heeft met TV-kanalen die elkaar gedeelte
lijk overlappen (maar weI verschillend gepolariseerd
zijn, zie fig. 2.1), kan het daarom zo zijn dat de kwali
teit onder bepaalde omstandigheden achteruitgaat als men
afwijkt van de voorgeschreven pre-emphase.

4.4 DUOBINAIRE ENCODER EN DECODER

Om de kwaliteit van het digitale data-kanaal te onderzoe
ken is de foutenkans als funktie van de signaal-ruisver
houding gemeten. In dit geval wordt de duobinaire encoder
aangestuurd met een continue datastroom van 10 Mbit/sec.
De encoder wordt dus niet in 'burst'-mode gebruikt, omdat
de error detector waarmee dit gemeten is dat niet kan. Om
deze schakeling in burst-mode te testen zou men geheugens
moeten toevoegen en de daarvoor de benodigde kloksignalen
moeten genereren.

Bij deze meting is uitgegaan van de opstelling
4.13. De pre- en de-emphase-schakelingen worden
modulator en de demodulator gerekend.

van fig.
tot de

DATA
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DUOBIN.
ENCODER

FM
MOD.

IF
FILTER

FM
DEMOD.

DUOBIN.
DECODER

DATA
UIT

Figuur 4.13: De meetopstelling.

Voor een aantal verschillende waarden van de signaal
rUisverhouding is de foutenkans gemeten. De resultaten
van deze metingen staan in fig. 4.14. In deze figuur is
ook de theoretisch bepaalde foutenkans voor dit systeem
uitgezet (deze is overgenomen uit [12]). Als men de geme
ten en de theoretische foutenkansen vergelijkt, dan ziet
men dat voor kleine signaal-ruisverhoudingen beide kansen
ongeveer gelijk zijn, terwijl voor grote signaal-ruisver
houdingen de gemeten foutenkans iets hoger ligt.
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Het is bekend dat bij FM-demodulatoren de signaal-ruis
verhouding aan de ingang in het algemeen kleiner is dan
aan de uitgang [2l. Het verband tussen beide signaal
rUisverhoudingen kan men grafisch uitzetten, zie fig.
4.1~. Men ziet dat de signaal-ruisverhouding aan de uit
gang van een demodulator sterk verslechtert als men onder
het zogenaamde drempelpunt van de demodulator komt. De
ligging van dit punt is afhankelijk van een aantal ver
schillende factoren, zoals bijvoorbeeld het type demodu
lator. Voor de gebruikte demodulator, een kwadratuur-de
tector. wordt in de specificaties een drempelpunt van 10
dB opgegeven [lll.
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30
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35
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Figuur 4.15: Het verband tussen de signaal-ruisverhou
ding aan de in- en uitgang van een FM-demodulator.

Om na te gaan hoe de demodulator zich gedraagt bij een
signaal-ruisverhouding die kleiner is dan die 10 dB. zijn
enkele ruisspectra aan de uitgang van de demodulator ge
meten. Op de ingang van de demodulator wordt een ongemo
duleerde draaggolf gezet waar ruis aan toegevoegd kan
worden. De resultaten van deze meting zijn te zien in
fig. 4.16. Men ziet dat bij grote signaal-ruisverhoudin
gen (SIN = 1~ dB) het ruisspectrum eruit ziet zoals men
zou verwachten, namelijk met een zeer lage ruisdichtheid
voor lage frequenties en voor hogere frequenties een toe
nemende ruisdichtheid. Voor kleine signaal-ruisverhouding
(SIN = 5 dB), als de demodulator dus onder het drempel
punt werkt. geldt dit echter niet meer. Het kan zelfs zo
zijn dat de gelijkspanningscomponent iets verandert als
de demodulator niet precies in het midden van het band
filter wordt afgestemd.
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Figuur 4.16: Ruisspectra van de demodulator.
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Als de gelijkspanningscomponent verandert, zullen de in
gestelde drempelspanningen in de duobinaire decoder (zie
fig. 3.9) niet meer goed liggen. Er is namelijk geen
clamping-circuit toegepast dat ervoor zorgt dat de ge
lijkspanningscomponent altijd gelijk blijft, omdat de
decoder niet in burst-mode wordt gebruikt. De foutenkans
zal dus groter worden dan de theoretisch bepaalde fouten
kans. Het feit dat de gemeten foutenkromme van fig. 4.14
juist dichter bij de theoretische kromme ligt, betekent
dat de gelijkspanningscomponent tijdens de meting niet
precies goed was ingesteld, zodat een verandering van
deze gelijkspanningscomponent een voordelige invloed kan
hebben.

Daarmee is dan ook verklaard waarom de gemeten fouten
kromme voor hogere signaal-ruisverhoudingen iets van de
theoret1sche kromme afligt. Het is misschien wei opmerke
lijk dat de gemeten foutenkans zo dicht bij de theore
tisch bepaalde foutenkans ligt bij signaal-ruisverhoudin
gen die onder het drempelpunt van de demodulator liggen,
maar daarbij moet nog wei het volgende worden opgemerkt.
Bij lage signaal-ruisverhoudingen is het niet eenvoud1g
om een goed en stabiel kloksignaal terug te winnen uit
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het binnenkomend signaal. In deze opstelling was het
kloksignaal rechtstreeks afgeleid van het kloksignaal van
de duobinaire encoder, dus met een klokterugwinningscir
cuit zal de foutenkans nog wei iets toenemen. Ais men het
systeem in burst-mode gaat gebruiken, moet men ook een
clamping-circuit toevoegen. Dit circuit zorgt ervoor dat
altijd de juiste gelijkspanningsreferentie genomen wordt.
De invloed van de verandering van de gelijkspanningscom
ponent bij kleine signaal-ruisverhoudingen zal dan ook
veel geringer worden.

4.5 TIJDCOMPRESSIE- EN EXPANSIE-SCHAKELINGEN

Er zijn een aantal metingen gedaan om na te gaan hoe de
tijdcompressie- en expansie-schakelingen zich gedragen.
Met name de kwaliteit van het uitgangssignaal en de hoe
veelheid ruis spelen daarin een grote rol. In eerste in
stantie is nagegaan hoe groot de eigen ruisbijdrage van
deze schakelingen is. Het blijkt dat de zogenaamde 'clock
breakthrough' nogal groot is, ondanks de vele maatregelen
die daartegen getroffen zijn. Clock breakthrough wil zeg
gen dat het kloksignaal van de schuifregisters doordringt
tot in het uitgangssignaal. Omdat dit kloksignaal een
veel hogere frequentie heeft dan de signaalbandbreedte
kan men door sterke filtering deze component toch nog
vrij goed onderdrukken.

De eerste meting aan deze schakelingen betreft een meting
naar de eigen ruisbijdrage van het systeem in het fre
quentiebereik waarvoor het ontworpen is (van 0 tot circa
5,5 MHz). In fig. 4.17 staan de karakteristieken van het
rUisspektrum gemeten aan de uitgang van de expansie-scha
keling in het geval er geen ruis wordt toegevoerd en in
het geval dat de signaal-ruisverhouding aan de ingang van
de FM-demodulator ongeveer 2dB is. De vrij sterke compo
nent rond 5 MHz wordt waarschijnlijk veroorzaakt door
koppeling van de aders in de 'flat-cable' waarmee de ver
schillende signalen van de besturingsschakeling naar de
expansie-schakeling worden doorgevoerd. Een ander sterk
stoorsignaal is niet te zien in de figuur, maar kan men
wei zichtbaar maken op een oscilloscoop. Elke 64 ~sec

wordt namelijk overgeschakeld van de ene CCD naar de
andere en dat is zichtbaar door schakelpulsen in het
signaal. De frequentie van dit stoorsignaal 1s dus 15,625
kHz. De klokfrequentie die in het signaal ook nog meet
baar is, wordt door het uitgangsfilter sterk verzwakt en
is daarom kleiner dan de component rond 5 MHz.
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Figuur 4.17: Ruisspe~tra van de compressie- en
expansie-scha~elingen.
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Tevens is een TV-signaal afkomstig van een zwart-wit pa
troongenerator toegevoerd aan het systeem. Er waren nog
wei enkele kleine problemen met de synchronisatie van de
compressie-schakeling en de generator, maar verder was de
kwaliteit van het uitgangssignaal goed. Bij een signaal
ruisverhouding van 12 dB aan de ingang was de beeldkwali
teit nog steeds hetzelfde. Bij lagere signaal-ruisverhou
dingen was ruis zichtbaar in het beeld, maar zelfs bij 2
dB was nog een goed herkenbaar beeld aanwezig. Voert men
het ruisvermogen nog verder op, dan kan de TV niet meer
synchroniseren op het signaal dat binnenkomt.

In het geval dat men geen ruis toevoegt aan het FM-sig
naal is het rUissignaal van de compressie- en expansie
schakelingen op een TV zichtbaar als lichte vertikale
strepen. Dit kan men eigenlijk aileen zien als men een
egaal wit beeld gebruikt, bij andere beeldpatronen is het
nauwelijks zichtbaar. Het stoorsignaal blijkt dus deter
ministisch te zijn, want het is immers bij elke beeldlijn
hetzelfde. Ais men echter ruis toevoegd aan het FM-sig
naal, dan is dit bij kleine signaal-ruisverhoudingen
zichtbaar als 'sneeuw' in het beeld. Het relatief kleine
verschil tussen beide ruisspektra in fig. 4.17 geeft aan
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dat de eigen rUisbijdrage van het systeem vrij groot is,
maar de experimenten met PAL-signalen hebben dus aange
toond dat het nauwelijks zichtbaar is. Men zou kunnen
proberen de stoorsignalen weg te krijgen door de kloksig
nalen via afgeschermde kabels aan de schakelingen toe te
voeren, in plaats van de nu gebruikte 'flat cables'. Ook
zou men de zogenaamde clock breaktrough nog kunnen probe
ren te verminderen, zodat uiteindelijk niets meer te zien
is van de stoorslgnalen.

Ten slotte is de overdracht van het systeem gemeten.
Hierbij werd het vermogen van het ingangssignaal zodanig
ingesteld dat de amplitude IV was. De gemeten overdracht
is te zien in fig. 4.18. De gewenste bandbreedte van ~,~

MHz wordt zeker niet bereikt, maar dat was al enigszins
verwacht (zie par. 3.4). Men kan een aantal faktoren aan
geven die de bandbreedte kunnen beperken. Ten eerste de
CCD's die bij een klokfrequentie van 20,25 MHz slechts
een bandbreedte van 8 MHz hebben en niet 8,5 MHz, wat men
eigenlijk zou willen. Verder komt het signaal in het sys
teem drie laagdoorlaatfilters tegen: een vijfde orde

6542 7 8 9.

trequentie (MHz)

Figuur 4.18: Overdrachtskarakteristiek van de tijd
compressie- en expansie-schakelingen.
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Butter~orth filter aan de uitgang van de compressie-scha
keling (voor de onderdrukking van de klokfrequentie in
het signaal); een vierde orde Butter~orth filter in de
ontvanger (om de eventueel aan~ezige ruis zoveel mogelijk
uit te filteren); en een vijfde orde Butter~orth filter
aan de uitgang van de expansie-schakeling. Als een van
deze filters niet goed is ingesteld, kan dat de band
breedte negatief beinvloeden. Verder is het ook niet on
mogelijk dat de FM-modulator (en demodulator) invloed
hebben op de bandbreedte.
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HOOFDSTUK ~. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

~.1 CONCLUSIES

Uit de metingen die verricht zijn kan men een aantal con
clusies trekken. De duobinaire encoder voldoet zeer goed,
evenals de bijbehorende decoder. De metingen van de fou
tenkansen zijn hiervan het bewijs. Uit deze metingen kan
men ook concluderen dat de FM-demodulator (en ook de mo
dulator en het IF-filter) ook zeer goe~ functioneren. Het
IF-filter heeft echter nog wei het nadeel dat de demping
bij hogere frequenties vrij slecht was. Voor de metingen
van de signaal-ruisverhoudingen is dan ook steeds een an
der, soortgelijk filter gebruikt dat wei goed was. Dit
filter bevat niet het SAW-filter van Siemens, maar van
Signal Technology: SW~04.

Een nadeel van de gebruikte besturingsschakeling is dat
de klokfrequentie niet erg stabiel is. Eigenlijk moet een
kristaloscillator van 40,~ MHz gebruikt worden, maar
verder functioneert de besturingsschakeling weI goed. Ook
de andere schakelingen werken goed, aIleen de bandbreedte
van het analoge luminantiekanaal is iets te klein. Dit
hoeft echter geen enkel bezwaar te zijn voor de toepas
sing van de CCD's in deze schakelingen, want waarschijn
lijk zijn deze IC's niet de belangrijkste bandbeperkende
factoren in het systeem. Bovendien heeft een kleine be
perking van de bandbreedte van een D2-MAC basisbandsig
naal geen groot kwaliteitsverlies tot gevolg.

~.2 AANBEVELINGEN

De eerste stap op weg naar een D2-MAC-systeem is nu
gezet, maar het systeem dat nu gerealiseerd is, is nog
lang niet compleet. Daarom wordt hier een overzicht gege
ven van de belangrijkste schakelingen die nog ontworpen
of veranderd moeten worden. Waarschijnlijk kan men het
beste een generator en een ontvanger maken, omdat voor de
ontwikkeling van een ontvanger ook getest moet kunnen
worden of de schakelingen goed functioneren.

De TV- of patroongenerator kan men het beste zo realise
ren dat men gewone beeldsignalen (RGB-signalen) kan om
zetten in D2-MAC luminantie- en chrominantiesignalen.
Belangrijk hierbij is dat dit systeem gesynchroniseerd
kan worden door het binnenkomende videosignaal. Verder
kan men bijvoorbeeld vier aparte aansluitingen maken om
geluid of eventuele data mee te zenden. Natuurlijk moet
de synchronisatie-informatie meegestuurd worden en moeten
de data en geluidsinformatie in pakketten verdeeld wor
den. Misschien dat men in eerste instantie nog kan afzien
van deze pakketstructuur, maar uiteindelijk zal dat toch
gerealiseerd moeten worden.
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Veer de cempressie van de luminantie- en chreminantiesig
nalen kan men gebruik maken van de in paragraaf 3.4 be
schreven schakelingen. Veer het everzenden van het data
signaal kan men gebruik maken van de schakelingen uit
paragraaf 3.2. De besturingsschakeling veer de diverse
schakelingen in deze generater zal veer een greet deel
veranderd ef neg entwerpen meeten werden. Het is waar
schijnlijk het eenveudigst em gebruik te maken van .en
PLA ef EPROM em de verschillende besturingssignalen ep t.
wekken. Een EPROM heeft als bijkemend veerdeel dat rela
tief gemakkelijk veranderingen kunnen werden gemaakt,
zender dat de print heeft te werden gewijzigd .n zender
verlies van cempenenten.

De belangrijkste schakelingen die veer de entvanger neg
meeten werden entwerpen zijn de klekterugwinning .n de
synchrenisatieschakeling. Waarschijnlijk kan veer de
klekterugwinning neg gebruik werden gemaakt van de 'gated
phase lecked leep' die H. Castermans veer zijn C-MAC da
tademedulater heeft entwerpen [6]. Verder zal eek in de
entvanger neg het een en ander aan dataprecessing meeten
gebeuren veerdat een analeeg geluidssignaal verkregen
werdt. De expansie van de kleur- en helderheidssignalen
kan weer met behulp van CCD's gebeuren, maar daarna zal
een signaal epgewekt meeten werden waar een gewene TV-me
niter mee everweg kan. Het makkelijkst lijkt het em een
RGB-signaal ep te wekken.

Het is verder neg aan te bevelen em na te gaan wat veer
IC's, die specifiek veer D2-MAC gemaakt zijn, deer de
verschillende fabrikanten ep de markt werden gebracht.
Een veerbeeld van ze'n IC is een deceder-IC van ITT [13].
Meestal gaat het em zeer uitgebreide geintegreerde cir
cuits, die de beuw van een entvanger kunnen vereenveudi
gen.
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APPENDIX

In deze appendix staan de schema's van aIle schakelingen
die ontworpen en gerealiseerd zijn. Tevens wordt van elke
gerealiseerde print de componentenopstelling gegeven.
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