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Samenvatting

Er is een coder/decoder (codec) ontworpen en gerea.liseerd voor de transmissie
van TV-signalen over een digitaal 140 Mbit/s glasvezeltransmissiesysteem.

In eerste instantie hoeft de codec alleen een videosignaal geschikt te maken voor
transmissie. Bij het ontwerp is er rekening mee gehouden dat naderhand relatief
eenvoudig tot vier stereo-audiokanalen moeten kunnen worden toegevoegd.

In de coder wordt het analoge videosignaal omgezet in een digitaal signaal met
een resolutie van 8 bits. De sample-frequentie hiervoor is 14 MHz. Voordat dit gebeurt
moet de DC-waarde van het videosignaal worden aangepast aan het ingangsbereik van
de A/D-omzetter. Ben DC-restorer neemt deze bewerking voor zijn rekening. Ret
gedigitaliseerde videosignaal wordt samen met een synchronisatiebit ondergebracht in
een framestructuur. Ben bit van het frame is alvast gereserveerd voor audio. Teneinde
het binaire datasignaal voldoende klokinformatie en een vrijwel constante DC-eompo
nent te geven, is een basic scrambler toegepast.

In de decoder vinden de omgekeerde bewerkingen plaats. Rier moet het digitale
signaal dat door de optisch-electronische omzetter wordt aangeboden, omgezet worden
in de afzonderlijke video- en audiosignalen. Hiervoor moeten in de decoder besturings
signalen worden teruggewonnen die het mogelijk maken om de oorspronkelijke signalen
te kunnen reconstrueren.

De combinatie "hoogfrequent" en "analoog-naar-digitaal-omzetting" maakt de
schakeling gevoelig voor storingen. Ret is dus belangrijk dat er onder andere veel
aandacht wordt geschonken aan de aarding van de circuits. Er is daarom gebruik
gemaakt van een aantal bekende EMC-technieken.
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lInleiding

De TU Eindhoven, vakgroep Telecommunicatie, participeert in een project dat
als doel heeft het ontwikkelen van een coherent 140 Mb/s-glasvezeltransmissiesysteem.
Dit glasvezeltransmissiesysteem is bedoeld voor het toekomstige Integrated Broadband
Communication Network (IBCN).

Van een gerealiseerd systeem wi! men graag weten of het aan alle verwach
tingen voldoet. Systeemeigenschappen kunnen worden gekarakteriseerd door middel van
gegevens afkomstig van metingen. De prestaties van het systeem worden zo uitgedrukt
in cijfers. Voor de leek zeggen zulke cijfers meestal weinig of niets. Hij (of zij) wi!
gewoon weten wat de toepassing van zo'n systeem in zijn situatie kan betekenen. Ben
demonstratie waaruit de voordelen van het nieuwe systeem in een alledaagse toepassing
blijkt, is dan beter op zijn plaats.

De kwaliteiten van het glasvezeltransmissiesysteem kunnen het eenvoudigst
worden gedemonstreerd door het overzenden van geschikte signalen over een glasvezel
verbinding. Voor dit doel is een coder/decoder (kortweg codec) ontworpen. Met behulp
van de coder moet nu een analoog videosignaal omgezet worden in een voor het
systeem geschikte digitale vorm. Het ontvangen signaal moet daarna weer door een
decoder worden omgezet in zijn oorspronkelijke vorm. Daarnaast moet het mogelijk
zijn om audiosignalen aan het videosignaal toe te voegen.

De specificaties waaraan de codec moet voldoen zijn:

bitrate
frame

resolutie
- video
- audio

140 Mbit/s.
10 bits waarvan:

- 8 bits video,
- I bit audio en
- 1 bit voor synchronisatie.

8 bits.
14 - 16 bits.

bemonsteringsfrequentie
video 14 MHz

De systeemklok heeft een frequentie van 140 MHz. Deze klok bepaalt de bitrate
van het systeem.

Per frame moet steeds ren volledig sample van het videosignaal worden
overgezonden. De bemonsteringsfrequentie is 14 MHz. De keuze van deze frequentie is
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toegelicht in [Kop 91]. (Zie ook CCIR, Report 646-2, Geneva 1982.) Het videosignaal
wordt in zijn "composite vorm" aangeboden. Er is daarom gekozen voor gesloten
codering [Kop 91, Sch 83]. (Zie ook het eerder genoemde CCIR-rapport.) Dat wi!
zeggen dat het "composite-video-signaal" in het geheel moet worden omgezet in een
digitaal signaal.

Het negende bit in ieder frame is gereserveerd voor audio. De bemonsteringsfre
quentie van audio is altijd vele malen kleiner dan die van video. Er kunnen in dit
systeem relatief gemakkelijk 8 audiokanalen worden toegevoegd van ieder 14 of 16
bits.

Vooral bij hoogfrequente circuits is het niet eenvoudig om schakelingen vooraf
te testen. In de industrie, instituten waar onderzoek wordt verricht, etc. worden daarom
reeds lang circuitsimulatoren gebruikt. Ook dit geeft geen garantie dat de eenmaal
gerealiseerde circuits ook werkelijk naar behoren zullen functioneren. Hoe hoger de
toegepaste frequenties zijn, hoe groter het belang van een goede aarding wordt. Vooral
in het geval van A/D-conversie is een goede aarding van essentieel belang. Wanneer
hier onvoldoende aandacht aan is besteed, kan het gebeuren dat de digitale schakelpul
sen doorspreken in het analoge signaal. Niets voor niets nemen de fabricanten van dit
soort IC's schema's van complete testprintplaten op in de databoeken. In het ontwerp
van de "lay-out's" moet daarom veel aandacht worden besteed aan het bereiken van
EMC.
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2 De coder

2.1 Blokschema van de coder

DC-
Sync-,

P/S-
Video Vldeo- Scram- Data

res- omzet /

In ADC bier out
torer Audlo- ter

ClKS! ClKA
14MHz lDREG 140MHz

Besturlng

Figuur 2.1 Het blokschema van de coder

Voordat het videosignaal in de video-ADC wordt omgezet, moet het DC-niveau
en het bereik worden aangepast aan het ingangsbereik van de AID-converter. Ben DC
restorer neemt deze bewerking voor zijn rekening. Ben ingangsimpedantie van 750
zorgt ervoor dat het videosignaal, volgens de voorschriften van de CCIR, karakteristiek
wordt afgesloten. Berst wordt het signaal versterkt ("full scale adjustment") en de
gelijkspanning wordt geelimineerd. Daarna wordt het DC-niveau geregeld ("offset
adjustment"). Ben buffer verzorgt de aansturing van de video-ADC. De DC-restorer is
het enige volledig analoge circuit in de codec. Vanwege het andere karakter van dit
circuit wordt een apart hoofdstuk hieraan gewijd.

Merk op dat in bovenstaand blokschema een anti-aliasing-filter ontbreekt. In de
paragraaf over de filters wordt duidelijk gemaakt waarom.

De ADC zet samples van het videosignaal om in een 8 bits digitaal signaal.
Deze 8 bits worden daarna tezamen met het bit dat voor audio is gereserveerd en het
synchronisatiebit in de parallel-naar-serie-omzetter (P/S-omzetter) samengevoegd.

Tenslotte vindt scrambling plaats. In de electro/optische circuits van het
glasvezeltransmissiesysteem worden signalen AC-gekoppeld doorgegeven. Ret is dan
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belangrijk dat de gemiddelde waarde van het digitale signaal zo goed mogelijk gelijk
blijft. Door scrambling wordt nu het gelijkspanningsniveau van het uitgaande datasig
naal redelijk constant gehouden. Daarnaast moet het uitgangssignaal voldoende
transities bevatten om de klokinformatie te kunnen terugwinnen. Voor een beschrijving
van de scrambler wordt verwezen naar [Kop 91].

Voor de besturing in de coder zijn een aantal signalen nodig. De systeemklok
(CLKA) bepaalt de bitsnelheid van het uitgangssignaal. De frequentie bedraagt 140
MHz. De video-AID-converter wordt bestuurd door het signaal CLKB (14MHz). Het
signaal LDREG verzorgt de besturing van schuifregisters van de P/S-omzetter.

2.2 De filters

Filters zijn nodig om het spectrum van analoge signalen te beperken tot de
minimaal noodzakelijke bandbreedte. Dit is belangrijk vanwege een tweetal redenen:

fouten die ontstaan door aliasing moeten beneden het quantiseringsruisni
veau liggen;
de invloed van stoorsignalen en ruis, afkomstig van de buitenwereld, moet
zoveel mogelijk worden beperkt.

Anti-aliasing-filters zijn ook nodig als het (bedoelde) ingangssignaal op zich al
bandbegrensd is. Stoorsignalen en ruis, die zich buiten het frequentiespectrum van het
ingangssignaal bevinden (bandbreedte fB), kunnen de prestatie van het systeem aanzien
lijk degraderen. Ligt de frequentie van deze signalen in de buurt van veelvouden van
de bemonsteringsfrequentie f. (om precies te zijn: in de intervallen van nf.- fB tot
nf.+ fB, n= 1, 2, 3, ... ), dan worden ze teruggevouwen in het spectrum van het
ingangssignaal. Het filter moet dus signalen met een frequentie van f.- fB en hoger
zodanig verzwakken dat deze beneden het quantisatieruisniveau geraken.

Aan de banddoorlaatkarakteristiek voor het videosignaal worden hoge eisen
gesteld. De amplitudekarakteristiek moet in de doorlaatband redelijk vlak verlopen,
terwijl er ook veel aandacht moet worden besteed aan de lineariteit van de fase
karakteristiek [pat 80,Dav 73]. De CCIR publiceert in haar "Recommendations and
reports of the CCIR" gegevens waaraan zogenaamde hypothetische referentiecircuits
moeten voldoen. Hierin worden amplitude- en de groeplooptijdkarakteristiek voorge
schreven in een frequentieband van 150 kHz tot 5,5 MHz. Zo moet de amplitudekarak
teristiek bijvoorbeeld binnen ± 1 dB vlak zijn in het frequentiegebied van 500 kHz tot
5,0 MHz. De rimpel in de groeplooptijdkarakteristiek moet in dit gebied minder dan ±
100 ns bedragen. De eisen waaraan een laagdoorlaatfilter moet voldoen, dat specifiek
bedoeld is voor gebruik in een digitale coder/decoder, zijn veel strenger. De reden
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hiervoor is dat het mogelijk moet zijn om een aantal codecs in cascade te plaatsen
zonder dat er een merkbaar kwaliteitsverlies optreedt (CCIR, Report 962-2, Dubrovnik
1986). In een ander rapport (CCIR, Report 629-3, Dubrovnik 1986) noemt men zelfs
experimenten met 7 of 8 codecs in cascade. In appendix 5 zijn de karakteristieken
gegeven waaraan de anti-aliasingfilters moeten voldoen (CCIR, Recommendation 601-1,
Dubrovnik 1986). In de decoder moet naast het filteren ook (sinx/ x)-correctie plaats
vinden. De amplitude- en groeplooptijdkarakteristiek van het reconstructiefiIter, het
fase-egalisatienetwerk en de (sinx/ x)-corrector tezamen moeten voldoen aan boven
staande eisen.

Ben analoog filter dat aan bovenstaande eisen moet voldoen is nogal complex.
De CCIR beveelt daarom aan om een groot deel van de "delay-correctie" in het digitale
domein te laten plaatsvinden. Ben analoog fasegecompenseerd laagdoorlaatfilter dat
deze eisen redelijk benadert, is gegeven in het CCIR-document CMIT/207-E. Ben
copie van dit document is opgenomen in appendix 6.

In ons geval wordt er natuurlijk maar een codec gebruikt. De pre- en postfilters
hoeven dus niet te voldoen aan de strenge eisen die gesteld worden aan commerciele
codecs. Toch zullen we ook in ons geval eisen moeten stellen aan de karakteristieken
(in het frequentiedomein) van de filters die bepaald niet gemakkelijk te realiseren zijn.
De demping in de sperband moet ten opzichte van de doorlaatband zelfs meer bedragen
dan de 40 dB genoemd in appendix 5 [Dev 74]. Bij gesloten codering (composite
coding) worden de synchronisatiepulsen immers ook gecodeerd.

We kunnen ons nu afvragen hoe de filterbewerking in een televisie-ontvanger
plaatsvindt. Deze filters zullen immers ook aan eisen moeten voldoen die vergelijkbaar
zijn aan de eisen die gesteld worden aan de eerder genoemde hypothetische referentie
circuits. We moeten ons echter realiseren dat in een keten waarin een codec is opgeno
men, de filterbewerking minimaal twee maal plaatsvindt. De specificaties voor de anti
aliasing- en reconstructiefilters zullen dus iets zwaarder moeten uitvallen. In een
televisie-apparaat worden nu echter midden-frequentfilters toegepast. In nagenoeg
iedere ontvanger gebruikt men daarvoor SAW- (Surface Acoustic Wave) filters. Het
gebruik van SAW-titers heeft veel voordelen. Ze hebben een groot dynamisch bereik
(maximaal te halen signaalruisverhouding) (> 70 dB) en een kleine temperatuurcoeffi
cient; ze zijn compact en vereisen geen verdere afregeling. Ben groot aantal amplitude
karakteristieken is mogelijk bij gelijkblijvende fase, omdat deze oppervlaktegolffilters
geen minimumfase-netwerken zijn [Mit 71]. Realiseerbare specificaties zijn onder
andere een vlakheid van de amplitudekarakteristiek binnen + 0,2 dB en een groeploop
tijdrimpel van minder dan ± 5 ns in de doorlaatband [Cam 89,Fel 89]. Vanwege het
principe waarop deze devices gebaseerd zijn, er moet immers golfvoortplanting
plaatsvinden, is het niet mogelijk om er een filter met laagdoorlaatkarakteristiek mee te
realiseren.
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Vanwege de complexiteit van analoge filters is er overwogen om dan maar een
SAW-bouwsteen tezamen met een modulator en een demodulator te gebruiken. Deze
oplossing leek echter toch te ver gezocht. Er is nu besloten om toch te kiezen voor een
analoog filtertype gevolg door een zo eenvoudig mogelijk fase-egalisatie-netwerk. Het
ontwerp en de rea1isatie van een dergelijk filter is tijdelijk uitgesteld. De noodzaak van
de aanwezigheid van anti-aliasing- en reconstructiefilters is in ieder geval weI duidelijk.

Ter illustratie is in onderstaande figuren een mogelijk videofllter met bijbeho
rende overdracht opgenomen (filter zonder fasecorrectienetwerk). Merk op dat het
groeplooptijdverschil in de doorlaatband toch al gauw meer dan 700ns bedraagt.

2.BE-6 2. 86E-6

75B32E-12

75 141E-12 4BBE-12
~~------L-I It---------'-----~-..,....---

lE-9 1. 225E-9

Figuur 2.2 Schema van een videofilter.
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Figuur 2.3 Gemeten overdracht van bovenstaand videofilter.
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2.3 Analoog-naar-digitaal-omzetting

Voor de omzetting van het analoge videosignaal in een digitaal signaal wordt de
AD9002 van Analog Devices gebruikt. Dit is een "high-speed-ADC" met een resolutie
van 8 bit. Op de analoge ingang van de AD9002 kunnen signalen met een bandbreedte
van maximaal 160 MHz worden aangesloten. Ben externe sample/hold is niet nodig. De
AD9002 is volledig ECL-compatible.

De conversie wordt gestart door de omhooggaande flank van het ENCODE
signaal. Op een vertraging van ongeveer 4 ns na ("propagation delay"), verschijnt de
digitale data een klokperiode later aan de uitgang. Op de ENCODE-ingangen wordt het
differentiele CLKB-signaal aangesloten.

2.4 Parallel-naar-serie-omzetting

De videobits en het audiobit vormen samen met het synchronisatiebit een
parallel woord van 10 bits. In de parallel-naar-serie-omzetter worden deze 10 bits
omgezet in een seriele bitreeks met een bitrate van 140 Mbit/s. Het synchronisatiebit is
altijd laag. In een groot deel van de tijd is het audiobit hoog. Het audiobit en het
synchronisatiebit zijn zo relatief goed van elkaar te onderscheiden.

0
m
~

o - o •.- .-
~n

> 0
~

m~ ~" ,
.J ~

pppppppp pppppppp C
765432 1 0 P '65~321D P

07 DO D7 00

50 50
5' 51

aaoaaaaa aaaaaaaa
7 IS :I "" 3 2 1 0 71S'''''321D

F10D141 F 1 DO'" 1

Figuur 2.4 Schema van de P/S-omzetting.
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P/S-omzetting vindt plaats in twee schuifregisters (fig. 2.4). De uitgang van het
rechter schuifregister (Cb) is doorverbonden met de ingang van het linker schuifregister
(Do). De schuifregisters worden bestuurd met de signalen CLKA en LDREG (zie fig.
2.5). Als LDREG laag is, wordt data ingelezen bij de omhooggaande flank van
CLKA. Als LDREG hoog is, wordt bij iedere omhooggaande flank van CLKA naar
links geschoven (dwz. van Qo naar Q7)' Het serit~le uitgangssignaal staat aan de uitgang
Q7 van het linker schuifregister.

CLKA

CLKB ~

LDREG LJ
Frame IMSB V IVB6 IVBS IVB~ IVB3 IVB2 IVBl ILSB V IAS ISYNC IMSB V IVB6 IVBS IVB~

Figuur 2.5 Het frame.

2.5 De besturingssignalen

CLKA (140 MHz) is de systeem- of moederklok. AIle andere besturingssig
nalen worden hiervan afgeleid.

pppg
o 1 a 3

Figuur 2.6 CLKB ontstaat door frequentiedeling
("lD-deler") uit CLKA

CLKB (14 MHz) wordt door een 4 bits-teller afgeleid van CLKA (fig. 2.6).
CLKB dient als besturingssignaal voor de video-ADC. De duty-cycle moet liefst 50%
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L-J
-.J
-.Jt--------------;
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Figuur 2.7 Tijdvolgordediagram "lD-deler"

zijn. Om ervoor te zorgen dat het CLKB-signaal rechtstreeks door de teller geleverd
wordt (dus zonder tussenkomst van een extra flipflop), is een speciale "telrij" gekozen.
Figuur 2.7 geeft het tijdvolgordediagram. De teller begint steeds in toestand "11"
(HLHH) en telt op. Nadat tellerstand "15" is bereikt, telt hij door van toestand "0"
naar "4" (LHLL). Ais deze toestand bereikt wordt, moet de startwaarde weer ingela
den worden (P3P2PIPO - HLHH). Dit gebeurt terwijl LDCNT laag is op de omhoog
gaande flank van CLKA.
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3 DC-restoration

In een televisie-ontvanger moet nauwkeurig bekend zijn welk absoluut signaalni
veau overeenkomt met zwart en welk met topwit. Om deze reden wordt in het onder
drukkingsinterval van het videosignaal naast een synchronisatiepuls ook een referen
tieniveau aangebracht (voor- en achterstoep). Dit signaalniveau ligt iets lager dan het
zwartniveau. De synchronisatiepulsen hebben een niveau dat relatief ver onder dit
referentieniveau ligt. Dit moet het in de ontvanger mogelijk maken om deze pulsen
relatief eenvoudig van de rest van het videosignaal te scheiden.

Meestal wordt een videosignaal capacitief ingekoppeld. Met behulp van een
c1ampschakeling kan het DC-niveau worden hersteld. Men maakt hierbij gebruik van de
syncpulsen die men van te voren van de rest van het videosignaal heeft gescheiden. Het
is de bedoeling dat het referentieniveau op een vast DC-niveau komt te liggen.

In de DC-restorer gebeurt in wezen niets anders. Zij het dat nu het laagste
niveau van het videosignaal, het niveau van de synchronisatiepulsen (kortweg: syncpul
sen), op een vast DC-niveau wordt gelegd. De DC-restorer moet ervoor zorgen dat er
optimaal gebruik wordt gemaakt van de spanningsruimte die aan de ingang van de ADC
ter beschikking staat. Alleen dan kan een zo gunstig mogelijk signaal/ruisverhouding
worden gegarandeerd.

+ 12V

Rc ~c

12
V2

C1v1_1

f-- -+-__--+__V 0

I'

TS f-----f-----'---{

Figuur 3.1 Het principeschema van de DC-restorer.

T6

- 12V

Figuur 3.1 geeft het principeschema van de DC-restorer. Het ingangssignaal
moet aangesloten worden op het knooppunt met spanning VI. V0 is de niet-gebufferde
uitgangsspanning van het circuit. Het circuit bestaat in principe uit drie onderdelen. De
verschilversterker versterkt het ingangssignaal precies tweemaal. Tevens wordt in deze
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trap de gelijkspanning van het videosignaal geelimineerd. De tweede trap wordt
gevormd door de emittervolger T7 die ervoor moot zorgen dat het verschilpaar niet
belast wordt. Als laatste moot de gelijkspanning van het videosignaal worden hersteld.
Ben "regelversterker" neemt deze bewerking voor zijn rekening. De belangrijkste
onderdelen van dit circuit zijn de verschilversterker gevormd door de transistoren T3 en
T4 en de stroomspiegel gevormd door de transistoren Ts en T6• Van dit verschilpaar is
een ingang aangesloten op een referentiespanning -Vref' Via de stroomspiegel wordt de
collectorstroom van T4 teruggekoppeld naar de andere ingang. Het is de bedooling dat
alleen het syncpulsniveau van het videosignaal op de spanning -Vref (=-2V) geregeld
wordt. Om deze reden is de diode D1 toogevoogd aan (lit circuit. Deze diode moot er
dus voor zorgen dat de regellus alleen gedurende de syncpulsen in werking treedt. De
rest van de tijd mooten de ingestelde gelijkstromen zoveel mogelijk constant worden
gehouden. Deze geheugenfunctie wordt gerea1iseerd met behulp van de capaciteiten ~
en C4 • Diode D2 is in het schema opgenomen omwille van de symmetrie. Met behulp
van de gelijkspanning Vx kan het syncpulsniveau iets bijgeregeld worden.

De synchronisatiepulsen worden dus niet van de beeldinformatie gescheiden. De
DC-restorer verschilt dan ook principieel van de clampschakelingen die in de meeste
TV-ontvangers gebruikt worden.

Het resultaat bij clamping op de syncpulsen verschilt in wezen niet van het
resultaat bij de gebruikelijke manier van clamping. Alleen als de afstanden tussen het
referentieniveau en het synchronisatieniveau om wat voor reden dan ook varieert (bijv.
aantasting van het gemoduleerde draaggolfsignaal), za1 het resultaat verschillen. Het za1
duidelijk zijn dat men bij een videosignaal dat aan een ADC wordt toogevoord het beste
syncpulsclamping kan toopassen. In een TV-apparaat is referentieniveauclamping de
aangewezen methode.

3.1 De verschilversterker

Om een positieve versterking te rea1iseren groter dan ren, zijn er op zijn minst
twee transistortrappen nodig. Ben niet onlogische keuze valt dan op de verschilverster
ker gevormd door de transistoren T1 en T2• Deze versterker versterkt het ingangssignaal
tweemaal. Hierdoor wordt de amplitude van het videosignaal aangepast aan het
ingangsbereik van de ADC (2V, "full scale adjustment"). De gelijkstroominstelling van
het verschilpaar wordt verkregen via de weerstanden R1 en R2• C2 wordt gebruikt om
R2 bij hoge frequenties te ontkoppelen. Omwille van de symmetrie is het netwerk
gevormd door R2 en C2 wat impedantiewaarden betreft identiek aan het netwerk
gevormd door R1 en C), T1 en T2 mooten wat UBE en IB betreft zo goed mogelijk gelijk
zijn aan elkaar om een goede gelijkstroominstelling te krijgen. De weerstanden Re.1 zijn
aan het verschilpaar toogevoogd om de lineariteit van de overdracht te vergroten.
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We kunnen nu overgaan tot de analyse en dimensionering van de verschilver
sterker. Aangenomen wordt dat de versterker volkomen symmetrisch is, dat wil zeggen
dat ook de collectorweerstanden identiek zijn evenals de basis- en de emitterweer
standen. Wanneer verder verondersteld wordt dat de gelijkstroombron II ideaal is, kan
voor de versterking de volgende vergelijking worden afgeleid (RI = R2):

V2 = 1 Rc
VI "2 --""""R"....I----l--

-=--:-:-----=---=--=..,..- + - + R131(1 + jwRICI) gm e,

(3.1)

met 13 = hfc : de dynamische stroomversterkingsfactor en
gm : de steilheid van de transistoren.

De kantelfrequentie (fk= 11 21rRICI) ligt zo laag dat de capaciteiten CI en C2 voor de
van belang zijnde frequenties als kortsluitingen mogen worden beschouwd. Bij bena
dering wordt de versterking dan gegeven door:

(3.2)

De steilheden van de transistoren TI en T2 zijn niet lineair. De lineariteit van de
overdracht is te vergroten door de weerstanden Re.1 een dominante rol te laten spelen,
dat wil zeggen Re.1 moet relatief groot zijn ten opzichte van 1I&n.

Om het verschilpaar te laten werken zoals dat gewenst wordt, is het nodig de
collectorgelijkstromen op een bepaalde waarde in te stellen. Verschillende AC-groothe
den zoals de steilheid zijn immers afhankelijk van de grootte van de gelijkstroom. Om
deze reden gaan we formule omschrijven naar een formule die uitsluitend uit gelijk
stroomparameters bestaat. De steilheden kunnen benaderd worden met behulp van de
vuistregel gm= 401J IVolt= 201/ IVolt (geldig bij kamertemperatuur). Veronderstel
len we dat TI en T2 gelijk zijn, dan is de overdracht als voIgt te schrijven:

(3.3)

De bases van TI en T2 worden door R1 en R2 respectievelijk ingesteld op een
spanning van ongeveer OV. Aan de andere kant wordt de collectorspanning begrensd
door de positieve voedingsspanning (+ 12V). Om deze uitsturingsruimte optimaal te
benutten, moet de collectorspanning ingesteld worden in de buurt van de middenspan-
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ning van 6V. Dit komt de lineariteit van de overdracht ten goede. In het ontwerp is de
emitter van de emittervolger T7 ingesteld op deze spanning van ca. 6V. De collector
van T2 is daarom ingesteld op ongeveer 6,6V. De gelijkstroomgrootheden moeten nu
voldoen aan het volgende vergelijkingenstelsel:

Re = 2
1

--+ 2R
1011 e,

lIRe = 10,8 V .

Hieruit voIgt:

lIRe = 2,65V,
I

lIRe = 1O,8V.
(3.5)

Om reden van lineariteit moet de term 2R,1 (de tweede term in de noemer van formule
3.4) groot zijn ten opzichte van de eerste term in formule 3.4. Bedraagt de eerste term
in de noemer van deze formule meer dan 5 % van de tweede term, dan voIgt: I1Re,1 >
1V. Er moet worden voldaan aan de eis: lIRe 1= 2,65V. De eerste term bedraagt dan
slechts 1,89% van de tweede term. Er mag dus verwacht worden dat de overdracht
redelijk lineair verloopt.

We moeten nu een van de parameters I}, Rc of R,I kiezen. Daarna liggen de
waarden van de andere twee vast. In het geval van de weerstandswaarden is het beste
om deze samen te kiezen uit de bestaande weerstandsreeksen. Aan de ene kant willen
we de stromen zo kiezen dat de transistoren zo optimaal mogelijk zijn ingesteld op een
veilige afstand van de toelaatbare maximale stroom. Aan de andere kant is het belang
rijk om de dissipatie zo laag mogelijk te houden. Met de keuze van de volgende
parameterwaarden voldoen we aan alle bovenstaande eisen: Rc= 1,58kO, Re.1= 3830
en II = 6,8mA.

Figuur 3.2 toont de gemeten overdracht van het verschilpaar. Tevens is in deze
figuur een lijn weergegeven die verkregen is door "curve fitting". De versterker
voldoet zeer goed aan de gestelde eisen. De gemeten versterking bedraagt 1,99 en is
linear in een gebied van de ingangsspanning gegeven door: -2,65V< V12 :S: 2,65V
(V12 = VBEl- VBE2)' Dit is veel beter dan de eis die aan de lineariteit van het circuit
moet worden gesteld.
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Figuur 3.2 Overdracht verschilpaar T1,T2•

De keuze van de stroornbron is gevallen op een FET-stroornbron (zie app. 3).
Hoewel de inwendige weerstand kleiner is dan die van een bipolaire transistor, is een
hogere waarde voor de uitgangsweerstand te bereiken:

_ Rsr . - (1 + g R + -)rd ,
NIl ms r

d

(3.6)

de inwendige weerstand van de FET en
een extern aangesloten source-weerstand.

Door nu voor R. een als stroornbron geschakelde bipolaire transistor te nernen, is een
zeer hoge weerstandswaarde te bereiken. De stroornbron levert nu een stroorn van
ongeveer 6,8rnA. Merk op dat de keuze van deze waarde voornarnelijk de gelijk
stroorninstelling bepaalt. Bij een juiste instelling van het verschilpaar heeft deze keuze
geen invloed op de versterking.

3.2 De emittervolger en het regelcircuit

De ernittervolger T7 rnoet ervoor zorgen dat het verschilpaar niet belast wordt.
Deze transistor kan een, in verhouding met de collectorstrornen van het verschilpaar,
relatief grote stroorn 13 leveren, zonder dat het verschilpaar daardoor uit balans raakt.
Zoals verderop zal blijken is de aanwezigheid van de ernittervolger van essentieel
belang voor het goed functioneren van het gehele circuit.
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Ret DC-niveau wordt hersteld door het laagste niveau van de syncpulsen vast te
leggen op -2V ("offset adjustment"). Om dit te bewerkstelligen moet een niveauver
schuiving ("level shift") ten opzichte van V4 plaatsvinden. De weerstand ~ zorgt voor
een level shift ~13' De regellus bestaande uit de transistoren T3 tot en met T6 regelen
de grootte van de stroom 13' Voor een correcte werking van het regelcircuit is het
uiterst belangrijk dat de waarde van ~ zorgvuldig wordt gekozen. Bij een juiste waarde
van ~ ligt het gelijkspanningsniveau van Vo net iets boven -2V. Dit is de uitgangsspan
ning bij het ontbreken van een ingangssignaal. De beeldinformatie van het videosignaal
ligt dus qua spanning boven -2V. Gedurende de beeldinformatie wordt de stroom 13 zo
goed mogelijk constant gehouden (situatie a). Tijdens een syncpuls zou de spanning Vo
onder dit niveau van -2V terecht kunnen komen. Op dat moment gaat de diode D1

echter open. Ret regelcircuit gaat het syncpulsniveau dan op het gewenste niveau
instellen (situatie b).

Ret regelcircuit gaat dus van situatie a over in situatie b op het moment waarop
V4 stapvormig verandert (stap van syncpuls). De uitgangsspanning Vo neemt in eerste
instantie een deel van deze stap over (dwz. Vo neemt at). Dit deel wordt bepaald door
de capacitieve spanningsdeling C4/ (C3+ C4). Rierdoor neemt de basisspanning van T3

ook af. Ais gevolg hiervan neemt de stroom door T3 toe en die door T4 neemt af. Via
de stroomspiegel gevormd door Ts en T6 neemt 13 evenredig met de stroom door T4 af.
Vo gaat dan weer toenemen. Uiteindelijk wordt Vo zo op het niveau van -2V geregeld.
De tijdconstante Tb (situatie b) waarmee dit gebeurt moet klein zijn ten opzichte van de
tijdsduur van de syncpuls. Ais V4 daarna aan het eind van de de syncpuls plotseling
toeneemt, neemt Vo in eerste instantie ook spronggewijs toe zonder dat 13 verandert. De
diode D1 gaat daarna uit en 13 wordt op een constante waarde gehouden. Dit gebeurt
met een tijdconstante T. (situatie a) die vele malen groter is dan de lijntijdsduur van het
videosignaal. In deze situatie is het regelcircuit zodanig ingericht dat 13 zeer langzaam
toeneemt. Rierdoor komt het syncpulsniveau regelmatig iets onder het te regelen ni
veau. We zijn er zo van verzekerd dat het gelijkspanningsniveau van het videosignaal
van tijd tot tijd op het juiste niveau geregeld wordt.

Tijdens de overgang van situatie a naar situatie b verandert de spanning Vo
stapvormig. Een spanning over een capaciteit kan in theorie alleen stapvormig verande
ren als de stroom op dat moment een delta-functie is. Ret ingangscircuit moet dus ten
tijde van de overgang een bij benadering impulsvormige stroom leveren. Dit kan alleen
als de uitgangsimpedantie van dit circuit laag is. Dit is nu een tweede, maar zeer
belangrijke reden, waarom de emittervolger in het circuit is opgenomen.

In de analyse za1 worden aangenomen dat de collectorstroom van T4 perfect
gespiegeld wordt op de regelstroom 13' Ret is eenvoudig te begrijpen dat een perfecte
spiegeling voor de goede werking van het circuit niet noodzakelijk is. Wei moet de
verandering van de stroom 13 precies gelijk zijn aan de verandering van de collector-
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stroom. De overdracht van het verschilpaar (T3' T4) is zonder emitterweerstand niet
lineair. Er worden echter geen al te hoge eisen gesteld aan de lineariteit van de
regeling. Hoofdzaak is dat de regeling zich zo snel mogelijk instelt en dat de lineariteit
rond dit instelpunt goed is. De weerstanden ~,2 zijn daarom dan ook klein ten opzichte
van l/gm • De twee toestanden waarin het regelcircuit zich kan bevinden, worden nu
afzonderlijk bestudeerd. In appendix 4 zijn de stationaire toestanden voor beide situaties
afgeleid. Tevens is hier bepaald met welke tijdconstanten deze eindwaarden worden
bereikt. Uit de berekening voIgt dat de schakeling goed kan functioneren mits er aan
bepaalde voorwaarden wordt voldaan. In de volgende .twee subparagrafen worden de
resultaten van deze berekeningen kort besproken. In de laatste subparagraaf worden
deze eindresultaten gebruikt om de schakeling te dimensioneren.

3.2.1 Situatie a

va
0'

I) RJ

TS T6

Figuur 3.3 De regelversterker in situatie a.

-Vref
02

Figuur 3.3 geeft het regelcircuit in een situatie waarin de diode D) niet geleidt
(situatie a). Deze situatie ontstaat als Vo groter is dan -2V.

Het is nu gewenst dat voor de stroom 13 geldt: 13 = 12/ 2. Het circuit bevindt
zich dan in het "lineaire gebied". Om er voor te zorgen dat het regelcircuit ook in de
andere toestand (toestand b) zoveel mogelijk in het lineaire gebied werkt, is het beter
dat 13 zelfs iets groter is. We moeten hier straks bij de dimensionering van de schake
ling rekening mee houden. Voor V3 moet liefst gelden: V3 = VD- Vref• Hierin is VD de
diodespanning. De diode D) spreekt dan aan als de uitgangsspanning Vo beneden het
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niveau -Vref terechtkomt. Om bovenstaande gewenste situatie te bereiken zijn in
appendix 4 een aantal voorwaarden afgeleid:

~= Vrq VD ,

gRJcC Ben

RJI/2BcC Vr¢

(a)
(b)

(c)

Hierin is g een parameter die de overdracht van het verschilpaar beschrijft (zie
app.4). Wanneer aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, dan gelden de
volgende benaderingen voor de differentiaalvergelijkingen van V3 resp. 13:

(3.7)

(3.8)

De tijdconstante T. wordt als voIgt benadert:

(3.9)

De oplossingen van deze eerste-orde-differentiaalvergelijkingen zijn:

(3.10)

(3.11)

Als de waarde ten tijde t= 0- (in dit geval het tijdstip waarop de schakeling van situatie
b in deze situatie terechtkomt) verschilt van de stationaire toestand, dan zullen de
spanning V3 en de stroom 13 langzaam (met een tijdconstante TJ volgens een e-macht
naar hun resp. eindwaarde gaan. Deze eindwaarden komen precies overeen met de
gewenste eindwaarden.
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3.2.2 Situatie b

T5 T6

Figuur 3.4 De regelversterker in situatie b.

In situatie b is diode D1 in doorlaatrichting geschakeld. De regellus werkt
correct indien een eindtoestand bereikt wordt waarin geldt: Vo= -VreC= -2V en
13 = (V4- Vo)/ ~ = (V4+ VreC)/ R4• In de appendix zijn weer voorwaarden afgeleid:

gRJ'I> 1,
gR4 '1> 1,
g(R/1 R,J 'I> 1,
(V4+ VrqJI R4'1> Ii (B+ 1) en
gVr~ 112.

(d)

(e)

(j)
(g)
(h)

Indien aan deze voorwaarden wordt voldaan, kunnen de differentiaalvergelijkingen
vereenvoudigd worden tot:

(3.12)

(3.13)
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De tijdconstanten zijn bij benadering:

T =c

(3.14)

(3.15)

Ais V4 nu op tijdstip t= 0 (in dit geval is dit het tijdstip waarop het circuit in toestand
b komt) een stap maakt van V4(O-) naar V4(O+), dan worden de oplossingen van de
differentiaalvergelijkingen gegeven door:

(3.16)

3.2.3 De dimensionering van emittervolger en regelcircuit

Allereerst moet de waarde van de weerstand ~ worden bepaald. De emitter
spanning van transistor T7 blijkt op 5,9V te liggen. De gelijkstroom van de gelijk
stroombron 12 is ingesteld op ongeveer ImA. De stroom 13 moet dan in situatie a gelijk
zijn aan ongeveer 500JLA (midden-instelling, lineair gebied van de regeling). Bet
syncpulsniveau van het videosignaal moet dan onder of op -2V liggen. Voordat we de
waarde van de weerstand ~ kunnen bepalen, moot eerst bekend zijn op welk niveau de
syncpulsen liggen ten opzichte van de gemiddelde waarde van het videosignaal. Figuur
3.5 toont onder andere de twee uitersten die het videosignaal lean aannemen. Bet
bovenste signaal representeert een volkomen zwart beeld. In dit gevalligt de gemiddel
de waarde net onder het "line-blanking-niveau". Bet signaal daaronder hoort bij een
volledig wit beeld (topwit). Bierbij ligt het gelijkspanningsniveau een stuk hoger. Ais
laatste is weergegeven hoe de spanning Vo in beide gevallen er uit zou mooten zien. Bij
het eerstgenoemde signaal zal het syncpulsniveau dan op of net onder -2V liggen. Bij
alle andere signalen bevindt het syncpulsniveau zich onder deze spanning. Uit de figuur
voIgt dan dat het gelijkspanningsniveau van Vo op -1,45V moot komen te liggen. Voor
een level shift van 5,90V- (-1,45V)= 7,35V, moot de weerstand ~ minimaal 14,7kO
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groot zijn. Om er zeker van te zijn dat het syncpulsniveau altijd onder -2V terechtkomt
is een waarde van l4,8kO gekozen.

~----- - --------- ------------- ------ -~

~--------------------------------------~

~ ~
= _...._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._..-._. _... -1,45V

-2.00V

-1,14V

(a)

(b)

(c)

Figuur 3.5 Videosignalen met - (a) een "zwane" beeldscene, (b) een "witte" scene. In
(c) wordt de Zigging van de syncpuls tov. het dc-niveau bij beide signalen gegeven.

Vervolgens moet de orde van grootte van de tijdconstanten worden bepaald. De
tijdconstante T. moet groot zijn ten opzichte van de lijntijd (64ILs). Veronderstellen we
dat groot betekent een factor 5 maal deze lijntijd, dan betekent dit dat voor deze
tijdconstante moet gelden: T. > 320ILs. Aan de andere kant moet Tb klein zijn ten
opzichte van het "line-blanking-interval" van het videosignaal (12ILs). Ben factor 5
betekent hier: Tb < 2,4ILs.

In de practijk bleek echter dat de beste resultaten behaald werden als de
tijdconstante T. enkele ms groot zou zijn. De gemiddelde waarde van het videosignaal
verandert slechts weinig in een tijdsduur van enkele lijntijden. De gemiddelde waarde
van het videosignaal wordt immers voornamelijk bepaald door de keuze van de
componentwaarden (Rh C1) van het hoogdoorlaatfilter dat gebruikt wordt om het
signaal capacitief in te koppelen. De vereiste lage waarde voor de kantelfrequentie van
dit filter heeft een nogal grote tijdconstante tot gevolg (242 ms). Ais nu een tijdconstan
te (TJ van enkele ms gekozen wordt, komt het syncpulsniveau slechts af en toe (en toch
regelmatig genoeg) onder het niveau van -2V. Bovendien zal dit syncpulsniveau slechts
weinig verschillen van -2V. De regeling hoeft dan niet al te veel bij te regelen. In de
practijk betekent dit dat het oscilloscoopbeeld van de videosignaal bij de syncpulsen een
veel rustigere indruk geeft. Ret syncpulsniveau ligt dan keurig op -2V, terwijl het
aanspreken van de regeling niet opvalt. De tijdconstante T. moet dus een factor in de
orde van 1000 groter zijn dan de tijdconstante Tb•

Uit formule (3.9) en formule (3.14) voIgt de verhouding: T/ Tb= Ci (C3+ C4)·

gR3 < gR3• Onder de voorwaarde b (gR3~ B) moet dus gelden: T/ Tb~ B. Uit de
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vorige alinea voIgt nu dat B in de orde van grootte van 1000 moet zijn (bij enkelvoudi
ge PNP-transistor: B: 100 - 2(0), terwijl g bijna niet verandert. Er kan alleen aan deze
laatste voorwaarde worden voldaan indien er gebruik wordt gemaakt van Darlington
transistoren (zie fig. 3.6).

.12V

Rc

12
V2

C1v_1_1

11

T 5 . j-----+-------'--{ T6

-12V

Figuur 3.6 DC-restorer met Darlingtonparen opgenomen in de regelversterker.

De exacte waarde van de gelijkstroomversterkingsfactor B is niet bekend. Dit
komt doordat de basisstroom van een van de transistoren van een Darlingtonpaar, die
slechts enkele tientallen nA bedraagt, niet met eenvoudige middelen te meten is. Uit het
datablad van de gebruikte PNP-transistoren voIgt een minimale waarde van 8000.

Om tegemoet te komen aan de eis van een lineaire overdracht rond het instel
punt, is er besloten om toch relatief kleine weerstanden op te nemen. Er is gekozen
voor: Re.2= 56,20. Na meting blijkt de stroom 12O,984mA te bedragen (zie appA). De
overdracht g van het verschilpaar is ingesteld op ongeveer 3mA/ V (gemeten en
berekend). Nu de waarde van g bekend is, kunnen de waarden van de capaciteiten C3

en C4 en de weerstand R3 worden bepaald. Uit (C3+ C4)/g= 2,4JLs voIgt C3+ C4 - 7,2
oF. Ben waarde van 8nF (C3 = 3,3nF en C4 = 4,7nF) bleek in de practijk goed te
voldoen. Voor de weerstand R3 is een waarde van 1, IMO gekozen. De tijdconstante
van R3C3 = 3,63ms die hier uit voIgt, bleek in de practijk ook goed te voldoen.

Worden alle getalwaarden in de voorwaarden (a) tim (h) gesubstitueerd, dan
voIgt dat het "~-teken" in de meeste gevallen een factor van meer dan 12 inhoudt. In
twee gevallen betekent het zelfs een factor van minimaal 3000. De enige uitzondering
hierop is voorwaarde (b). Met gR3 - 3300 en B> 8000 voIgt een factor van minimaal
2,42. De waarde van R3 is bewust zo groot gekozen. In de eerste plaats wordt op deze
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manier een redelijk grote tijdconstante T. bereikt. In de tweede plaats wordt de eind
waarde van de stroom 13 hierdoor zelfs iets groter dan 12/ 2 (terwijl deze toch nog
redelijk in het lineaire gebied ligt). Hierdoor wordt de kans dat de regeling regelmatig
aanspreekt nog eens extra vergroot.

Tijdens het inregelen van de schakeling bleek dat -Vrd niet exact gelijk moet
worden gemaakt aan -2V. Door de zeer lage basisstromen die door de transistoren T3•

en T~ aan de dioden D1 resp. D2 geleverd worden, zijn de diodespanningen gering (
<O,2V). Bovendien is de spanning over diode D1 niet constant tijdens het aanspreken
van de regeling. De waarde van -Vref waarbij de syncpulsen precies op -2V terecht
komen, moet daarom experimenteel worden afgeregeld.

In appendix 3 is het volledige schema van de DC-restorer gegeven. Tevens is de
plaats aangegeven waar het anti-aliasingfilter moet worden opgenomen. Ben 750
weerstand draagt zorg voor de impedantie-aanpassing. Om een grote capaciteitswaarde
voor C1 te bereiken, is gebruik gemaakt van een tantaalelco. In de buurt van het
kantelpunt van dit eerste-orde-netwerk gedraagt dit type condensator zich keurig als een
capaciteit. Maar dit is beslist niet het geval voor die componenten van het videosignaal
die zich in het hoger gelegen deel van de videoband bevinden. Het is daarom belangrijk
dat dit hoogdoorlaatfilter gescheiden is van het anti-aliasingfilter. Om deze reden is de
emittervolger aangebracht. Aan de uitgang Vo is tenslotte nog een spanningsvolger
aangebracht. Deze versterkertrap is opgebouwd met een opamp met een "gain-band
width-product" dat vele malen groter is dan de bandbreedte van het videosignaal. De
opamp moet bij 5MHz immers voldoende versterking hebben om nog goed als volger te
functioneren. Ter verificatie van de berekeningen worden in appendix 4 nog enkele
metingen besproken.
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4 De decoder

4.1 Blokschema van de decoder

De- S/p- --7Sync.p.

Data Vldeo- Video,
Bufferscram- omzet uit /In DAC

bier ter ~Audio

CLKA
/ I

_SYNC--
140MHz

1/ SPV

Klok ClKB
/ BesturingIn 14MHz

Figuur 4.1 Ret blokschema van de decoder.

Met nagenoeg ieder blok in de coder komt een blok in de decoder overeen
waarin de omgekeerde bewerking plaatsvindt.

Op de inkomende data moet eerst een "descramble-bewerking" worden uitge
voord. Voor de werking van de descrambler wordt verwezen naar [Kop 91.]. De data
die dan nog in een serieel formaat aanwezig is, wordt in het daaropvolgende blok (S/P
omzetting) omgezet in een digitaal woord van 10 bits. Hierbij worden de videobits, het
audio- en het synchronisatiebit van elkaar gescheiden. Daamaast wordt het synchronisa
tiebit in dit blok gebruikt om de afzonderlijke videobits aan de juiste ingangen van de
video-DAC aan te bieden.

De DAC zet het digitale signaal om in een analoog videosignaal. Vervolgens
wordt dit signaal aan een buffer aangeboden. Dit blok zorgt ervoor dat 750-transmissie
lijnen kunnen worden aangestuurd.

Achter de buffer had eigenlijk een reconstructiefilter mooten worden geschakeld.
De reden van het ontbreken van een dergelijk filter is reeds in hoofdstuk 3 aan de orde
geweest.

Tezamen met het digitale ingangssignaal moot een extern kloksignaal worden
aangeboden aan de decoder. Er wordt dus verondersteld dat in een tussengeschakeld
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circuit aan "clockrecovery" wordt gedaan. Ret moot nu mogelijk zijn dat coder en
decoder zonder tussenkomst van het kanaal (en "clockrecovery-circuit") rechtstreeks op
elkaar kunnen worden aangesloten. Ret uitgangssignaal van de coder kan alleen van
status veranderen op de omhooggaande flank van de (coder-)klok. Als de coder
rechtstreeks op de decoder wordt aangesloten, is dit het exteme kloksignaal voor de
decoder. Ret signaal CLKA in de decoder ontstaat door inverteren en bufferen van dit
exteme kloksignaal. Omdat het signaal "data in" op de omhooggaande flank van CLKA
stabiel is, wordt deze flank gebruikt om het datasignaal in te klokken.

Naast het CLKA-signaal genereert de besturing het signaal SYNC dat nodig is
om de schakeling te synchroniseren met de inkomende data. Om het SYNC-signaal te
genereren heeft de besturing het signaal SPV (Sync Pulse Valid) nodig. Dit signaal
wordt op zijn beurt gegenereerd in de S/P-omzetter.

Bij het ontwerp van de decoder is er gebruik gemaakt van het volgende principe.
Als de ingangssignalen van een component geklokt worden op de omhooggaande
(omlaaggaande) flank van de klok, dan moot een uitgangssignaal hiervan in de volgende
component worden geklokt op de omlaaggaande (omhooggaande) flank. Op deze manier
wordt gegarandeerd dat de data bij het inklokken steeds stabiel is.

4.2 Serie-naar-parallel-ornzetting

De framestructuur wordt ontrafeld met een serie-naar-parallel-omzetter. De
serie-naar-parallel-omzetter bestaat uit twee schuifregisters en uit twee D-flipflops (zie
fig. 4.2). Ret binaire datasignaal wordt met een snelheid van 140 Mb/s het schuifregis
ter ingeschoven. Indien aan de uitgang van het schuifregister zowel het Ie (bo) als het
11e (b1O) bit een synchronisatiebit is, worden de 9 tussenliggende informatiebits (8 bits
video en 1 bit audio) ingeklokt in D-flipflops. Deze informatiebits blijven gedurende
10 klokperioden van CLKA stabiel. Gedurende deze tijd zijn ze beschikbaar voor
verdere verwerking.

Als de bits bo en blO beiden laag zijn, worden er zeer waarschijnlijk synchronisa
tiebits gedetecteerd. Ret signaal SPV (Sync Pulse Valid) wordt dan hoog (zie fig. 4.3).
Als SPV hoog is, wordt de gelnverteerde klok doorgelaten, waardoor het signaal SYNC
kortstondig hoog wordt. Op de omhooggaande flank van dit SYNC-signaal worden de
bits op de uitgangen van de schuifregisters in de D-flipflops geklokt.

De schuifregisters worden dus bestuurd met het signaal CLKA; de D-flipflops
met het signaal SYNC. De frequentie van het SYNC-signaal (14MHz) is, als de
decoder gesynchroniseerd is, een tiende van de frequentie van CLKA. De omhoog
gaande flank van SYNC valt ongeveer samen met een omlaaggaande flank van CLKA.
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Figuur 4.2 Serie-naar-parallel-omzetting.

We zien hier weer dat er gebruik wordt gemaakt van het eerder genoemde principe
waardoor het uitgangssignaal van een component ingeklokt wordt in de volgende
component op een moment waarvan we zeker weten dat dit signaal dan stabiel is. Het
SYNC-signaal wordt door de besturing gegenereerd.

109 8

CLKA

SPV

SYNC

It' I I I I I I
I \ I I I I I ! I

12 1 1 10 1 9 i 8 i 7 : 6 i 5 : 4 3 2
~'
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_______n n

L

_

Figuur 4.3 Tijdvolgordediagram van de S/P-omzetter.

4.3 Digitaal-naar-analoog-ornzetting

Na de diverse hiervoor besproken bewerkingen, moet het digitale videosignaal
worden omgezet in zijn analoge vorm.

Het digitale videosignaal heeft een resolutie van 8 bits. De "update-rate" van de
videosamples is 14 Msamples/s. (De samplefrequentie van video is 14 MHz.) De DAC
moet dus een resolutie hebben van 8 bits. Bovendien moet de conversiesnelheid
voldoende zijn om de genoemde update-rate te kunnen verwerken.

Er is gekozen is voor de AD9768 van Analog Devices. Deze heeft een "typical
update-rate" van 100 Msamples/s. Bovendien heeft deze DAC ECL-compatible-
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ingangen. Er zijn geen besturingssignalen nodig. De AD9768 werkt zo snel, dat er als
het ware continu DfA-omzetting plaatsvindt. De datalatches en bitswitches van de DfA
omzetter zijn geoptimaliseerd om, gedurende het schakelen, minimale output-glitch te
krijgen. Er is daarom geen deglitcher nodig. De DfA-omzetter heeft een stroomuitgang
met een nominale full-scale output van 20 rnA.

4.4 Filter en buffer

Na de DfA-omzetting is het videosignaal in analoge vorm beschikbaar. Nadat dit
signaal gebufferd wordt, moet het nog worden gefilterd. Ben reconstructiefilter
ontbreekt op dit moment echter nog. Bij het ontwerp van een dergelijk filter moet er
rekening worden gehouden met de eisen zoals die in hoofdstuk 3 zijn geformuleerd.
Rierbij moet rekening worden gehouden met (sinxf x)-vervorming die op dit punt
normalerwijze ontstaat. De noodzaak van een reconstructiefilter is iets minder dan de
noodzaak van de aanwezigheid van een anti-aliasing-filter in de coder. Dient het filter
in de decoder er slechts voor om de hoger gelegen frequentiebanden te elimineren; het
filter in de coder heeft daarentegen de belangrijke functie van het voorkomen dat ruis in
de talloze hogerop gelegen frequentiebanden in de basisband teruggevouwen wordt.

Als laatste wordt het signaal aan een buffer aangeboden. Riervoor wordt de
EL2003 van Elantec gebruikt (een "l00MRz Video Line Driver"). Deze bouwsteen is
in feite een als "unity gain buffer" gebruikte eindversterker. De EL2003 heeft een
interne kortsluitbeveiliging. Ret is niet noodzakelijk om deze bouwsteen met een
symmetrische voedingsspanning te bedrijven. In het geval van videosignalen, waarvan
de spanning alle waarden tussen 0 en 1V kan aannemen, wordt geadviseerd om
voedingsspanningen van -5V en + 12V te gebruiken. De video-DAC heeft, zoals reeds
vermeld is, een stroomuitgang. Met behulp van een weerstand wordt deze stroom
omgezet in een spanning. De spanning over deze weerstand is nu het ingangssignaal
van de buffer.

4.5 Timing en synchronisatie

Ret besturings- of timingcircuit leidt besturingssignalen af aan de hand van het
statussignaal Spy afkomstig van de SfP-omzetter. Spy wordt actief indien op de
uitgangen bo en blO van de schuifregisters van dat circuit synchronisatiebits staan. De
informatie op de uitgangen van de schuifregisters moet dan worden ingeklokt in de D
flipflops van de SfP-omzetter. Ben synchronisatiebit onderscheidt zich van de informa
tiebits doordat het een vaste waarde "0" heeft. Op elke 9 informatiebits voIgt ren
synchronisatiebit. De werking van de besturingsschakeling kan het beste gei"llustreerd
worden aan de hand van het stroomdiagram van fig. 4.4.
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BIT 10 >---------,

Figuur 4.4 Stroomdiagram.

INKLOKKBN DATA

IN DATA-FLIPFLOP

WACHT 10

KLOKPERIODBN

WACHT 1

KLOKPERIODB

Het stroomdiagram spreekt eigenlijk voor zich. Van belang is dat na iedere 10 klok
perioden opnieuw gecontroleerd wordt of de besturing nog in synchronisatie is. Indien
de frames veel "O-bits" bevatten, kan het bij het opstarten van het systeem enkele
frames duren voordat de schakeling synchroon loopt met het datasignaal.

Figuur 4.5 geeft het blokschema van het timingcircuit. Het circuit is onder te
verdelen in twee stukken: een syncpulsdetector en een teller.

SPV INSYNC,
syncpuls-

teller
detector , WAIT

CLKA l' T I CLKB
v SYNC

Figuur 4.5 Blokschema van het timingcircuit.
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Voor de communicatie tussen de delen wordt gebruik gemaakt van een tweetal
signalen: INSYNC en WAIT. Ret signaal INSYNC dat afkomstig is van de syncpuls
detector, is laag wanneer de besturingssignalen gesynchroniseerd zijn met de inkomende
data. INSYNC blijft steeds laag, tenzij de besturing uit synchronisatie raakt. De teller
genereert op zijn beurt het signaal WAIT. Ais dit actief lage signaal hoog is, bevindt de
teller zich in een telcyclus. Aan het eind van een telcyclus wordt WAIT laag.

Ben belangrijk uitgangssignaal van het besturings- of timingcircuit is het signaal
SYNC. Dit signaal verzorgt de besturing van de D-flipflops van de S/P-omzetter. Zoals
uit het voorgaande voIgt, heeft het timingcircuit hiervoot: het signaal Spy nodig. Spy is
aangesloten op de syncpulsdetector.

In de besturingsschakeling wordt tevens het signaal CLKB gemaakt. CLKB
wordt op de videoprintplaat van de decoder niet gebruikt. De reden waarom CLKB hier
toch gemaakt wordt, komt in het volgende hoofdstuk aan de orde.

CLKA

SPV
WAIT

INSYNC

______-----JIIL ----JIIL--__
_____1 LJ

I

--+-:-it I i I
I , I I

: tE:/_--,-,h=ol=d_,>-=::>o: :
i 1""- /1 I

preset:;;;.: :< :;;;.: :~preset

Figuur 4.6 Een mogelijk timingdiagram.

Ret timingdiagram van figuur 4.6 toont hoe de communicatie tussen de blokken
van het timingcircuit uit zou moeten zien. Ret signaal WAIT verandert alleen van status
op de omhooggaande flank van de klok. Ret INSYNC-signaal verandert alleen op de
omlaaggaande flank.

In het begin bevindt de teller zich in een telcyclus. Aan het eind van deze cyclus
wordt een synchronisatiebit verwacht. Ret SPV-signaal verandert echter niet onmiddel
lijk van status. Kennelijk is het timingcircuit niet gesynchroniseerd met de datastroom.
INSYNC wordt nu dus hoog. De teller gaat over in een wachttoestand, totdat een SPV
puIs wordt gedetecteerd. Zolang de teller wacht, blijft het signaal INSYNC hoog (teller
in hold). Ais een SPV-puls gedetecteerd wordt, gaat INSYNC omlaag. De teller gaat
dan over in een presettoestand. Op de volgende omhooggaande flank van CLKA begint
deze te tellen. WAIT wordt dan hoog. Zolang WAIT hoog is, kan de status van de
detector niet veranderen. Ret INSYNC-signaal blijft dan dus laag.
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We kunnen ons nu bezighouden met de uitwerking van bovenstaand idee. Figuur
4.7 geeft de gebruikte teller. De voor ons relevante besturingssignalen zijn So tim S2. In
de getekende configuratie kan de teller slechts in twee toestanden verkeren: 1. count
down (S~lSO: RLL) en 2. preset (S2S1S0: LLL ). Er wordt steeds afgeteld van "9"
(HLLR) naar "0". Bij de volgende omhooggaande flank van CLKA wordt "9" weer
ingelezen en alles begint weer van voren af aan.

H L L H

p p p p
a , 23

@!CL~K~A=:>------{>cP

SSS 00000000
012 00112233 F1CC1J6

Figuur 4.7 Teller

De teller moet nu gesynchroniseerd worden met de inkomende data. In het geval
van synchronisatie (INSYNC laag) , moeten de besturingssignalen So en Sl laag zijn.
Ret besturingssignaal voor de ingang S2 is gelijk aan het signaal WAIT. We krijgen dan
in feite weer bovenstaande situatie. Als de schakeling niet gesynchroniseerd is (IN
SYNC hoog) , moet de teller zich in de holdtoestand bevinden. AIle besturingssignalen
moeten dan hoog zijn. Dit alles is weergegeven in de eerste drie rijen van tabel 4.1. De
vierde rij geeft een "verboden toestand". In eerste instantie wordt deze toestand buiten
beschouwing gelaten. Zo gezien kan het signaal INSYNC rechtstreeks op de besturings
ingangen So en S1 van de teller worden aangesloten. Ret signaal voor de ingang S2 is
een OR-functie van de signalen INSYNC en WAIT (zie fig. 4.8).
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Figuur 4.8 S2 is een OR-functie van INSYNC en WAIT.

Tabel 4.1 Ajleiding van de functies voor So, Sl en S2.

INSYNC WAIT gewenste toestand S2 Sl So werkelijke toestand

L L preset L L L preset

L H count down H L L countdown

H L hold H H H hold

H H ? H H H hold

De syncpulsdetector is opgebouwd uit een tweetal bouwstenen: een D-FF en een
OR-poort. Als ingangssignaIen dienen naast CLKA het signaal Spy en het WAIT
signaal. De syncpuldetector genereert de uitgangssignaIen INSYNC en SYNC.

Het signaal SPY kan aIleen van status veranderen vlak na de omhooggaande
flank van CLKA. (SPV is immers afkomstig van de schuifregisters die geklokt worden
door CLKA.) Zolang WAIT laag is, wordt SPY in de D-FF geklokt op de omlaaggaan
de flank van CLKA. Zo gezien is het signaal INSYNC dus niets anders dan een
geinverteerde en vertraagde versie van SPV. Het is echter de bedoeling dat INSYNC
laag wordt en blijft zodra een SPV-puls ingeklokt wordt. We hebben aI gezien dat het
signaal WAIT (afkomstig van de teller) haag wordt tengevolge van de omlaaggaande
flank van INSYNC. Met behulp van de OR-poort wordt het WAIT-signaal nu gebruikt
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Figuur 4.9 De syncpulsdetector.

om de klok (CLKA) te blokkeren. Ais gevolg hiervan kan het signaal INSYNC niet
meer veranderen totdat WAIT opnieuw laag wordt. We kunnen nu het signaal SYNC
aan het tijdvolgordediagram toevoegen (zie fig 4.10). Figuur 4.11 toont het timing- en
synchronisatiecircuit zoals het tot nu toe besproken is.
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Figuur 4.10 Tijdvolgordediagram.

Er moet nu worden bekeken wat er gebeurt als WAIT en INSYNC tezamen laag
zijn. Op alle besturingsingangen So tim S2 van de teller staat dan een hoog signaal.
Hierdoor bevindt de teller zich in de holdtoestand. Doordat WAIT hoog is, wordt
CLKA in de detector geblokkeerd. De detector bevindt zich dan dus ook in een 800rt
van holdtoestand. Het gehele circuit reageert dus niet meer op de ingangssignalen. Ben
niet zo elegante maar weI doeltreffende oplossing bestaat uit het resetten van de teller.
Hierdoor wordt WAIT laag. Ais gevolg wordt de detector weer toegankelijk voor
ingangssignalen. Ben aan de schakeling toegevoegde OR-poort geeft een resetsignaal
aan de MR-ingang van de teller als deze de verboden toestand detecteert. De volledige
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Figuur 4.11 Het voorlopige tirning-en-synchronisatiecircuit.

schakeling is weergegeven in figuur 4.12. Tabel 4.2 is toegevoegd ter verduidelijking
van het bovenstaande.

Tabel 4.2 Waarheidstabel bij figuur 4.12.

INSYNC WAIT gewenste toestand S2 S1 So werkelijke toestand

L L preset L L L preset

L H count down H L L count down

H L hold H H H hold

H H-.L MR -. hold H H H hold
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Figuur 4.12 Compleet schema van de timing-en-synchronisatieschakeling.

Met behulp van een extra flipflop wordt het CLKB-signaal gegenereerd (zie app.
2: IC5D en IC5E). Deze flipflop is nodig omdat de duty-cycle van het 14MHz-signaal
dat door de teller wordt geleverd geen 50% is.
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5 EMC-overwegingen in het ontwerp van de codec

5.1 EMC in het algemeen

Om vanuit het ontwerp tot een werkend geheel te komen, moeten we ervoor
zorgen dat de circuits elkaar niet storen. Dat wi! zeggen dat het apparaat ten allen tijde
correct moet blijven functioneren. Om dit te bereiken moet vooral veel aandacht
worden besteed aan de lay-out van de verschillende circuitonderdelen. Ben belangrijk
punt hierbij is een zorgvuldig omgaan met de aarding van het circuit.

Het doel van aarding is het laag houden van storende spanningen over gevoelige
ingangen of over andere kritische plaatsen [Hou 90, Laa 87, Laa 88]. Spanning tussen
twee punten kan alleen zinvol worden gedefinieerd als deze punten dichtbij elkaar
liggen. Ben gemeten spanning tussen ver verwijderde punten is altijd een functie van de
lay-out van het meetcircuit [Jon 87]. Het aardcircuit moet paden vormen voor de
retourstromen van het circuit. Stromen (inclusief verschuivingsstromen) lopen altijd in
gesloten kringen [Hou 90, Ott 79]. Het aardingscircuit moet zodanig ontworpen zijn dat
deze kringen zo compact mogelijk worden gesloten. Hoe kleiner het oppervlak van de
lussen, hoeveel minder de invloed van exteme fluxen op deze lussen. De impedantie
van de kringen wordt zo klein gehouden, terwijl de koppeling met naburige circuits
wordt geminimaliseerd. Op een printplaat kan de kringimpedantie verlaagd worden door
gebruik te maken van brede aardverbindingen of grote geleidende vlakken [Laa 88].
Dit laatste betekent dat er gekozen wordt voor dubbel- of meerlaagsprintplaten
[Goe 90].

Om een schakeling te beschermen wordt gebruik gemaakt van zogenaamde
"aardingsstructuren". Ben aardingsstructuur is een bepaalde constructie die is opge
bouwd met goed geleidende metalen. Met behulp van zo'n aardingsstructuur probeert
men een "beschermd gebied" te creeren waarin gevoelige electronica ten allen tijde
probleemloos kan functioneren. Voorbeelden van zo'n aardingsstructuur zijn de
aardvlakken op een printed-circuit-board (PCB), een metalen plaat of chassis waarop
connectoren zijn gemonteerd, een speciaal ontworpen EMC-kast, enz.

Het beste kan men de beschermende werking van een aardingsstructuur
beschrijven met behulp van de term "transferimpedantie". De stoorspanning die lean
ontstaan over gevoelige ingangen of over andere kritische plaatsen is meestal het gevolg
van stoorstromen [Jon 87, Hou 89, Deu 91, Laa 90]. De transferimpedantie wordt
gedefinieerd als het quotient van stoorspanning en stoorstroom. Slechts bij intense en
omvangrijke stoorbronnen is de afscherming door zo'n aardingsstructuur van belang
[Laa 90].
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In het geval van de codec zal voor iedere print een metalen doosje, dat boven op
de printplaat bevestigd wordt, tezamen met het aardvlak een mini-EMC-kast vormen.
Subparagraaf 5.1.1 is slechts toegevoegd om spraakverwarring te voorkomen. In deze
paragraaf worden de bekende termen "DM-circuit" en "CM-circuit" uitgelegd (zie ook
[Laa 90]).

5.1.1 Scheiding van stroomcircuits

Figuur 5.1 DM- en CM-circuit. De stroom lem is het gevolg van alP/ at in de CM-Ioop.

In de figuur is verondersteld dat twee apparaten via een coaxiale kabel met
elkaar communiceren. De behuizingen zijn aangesloten op de veiligheidsaarde (VA). Er
onstaan nu twee stroomkringen. Ten eerste is er het bedoelde circuit waarvoor de kabel
nu juist op beide apparaten is aangesloten. Dit noemt men het "differential-mode
circuit" (DM-circuit). Daarnaast wordt een kring gevormd door de kabel (binnengelei
der plus mantel parallel), de kasten en de veiligheidsaarde: het "common-mode-circuit"
(CM-circuit). Dit CM-circuit is vaak onbekend en in ieder geval omvangrijk. £en
exteme magnetisch flux kan in dit circuit een stoorstroom Iem genereren. Via de trans
ferimpedantie ~ kan zo een stoorspanning I.:m· ~. I ontstaan. De aardingsstructuur
wordt nu gevormd door de metalen behuizingen, de mantel van de coaxiale kabel en de
VA. Laagfrequent zal de stoorstroom zowel over de binnengeleider als over de mantel
van de coaxiale kabel vloeien. Ook is er in dit geval geen reden waarom de stoorstroom
niet in het inwendige van de behuizingen doordringt. Bij voldoend hoge frequentie gaat
de stroom aan de buitenkant van de aardingsstructuur lopeno De magnetische veldlijnen
worden nu gedwongen om om de structuur heen te gaan. Het inwendige H-veld wordt
nu aanzienlijk verzwakt en krijgt geen kans meer om storende spanningen in het
inwendige van de structuur te veroorzaken.



- 36 -

5.2 Het ontwerp van de lay-out

Het totale ontwerp waarvan is uitgegaan, bevat naast een videokanaal ook een
stereo-audiokanaal [Kop 91]. De doelstelling was de rea1isatie van een videokanaal.
Hierbij zou vooralsnog geen aandacht geschonken worden aan het audiokanaal. WeI
moest er rekening worden gehouden met de mogelijkheid om op een later tijdstip
geluidskanalen toe te voegen.

Bij het ontwerp van de printplaten (pCB: "print~ circuit board") moest daarom
van te voren worden bekeken welke extra IC's, nodig voor de audiocircuits, reeds op
deze PCB's aangebracht zouden moeten worden. Daarnaast moest er worden bepaald
welke besturingssignalen, nodig voor de audiocircuits, al op deze PCB's gerea1iseerd
zouden moeten worden. Het CLKB-signaal van de decoder is zo'n besturingssignaal.
Zou dit CLKB-signaal niet op deze PCB gerea1iseerd worden, dan zou het hoogfrequen
tere signaal CLKA over een kabel getransporteerd moeten worden. De kosten van extra
maatregelen die nodig zijn om in dit geval storingen te vermijden wegen niet op tegen
de geringe kosten die ontstaan wanneer het CLKB-signaal op de video-print wordt
gerea1iseerd. Er is daarom gekozen voor het differentieel overzenden van dit signaal via
een twinaxiale verbinding (kort: twinax). Op die manier wordt de stroomkring (voor
CLKB) zeer compact gehouden.

Nadat bepaald was welke componenten op een print aangebracht zouden gaan
worden, moest de plaats van de componenten op het PCB worden bepaald. De compo
nenten die op de hoogst frequentie bedreven worden, werden zo dieht mogelijk aan de
voorkant aangebracht (aansluitzijde). Hierdoor krijgen de stroomkringen met de hoogste
frequenties de kleinste stroomkringen. Verbindingen van deze componenten naar buiten
toe vinden plaats via een korte verbinding van de print naar een connector op het
frontpaneel. Hoe verder de component naar achter geplaatst is, hoe lager de frequentie
za1 zijn waarop deze component wordt bedreven. Over de connector aan de achterzijde
wordt alleen gelijkspanningsvermogen getransporteerd. Alle voedingsspanningen die op
de print nodig zijn, worden verzorgd door "regulators" die met hun ingang doorverbon
den zijn met deze connector. Voor signalen als "video in (-uit)" en "audio in (-uit)" is
gebruik gemaakt van losse connectoren op de print. De verbinding van de signalen
"video in" of "video uit" naar het frontpaneel van de coder resp. decoder zijn al een
stuk langer dan de overeenkomstige verbindingen voor de (digitale) datasignalen.

Voor wat betreft het printmateriaal bestond de keuze uit het in eigen beheer
vervaardigen van "double-Iayer-printplaten" of het gebruik van "multilayer-printplaten".
De vervaardiging van dit laatste type rou dan weI moeten worden uitbesteed. Er is toen
voor de eerste mogelijkheid gekozen.
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De Vee-aansluiting van een ECL-IC ligt standaard aan aarde. De Vee moet dan
op een negatieve spanning worden aangesloten (-5,7V tot -4,2V). Daamaast is er een
middenspanning Vtt nodig voor de karakteristieke afsluiting van de langere signaalver
bindingen. Op de printplaten is de Vee aangesloten op het aardvlak; de Vee ligt aan 
5V. Connectoren voor signaalverbindingen zijn met de behuizing aangesloten op -2V.
Dat dit laatste problemen kan opleveren zal niet verwonderlijk zijn. In de laatste
paragraaf wordt daarom hierop nog teruggekomen.

Bij het plaatsen van de versehillende eomponenten op de print is ervoor gezorgd
dat de signaalverbindingen zo kort mogelijk gerealiseer-d werden. Signaalverbindingen
konden alleen in de toplaag worden aangebraeht daar de onderlaag als aardvlak dienst
moet doen. Tezamen met het aardvlak vormen de printsporen zo zeer compaete
stroomlussen. Printsporen langer dan bijvoorbeeld 2em (dubbellaagsprintplaat) moeten
voor ECL als transmissielijn worden besehouwd. In dat geval zou er gebruik moeten
worden gemaakt van een nogal onhandige spoorbreedte van ongeveer 2,7mm. Dit was
de reden waarom ervoor gezorgd is dat vooral parallelle verbindingsstukken zo kort
mogelijk werden gehouden.

Besturingssignalen zijn vaak op meer plaatsen tegelijk nodig. Omdat er voor
signaalverbindingen in principe maar een laag ter besehikking stond, moest voor deze
verbindingen uitgeweken worden naar het gebruik van eoaxiale kabeltjes. Vanwege de
hoge frequentie van de meeste besturingssignalen, moest aan deze verbindingen de
nodige aandaeht worden besteed. Ferriet-kraaltjes om deze verbindingen heen zijn dan
ook geen overbodige luxe.

Als laatste is besloten hoe de PCB's in een soort van EMC-kast ondergebraeht
zouden kunnen worden en hoe de verbindingen hierop met de buitenwereld tot stand
gebraeht kunnen worden. Dit komt verderop uitgebreid aan de orde.

5.3 Signaalgeleiding op de printplaten

Voor de eodec is uitgegaan van dubbelzijdig verkoperde printplaten. De
eomponentzijde is gebruikt voor de signaalverbindingen tussen de verschillende
onderdelen. De andere zijde vormt, met uitzondering van de eilandjes die voor de
aansluiting van sommige componenten nodig is, een groot laagimpedant vlak.

Door de aanwezigheid van het aardvlak zal het oppervlak van een stroomkring
minimaal zijn. De stroom zoekt, bij voldoende hoge frequentie, immers een zodanige
weg dat de omvatte flux minimaal is (gevolg van de Wet van Lenz). De retourstroom
zal daarom in het aardvlak precies onder het signaalspoor lopeno Zelfs wanneer de
stroomkring niet via het aardvlak gesloten wordt, zal de magnetisehe flux klein zijn. Er
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zal in dat geval namelijk een "spiegelstroom" in het aardvlak gaan vloeien. Deze
stroomkring bevindt zich vlak onder de eerder genoemde stroomkring. De magnetische
fluxen van deze kringen zuBen elkaar nagenoeg opheffen.

Er is voor gezorgd dat het koper van het aardvlak niet onderbroken is wanneer
er boven aan de componentzijde een signaalspoor loopt. Ret oppervlak van de stroom
kring die zo wordt gevormd is nu minimaal (lengte van het spoor x materiaaldikte).
Ontkoppelcondensatoren completeren de stroomkringen [Ott 85, Deu 92]. Deze conden
satoren zijn aangebracht aan de zijde van het aardvlak en zorgen ervoor dat de
retourstroom via de kortste weg in de component kan terugkeren.

5.4 Transmissielijnen

Wanneer de lengte van een verbinding electrisch gezien (in relatie tot de
golflengte) lang is,dan hebben we in principe te maken met lange lijnen. In het geval
van ECL-logica zijn signaalsporen (op de printplaat) van 3cm allang. Moet een uitgang
twee of meer poorten aansturen, dan wordt deze afstand al snel kleiner dan 2cm. Door
reflecties worden de signalen vervormd ("overshoot", "undershoot", "ringing"). Ret is
dus belangrijk dat de signaalsporen dan goed karakteristiek worden afgesloten. ECL
circuits worden gespecificeerd voor 50n-belastingen afgesloten naar een middenspan
ning van -2V. (De uitgangsstroom van een ECL-poort mag maximaal 50 rnA bedragen.
De minimale belastingsweerstand is dan 25n.)

Vanwege de lengte is een enkele signaalverbinding als transmissielijn uitge
voerd. Bij een dubbeBaagsprint (double-layer) betekent dit dat het spoor een nogal
ongebruikelijk grote breedte van ongeveer 2,7 mm moet hebben (zie fig. 5.6). Er is
geprobeerd om de spoorbreedte over de gehele lengte zo goed mogelijk constant te
houden; overgangen (versmallingen of verbredingen) vinden zo geleidelijk mogelijk
plaats. Ret aardvlak dat samen met het signaalspoor de transmissielijn vormt, is
nergens onder dit spoor onderbroken. De meeste langere signaalverbindingen zijn
echter met stukjes coaxiale kabel uitgevoerd.

5.4.1 Coax-verbindingen op de printplaten

Zoals reeds eerder vermeld is, is de lay-out van het digitale circuit aangebracht
op een tweetal dubbelzijdige printen. Op de bovenste laag zijn alle componenten
aangebracht. Via zo kort mogelijke verbindingen (sporen van de print) vindt de meeste
communicatie tussen de componenten plaats. Daaronder bevindt zich het aardvlak.
Tijdens het ontwerp van de lay-out is getracht om onderbrekingen in dit vlak zoveel
mogelijk te vermijden. In het geval van een digitaal ontwerp is het uiteraard niet moge-
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lijk om aBe verbindingen in deze laag onder te brengen. Voor een aantal signaalverbin
dingen is nu gebruik gemaakt van coax-verbindingen (stukjes coaxiale kabel).

Ret aardvlak op de print is te beschouwen als een aardingsstructuur. Stoorstro
men die op de een of andere manier de printplaat bereiken, treffen hier een laagimpe
dant vlak aan. Dit vlak zorgt er nu voor dat de stoorstromen veilig van de print kunnen
worden afgeleid, voordat ze de gevoelige electronica kunnen bereiken. In ECL moeten
de langere verbindingen (transmissielijnen) echter niet naar de nul worden afgesloten,
maar naar de -2V (middenniveau van ECL). Om deze reden is er aan de bovenkant
zoveel mogelijk koper gereserveerd voor deze spanning,. Overa! waar geen signaalver
bindingen liggen, worden 1-2V-vlakken" aangetroffen. Tezamen vormen ze een groot 
2V-vlak. Capaciteiten zorgen ervoor dat dit vlak regelmatig naar aarde wordt ontkop
peld. In een hoogfrequent beeld betekent dit dat het aardvlak aan de componentzijde
(toplaag) zoveel mogelijk voortgezet is. Dit -2V-vlak wordt nu gebruikt om de mantel
van de bovengenoemde stukjes coaxiale kabel (kort: coax) aan beide zijden aan te
sluiten. Figuur 5.2 geeft een voorbeeld van een dergelijke coaxverbinding.

Figuur 5.2 Een voorbeeld van een coaxverbinding op de print. Getekend is de toplaag.
De capaciteiten C1, C2 en C4 bevinden zich op het aardvlak. De ferrietkraaltjes zijn niet
in de figuur getekend.

Pigtails aan de uiteinden van coaxiale kabels verhogen de Zt lokaal. Toch zijn
alle uiteinden van een coaxverbinding hiervan voorzien. De reden hiervan is dat het
vanwege de compactheid van de lay-out eenvoudig niet mogelijk was om ze te vermij
den zonder ergens kortsluiting te veroorzaken. Ret aanbrengen van de stukjes coax ging
overigens niet probleemloos. Vooral in het begin zijn enkele coaxverbindingen zelfs tot
viermaal toe opnieuw gemaakt. Voor wat betreft de pigtails moeten we ons realiseren
dat de aardingsstructuur waarbinnen een print zich bevindt goed moet functioneren.
Bovenstaand probleem is dan van minder belang. De mini-EMC-kast op de component
zijde van de print moet ervoor zorgen dat stoorstromen de mantels van deze coaxiale
verbindingen nooit kunnen bereiken. De EMC-kast wordt verderop besproken.
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Ook in het geval van de coaxverbindingen is emaar gestreeft de stroomkringen
zo compact mogelijk te houden. Figuur 5.3 toont twee ECL-IC's die via een coaxver
binding met elkaar zijn verbonden.

- .
-2V
-5V

o

C2

IC2

C3

--Q uit

leI

Q

500

Figuur 5.3 Schematische weergave van de verbinding vo/gens fig. 5.2.

De figuur laat zien hoe de uitgang Q van het eerste IC via de binnengeleider van
de coax verbonden is met de ingang D van het andere IC. Via de 500-weerstand (in de
buurt van deze ingang) wordt de coax karakteristiek afgesloten. Het grootste deel van
de stroom die door het "zendende" IC wordt geleverd, gaat door deze weerstand. Het
andere deel van deze stroom zal bij de ingang D het "ontvangende" IC ingaan. Via de
-5V-aansluiting (Vee) van dit IC komt de stroom weer naar buiten. een (smd-) capaci
teit moet ervoor zorgen dat deze retourstroom via de mantel terugkeert. Vanwege het
"minimum-flux-principe" (Wet van Lenz) zal een groot deel van de stroom over de
mantel (en dus niet via het -2V-vlak) terugkeren. Om dit deel verder te vergroten
worden er om zo'n stukje coax common-mode-chokes aangebracht. Bovendien dienen
deze CM-chokes als een vergroting van de impedantie voor een eventuele CM-stroom
die in de Ius, gevormd door de kabelmantel en het aardvlak, kan gaan vloeien. In de
meeste gevallen heeft een ECL-IC complementaire uitgangen. De complementaire
uitgang wordt nu ook met 500 naar de -2V afgesloten. Deze weerstand krijgt dan een
zodanige orientatie dat de retourstroom (die van de mantel afkomstig is) via de kortste
weg bij de complementaire uitgang naar binnen kan gaan. De stroom die bij het
omschakelen van een ECL-IC door de ene uitgang geleverd wordt, wordt op dat
moment door de andere "gevraagd". Op deze wijze wordt de zogenaamde "transient
power supply current", die anders gedurende het schakelen nodig was, geminima
liseerd. Bij die ECL-IC's die geen complementaire uitgangen hebben, is nu nog een
extra capaciteit nodig die ervoor zorgt dat de retourstroom via de GND-aansluiting het
IC in kan gaan. Dit is dus de (smd-) capaciteit C4 die het -2V-vlak locaal ontkoppeld
naar aarde.

Als voor een ander IC dat dieht in de buurt ligt het -2V-vlak ook op een
dergelijke manier ontkoppeld zou moeten worden, dan wordt voor beide IC's slechts
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ren capaciteit gebruikt. Door parasitaire inductie zou anders een LC-kring kunnen ont
staan, met resonantie als gevolg [Dan 85]. De kring die de retourstroom dan rou
volgen is in ieder geval niet de bedoelde stroomkring.

5.5 De EMC-kast

Om de electronica op de print te beschermen tegen stoorstromen, moet boven de
componentzijde een metalen constructie worden aangebracht. Tezamen met het
frontpaneel en het aardvlak van de print vormt deze constructie een mini-EMC-kast.

I
Coder-printplaat

Figuur 5.4 Opbouw van coder-print met EMC-kast.

Front-,aneel

Video in-r-I---.....-_

Ferriet-kralen

In figuur 5.4 is weergegeven hoe deze EMC-kast moet uitzien in het geval van
de coder. Op het ogenblik is deze constructie echter nog niet gerealiseerd. Van groot
belang is dat de verschillende onderdelen overal naadloos op elkaar aansluiten. Zo
moeten de connectoren op het frontpaneel goed rondom worden bevestigd. In plaats van
het gebruikelijke plastic verbindingsstuk tussen print en frontpaneel moet een metalen
verbinding worden aangebracht. Bet beste lean hiervoor blik gebruikt worden; geen
aluminium vanwege de relatief grote contactweerstand tussen aluminiumdelen. Bet
aardvlak is aan de randen van de toplaag (componentzijde) voortgezet. Deze randen zijn
bedoeld voor de bevestiging van de loodrecht op de printplaat staande stukken van de
metalen constructie. Deze opstaande stukken moeten aan de voorzijde goed electrisch
verbonden worden met het frontpaneel. Bet "deksel" moet goed sluiten op deze
opstaande randen. Vanwege de dissipatie in ECL-circuits zullen er in de EMC-kast
gaten moeten worden aangebracht. Voor een goede werking van de least hoeft dit geen
probleem op te leveren. WeI moet het aanbrengen van deze gaten goed doordacht
gebeuren. In de figuur zien we dat de verbinding voor het signaal "video in" buiten de
EMC-kast blijft. Op deze manier blijven analoog en digitaal goed gescheiden. Van
belang is dat deze verbinding dicht tegen de deksel van de EMC-kast aanligt. Als er
nog een CM-stoorstroom op de mantel aanwezig is, za1 een "spiegelstroom" in
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omgekeerde richting door de EMC-kast vloeien vlakbij de kabel. Dit is de retourstroom
van deze CM-stroom.

Op de print van de coder zijn onder andere connectoren gemonteerd voor de
signalen "data-uit" en "klok-uit". Het circuit van de DC-restorer bevindt zich op een
aparte double-Iayer-printplaat die zich boven de componentzijde van de "hoofdprint
plaat" bevindt. De printconnector "video-in" bevindt zich echter ook op de hoofdprint.
De behuizing van deze connector is aangesloten op het aardvlak van deze print. Vanaf
de printconnector "video-in" loopt een signaalspoor tot onder de printplaat van de DC
restorer. Via een kort stukje kabel is de ingang van de'DC-restorer met de hoofdprint
verbonden. Eventuele stoorstromen die over de kabel binnen kunnen komen, worden zo
via het aardvlak van de hoofdprint afgevoerd, zodat ze de print van de DC-restorer niet
zuBen bereiken.

Nadat het videofilter ontworpen is, moet dit in een aparte afgeschermde doos
worden ondergebracht. Het beste kan deze constructie dan achter het frontpaneel
worden aangebracht (connector op connector).

Merk op dat de EMC-kast aan de achterzijde open is. De belangrijkste functie
van de EMC-kast is immers het afvoeren van stoorstromen. In tegenstelling tot de doos
van het video-filter is afscherming hier van minder belang.

De behuizingen van de connectoren "data-uit" en "klok-uit" zijn aangesloten op
het -2V-vlak van de print. Via een korte verbinding zijn deze signalen aangesloten op
het frontpaneel. Het zal duidelijk zijn dat de mantel van de korte coaxverbindingen niet
op dit paneel kan worden aangesloten. Onder andere vanwege deze reden is er gebruik
gemaakt van een triaxiale connectoren en kabels. De "ECL-afsluitspanning" van -2V
komt nu op de binnenste mantel van de triaxkabel terecht, terwijl de behuizing van
coder en decoder met de buitenste mantel is doorverbonden. Er is voor gezorgd dat de
buitenste mantel aan beide uiteinden goed rondom contact maakt met de behuizingen.
Om de SMA-coaxverbindingen tussen print en frontpaneel zijn weer ferrietkralen
aangebracht (CM-chokes). Deze moeten ervoor zorgen dat een CM-stroom over de
binnengeleider en de binnenste mantel hier een hoogimpedant pad aantreft. In feite
wordt door de buitenmantel aan de CM-stroom een altematief pad aangeboden, waarin
deze geen kwaad meer kan. In de volgende tekening (figuur 5.5) wordt dit nogmaals
duidelijk gemaakt.

Voor de decoder geldt een soortgelijk verhaal. Ook in dit geval moet het signaal
"video-uit" buiten de EMC-kast worden gehouden.
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Figuur 5.5 De kraaltjes moeten koppeling van Ian via de'kringstroom Ii voorkomen.

5.6 Double-layer- versus multilayerprintplaat

In het begin is besloten om gebruik te maken van "double-Iayer-printplaten".
Ben belangrijke reden voor deze keuze was dat dit type printplaat waarschijnlijk in
eigen beheer geproduceerd zou kunnen worden. Al gauw bleek dat de digitale printen
zo gedetaileerd zouden gaan worden dat dit niet meer mogelijk was. Ben belangrijke
reden die bovenstaande keuze bepaald heeft verviel zoo Om tal van andere redenen zou
het beter geweest zijn om "multilayer-printplaten" te gebruiken. Eigenlijk is het
bereiken van EMC als belangrijkste reden aan te voeren voor het gebruik van multi
layer-printplaten. In de volgende vergelijking komen deze punten aan de orde.

Op de gebruikte (double layer) printen stond maar een laag ter beschikking voor
het leggen van signaalsporen. (andere laag is aardvlak). In principe werd door het
gebruik van coaxverbindingen een derde laag gecreeerd. Deze coaxverbindingen bleken
op zich al voldoende problemen te veroorzaken. Common-mode-chokes zijn hier in de
eerste plaats nodig om ervoor te zorgen dat de retourstroom over de mantel terugkeert.
Op de tweede plaats moeten deze CM-chokes ervoor zorgen dat er geen CM-stroom
gaat lopen door de kring gevormd door de coaxverbinding en het aardvlak. Het
verkrijgen van voldoende CM-chokes van een geschikt type bleek echter niet zo
gemakkelijk te zijn. Het leverde in feite zoveel problemen op dat uiteindelijk genoegen
moest worden genomen met ferrietkraaltjes die eigenlijk te groot waren en die overi
gens ook niet gemakkelijk te verkrijgen waren. Ben ander probleem vormde de
verbinding van deze stukjes coax aan de signaalsporen en aan het -2V-vlak. Vanwege
de fijne structuur van de bedrading op de print was het moeilijk om deze verbindingen
te maken zonder sluiting naar naburige printsporen te veroorzaken. Ben extra probleem
leverde hierbij de aansluiting van de video-ADC op de coder-print op. Hier moesten
vier coaxlijnen verbonden worden met twee IC-voetjes (twee verbindingen per voetje),
terwijl de mantels aan het -2V-vlak onder dit IC moesten worden bevestigd. Bovendien
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is de decoder-print, door de vele coax-verbindingen die hierop moosten worden
aangebracht, nogal onoverzichtelijk geworden.
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Figuur 5.6

Figuur 5.6 geeft de karakteristieke imPedantie van een verbinding op de print
(printspoor en bijbehorend(e) aardvlak(ken)) als functie van spoorbreedte. Om een
vergelijking te kunnen maken, zijn naast de karakteristiek voor een double-layer-print
(microstrip) ook twee karakteristieken voor multilayer-printen (striplines) opgenomen.
Bij microstrip is h de dikte van het dragermateriaal. Dit is dus de afstand tussen het
printspoor en het aardvlak. Voor het gebruikte printmateriaal geldt: h= 1,5 mm. Bij
stripline is b de afstand tussen twee vlakken (die als aardvlak dienst doon; een vlak
voor een voeding is bijvoorbeeld ook geschikt), waartussen het spoor zich bevindt. De
afstand van het spoor tot zo' n vlak is dan ongeveer de helft hiervan. In het algemeen is
b een aantal malen kleiner dan h. Om deze reden zijn er voor stripline twee karakteris
tieken opgenomen (1. b= h= 1,5mm, 2. b= 0,5mm). De overige gegevens zijn: Er =
4,7 en dikte van het koper t= 35JLm (voor formules zie bijv. [ECL 89]). Uit de figuur
voIgt dat de spoorbreedte (bij gelijke Zo) op een double-layer-print (dl-print) toch gauw
een aantal malen groter is dan de spoorbreedte op een multilayer-print (ml-print). Voor
een karakteristiek imPedantie van 500 moot de spoorbreedte op een dl-print ongeveer
2,65mm breed zijn. Voor een ml-print volstaat een spoorbreedte van ca. 0,55 mm (als
b= 1,5 mm), terwijl de spoorbreedte nog kleiner wordt indien b kleiner wordt. De
benodigde spoorbreedte is voor een dl-print dus altijd enkele malen groter dan voor een
ml-print. Vooral bij hogere frequenties is het toch belangrijk dat ECL-uitgangen met
500 worden afgesloten. Op een dl-print worden de signaalsporen in verhouding nogal
breed. Ben enkel spoor kan nog weI, maar een aantal parallelle lijnen passen dan niet
meer naast elkaar. We zijn dan gedwongen om dunnere sporen te gebruiken met een
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grotere waarde voor Zo. Op ml-printplaten kunnen karakteristiek afgesloten sporen
diehter bij elkaar liggen, terwijl nog voldoende ruimte tussen de sporen overblijft.

Om de ECL-poorten op een voldoend hoge frequentie te kunnen bedrijven,
moeten alle gebruikte uitgangen van pull-down-weerstanden worden voorzien (bijv. 510
maar -2V of 3300 naar -5V). Het was echter niet eenvoudig om bij het ontwerp van de
dl-print met deze weerstanden rekening te houden. In het geval van parallelle lijnen was
dit zelfs onmogelijk. Noodgedwongen moesten deze weerstanden vertikaal op de print
worden gesoldeerd. Naast het feit dat deze verbindingen minder betrouwbaar zijn,
introduceert men zo (soms relatief grote) stroomkringen die het resultaat van een
zorgvuldig EMC-ontwerp enigzins teniet kunnen doen. Op een ml-print is meer ruimte
aanwezig om deze weerstanden horizontaal aan te brengen. Door gebruik te maken van
doorgemetaliseerde "via's" kunnen deze weerstanden naar een ander vlak worden
verplaatst indien dit nodig mocht zijn.

5.7 Problemen als gevolg van de gekozen spanningen

Tussen de aansluitpunten Vee en Vee van een ECL-IC moet een voedings
spanning van ongeveer 5V worden aangebraeht. Daarnaast is er een middenspanning
Vtt nodig die 2V onder het hoogste gelijkspanningsniveau ligt. Zo zou men bijvoor
beeld gebruik kunnen maken van de voedingsspanningen +2V (Vee), 0 (Vtt) en -3V
(Vee). Het voordeel van deze werkwijze is dan dat lange lijnen gemakkelijk met 500
naar aarde kunnen worden afgesloten. De behuizingen van de connectoren, die op
kabels afkomstig van de buitenwereld worden aangesloten, kunnen dan eenvoudig met
het aardvlak worden verbonden.

Er ontstaat echter een probleem als er logiea-eonversie van bijvoorbeeld ECL
naar TTL moet plaatsvinden. Zou men een ECL-naar-TTL-omzetter volgens boven
staande manier aansluiten, dan komen de TTL-niveau's op de reer ongebruikelijke
spanningen van +7V (Vee) en +2V (GND) te liggen. In het geval van de coder zijn
deze omzetters ook nodig om later de audiokanalen aan het geheel toe te kunnen
voegen. Er is daarom voor de voedingsspanningen 0 (Vee), -2V (Vtt) en -5V (Vee)
gekozen. Vooral in een testfase kunnen door deze keuze problemen ontstaan. Wordt een
apparaat bijvoorbeeld op de "data-uit-uitgang" van de coder aangesloten, dan bevindt de
behuizing van dit apparaat zieh op -2V ten opziehte van de nul op de printplaat. De
behuizingen van alle andere apparaatkasten die aan dezelfde Veiligheidsaarde (VA)
liggen, bevinden zieh dan ook op dit spanningniveau. Ben oseilloscoop die ook op deze
VA is aangesloten kan dan niet meer zonder meer aan de connector "video uit" worden
aangesloten.
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Het gebruik van triax-kabels voor de verbinding van de datasignalen tussen
coder en decoder heeft EMC-technisch gezien grote voordelen ten opzichte van een
"gewone" coax-verbinding (met een enkele mantel). Vooral als de stoorinvloed van de
omgeving niet van te voren bekend is. Het is echter zeer goed mogelijk dat de bescher
ming van de apparatuur zo te ver doorgevoerd is ("overkill"). Het gebruik van de triax
kabel kan echter vanwege eerder genoemde reden worden gerechtvaardigd. Doordat het
-2V-niveau over de kabel zou moeten worden meegevoerd, blijven er eigenlijk weinig
andere mogelijkheden over.
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6 Conclusies

Tijdens het ontwerp van de lay-out's is veel aandacht besteed aan de aarding van
de circuits. De (goede) werking van de circuits is immers afhankelijk van de lay-out.
Wat dit betreft is het ook moeilijk om een uitspraak te doen over de uiteindelijk gereali
seerde circuits aan de hand van eerder gebouwde testcircuits. Frappant is het in dit
geval dat nu juist een voedingscircuit en de lagerfrequente DC-restorer het op een
gegeven moment lieten afweten. Die delen van het (hogerfrequente) ECL-circuit die
van te voren getest waren (besturing van de coder, klokbuffer, etc.), werkten weI naar
behoren in het uiteindelijk ontwerp. .

Het -5V-voedingscircuit is van te voren getest voor wat betreft de maximale
belasting (4A) en de bijbehorende dissipatie. Ook is de spanningsrimpel bekeken.
Terwijl dit circuit in de testfase feilloos werkte, veroorzaakte het op de printplaten van
het uiteindelijke ontwerp veel problemen.

De DC-restorer kan vanwege het gebruikte frequentiegebied (DC tot 5MHz) van
te voren in een testopstelling ("breadboard") worden opgebouwd. Deze opstelling is
toen aan uitgebreide tests onderworpen (getuige de metingen besproken in appendix 4).
Het circuit werkte probleemloos. Voor de op printplaat gerealiseerde versie gold dit
niet. Door hoogfrequentoscillaties in de verschilversterker yond DC-verschuiving
plaats. Het achterhalen van dit probleem heeft veel tijd gekost. Pas nadat gebruik werd
gemaakt van een stroomprobe, werd de oorzaak gevonden (koppeling via parasitaire
transistorcapaciteiten). Toepassen van laagfrequentere transistoren leidde tot een
aanzienlijke verbetering. De frequentiecomponenten van het videosignaal die in het
hoger gelegen deel van de videoband liggen worden hierdoor echter iets aangetast. Ben
andere oplossing ligt in het toevoegen van extra transistoren in de "collectorleidingen"
van het verschilpaar. Deze transistoren brengen een scheiding aan waardoor de invloed
van de capaciteiten wordt verkleind. De beste oplossing, die echter vanwege tijdgebrek
niet kon worden doorgevoerd, is het vervangen van de verschiltrap door een eenvoudi
gere versterker.

In het vorige hoofdstuk is aan de orde gekomen dat spanningen alleen zinvol
gedefinieerd kunnen worden tussen twee nabij gelegen punten. Afstanden moeten in dit
geval gerelateerd worden aan de golflengte van de signalen. In het geval van ECL zijn
afstanden van meer dan 2cm lang te noemen. Het is in dat geval niet belangrijk of het
systeem op 140MHz of op een hogere frequentie bedreven wordt. Van belang zijn de
flanksstijlheden en dus frequentiecomponenten (hogere harmonischen) van de signalen.

Bij gebruik van een exteme klokgenerator functioneerde de besturing van coder
en decoder naar behoren. Aangesloten op de coder is de klokfrequentie verhoogt tot de
maximale frequentie die dit apparaat kon leveren (250MHz). De ECL-circuits bleven
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feilloos functioneren. Om de ECL-circuits van de decoder te testen, moest een 500rt
van kunst-datasignaal worden gegenereerd. In de decoder is immers een datasignaal
nodig om met het kloksignaal de overige besturingssignaIen te genereren. Hiervoor is
een andere blokspanningsgenerator gebruikt die door de eerder genoemde generator
bestuurd werd ("gating"). Daarbij was het niet eenvoudig om de frequentie te varieren.
Voor frequenties tussen lOOMHz en l70MHz funtioneerden de ECL-circuits op de
decoder prima. Op hogere frequenties is de decoder vanwege deze reden niet getest.

Bij gebruik van de interne klokmodule functioneerde het digitale deel van de
coder nog steeds goed. Toen echter het datasignaal en het kloksignaal van de coder op
de decoder werden aangesloten bleek dat deze laatste af en toe uit synchronisatie raakte.
De reden kon nog niet worden achterhaald. We moeten de reden zoeken in de volgende
verschillen. Ten eerste is de flanksteilheid van het externe signaal veel beter dan die
van de interne klokmodule. Zelfs bij 250MHz was in het signaal van de blokspan
ningsgenerator nog een duidelijke blokvorm te herkennen. Het uitgangssignaal van de
interne klokmodule is daarentegen sinusvorming. De flanken zijn dus minder steil.
Bovendien is de toptop-waarde van dit kloksignaal maar 60 % van de toptop-waarde van
het extern gegenereerde signaal. Ben tweede belangrijke reden moet liggen in het feit
dat de blokspanningsgeneratoren EMC-technisch goed ontworpen zullen zijn. De
proefopstelling, waarbij de coder rechtstreeks op de decoder was aangesloten, was wat
EMC-maatregelen betreft nog niet af. Zo zijn onder andere de EMC-kasten nog niet
aangebracht. Het is zeer aannemelijk dat de digitale circuits van de coder in zijn geheel
goed zullen functioneren wanneer ze EMC-technische goed afgewerkt zijn.

Doordat de decoder in bovenstaande situatie nog niet goed functioneerde, kon de
werking van de ADC op de coder-printplaat aileen voor wat betreft gelijkspanningen
worden getest. Voor wat betreft wisselspanningen kon aileen geconstateerd worden dat
de golfvorm van het uitgangssignaal van de coder een bepaalde regelmaat vertoonde. Er
is daarom vooralsnog geen reden om te veronderstellen dat de coderprintplaat nog
problemen gaat opleveren.
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Appendix 2 Schema decoder
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Appendix 3 Schema DC-restorer
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Appendix 4 DC-restoration: berekeningen en
metingen

A4.1 Berekeningen verricht aan de DC-restorer

Situatie a

['11V4

R C4 Re. Re.Z

v -Vref
D1

I
T DZ

13 R3

T5 . }------+------'--L T6

Figuur A4.1 De regelversterker in situatie a.

Figuur A4.1 geeft bet regeicircuit in een situatie waarin de diode D1 niet geleidt
(situatie a). Deze situatie ontstaat als Vo groter is dan -2V. Om aan bet circuit te
kunnen rekenen, moeten de stromen worden gelineariseerd rond bun instelpunten. We
kunnen Ie3 als voIgt opschrijven:

121 = - - gV.
c, 2

(A4.1)

met V = Veb4- Veb3 en
12 : de stroom geleverd door de geIijkstroombron.

In bet circuit zijn emitterweerstanden opgenomen. g kan als voIgt worden benaderd:

g= (A4.2)
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12 g
Ib = - - - V,

• 2B B

met B= hPE: de gelijkstroomversterkingsfactor.
Voor de regelstroom 13 lean zo worden afgeleid:

1213 = "2 + gV.

De volgende vergelijking lean voor V worden afgeleid:

(A4.3)

(A4.4)

(A4.S)

Rierin is Vo de diodespanning (veronderstel identieke diodes). Voor het knooppunt met
spanning V3 geldt de volgende knooppuntsvergelijking:

d 1
I b - C

3
-(V + V3) - -(V + V3) = o.

• dt X R x
3

Formule (A4.5) in formule (A4.3) substitueren geeft:

12 g
Ib = - - -(V3 - VD + V '.

• 2B B rep

(A4.6)

(A4.7)

Door formule (A4.7) in formule (A4.6) te substitueren, krijgen we een uitdrukking
voor V3:

met

dVx
-7-

a dt

dV
3

7 - + V3(t)=a dt

B V (t) + gR3 (V - V '+
B + gR

3
x B + gR

3
D rep

(A4.8)

(A4.9)

In bovenstaande afleiding is verondersteld dat Vx lean varieren. Ret is echter de
bedoeling dat Vx constant is. In paragraaf A4.2 wordt een meting beschreven waarbij
Vx varieert. Rierbij lean dan gebruik worden gemaakt van bovenstaande formule. Als Vx

constant is, gaat formule (A4.8) over in:



dV3
7 - + V3(t) =

a dt
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(A4.10)

Nu moet nog een uitdrukking afgeleid worden voor de stroom 13, Voor 13 geldt «A4.5)
in (A4.4»:

Oifferentieren van deze laatste vergelijking levert op:

dV3 _ 1 d13

dt - gdt'

Substitutie van deze laatste vergelijkingen in vergelijking (A4.1O) geeft:

d13 gB B + 2gR3 12
7 - + 13(t) = (V - V - V)+ -=---=-

a dt B + gR
3

ref D B + gR
3

2

(A4.11)

(A4.12)

(A4.13)

Ais laatste wordt een vergelijking afgeleid voor Yo. Voor het knooppunt met deze
spanning geldt:

(A4.14)

Uitwerken geeft:

(A4.1S)

met 74 = ~C4' Oit systeem streeft naar een verschil in spanningen van: V4- Vo= I3~'

Is deze toestand eenmaal bereikt, dan za.l Vo proportioneel aan V4 mee veranderen,
zelfs indien V4 stapvormig verandert. We nemen hierbij aan dat 13 in deze situatie
slechts reer langzaam varieert (74 oeC 7J.

Uit de vergelijkingen (A4.1O), (A4.13) en (A4.15) lrunnen de vergelijkingen
voor de stationaire toestand meteen worden afgelezen:
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(A4.16)

(A4.17)

(A4.18)

Stel Vrer Vo - Vx = 0, dan zijn de vergelijkingen (A4.16) en (A4.17) te vereenvoudigen
tot:

(A4.19)

(A4.20)

Ret is nu gewenst dat voor de stroom 13 geldt: 13 =:: 12/ 2. Ret circuit bevindt
zich dan in het "lineaire gebied". Om er voor te zorgen dat het regelcircuit ook in de
andere toestand (toestand b) zoveel mogelijk in het lineaire gebied werkt, is het beter
dat 13 zelfs iets groter is. Voor V3 moet liefst gelden: V3 - Vo- Vref, zodat de diode D)
aanspreekt als de uitgangsspanning Vo beneden het niveau -Vref terechtkomt. Rieruit
volgen de voorwaarden:

~= Vrq VD,

gRJcc Ben
Rl:! 2Bcc Vr¢

(a)
(b)

(c)

Toepassen van deze voorwaarden op de differentiaalvergelijkingen (A4.1O) en
(A4.13) levert op:

(A4.21)
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d13 12
T-+ 13 = -2

a dt
(A4.22)

Dit zijn twee heel eenvoudige eerste-orde-differentiaalvergelijkingen met als oplossin
gen:

I-- (A4.23)

(A4.24)

Ais de waarde ten tijde t= 0- (in dit geval het tijdstip waarop de schakeling van situatie
b in deze situatie terechtkomt) verschilt van de stationaire toestand, dan zullen de
spanning V3 en de stroom 13 langzaam (met een tijdconstante TJ volgens een e-macht
naar hun resp. eindwaarde gaan.

Situatie b

-VrQf
D2

TS.}-----+-----'--{. T6

Figuur A4.2 De regelversterker in situatie b.

In situatie b (fig. A4.2) is diode D1 in doorlaatrichting geschakeld. Deze
toestand is tot stand gekomen doordat het signaal Vo tijdelijk onder het regelniveau -2V
terechtkwam. De regellus zal de spanning Vo nu op deze spanning -2V willen houden.
Slechts indien Vo stapvorming toeneemt, kan de diode in zijn sperrichting terechtko
men. Op dat moment wordt situatie b pas verlaten. Situatie b kan door de volgende
vergelijkingen worden beschreven:
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12 g (A4.2S)Ib = - - - V,
• 2B B

12 (A4.26)13 = - + gV,
2

V= Vo+ Vrq , (A4.27)

V3 = Vo+ VD en (A4.28)

Vergelijking (A4.27) substitueren in vgl. (A4.25) geeft:

12 g
Ib = - - -(Yo + V '\ ., 2B B ref'

Vergelijking (A4.27) substitueren in vgl. (A4.26) geeft:

12
13 = "2 + g(Vo+ VrJ .

(A4.30)

(A4.31)

Differentieren van vgl. (A4.28) en het substitueren van dit resultaat tezamen met deze
vergelijking in vgl. (A4.29) levert op:

Nadat nu ook nog de vergelijkingen (A4.30) en (A4.31) zijn ingevuld, voIgt een
differentiaalvergelijking voor Yo:
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Met behulp van vgl. (A4.31) voIgt nu ook een differentiaalvergelijking voor 13:

+ (A4.34)

De tijdconstanten Tb en Tc worden gegeven door:

(A4.3S)

-e4 •

De stationaire toestand is weer eenvoudig af te Iezen. De eindwaarde voor Vo
voIgt uit vergeIijking (A4.33):

De eindwaarde voor 13 die voIgt uit vgl. (A4.34) ziet er als voIgt uit:
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In overeenstemming met voorwaarde (a) van situatie a moet nu weer gelden:
Vx= Vref YD' De vergelijkingen (A4.36) en (A4.37) gaan dan over in vergelijking
(A4.38) resp. (A4.39):

(A4.38)
en

(A4.39)

Er moeten nu voorwaarden worden afgeleid die er toe leiden dat in situatie b een
eindtoestand bereikt wordt waarin geldt: Vo= -Vrer= -2Ven 13= (V4- Volt R..=
(Vo+ Vrer)/ R4. Om deze eindtoestand te bereiken is het in ieder geval noodzakelijk dat
de open-Ius-versterking groot is (g(R3// R4)~ 1). Hieruit voIgt onmiddelijk dat ook
moet gelden: gR~ 1 (met i= 3,4). Gelukkig volgen deze voorwaarden ook recht
streeks uit de vergelijkingen. Tot nu toe zijn er dus nog geen tegenstrijdige eisen
geconstateerd. De stationaire toestand in situatie b kan nu weergegeven worden met de
volgende eenvoudige vergelijkingen:

(A4.40)



- 64 -

(A4.41)

Onder de volgende voorwaarden lean de gewenste eindtoestand worden benadert:

gRJ~ 1,
gR4~ 1,
g(R/I R.J~ 1,
(V4+ VrqJI R4~ Ii (B+ 1) en
gVr~ Ii 2.

(d)
(e)

(f)
(g)
(h)

Merk op dat bovenstaande voorwaarden niet strijdig zijn met de eerder afgeleide
voorwaarden.

De differentiaalvergelijkingen kunnen nu vereenvoudigd worden tot:

dVo dV4
1'b- + Vo(t) = l' - - Vr~ ,

dt Cdt·J

(A4.42)

(A4.43)

Als V4 nu op tijdstip t= 0 (in dit geval is dit het tijdstip waarop het circuit in toestand
b komt) een stap maakt van V4(O-) naar V4(O+), dan worden de oplossingen van deze
vergelijkingen gegeven door:

(A4.44)

De eindwaarden zijn in dit geval onder andere afhankelijk van de ingangsspanning.
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Onder de voorwaarden a tim. h kunnen de tijdconstanten als voIgt worden
benadert:

(A4.46)

(A4.47)
(g(R3 11 RJ ~ 1)

(A4.48)

(A4.49)

Uit bovenstaande formules voIgt de verhouding: T.t Tb- C3/ (C3+ C4)gR3 < gR3•

Onder de voorwaarde b (gR3 <llC B) moet dus gelden: T.t Tb <llC B. B moet nu vergroot
worden, terwijl g bijna niet verandert. Rieraan kan worden voldaan indien er gebruik
wordt gemaakt van Darlington-transistoren. Theoretisch verkrijgt men zo voor de
gelijkstroomversterkingsfactor een waarde die het kwadraat is van de waarde van B
voor een enkelvoudige transistor. In practijk zal B deze grote waarde niet halen. De
collectorstroom van een van de transistoren van het Darlingtonpaar is immers een factor
B kleiner dan die van de andere transistor van hetzelfde paar. De collectorstroom van
de eerstgenoemde transistor zal in ons geval enkele p.A bedragen (de basisstroom zal
enkele tienta1len nA groot zijn). De stroomversterkingsfactor B zou dan weI eens tot de
helft van de verwachte waarde gedaald kunnen zijn. Door gebruik te maken van
emitterweerstanden kan nagenoeg dezelfde waarde voor g worden gerealiseerd (verge
lijk formule (A4.2) met form. (A4.50»:

q 1
g == - 12 •

kT 8+ 2!L111
kT 2"~~

(A4.S0)

Na meting blijkt de werkelijke waarde van stroom 12 O,984mA te bedragen. Uit
formule (A4.50) voIgt nu: g= 3,0957mA/ V. Om de werkelijke waarde van g te
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kunnen bepalen, is de overdracht (V43 - Ic4) gemeten (zie fig. A4.3). Uit de figuur blijkt
dat de overdracht rond het instelpunt redelijk Iineair verloopt. De rechte lijn is
verkregen door "curve fitting" aa.n het lineaire deel van de kromme. Met behulp van
deze Iijn is g bepaald op: 2,8995mAI V. De raaklijn aa.n de kromme in het instelpunt
geeft een waarde van 3,0690mAI V. Er kan nu het beste gerekend worden met een
waarde g= 3mAI V. (Vanwege het niet-lineaire verloop van de kromme is het niet
zinvolom met een nauwkeurigere waarde te rekenen.)

1.00 r----------,----r--:::::::===~

0.500250.00-0.25

0.00 L- =::::L---'- L- .l...-. -..J

-0.50

~ 0.75
&
'it
£1

g0.50 F--------------,I'--------------l

~
III
5....
tl
~ 0.25
8

verschilspanning V43 lin V)

Figuur A4.3 Overdracht regelversterker.
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A4.2 Vergelijking van de berekeningen met de metingen

Situatie a

Om het transient-gedrag van de regellus in deze situatie te kunnen achterhalen,
moet een van de vaste grootheden worden gevarieerd. Ben voor de hand liggende keuze is
de spanning Vx. In een vorige paragraaf is een differentiaalvergelijking afgeleid voor de
spanning V3 bij variabele Vx:

met

dV
_T_x _

a dt

dV3
T -+ V3(t)=a dt

B V (t) + gR3 (V - V ) +
B + gR

3
x B + gR

3
D ref'

(A4.8)

(A4.9)

De oplossing van deze vergelijking voor V3(t) , als reactie op een stapvormige
verandering van Vx(t) ten tijde t= 0, luidt:

De oplossingen op de tijdstippen t= 0-, 0+ resp. 00, zijn dan:

B V (0-) + gR3 (V
D

_ V~ + R3 12

B + gR
3

x B + gR
3

B + gR
3

2
(A4.S2)

(A4.S3)

(A4.S4)
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Merk op dat de spanning V3+ Vx over de weerstand R3 en de capaciteit C3 niet onmidde
lijk verandert. In eerste instantie zal V3 dus dezelfde stap maken als Vx' Doordat V3

verandert, zal 43 veranderen. Als gevolg van de veranderde instelling van de regelverster
ker zal nu ook V3+ Vx veranderen.

In plaats van een enkele stap, zal voor het ingangssignaal een blokvormige
spanning worden gekozen. De periode van dit signaal is zo groot dat het uitgangssignaal
bij iedere volgende stap al tot rust gekomen is. We kunnen de resultaten op een enkelvou
dige stap dan op een eenvoudige manier vertalen naar deze situatie. Ret blokvormige
ingangssignaal is nu gesuperponeerd op een vaste gelijkspanning -vref= -2V. De spanning
-Vx wordt verkregen op de manier getoond in figuur A4.4. Figuur A4.5 geeft het verloop
van de spanning Vx(t) in de tijd. In deze figuur zien we dat het stapvormige ingangssig
naal Yin pas op t= to- wordt ingeschakeld. Behalve dat we uit het interval [0; to-) de
stationaire toestand waar het systeem in dit geval naar streeft kunnen afleiden, levert deze
werkwijze verder geen extra informatie op over het transient-gedrag van de schakeling.

R 3 '---;;::-_---+---+---+-+_;;=_::=___'
V1n=

+/-O.1.V

T6

Figuur A4.4 Het schema in situatie a. Het blokvonnig signaal wordt gegenereerd door de
bron Yin' VJ is het uitgangssignaal.

Gegevens:
R3 = 1,1 MO,
C3 = 3,3 nF,
g = 3 mAl V,
B > 8000
VD - 0,2 V,
Vref = 2 Yen
12 - 0,984 rnA.

In hoofdstuk 3 is gebleken dat voorwaarde (b) (gRJ -< B) niet al te streng hoeft te
worden geinterpreteerd. De schakeling functioneert al goed als B een factor 2 groter is
dan gR3• In het volgende overzicht zijn de begin- en de eindwaarden berekend voor
B= 4000 en voor B= 9000. We zien hieruit dat de overeenkomstige waarden niet zoveel
van elkaar verschillen. De tijdconstante T. bedraagt in het geval dat B= 4000: 1,9890ms,
en in het geval dat B=9000: 2,6561ms. Ook hier is het verschil niet dramatisch te
noemen. Voorwaarde is dus dat B en gR3 van dezelfde orde van grote zijn.
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to- to+ t 1- t
1
+ ~- t

1
+c:

""-2.00
x
>
I

-1.80
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Figuur A4.5 De exciterende spanning -Vx'

B= 4000:
V3(to-) = -1 t 8355 Vt V3(to+)= -1 t 7355 Vt

V3(t1-)= -1 t 7807 Vt V3(t1+) = -1 t 9807 V t

V3(t2-)= -1 t 8902 Vt V3(t2+)= -1 t 6902 V t

V3(t3-)= -1 t 7807 V (= V3(t1-))·

B= 9000:
V3(to-)= -1 t 9023 Vt V3(to+)= -1,8023 Vt

V3(t1-) = -1 t 8292 V, V3(t1+)= -2,0292 V,
V3(t2-) = -1 t 9755 V, V3(t2+) = -1 t 7755 V,
V3(t3-)= -1,8292 V (= V3(t1-))·

Figuur A4.6 geeft de berekende responsie V3(t) op het blokvormige signaal -Vx(t)
voor B= 4000 en voor B= 9000. In figuur A.4 zijn -Vx(t) en V3(t) opgenomen zoals deze
zijn gemeten. Het ingangssignaal Vin dat afkomstig is van een functiegenerator heeft een
frequentie van 25Hz. Helaas was het ingangssignaal bij deze frequentie niet meer
blokvormig. De meting is echter bedoeld om te achterhalen of de gemeten en berekende
tijdconstante ongeveer met elkaar overeenkomen. De exacte waarde van B is immers toch
niet bekend. Bovendien is het niet eens noodzakelijk dat T. exact bepaald is. Om toeh
enigzins aan te geven hoe de gemeten en de berekende responsies met elkaar overeenko
men t zijn het gemeten en het berekende verloop van V3(t) tezamen opgenomen in fig.
A4.7.
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Excitatie
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Figuur A4.6 Berekende responsie V.lt) voor B= 4000 en B= 9000.

- Excltatle
-Vx(t)

---- Rescxrete
V31t)

-1.60 ,---------------------,

(T)

>
-2.00

-180 ~.
S; '------------- ~,

I

~ I __------------------------
~---_ _J: //--

/

-

0.040.030.020.01

-2.20 '-- ---l.. ---L- L.- ---J

0.00

tijd (in s)

Figuur A4. 7 Gemeten responsie VJ(t).

Uit deze laatste figuur (fig. A4.8) blijkt dat de gemeten en de berekende responsie
redelijk goed met elkaar overeenkomen. Op de transitie-tijdstippen wordt de stap die -Vx

maakt ook in de gemeten situatie door V3 exact overgenomen. Gezien de vorm van de e
macht van de responsies moet er worden geconcludeerd dat de werkelijke waarde van B
dichter in de buurt van 4000 ligt dan in de buurt van 9000. De eindwaarde van de
gemeten responsie ligt in het interval O,04s < t< O,06s tussen de beide berekende
responsies in. In het daarop volgende interval (van gelijke lengte) is dit niet het geval. We
moeten ons echter realiseren dat de excitatie -Vx(t) voor het ene geval duidelijk verschilt
van de excitatie in het andere geval. Als we bijvoorbeeld veronderstellen dat -Vx en V3 in



- 71 -
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Figuur A4.8 Berekende en gemeten responsie.

figuur A4.7 op de tijdstippen t= O,02s en t=O,04s hun eindwaarden hebben bereikt (en
dit is beslist niet het geval, daar -Vx niet constant is) en dat B= 6500, dan komen met
behulp van formule A4.54 berekende eindwaarden voor V3 aardig overeen met de
gemeten eindwaarden. We mogen hieruit natuurlijk niet concluderen dat B =: 6500. WeI
mogen we concluderen dat uit de metingen voIgt dat de waarde voor B ergens in het
interval [4000; 9000] zalliggen en dat B eerder in de buurt van 4000 ligt dan in de buurt
van 9000.

Situatie b

In situatie b zijn de uitgangsspanning Vo en de stroom 13 weI afbankelijk van de
ingangsspanning. Om de berekeningen te verifieren, wordt op het punt met spanning V4

een gelijkspanning aangebracht met daarop gesuperponeerd een blokvormige spanning. De
dioden D, en D2 zijn weggelaten. We zijn immers alleen geinteresseerd in het transient
gedrag van de regellus in deze situatie. In situatie b gelden de volgende differentiaalver
gelijkingen:
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(A4.34)

De tijdconstanten Tb en Tc worden gegeven door:

(A4.3S)

De oplossingen van deze vergelijkingen, als reactie op een stapvormige verande
ring van V4(t) ten tijde t= 0, luiden:
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We zouden ook nu weer de oplossingen voor (in dit geval) Vo(t) en 13(t) op de tijdstippen
t= 0', 0+ resp. 00 kunnen opschrijven. Omdat deze oplossingen echter rechtstreeks uit
de formules A4.55 en A4.56 af te lezen zijn, worden ze hier niet extra vermeld. Merk op
dat de waarde van B in situatie b een minder grote rol speelt (als deze maar voldoende
groot is). Het schema waaraan de metingen verricht zijn is weergegeven in figuur A4.9.
Het ingangssignaal V4(t) wordt gegeven door figuur A4.1O.

Gegevens:
R3 - 1,1 MO,
C3 - 3,3 nF,
~ = 14,8 kO,
C4 - 4,7 nF,
g = 3 mAl V,
B > 8000,
Vo = 0 V,
Vref = 2,00 V,
Vx = 2,00 Yen
12 = 0,984 rnA.
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T5 .}-----+-----l.--f. T6

Figuur A4.9 Het schema in situatie b (zonder diodes).
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Figuur A4.10 Het stapvormige signaal
Vit).

Figuur A4.11 Berekende responsie Vorl)
bij V4(t) volgens fig. A.7.
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Figuur A4.12 Het gemeten verloop van
Vit).

Figuur A4.13 Gemeten responsie (bij
fig. A.9).

In figuur A4.11 is de berekende responsie voor Vo(t) opgenomen. Omdat het ingangssig
naal Vin(t) , dat bij de metingen werd gebruikt, niet een zuiver blokvormig verloop heeft,
is in figuur A4.12 de gemeten spanning V4(t) opgenomen. Figuur A4.13 bevat de gemeten
reponsie Vo(t) die boort bij de excitatie volgens figuur A4.12. Ret belang van bet
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opnemen van figuur A4.12 moet nu duidelijk zijn. De eindige helling van het signaal
Vo(t) op de tijdstippen t= 0 en t= 20 /Ls komt precies overeen met de helling van het
signaal V4(t) op deze tijdstippen. Aangenomen mag worden dat het signaal Vo(t) een
stapvormige verandering van het ingangssignaal probleemloos voIgt.
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Figuur A4.14 Berekende en gemeten responsie.

In figuur A4.14 zijn beide responsies opgenomen. Vit de figuur blijkt dat de
gemeten stationaire toestand goed overeenkomt met de berekende. Dit is nogal belangrijk
voor het gedrag van de schakeling in situatie b. In deze situatie wordt immers het niveau
van de syncpulsen vastgelegd op de spanning van -2,OOV. Vit een nadere analyse bleek
echter dat de gemeten responsie geen zuivere e-machten bevat. Vlak na een stapvormige
verandering van het ingangssignaal verandert het gemeten signaal sneller dan het
berekende signaal. Kennelijk spelen tweede-orde-effecten die niet meegenomen zijn in de
berekening een rol. Dit zal ook blijken uit de gemeten responsie van 13(t) die verderop
wordt behandelt. Na een tijdje is de helling van het gemeten signaal minder afgenomen
dan de helling van het berekende signaal. (Oit laatste signaal bevat uiteraard weI hellingen
die behoren bij een zuivere e-macht.) Het gemeten signaal bereikt zijn eindwaarde dan
iets eerder dan het berekende signaal. De gewenste snelle responsie in situatie b wordt
dus gehaald.
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Figuur A4.16 Gemeten responsie lit).

In figuur A4.15 en figuur A4.16 zijn resp. de berekende en de gemeten responsie
voor I3(t) opgenomen. Figuur A4.15 hoort bij het signaal V4(t) volgens fig. A4.10; fig.
A4.16 bij V4(t) volgens fig. A4.12. Allereerst valt op dat de vorm van de ene figuur
nogal verschilt van de vorm van de andere figuur. Dit is ook duidelijk te zien in figuur
A4.17 waarin beide responsies zijn opgenomen. In de gemeten responsie ontbreken de
pieken die in de berekende responsie duidelijk aanwezig zijn. Voor een goede werking
van de schakeling is het heel belangrijk dat we weten wat er op deze tijdstippen gebeurt
(in fig. A4.16: t= 0 en t= 20#-,s). Beschouw hiertoe heel even de serieschakeling van
twee capaciteiten C1 en C2 aangesloten op een spanningsbron met bronsterkte e(t). We
meten de spanning V2 over de capaciteit C2 en de stroom i door beide capaciteiten.
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Veronderstel verder dat de bronsterkte ten tijde t= 0 stapvormig verandert. De spanning
v2(t) zal dan een deel van deze stap overnemen en weI volgens:

dV2 = C1 de (A4.S7)
dt C1 + C2 dt

Voor de stroom i geldt:

(A4.S8)

De stroom i is in het ideale geval een delta-functie op tijdstip t= O. Voorwaarde is dan
weI dat de bron een uitgangsimpedantie van nul heeft.

In ons geval moeten de bronnen die de spanning V4(t) leveren een te verwaarlozen
uitgangsimpedantie hebben. In het geval van de complete schakeling moet dat deel dat
voorafgaat aan het netwerkje gevormd door R4 en C4 dus een te verwaarlozen uitgangsim
pedantie hebben. We zien hier nogmaals het belang van het opnemen van de emittervolger
T7 • Deze dient er dus niet alleen voor om een relatief grote stroom 13 te leveren zonder
dat het ingangscircuit al te zwaar wordt belast, maar ook om de impulsvormige stroom te
leveren die nodig kan zijn bij de overgang van situatie a naar situatie b. Het is nu
belangrijk om te begrijpen dat de stroom 13 de spanning Vo op het moment van de
stapvormige verandering van V3 in feite slechts voIgt. Voor de stroom 13 moet de
capacitieve spanningsdeling nog vermenigvuldigd worden met de factor g (andere
dimensie).

In een vorige paragraaf bleek dat de overdracht van de regelversterker niet-lineair
was. Dit heeft tot gevolg dat g niet constant is. Zo zal de gemeten stroom niet de waarden
van ongeveer O,19mA en O,89mA kunnen aannemen die de berekende stroom in de
pieken weI aanneemt. Bij deze waarden van de stroom is de factor g reeds tot ongeveer
een derde van de oorspronkelijke waarde gedaald. Doordat g zo dramatisch afneemt
naarmate de stroom 13 verder van de midden-instelling af komt te liggen, worden de
eerder genoemde piekwaarden zelfs nooit gehaald. De gemeten responsie (13) heeft dus
een veel gladder verloop dan de berekende.

Ais we nu de gemeten responsie voor 13 nader onder de loep nemen, valt op dat
deze stroom met een zekere traagheid reageert op de stapvormige verandering van het
ingangssignaal. Kennelijk spelen, zoals we ook al eerder geconstateerd hebben, tweede
orde-effecten die in onze beschouwing niet meegenomen zijn een ro!. Ben groot deel van
deze traagheid zal zonder twijfel te wijten zijn aan de impulsvormige stroom die bij de
sprongvormige verandering van het signaal Vo (via een capacitieve spanningsdeling
gevormd door C3 en C4) ontstaat. Op dat moment is de "stroombehoefte" zo groot dat er
eenvoudig niet voldoende over blijft voor de extra stroom die nodig is om 13 te laten
toenemen. Andere oorzaken van tweede-orde-effecten kunnen interne capaciteiten van de
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componenten zijn. Bovendien mogen we verwachten dat door het opnemen van Darling
ton-paren de schakeling er qua snelheid op achteruit gaat.

Zoals uit de metingen blijkt, is de invloed van deze effecten op de stroom groter
dan de invloed op de spanning. Eigenlijk is het niet constant zijn van g een welkome
afwijking van het model. De stroom 13 maakt daardoor geen al te grote excursies. De
regellus is hierdoor rustiger dan verwacht. Ret feit dat de gemeten karakteristieken toeh
redelijk goed tot goed overeenkomen met de berekende, geeft echter aan dat het model
voldoende verfijnt is om goed verspellingen te kunnen doen.
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Figuur A4.17 Berekende en gemeten responsie.
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Appendix 5 Biz 326 van Rec. 601-1:
"Filtering characteristics II
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FIGURE 1 - SpecificQtion for a luminance or RGB signal filter
used when sampling at 13.5 MHz

Note. - The lowest indicated values in b) and c) are for 1 kHz (instead of 0 MHz).
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ITALY

(Original language English)

AN EQUAUZED LOW-PASS-FILTER FOR TElEVISION

TEST-SIGNAL MEASUREMENTS

1. Introduction

Some video transmission equipments may introduce distortions
causing an enlargement of test-signal spectra. The spectral components
whose frequency is higher than the video band upper limit do not i~troduce

an impairment of the picture quality observed at the measuring point.*

Then, if it is required to carry out objective measurements wtose
results are related to the actual picture impairment, it is necessary to
filter the test-signals by means of a low-pass filter with a cut-off
frequency equal to the video band upper limit.

Ideally, such a filter should have flat amplitude-frequency and
group-delay-frequency responses within the video band, null attenuation
within this band and infinite attenuation outside it. In practice, these
characteristics can be obtained only with a certain approximation. The
filter design is a compromise between the approximation obtainable and the
filter complexity.

It is convenient that the filter be designed to allow also
measurements before the audio disinserter circuit. To make it possible, the
attenuation introduced in the range of frequencies concerned by the audio
channels (6.89 to 8.25 MHz in the case of 4 SUb-carriers) should be at least
40 dB.

* Nevertheless, it should be pointed out that spectral components, higher
than the video band upper limit~ can introduce picture impairment on
subsequent transmission sections.
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2. Characteristics of the proposed filter

The proposed filter, studied by the HAl, is an elliptic one.
The theoretical design data are as follows :

characteristic impedance

maximum attenuation in the pass-band

upper limit of the pass-band

lower limit of the attenuated band

minimum attenuation in the attenuated
band

zero frequencies

20 = 75 0;

AD = 0.099 dB;

f
D = 5.4 MHz;

f
s

5.96 MHz;

As = 39.8 dB;

f
ol = 6.020 MHz;

f o2 = 6.699 MHz;

f
o3

=10.199 MHz.

The circuit and the component values are shown in Fig. 1.

In order to allow a better group-delay equalization, the cut
off frequency f

D
has been chosen slightly higher than 5 MHz.

The equalizer is shown in Fig. 2. Resistances Rl , ~, ~A' R3B,
R4A, R4B have been introduced in order to equalize the in-band amp1itude
frequency response, which tends to decrease, as the frequency increases,
because of the parasitic elements of the filter components, mainly the
coils.

The most suitable values for the afore-mentioned resistances may
depend on the type of coils used. The indicated values refer to the filter
built at the RAI, with coils having a core permeability IU = 22.

The coils of the equalizer are to be adjusted in order to
resonate at the frequencies indicated in Fig. 2. In order to improve the
response to the signals luminance bar, 2T and 20T pulses, a further
slight adjustment may be necessary, made by observing the effect of
inductance variations directly on these signals.
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Figs. 3 and 4 show respectively the amplitude-frequency and
group-delay-frequency responses of the filter. Figs. 5, 6, 7 show the
response of the filter to the signals luminance bar, 2T and 20T pulses.

3. Conclusions

The standardization pf the-low-passfilter seems to be very
useful for test-signal measurements related to picture quality.

The filter described in this document has satisfactory
characteristics, therefore, it is submitted for further consideration.

" .
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,/1- ..:TIl ,
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FIGURE 1

CIRCUIT OF THE LOW-PASS FILTER

Values of the components

C1 388 pF

C2 94 pF

C
3

505 pF

C
4

520 pF

C
5

412 pF

C6 371 pF

C
7 231 pF

Resonance freguency

10.199 MHz

6.C20 I>lliz

6.699 MHz

NOTE 1 Tolerance for the capacitances: ± 1%

NOTE 2 The inductances must be adjusted in order to resonate at the
indicated frequencies

NOTE 3 The Q of the coils must be ~100 at 5 MHz
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II- 3/1 -I
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FIGURE 2

CIRCUITS OF THE PHASE EiUALIZER FOR THE FILTER OF
FIG.l

Values of the components Resonunce fre~uency

Cl = 367 pF L = 30.39 uH1 1.506 HHz
C2 = 5403 pF L2 = 2.066 II

C
3 = 421 pF L

3 = 17.4 II.

1.859 f>lHz
C
4 = 3095 pF L

4 = 2.366 "
C

5 = 157 pF L
5 = 7.3 " (1)

2.684 MHz
C

6A
_
B = 648 pF L6 = 2.709 "

C
7 = 356 pF L7 = 3.55 " 3.724 MHz

C
8A

_
B = 315 pF L8 = 2.895 "

Cg = 492 pF L
9

= 1.967 " 4.712 MHz
C1O.A.-B= 175 pF LIO= 3.26 "
Rl = 680 Ohm

R2 = 1200 Ohm

R3A- B = 4700 Ohm

R4A- B = 15000 Ohm

NOTE 1: The resonance frequency indicated for the third section is that at which
L5 resonates with C5 in parallel to the series C6A - C6B and L6 resonates
with the parallel C6A-C6B' A similar consideration is to be made for the
fourth and fifth sections.

NOTE 2: Tolerance for the capacitances: ~ ~.

NOTE 3: The inductances must be adjus~ed using the procedure indicated in ~ 2.
NOTE 4: The Q of the coils must be-150 at the resonance fre_luency'
NOTE 5: The values of the resistances depend on the filter construction characte

ristics. The values indicated are referred to the filter buH t at the RAI.
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FICURE 3

A?l?LITUDE-FRE JUEHCY RES?ONSE OF TF.E E1UALIZED FILTER,r·jEASUR::;:n

BY A SWEEP

The ripples visible in the pass-band are due to measuring e1uip
ment imperfections. The actual ripples are within 0.15 dB
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FIGURE 4

GROUP-DELAY CURVE AT THE END OF THE CALIBRATIOtJ PROCESS

The curve at the bottom is that proper to the measurinu
im;truments
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FIGURE 5

(a) generator output

(b) output of the equalized filter
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FIGURE 6

(a) ge~erator output

(b) output of the equalized filter
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FIGURE 7

(a) generator output

(b) output of the equalized filter

)
)
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