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AN INI'ERESTING FEATURE OF INSTANEOUSLY

ADAPTIVE DELTAMODULATORS IS THEIR RESISTANCE

TO MATHEMATICAL ANALYSIS •••.••••••.

R. Steele:

Delta Modulation Systems.

New York, John Wiley,

1975, p. 223
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Voor\Noord

Van de verschillende methodes om analoge signalen

te digitaliseren, staat deltamodulatie tegenwoordig

sterk in de belangstelling. Daarbij wordt vooral veel

aandacht besteed aan de toepassing ervan op de over

dracht van spraak- en videofoonsignalen (de "beeldte

lefoon") •

In de vakgroep ECC van de Technische Hogeschool

Eindhoven wordt sinds 1974 getracht om deltamodulatie

toe te passen in de "professionele" video-sector. De

practische problemen zijn daarbij groter dan bij de

beeldtelefoon van~ege de grotere bandbreedte van het

analoge signaal.

Peter Verscharen [lJ verrichtte op dit gebied baanbre

kend werk: hij bouwde een adaptieve deltamodulator,

die een T.V.-beeld van redelijke kwaliteit opleverde

en gaf aan wat de kwaliteitsdegraderende oorzaken waren.

Uitgaande van zijn conclusies moet nu een nieuwe

':erbeterde deltamodulator gebouwd worden. Vervolgens

kan onderzocht \-lorden, of op de output van de dan ont

stane digitale bron datareductie mogelijk is, opdat

het signaal zo economisch mogelijk, en toch betrouwbaar

overgezonden kan worden.

Beide genoemde doelstellingen waren onderwerp van

mijn afstudeerwerk. Uit het voor U liggende verslag

moge blijken, in hoeverre ik daarin geslaagd ben.

Roermond, augustus 1976

*

Herman J. R. Schmitz
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1. Inleiding

Bij de transmissie van communicatiesignalen maakt

men om verschillende redenen graag gebruik van digit

(meestal binaire) signalen.

De voordelen daarvan zijn:

* Er is sprake van een signaalvorm, of de bron nu

een telefoontoestel, een televisiecamera of een

computer is. AIle bronnen kunnen van hetzelfde

transmissienet gebruik maken.

* Voor een kabel als transmissiemedium geldt, dat

de electrische eigenschappen van die kabel opti

maal aan de signaalvorm aangepast kunnen worden.

* Omdat aan het eind van een verbindingsketen aI

leen maar met de grootst mogelijke zekerheid

vastgesteld hoeft te ~orden, of er al dan geen

teken werd uitgezonden, worden er minder hoge

eisen aan de signaal/rul.sverhouding van de keten

gesteld dan bij analoge transmissie.

* Bij lange transmissiewegen kunnen op regelmatige

afstanden pulsherstellers in de kabel worden op

genomen. Op deze manier tellen niet de ruisbij

dragen cumulatief op, zoals bij analoge verbin

dingen, maar de fouten.

* De eigenaar van het transmissienet is in staat

aan de gebruiker van dat net een foutenkans op

te geven. De gebruiker kan zelf zijn coderings

strategie bepalen en heeft daarmee de kwaliteit

van de verbinding in de hand. Door foutencorri

gerende codes toe te passen, is foutJQze trans

missie mogelijk.
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* In de toeRomstige centrales worden de digitale

communicatiesignalen bestuurd door de eveneens

digitale schakelsignalen. Er zijn dan geen mecha

nische schakelaars meer nodig: de gehele signaal

verwerking kan electronisch en snel geschieden.

* Door de technologische ontwikkelingen worden de

benodigde electronische bouwstenen steeds com

plexer bij gelijkblijvend volume. Door standaar

disatie en massafabricage kan desondanks econo

misch worden gewerkt.

Als de bron een analoog signaal levert, kan van

deze voordelen aIleen sprake zijn, als tussende bron

en het transmissiemedium (het "kanaal") een digitali

seringssysteem geplaatst wordt.

In dat geval zijn er ook nadelen aan het digitale

transmissiesysteem verbonden:

* De veor de everdracht van het signaal benodigde

bandbreedte is vergroot.

* De voer de digitalisering vereiste apparatuur

zal in zekere mate complex en omvangrijk zijn:

ook het economische aspect speelt een role

Veoral aan het eerstgenoemde nadeel dient veel

aandacht besteed te worden. Gelukkig is in principe

bandbreedtereductie mogelijk, omdat communicatiesig

nalen (zowel spraak als video) in hoge mate redundant

zijn.

Dit betekent, dat op grond van de statistische eigen

schappen van het signaal een gedeelte van de informatie

voorspelbaar is en derhalve niet uitgezonden hoeft te

worden. Men spreekt dan van statistische ~·edundantie.

Ons digitaliseringssysteem codeert dan ook zoveel mo

gelijk aIleen de informatie, die aan de ontvangzijde



nodig is om het signaal te kunnen reconstrueren.

Verder bevat het signaal informatie, die niet ontvangen

hoeft te worden, omdat ze bij spraak voor het oor niet

hoorbaar, en bij video voor het oog niet zichtbaar is.

Voor zover mogelijk vernietigt het digitaliseringssys

teem deze (bij video psychovisuele redundantie genoem- 't,~J-""'1.-

de) informatie definitief. L' I,A \..

r------------------------·
I

I analoge [ I I: 0 digi taliseringssysteem i
I bron IL ~

FIG.l.l: EEN DIGITALE INFORMATIE-BRON.

Het systeem levert nu een bimair uitgangssignaal.

Het geheel kan beschouwd worden als een informatiebron,

die de symbolen 0 en 1 produceert met een bepaalde

bit-rate (figuur 1.1). Door een goed digitaliserings

systeem te kiezen, hebben we getracht deze bit-rate

zo laag mogelijk te doen zijn.

In het algemeen is echter nog meer reductie moge

lijk, omdat het systeem niet aIle statistische afhanke

lijkheid in het signaal verwijderd heeft.

Vooral bij video-signalen, tot welke we ons nu verder

beperken, zal dit het geval zijn, omdat we bij beeld

overdracht in drie dimensies correlatie mogen veronder

stellen:

1. In de X-richting: correlatie tussen de beeldpunten

op een lijn;

2. In de Y-richting: correlatie tussen de overeenkom

stige beeldpunten van opeenvolgende

lijnen in een beeld~

3. In de Z-richting: correlatie tussen overeenkomstige

beeldpunten in opeenvolgende

beelden.
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Ontwerpen we een digitaliseringssysteem, dat zo

veel mogelijk met correlatie in een van deze richtingen

rekening houdt, dan zal de geschetste informatiebron

toch nog altijd geheugenwerking bezitten. Dit komt tot

uitdrukking in een grootheid, die de entropie van die

bron wordt genoemd (literatuur [2] en [3] ).

Zolang deze entropie kleiner is dan 1 (voor een binaire

bron-output), is volgens Shannon verdere datareductie

mogelijk en kan een lagere bit-rate, dus een kleinere

bandbreedte, verwezenlijkt worden. Het proces, waarin

deze datareductie geschiedt, heet broncodering.

Het blokschema van een digitaal transmissiesysteem

voor videosignalen, wordt hiermee tot zover figuur 1.2.

r-----------------j

I I

! 0 I dig. systeem I~--...:-!----II broncoder ing ~
IT. V• carner a I

L_dig~~~in~r~tieb~~ J
FIG.l.2: INFORMATIEBRON EN BRONCODERING.

In het ideale geval bestaat het uitgangssignaal van

deze keten uit even waarschijnlijke en onafhankelijke

bits. Dit signaal mogen we aIleen maar via een fout- 'wjl

loos kanaal verzenden, immers elk bit is even belang- \ ''v,-i- c
• C -

I.',~ ;.... l ..L.~ \;"t .(I.
rijk geworden. Bij gebruik van een niet-foutloos ka-

naal zullen we het signaal moeten beschermen tegen

zogenaamde "cross-overs": een 0 wordt met kans 0 als

een 1 ontvangen en een 1 met kans E als een O.

Zoln niet-foutloos binair kanaal wordt schematisch

vaak voorgesteld als in figuur 1.3.0Zl_O0
zendzijde~ ontvangzijde

1~~1

FIG.l.3: EEN BINAIR A-SYMMETRISCH KANAAL.
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De bescherming van het signaal tegen kanaalfouten

geschiedt door middel van kanaalcodering. In feite

wordt daarbij weer redundantie aan het signaal toe

gevoegd.

Het blokschema van een digitale verbinding tussen

een analoge bron (de T.V.-camera) en een put (de mo

nitor) ziet er nu uit zoals in figuur 1.4.

~ dig.syst. Hbroncod. Hkanaalcod. ~--- ka-

~ ~naal---~ kanaaldec. Hbrondec. ~f------1U

FIG.1.4: BLOKSCHEMA VAN EEN DIGITAAL TRANS
MISSIESYSTEEM.

De bedoeling is nu, dat een deltamodulator als

digitaliseringssysteem ontworpen en gebouwd wordt.

Het betreft een intraframe (of beter: intraline)

deltamodulator, hetgeen betekent, dat digitalisering

in de X-richting van het videobeeld plaats vindt.

Een explicatie van het deltamodulatie-proces komt

aan de orde in hoofdstuk 2 van dit verslag, waarna ik

in hoofdstuk 3 en 4 uitgebreid zal ingaan op een meer

geavanceerde versie: de adaptieve deltamodulatie.

De digitale realisatie van een adaptieve deltamodula

tor voor videosignalen met een bandbreedte van 6.25

MHz is een tamelijk gecompliceerde zaak, omdat in ver

band met de hoge klokfrequentie snelle logische scha

kelingen nodig zijn en looptijden een grote rol spelen.

In hoofdstuk 5, waar het gerealiseerde apparaat stap

voor stap beschreven is, zal een en ander duidelijk

worden.

In Doofdstuk 6 komt dan het onderzoek naar de

mogelijkheden voor datareductie aan de orde.
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2. Digitaliseringssysternen

In de literatuur is reeds vaak een opsomming ge

geven van de belangrijkste en meest gangbare digita

liseringssystemen. Ook kwalitatieve beschouwingen over

deze systemen (onder andere de signaal/ruisverhouding)

zlJn daarbij aan de orde gekomen.

Ter orientatie van de niet-ingewijde lezer geef ik in

dit hoofdstuk daarom slechts een korte samenvatting

van de belangrijkste systemen.

Volgens het bemonsteringstheorema kan een band

begrensde, analoge tijdsfunctie volledig worden vast

gelegd door die functie minimaal 2fh keer per seconde

te bemonsteren, als f h de hoogste frequentie in Hz

is, die in het signaal kan voorkomen [4J. Hoewel niet

perse noodzakelijk, worden de monsters in de praktijk

steeds op equidistante tijdstippen genomen. Zie fi

guur 2.1.

FIG.2.1: HET BEMONSTERINGSTHEOREMA.

Worden de bemonsteringswaarden gecodeerd, dan

kan het signaal op digitale wijze worden overgebracht.

De videosignalen, die wij over willen zenden,

hebben een bandbreedte van 6.25 MHz, zodat een bemon

steringsfrequentie van 12.5 MHz wordt toegepast. Elke

80 nanoseconde wordt dus een nieuw monster genomeni

ontstaat er een nieuw beeldpunt.
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2.1 Pulscodemodulatie

Bij pulscodemodulatie (PCM) wordt het analoge

signaal in een sample- en holdschakeling bemonsterd.

De helderheid van elk beeldpunt wordt vervolgens in

een analoog/digitaal-converter (ADC) omgezet in een

codewoord van N bits. Voor transmissie over een kanaal

dienen deze N parallelle bits in serie te worden ver

zonden. zie figuur 2.2.

par
serie

kanaal

FIG.2.2: PCM ALS DIGITALISERINGSSYSTEEM.

Bij een N-bits PCM-systeem kan de helderheid van de

beeldpunten in de ontvanger 2N waarden aannemen. In

feite wordt dan de informatie over de tussenliggende

helderheidswaarden vernietigd. Op grond van proefne

mingen beslist men of dat geoorloofd is: of die infor

matie inderdaad psychovisueel redundant is. Een veel

toegepaste waarde voor N is 8.

Met de statistische redundantie in het signaal wordt

bij PCM geen rekening gehouden.

Interessant is de benodigde bit-rate op het kanaal:

elke 80 nsec moet een codewoord van 8 bits verzonden

worden. Dit resulteert in een bit-rate van 8 X 12.5 =
100 MBit/sec. De daarvoor benodigde bandbreedte is

50 MHz, een factor 8 meer dan voor analoge transmissie

van het signaal.
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2.2 Differentiele pulscodemodulatie

Bij differentiele pulscodemodulatie (DPCM) wordt

ervan uitgegaan, dat er correlatie bestaat tussen de

helderheid van opeenvolgende beeldpunten. Op grond

daarvan codeert men slechts het helderheidsverschil

tussen ieder beeldpunt en zijn voorganger. Ten gevolge

van de verwachte correlatie kunnen deze verschillen

met minder bits gecodeerd worden. Afhankelijk van de

vereiste beeldkwaliteit varieert deze keuze van N=2

tot N=5. uit de literatuur [5] blijkt, dat voor een

goede kwaliteit N=4 een goede keuze is.

quantiseerder

delay t----(

-o--tDAC
kanaal

)----~,..LDF

delay

FIG.2.3: DPCM ALS DIGITALISERINGSSYSTEEM.

De kanaalbit-rate bij DPCM bedraagt N X12.5 MB/s

en ligt derhalve tussen 25 en 62.5 MB/s.
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2.3 Deltamodulatie

wordt bij DPCM informatie overgedragen over de

grootte van het helderheidsverschil tussen naburige

beeldpunten, bij deltamodulatie (DM) wordt slechts het

teken van dit verschil verzonden. Zoals aanstonds zal

blijken, is daarbij een hoaere klokfrequentie nodia dan bi 1

DPCM. Afhankelijk van de vereiste beeldkwaliteit en

de toegepaste versie, wordt deltamodulatie dan ook be

dreven met een klokfrequentie van 25 tot 100 MHz.

Omdat de transmissie van het teken slechts een bit per

klokperiode vereist, is de bit-rate op het kanaal gelijk aan

de klokfrequentie en bedraagt derhalve 25 tot 100 MB/s.

2.3.1 Lineaire deltamodulatie

anax(t) .: (t) +lJ q(t) puls- d(t) k
modu- -.

+ - -1 lator

x(t) ftc
,

J

al

J
x( t) x(t)

<>- LDF

FIG. 2 .4: DM ALS DIGITALISERINGSSYS'rEEM.

Figuur 2.4 toont het blokschema van een deltamo

dulator. Het ingangssignaal wordt continu vergeleken

met de schatting x(t) voor deze x(t). Deze schatting

wordt afgeleid uit het uitgangssignaal d(t). De compa

rator levert daartoe een uitgangssignaal q(t) volgens:

q(t) = sgn{.: (t)} = sgn {x(t) - x(t)}

De door een klokpuls f gestuurde pulsmodulator maaktc
van q(t) een serie smalle positieve of negatieve

pulsjes d(t). Door deze pulsjes te integreren, ontstaat
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de stapsgewijs veranderende schatting x(t), waarmee

de lus rond is.

Figuur 2.5 geeft enkele voorbeelden van de signalen

x(t), x(t) en d(t).

r------
I
I

x (t )--+1
I
I

a b

FIG.2.5: LINEAIRE DELTAMODULATIE.

De hier geschetste vorm van deltamodulatie, waar

bij elk stapje even groot is, wordt lineaire deltamo

dulatie (LDM) genoemd.

Uit het blokschema volgt een groot voordeel van delta

modulatie: de eenvoud van de ontvanger. De ontvanger

of decoder is namelijk volkomen identiek aan de terug

koppellus in de zender en bestaat dus enkel uit de

integrator. De terugkoppellus wordt dan ook vaak de

"lokale decoder" genoemd.

De integrator in de ontvanger kan eventueel gevolgd

worden door een laagdoorlaatfilter LDF om de stapsge

wijs veranderende schatting uit te middelen. Bij video

toepassingen is dat niet nodig omdat zowel de monitor

als ons oog die functie in voldoende mate vervullen.

Een groot bezwaar van de lineaire deltamodulator

blijkt uit figuur 2.5b: stijgingen van het ingangssig

naal, die sneller zijn dan s.f , kan de lineaire del-
c

tamodulator niet volgen: er treedt oversturing op

(slope overload). Om de slope overload bij een gegeven

stapgrootte s te beperken, is de hogere klokfrequentie

bij DM ten opzichte van DPCM nodig.
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Het optreden van slope overload uit zich in een

plotselinge toename van het foutsignaal E(t). Deze

uitschieters vormen de oversturingsruis (slope over

load noise) van een deltamodulator, ter onderscheiding

van de korrelruis (granular noise) in vlakke gebieden.

Zie ter illustratie figuur 2.6, waar een voorbeeld van

E(t) in beide gevallen is geschetst.

o.;FL- - ..".,..~-~-'~ - ~-- -~- .... cot" ~- '-J"" ~ ... - ... .-r_ - ....

... korrelruis .l I. ..1..
over s t ur l ngsrUl s

FIG.2.6: KORREL- EN OVERSTURINGSRUIS.

Korrel- en oversturingsruis vormen samen de totale

quantiseringsruis van een lineair deltamodulatiesysteem.

Korrelruis manifesteert zich bij video als £2D=

touring in het televisiebeeld van de ontvanger.

Om deze voor het oog onzichtbaar te maken, zullen

we een bepaalde stapgrootte s moeten kiezen. Als

voor s 1/256e gedeelte van het totale zwart/wit

bereik wordt gekozen, is de korrelruis van een

lineaire deltamodulator gelijk aan de totale

quantiseringsruis van een 8 bits-PCM-systeem.

oversturingsruis uit zich bij elke min of meer

abrupte overgang in het grijsniveau Jan het video

beeld. Als de klokfrequentie niet voldoende groot

is, wordt zoln overgang wazig weergegeven. Ret be

tekent een zeer ernstige degradatie van de beeld

kwaliteit.
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Het is duidelijk, dat we iets zullen moeten

ondernemen om met name de slope overload te beper

ken. De daarbij gestelde nevenvoorwaarden zijn:

Geen vergroting van het korrelruisvermogen ten

opzichte van een 8 bits PCM-systeem.

Het bedrijven van het systeem met een zo laag

mogelijke klokfrequentie. Immers de bit-rate

op het transmissiekanaal, die we zo laag moge

lijk willen hebben, is hieraan direct gerela

teerd.

2.3.2 Variabele -stap- deltamodulatie

Een remedie tegen slope overload- is het ver

groten van de stapgrootte, echter alleen waar dat

vereist is: bij hellingen in het ingangssignaal.

De consequentie is, dat de stapgrootte weer verkleind

moet worden, als het nieuwe niveau gevonden is.

Essentieel bij variabele-stap-deltamodulatie is dat

de gegevens, die voor de stapgrootte-verandering

nodig zijn, alleen uit het uitgangssignaal d(t) be

trokken mogen worden. Het datasignaal is immers de

enige informatie die de ontvanger (waar de stapgrootte

gereconstrueerd moet worden) ter beschikking heeft.

De schakeling, die uit het datasignaal d(t) de stap

grootte bepaalt, heet de "predictorI'. In figuur 2. 7

-De hier aangevoerde reden voor invoering van
variabele-stap-deltamodulatie is in wezen een

"natte-vinger-argumentatie". De geinteresseerde le
zer zij verwezen naar [1], waar een samenvatting
wordt gegeven van de "wetenschappeli jke a.cgumentatie":
de optimalisering van de signaaljruisverhouding van
een deltamodulatie-systeem.
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is het blokschema van een met een predictor uitge

ruste variabele-stap-deltamodulator getekend.

Ook hier geldt, dat de ontvanger geheel identiek

is aan de terugkoppellus in de zender.

x(t) £(t) +1

f
q(t) puls- d(t) ka

+ modu-''''- ...,

x(t) -1 lator

ffc
r-

d I (t) I"--- f predictor

-

naal d(t)

-o----f pred f
x(t)

FIG.2.7: VARIABELE-STAP-DELTAMODULATOR.

Afhankelijk van de manier, waarop de stapgrootte

uit d(t) verkregen wordt, kunnen twee vormen van

variabele-stap-deltamodulatie onderscheiden worden:

1. DELTAMODULATIE MET DIGITAAL GEREGELDE COMPANSIE.

Is de predictor een schakeling, die van vele

voorafgaande databits (bijvoorbeeld 100 of meer)

gebruik maakt om de nieuwe stapgrootte te bepalen,

dan spreekt men van Digital Controlled Deltamodula

tion (DCDM). De amplitude van de door de predictor

geleverde pulsjes d'(t) wordt dan door het datasignaal

geregeld. Deze in Nederland [6J ontwikkelde vorm

van deltamodulatie wordt meestal als analoge schake

ling gerealiseerd.

2. ADAPTIEVE DELTAMODULATIE.

Gebruikt de predictor slechts enkele voorafgaan

de databits (maximaal 10), dan spreekt men van adap

tieve deltamodulatie (ADM). Deze vorm wordt meestal

gebruikt als men een variabele-stap-deltamodulator
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met behulp van digitale schakelingen wil realiseren.

Adaptieve deltamodulatie kan in twee types verdeeld

worden, afhankelijk van de manier waarop de stap

grootte uit het datasignaal afgeleid wordt:

CD Bij het le type-ADM selecteren de r meest recente

databits Dk , Dk _
1

, ••• , Dk - r +
1

een stapgrootte

Bk uit een aantal in een geheugen ROM opgeslagen
-I

mogelijkheden. De geselecteerde stap wordt in een

digitale optelschakeling opgeteld bij de vorige

schatting Ak (een opteller is in feite een ideale

integrator). Figuur 2.8 geeft het blokschema van

zoln digitaal ADM-systeem voor r=4. Zie ook litera

tuur [7J en [8J.

kanaal

comparator
x(t)
~ 0Dk -~

-Vf.-. FF r--- -----------,.. c
~ I I

I -1 SR I I

I I

X I D... ~~-l ~ 01<_21 o~~s I
I I
I ROM I

I
I I,
IAk +1 I
I Bk +1 I

~ +/- I di I
't"

c L ______ "'pre_ -f.:!:.2I..J

Ak

FIG.2.8: ADAPTIEVE DELTAMODULATIE: le TYPE

De flipflop FF (die de pulsmodulator uit de vorige
blokschema's vervangt) levert het datasignaal D(t).

De binaire niveau's op de tijdstippen t k , t k - 1 , •••

worden Dk , Dk _
1

, ••• genoemd. De notatie d(t) uit

de vorige schema's is hier verlaten omdat er nu

geen sprake meer Is van smalle pulsjes, maar van

niveau's. Langs de lijnen worden nu binaire code

woorden getransporteerd. De (analoge) schatting x(t)
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wordt verkregen door digitaal/analoogomzetting van

de amplitude Ak •

~ De tweede mogelijkheid om adaptieve deltamodu-

latie te bedri iven, is om de r meest recente

databits Dk , Dk _1 , ••• , Dk - r +
1

een bewerking te la

ten bepalen, die op de vorige stapgrootte moet wor

den uitgevoerd.

Deze bewerking bestaat uit het vermenigvuldigen met

bepaalde factoren. Al naar gelang zoln factor gro

ter of kleiner dan 1 is, wordt van vergrotings- resp.

verkleiningsfactoren gesproken.

Het blokschema van een dergelijk type ADM-systeem

voor r=4 toont figuur 2.9.

f

xI
I
I
I
I
I
I
Il ~~dic~~J

~~
r------ ---------,
I
I
I
I
I
I
!
I

Bk+~

+/-+1

x(t)

FIG.2.9: ADAPTIEVE DELTAMODULATIE: 2e TYPE

In stappen verloopt adaptieve deltamodulatie bij deze

versie als voIgt:

1. Veronderstel, dat we de beschikking hebben over

een amplitude Ak , die na D/A-omzetting de schat

ting xk voor x(tk ) representeert.
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2. Door de flipflop FF te triggeren, verkrijgen we

Dk , waarvoor geldt:

0, al s X
k

> x ( t
k

)

1, al s x
k

< x ( t
k

)

Met andere woorden: Dk geeft aan of de schatting

xk te groot (Dk=O) of te klein (Dk =l) is.

Tevens worden de voorgaande r-1 databits doorge

schoven in het schuifregister SR.

3. Uit de nu ter beschikking staande Dk , Dk _
1

, •••

Dk - r +1 wordt een bewerkingsfactor Fk gedestil

leerd volgens

Deze functie f is vastgelegd in een zogenaamd

bewerkingsschema.

4. De bewerkingsfactor Fk en de vorige stap Bk be

palen een nieuwe stapgrootte Bk +1 volgens

5. De nieuwe amplitude Ak +1 wordt verkregen door

deze stap Bk +1 bij de vorige amplitude Ak op te

tellen, als Dk =l, of ervan af te trekken als

Dk=O:

(2.1)

als

als

D =1
k

D =0
k

6. Voor de volgende periode hebben we dan na D/A

omzetting de beschikking over de schatting xk +1 •

Het is dit type ADM, dat we willen realiseren

om te onderzoeken of het geschikt is voor codering

van breedbandige videosignalen. In hoofdstuk 3 en 4
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gaan we er dan ook uitvoerig op in.

Volledigheidshalve wil ik nog even wijzen op

het feit, dat het voor dit onderzoek niet nodig is

om een aparte ontvang~r te bouwen. De zender bevat

immers reeds een lokale decoder. We kunnen dan ook

volstaan met het " aftakken ll van het signaal x(t)

aan het eind van de terugkoppellus in de zender.

I

L\ \., {.\
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3. Adaptieve DeltaModulatie

In dit hoofdstuk zal ik uitgebreid ingaan op

de theorie van het adaptieve deltamodulatieproces.

Het betreft het in hoofdstuk 2.3.2 gedefinieerde

2e type ADM, waarbij de stapgrootte telkens met een

bepaalde factor wordt vergroot of verkleind, afhan

kelijk van de data-bits Dk , Dk - 1 , ••• , Dk - r +1 •

De theoretische beschouwing beperkt zich tot het

relatief eenvoudige geval r=2 en zal leiden tot

conclusies, die de keuze van een grotere r recht

vaardigen. In hoofdstuk 4 zal dan naderhand blijken,

dat de beschouwingen van dit hoofdstuk onder bepaal

de voorwaarden ook voor grotere r geldig blijven.

Voorlopig is het fundamentele probleem het

vaststellen en analyseren van het bewerkingsschema,

dat de bewerkingsfactoren als functie van Dk en Dk - 1
vastlegt.



3.1 Het bewerkingsschema van Jayant

De eenvoudigste vorm van adaptieve deltamodu

latie wordt verkregen door behalve Dk slechts het

voorafgaande data-bit Dk -
1

te onthouden, en de be

werking op de stapgrootte s aIleen van deze twee

bits af te laten hangen.

Jayant [9] gebruikte hiervoor het volgende bewer

kingsschema:

Pals Dk = Dk - 1

Q als D
k

1 D
k

_
1

Hierin is P > 1 en Q < 1.

Volgens (2.1) hangen de opeenvolgende stapgrootten

s dan als voIgt samen:

P.sk als Dk = D
k

_
1

sk+1 =
Q.sk als Dk :1 Dk - 1

Is de schatting x(t) twee maal achter elkaar te klein

of te groot, dan wordt de stapgrootte dus met een

factor P > 1 vergroot. In de andere gevallen wordt

de stapgrootte met een factor Q < 1 verkleind.

Voor P = 3/2 en Q = 1/2 toont figuur 3.1 de stap

responsie van een dergelijke deltamodulator.

ADM

x(t)

FIG.3.1: JAYANT'S ADM VERSUS LDM

(3.1)



Ter vergelijking is tevens de responsie van een

lineaire deltamodulator (P = Q = 1) getekend. Om deze

vergelijking mogelijk te maken, is de stapgrootte

van de lineaire deltamodulator gelijk gekozen aan

de minimale stapgrootte s. van Jayant's schema.mln
Het begrenzen van de stapgrootte bij ADM tot een

minimumwaarde ligt overigens voor de hand, als men

bedenkt, dat de stapgrootte anders tot 0 kan con

vergeren; vergroting van de stap zou daarna onein

dig lang duren.

Bij een digitale realisatie van een adaptieve del

tamodulator komt s. automatisch te voorschijn:mln
het is de kleinste eenheid, die de rekeneenheden

kunnen verwerken.

3.2 Nadelen van ADM

Door adaptieve deltamodulatie toe te passen,

wordt de oversturingsruis aanmerkelijk verminderd.

WeI treden er een aantal nieuwe verschijnselen op:

• CONVERGENI'IE.

Het eerste aspect, waarmee we bij ADM te maken

krijgen, is de convergentie van de deltamodulator

naar het nieuwe niveau en de daarbij behorende

stabiliteitsproblemen. Sommige combinaties van P

en Q zullen een snelle convergentie waarborgen,

andere leiden zelfs tot instabiliteit.

• OVERSHOOT •

Alvorens de eindwaarde bereikt te hebben,

" schiet" de schatting x(t) er periodiek met een gro

te stap doorheen. Deze overshoot manifesteert zich

bij video als het optreden van witte en zwarte

"puntjes" in de nabijheid van niveau-overgangen.



Ret overshootprobleem is inherent aan elk ADM-sys

teem en veroorzaakt een aanzienlijke degradatie

van de beeldkwaliteit. Deze degradatie is des te

erger naarmate P groter is.

In de ontvanger kan overshoot op effectieve wijze

gereduceerd worden met behulp van een digitaal fil

ter. Verscharen [1] toonde dat op overtuigende wij-

ze aan.

• EDGE-BUSINESS.

Ret optreden van een flank in het videosignaal

zal in het algemeen niet gesynchroniseerd zijn met

de klokperiode van de deltamodulator. Afhankelijk

van de begintoestand zal de flank op verschillende

tijdstippen gevolgd worden.

Kijken we in de nabijheid van een flank naar een

vast punt van het door de deltamodulator geprodu

ceerde beeld, dan zullen daar llelderheids'lerschil

len 60ptreden (figuur 3.2a). Ook van lijn tot lijn

zullen deze verschillen aanwezig zijn.

Dit effect, dat rafelige en onrustige zwartjwit

overgangen veroorzaakt, wordt edge-business genoemd.

I
I
I
I
I
I
I
I

x(t) I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

a.

FIG.3.2: EDGE-BUSINESS.

I
I
I
I
I
I
I

x(t )1
I
I
I
I
I
I
I
I

b.



Het probleem doet zich ook voor bij lineaire delta

modulatie, maar de verschillen ~ zijn daar te klein

om waargenomen te worden. Bovendien "verdrinkt" de

edge-business steeds in de oversturingsruis.

Bij ADM neemt te edge-business ernstige vormen aan,

als de deltamodulator v66r het optreden nog niet

met de minimumstap werkte als gevolg van de uit

slingeringen na een vorige flank of ten gevolge van

ruis. Zie figuur 3.2b.

Het effect van edge-business zal minder zijn,

naarmate P kleiner en de klokfrequentie hoger is.

In verband daarmee streven we naar een klokfrequen

tie van ongeveer 50 MHz.

Van de drie genoemde aspecten ga ik nu aIleen

nader in op het stabiliteitsprobleem, omdat de

theoretische behandeling daarvan de basis zal vor

men voor een nieuwe opzet van de adaptieve deltamo

dulator.

Op de overshoot- en edge-businessproblemen kom ik

dan later weer terug.
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3.3 Stabiliteit en convergentie

Jayant [9] leidde voor zijn schema af, dat de

deltamodulator stabiel zou zijn voor PQ < 1. Onder

stabiliteit wordt daarbij verstaan, dat de stap

grootte voor aIle constante ingangsniveau's, volgend

op een helling, naar 0 convergeert (het gebruik van

een minimale stapgrootte laten we voorlopig nog bui

ten beschouwing).

Figuur 3.3 toont twee voorbeelden van Jayant's ADM

met PQ < 1, die inderdaad tot convergentie leiden.

Pl. !it2I

iii .5:11

FIG. 3.3: STAPRESPONSIE VOOR PQ < 1.

De voorwaarde PQ = 1 leidt volgens Jayant voor

bijna aIle ingangssignalen tot een fase, waarbij

x(t) periodiek om x heenschommelt. De periode van

deze oscillaties bedraagt 4 klokperiodes en de

stapgrootten kunnen willekeurig groot zijn. Figuur

3.4a geeft daarvan een voorbeeld. Figuur 3.4b toont

een van de weinige uitzonderingsgevallen: als het

niveau zodanig is, dat steeds de factor Q wordt

gebruikt, dan treedt ook bi j PQ = 1 (Q < 1) conver

gentie Ope
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FIG.3.4: STAPRESPONSIE VOOR PQ= 1.
I

De voorwaarde PQ > 1 leidt tenslotte (alweer

volgens Jayant) voor bijna aIle ingangsniveau's

tot instabiliteit. Zie figuur 3.5.

l
'" I ~Ill

[;I "721

3111 11I11I

'" AI illIZI

iii ~s

I.

FIG.3.5: STAPRESPONSIE VOOR PQ > 1.

Pas zeer recent zijn in de literatuur artikelen

verschenen, waarin aangetoond wordt dat de voorwaar

de PQ < 1 niet voldoende is voor convergentie naar

aIle ingangsniveau's. Ret betreft een artikel van

Weiss e.&. uit 1975 [10], alsmede een grondige

theoretische analyse van Jayant's ADM-schema door
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Boyce uit 1976 [11].

Dat de voorwaarde PQ < 1 niet voldoende is voor

convergentie, is gemakkelijk aan de hand van een

tegenvoorbeeld aan de tonen. Figuur 3.6a toont de

stapresponsie voor P = 2, Q= 0.35, dus voor PQ = 0.70:

de adaptieve deltamodulator convergeert. Echter voor

P = 2, Q = 0.33, dus voor PQ = 0.66 is het systeem voor

sommige niveau's instabiel (figuur 3.6b).

P 2.1!I:21

t.J 35:

, j
1

~--_._~ -- ~~. ~.~-~~.~,.........-
P 2.1ZI1l1

CiI ,33

3.3.1

d. I"..! O.7U

FIG.3. 6: INSTABILITEIT VOOR PQ < 1.

Stabi Iiteitsbeschouwingen

3.3.1.1 HET STABILITEITSCRITERIUM VAN BOYCE.

In zlJn publicatie "Step Response of an Adaptive

Delta Modulator" [11] leidt Boyce de voorwaarde af,

waaraan P en Q moeten voldoen om convergentie naar

aIle ingangsniveau's te waarborgen.

Deze voorwaarde blijkt te zijn:

Hierin is n de bij P en Q behorende stab!liteits

exponent, die als voIgt wordt bepaald:

( 3 • 2 )

Definieer Fk(P) - P{P-l)
- p k _l

voor k = 1, 2 , •••



dan is n de bij P en Q behorende stabiliteitsexpo

nent, als geldt:

F n+l (p) < PQ < F n (P) (3.3)

Een en ander is geschetst in figuur 3.7:

- in het gebied F 2 ( p) < PQ < F 1 ( P ) is n= 1,

- in het gebied F
3

(P) < PQ < F
2

(P) is n= 2, etc.

n ' ,

10>1

I
I
I
I
\
I

I I 'I

2 -------- --------~---------~--------1
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I
1 I
\
1

I ! :
, --------~--------~---------r--------l

! , ' : 1
I I ! I i
I F/P • A ,

~ ;Bn~2

,t====:~:::!:,i -;:;7'jnn?-.3-~-+---i--J
2 4

FIG.3.7: STABILITEITSEXPONENT.

We kunnen nu ook de responsies van figuur 3.6 begrij

pen:

a. Voor P = 2 en PQ = 0.70 (in figuur 3.7 met A aan

geduid) is n = 1. Voorwaarde voor stabili tei t is

dan volgens Boyce PQ < 1. Hieraan is voldaan en

de adaptieve deltamodulator, werkend met de fac

torenP = 2, Q = 0.35 zal naar aIle constante ni

veau's convergeren.

b. Voor P= 2 en PQ= 0.66 (B in figuur 3.7) is n= 2.

De stabilitei tsvoorwaarde is nu p 2Q < 1, waaraan



niet voldaan is. Voor een adaptieve deltamodula

tor met factoren P = 2 en Q = 0.33 bestaan er dus

ingangsniveau's, die tot instabiliteit leiden.

Hoe kunnen we nu onmiddelijk weten, welke

(P,Q)-paren tot instabiliteit aanleiding kunnen ge

ven? Volgens Boyce geldt voor die combinaties
nP Q > 1, ofweI

PQ > p-n +1

Definieren we: G (P) = p-
n

n

dan luidt deze voorwaarde

PQ >Gn _
1

(P)

De betreffende n geldt volgens (3.3) aIleen voor

zodat we een onstabiel gedrag kunnen verwachten in

die gebieden, waar aan (3.3) en (3.4) voldaan is.

Combinatie van beide ongelijkheden leidt tot:

G 1 ( p) < PQ < F (p )n- n

In figuur 3.8 zlJn deze gebieden gearceerd weerge

geven in het (P,PQ)-vlak. Duidelijk blijkt, dat de

zojuist genoemde combinaties (2,0.70) en (2,0.66)

in een "veilig", respectievelijk Ilonveilig" ge

bied liggen.

Uit de figuur blijkt verder, dat Jayant's voorwaar

de PQ < 1 aIleen voor P <1.6 zonder meer geldig is.

(3.4)

(3.3)

(3.5)
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FIG.3.8: GEBIEDEN VAN INSTABILITEIT.

Ter illustratie zlJn in figuur 3.9 nogmaals voorbeel

den getekend van stapresponsies, behorende bij de

in figuur 3.8 met C en D aangeduide punten.

In figuur 3.9a geldt P= 2, Q= 0.26 (C) en in figuur

3.9b geldt P = 2, Q = 0.24 (D). Voor beide combinaties

is n= 2, doch in C geldt p 2Q >1 en in D is p2Q < 1.

F' 2._

iii 26

fI 2.1lI1l1

iii :i!!"i

FIG. 3.9: (IN) STABILITEIT VOOR PQ < 1.
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De conclusies van Boyce in het onderhavige artikel

zijn:

De adaptieve deltamodulator convergeert naar

aIle ingangsniveau's als pnQ < 1 is.

De stapresponsie is in het algemeen onstabiel

als pnQ >1 is.

nVoor P Q = 1 treden bij bijna aIle ingangsni-

veau's oscillaties op met willekeurig grote

stap en met periode 2n+2.

Van de laatstgenoemde oscillaties geeft figuur 3.10

tenslotte enkele voorbeelden voor verschillende

waarden van de stabiliteitsexponent n. Ook bij

lineaire deltamodulatie (figuur 3.10a) bedraagt

de periode van de oscillaties 2n+2.

P I 1II:l1
[;l' _

:. l

35 11I11I

-1111 1111I

}
..... L-

... , ... , . , ...
P 2.11I11I

Ii 511I

, ..

3~ 11I11I

P 4!._
iii .Z5

••• I ••• I i I I • I

P :i! 11I11I

iii . I~S

FIG.3.10: OSCILLATIES VOOR n=O,l,2,3 EN pnQ=l.
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Boyce' bewijs van z~Jn stabiliteitscriteriurn

zal ik hier niet citeren (zijn publicatie bevat 13

theorema's met bijbehorend bewijs). Het is eenvou

diger en nuttiger om dieper in te gaan op een pu

blicatie van Weiss, Paz en Schilling, die eigenlijk.
over overshootonderdrukking handelt, maar waarin

ook stabiliteitsbeschouwingen voorkomen. Hun re

sultaten in dit artikel [10] kunnen zonder veel

moeite met de conclusies van Boyce in verband wor

den gebracht.

3.3.1.2 DE STABILITEITSBESCHOUWING VAN WEISS.

In figuur 3.11 is een gedeelte van een res

ponsie van Jayant's ADM getekend.

x(t)

x

FIG.3.11: M-PUNTSPATRONEN.

De langzaamste convergentie treedt op als er steeds

evenveel schattingen x
k

boven het constante niveau x

liggen als eronder. Is dat het geval en bedraagt het

aantal xk's m, dan wordt zoln responsie een

m-puntspatroon genoemd. Figuur 3.11 toont derhalve

een 3-puntspatroon.

Voor een m-puntspatroon geldt:
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Met de gegeven definitie van m is sm bij langzaamste

convergentie de stapgrootte, waarmee het niveau x

weer doorsneden wordt~ de volgende stapgrootte ont

staat dus door vermenigvuldiging met de verklei

ningsfactor Q:

sm+l = Q. sm

s +2 = PQ.s
m 2 m

sm+3 = P Q.sm

m-l
s2 =P Q.sm m

s2m is de eerste stap na sm' die het ingangssignaal

weer doorsnijdt. Van convergentie kan aIleen maar

sprake zijn als deze stapgrootte kleiner is dan sm.

(3.6)

Deze voorwaarde:

leidt volgens (3.6) tot: pm- 1Q < 1

ofweI : Q <p-m+1

Verder dienen we ons af te vragen, aan welke

voorwaarden P en Q moeten voldoen om zoln m-punts

patroon te kunnen verkrijgen.

Er ontstaan minstens m xk's boven (of onder) het

niveau x als:

( 3 • 7 )

(3.8)
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s > s ( Q + PQ + P 2Q +m m
1_pm- 1

1 >Q. 1-P

dus als voldaan is aan:

m-2••• + P Q)

Q < 1-P 1 (3.9:
1_pm-

Er ontstaan hoogstens m+i xk's boven (of onder) het

niveau x, als

sm < sm+i + sm+2 + ... + s2m

s < s (Q + PQ + p
2Q + ••• + p

m- 1Q)
m m

i_pm
1 < Q.l-P

dus als voldaan is aan:

Q>1:.::L (3.10)
i_pm

(3.9) en (3.10) geven samen de voorwaarde om exact

m xk ' s boven en onder een niveau x te kunnen verkrij

gen. Of het m-puntspatroon ook werkelijk optreedt,

hangt daarbij uiteraard af van de beginvoorwaarden

(x, Xo en so).

De combinatie van (3.9) en (3.10) leidt tot:

1-P < Q < 1-P
i_pm 1_pm- 1

Opm.: Door deze uitdrukking met P te vermenigvuldi

gen komt de analogie met de stabiliteitsex

ponent van Boyce duidelijk naar voren:

P ( 1-P \ < PQ < P (1-P )
i_pm 1_pm- 1

Deze vergelijking gaat over in Boyce' formu

le (3.3) door m= n+l te substitueren

(3.11}'
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Ook Weiss' voorwaarde (3.7): pm- 1
Q < 1

gaat dan over in Boyce' stabiliteitsvoorwaarde:

Definieren we nu bij Weiss: f (p)=l-P
m i_pm

-m
9 (P) = P

m

dan gaat (3.8) over in:

en (3.11) in:

Q < gm-l (P)

f (P)<Q<f l(P)m m-

Combinatie leidt tot Weiss' voorwaarde voor stabi

liteit:

In figuur 3.12 zijn de gebieden, waar aan (3.12)

voldaan is, gearceerd weergegeven. Bedenk, dat er

links van f 3 (P) nog meer stabiliteitsgebieden lig

gen. Ze worden echter steeds smaller.

(3.12)

f ( P) = 9 (P) -----1 0

P

"
(1.\ 1l.J 0.4 o. 0.7 0.8 tl.9

Q
1.0

FIG.3.12: STABILITEITSGEBIEDEN VAN WEISS.
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Bet is inmiddels duidelijk, dat transformatie van

het {P,Q)-vlak van figuur 3.12 naar het (P,PQ)

vlak precies Boyce I figuur 3.8 oplevert, met dien

verstande, dat in figuur 3.8 de niet-stabiele ge

bieden gearceerd waren.

We kunnen nu ook de door Boyce gedefinieerde

stabiliteitsexponent interpreteren: n geeft aan

dat, als s. het ingangssignaal doorsnijdt, dit op
1

z In laatst met si+m = si+n+1 weer gebeurt en weI

met s. + +1 < s .•1 n 1

Voor pnQ = 1 geldt dat de meeste ingangsni

veau's periodiek door dezelfde stapgrootten door

sneden zullen worden. In dat geval is er sprake

van een niet-afnemend m-puntspatroon. De periode

van de oscillaties bedraagt 2m = 2n+2.

3.3.2 Optimalisering van de convergentiestielheid

Nu bekend is, waaraan de bewerkingsfactoren

P en Q moeten voldoen om stabiliteit te waarborgen,

kunnen we ons afvragen welke combinaties van P en

Q tot snelle convergentie leiden.' In de literatuur

is deze kwestie nog niet aan de orde gekomen.

Uit de stabiliteitsbeschouwing van Weiss is

gebleken dat bij een m-puntspatroon (dus bij de

traagste convergentie) het ingangsniveau achter

eenvolgens door x{t) doorsneden wordt met de stap

grootten sO' sm' s2m' s3m' •••• Daarbij gold

volgens (3. 6 ) :

m-1
s{i+1)m=P Q.sim

De stapgrootten s. (i = 0,1,2, •.• ) worden derhalve
1m 1m-steeds met een factor P Q < 1 gereduceerd.
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In eerste aanleg lijkt deze factor een maat te zijn

voor de convergentietijd (of beter: voor de conver

gentiesnelheid) van de adaptieve deltamodulator.
m-lNoemen we P Q de reductiefactor R en voeren we

n
weer de stabiliteitsexponent n in via m= n+l, dan

geldt:

In figuur 3.13 is de reductiefactor als functie van

Q geschetst voor verschillende waarden van P.

Voor afnemende Q neemt ook R (lineair) af tot het
n

punt bereikt wordt, waar een nieuwe (hogere) stabi-

f

d. I' .! ! ,L.I ,_,._P_""'-".,i.',

'. ,) \

(3.13)

, "\; 1 1.1 ~ 1)

:, ·f

(:
_... -_~__~.__J......--_..._~__......__~__'_._,_. _

o 1,0 o O.'$'

\J
I •

-(0

FIG.3.13: REDUCTIEFACrOR R VERSUS Q.
n
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Iiteitsexponent geldt. R wordt daar met een factor
n

P vergroot en neemt vervolgens weer Iineair af (zie

figuur 3.13a en b). Voor P= 2 en P= 4 in figuur 3.13

c en d (algemeen: voor P >1.6) komt de combinatie

van P en Q bij deze sprong eerst in een gebied van

instabili tei t (R > 1) •
n

Het minimaliseren van R heeft echter weinig
n

zin, daar ons ook interesseert, hoeveel klokperio-

des er voor de reductie van de stap s. tot de stap1m
s( '+1) = R .s. nodig zijn.1 m n 1m
Om tot een grootheid te komen, die weI een maat is

voor de convergentietijd, gaan we de reductiefactor

op een andere manier interpreteren. Vervangen we het

m-puntspatroon door de responsie, die in figuur 3.14

met stippeIIijnen is getekend, dan stelt dit nieuwe

patroon de responsie voor van een deItamodulator,

die na elke m klokperiodes de verkleiningsfactor

Q' = R gebruikt.
n

---,
I
I
I
I

---I
I
I
I
I

I
I

sn1+2
I

sm+1 I__ :.J

I
I
I
I___ -.J

FIG.3.14: M-PUNTSPATROON.

Immers:
Q' = sm+1 + sm+2 + ••• + s2m

sl + s2 + ••• + sm

2 m-1Q(l+P+P + ••• +P )s= """="" ---:-_-:.:.:m

2 m-1Q(l+P+P + ••• +P )s
m

s m
=- =RSo n



De Iaatste geIijkheid geldt op grond van de defini

tie van R (3.13).
n

De klokperiode van de "nieuwe" deItamodulator be

draagt m maal de oorspronkelijke klokperiode.

Vervolgens definieren we de gemiddelde reduc

tiefactor per klokperiode R , als zijnde de m-de
n

rnachtswortel uit R •
n

Een deItamodulator, die telkens deze verkleinings-

factor 'lRn' gebruikt, heeft de stapgrootte steeds

na m klokperiodes met een factor R verkleind en
n

convergeert derhalve even snel als de "gewonell

deItamodulator, die via een rn-puntspatroon conver

geert. Figuur 3.15 tracht dit te verduideIijken.

r-'
I I
I I
I I
I I
I I
I
I
I

I
I
I
I
I
I

I I
I I
L_J

r-,
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I
I
I
i

I
I
I
I
I

I
I
I
I
I I
I I
L_J

,..-,
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I

I
I
I
I

L_J

FIG.3.15: GEMIDDELDE REDUCTIEFACTOR.

-BIijkbaar is de gerniddelde reductiefactor R
n

weI

een maat voor de convergentiesnelheid van de adap

tieve deItamodulator. De grootheid, die we dienen

te rninimaliseren, is dus:

(3.14)

In figuur 3.16 is R voor enkele waarden van P uit
n

gezet tegen Q. Vergelijk deze figuur met figuur 3.13.
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FIG.3.16: GEMIDDELDE REDUcrIEFAcrOR Rn VERSUS Q.

-De minimale waarde van R
n

is niet zonder meer uit

deze figuur af te lezen, temeer daar slechts enkele

waarden van Pals parameter gebruikt zijn. Wel is

het duidelijk, dat we het minimum moeten zoeken in

de met A aangeduide punten, dus bij een waarde vann
Q, die de grens tussen de stabiliteitsexponenten n

en n+l bepaalt.

Volgens (3.3) geldt voor de stabiliteitsexponent:

Fn+1 (P) < PQ < Fn ( P )

P ( P-l) < PQ < P ( P-l )
pn+1 _l pn _l
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De punten A worden bepaald door de benedengrensn
van (3.15):

(3.15)

Q (P) =
n

(3.16a)

Voor P = 1 gaat dit over in:

1
Qn(l) = n+l (3.16b)

n+l
Immers l~~p = 1 + P+ p 2 + ••• + pn= n+l als p= 1.

De grootheid R , onze maat voor de convergen
n

tietijd, heeft in de punten A de waarde:
n

R . = n+~rpnQnj
n,m~n ".

=
pn(p_l)
pn+l_1

(3.17)

Deze afhankelijkheid van P toont figuur 3.17, waar

n als parameter gebruikt is.

1.
-R .
n,m~n

0.9

0.8

0.7

n=3
n=2
n=l

0.6

p

2 3 4 5

FIG • .3 • 1 7: 'R_ VRR~rrc::: p
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De conclusies, die uit deze grafiek getrokken kun

nen worden, zijn:

Voor elke n vinden we de minimale waarde van

R . bij P = 1. De daarbij behorende waarden,mln
Q , die dit minimum veroorzaakt, is volgens

n
(3.16b) Q = l/(n+l) en de verkregen gemiddeln
de reductiefactor bedraagt dan volgens (3.17)

n+v 1 '.
n+l

Hoewel de verschillende grafieken voor n = 1,

2,3,4, ••• niet ver uit elkaar liggen, mogen

we toch concluderen dat voor P >1.325 het

2-puntspatroon (n = 1) tot snelste convergentie

leidt en voor P < 1.325 het 3-puntspatroon (n = 2) •

De grootste convergentiesnelheid wordt bereikt

voor P = 1 en n = 2, dus volgens (3 .16b) voor

Q = 1/3. De gemiddelde reductiefactor bedraagt

dan circa 0.70.

De laatste conclusie is tamelijk verrassend. Gevoels

matig zou men waarschijnlijk veronderstellen, dat

P = 1, Q = 1/2 tot snelste convergentie leidt.

Figuur 3.18 toont echter duidelijk, dat de theorie

klopt. In beide gevallen is So = 64. Bij het 2-punts-

5 )

,- .....

~ •• 1I1U1

III .SIlI

d.

~ I .••
III .:11:1

FIG.3.18: SNELSTE CONVERGENI'IE BIJ n= 1 EN n= 2.
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patroon (figuur a) geldt bijvoorbeeld s12= 1; bij

het 3-puntspatroon (figuur b) geldt s12 ~ 0.8.

Helaas kan de "vergrotingsfactor" P = 1 onmo

gelijk een goede keuze zijn voor Jayant's ADM, om

dat er nooit stapvergroting op zal treden. En juist

daarom was het allemaal begonnen.

Ik wil deze paragraaf besluiten met nogmaals

duidelijk te stellen, dat de beschouwing is opgezet

voor een m-puntspatroon, dus voor de traagst moge

lijke convergentie. Gegeven de beginvoorwaarden xo
en So is er echter slechts een niveau x, dat zoln

m-puntspatroon veroorzaakt. Alle andere niveau's

leiden tot snellere convergentie.

In feite zou de convergentiesnelheid over alle mo

Igelijke niveau's gemiddeld moeten worden. Daarvoor

Idient de verdeling van die niveau's bekend te zijn.

Op dit aspect kom ik in hoofdstuk 4.1.2 terug.



3.4 Stabiliteit bij ADM met

minimale stapgrootte

Alvorens nu definitieve conclusies voor de keu

ze van P en Q aan figuur 3.17 te verbinden, zullen we

nog een ander belangrijk aspect van adaptieve delta

modulatie moeten behandelen.

Het betreft de invloed van het gebruik van een mini

male stapgrootte, waarmee ik nog geen rekening heb

gehouden, maar waarvan in practische situaties weI

degelijk sprake zal zijn.

3.4.1 ADM met minimale stapgrootte

Bij gebruik van een minimale stapgrootte wor

den de vergelijkingen (3.1), die het adaptieve del

tamodulatieproces beschrijven, uitgebreid met

sk = s . ,ml.n

als voor de oorspronkelijk berekende sk geldt:

sk < s .ml.n

In het algemeen zullen we bij constante ingangsni

veau's streven naar een evenwichtstoestand, waarbij

de schatting x(t) periodiek met stapgrootte s. om
m.l.n

het ingangsniveau heenschomme~t, zoals dat ook bij

lineaire deltamodulatie het geval is. Twee voorbeel

den daarvan zijn getekend in figuur 3.19

po I Ii>IlI

[i .SIlI

lMK:T HI N 5T"'''
FIG.3.19

FA Z:.auII

[i .211l

MET MIN.IIT_ I.
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Het is echter nog onzeker, dat zoln patroon optreedt.

De mogelijkheid is niet uitgesloten dat na het ge

bruik van s. weer stapvergroting optreedt, zelfsmln
tot enkele malen toe, afhankelijk van het niveau en

de stabiliteitsexponent.

Voor dezelfde waarden van P en Q als in figuur 3.19,

maar met andere niveau's, toont figuur 3.20 daarvan

enkele voorbeelden.

2111.

YS.lII21

,. ::iII._

III .2IlI

MET MIN STI'IP d. MET MIN.ST_ 11.

FIG.3.20: EVENWICHTSPATRONEN.

De ergste situatie treedt op, als het niveau zodanig

is, dat de evenwichtstoestand een niet-afnemend

m-puntspatroon is. Het niveau wordt dan periodiek
ndoorsneden met een stapgrootte P s . I hetgeen

mln
voor P t 1 een aanmerkeli jk grotere waarde dan s .mln
kan zijn.

De conclusie, die uit deze beschouwing kan wor

den getrokken, is de volgende:

Als we een evenwichtspatroon eisen, waarbij

elk ingangsniveau periodiek (elke klokperiode)

met s. moet worden doorsneden, dan zijn wemln
gedwongen om de keuze P = 1 te nemen.

Zie ter illustratie ook figuur 3.21.
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PI. 12HZ

GI .S'm

ME:'T MIN.I!ITFt..

FIG. 3.21: EVENWICHrSTOESTAND BIJ P = 1.

3.4.2 Voor convergentie benodigd aantal periodes

Zoals we bij de convergentiebeschouwingen ge

zien hebben, is de convergentietijd het grootst als

de oBcillaties volgens een m-puntspatroon uitsterven.

Noemen we weer de eerste stap, waarmee x(t) het in

gangsniveau doorsnijdt, sO' dan is uit deze beschou

wingen bekend, dat het niveau vervolgens weer door-

s m

FIG.3.22: VIA EEN m-PUNTSPATROON NAAR s . •mln
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sneden wordt met de stapgrootten sm' s2m' s3m' •••

(figuur 3.22).

Daarbij geldt volgens (3.6):

m-1
s.::::P Q.s(. 1) ~ i=l,2,3, •••1m 1- m

Successievelijk toepassen hiervan leidt tot:

m-1 is. :::: (P Q) .sO1m

im-i i
s. =P Q.sO1m

Na elke s. treedt tekenwisseling oP. en wordt de1m
factor Q gebruikt. Voor sim+1 geldt dan:

im-i i+1
sim+1=P Q .sO

AIleen deze stapgrootten kunnen de minimumstap wor

den. Veronderstellen we dat Sjm+1 (j )0) de mini

mumstap wordt, dus dat

_ jm-j j+1
s. +1 - P Q • So ~ s. met j ) 0,Jm mln

dan voIgt het aantal klokperiodes N, dat daarvoor

nodig is uit

(3.18)

(j ~ 0) (3.19)

Invullen van j = (N-1)/m, hetgeen uit (3.19) voIgt

na vergelijking van de indices, in (3.18) levert nu:

,p(mN-m-N+1)/mQ(N-1+m)/m
s . ~ .sOmln

(N ) 1)

s .
m:'log (-l!!!.!!) ~ (N( m-1) - (m-1) ) .logP + (N+ (m-1) ) .logQ

So

smin { m-1 } m-1 m-1
m.IOg(~) ) N logP +logQ -logP +logQ
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(3.20)(N~ 1)

log

m-1 smin P m-1
N.log(P Q) ~ m.log(--) + log(-Q)So

1S:~n." (~)m-l ' !
N:S; ----"----:====:::::-

log rr.V pm- 1Q'

De voorwaarde N ~1 volgt hierbij uit (3.19).

Het rechterlid van deze ongelijkheid is blijkbaar

een bovengrens voor N. Daar de uitdrukking is afge

leid voor een m-puntspatroon en zo'n patroon de

-langzaamste convergentie voorstelt, kunnen we het

rechterlid aanduiden met N • Door bovendien weermax
de stabilitei tsexponent n in te voeren via n = m-1

gaat (3.20) dan over in:

log 1S:~n. n+~ (~) n' I
N = ----~------

max 1 r::n::'
log n+\t pnQ

(3.21)

Weiss leidde deze uitdrukking alleen af voor een

2-puntspatroon. Zijn resultaat

N ~ 2.1og l~·~!
max log(PQ)

(3.22)

is uiteraard in overeenstemming met (3.21) voor n= 1.

Ook kunnen we N in verband brengen met demax
in hoofdstuk 3.3.2 gedefinieerde gemiddelde reductie-

- n+-!~factor Rn = 1 P Q (formule (3.14)).
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(3.21) gaat dan over in:

s .
log(~) + log(R ) - log(Q)So n

N =---~-----------
max log(R )

n

OPMERK1NG:

111 hoofdstuk 3.3.2 vonden we voor R een mini-
n

male waarde van circa 0.70 voor P=l en Q=1/3. Men

zou verwachten, dat de daarbij behorende waarde van

Nook minimaal is. Toch is dat niet het geval,max
want volgens (3.23) kan N altijd gelijk gemaaktmax
worden aan zijn minimale waarde 1 door Q = smin/so
te kiezen.

De oorzaak van deze schijnbare contradictie is gele

gen in de definitie van N : het aantal klokperiodesmax
tussen So en de eerstvoorkomende smin. Voor Q ~ smin/so
zal steeds N= 1 zijn, irnmers So wordt met Q vermenig

vuldigd en het resultaat is sl = Q. So ~ s . •mln
We dienen ons echter goed te realiseren, wat er daar-

na kan gebeuren. Als met de nu verkregen stapgrootte

sl = s. inderdaad het ingangsniveau wordt doorsneden,ffiln
dan heeft de schatting x(t) zijn eindwaarde bereikt

(figuur 3.23).

(3.23)

,...---

F1G.3.23: CONVERGENI'1E VOOR Q ~ smin/so•



was.

Ligt het niveau echter zodanig, dat sl weer vergroot

moet worden, dan is van convergentie nog geen sprake,

ondanks het feit dat de minimumstap al ingeschakeld

I

Beschouwen we de slechtste situatie, een ni.et-afnemend

m-puntspatroon als evenwichtstoestand, en bedenken we

dat bi j een kleine Q een grote m = n+1 hoort, dan moge

het duidelijk zijn dat er dan van convergentie geen

sprake meer kan zijn. Zie figuur 3.24 voor een voor

beeld met n = 3.

Deze situatie vertoont veel overeenkomst met de eerder

behandelde oscillaties voor pnQ = 1.

:a::a . 12U2I

f::I :2. 12H2I

[g • l:a

MET MIN.5TRP

FIG. 3.24: "CONVERGENI'IE II VOOR Q ~ smin/so•

De hier geschetste moeilijkheden zijn voor mij

de reden geweest om niet het aantal klokperioden een

maat te laten zijn voor de convergentiesnelheid, maar

de gemiddelde afname van de opeenvolgende stapgrootten.

Deze redenering leidde, zoals bekend, tot de definitie

van de gemiddelde reductiefactor.

Ret is natuurlijk weI handig om via de formules (3.21)

en (3.23) een kwantitatieve indruk te hebben van het

aantal klokperiodes, ook al is het een bovengrens.
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3.5 Concl usies

Uit het voorgaande kunnen we allerlei gevolg

trekkingen maken, die een rol spelen bij een verant

woorde keuze van de bewerkingsfactoren P en Q in het

schema van Jayant:

Voor een zo klein mogelijke slope-overload

willen we P zo groot mogelijk maken.

Ook de twee andere aspecten van adaptieve del

tamodulatie, overshoot en edge-business, staan

met de keuze van P in verband: voor grotere P

zullen de nadelige effecten daarvan toenemen.

Voor video-toepassingen valt voor P te denken

aan een factor 2 a 4. Bij P = 4 en een klokfre

quentie van 50 MHz kan de deltamodulator de

snelste zwart/wit-overgang (80 nsec) volgen

(figuur 3.25). althans in een 8-bits systeem.

,.------
/

/
I

/
I

I
/

I
/

/
/

I
/

/
/

" I

FIG.3.25: SNELSTE FLANKRESPONSIE.

Hoe groter P gekozen wordt, hoe minder mogelijk

heden er voor Q zijn, om stabiliteit te waar

borgen.
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Voor P >1.325 kan uit convergentie-overwegingen

het beste n= 1 en volgens (3.16a) Q= 1/(P+1)

gekozen worden.

Voor P < 1.325 is Q= (P_1)/(p3_1) de beste keus.

* Welke stabiliteitsexponent ook gekozen wordt,

steeds geldt, dat P = 1 tot snelste convergentie

leidt. De keuze P = 1, Q = 1/3 is qua convergen

tie de best mogelijke.

Tot de keuze P=l zijn we zelfs gedwongen, als

we eisen dat een constant ingangsniveau perio

diek met de minimale stapgrootte doorsneden

moet worden.

De in verschillende opzichten interessante P= 1

is echter in Jayant's schema onrnogelijk, omdat

er dan nooit stapvergroting op kan treden.

Houden we vast aan het qua realisatie eenvou

dige schema van Jayant, dan zullen we uit het grote

aantal toegestane (P,Q)-paren een optimum moeten

zoeken, waarvoor verschillende criteria tegen elkaar

opgewogen moeten worden.

Het ligt evenwel meer voor de hand om af te

stappen van Jayant's schema met 2 factoren, en ge

bruik te gaan maken van meerdere bewerkingen. Dit

wordt mogelijk als meer dan twee databits onthouden

worden.

Een nieuw ADM-systeem, werkend met 4 factoren, zal

ik in het volgende hoofdstuk gaan behandelen.
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4. Een nieuwe

Adaptieve Deltarnodulator

In het vorige hoofdstuk zijn de redenen uiteen

gezet om over te gaan op een nieuw ADM-systeem met

met meer dan twee bewerkingsfactoren. Als uitbreiding

van Jayant's adaptieve deltamodulator paste Verscha

ren [1] dit als eerste toe, maar in feite deed Winkler

[12] het al in 1965, toen hij High Information Delta

modulation (HIDM) introduceerde als verbetering van

lineaire deltamodulatie. Van Jayant's ADM was toen

nog geen sprake.

Het bewerkingsschema, dat de bewerkingsfactoren als

functie van de databits Dk , Dk _1 , ••• , Dk - r +1 vast

legt en dat voor r = 2 inmiddels uitvoerig behandeld

is, wordt daartoe uitgebreid. In principe kan nu

r = 3 gekozen worden, maar de nieuwe adaptieve delta

modulator zal met r = 4 blijken te werken.
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4.1 Het nieuwe bewerkingsschema

4.1.1 Het bewerkingsschema met 3 factoren

Door de bewerkingsfactoren af te laten hangen

van 3 databits, ontstaat het volgende bewerkings

schema:

als Dk f Dk _1

als Dk = Dk _1 f Dk - 2

als Dk = Dk - 1 = Dk _ 2

(Q < 1)

(Pl~l)

(P
2

>1)

(4.1

* Bij steile flanken met grote amplitude in het

ingangssignaal zal Dk = Dk -
1

= Dk _ 2 gelden en ".-lordt

derhalve de factor P
2

gebruikt. Als P
2

> 1 gekozen

is, treedt inderdaad stapvergroting op (figuur 4.1).

s3=Q·s2

s4=P1 ·s3

b.

FIG.4.1: ADM MErr' 3 FACl'OREN.

r---- --fo--- -- -- -
I sS-Q.s4
I
I
I

I 0

* Bij convergentie naar het nieuwe niveau zijn

twee mogelijkheden:

o De factoren Pi en Q vormen een stabiliteitsex

ponent n ~2. Zie formule (3.3).

Ligt het niveau dan zodanig, dat de responsie

van figuur 4.1a wordt opgewekt, dan gebruikt

de deltamodulator tijdens convergentie de fac

tor P2 , hetgeen betekent, dat P2 niet onafhanke-
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lijk van Pi en Q gekozen mag worden en geheel

nieuwe stabiliteitsbeschouwingen nodig zijn.

o De factoren Pi en Q vormen een stabiliteitsex

ponent n= 1 (figuur 4.1b). Tijdens convergentie

gebruikt de deltamodulator dan aIleen de facto

ren Pi en Q. Dit betekent, dat al onze theore

tische beschouwingen uit hoofdstuk 3 geldig

zijn. Belangrijker is echter, dat de factor P2
dan onafhankelijk van Pi en Q gekozen mag ~or

den.

Op grond van de laatste overweging ligt het voor

de hand om Pi en Q z6 te kiezen, dat de stabiliteits

exponent 1 zal zijn. De vraag, welke bewerkingsfacto

ren optimaal zijn, kan dan gesplitst worden in:

1. Welke Pi en Q leiden tot snelste convergentie?

2. Welke P2 geeft enerzijds de snelste flankresponsie

(dus de kleinste slope-overload) en houdt ander

zijds overshoot en edge-business binnen bepaalde

grenzen?

Beide problemen zijn voor n= 1 onafhankelijk van el

kaar.

4.1.2 Het bewerkingsschema met 4 factoren

In onze nieuwe adaptieve deltamodulator wordt

om redenen, die aanstonds uiteengezet zullen worden,

gebruik gemaakt van vier factoren volgens het volgen

de bewerkingsschema:
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Q, als Dk i Dk - i

Pi' als Dk = Dk - i =f Dk - 2
F = als Dk = Dk - i = Dk - 2 =I Dk _ 3

(4.2
k P

2
,

P
3

, als Dk = Dk _ i = Dk - 2 = Dk _ 3

Hier mogen P
2

en P
3

onafhankelijk van Pi en Q

gekozen worden, mits de bij Pi en Q behorende stabi

liteitsexponent 1 is.

ASPECTEN BIJ DE KEUZE VAN P 2 EN P3~

In zowel het 3-bits schema (4.1) als in het

4-bits schema (4.2) mag P
2

onafhankelijk van Pi en

Q gekozen worden, mits voldaan is aan n = 1.

Criterium voor de keuze van P
2

is dan ook slechts

de slope-overload enerzijds en de overshoot en edge

business anderzijds.

Verscharen toonde op grond van subjectieve waarne

mingen aan, dat bij een vergrotingsfactor 4 niet

slope-overload meer kwaliteitsbepalend is, maar de

overshoot en edge-business. In overweging nemende,

dat overshoot gereduceerd kan worden door correctie

achteraf, willen we ook in de nieuwe deltarnodulator

van deze factor 4 gebruik gaan maken. De edge-business

problemen trachten we daarbij te reduceren, door de

sarnplefrequentie zo hoog mogelijk te maken: 50 MHz

is het streefgetal.

We kunnen derhalve in het 3-bits bewerkingsschema

P 2 = 4 kiezen.

Reden voor invoering van het 4-bits schema is

nu het feit, dat we de factor 4 niet willen gebrui

ken bij kleine variaties in het ingangssignaal.

Het lijkt beter om de stapgrootte bij dergelijke

variaties, die gekarakteriseerd worden door het bit-
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patroon Dk_3Dk_2Dk_1Dk= 0111 of 1000 te vermenigvul

digen met een factor 2. Zie figuur 4.2.

s =Pl.sl
\ ~s3=P2·s2

'.- ----
o 1 1 o o o

FIG.4.2: KLEINE INGANGSVARIATIES.

Zowel de overshoot als de convergentietijd (niet de

convergentiesnelheid !) worden dan, althans voor deze

kleine variaties sterk beperkt.

Ook als een sprong in het ingangsniveau gevolgd wordt

door uitslingeringen, kan dit bitpatroon optreden

(figuur 4.3), en ook dan is een factor 2 beter dan

een factor 4.

".,..-- "" ....
/ , S

I \ ,
"- ".... __ .~

I
I
I
I
I
I
I
I

1 0 o o

/
/

FIG.4.3: UITSLINGERINGEN.

Ret 4-bits bewerkingsschema (4.2), dat min of

meer uit de lucht was komen vallen, biedt de mogelijk

heid om beide factoren (P2 = 2 en P 3 = 4) te gebruiken.
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ASPECTEN BIJ DE KEUZE VAN Pi EN Q.

Bij convergentie zal een deltamodulator, die

volgens het bewerkingsschema (4.2) werkt, aIleen

de factoren Pi en Q gebruiken, mits de bij Pi en Q

behorende stabiliteitsexponent 1 is. Volgens figuur

3.17 en formule (3.16b) is de convergentiesnelheid

dan het grootst voor Pi = 1 en Q = 1/2.

Er bestaan echter gegronde redenen om voor Q een

grotere waarde dan 1/2 te nemen, ook al wordt de

gemiddelde reductiefactor dan groter.

l} De eerste reden is, dat met de combinatie

Pi = 1, Q= 0.50 precies de grens voor n= 1

wordt bereikt. Dit betekent (figuur 4.4a), dat bij

het optreden van een 2-puntspatroon de schattingen

x2i exact gelijk zijn aan de schattingen x2i - 3
(i==l,2,3, ••• ).

Dit levert een gevaarlijke situatie op voor ingangs

niveau's, die niet constant zijn, maar op de aftast

momenten door ruis of dergelijke om deze schattinegen

heenschommelen. In dat geval is het niet onmogelijk,

dat de factor P 2 = 2 gebruikt zal worden, hetgeen in

het ergste geval (figuur 4.4b) nooit tot convergen

tie zal leiden.

Door Q iets groter te nemen (gestippeld in figuur

4.4b) wordt dit verhinderd.

/
/

/
/ x 7 =x-1 2

a.

FIG.4.4: KRITISCHE CONVERGENTIE.
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}} De tweede reden is de volgende: het 2-punts-

patroon treedt slechts op voor een beperkt

aantal niveau's. Zie figuur 4.5.

t----

o

s .mln

FIG. 4.5: GEBIED VAN NIVEAU' S, DIE Tar EEN

2-PUNTSPATROON LEIDEN.

AIle andere niveau's tussen x_
1

en Xo leiden tot pa

tronen, die sneller convergeren. Gedeeltes daarvan

kunnen dan weer 2-puntspatronen zijn. De kansverde

ling van de niveau's ten opzichte van So speelt dan

ook een grote rol bij de keuze van Pi en Q.

Voor een uniforme verdeling leidde Verscharen in [lJ

af:

Q t~0.57op

Hij paste deze factor echter in zijn schakeling niet

toe.

De gemiddelde reductiefactor wordt met Q= 0.57 en

Pi = 1 volgens (3.14):



Met de keuze van Q=O.57

P = 1
1

P = 2
2

P
3

= 4,

die we nu definitief rnaken, wordt het uiteindelijke

bewerkingsscherna van de nieuwe adaptieve deltarnodu

lator:

0.57 als Dkf Dk _
1

1 als Dk = Dk _ 1 f Dk - 2F = (4.3)k
2 als D

k
= D

k
_

1
= D

k
_

2
f D

k
_

3

4 als Dk = Dk _ 1 = Dk - 2 = Dk - 3
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4.2 Aspecten bij digitale realisatie

Ons uitgangspunt, het realiseren van een 8-bits

digitale adaptieve deltamodulator, impliceert dat we

het totale zwart/wit-gebied gaan verdelen in 256 ni

veau's. Alle-schattingen en stapgrootten zullen dus

voorgesteld worden door binaire codewoorden van 8 bits.

De minimale stapgrootte bedraagt 1/256 van dat gebied

en wordt verder aangeduid als s . = 1.
m~n

4.2.1 De gebruikte stapgrootten

De stapgrootten kunnen telkens worden vermenig

vuldigd met 0.57, 1, 2 of 4. Vermenigvuldiging met

0.57 doet daarbij een waarde ontstaan, die niet meer

exact door 8 bits gerepresenteerd kan worden. In dat

geval zullen we moeten afronden.

Verder zal de deltamodulator de oude stap telkens

moeten onthouden in een geheugen. Om economische,

tijds- en ruimtebesparende redenen wordt voor dit

geheugen geen 8-bits, doch een 3-bits buffer gebruikt.

Dit wordt mogelijk gemaakt door niet de werkelijke

stapgrootte te onthouden, maar de exponent van de

dichtsbijzijnde macht van twee.

Bet totale aantal stapgrootten, dat in de del

tamodulator voor kan komen, wordt daardoor sterk be

perkt.

Bet zijn enerzijds de machten van 2,

1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 en 128

en anderzijds de waarden, die daaruit ontstaan na ver

menigvuldiging met 0.57 en afronding daarvan. Dit zijn

respectievelijk:

1, 1, 2, 5, 9, 18, 36 en 72.



-69-

De maximale stapgrootte is 128. De volgende mogelijk

heid, 256, zou altijd oversturing van de rekeneenheden

veroorzaken en heeft derhalve geen zin.

De vermenigvuldiging van een stapgrootte, die

geen macht van 2 is, met de factor 0.57, levert

"vreemde" resultaten op, omdat de oude stapgrootte

toch (via het 3-bits buffer) als een macht van 2 wordt

onthouden. ZO geldt bijvoorbeeld 0.57 X 36 = 18 en

1 X 9::: 8.

Dit verschijnsel heeft ook invloed op de' convergen

tie. Het kan zelfs voorkomen, dat dan de factor 2

tijdens convergentie gebruikt wordt. Figuur 4.6 toont

aan, dat een dergelijke situatie zich hooguit een

keer voor kan doen: stabiliteitsproblemen worden er

niet door veroorzaakt.

18

6
16

-'-r-'5=._._-_. ._.- _.
16

32

18

3

FIG.4.6: "VREEMDE" CONVERGENI'IE.

Wellicht ten overvloede toont de tabel op de volgende

bladzijde het verband tussen de werkelijke oude stap

grootte en het resultaat van de bewerkingen daarop.



0..co 4..l
4..l ..c:
OJ HN C)

co co
<lJ co l:: E
'0 l:: co
;j :::- .
0 tJI '0

C4..l •
<lJ •r-l ..c: :::-

.-!< 'OC).,-, l:: CO 4..l

.r-l o E l::
r-l H <lJ l'
<lJ 4-l l:: L()

.-!< CO 0 •
H 0.. 0 ,-f N ""<lJ CO X
~ l:: <lJ X X X x
1 1 0 1 1 2 4
2 2 1 1 2 4 8
4 4 2 2 4 8 16
5 4 2 2 4 x x
8 8 3 5 8 16 32
9 8 3 5 8 x x

16 16 4 9 16 32 64
18 16 4 9 16 x x
32 32 5 18 32 64 128
36 32 5 18 32 x x
64 64 6 36 64 128 128
72 64 6 36 64 x x

128 128 7 72 128 128 128

4.2.2 Beveiliging tegen overf low

Omdat het dynamische zwartjwit-gebied verdeeld

wordt in 256 niveau's (van 0 tot en met 255), moeten

er maatregelen genomen worden om te verhinderen dat

de rekeneenheden, die schatting en stapgrootte moe

ten optellenjaftrekken, buiten dat gebied moeten wer

ken.

Nemen we even gemakshalve als voorbeeld, dat bij de

amplitude 164 de stapgrootte 128 opgeteld moet wor

den, dan zlJn er twee mogelijkheden om de dreigende

overflow te vermijden.

1. De rekeneenheid wordt op z'n uiterste waarde (255)

geblokkeerd.
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2. De stapgrootte wordt in een speciale schakeling

gecorrigeers, dat wil zeggen beperkt tot een waar

de, die weI "past". Daar we graag met machten van

2 werken, zal de gecorrigeerde stapgrootte in ons

voorbeeld 64 zijn. Zie figuur 4.7a.

\
\

\ ?

64 i.p.v. 128

282 ,...--
I
I ~-----------~~
I // 2 1 "

255 - - ....... - -- - - ----,1- - - - -;.;:-:..;;-~~.....a.--+---+---lloo--ot
I - I 8 . 64A--- I 1.p.V.

,/ I I 16 i.p.v. 128
/ I

/ I
I I

I I
I

I 64 I
I

164
a. b.

FIG.4.7: OVERFLOWBEVEILIGING.

Beide methodes hebben hun eigenschappen, met

name wat betreft het onthouden van de oude st~pgrootte.

In de gerealiseerde schakeling heb ik van de tweede

methode gebruik gemaakt.

Is het ingangsniveau z6 hoog, dat er oversturing

optreedt, dan impliceert deze methode, dat de schat

ting x(t) met steeds kleiner wordende stapgrootten

naar de uiterste waarde ° of 255 toe"kruipt" en daar

vervolgens wordt geblokkeerd. Zie figuur 4.7b.

De gebruikte stapgrootten zijn daarna continu 0, maar

ze mogen niet als zodanig gebufferd worden, omdat er

dan geen terugkeer in het dynamische gebied meer mo

gelijk zou zijn. Het 3-bits systeem voor het onthou

den van de oude stap biedt trouwens geen mogelijkheden

om de waarde ° te coderen.

Hoe de opheffing van overflow exact geschiedt, zal

straks (hoofdstuk 5.2. ) uit de circuitbeschrijvingen

blijken.
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4.3 Stapvergroting bij convergentie

Onder deze schijnbaar tegenstrijdige benaming

gaat een serieuze truc schuil, die als doel heeft

de invloed van ruis op de werking van de adaptieve

deltarnodulator te beperken. Ook de naarn ruisonder

drukker zou van toepassing kunnen zijn.

uit rnetingen aan de deltarnodulator van Verscha

ren is gebleken, dat het systeern nauwelijks of nooit

convergeert, als voor de rninimale stapgrootte de

waarde 1 wordt gebruikt. De invloed van de ruis van

de analoge bron in de proefopstelling (T.V.-camera

plus synchronisatie-scheider en video-leveler) is

derrnate groot, dat de gewenste evenwichtstoestand

in vlakke gebieden (stap 1 ornhoog, stap 1 ornlaag)

nooit bereikt wordt. Dit heeft enerzijds invloed op

de edge-business (zie hoofdstuk 3.2) en anderzijds

op de mogelijkheden tot datareductie, zoals uit

hoofdstuk 6 zal blijken.

Daar we het probleem niet op de meest sirnpele

manier, vergroting van de rninimumstapgrootte door

over te gaan op een 7- of 6-bits systeem, op willen

lossen, is hier gekozen voor de volgende truc:

als de deltarnodulator het nieuwe niveau een

maal gevonden heeft, herkenbaar aan een teken

wisseling na het gebruik van de minimurnstap

grootte, dan wordt overgeschakeld op de stap

grootte 4.

Door een stapgrootte 2 als tussenstap te gebruiken,

zorgen we ervoor dat het niveau zoveel mogelijk in

het midden van het nu 4.s . -brede convergentie-
m1.n

gebied ligt.

Een voorbeeld kan deze gang van zaken het beste illus

treren, zie figuur 4.8.
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16 4

8

5

FIG.4.8: DE RUISONDERDRUKKER.

De consequenties van het toepassen van de ruisonder

drukker zijn:

x} Ret systeem blijft een 8-bits systeem. Immers

elk van de 256 niveau·s blijft bereikbaar.

l} De korrelruis neemt met een factor 4 toe. De

successievelijke sprongen met een grootte van

4.s. worden echter zowel door de monitor alsmln
het oog van de waarnemer uitgemiddeld. Boven-

dien is correctie achteraf mogelijk.

l} Bij langzame niveau-veranderingen wordt de

evenwichtstoestand telkens met stapgrootte 4

verlaten. De daardoor ontstane contouring is

vergelijkbaar met die van een 6-bits LDM-sys

teem.

l} Edge-business wordt aanmerkelijk gereduceerd,

indien de deltamodulator nu aan het begin van



een helling steeds geconvergeerd blijkt te zijn.

l} Doordat de deltamodulator vaker het evenwichts

patroon •••• 01010101010•••. zal afgeven, worden

de mogelijkheden voor datareductie groter.



4.4 Het bewerkingsdiagram

Daar niet de absolute waarde (0 en 1) van de

databits belangrijk is, doch hun onderlinge relatie

(= of I), kunnen we nieuwe variabelen Xk , Yk en Zk

introduceren volgens:

x = 0 als Dk
= D

k
_

1
: X = 1 als Dk

1 D
k

_
1k k

Y = 0 als Dk - 1 = Dk _ 2 : Y = 1 als D
k

_
1

1 D
k

_
2 (4.4k k

Z = 0 als Dk - 2 = Dk - 3 : Z = 1 als D
k

_
2

1 D
k

_
3k k

Deze nieuwe variabelen geven het verloop van de

tekenwisselingen van de deltamodulator weer.

Gemakkelijk is in te zien, dat na elke klokperiode

geldt:

Y k +1 = Xk

Zk+1 = Yk

bewerk.~ y;
.. k+1 k+1

x 0.57

10
x 0.57

o

1 x

1

FIG.4.9: BEWERKINGSDIAGRAM VAN SCHEMA (4.3).

x2

Het bewerkingsschema (4.3) kan nu ook door een

bewerkingsdiagram voorgesteld worden. In zoln

diagram worden toestanden gerepresenteerd door de

variabelen Zk en Yk , terwijl overgang naar een

nieuwe toestand plaats vindt, zodra Xk bekend is.

Figuur 4.9 toont dit bewerkinqsdiagram.
x4
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In dit diagram dient nu de werking van de

ruisonderdrukker ondergebracht te worden. Daartoe

definieren we eerst het zogenaamde convergentiebit G.

Dit is een variabele, die met een logische 1 aanduidt,

dat de adaptieve deltamodulator in de convergentie

fase vertoeft.

G moet blijkbaar 1 worden als er een tekenwisseling

optreedt bij stapgrootte 1 (zie nogmaals figuur 4.8).

De gewenste tussenstapgrootte 2 wordt dan verkregen

door de bewerkingsfactor 2 te gebruiken in plaats

van de normale bewerking x 0.57.

In het diagram moet dat er uitzien zoals in figuur

4.10 is getekend.

X= 1
ZY~----<

01
11
10

FIG .4.10.

x2

?__________ a.. __

Figuur 4.10 geldt voor aIle toestanden ZY, met

uitzondering van zy = 00, waar de stapgrootte 1 nooit

voor kan komen (tenzij bij overflow, maar daar hoeft

de ruisonderdrukker niet in werking te treden).

Voor de stippellijn in figuur 4.10 gelden de volgende

overwegingen:

• Voor ZY = 10 dient daar inderdaad de normale

bewerking x 0.57 plaats te vinden. Figuur 4.11

toont de tak van het diagram tussen de toestan

den 10 en 01, zoals die er definitief uit zal

moeten zien. Tevens zijn in deze figuur de bij

de takken behorende responsies van de delta-



modulator getekend.

x2

x 0.57

I
I

~
I,

ZYX = 101

FIG.4.11: BEWERKING VOOR ZYX= 101.

• Voor ZY = 01 en voor ZY = 11 moet de stippelli jn

iL figuur 4.10 verder verdeeld worden. Als de

stapgrootte daar llamelijk 2 is, kan dat "normaal"

zijn, maar het kan ook de "tussenstap" in het

convergentieproces zijn. In dat geval is G 1

en dient dat ook te blijven, terwijl de bewer

king x 2 weer gebruikt moet worden teneinde de

gewenste definitieve stapgrootte 4 te verkrijgen.

Voor deze toestanden (01 en 11) wordt de stip

pellijn van figuur 4.10 dan ook vervangen door

figuur 4.12.

x2

x 0.57

?

FIG.4.12.

Voor ZY = 01 is daarmee de tak klaar. Langs de

nieuwe stippellijn dient dan xO.57 te staan.
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x2

x2

x 0.57

x 0.57 I
t

ZYX= 0
FIG.4.13: BEWERKING VOOR ZYX= 011

5

•.r----ui-f
I

x 0.57

x 0.57

x 0.57

xl

x2
x2G:=l

FIG.4.14: BEWERKING VOOR ZYX = 111.

Voor ZY = 11 tenslotte moet de stippelli jn in

figuur 4.12 nog uitgebreid worden voor het geval dat

de deltarnodulator daar reeds met stapgrootte 4 in

de convergentiefase vertoeft. De stapgrootte 4 moet

dan continu worden gebruikt, hetgeen te verwezenlijken

is door vermenigvuldiging met de factor 1.

I
I
I
t

ZYX = I1j
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Voor de duidelijkbeid z~Jn in figuur 4.14 begin- en

eindtoestand apart getekerld, boewel er slecbts van

een toestand sprake is, nameli jk ZY = 11.

Voor de rest is bet bewerkingsdiagram identiek

aan dat van figuur 4.9. We dienen aIleen nog te be

denken, dat bij bet verlaten van toestanden, waarin

bet convergentiebit 1 kan zijn, dit weer 0 gemaakt

moet worden als er geen tekenwisseling (X = 0) op

treedt en er dus ook geen sprake meer kan zijn van

convergentie.

Figuur 4.15 toont bet definitieve resultaat.

x2

o

1

,....----1 G: =0 Jooo---.-.4
xl

x 0.57

FIG.4.15: HET BEWERKINGSDIAGRAM VAN DE
NIEUWE DELTAMODULATOR.
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4.5 Simulaties

Voordat tot de bouw van de nieuwe adaptieve

deltamodulator werd overgegaan, heb ik de werking

ervan op de rekenmachine met bijbehorende plotter

gesimuleerd.

De volgende bladzijden tonen een aantal voorbeelden

van zoln simulaties.

Er is gebruik gemaakt van drie ingangssignalen:

1. De lineaire zwart!wit-overgang.

,----- ------:
amplitude :

I
I
I

begin-__~~ I
niveau I I

~stijgtijd~

d 200 200b nsec

FIG.4.16: LINEAIRE NIVEAU-OVERGANG.

Voor "stijgtijd" = 0 gaat deze overgang over in de

sprongfunctie.

2. De sinusvormige zwart/wit-overgang.r-- -------------
amplitude

I
I
I
I
I
I
I

begin- I
niveau~~,~~ I

~I~------stijgtijd------~~I

I Io 200 2000 nsec

FIG.4.17: SINUSVORMIGE NIVEAU-OVERGANG.
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3. Sinusvormig ingangssignaal.

r-----------
amplit.ude

I
I
I
I
I
I
I
I

begin- I
niveau~--~ I

k- stijgtijd--------l

2obo nsec

FIG.4.18: SINUSVORMIG SIGNAAL.

De waarde van de variabelen "begin-niveau",

"amplitude" en "stijgtijd" is door de plotter bij

elke simulatie vermeld.

Bovendien is telkens aangeduid de klokperiode "tau",

alsmede het tijdstip "t-begin", waar het proces be

gint. In een enkel geval is daarvoor niet 0 gekozen

om edge-business te simuleren.

Volledigheidshalve herhaal ik op deze plaats

nogmaals het bewerkingsschema (4.3):

0.57 X sk als D
k

=J D
k

_
1

sk als Dk = Dk - 1 =J Dk - 2
sk+l = 2 X sk als D

k
= D

k
_

1
= D

k
_

2
=J D

k
_

3

4 X sk als Dk = Dk - 1 = Dk _ 2 = Dk _ 3
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FIG.4.19: NORMALE RESPONSIE OP EEN FLANK.
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32
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r:=l
- - - - -- - - - - - - - - _.

T-E3E:GIN 0.212 TRU YI2l

5EGIN-NIVERU 3S.~ AMPL 210.0 STYGTY:/ I . C2]

FIG.4.20: WERKING VAN DE OVERFLOW-SCHAKELING.

sl heeft de waarde 128. s2 zou ook 128 moeten zijn, maar zou oversturing

veroorzaken. s2 wordt daarom beperkt tot de grootste macht van 2, die er

weI bij kan: 32. Ook s3 zou 128 moeten zijn, maar wordt beperkt tot 8.
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T-E5E:GIN TAU

SEGIN-NIVEAU S~ m ~MPL ,sea tJ 5TYGTYC> ,. I2J

FIG.4.21: SIMULATIE VAN EDGE-BUSINESS.

Responsie 1 heeft t = -20 als startpunt: juist v6er het optreden van de

flank gaat de schatting nog omlaag. Responsie 2 heeft t = +20 als start

punt en voIgt de flank daarom bijna onmiddellijk.



12 G:=l

T··8EG 'N 12!. C2U2! TAU :2121

,
CP
U1
I

BE:GfN-N'VE:RLI SI2!.121 RMPL 112!C2!.C2I GTYGTY() 25:(21.121

FIG.4.22: RESPONSIE OP SINUSVORMIGE ZWART/WIT-OVERGANG.

In punt A wordt de factor 4 gebruikt, omdat de schatting daar kleiner

is dan het ingangssignaal. Dat het verschil slechts zeer klein is,

maakt voor de comparator niets uit. Hierdoor ontstaat een enorme

overshoot tijdens de flank.
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00
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T-£!iE:GIN 12I.12I12J TRU ~ra

eESIN-NtVEAU 2~~,~ RMPL -2r2HZ!. C2I STYGTYD I SI£J~ . I

FIG.4.23: RESPONSIE OP LANGZAAM VARIEREND NIVEAU.

De stapgrootten 32, die geregeld voorkomeni zullen op het T.V.-scherm

duidelijk als sprongen in het grijsniveau zichtbaar zijn. Dit verschijn

sel heet contouring.



T-BEGIN ~.~~ TAU 2~

8EGIN-N1VERU S~.0 AMPL 12S.0

FIG.4.24: RESPONSIE OP SINUSVORMIG INGANGSSIGNAAL.

5TYGTYC> SI2!21.~
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FIG.4.25: RESPONSIE OP SINUSVORMIGE NIVEAU-VERANDERINGEN.

In (bijvoorbeeld) punt A gaat de schatting even de "verkeerde" kant op,

maar dankzij het feit, dat de stabiliteitsexponent tijdens convergentie

n = 1 is, vindt na twee klokperiodes weer stapvergroting plaats.
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5. De realisatie

We zijn nu op het punt gekomen, dat de nieuwe

adaptieve deltamodulator gerealiseerd zal moeten wor

den.

Een belangrijk aspect daarbij is de verwezenlijking

van een klokgrequentie van 50 MHz, die naar verwachting

voldoende zal zijn om de edge-business nauwelijks

zichtbaar te doen zijn. Uit de beschrijving van het

blokschema zal blijken, dat dit een tamelijk gecom

pliceerde schakeling zal opleveren.

Verder bevat dit hoofdstuk de circuitbeschrijvingen,

alsmede de conclusies en een korte filosofie over

mogelijke verbeteringen.



-90-

5.1 Het blokschema

5.1.1 Blokschema met 1 predic.tor

In hoofdstuk 2 is reeds het blokschema (figuur 2.9)

van de uit digitale schakelingen opgebouwde delta

modulator aan de orde gekomen. Figuur 5.1 toont het

blokschema opnieuw, nu echter uitgebreid met de in

middels besproken overflow-schakeling en ruisonder

drukker.

~B ~ ALUa

+/-

\l\k+l L.-__....

r - --------- --- - --- ------------

I I
I
I TWB I

...... I
: I
I ....-- - I
I Bk ~Ik t I

: -- STC B HI I
I s I
I - I
I I
I I
I Gk+1 B Gk I
I p:....:....a. g - I
I I

I 'I I
I r.- I
I .... I l- I
I r---~k+l ~ ~ I

I ~L I
I F~ I

...-....-;.6......~ OVF ......t--I:I.....--I FBP ~ I
Pk+l I
I ~ - I
: '--_...IXkYkZk :
I I
I I
I I

\-------__........:I~ ........J I
I predictor IL J

FIG.5.1: BLOKSCHEMA VAN EEN DIGITALE

ADAPI'IEVE DELTAMODULATOR.
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De comparator C vergelijkt continu het ingangs

signaal x( t) met de momentane schatting xk • Op t =- t k
wordt buffer B

d
geklokt, zodat Dk ter beschikking

komt volgens:

Vervolgens worden de tekenwisselbepaler TWB en de

buffers B en B geklokt. De vermenigvuldiger MUL
s 9

krijgt daardoor de beschikking over de oude stapgrootte

Bk • De factorbepaler FBP bepaalt de bewerkingsfactor

Fk , die op deze stap moet worden uitgevoerd. Volgens

het bewerkingsdiagram, figuur 4.15, heeft FBP daar

voor nodig: 1. Het verloop van de tekenwisselingen

via de variabelen Xk , Yk en Zk. Zie

formule (4.4).

2. Het convergentiebit Gk •

3. Gegevens over de oude stapgrootte.

Met name dient FBP te weten of de oude

stapgrootte 1, 2, 4 of geen van drieen

is. Deze informatie is in twee bits

gecodeerd volgens:

sk =f 1 =f 2 f 4:
::: 4:
::: 2:
= 1:

H
k

::: 1,
1
o
o

I ::: 1
k 0

1
o

Het met HI aangeduide blokje in het

blokschema verzorgt deze codering van

de oude stapgrootte Bk •

De door de vermenigvuldiger MUL afgeleverde stapgrootte

Bk+1 dient nog in de overflowschakeling OVF gecorri

geerd te worden voor eventuele oversturing van de

rekeneenheid (zie hoofdstuk 4.2.2). De definitieve

stapgrootte Bk+1 wordt in de rekeneenheid ALU bij de

vorige amplitude Ak opgeteld (als Dk ::: 1) of ervan



afgetrokken (als D
k

= 0) •

Het resultaat, Ak+1
, kan dan tenslotte in buffer Ba

worden opgeslagen en in de nieuwe analoge schatting

xk+1 worden omgezet.

De stapcoder STC verzorgt de in hoofdstuk 4.2.1 ge

noemde omzetting van de 8-bits stapgrootte naar 3 bits.

5.1.2 Blokschema met 2 predictors

In verband met edge-business streven we, zoals

bekend, naar een klokfrequentie van circa 50 MHz,

dus een klokperiodetijd van 20 nsec.

Als men bedenkt, dat de comparator 6, de D/A-omzet

ter 7 en de rekeneenheid ongeveer 10 nsec kosten, is

het al snel duidelijk, dat realisatie volgens figuur

5.1 onmogelijk is.

Verscharen kwam op een snellere methode door gebruik

te maken van twee parallel werkende predictors. Het

principe daarvan is geschetst in figuur 5.2.

O-predictor

1-predictor

B (0)
k+l

B (1) ~ ......L........"

k+l

+

FIG.5.2: BLOKSCHEMA MET 2 PREDICTC~S.



Op t = t
k

_
1

, als Dk _
1

bekend is, begint de i-predictor

reeds de stapgrootte B~~~ te maken voor het geval

Dk straks 1 zal blijken te worden. De O-predictor

bepaalt B~~~ voor het geval Dk 0 zal zijn.

In twee afzonderlijke rekeneenheden worden eveneens
. (1) (0)

de bijbehorende ampl~tudes Ak +1 en Ak+1 berekend.

Aannemende, dat dit alles L 2 nsec duurt, zij er nu

twee mogelijkheden:

1. 1:'2 ~ 20 nsec. Op t = t k , als Dk bekend wordt, staan

beide amplitudes klaar en hoeft aIleen nog maar

de juiste geselecteerd te worden door het data

signaal. Voor de D/A-omzetting en de comparator

blijven dan de volle 20 nsec over, alvorens Dk+
1

bepaald gaat worden.

2. l2 > 20 nsec. In dat geval moeten we wachten met

selecteren tot de amplitudes klaar zijn, dus tot

t = t k _
1

+ -r
2

t
k

•

Ret bepalen van het volgende databit, Dk +1 , kan

dan niet geschieden v66r t = t k _1 + '('2 + <:1.

De minimale klokperiode voIgt dan uit:
c

t k+1 ~ t k _1 + 1:"1 + 1:"2

L 1 + L 2 ~ t k+1 - t k _1 = 2. ~c

ILc>Ll:~21

Een klokperiode van 20 nsec blijft in dit geval

haalbaar, mits L 1 < 20 nsec is. Practisch zal dit

inderdaad het geval zijn.

Het "wachten met selecteren", waarvan zojuist

sprake was, vereist het gebruik van een vertragings

lijn~d. Verscharen vertraagde zowel het selectie

signaal als de klok-ingang van de arnplitudebuffers.

Zie figuur 5.3.

(5.1)
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x(t)

FIG.5.3.

In de nieuwe deltamodulator heb ik van slechts

een amplitudebuffer gebruik gemaakt en dat achter het

selectiemechanisme S geplaatst. Alleen de klok-ingang

van dit buffer hoeft dan vertraagd te worden.

Zie figuur 5.4.

x(t)

.......- ......-------

f c

FIG.5.4



Figuur 5.5 op de volgende bladzijde toont het

uitgebreide blokschema van de snelle digitale adap

tieve deltamodulator, zoals die gerealiseerd zal

worden. De blokken hebben dezelfde betekenis als de

met overeenkomstige letters aangeduide blokken in

het blokschema van figuur 5.1.

Merk op, dat met behulp van het datasignaal nu ook

selectie plaatsvindt van de oude stapgrootte en het

convergentiebit.
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~
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~'- k+ ,62) --k+1 MUL
.Q)

~
OVF (5A) ~

(5)~~
+

~
~

5 :-
F( 0)
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~ ' B (3) i4-kA a S B(O) FBPk
'-- Ak + 1
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.-- - f+-

~

- (0
Ak +1

FIG.5.5: HET BLOKSCHEMA VAN DE TE REALISEREN DELTAMODULATOR.
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5.1.3 Het tijdvolgorde - diagram

Met gebruikmaking van de in de vakgroep ECC

ontwikkelde snelle D/A-omzetter en comparator, moe

ten we voor de betreffende tak in het blokschema van

figuur 5.2 rekenen op tl~ 15 nsec. Voor een adaptieve

deltamodulator, die een klokfrequentie van 50 MHz

moet halen, dienen volgens formule (5.1) de predic

tors en rekeneenheden dan in 25 nsec hun werk te doen.
j

Dit betekent niet aIleen het gebruik van de snelste

logische schakelingen, het vereist vooral een uitge

kiend ontwerp van de afzonderlijke blokken uit het

blokschema.

Om tijdens de ontwerpfase continu contrale te kunnen

hebben over de bereikte klokfrequentie, heb ik gebruik

gemaakt van een zogenaarnd tijdvolgorde-diagram.

In zoln diagram worden de verschillende acti

viteiten tijdens het deltarnodulatieproces met omcir

kelde cijfers aangegeven.

20 betekent ~ volgens het blokschema van figuur 5.5,

dat geheugen B (dat de oude stapgrootten B~l) en

B~O) buffert) ~eklokt wordt. @ betekent dat de gese-.

lecteerde stapgrootte bij de vermenigvuldiger MUL

gereed staat. @ is een gevolg van ® ' hetgeen door

middel van een pijl wordt aangeduid: @ ..®

@ is echter niet aIleen afhankelijk van @ , maar

ook van het datasignaal @ . Irnrners @ bepaalt welke

van de twee stappen geselecteerd wordt. Dergelijke

voorwaarden komen in het diagram als voIgt tot uit

drukking:

28}-----'"

20\----....J



Door op deze manier het gehele blokschema van fi

guur 5.5 na te gaan, kan het complete tijdvolgorde

diagram opgesteld worden.

Figuur 5.6 toont het tijdvolgorde-diagram van een

predictor en bijbehorende rekeneenheid, dus van de

in figuur 5.2 gedefinieerde Ius ~2.

FIG.5.6: TIJDVOLGORDE-DIAGRAM PREDICTOR.

Toelichting op dit diagram:

De in het diagram bij de pijlen vermelde getallen

zijn de theoretische vertragingstijden in nsec

en werden voor de betreffende schakeling bere

kend met behulp van de door de IC-fabrikant

verstrekte gegevens.

De looptijden van de signalen in printsporen

en verbindingskabels zijn niet in rekening ge

bracht, omdat daar tijdens de ontwerpfase wei-



nig inzicht in bestaat.

Enkele activiteiten in het diagram zijn van

een pijltje + voorzien. Dit duidt aan, dat de

betreffende activiteit bestaat uit het geven

van een klokpuls. Het tijdstip waarop die klok

puIs komt, is onafhankelijk van de vorige

activiteit en bepalen we zelf.

Merk op, dat het tijdvolgorde-diagram periodiek

doorlopen moet worden. Dit betekent dat de wegen,

die rechts ophouden, in feite links weer aan

sluiten.

De gestippelde pijlen gaan naar of komen van

activiteiten, die niet tot de predictor behoren,

maar tot de rest van de schakeling.

We gaan nu voor elk cirkeltje het tijdstip bepalen,

waarop de activiteit klaar is, door telkens de ver

tragingstijd bij het voorgaande tijdstip op te tel

len en rekening te houden met het feit, dat we bij

activiteiten, die via meerdere wegen bereikt worden,

het meest late tijdstip moeten nemen. In figuur 5.6

zijn deze tijdstippen bij elke activiteit in een

vierkantje vermeld. Uitgangspunt is hierbij geweest,

dat de activitei ten <2), ®, @ en @ (het inklok

ken van respectievelijk de buffers Bd , B , B en deg s
tekenwisselbepaler TWB) op het tijdstip t = 0

plaatsvinden.

uit het diagram van figuur 5.6 concluderen we

nu dat activiteit @op t=24 klaar is. Met andere

woorden: de door de predictors berekende amplitudes

A~~~ en A~~~ zijn 24 nsec na het triggeren van de

dataflipflop Bd aanwezig op het selectiemechanisme.
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Beschouw nu vervolgens het tijdvolgorde-diagram van

de Ius L
1

in figuur 5.7.

FIG.5.7: TIJDVOLGORDE-DIAGRAM LUS L1 •

In dit diagram komen we activiteit @ op t = 24 op

nieuw tegen. De dataflipflop Bd is inmiddels weer

getriggerd op het ti jdstip t = L (de klokperiodeti jd) •c
Activiteit 0 (het inklokken van de geselecteerde

amplitude Ak in buffer B
a

) gebeurt volgens het blok

schema op het tijdstip t = L
C

+ Ld • Uit het diagram

van figuur 5.7 voIgt nu, dat daarbij voldaan moet

zijn aan

L
C

+ L d ~ 26

De gebufferde amplitude Ak wordt vervolgens omgezet

in de schatting x
kU

die dan op t = L
C

+ Ld + 13 de com

parator doorlopen heeft (activiteit ® ).
Voor de bepaling van het volgende databit Dk+1 ,

waarvoor deze schatting nodig is, m~g de dataflipflop

Bd weer getriggerd worden op het tijdstip t = 2.L
C

met

2. L 2. t + t d + 14c - c

(5.2)

(5.3)
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De combinatie van voorwaarde (5.2):

en voorwaarde (5.3):

leidt dan tot:

1:. > (26 - 1:. ) + 14
c= c

1:. 2. 20 nsec.c -

De maximale klokfrequentie is dus inderdaad de

gewenste 50 MHz. Voor deze frequentie gaan de Ltekens

in (5.2) en (5.3) over in =tekens.

Voor 1:.d vinden we dan:

1:.d = 6 nsec.

Het complete tijdvolgorde-diagram van de delta

modulator met bijbehorende tijden bestaat uit de

combinatie van de figuren 5.6 en 5.7 en is getekend

in figuur 5.8.

In dit diagram is een rondgaande Ius dik getekend

(de twee dikke lijnen vormen een Ius omdat de wegen

links en rechts aansluiten). Voor deze Ius geldt,

dat aIle tijdstippen exact de bij de pijlen vermelde

vertragingstijden uit elkaar liggen. De blokken in

het blokschema, die deze Ius vormen, bepalen de

bereikte klokfrequentie.



Bij P.E.R.T.-planningssystemen· gebruikt men voor

deze weg de voor de hand liggende benaming kritieke

pad.

Het zal inrniddels duidelijk zijn dat het diagram van

figuur 5.8 deze definitieve vorm verkregen heeft door

steeds maar weer het kritieke pad op te zoeken en

vervolgens te trachten een langs dit pad liggende

schakeling sneller te maken.

Het lijkt mij noodzakelijk om aan het slot van

deze paragraaf nog eens de opmerking te herhalen,

dat er in figuur 5.8 nog geen rekening is gehouden

met looptijden in printsporen en verbindingskabels.

Uiteraard zal straks dan ook blijken, dat een klok

frequentie van 50 MHz niet bereikt kan worden.

Een frequentie van 40 MHz leek echter mogelijk en

omdat ook die voldoende werd geacht om edge-business

minder zichtbaar te doen zijn, werd besloten om tot

de bouw volgens dit schema over te gaan.

In hoofdstuk 5.3.1 zal blijken of deze verwachting

ook daadwerkelijk vervuld wordt •

•P.E.R.T. = Program Evaluation Revieuw Technique.
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5.2 Circuit - beschrijvingen

Deze paragraaf bevat de voor de adaptieve delta

modulator ontworpen circuits. De bijbehorende beschrij

vingen zijn echter tamelijk sumrnier gebleven.

am de controle van de schakelingen te vergemakkelijken,

zijn aIle ICls genumrnerd en zijn tevens de pennummers

vermeld. De IC-numrnering komt overeen met de op de

printen geetste nummers.

Daar de twee predictor-printen bijna volkomen iden

tiek zijn, is elke bij een predictor behorende scha

keling slechts eenmaal getekend. Eventuele verschil

len (weI of geen inverter) zijn bij de schema-tekening

vermeld.

Bij de circuitbeschrijvingen geldt:

• is het teken van de AND-operatie,

+ is het teken van de OR-operatie,

~ is het teken van de EXCLUSIVE OR-operatie.

5.2.1 D/A - omzetter en comparator

De DjA-omzetter en de comparator zijn copieen

van een in de vakgroep ECC vaak gebruikte schakeling.

Zowel de beschrijving als het schema blijven hier

daarom achterwege. De gefnteresseerde lezer zij ver

wezen naar [13J.

WeI dient vermeld te worden, dat de comparator, die

met een tunneldiode is uitgerust, continu gereset

dient te worden. Hij is daarom in het blokschema en

in het tijdvolgordediagram voorzien van het "klok

pulspijltje".
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5.2.2 De tekenwisselbepaler

Deze schakeling destilleert uit de opeenvolgende

databits het verloop van de tekenwisselingen, geco

deerd in de variabelen X, Y en Z volgens formule (4.4).

In logische notatie gaat deze formule over in:

Xk = Dk E9 Dk - 1
Yk = Dk _1 G) Dk - 2
Zk = Dk _

2
G) Dk _

3

Voor onze "twee-predictor-methode" geldt

*" voor de i-predictor: Dk = 1, dus X~1 ) = 1 G) Dk _1 = Dk _1

*" voor de O-predictor: Dk = 0, dus ~0) = 0 @Dk - 1 = Dk _ 1

*" Yk en Zk zijn voor beide predictors hetzelfde.

Figuur 5.9 toont het schema van de tekenwisselbepaler.

5.2.3 De factorbepaler

De factorbepaler bepaalt de bewerkingsfactor

Fk+1 , waarmee de oude stapgrootte Bk vermenigvuldigd

moet worden, aan de hand van de volgende gegevens:

*" Ret verloop van de tekenwisselingen, gecodeerd

in Xk , Yk en Zk.

*" Gegevens over de oude stapgrootte, gecodeerd

in twee variabelen Hk en I k volgens

s=l: H=O~ 1=0
s=2; 0 1
s = 4: 1 0

s7'17'27'4: 1 1

*" Ret oude convergentiebit Gk •

(5.4a

(5.41::
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De uitgang van de factorbepaler bestaat uit vier

variabelen E4 , E2 , E1 en E~. Door een van deze vier

variabelen 0 te maken ligt de bewerkingsfactor vast:

hij is dan resp. 4, 2, 1 of 0.57.

Tevens produveert de factorbepaler het nieuwe con

vergentiebit Gk+1 •

De schakelingen van figuur 5.10 en 5.11 zijn iden

tiek en voldoen beide aan de volgende waarheidstabel,

die het bewerkingsdiagram van figuur 4.15 in tabel

vorm weergeeft:

000 x x x o 1 1 1 o
------------------- --------------------
0 0 1 x x x 1 1 1 0 0
------------------- --------------------
0 1 0 x x x 1 1 0 1 0
------------------- --------------------
0 1 1 x 0 0 1 0 1 1 1

1 0 1 1 0 1 1 1
0 0 1 1 1 1 0 0
x 1 0 1 1 1 0 0
x 1 1 1 1 1 0 0

------------------- --------------------
1 0 0 x x x 1 0 1 1 0
------------------- --------------------
1 0 1 x 0 0 1 0 1 1 1

x 0 1 1 1 1 0 0
x 1 0 1 1 1 0 0
x 1 1 1 1 1 0 0

------------------- --------------------
1 1 0 x x x 1 1 0 1 0
------------------- --------------------
1 1 1 x 0 0 1 0 1 1 1

1 0 1 1 0 1 1 1
0 0 1 1 1 1 0 0
1 1 0 1 1 0 1 1
0 1 0 1 1 1 0 0
x 1 1 1 1 1 0 0

(x= don It care)

Ret enige verschil tussen de beide schakelingen is

de variabele Xk : volgens (5.4) geldt voor de l-pre

dictor x~l) = Dk - 1 en voor de O-predictor x~O) = 1\.-1.
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5.2.4 De vermenigvuldiger

De vermenigvuldiger, figuur 5.12, is opgebouwd

rond 5 IC's MC 10162. De waarheidstabel van zoln IC is:

2. E

/'1 A

9 B
C

E ABC Q7Q6QSQ4Q3Q2Q1QO
Q

O s- O 000 o 0 0 0 0 0 0 1Q1 o 001 o 0 000 0 1 0Q2 o 010 o 0 0 0 0 1 0 0Q
3 /3 o 011 o 0 0 0 1 000

Q4 /2 o 100 o 0 0 1 0 0 0 0
Q5 o 101 00100 0 0 0Q6 o 110 o 1 000 0 0 0Q o 111 100 0 0 0 0 0

1 xxx 0000000 0

Als de ingang ABC het 3-bits getal n voorstelt,

dan is de uitgang dus het 8-bits getal 2n • Het IC

vermenigvuldigt daardoor in feite een stapgrootte,

waarvan de exponent gecodeerd is in ABC, met 1.

Door de uitgangen van meerdere IC's ten opzichte van

elkaar te verschuiven en te wire-orren, wordt de

vermenigvuldiging met 4, 2 en 0.57 bereikt.

De in figuur 5.12 getekende schakeling voldoet dan

ook aan de tabel in paragraaf 4.2.1.

De vermenigvuldigingsfactor 0.57 kan eventueel ver

anderd worden in 0.60 door IC 5 anders aan te sluiten.

De stapgrootten 5,9,18,36 en 72 worden dan respectie

velijk 5,10,20,40 en 80.
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5.2.5 De overflowschakeling

De door de vermenigvuldiger geproduceerde stap

grootte B ' dient nag eventueel gecorrigeerd te worden

om oversturing van de reken-eenheden te voorkomen.

Figuur 5.15 toont het schema van de daarvoor ontwor

pen overflowschakeling. De werking daarvan zullen we

nagaan voor de I-predictor.

Beschouw daartoe eerst het linker gedeelte van de

schakeling, apart getekend in figuur 5.13:

a 7 e 7

e 6a 6

as
e 5

e 4a4
e 3a 3

a 2
e 2

e
1a 1

eOa O

FIG.5.13: BEPALING VAN DE MAXlMALE STAPGROOTTE.

Voor deze schakeling geldt: e 7 = a 7
e 6 =a6 ·a7

Met andere woorden: e i +1 == 1 als '1-a tim C:Jlallen 1 ~ijn,

dus als voor de amplitude A geldt: A ~ 21 + ••• + 2 •

De maximale toegestane stapgrootte is dan B = 2i • mits e. == O.
1.
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Als B ' ) 2i +1 is, dient de uitgang B dan ook geredu

ceerd te zljn tot B==2i , mits e.==O is.
1

Veronderstel nu, dat a. de meest significante 0 in
1

de amplitude A is. Dan geldt: e 7 == 1

e i +1 == 1

.e.==O
1

e == 0. 0
1AIle stapgrootten B' < 2 mogen dan zonder meer Jldoor-

geschakeld ll worden naar de uitgang. Dus voor e i == 0

mag gelden: b. == b! •
1 1

AIleen als de aangeboden stapgrootte overflow dreigt

te veroorzaken, moet b. ook voor b.'::f 1 toch 1 kun-
1 1

nen worden, namelijk als:
i+1

1. B' ~ 2 ,herkenbaar aan bi+1 + ••• + b.] == 1

2. e i == 0 en e i +1 == 1.

In logische notatie werkt de schakeling dan ook als

voIgt:

Afgeleid kan worden, dat dan voor b. moet gelden:
1

b. == e. + b! + e. +1 + S.
1 1 111

De realisatie hiervan toont figuur 5.14.

b.
1

1 b!
1 -

e'1

b l

7

In het rechter gedeelte van flguur 5.15 is deze confi

guratie acht maal herhaald. Merk op, dat de overflow

schakeling de geinverteerde stapgrootte b levert.

Voor de O-predictor geldt dezelfde redenering, met dien

verstande, dat de Ie's 30 en 31 dan geen inverters zijn.
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5.2.6 De rekeneenheden

Voor het optellen/aftrekken van de amplitude
en de stapgrootte wordt gebruik gemaakt van 4-bits

ALU's MC 10181 (ALU= Arithmetic Logical Unit).

Verwerking van de 8-bits getallen is in principe

mogelijk door de carry-uitgang van de minst signi

ficante ALU door te verbinden met de carry-ingang

van de meest significante ALU (figuur 5.16).

!F 1+/-
Notatie:

c n+4 Ai = a Oa1 a 2a 3
A2 = a 4 a 5 a

6
a

7Cn idem voor B en F

+/- ~ F
2

FIG.5.16: MOGELIJKE OPTEL/AFTREK-SCHAKELING.

De snelheid van deze schakeling wordt bepaald door

de weg B1 - c n+4 - c
n

- F 2. Door met behulp van een

apart circuit, het zogenaamde "carry-blokje", c n+4
te bepalen uit Ai en B1 , kan deze snelheid aanmer

kelijk vergroot worden.

Bovendien willen we de ALUls graag met de geinver

teerde stap B sturen, omdat we die aan de uitgang

van de overflowschakeling ter beschikking hebben.

We zullen zien dat dit realiseerbaar is.
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l-PREDlcrOR

Van de bij de l-preddictor behorende ALUls eisen

we: F = A + B, met andere woorden:

als F 1 < 16

als F 1'.> 16

(5.5

(5.6a

(5.6b

(5.5) kan gerealiseerd worden door A1 en B1 aan een

Me 10181 toe te voeren, deze als aftrekker te scha

kelen en de carry-ingang "0" te maken. Dan geldt nl:

c = 0
F =A -B -1
111

= A - (15 - B ) - 1
1 1

= A
1

+ B
1

+ 16

= A
1

+ B
1

F 2 =A 1 - B1
= A - (15 - B )

1 1
= A + B + 1- 16

1 1
= Ai + B1 + 1

Ook de tweede ALU schakelen we als aftrekker. Als

het carry-:-blokje een "0" levert bij F 1 <16, is dan

automatisch voldaan aan (5.6a):

Voor F1~ 16 moet het carry-blokje een Ill" leveren

en dan voldoet de uitgang F
2

aan (5.6b), immers:

c= 1

Ret carry-blokje va~ de l-predictor moet dus vol

doen aan:

c = lO'
1,

alSAl + B1 < 16

als A1 + Bl~ 16

(5.7a)

(5.7b)
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O-PREDlcrOR

Van de bij de O-predictor behorende ALDis eisen

we: F == A'" B, met andere woorden:

als F1~ 0

als F 1 < 0

(5.8)

(S.9a)

(S.9b)

(5.8) kan gerealiseerd worden door A
1

en B1 aan een

Me 10181 toe te voeren, deze als opteller te scha

kelen en de carry-ingang 111 11 te maken. Dan geldt nl:

c == 1

F 1 == A1 + B1 + 1

== A
1

+ (15 - B1 ) + 1

== A - B + 16·1 1
== A - B1 1

Ook de tweede ALU schakelen we als opteller. Als

het carry-blokje een 111 11 levert bij Fl~ 0, is dan

automatisch voldaan aan (S.9a):

Voor F 1 < 0 moet het carry-blokje een "0" leveren

en dan voldoet de uitgang F
2

aan (S.9b), irnmers:

c == 0
F

2
==A

2
+B 2

== A + (15 - B )2 2
== A - B-1 + 162 2
==A -B -1

2 2

Ret carry-blokje van de O-predictor moet dus vol

doen aan:

c == I1, als A1 - Bl~ 0

0, als A1 - B1 < 0

(S.10a)

(S.10b)
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5.2.7 Het carr y - blokje

In hoofdstuk 5.2.6 zijn de eisen geformuleerd,

waaraan het carry-blokje moet voldoem, namelijk:

*" voor de l-predictor: c = 0, als A1 + B1 < 16

c = 1, als A
1

+ B1 ) 16

*" voor de O-predictor: c = 1, als A1 - Bl~ 0

c = 0, als A1 - B1 < 0

Het carry-blokje, figuur 5.17, is een schakeling met

twee 4-bits ingangen X en Y en een uitgang 2, z6 dat

(5.7a)

(5.7b)

(5.10a)

(5.10b)

X

Y

2
2 = 1, als X + Y~ 16

FIG.5.17: CARRY-BLOKJE ALS SYMBOOL.

Het wordt als voIgt gebruikt:

1} Bi j de l-predictor nemen we X = A
1

en Y = B
1

•

Dan geldt: c = 1 als A
1

+ B
1
~ 16, zodat voldaan

is aan (5.9).

1} Bij de O-predictor nemen we X = A1 en Y= B1 •

Dan geldt: c = 1, als A
1

+ B
1

) 16

(15 - A1 ) + Bl~ 16

- A1 + B1 ;;i3 1

ofwel c = 0, als - A1 + B1 < 0

A1 - B1 > 0

Na inversie is dan voldaan aan (5.10) •

Figuur 5.18 toont de complete schakeling van het

carry-blokje. Er werd gebruik gemaakt van het feit,

dat B
1

slechts de waarden 0,1,2,4,5 en 9 kan aannemen.

Bij gebruik van B
1

= 0,1,2,4,5 en 10 dient de benedenste

poortschakeling anders aangesloten te worden.
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5.2.8 De amplitudeselectie

Figuur 5.19 toont het complete schema van de

print, waarop rekeneenheden, amplitudeselectie en

dataflipflop zijn ondergebracht.

Verder commentaar is daarbij overbodig.

5.2.9 De stapcoder

Het schema van de stapcoder, die de 8-bits

stapgrootte codeert in 3 bits, is getekend in

figuur 5.20. De schakeling voldoet aan de volgende

waarheidstabel:

stapgrootte a b c

0, 1 0 0 0

2 0 0 1

4, 5 0 1 0

8, 9, 10 0 1 1

16, 18, 20 1 0 0

32, 36, 40 1 0 1

64, 72, 80 1 1 0

128 1 1 1
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5.2.10 Stapselectie

Bij normale video-beelden zal de deltamodulator

gedurende 5 a 10 % van de tijd overstuurd worden, om

voldoende contrast in het beeld te verkrijgen.

In dat geval krijgen de rekeneenheden door de over

flowschakeling een stapgrootte 0 aangeboden en wor

den dus op hun uiterste waarde (0 of 255) geblokkeerd.

Terugkeer in het dynamische gebied vindt plaats met

stapgrootte 1 (110.57 X 0 = 1").

Door echter, als er overflow optreedt, herkenbaar

aan het bit eO van de overflowschakeling, de verkeerde

stapgrootte terug te koppelen naar de vermenigvuldiger,

kan de terugkeer met een grotere stapgrootte dan 1

bereikt worden. Een en ander is afhankelijk van de

stapgrootte, waarmee de overflow wordt bereikt, en

van de tijd, dat de oversturingduurt.

Figuur 5.23 toont het schema van de stapselectie,

die dit realiseert. Voor het selectie-signaal SO/Sl

geldt de volgende tabel:

amplitude ( 0) (1) databit Dk 8 0 8 1
gesel.stapeO e l

0 Ak 255 0 0 1 1 0 van 1-prec1
0 0 1 0

,"1\k = a 1 0 1 1 0 1
0 1 0 1

Ak = 255 0 1 1 0 1 0
0 0 1 0

Als Ak = 0 en Dk = 0 (oversturing in het "zwart II ) of als

Ak = 255 en Dk = 1 (oversturing in het II wi t"), wordt dus

ide "verkeerde" stapgreette naar de vermenigvuldiger

It-eruggekoppeld.

Als voorbeeld toont figuur 5.21 het gevolg van deze

!stapselectie veer het geval dat de amplitude 255 met

een stapgrootte 128 wordt bereikt.
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Verder wensen we, dat de terugkeer in het dy

namische gebied minimaal met stapgrootte 5 gebeurt.

Dit wordt bereikt door de "verkeerde" teruggekoppelde

stapgrootte tot een minimale waarde van 8 te begren

zen. Bij terugkeer in het dynamische gebied vindt

vermenigvuldiging met 0.57 plaats en wordt dus de

de stapgrootte minimaal 5.

De begrenzing van de stapgrootte tot een minimale

waarde van 8 gebeurt in het volgende simpele scha

kelingetje (figuur 5.22):
a A

Voor dit schakelingetje geldt:

* d = 1: ABC = abc

* d = 0: als a= 1 (stap~16): ABC = abc

als a= 0 (stap ~ 8) : ABC = 011
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5.2.11 HI-coder en GH I, selectie

De HI-coder codeert in twee bits H en I, of

de oude stapgrootte 1, 2, . 4 of geen van drieen is.

Er moet dus voldaan zijn aan de volgende waarheids-

tabel:

oude stap a b c H I

0, 1 0 0 0 0 0

2 0 0 1 0 1

4, 5 0 1 0 1 0

8, 9, 10 0 1 1 1 1

16, 18, 20 1 0 0 1 1

32, 36, 40 1 0 1 1 1

64, 72, 80 1 1 0 1 1

128 1 1 1 1 1

Realisatie:

:=r=>-H :==[)- I

Door ook nog eO aan deze poorten toe te voeren wordt

verhinderd, dat de ruisonderdrukker (dus in eerste

instantie de bewerkingsfactor X2) ingeschakeld wordt

bij terugkoppeling van de "verkeerde" oude stapgrootte.

Figuur 5.25 tOont het complete schema. De buffering

en selectie hoeven geen nadere toelichting.
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5.3 Resultaten

5.3.1 De bereikte klokfrequentie

In hoofdstuk 5.1 is afgeleid, dat de theoretiseh

haalbare klokfrequentie 50 MHz bedraagt, maar dat in

verband met looptijden ongeveer 40 MHz verwaeht mag

worden. Uiteraard zijn we nu geinteresseerd in hoe

verre deze hoop vervuld is.

Het resultaat is min of meer bedroevend: bij klok

frequenties hoger dan 32 MHz staakt de deltamodulator

zijn aetiviteiten.

De oorzaak daarvan is duidelijk: de looptijden zijn

veel groter geworden dan verwaeht werd. De verhoging

van de klokperiodetijd van 20 tot 31 nsee is te wij

ten aan in totaal 11 nsee looptijd van de signalen

in het kritieke pad van het tijdvolgorde-diagram.

Dit is (aehteraf gezien) heel goed mogelijk, als

men bedenkt dat de realisatie van de deltamodulator

vier printplaten van 10 X30 em vergde en de signalen

drie prints moeten doorlopen (de twee predietorprints

staan eleetriseh gezien parallel). Ga daarbij uit

van een looptijd van 1 nsee per 10 em printspoor en

de vertraging van 11 nsee is verklaard.

Figuur 5.26 toont het definitieve tijdvolgorde-dia

gram van de adaptieve deltamodulator bij 32 MHz.
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5.3.2 Subjectieve waarnemingen

De kwaliteit van het door de 8-bits adaptieve

deItamoduIator geproduceerde beeld is redeIijk tot

goed te noemen.

}} Overshoot is zeer storend, maar daarbij mag

aangetekend worden, dat correctie achteraf mo

geIijk is. Verscharen toonde de gunstige in

vloed daarvan op het beeld op overtuigende wij

ze aan.

l} Edge-business-problemen zijn nog niet opgelost.

Enerzijds Iigt dat voor de hand omdat de kIok

frequentie onvoldoende hoog is; anderzijds werd

toch weI een vermindering verwacht in verband

met de invIoed van de ruisonderdrukker.

}} Korrelruis en contouring zijn nauweIijks zicht

baar. Wat contouring betreft, mag dat verwonde

ring wekken, immers in hoofdstuk 4.3 hebben we

geconcludeerd dat die in verband met de eigen

schappen van de ruisonderdrukker vergeIijkbaar

zou zijn met een 6-bits LDM-systeem.

5.3.3 De ruisonderdrukker

De zojuist gemaakte opmerkingen over edge-busi

ness en contouring en de samenhang daarvan met de

ruisonderdrukker doen vermoeden dat de ruisonder

drukker toch niet zo veeIvuIdig wordt ingeschakeld

als verwacht mag worden.

Om dit te onderzoeken, passen we een handigheidje

toe: als de ruisonderdrukker ingeschakeld is, heeft

het convergentiebit G de waarde 1. In dat geval

resetten we de D/A-omzetter, die het beeld op de



monitor zichtbaar maakt (dus niet de D/A-omzetter,

die in de terugkoppellus de schatting voor de com

parator verzorgt). Het beeld wordt dan zwart, zodat

we in gebieden van constante helderheid zwarte

"vlekken" verwachten.

De ruis van de analoge bron blijkt echter zo

groot te zijn, dat er slechts een aantal zwarte

"puntjes en lijntjes" op het scherm verschijnen op

steeds verschillende plaatsen.

Omdat er geen "schoner" video-signaal beschik

baar was, werd al gauw overgegaan tot het ombouwen

van het 8-bits naar een 7-bits ADM-systeem.

De verdubbeling van de stapgrootten, die daardoor

ontstaat, doet de ruisonderdrukker aaTh~erkelijk be

ter functioneren. Desondanks komt het nog geregeld

voor, dat de deltamodulator uit convergentie gaat.

Aan de hand van een registratie van de databits is

het mogelijk om het verloop van de schatting x(t)

te reconstrueren. Figuur 5.27 geeft enkele voor

beelden. Merk op dat de stapgrootte 4 nu niet meer

1/64 gedeelte van het zwart/wit-gebied representeert,

maar 1/32 gedeelte.

Tengevolge van de verdubbeling van de stapgrootten

is in het 7-bits systeem contouring duidelijk

zichtbaar geworden.

1 001 1 1 001 0 1 0 1 001 1 100 1 101 0 1

101 001 1 0 1 0 1 0 1 001 1 0 0 Oil 0 1 0 1

FIG.5.27: ENKELE VOORBEELDEN VAN DE RESPONSIE

VAN DE ADM BIJ CONSTANTE HELDERHEID.
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5.4 Mogelijke verbeteringen

We kunnen ons afvragen of de gerealiseerde del

tamodulator niet verbeterd kan worden. Daarbij valt

niet aIleen te denken aan "s limmere" schakelingen,

die een hogere klokfrequentie bereikbaar maken, maar

ook aan de keuze van de bewerkingsfactoren en aan de

onderdrukking van overshoot.

5.4.1 Slimmere schakelingen

De grote mode op het gebied van logische geln

tegreerde schakelingen zijn tegenwoordig de al dan

niet prograrnmeerbare geheugens (ROM's, PROM's, RAM's

etc). Binnen afzienbare tijd zullen deze geheugens

een grote capaciteit hebben en voldoende snel zijn

om in een adaptieve deltamodulator met een klokfre

quentie van 50 MHz te kunnen worden toegepast.

Een enkel Ie zal dan bijvoorbeeld een gehele pre

dictor en rekeneenheid kunnen vervangen.

5.4.2 Een ander bewerkingsschema

In hoofdstuk 3.3.2 is afgeleid, dat de keuze

van Q = 1/3, P = 1 in Jayant' s schema optimaal is

wat convergentie-snelheid betreft.

De overweging in hoofdstuk 4.1~ dat de factoren

P 2 en P3 onafhankelijk van Pi en Q gekozen mogen

worden, nits de stabiliteitsexponent 1 is, heeft

daarna tot de keuze Pi = 1 en Q = 0.57 geleid.

Niemand belet ons echter om de optimale Q = 1/3 te

Willen

dan zal

kiezen, mits we er maar voor zorgen, dat de factor

kanP 2 ( die dan tijdens convergentie gebruikt

Iworden) geli jk aan Pi = 1 gekozen wordt.

iP3 mag dan weer willekeurig gekozen worden.

Ie de vergrotingsfactoren 2 en 4 gebruiken,



n = 2 (Q = 1/3, Pi = P 2 = 1) dan

(bv. Q = 1-2 , Pi = 1)
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het bewerkingsschema uitgebreid moeten worden tot

een 5-bits schema volgens:

1/3 als D
k

=I D
k

_
1

1 als D
k

= D
k

_
1

=I D
k

_
2

F = 1 als Dk = D
k

-
1

= Dk _
2

=I Dk _3k
2 als Dk = Dk - 1 = Dk - 2 = Dk _ 3 =I Dk _4
4 als D

k
= D

k
_

1
= Dk _

2
= Dk _3 = Dk - 4

Ret is overigens nog maar de vraag of dit schema

werkelijk een verbetering betekent. De simulaties

in bijvoorbeeld figuur 4 •.25 maken duidelijk dat het

gemakkelijk voor kan komen, dat de deltamodulator

wil gaan convergeren, maar dat het ingangssignaal

inmiddels weer II verdwenen II is. Figuur 5.28 illus

treert, dat de keuze

slechter is dan n = 1

--,
I
I

x(t) bij:--,
t-- n= 2
I-'-. n= 1/

\
---,

I
I
I

\ I
I
I
I

x( t) 1 I
IL__,

\ I

I
\ I

I
I

1
I
I,

FIG.5.28: KEUZE VA~ n= 1 T.O.V. n = 2 BIJ

VERANDERENDE INGANGSSIGNALEN.

(5.1.1



5.4.3 Onderdrukking van overshoot

Het is vrij gemakkelijk om overshoot achteraf

(dus in de ontvanger) te onderdrukken.

}} Een reductie van 25 % wordt bijvoorbeeld al

bereikt door telkens twee opeenvolgende schat

tingen te middelen. Zie figuur 5.29.

~(t) bij ADM

x(t) na middeling van xk en xk _
1

FIG.5.29: MIDDELING VAN SCHATTINGEN.

l} Een tweede methode wordt verkregen door een aan

tal, zeg r, opeenvolgende schattingen op te slaan

en daar achteraf (aan de hand van de databits) de

meest gunstige uit te selecteren.

Verscharen deed dit voor r = 4 en bereikte daarmee

een flinke verbetering van de beeldkwaliteit.

Door r zeer groot te nemen, kan het ingangssignaal

zeer nauwkeurig gereconstrueerd worden. Zie ook

literatuur [14J.

Tenslotte is zelfs overshootonderdrukking in de

zender, dus tijdens het deltamodulatieproces, mogelijk.

De beschrijving hiervan was het hoofdthema van het eer

der geciteerde artikel [10J van Weiss en werd daar toe

gepast op de adaptieve deltamodulator van Jayant.
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6. Het onderzoek naar

datareductie

uit hoofdstuk 2.3 is bekend, dat we geen ont

vanger hebben hoeven te bouwen om de werking van de

adaptieve deltamodulator te testen. Zolang er geen

transmissiefouten gemaakt worden, produceert een

aparte ontvanger immers dezelfde schatting als de

in de zender aanwezige lokale decoder.

Een eventuele practische toepassing van het

systeem vereist uiteraard het gebruik van een geschei

den ontvanger. In principe vindt de overdracht van

de databits plaats met een bit-rate van f bits/sec.c
De informatietheorie, [2J en[3], leert echter dat

onder de meeste omstandigheden de overdracht goed

koper (in de zin van een lagere bit-rate) kan ge

schieden.

In dit hoofdstuk wil ik duidelijk maken, welke die

omstandigheden zijn en hoe de reductie eventueel ge

realiseerd zou kunnen worden.



6.1 Informatiebronnen en entropie

We stappen nu even af van het deltamodulatieproces

en vervangen het systeem door een black box, infor

matiebron genoemd, die nullen en enen genereert met

een bepaalde bit-rate f • zie figuur 6.1.c

t0,1 }

FIG.6.1: EEN BINAIRE INFORMATIEBRON.

De informatietheorie laat zien, dat deze bron geka

rakteriseerd kan worden door een grootheid, die de

entropie H van die bron wordt genoemd.

Zolang de entropie van een binaire informatiebron

kleiner is dan 1, kan de informatie met minder dan

f c bits per seconde worden overg~drag~n.

6.1.1 Brannen zander geheugen

Bij een bron zonder geheugen is elk gegenereerd

symbool onafhankelijk van de voorgaande output.

Een digitale informatiebron kan in het algemeen M

verschillende symbolen a O' a1 , ••• , aM- 1 genereren.

Noemen we de kans op die symbolen P(aO) ••••• P(aM- 1 )'

dan wordt de entropie H(B) van de bron gedefinieerd

als

M-l
H(B) == ~

m==O

-P(a ).log P(a )m m (6.1)

Ret grondtal van de logarithme kan willekeurig geko

zen worden. De conventie is om 2 te nemen: R(B) wordt

dan uitgedrukt in bits per bronsymbool. Met deze af-
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spraak, die we ook hier maken, kunnen we het grond

tal verder weglaten.

Voor een binaire informatiebron, die slechts

de symbolen 0 en 1 kent, geldt P (1) = 1- P (0). Stel

len we P(l) = p, dan gaat (6.1) over in een functie

van een variabele p:

H(p) = -p.log p - (l-p) .log (l-p)

Deze functie is in figuur 5.2 gesehetst.

(6.2

1.0

0.5

0.0
0.0 0.5 p 1.0

FIG.6.2: DE ENTROPIE H(p).

Dat informatie-overdraeht met een lagere bit

rate dan f mogelijk is, kan als voIgt worden ge
e

Illustreerd:

We noemen de symbolen, die op de tijdstippen t
1

, t 2 ,

door de bron worden gegenereerd, u
1

, u
2

, ••• Ieder

symbool is met kans peen 1 en met kans (l-p) een O.

Verdelen we de stroom uitgangssymbolen in blokken

van L bits, dan bevat zoln blok voor grote L pL enen

en (l-p)L nullen.
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Ret totaal aantal manieren om met de symbolen 0
Len 1 zoln blok te formeren, bedraagt 2 • Ret aan-

tal mogelijkheden, waarop een blok pL enen kan be

vatten, is echter LL ) en voor p =J 1/2 is dat
L p

minder dan 2 •
2 L

am die blokken te coderen zlJn log ( pL ) bits

nodig. Voor grote L hoeven we dan niet meer elk bit

uit te zenden, maar kunnen we volstaan met

2 L
log ( pL )

L
bits per bronsymbool.

Nu leert een wiskundige beschouwing dat voor L- 00

geldt:

L
log ( pL )

L - ~ -p.log(p) - (l-p) .10g(1-p)

en volgens (6.2) is dat precies de entropie van de

bron zonder geheugen.

Voor bronnen zonder geheugen geeft R(p) dus aan,

met hoeveel bits per bronsymbool transmissie mogelijk

is. Uit figuur 6.2 voIgt dan, dat aIleen voor p= 1/2

geen reductie mogelijk is.

6.1.2 Brannen met geheugen

6.1.2.1 RET L-DE MACHTS BRONMODEL.

Ret feit, dat de bron geheugen heeft, betekent

dat de databits niet onafhankelijk van elkaar zijn.

Deze afhankelijkheid zal het aantal vaak voorkomende

blokken nog verder beperken dan bij de bron zonder

geheugen met p =J 1/2. We kunnen die blokken dan ook
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met minder bits per bronsymbool coderen dan wanneer

er geen geheugenwerking zou zijn.

Bij het L-de machts bronmodel worden de blokken

van L bits, die uit het uitgangssignaal geformeerd

worden, beschouwd als nieuwe symbolen ~= u1u2 •••~.

Voor een binaire bron kan elke u. 0 of 1 zijn. Het
1

totaal aantal L-de machtssymbolen, zoals de ~'s

Lgenoemd worden, bedraagt 2 en de kans op zo'n sym-

bool, die juist door de geheugenwerking voor elke u

een andere waarde heeft, noemen we P(~).

De geheugenwerking van de bron zal zich in het alge

meen over een beperkt aantal bits uitstrekken, zodat

de L-de machtssymbolen onafhankelijk verondersteld

mogen worden, als L voldoende groot is.

Volgens formule (6.1) geldt dan:

H= L - P(~) .log P(~),
u

waarbij H uitgedrukt wordt in bits per L-de machts

symbool. We zijn echter geinteresseerd in bits per

~symbool:

1
L

u

- P(2=!) .log P(~) bits/bronsymbool. (6.3)

De entropie van de bron met geheugen kan dan uiteinde

lijk gedefinieerd worden als

H 00 (U) = lim HL (U)
L-+OO

Formule (6.4) geldt aIleen als de eigenschappen van

de bron onafhankelijk van de tijd zijn, met andere

woorden als de bron stationair is.

Om aansluiting te krijgen met de in hoofdstuk 6.3.2

gebruikte notatie, kennen we tenslotte aan de

(6.4)



- P ( i ) .log P ( i )
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L-de machtssymbolen de decimale waarde toe van het

binaire getal Q=ulu2 •••~' waarbij ~ als het minst

significante bit genomen wordt.

Bijvoorbeeld het 5-de machtssymbool Q = 10111 heet nu

verder het symbool "23".

Formule (6.3) gaat bij deze notatie over in

2L _l

lL ""HL (U) = LJ
i=O

6.1.2.2 HET MARKOV-BRONMODEL.

De geheugenwerking van een informatiebron kan

ook op een andere wijze in een model worden onder

gebracht. Daartoe beschouwen we de K meest recente

databits en noemen nu het optreden van }! = u 1u 2 ••• uK

een toestand s. Het totaal aantal mogelijke toe

standen is dan (voor een binaire bron) 2
K

•

Als de bron op het tijdstip t k+1 een symbool uk +1
uit {0,1} genereert, vindt overgang naar een nieuwe

toestand sk+l plaats.

Deze gang van zaken kunnen we voorstellen door een

pijl van toestand sk naar toestand sk+l in een toe

standsdiagram. Bij iedere pijl vermelden we het

gegenereerde symbool uk+1 • Voor K = 2 toont figuur 6.3

een voorbeeld van zoln diagram.

(6.5

FIG.6.3: MARKOV-TOESTANDSDIAGRAM.
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Merk op, dat de nieuwe toestand eenduidig wordt be

paald door de oude toestand en het outputsymbool.

De overgang naar een nieuwe toestand vindt met een

bepaalde kans plaats. Als de bron geheugenwerking

bezit, is deze kans afhankelijk van de toestand van

waaruit de overgang geschiedt. We kunnen dus

conditionele overgangswaarschijnlijkheden definieren:

Voor een stationaire en ergodische bron kunnen uit

deze overgangswaarschijnlijkheden toestandskansen

q(j) berekend worden via de formule

2K-l
q(j) = L

i=O

De Markov-bron produceert in elke toestand een sym

bool u uit {O,l} • Noemen we de kans p(lls=j), dat

in toestand j een 1 wordt gegenereerd, p., dan
J

kunnen we analoog aan formule (6.2) een conditionele

entropie H(U Is = j) definieren:

H(U/S= j) = - p .• log p. - (l-p.).log(l-p.)
J J J J

Volgens de informatie-theorie is nu de entropie van

de hier beschreven K-de orde Markov-bron gelijk aan

de over aIle toestanden gemiddelde conditionele en

tropie. In formule:

2K_l

l1«U) = L q(j).H(U/S= j)
j=O

Om aansluiting te krijgen met de nota."::'ie in

hoofdstuk 6.3.2 gaan we ook hier weer aan de toe

standen een nummer toekennen, dat overeenkomt met

(6.6)

(6.7)

(6.8)
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de decimale waarde van Eo = u1 u 2 ••• uK·

~ stelt daarbij het minst significante bit voor.

Orndat we bij die nummering nu ook ondubbelzinnig

aan willen geven, voor welke waarde van K de toe

stand genummerd is, vermelden we K als subscript bij

de toestand S.

SK = j betekent derhalve in het vervolg: toestand j

in het K-de orde model.

Bi jvoorbeeld: S6 = 26 stelt toestand 011010 voor en

S5 = 26 stelt toestand 11010 voor.

Volgens de formules (6.7) en (6.8) hebben we

voor de berekening van de entropie van een K-de orde

Markov-bron de toestandswaarschijnlijkheden q(j)

nodig, alsmede de outputkansen p. in die toestanden.
J

Zij zijn echter niet onafhankelijk van elkaar,

irnmers het outputsymbool en de oude toestand leggen

de nieuwe toestand volkomen vast, hetg~en ook voIgt

uit (6.6).

Zijn de toestandskansen in het (K+l)-de orde model

bekend, dan is het mogelijk om daaruit voor het

K-de orde model zowel de toestands- als de output

kansen te berekenen (zie ook hoofdstuk 7 van [12J).

Er geldt namelijk:

q(SK = j) = q(SK+l = 2j) + q(SK+l = 2j+l)

, . q(SK+l = 2j)
P ( 0 ISK = J) = q (S = j)

K

. q(SK+l = 2j+l)
P ( 11 SK = J) = q (S = j)

K

uiteraard geldt ook P(OISK= j) = 1- p(lISK= j)

hetgeen gemakkelijk geverifieerd kan worden.

(6.9)

(6.10a)

(6.10b)

(6.10c)



Het volgende voorbeeld tracht deze gelijkheden te

verduidelijken: stel dat voor een 6-de orde Markov

bron geldt:

q(101100) == 0.1 ofwel q(S6 == 44) == 0.1

q(101101) == 0.2 ofwel q(S6 == 45) == 0.2

dan is volgens formule (6.9) voor de 5-de orde

Markov-bron:

q(10110) == 0.1+ 0.2== 0.3 ofwel q(S5== 22) == 0.3

en volgens (6.10):

P(0110110) == 1/3

P(1!10110) == 2/3

De conditionele entropie, formule (6.7), gaat

in de nieuwe notatie over in

H(u ISK == j) == - P (1 ISK == j) .log P (1 ISK == j)

- P ( 0 ISK == j) .log P ( 0 ISK == j)

De entropie van de K-de orde Markov-bron, formule

(6.8) wordt dan:

2K_l

HK(U) == L q (SK == j) •H(U ISK == j)
j==O

Om deze entropie te berekenen hoeven we volgens

(6.9)t/m (6.11) slechts de toestandskansen in het

(K+l) -de orde model, dus q(SK+l == j) voor

j == 0,1,2, ••• 2K+1_l te kennen.

(6.11
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6.2 De adaptieve deltamod ulator

als informatiebron

We kunnen ons afvragen of ook het uitgangssignaal

van de adaptieve deltamodulator geheugenwerking bezit.

Als dat niet het geval is, zal er vrijwel geen data

reductie mogelijk zijn, want er is geen enkele reden

om aan te nemen, dat het systeem meer enen dan nullen

(of omgekeerd) zal genereren. Met andere woorden: de

kans p zal ongeveer ~ zijn en volgens formule (6.2)

is de entropie dan ongeveer 1.

Beschouw nu als voorbeeld de L-de machtssymbolen

010101010101 en 000111000111 voor L = 12.

Als p~~ is, zullen deze blokken met gelijke kans ge

genereerd worden, als de databits onafhankelijk zijn.

Toch zal onze deltamodulator het eerste patroon vaker

genereren dan het tweede, omdat een constant ingangs

niveau nu eenmaal waarschijnlijker is dan het signaal,

dat het tweede patroon opwekt. Figuur 6.3 moge dat

verduidelijken.

o 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 00011 1 000 1 1 1

FIG.6.3: WAARSCHIJNLIJKE EN NIET-WAARSCHIJNLIJKE

DATAPATRONEN.



We mogen dus zeker afhankelijkheid tussen de databits

verwachten. De entropie van het uitgangssignaal zal

kleiner dan 1 zijn: er is datareductie mogelijk.

Merk op, dat het hier geschetste voorbeeld geldt voor

de X-richting van het videobeeld: we verwachten veel

lijnstukken van gelijke helderheid. Maar in feite

verwachten we zelfs vlakken van gelijk helderheids

niveau. Er is een grote kans, dat de deltamodulator

een lijntijd later weer zoln blok 010101010101 zal

genereren (correlatie in de Y-richting). En tenslotte

is er bij niet al te snelle beeldveranderingen ook

nog zo'n grote correlatie in de z-richting.

De vraag dringt zich nu op, hoe groot de entropie

van het signaal is, hoe ver de afhankelijkheid van

de databits zich uitstrekt. We stuiten dan al snel

op enkele problemen:

)} Welk model gebruiken we voor de entropiebereke

ning? Het L-de machts bronmodel, het Markov-bron

model of beide? Mag de deltamodulator door zo'n

model vervangen worden?

)} Bij beide modellen zullen we bepaalde kansen

moeten bepalen aan de hand van een registratie

van het datasignaal. Is het aantal geregistreerde

databits voldoende om betrouwbare meetresultaten

te krijgen?

)} Welk ingangssignaal gebruiken we? Een vee1 of

weinig gedetailleerd beeld, een stilstaand beeld

of een scene uit Toppop?

Een antwoord op deze vragen is er nipt. Kansen

kunnen slechts uit een meting geschat worden omdat
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de waarnemingstijd niet oneindig groot kan zijn.

Een registratie van het datasignaal over meerdere

beelden is op practische gronden vrijwel ondoenlijk.

Als we dan ook aanstonds de entropie van de

deltamodulator min of meer in het wilde weg gaan

berekenen volgens beide bronmodellen, dienen we

voorzichtig te zijn met het trekken van conclusies

uit de meetresultaten. De gemeten entropie is slechts

een schatting, gebaseerd op een beperkt aantal

uitgangssymbolen en aIleen maar geldig voor het

beschouwde beeld.
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Entropie - metingen

Met behulp van een registratie van het datasignaal

op ponsband en een passend computerprogramma, zijn we

in staat om een rekenmachine de voor de entropiebere

kening benodigde kansen te laten bepalen.

6.3.1 Registratie van het datasignaal

In de vakgroep ECC is apparatuur aanwezig voor

de registratie van 8-bits codewoorden op ponsband.

Daar de ponser een traag systeem is ten opzichte van

de frequentie, waarmee de deltamodulator het data

signaal genereert, wordt de te ponsen informatie eerst

in een electronisch geheugen opgeslagen. Dit geheugen

met een capaciteit van 217 8-bits codewoorden dient

met een frequentie van 12.5 MHz te worden gevuld.

Voor de deltamodulator impliceert dat een klokfrequen

tie, die een veelvoud is van 12.5 MHz, in ons geval

25 MHz. De gegenereerde databits dienen dan paarsgewijze

aan het geheugen te worden toegevoerd. Van de 8 kana

len op de ponsband bevatten twee kanalen dus de in

formatie over het datasignaal. In verband met een

gemakkelijke herkenning door de computer, gebruiken

we daarvoor de twee meest significante bits.

Figuur 6.4 illustreert, hoe de databits op de pons

band worden geregistreerd •

• rr,................ . .
, ••••••••••••••••••••• 1 ••
J•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
J•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
J•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
) ••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •• r .••...................................~._.4
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••4....................................... ,

FIG.6.4: DATA OP PONSBAND.
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6.3.2 Het computerprogramma

DE PROCEDURE DECODEER.

De B670J-rekenmachine, waarvoor het programma

geschreven is, kan de karakters op de ponsband

slechts interpreteren als binaire getallen. De gele

zen 8-bits karakters representeren dus waarden tus

sen 0 en 255.

De procedure decodeer (dd,d1,d2) zet het getal dd

om in twee boolean variabelen d1 en d2 volgens het

volgende schema:

192 ~ dd ~ 255: d1 = 1 ~ d2 = 1

128(.dd< 192: d1= 1; d2= 0

64 ~ dd < 128: d1 = 0; d2 = 1

0< dd < 64: d1 = 0; d2 = 0

Van de paarsgew1Jze geregistreerde databits wordt het

eerste dus opgeslagen in d1 en het tweede in d2.

DE PROCEDURE H.

De procedure H(L,p) berekent de entropie van de

L-de machtsbron volgens formule (6.5):

L
2 -1

H(L,p) = t :L: - p(i) .log p(i)
i=O

Voor L = 1 berekent deze procedure ook de entropie

van een bron zonder geheugen. Volgens (6.7) kan de

procedure dan ook gebruikt worden voor de berekening

van de conditionele entropie in het Markov-bronmodel.
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DE PROCEDURE DEClMALEWAARDE.

Door het hoofdprogramma worden de databits op

geslagen in een matrix. ~

De procedure decimalewaarde (i,j,n,D) berekent de

decimale waarde van een blok databits ter lengte n

uit een matrix D. Het eerste symbool van dat blok

is het databit in de i-de kolom op de j-de rij van

die matrix; het representeert het meest belangrijke

bit.

HEr HOOFDPROGRAMMA.

Eerst worden aIle databits van de ponsband

gelezen en opgeslagen in een boolean matrix D. .
1,J

met behulp van de statement:

for 1:=1 step 1 until Imax

do for b:=l step 1 until bmax-1

do dd:=rehep

decodeer (dd, Db,l' Db +1 ,1)

Hierin is Imax het totaal aantal geregistreerde

lijnen van het videobeeld en bmax het aantal databits

per lijn.

Voor elke gewenste orde K in het Markov-bron

model gaat de computer vervolgens het aantal malen,

dat de toestand j in het (K+1)-de orde model optreedt,

tellen en opslaan in een array Q:

for 1:=1 step 1 until Imax

do for b:=l step 1 until bmax-K

do j:=decimalewaarde(b,1,K+1,D)

Q. :=Q .+1
J J

atm: ·atm+1



-150-

In atm wordt bet totaal aantal toestanden bijgebouden,

die de bron heeft aangenomen~

Merk op, dat voor b = 1, K + 2, 2 (K+1) + 1, ••• ,

b=i(K+1)+1 tevens van een (K+1)-de machtssymbool

sprake is.
. b-1

Dus als 1 = K+1 een geheel getal is, is de zojuist

berekende j tevens de decimale waarde van dat macbts

symbool. Het aantal malen, dat symbool j voorkomt,

slaan we op in een array p:

x:=(b-1)/(K+1)

if x - entier (x) == 0

then P.: =p . + 1
- J J

abl : ==abl + 1

De variabele abl houdt het aantal machtssymbolen bij.

Hierna gaat de computer de kans op elke Markov

toestand en elk machtssymbool berekenen:

!2£ j:=O step 1 until 2K_1

do Q2j:=Q2j/atm

Q2j+1:=Q2j+1/atm

P2j :=P2j /abl

P2j+1:==P2j +1/abl

De kansen Q2j en Q2j+1 zijn toestandskansen in het

(K+1)-de orde model. Volgens formule (6.9) volgen de

toestandskansen in bet K-de orde model dan uit:

qj: =Q2j + Q2j+1

en de symboolkansen in het K-de orde model uit (6.10):

Pj(1):=Q2j+1/qj

pj(O):=l - pj(l)



-...L....I...L.-

De conditionele entropie in tostand j wordt be

rekend met behulp van de procedure H(L,p}, die daar

toe aangeroepen wordt met L=l voor het array pj.

Volgens (6.12) voIgt de entropie van de K-de orde

Markovbron dan uit de berekening van

HU:=HU+ qj X H(l,pj}

voor aIle toestanden j.

De entropie van het (K+1}-de machtsmodel wordt

berekend door de procedure H toe te passen op het

array P, waarin de machtssymboolkansen opgeslagen

zijn: H(K+1,P).

De volgende bladzijde toont het volledige programma.
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6.3.3 Meetresultaten

De navolgende figuren 6.5, 6.6 en 6.7 tonen

enkele resultaten van de entropiemetingen aan ge

deelten van het testbeeld.

Figuur 6.5 heeft betrekking op een gedeelte met veel

detail, figuur 6.6 op een weinig gedetaillerd gedeel

tee

Verdere gegevens bij deze twee figuren:

- 7-bits systeem

- klokfrequentie: 25 MHz

- aantal databits per lijn: 1024

- aantal lijnen per beeld: 32

- aantal beelden: 1

uit figuur 6.6 kunnen we bijvoorbeeld conclu

deren, dat het betreffende videobeeld na geschikte

codering overgezonden kan worden met circa 0.6 bits

per bronsymbool, dus met een bit-rate van 15 MHz.

Hoe die codering dan zal moeten geschieden, is daar

bij een heel andere vraag.

Figuur 6.7 toont het resultaat van een berekening

van de entropie voor een kort lijnstukje in het beeld,

maar die betrekking heeft op een groot aantal beel

den.

Meetgegevens:

- 7-bits systeem

- kolkfrequentie: 25 MHz

- aantal databits per lijn: 8

aantal lijnen per beeld: 2 (1 in elk raster)

- aantal beelden: 1024

Omdat het hier een stilstaand beeld betreft,

verwachten we een zeer kleine entropie (bijna 0).

Ruis en faseverschillen veroorzaken echter een

•



"generatie van entropie".

Zolang we niet kunnen beschikken over een werkelijk

schoon signaal, zal de entropie van het uitgangs

signaal dan ook nooit gelijk kunnen worden aan de

echte informatie-inhoud van het videobeeld.
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6.4 Code - filtering

Figuur 6.8 toont het principeschema van een

zeer eenvoudige, doch nuttige en handige schakeling,

die de naam codefilter heeft gekregen.

De ingang ervan wordt met de data-uitgang van de

deltamodulator verbonden.

in

, -
I exor ,.i

r,
~ t:. t:

~
c D

k
_

1
c D

k
_

2

uit

FIG.6.8: CODE-FILTER.

De uitgang van dit filter levert een 0 als Dk en

D
k

_
2

aan elkaar gelijk zijn, dus bij de bitpatronen

000, 010, 111 en 101, met andere woorden: bij

hellingen in het ingangssignaal en bij gebieden van

constante helderheid. Bij andere patronen wordt

door het filter een 1 afgegeven.

uiteraard is een toelichting nodig op de zojuist

gebruikte woorden t1 nuttig" en "handig tl
•

l} Het codefilter is nuttig omdat we verwachten,

dat hellingen en constante helderheid gedurende

het grootste gedeelte van de tijd in normale video

beelden voor zullen komen. Als dat inderdaad zo

blijkt te zijn, dan geldt voor de uitgang van het

filter, dat de kans op een 0 groter zal zijn dan de

kans op een 1. In dat geval is enerzijds datareductie

mogelijk (namelijk op grond van formule (6~2) met

p ~) en anderzijds is die datareductie dan ook vrij

gemakkelijk te realiseren, bijvoorbeeld met het door
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Schalkwijk in [16] voorgestelde algorithme.

Ret probleem van de broncodering, waarvan in de in

leiding sprake was, is daarmee voor een groot gedeel

te opgelost.

l} Bet codefilter is ook handig: sluiten we op

de uitgang van het filter een D/A-omzetter en

een monitor aan, dan zal deze monitor bij de bit

patronen 000, 101, 111 en 010 een zwartniveau weer

geven en bij de andere patronen een witniveau.

AIleen de randen van niveau-overgangen in het ori

ginele beeld, waar de deltamodulator het nieuwe

niveau aan het zoeken is, zouden dan op die monitor

zichtbaar mogen zijn.

Op deze manier verkrijgen we dus een visuele indruk

van de fractie nullen en enen, die door het code

filter geleverd worden, en dus van de te behalen

datareductie.

Uiteraard zal bij een eventuele toepassing van

het codefilter bij datareductie het oorspronkelijk

datasignaal aan de ontvangzijde gereconstrueerd

moeten worden. Figuur 6.9 toont het principeschema

van het daarvoor benodigde inverse codefilter.

in
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~
,
D~ ~ ~ ---

J
c c

uit

FIG.6.9: BET INVERSE CODE-FILTER.

Dit inverse codefilter werkt overigens slechts cor

rect als het met de juiste beginvoorwaarden gestart

is en er geen transmissiefouten gemaakt zijn.

In de praktijk betekent dit, dat beide filters peri

odiek gereset zullen moeten worden, bijvoorbeeld

tijdens de lijnterugslag.



Het is mogelijk om de werking van bet code-filter

uit te breiden tot de Y- en de z-ricbting van het

videobeeld.

Door de uitgang van het filter een lijntijd of zelfs

een beeldtijd te vertragen en het vertraagde signaal

met de momentane output te vergelijken, levert bet

filter aIleen nog maar een 1 als er verschillen zijn

tussen de lijnen respectievelijk beelden.

Omdat het gemakkelijker is (in verband met de beschik

bare apparatuur) om de uitgang van het codefilter

een beeldtijd te vertragen (40 msec) dan een lijn

tijd (64 psec), is aIleen het effect van beeldverge

lijking onderzocht. Figuur 6.10 toont het principe

schema van wat we in deze vorm het interframe code

filter noemen.

in 1:
C

1:
C

FIG.6.10: HEr INI'ERFRAME CODEFILTER.

Een groot voordeel van dit filter is de ongevoeligheid

voor de~ van het datasignaal in de verschillende

beelden. Is de bitreeks in het momentane beeld bij

voorbeeld 0101010 en de overeenkomstige reeks uit het

vorige beeld 1010101, dan zal het interframe code

filter toch 00000 afgeven.

wordt de uitgang van het interframe codefilter

op een monitor zichtbaar gemaakt, dan zou men bij

stilstaande beelden een volkomen zwart beeld verwach

ten. Helaas is dat niet bet geval door de g~ote in

vloed van de ruis. Met name de edge-business wordt

nu als witte lijntjes weergegeven.



Appendix

IN'HOUD

Lay-out van de besturingsprint,

bevattende: de factorbepaler

de tekenwisselbepaler

de stapselectie

de HI-Coder en de GHI-selectie

Lay-out van de predictorprints,

bevattende: de stapcoder

het carry-blokje

de overflowschakeling

de vermenigvuldiger

Lay-out van de deltamodulatieprint,

bevattende: de comparator

de D/A-omzetter

de amplitudeselectie

de rekeneenheden

De nummering van de Ie's op de print komt overeen

met de nummers in de schema's in hoofdstuk 5.2.

Shema codefilter en ponsbandadapter

Schema interframe codefilter

(Hierbij geen print-lay-outs, omdat deze schakelingen

niet als'print gerealiseerd zijn)

Omschakeling naar 7-bits-systeem

Factor 0.60 i.p.v. 0.57

Werking als lineaire deltamodulator

160
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164

165

165

165
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BESTLIRING IN1"RAFRAME DELTAMOD.

IC's:

1:MC1670
2: 1670
3: 1670
4: 1662
5: 1660
6: 1670
7: 1670
8: 1670
9: 1662

10: 1660
11: 1670
12: 1670
13: 1670
14: 1662
15: 1662
16: 1670
17: 1670
18: 1670
19: 1662
20: 1662
21: 1674
22: 1672
23: 1670
24: 1670
25: 1660
26: 1660
27: 1660
28: 1660
29: 1660
30: 1660
31: 1660
32: 1662
33: 1662
34: 1662
35: 1660
36: 1664
37: 1664
38: 1664
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...
predictor intraframe deltarl1od.

lCIS:

1:MC10162
2: 10162
3: 10162
4: 10162
5: 10162
6: 1662
7: 1660
8: 1660
9: 1660

~Q: 1660
11: 1660
12: 1660
13: 1660
14: 1660
15: 1660
16: 1662
17: 1662
18: 1662
19: 1662
20: 1664
21: 1664

(l-pred)
1662
(O-pred)

22: 1660
23: 1660
24: 1660
25: 1662
26: 1662
27: 1662
28: 1662
29: 1660
30: 1662

(l-pred)
1664
(O-pred)

31: 1662
(l-pred)
1664
(O-pred)



DEIJ"AMOD

IC's:

i~ ,

1:MC1670
2: 1670
3: 1670
4: 1670
5: 1670
6: 1670
7: 1670
8: 1670
9: 1670

10: 1662
11: 1662
12: 1662
13: 1662
14: 1660
15: 10181
16: 10181
17: 10181
18: 10181
19: 1664
20: 1664

,.
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OMSCHAKELING NAAR 7'BITS SYSTEEM

1. Aansluitingen op beide DAC's een plaats opschuiven

2. De wire-or-schakeling bij de vermenigvuldiger, die

b 7 vormt doorverbinden met die van b6, zodat de

maximale stapgrootte 64 wordt.

3. Op beide predictors de aansluiting a 7 (pen 14 van

IC 30) losmaken, zodat de overflowschakeling aIleen

nog maar amplitudes tussen 0 en 128 accepteert.

FACTOR 0.60 I.P.V. 0.57

Door IC5 van de vermenigvuldiger anders aan te slui

ten (zie figuur 5.12) worden de stapgrootten 5, 9,

18, 36 en 72, die na vermenigvuldiging met 0.57 ont

staan, vervangen door respectievelijk 5, 10, 20,

40 en 80. Dit komt neer op een bewerkingsfactor van

circa 0.60.

Voor de overflowschakeling heeft dit geen consequen

ties; bij het ontwerp van de stapcoder is hiermee

rekening gehouden (geen wijziging nodig), maar bij

het carry-blokje moeten enkele IC-aansluitingen ver

wisseld worden (zie figuur 5.18).

WERKING ALS LINEAIRE DELTAMODULATOR

Verwijder de besturingsprint en vervang die door een

extenderprint.

Programmeer hierop de bewerkingsfactor 1 voor beide

predictors door de aansluitingen E4 , E2 en E~ aan

een logisch 11"-niveau te leggen.

Programner op deze print ook de "geselecteerde" oude

stap. Bijvoorbeeld ABC = 111 voor een 8-bits lineaire

deltamodulator.
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