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.êE-menvatting

Deltamodulatie is een eenvoudiBe werkwijze waarop men een analoog

signaal omzet in een digitale pulsreeks. Zonder speciale voorziening

is deze modulatietechniek praktisch echter nauwelijks toepasbaar van

wege slechte dynamische eigenschappen. Een vaak toege~aste methode

hierbij is het gebruik van compansie ( samenvoeging van co~ressie en

expansie ). Compressie houdt in dat een groot signaalbereik in de zen

der gecomprimeerd wordt. In de ontvanger wordt het signaal dan door

expansie weer in zijn oorspronkelijk dynamisch bereik tel~ggebracht.

In feite betekent compansie dus, dat grote amplitudevariaties binnen

een kleiner dynamisch gebied naar de ontvanger worden gezonden. Een en

ander wordt, tesame~~ met de problemen die ruis in deltamodulatie-systemen

schept, in hoofdstuk 1 behandeld.

In hoofdstuk 2 wordt het DCDM-systeem besproken d~t werkt met

dig~taal geregelde compansie. Het zal blijken dat de mate van benodigde

compansie is af te leiden uit het bitpatroon van de deltamodulator.

Hiervoor wordt een regelsignaal gebruikt dat we de piloot zullen noemen.

Ret pilootsignaal wordt verkregen door het modulat~e-niveauvan het bit

patroon vast te stellen.

Voor lage bemonsteringsfrekwenties is het aantal bits om het modulatie

niveau vast te stellen uit het digitale signaal echter te laag om een

goede compansiewerking te krijgen. Dit be7.~aar kan worden verholpen

door de piloot in de ontvanger niet af te leiden uit het M.tpatroon,

maar door de pi.loot apart over te zenden. Als piloot kan worden gebruikt

de omhullende van het spraaksignaal zelf. Omdat op deze wijze van het

signaal twee informaties (nl. de omhullende en het spraaksignaal waarop

compansie is toegepast) dienen te worden overgezonden, wordt deze

methode twee-kanaals deltamodulatie genoemd. De bedoeling van het

afstudeeronderzoek was, het operationeel maken van en onderzoek doen

aan een dergl~lijk deltamodulatiesysteem. In hoofdstuk 3 is het gereali

seerde twee-kanaals ~~-systeem uitvoerig beschreven. Door ook de

piloot om te zetten in een digitaal signaal met behulp van een delta

modulator,is het mogelijk de twee kanalen over één lijn te verzenden

met T.D.M. De gerealiseerde multiplexer- en demultiplexerschakeling

is beschreven in hoofdstuk 3.
In hoofdstuk 4 wordt in de eerste plaats aandacht besteedt aan de

problemen die zich voordoen indien men de signaal-ruisverhouding van de

gedemoduleerde piloot wil verbeteren~ De dynamiek van het systeem wordt

namelijk bepaald daar de kwantisering van de piloot.



norc1t bc:::::ehreven in hoofdstuk 4. Eet bli;j'~i; àr.:::!:: bij een totale bit-

fre~~;:cnti(;

taco van 1~ ( ':.'nt ovc:r'oen':on:t T:lc-t een siC.c:oEI1-ru:Î-sverhouding van

7,5 a.3 voor on-off en onS0[;1oQ1Jlcerd ) v:orrJt de verotaanb8.8,rhd.d

nauYlelijl:s belnvlocà.



E()ofëlGtu~c 1.

1.1. Dcltctr:!oJ.ula.ttc.

1!oor het
. d " ]V:l COS:Leni::L .01";,

missi.e. Dit betekent d~t het ana).ozc siG~na]. wordt Ollicczet in een

pótroon V[CJ. pulsen. ~Iiervoor zijn enkele belm1grij~~o redeDGn. In de

eerste plé1.,\ts blijkt ct2t de infor:latieovcrdr~,c:lt cbn Idnde1' cevoelig 18

voor storingcc op ~c transrniscicDcg bijvoorbeold ten gevolce van

thermische ruis ( of OVerCl)1~3.a~c). TIet enise clat in de ontvarEer r:e-
vr2c.c;ët Y!ordt is né:tcDlijk dat er een eenàr.d.clige detcI:tie plae:.ts kan

vinclcn of er j a dan nee op eon bepa::ld mO;[ient een pul::: is uiteezonden.

Als de lmlsvcr8 onderyrec teveel is aanGetast door het lcanaal of à.oor

rUls, dan is het mOGelijIc deze c100r middel van pul:-;J::sT'stellcT's '.'!€er

j.n de oorspJ:'onkelijke vorm te brengen. Er treedt dus Gocm cU~tiul8,tie

van storinGGD op zoals bij analoG8 trans:nj.ssie.

Een tr:eede reden is 0.3.t de zC;1cl- en ontyo.ncci,:)para J
.:-..111.r veel compai:ter

ui tsevoerd kunnen \'!orden en aan minder Tcri tischc eisen behoeft t 0

voldoen.

Het principe \i3.arOp diCital0 trans:ds0ie van amllo[;e siCllalc;D

bc:rus·t is het bcmon8te)~ingstheoremaVetn :3h::,nnon. ~i-l; zeGt do.t een

bandbegrensd siCl1O':l1. met hOOGste frelcvJcntie P, ccncluic1ig Vlorr]t Y3.st

gcleeè, door minir:w:al 2 F equidistante monsters per seconde. :'Jij het

bemonsteren vinclt b.!O,ntiserille in tijd plc:ats. Dit betekcnt dat er

alleen op de equidistante bemonster:tn::;smon:enten informatie 1100ft te

worden overGezonden. ':3ij het OlClzetten VDn cl.e a.naloge monsters in

digitale pulsen vindt er l:,::antisering in Grootte plc'é'.ts. Dit ~:omt

bierop neer c1at aan 118t tel:oderen sibî1.'WJ. fllech1;~::: een bcpnald oc.ntal

cliskl'ete Ctl:"pli tudcniV8au 's word.cn toegc":cnc1. Dit houc1t in dat het

gedekodcerc1e sign~éü vervormd \"!o:cdt ton op~;:ichtc V2,]1 het OOrDIJronl:elijl:c

gedeelte hiervan dat in de frcl~;entieband ligt van het ovor te brenzen

sisnacl heet knantir.:cringsruis. De t·,"ree bclanGl~ij~cf.:i;e cligitale puln

r.,odulatiemet})oclen voor cligitaJ e trnnsmÜ3f.:;:lC zijn pulsc.ode modulatie

( peL! ) en deltamoclu18,tie ( DL~ ). Aan de la:Ottste liloD.ulatietecr.niek

is onderzoek Gedaan e11 riol i.n b.ct bijz,cTI(1er voor de 'l;ransmisr:ie van
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Bij lineaire cf uniforme del t2,lli0c1ulD.tie wordt op ieder bOLiO:nstor:1.J:'(~S

moment het ver:::;clül tussen de ocenblil-:m-ro.::\rde v:m het sicnu~;J. en de

gekr:antiseerde vraf~.rà.c op het voriGe b8::,on~Jt8ri:ncst:L:jdstipvastgesteld.

Zie litercthn:tr ( 1 ). Is dit verschil po::d.tief (l~m vrordt een puls

ui tcc:~or:.(18n, t cn c;evolc;e '::~·:::'.rVé'n in de ontv.::n.:::er de gok::anti f, c erd.c

vr''-2.rde vo.n het sienaal één 10;:[,ntiscrin.':.~soenheid ::;t5_jct.
Is het verschil n8catief c1o.:::l \':orclt [;66n puls uj.te:::czonc1cn. De ontvanC0J:'

reageert hierop door het Gek0Hntiseorde siGnaal één eClh~eid te doen

dalen. O:"clat bij :toc1orc bcn:onsterinc slechts één puls wordt: uitgezoYlc1en,

l:an men in tegcl1f,tellinc; tot PC:,! niet van COdcvfoorden 8pro1;:::m. (:één bit

per saTJ);lo ). De pulsfrek,,;:entie is dus Gelijk aém de berr,onsterings-

frel::'.'iontio.

Het principe van een lineaire deltuwodulator is weerGeceven in

fiS. 1.

f.e 111111111 JlL..L.
y ..~

-)
w

~

E B.s.v ..
- V- ,1--

V.V.1 Y

~

~1- r~.lT.i

~
V.V.2.

ij.g. 1. Lineaire del tamoà.ulator.

De vorschilvcrste:::'~:er V. 'T .1. vcrc:clijl:t do oGenbli~mw2.arde ve\n het

over te bronsen btll1.dbecrcnsdc Gicnaal x C1 het trr'.pvorl:-,ic;e slCmJo.l 1:.

het versch~.l ( x-k). LJ,. na.::.1' gelang do a:2rd van à.:Lt -t:e~:en la~).t hot

beslissin~~scircuit 3.8. de lîul;Jr:~:,l e vemde PU1SGC11Cx'2.tor P.G. door

als de pulsen y of De vcrschilvcrsteI~er V.V.2. levert nu een

positieve o:f negé'.tievc puls y, [J.l no.",,1' celanG een puls y of y

verschijnt. Intecratie VéUl dc~o pulsen jn de intecrator Int. 1. dcet

hot bcnadorin~8SiC~18.oJ.k ont[;ta:::-~n. Do pulr.;recl'::s y \7ordt UJ.tC'?tzondcn.
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oen 12,'::;clo01'lD/,tfiltcl' J~.::J.;.~. geplaatst om de trapjeskromme k af te vlak

ken. Hiermee wordt de b7antiseringsvervorming buiten de basisband uit

gefilterd. Als grensfrebventie F van L.D.F. wordt daarom de hoogste

frebventie gekozen die in het signaal x kan voorkomen. Het uitgangs

signaal x' is nu, behoudens vervormingen ten gevolge van ruis of

oversturing,een goede benadering van het ingangssignaal x van de zender.

(

, ~ lllilWl
~ Z_

~ ~ !-) f B. S. INT. 1- L. D.F- ..
~

Z .... !/
, ..

r --
V

\
)(.

V.V. j v. V. 2.

fig. 2. Lineaire demodulator.

In praktische systemen levert de pulsgenerator P.G. pulsen met

een duty cycle van 50%. Wordt voor de integrator Int.1 een enkelvoudig

RC-netwerk gekozen, dan bestaat~t benaderillgssignaal k uit positief

en negatief gaande "ramp"-funkties kt. Aangezien deze integrator niet

ideaal is, bestaat er slechts een eindige geheugenwerking.

Dit betekent dat het systeem maar gedurende eindigp. tijd afhankelijk

blijft van eerder uitgezonden pulsen. lIet voordeel hiervan is dat

op de transmissieweg gemaakte fouten kwmen "weglekken". Aangezien men

hier gebruik maakt van een enkelvoudi.g RC-netwerk ( fig. 3a ) V/ordt

deze methode enkelvoudige integratie genoemd.

t, I

"'" llT ~\ (,-R 1'2, R'I.- v- ttk Cl "5;>(

~ /1 ~

-I 2.TT f{'l. C'l.

o L 0-

~,=
I

~J
I- ---

2.1T Re 2.11' V"L:z.
fig.3a.Enkele integratie. fig.3b.Dubbele integratie.
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Het is mogelijk een betere signaa1-ruisverhouding te verkrijgen

door een dubbel integratienetwerk toe te passen (fig. 3b ).

Boven een bepaalde frebventie ( f2) wordt het benaderingssignaal k'

dan dubbel geIntegreerd. Dit lleeft tot gevolg dat het ingangssignaal

niet meer wordt benaderd áoor telkens de amplitude met een staphoogte

te veranderen, maar door per pulsperiode de helling van het benaderings

signaal te veranderen. Omdat het verschilsignaal ( x-k' )= E dan een

meer onregelmatige vorm heeft, betekent dit dat de kwantiseringsruis

een meer uniform spektrum bezit. Bij het overzenden van spraak kan men

een optimale signaa1-ruisverhouding voor het gehele spraakspektrttm

verkrijgen door het netwerk Int. 1'"tZodanig te dimensioneren dat de

waarschijn1ijld1eid van oversturing voor alle componenten uit het

gemiddelde spraakspektrum even groot is. Zie literatuur ( 2 ).
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Bij deltamodulatie is de grootte van de signalen die overgezonden

kunnen worden aan twee zijden begrensd. In de eerste plaats is er geen

kodering mogelijk voor signalen die kleiner zijn dan èp. kwantiserings

eenheid. Met deze kwantiseringseeliheid wordt de staphoogte bedoeld van

het teruggekoppelde signaal k ( zie fig. 1 ) per bemonstering.

In de tweede plaats bestaat er ook een bovengrens aan de tijdsafgeleide

van het signaal, omdat de gekwantiseerde waarde per bemonstering

altijd maar ~~n eenlleid kan stijgen of dalen. De he~ling van het aan

geboden signaal is daarom de begrenzende faktor bij deltamodulatie.

Bij een sinusvormig signaal is de maximaal toelaatbare amplitude dus

omgekeerd evenredig met de frekwentie van dit signaal.

Het fout signaal E (het verschil tussen de geb~ant~seerde waarde

en de waarde van het ingangssignaal zelf) geeft hiermee aanleiding tot

twee soorten vervorming aan de uitgang.

A: Kwantiseringsvervorm5ng of korrelruis (fig. 4).
Deze vervorming is kl8in te houden door bij een bepaalde pulsfrekwen

tie de staphoogte van de modulator klein te kiezen. Dit betekent dat

de pulsfrekwentie dan wel hoog moet zijn, anders wordt de modulator

te gauwoverstuurd.

B: Oversturingsvervormil~ (fig. 4).
De kans hierop wordt kleiner naarmate de staphoogte groter is bij

dezelfde pulsfrekwentie.

Het is duidelijk dat er voor een konstant ingétngssignaal een opti

male staphoogte gekozen kan worden zodanig dat de korrelruis en de

oversturingsruis minimaal zijn. In dit geval is de signaal-ruisverhouding

maximaal.

fig. 4. Korrelruis / oversturingsruis.

tri)

D v € ~ S.T IA. ft IN~.P~ v. j S
...-------!---------{...
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In een gemiddeld gesprek zijn echter de sterktevariaties zodanig

dat het dynamisch bereik van de deltamodulator voor lage bemonste

ringsfrekvrenties onvoldoende is. Bij een relatief te klein of te

groot ingangssignaal zal de korrelruis respektievelijk de overstu

ringsruis de verstaanbaarheid zeer ongunstig beinvloe~en, vanwege een

drempeleffekt.

QE~~E~!~~: Zoals reeds vermeld, is de maximaal toelaatbare amplitude

afhankelijk van de frekwentie van dit signaal. Dat wil zeggen, dat

bij lage frekwenties een grotere amplitude toelaatbaar is dan bij

hogere frekwenties. De uitsturingskarakteristiek van een deltamodu

lator is dus niet v:ak. Dit hoeft echter geen grote bezwaren op te

leveren. De componenten in het gemiddelde spraakspektrum van een spreker

vertonen bij stijgende frekwentie namelijk 66k een dal~nde amplitude.

Deze daling is ongeveer 8 à 10 dB per oktaaf. Hierdoor is delta

modulatie van nature min of meer aangepast aan de vorm van het

gemiddelde spraakspektrum.

De twee voornaamste nadelen, namelijk kwantiseringsvervorming

en oversturingsvervorming,kunnen grotendeels worden opgeheven door

de deltamodulator kontinu aan te passen aan het spraaksignaal.

Hiervoor zijn verschillende methoden bekend, zie bijvoorbeold litera

tuur ( 3 ). Het hier behandelde systeem maakt gebruik van companded

deltamodulatie. Voor een uitvoerige besch~ijving hiervan wordt

verwezen naar literatullr ( 4 ).

Compansie betekent dat er op het aangeboden signaal in de zender

compressie en in de ontvanger expansie wordt toegepast. Bij deltamo

dulatie kan dit bereikt worden door de staphoogte niet konstant te

houden maarëe variëren in overeenstemming met het niveau van het

signaal.

Compansie is nodig om het dynamisch bereik van de zender en ontvanger

te vergroten, zodanig dat de toestand waarin oversturing optreedt

wordt vermeden. Aangezien de oversturing afhangt van de helling van

het aangeboden signaal, kan de benodigde compansie worden afgeleid

uit de tijdsafgeleide van het sigrtaal. Bij een grotere waarde van

de tijdsafgeleide dient het signaal in de zender sterker gecompri

meerd te worden. Bij een deltamodulator komt de waarde van de afgeleide

tot uitdrukkil~ in het pulspatroon. Hiertoe definieert men het modula-

tieniveau van de modulator als de verhouding van de tijdsafgeleide
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van het si~1Qal tot- de maximaal toelaatbare waarde van deze afgeleide.

Is het pulspatroon van d~ modulator bijvoorbeeld zodanig dat telkens

drie bits met de waarde i worden afgewisseld door ~én bit met de

waa~de 0 (11101110••• ), dan is het modulatieniveau t. Immers

drie stappen omhoog en één omlaag betekent twee stappen omhoog in

vier bemonsteringen.

Men kan twee basisprincipes onderscheiden waarmee compansie

gerealiseerd wordt nl.

A: Momentele compansie ( instantaneous companding ).

B: Geregelde compansie ( syllabic companding ).

Ad A: Bij momentele compansie (niet uniforme kwantisering) wordt ieder

bemonsteringsmoment beslist of de volgende te nem6n staphoogte

vergroot, verkleind of gelijk dient te worden respektievelijk

te blijven. Zie bijvoorbeeld literatuur ( 5 ).

Een nadeel hiervan is, dat kleine stappen bij xleine signalen

met zich meebrengt dat men grote stappen heeft bij grote signalen.

Het gevolg hiervan is dat men bij grote signalen een verlies in

signaal-ruisverhouding krijgt. De mate van Ir.ogelijke compansie

wordt hierdoor beperkt.

Ad B: Bij geregelde comp~nsie wordt bij volle uitsturing van de modu

lator dezelfde staphoogte gebruikt als bij uniforme kodering.

Wordt het signaalniveau nu lager dan stelt zich na verloop van

tijd een nieuw evenwicht in met een kleinere staphoogte.

Het modulatieniveau neemt daarbij iets af vergeleken met de

vorige evenwichtstoestand. Het ideale geval,waarbij het modulatie

niveau konstant blijft, dus onafhankelijk van het ingangssignaal,

is in de praktijk niet te ve~vezelijken. De staphoogte zou dan

evenredig zijn met het signaalniveau. Aangezien dit niet mogelijk

is, neemt de signaal-ruisverhouding iets af. Er treedt geen

verlies in signaal-ruisverhouding op bij een groot signaalniveau.

De naam nsyllabic companding lt heeft te maken met het feit dat

de staphoogte maar zo langzaam wordt veranderd dat deze de

dynamische variaties binnen een syllabe ( Z 30 msec ) niet kan

volgen.
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Om het overgezonden signaal weer volkomen tot zijn oorsprorucelijke

grootte terug te brengen, moet het regelen van de staphoogte in de zender

en de ontvanger gelijktijdig en op exact dezelfde wijze geschieden.

Bij DCDW ( deltamodulatie met digitaal geregelde compansie, zie

literatuur ( 4) ) wordt de staphooete afgeleid uit he+' bitpatroon

en wel uit de gemiddelde waarde van het modulatieniveau gedurende

een zekere tijd. Doordat het bitpatroon in de zender en ontvanger

in normale situa'~ies exact hetz~lfde is, kan men bereiken dat de

staphoogte in zender en ontvanger, ondanks grote variaties erin,

nauwkeurig geli.jk blijft.

Het regelen van de staphoogte in de ontvanger is ook mogelijk

door een apart hulpsignaal over te sturen. Zie literatuur ( 6 ).

Dit hulpsignaal wordt ook wel piloot genoemd. Omdat er twee infor

maties over het signaal naar de ontvanger gestuurd dien~n te worden,

heet dit systeem twee-kanaals deltamodulatie. Een dergelijk systeem

wordt in het hierna volgende beschreven.

Hierbij is het DCDM-systeem als basis genom~n. Om d€ze reden wordt
daarom eerst in hoofdstuk 2 het DCDM-systeem behandeld.
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1.3. Ruis in deltamodulatie systemen.-------------------------------

Door de lcr;antiserins van het signaal wordt het min of meer benaderd

door een trapjeskromme. Het verschil tussen deze kromme en het oor

spronkelijke signaal bevat de kv/antiseringsruis. Bij deltamodulatie

is deze het eerst beschreven door De Jager (literatuur (2)) voor zeer

smalle pulsen en een hoge bemonsteringsfrekwentie. Bij volle uitsturing

van de modulator met een sinusvormig signaal kan voor enkele of

dubbele integratie van de uitgezonden pulsreeks de volgende signaal

ruisverhoudingen afgeleid worden ( zie ook literatuur (7) ).

fig. 5
Benaderde frekwentiekarakteristiek:

~B t
v.o

v· tV.\

0

ti == .. I2.1i' R,C,

Enkelvoudige integratie.

Netwerk Int.1 van fig. 3a

De integratie dient te beginnen lager dan de laagste ingangsfre

kwentie ( f
1
~ f L ). Aangezien de tijdkonstante T = R1C1 groot is,

zal de responsie op ee.~ zeer smalle puls een staprJnktie zijn met

staphoogte a-. De maximale helling die het ingangssignaal mag hebben

zonder de deltamodulator te oversturen is: cr.f waarbij f de
s sA)

bemonsteringsfrekwentie is. Voor een sinusvormig signaal X(+ J= x.~ (2.1T,,, t

zodatis de maximale helling == ~. ~lT +·4-_s
)( =- 2-

"Het maximale signaalvermogen is dus: a
S2. .• (1"»0 2 '2..

MAX' • -r:. cr
In normale gevallen is de kwantiseringsruis een stochastisch signaal

( zeer 9nregelmatig van vorm en niet periodiek ). Dit betekent dat

het vermogensspektrum ervan kontinu zal zijn. In het algemeen zal

de ruis ook weinig korrelatie vertonen voor tijdstippen die verder

dan een pulsinterv,o,l uiteen liggen, m.a.w. de autokorrelatiefunktie
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R( T) zal zeer klein zijn voor

Aangezien het vermogensspektrum

\
T. '7 --r:

de fouriergctransformeerde is van

R(L) zal het spektrum vlak zijn voor frem,enties die veel lager zijn

dan f. Het kvrantiseringsruisvermogen aan de uitgang van het laag-s
doorlaatfilter met grensfrebventie f h is dus evenredig met f h als

f h« fs. Indien de pulsfrelaventie f s wordt verdubbeld bij dezelfde

staphoogte (f, zal het foutsignaal dezelfde onregelmatige vorm hebben

met dezelfde amplitudeverdeling, maar met de helft van de oorspron

kelijke tijdschaal. Dit betekent dat het totale ruisvermogen hetzelfde

blijft, echter het ruisvermogen per eenheid van bandbreedte wordt

2 :x: zo klein voor 0 < fa (fh • Het bvantiseringsruisvermogen is dus

omgekeerd evenredig met f. Verder is het ruisvermogen evenredig mets
het kwadraat van de staphooGte cJ.

In formule:

De maximale

Nt.. (ft, ~. 6' 2
I(W •• --r;)

signaal-ruisverhouding kan dus worden uitgedrukt door de

formule: ( ) ds 3/"
S/~ MAX. = Cl· / #'I<

O d k · h bb . t dat Q." t..n erzoe 1ngen e en U1 gewezen

bij enkelvoudige integratie.

Dubbele integratie.

Netwerk Int'. 1 van fig. 3b

R2. -\'"

-0-:'
0

eI
0

,afsnijfrekwenties:

Al.S

ALS
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fig. 6
Benaderde frckwentiekarukteristiek:

o J. 1-'1. t3
Het is mogelijk een betere benadering van het ingangssignaal te ver-

krijgen door een dubbel integratienetwerk te gebruiken. Bij dubbele

integratie wordt döor ie1ere puls de helling van het uitgangssignaal

met een bepaalde waarde veranderd. De verandering in helling per

pulsperiode mag echte~· niet te klein zijn om oscillaties te voorkomen.

Ook mag de helling niet te veel veranderen, aangezien dan het signaal

niet goed meer wordt benaderd. Een optimale hellingsverandering is

te verkrijgen door gebruik te maken van prediktie over een zekere

tijd 1:".

J---
I \'2. de'j'c\(IAAf
(
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Indien de helling van hpt aangeboden signaal niet zou veranderen,

dan is de grootte van h",t signaal na een tijdsinterval r te voorspellen.

Welnu, de uitgangsspanning van het dubbel integratienetwerk komt

overeen met de spanning over condensator C2 na een kort tijdsinter-

val 1:.::: Ir C. 2. == I +
2.11 J

Voor een meer diepgaande uiteenzetting hierover wordt naar

literatuur (2) verwezen.

De optimale prediktietijd is ongeveer één pulsperiode lang, zodat

, V\ -L
1"~ - 'L"lf

De afsnijfrel~ventie f
3

bepaalt dus de prediktietijd en voorkomt

instabiliteit. Onderzoekingen hebben uitgewezen dat de optimale

prediktietijd wordt verkregen door 1-3 ':::; ls. / 4 te nemen.
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De responsie van het netwerk op een smalle puls is onderstaand

weergegeven.

fj.g. 7 Impulsresponsie.
h is de spanning ten gevolge

van de lading die op C2
aanwezig is.

/,," h
---r-~------------" t
~

Om dezelfde reden als bij enkelvoudige integratie is het kwantise-

zodat

ringsruisvermogen~~~~e;i( mj!:: )

Echter het ruisvermogen is nu evenredig met h2

" t t~ ).hî

in plaats van cr 2

Indien men de dubbele i~tegratie laat beginnen bij f
2
= f

L
dan kan

men aantonen dat:

--
Aangezien

is

r ,om instabiliteit te voorkomen,~oet afhangen van

-
f s

2

SMAX.

Omdat de spraakband ligt tussen f 1 én f 2 geldt voor het maximale

signaalvermogen hetzeif09 als bij enkelvoudige integratie:

:: i· cf '!.

Zodat voor een systeem met dubbele integratie de maximale signaal-

ruisverhouding is ~

~IN tx. = C2 fo. shJf2

Voor C2 is experimenteel gevonden:

C2. == 0) 026

Deze formules gelden als de bemonsteringsfrekwentie f hoog iss
ten opzichte van de afsnijfrekwentie van het uitgangsfilter:
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Omdat de amplitudeverdeling van spraak bij hogere frekwenties afneemt

met 8 à 10 dB/oktaaf in plaats van 6 dB/oktaaf, kan men de dubbele

integratie reeds bij een lagere waarde dan f}= 3400 Hz laten beginnen.1 .

De bvantiseringsruis neemt dan af met een faktor f~fh.

De maximale signaal-ruisverhouding is dan:

(Yt ) C2 i. >IJ. H'T J. i 11.
5 N MAX = f•. I.. //'

Voor de spraakband die loopt van 300 Hz tot 3400 Hz dienen slechts

de frekwenties boven 300 Hz geIntegreerd te worden. In vele gevallen

wordt gekozen: f 1= 200 Hz. Dubbele integratie kan men laten beginnen

bij de frekwentie f2~ 1800 Hz.

Als de bemonsteringsfrekwentie f niet erg groot i~ ten opzichtes
van de afsnijfrekwentie f

h
• dan zijn bovenstaande formules niet

helemaal juist meer.

Onderzoekingen hebben aangetoond ( literatuur (8) ), dat de konstante

C2= 0,026 vervangen dien+' te worden door de faktor:
f

02= 0,02 + 0,1 Th
s

Deze korrektie is van minder belang bij hogere pulsfrekwenties, maar neemt

toe tot 6 dB bij een be~onsterin8sfrekwenti~ van 10 kHz. Voor een

systeem met f a= 800 Hz, f 2= 1800 Hz en f h= 3400 Hz is een benaderde

waarde van de signaal-ruisverhouding te vinden uit de volgende

eenvoudige relatie:

Bovenstaande formules gelden alleen als de deltamodulator

volledig is ujtgestuurd. Omdat de kwantiseringsruis nagenoeg onaf

hankelijk is van het signaalniveau, is de signaal-ruisverhouding

vrijwel evenredig met dit niveau. Bij een dalende amplitude is dus

de ruis relatief sterker. Indien men echter gebruik maakt van

compansie, dan kan men de maximale signaal-ruisverhouding over een

groot gebied handhaven.
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Indien geen gebruik wordt gemaakt van compansie neemt de kans

op oversturing van de modulator bij spraal( toe. Dit betekent, dat

de kwantiseringsruis clan overgaat in hellings-overstlll';.ngsruis. Deze

ruis is kwantitatief moeilijk te beschrijven ( zie literatuur (9) ).

Enig inzicht is te verkrijgen uit het ruisvermogen-diagram ( fig. 8 )

van een lineaire deltamodulator ( literatuur (10) ).

dubbele integratie:

f 1= 210 Hz

f 2= 12J5 Hz

f J= J5JO Hz

Cj EsiEO "TII ~

HELL1NSS-OVË~STUl{itJS~

S~S\r:.t

\
\

\
I

Ruisvermogen-diagram.

r:EBIED I' ,
-:) . \

L" \
INEAI~ ljEP.>IED \

\

--- ........ ... ... ... ,-2S" +- ~

-3!;

-IS

-10- :Lo-2.S
-ss '-------4------t-------iI---~---f---

-30

In dit diagram is uitgezet het ruisvermogen N tegen het ingangsni-

vea.u Vi met als pa.rameter de bemonsteringsfrekwentie ( 12,50 en 100 kHz ).

Er zijn drie gebieden te onderscheiden:

Gebied I: Lineaire gebiE~.

Hier is het uitgangssignaal VO lineair evenredig met het

ingangsniveau Vi, en de ~Qis is onafllankelijk van het in

gangsniveau Vi.

De signaal-ruisverhouding is dus lineair evenredig met Vi.

We hebben hier te maken met kwantiseringsruis.

Gebied XI: Overgangsgeb~~_.

Hier is de ruis èn het uitgangssignaal sterk afhankelijk

van het ingangsniveau, maar deze afhankelijkheid is niet

lineair.
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Gebied lIl: Hellil1gs-ove"'sturingsgebied.

Het ruisniveau van het uitgangssignaal is onafhankelijk

van het ingangssignaal. De signaal-ruisverhouding is

daarom ten opzichte van het uitgangssignaal konstant.

Het blijkt, daL in dit gebied het ruisniveau sterk af

hangt van de verhouding tussen bemonsterings- en ingangs

frelcrfcntie f~a.
Het kenmerk van hellings-oversturing is, dat er in het

bitpatroon groepjes van enen en nullen ontstaan ( fig. 9).

Het demoduleren van een sinus levert dan een driehoek

spanning op.

fig. 9. Patroon van een ov~rstuurde modulator.

__.... f

Het blijkt dat oversturingsvervorming de verstaanb&arheid van spraak

veel minder aantast dan kwantiseringsruis. Een verklaring hiervoor

is de volgende:

- Kwantiseringsruis kan worden beschreven als een " signaal ongekorreleerd r,
random type ruis. Het wordt gekarakteriseerd door het alterneren van

enen en nullen en is vrijwel onafhankelijk van de signaalamplitude.

-:Oversturingsruis kan worden beschreven als een " signaal gekorreleerde ft

vervorming, omdat zijn teken en grootte afhankelijk zijn van de

helling van het signaal.

Dit fysisch verschil kan met het oor onderscheiden worden. Kwantiserings

ruis is door een luisteraar altijd expliciet hoorbaar als een

toegevoegde achtergrond ruis. Oversturingsrttis daarentegen bestaat

alleen in relatie tot een origineel signaal dat de luisteraar niet
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bekend is.

Voor systemen met zeer lage bemonsteringsfrebventie zal men er

daarom voor zorgen, dat het systeem werkt in de toestand waarin

hellings-oversturing optreedt ( gebied 111). Dit komt de verstaan

baarheid zeer ten goede. Voor het twee-kanaalsó m-,..;ysteem, waarbij

de bemonsteringsfrekwentie lager is dan ia kHz, is dit dus zeker

nodig.
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1.3.3. ~'Onbelast-kan9.al"ruis ( idle noise ).

Indien aan de deltamodulator het ingangssignaal nul wordt toe

gevoerd, dan noemt men het circuit onbelast (Eng.: idle ).

In het ideale geval zou het beslissingsniveau van de deltamodulator

precies gecentreerd liggen rond het midden van de staphoogte. Het

drempelniveau van de modulator is dan gelijk aan de helft van de

staphoogte ( zie fig. jOa ). Deze golfvorm heeft een herhalingsfre

bventie van f~~ en is daardoor niet hoorbaar in de spraakband. .

In normale gevallen zal er echter een kleine offsetspanning aanwezig

zijn in de modulator vanwege drift. Dit heeft tot gevolg, dat het

beslissingsniveau nu naar beneden of naar boven verschoven ligt.

Het drempelniveau is dan aanmerkelijk lager ( zie fig. 10b ).

Het is ook mogelijk dat de offsetspanning grèter is dan de halve

staphoogte. Deze situatie is weergegeven in fig.10c.

fig. 10. "Onbelast-kanaal"ruis.

a. besliSSingSniVeau~bn r\ f\. r\ 1\

staphoogte ~.VV ~ V 'CJV

b. drempelniveau ~-VVV\:F\Of"c1

c. offsetspanning groter

dan de helft van de

staphoogte

,

Dit fenomeen zou men de "onbelast-kanaal"ruis kunnen noemen en

is goed hoorbaar in do spraakband voorzover de laagfrelnvente komponent

van deze ruis hierbinnen valt. Bij compa:lded deltamodulatie kunnen de

bvarrtiseringstrapp~nvan het onbelast-kanaal zeer klein zijn • Een

kleine drift in de deltamodulator veroorzaakt dan een gro~e verandering

in het bitpatroon, omdat een groot aantal kwantiseringstrappen nodig

zijn om de drift te compenseren.

De drift-stabiliteit is belangrijk te verbeteren door een extra

terugkoppellus aan het deltamodulatorcircuit toe te voegen, waarvan de

werking onafhankelijk is van de staphoogte.
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De '~onbelast-kanaal"ruts is ook te verbeteren door aan de inte

gratoruitgang van de modulator wit~e ~lis toe te voegen. Hierdoor

krijgt de "onbelast-kanaal"ruis een random spektrwTI, hetgeen minder

hinderlijk is voor het menselijk oor.
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lIet DCmT-s:TBteem.- - - .'...., .~

Zoals reeds vermeld,wordt bij DCDM de kwantiseringseenheid

gevarieerd door een pilootsignaal dat wordt afgeleid uit het

bitpatroon op digitale wijze. Vandaar de naam" iigitally ~ontrolled

ielta !!!,odulation". Op deze wijze is het mogelijk de hoogte van de

bvantiseringsstap te veranderen afhankelijk van de modulatiediepte

van de modulator, zodanig dat de modulatiediepte nagenoeg konstant

wordt gehouden over een groot dynamisch gebied van het ingangssignaal.

De modulatiediepte wordt bepaald door de helling van bet ingangs

signaal. Het ttonbelas'li kanaal lt uitgangssi.gnaal van de modulator

geeft het binaire patroon 01010101•••• Een grote modulàtiediepte

correspondeert met opeenvolgingen van grote groepjes enen en

nullen in het bitpatroon. Een schakeling die de mate van modulatie

diepte aangeeft is de modulatie-niveau analysator (1ffiA). Dit is

een drempelschakeling die de groepjes van enen of nullen in de

bitstroom detekteert. Zie bijvoorbeeld literatuur ( 11) , ( 12 ) of

( 13 ).

De schakeling gaat na of het modulatieniveau 3/5 wordt

overschreden. Dit is het geval als achtereenvolgens vier of meer

pulsen van dezelfde polariteit in het pulspatroon voorkomen. Het

principeschema van de schakeling is weergegeven in fig. 11.

KLol<

fig. 11. 4-bit detektor"
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Indien de uitgangen van de vier ~{-flip-flops allemaal de

waarde 1 ~f allemaal de waarde 0 hebben, dan is het uitgangssignaal

V1 een 1. Zo gauw als di.t schuifregister een bit inklokt van een

andere waarde, zal de uitgang V1 = 0 worden. Voor het verkrijgen

van het pilootsignaal,kan V
1

worden toegevoerd aan een integrerend

netwerk. Echter, de tijd gedurende welke de modulatie-niveau

analysator aangeeft dat het modulatie-niveau 3/5 wordt overschreden,

is met V1 steeds drie bitperiodes korter dan de desbetreffende

pul6reeks y. Deze drie bits gaan bijvoorbeeld verloren voor het

bepalen van het modulatie-niveau, telkens als de afgeleide van het

signaal van teken verandert. Dus bij hoge signaalfrekwenties, waar

geen grote reeksen van enen en nullen voorkomen, is dit nadelig voo~

het vaststellen van het modulatie-niveau. Om dit bezwaar te onder

vangen, wordt daarom vaak nog een 3-bits schuifregister aan de

analysator toegevoegd, die de 1-stand daarna nog drie bitperiodes

vasthoudt. Het uitgangssignaal V2 is een nauwkeurige graadmeter van

het modulatie-niveau tot signaalfrekwenties f waarvoor geldt:a
f ~ fis. Indien men wil overgaan tot nog lagere bemonsteringsa" s
fremventies f dan is het beter, de modulatie-niveau analysator

s
op het lagere modulatie-niveau i te laten detekteren. Zie litera-

tuur ( 13 ). Hierbij worden dan reeksen van drie gelijke bits in

plaats van vier gedetekteerd. De principeschakeling hiervan is

weergegeven in fig. 12.

KLeK

V2.

fig. 12. 3-bit detektor
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Het opwekken van de piloot wordt verla'egeu 5 door de spanning V
2

(of eventueel V
1

) toe te voeren aan een dubbel integrerend RO-netwerk

met een tijdIconstante van ongeveer 3 msec. In feite kan men hier niet

spreken van "syllabic companding" (zie pag. 10), omdat deze laatste een

tijdkonstante van 30 msec heeft. Onderzoekingen hebben echter uit

gewezen dat een snellere reaktietijd de kwaliteit van de overgebrachte

spraaksignalen verbetert (literatuur 8). De piloot Vp heeft een
I . -

bandbreedte van f c = ~ ~ So ~·h..
Vanwege deze smalle bandbreedte zulleIl in de transmissieweg gemaakte

fouten maar weinig verschil teweegbrengen tussen de piloot in de

zender en in de ontvanger. Wil het modulatie-niveau in de ontvanger

namelijk verschillen, dan moeten op de transmissleweg vele bits

geInverteerd worden. Men kan berekenen dat een foutenkans van 10-2

op de transmissieweg, een verandering van minder dan 1 %in de

piloot spanning veroorzaakt (literatuur 4). Dit is een groot voordeel

van "geregelde compansie" boven "momentele compansie".

T~JtMet.

R R·V2.
o--It!...,_J-,......--L.--I-~----i..--i

fig. 13 staphoogteregeling.

De piloot Vp stuurt amplitudemodulatoren A.M. die in de

zender en ontvanger de staphoogte q regelen, tussen een minimale

waarde ~ Clm en een maximale waarde qm • :ts het ingangssignaal zeer

klein, dan bereikt het modulatie-niveau bij geen enkele bemonstering

de waarde 3/5. Dientengevolge zou q nul worden, waardoor de

beslissingsschakelaar geen juiste beslissingen meer kan nemen.

Om dit te voorkomen, wordt aan de amplitudemodulatoren, behalve

de piloot V ,nog een kleine konstante spanning b V toegevoerd.
p p

Deze "bias" bepaalt dus de kleinste waarde van de stapNoogte q.

In het te beschrijven DODM-systeem is Ó =0,01. De pilootspanning Vp
kan h~ermee over een bereik van 40 dB (100 x) gevarieerd worden

en wel van 40 mV tot 4 Volt.
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2.2. Het DCDM-circu:i.t.----------------

Het verschil tussen een lineaire deltamodulator en het

DCDM-systeem is, dat er naast de gebruikelijke terugkoppellus"

nog twee lussen meer aanwezig zijn. Deze drie regellussen zijn:

Lus 1: De stàndaard regellus van de deltamodulator met een tijd

konstante van minder dan 1/2rrf ~ 0,8 msec. De lus bestaat

uit de verschilversterker V.vJ en het dubbele integratie

netwerk Int.1. Het blokschema van het DCDr.i-circuit is

weergegeven in fig. 14, pag. 26.

Lus 2: Deze lus zorgt voor de compansiewerking en heeft een tijd

konstante van meer dan 1/2ITf ~ 3 msec. Zij wordt gevormd

door de modulatie-ni7eau analYsator MNA, het integrerende

netwerk Int. 2 en de pulsamplitude-modulatoren PAM.

Lus 3: Deze lus is nodig voor driftkompensatie (pag.20) en mag de

werking van Lus 1 en Lus 2 niet betnvloeden. De tijdkonstante

is daarom erg groot en wel meer dan 500 msec. Zij bestaat

uit twee integrerende lussen Int.3.

De reden voor de derde lus is de volgende. Bij een grote graad

van kompressie zijn de ~vantiseringsstappen zo klein,dat de stabili

serende werking van Lus 1 voor drift vrijwel afwezig is. Het gevolg

hiervan zal zijn, dat er dan een grote "onbelast-kanaal"ruis optreedt.

Lus 3 zorgt er voor dat de deltamodulator onafhankelijk van de

kwantiseringsstapgrootte stabiel kan werken.

De DCDM- demodulator bestaat essentieel uit dezelfde elementen

als de modulator. De beslissingsschakelaar B.S. regenereert de

inkomende bitstroom,zodat pulsen gevormd worden die identiek zijn

met die van de beslissingsschakelaar in de modulator. Deze worden

toegevoerd aan de modulatie-niveau analysator tlliA. De integrator

Int.2 is dezelfde als in de modulator en bouwt een identiek piloot

signaal op. Deze piloot varieert ook op dezelfde wijze de kv{untiserlilgs

stapgrootte in de pulsamplitude-modulatoren PAM. Het digitale

uitgangssignaal van V.V.3 wordt gedemoduleerd door eenzelfde

integrerend netwerk Int.1 en dit signaal x' is, behoudens ~vantiserings

vervorming. gelijk aan het ingangssignaal x in de modulator. Het

blokschema van deze schakeling is weergegeven in fig. 15 op pag. 26.
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I NT. 3

~----'---LJ----'

~ INT. J

y

M. N. A.

V.V.3

B.s.

INT.1

E.

V.V.2.

KLOK

'I.V. 1

fig. 14 DCDM-modulator; in deze figuur is de biasspanning 6 Vp
van fig. 13 niet opgenomen.

KLOK

E B.S.

V.V.1 M. N,A.

I NT. 2.
t---tl Xl

V.V.3

fig. 15 DCDM-demodulator
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Een essentieel verschil tussen de DCTIM-modulator en -demodulator

is, dat men in de modulator te maken heeft met te~lgkoppeling

(feedback control) in tegenstelling met vooruit-regeling (fo~vard

control) in de demodulator. Dit houdt in, dat de demodulator niet

instabiel kan worden, bijvoorbeeld ten gevolge van drift. Lus 3,

die nodig was in de modulator, kan hierdoor weggelaten worden.

De kombinatie van terugkoppeling en vooruitregeling, in de

modulator respektievelijk in de demodulator, heeft ook het voordeel

dat de optredende vertraging in het regelcicuit blliA en Int.2

gekompenseerd wordt. Eventueel doorschieten van het modulatie-niveau

door de vertraging van de kompressie inde modulator, wordt vrijwel

gekompenseerd door de vertraging in expansie bij de demodulator.

Hierdoor wordt een goede responsiekarakteristiek verkregen ( zie

literatuur (12) ).

De detailschema's van de DCDM- modulator en -demodulator zijn

weergegeven in fig. 16 respektievelijk in fig. 17. D: hierna volgende

schemabeschrijvingen zij~ overgenomen uËliteratuur l14).

2.2.1. De DCDM-modulator.

De voedingsspanning van 6 Volt, wordt voor het digitale

gedeelte afgevlakt door L1 ' C1 en C2 en veor het overige gedeelte

door L2 ' C
3

en C
4

• Het deltamodulator IC bestaat hoofdzakelijk

uit de beslissingsschakelaar BS, de drie verschilversterkers V.V.1,

V.V.Z en V.V.3 en twee pulsamplitude-modulatoren PAM (zie fig. 14).

De beschrijving van dit IC is te vinden in 2.3. De digitale uitgangen

7 en 8, die de digitale informatie y en y van het audiosignaal bevatten,

worden door middel van T
3

en T
4

ge!nverteerd en toegevoerd aan de

modulatie-niveau analysator (1U~A) bestaande uit B1 tiro B3 • ( B1 en

B
2

zijn flip-fl.ops, B
3

is een NAND-poort). De uitgar~ van deze MNA

wordt ge!nverteerd door T
1

en met behulp van T2 toegevoerd aan het

integrerende netwerk Int.2 dat bestaat uit R6 , C
5

' ~ en C6" De

DC inhoud is een maat voor de piloot. T
S

met R24 zorgen voor een

snel inkomen van de piloot. Deze piloot wordt aangesloten op punt 5
van B

4
, en wordt daar inwendig toegevoerd aan de amplitude-modula

toren die voor de kompressie zorgen. De digitale signalen van

T
3

en T
4

worden afgevlakt door de netwerken Int.3, die bestaan uit

R
16

met C
7

en R
15

met CS. De uitgangsspanningen hiervan worden

gebruikt om de modulator stabiel te houden (tegengaan van DC drift).

De integrator Int.1 bestaat uit Cg' R19 , R20 en C10• Het digitale

uitgangssignaal is aanwezig op punt 12 v~n B1•
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2.2.2 De DCDI~-democlulator_

Hiervoor geldt dezelfde beschrijving als voor de DCDM-modulàtor

alleen is hier de Lus 3 niet aanwezig. He"t IHF. uitgangssignaal

wordt nog gefilterd door lliiddel van R25 en C12 - Het digitale

ingangssignaal wordt aangesloten op punt 12 van B
4

•
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2.3. Het deltamodulBtor IC.

Het inwendige circuit van dit IC is weergegeven in fig. 18.

De schemabeschrijving is overgenomen uit lteratuur ( 14 ).

De beslissingsschakelaar neemt de beslissing of er een 1 of

een 0 uitgezonden moet worden. Dit digitale signaal wordt aangesloten

op de modulatie-niveau analysator, de twee amplitudemodulatoren en op

de integratienetwerken Int.3 (zie fig. 14). De verschilversterker V.V.3

balanceert het pilootsignaal dat opgewekt wordt door middel van de

modulatie-niveau analysator. Verschilversterker V.V.2 geeft het verschil

(signaal ~ ) tussen het analoge ingangssignaal en het benaderingssignaal

van het dubbel-integratie netwerk Int.1. Verschilversterker V.V.1

balanceert de gelijkspanningskomponent van de netwerken Int.), en

brengt tevens llet ingangssignaal op het juiste gelijkspdnningsniveau.

De beslissingsschakelaar is een getriggerde flip-flop (T25 en

T26 ) die getriggerd wordt door de klokpulsen, die bij de modulator

aangesloten worden op punt 9, en bij de demodulator op punt 6.

Verschilversterker V.V.? bestaat uit T
17

en T18 met stroombron T19
en twee emittervolgers T

15
en T16 • Verschilversterker V.V.1 bestaat

uit T10 en T11 met T14 als stroombron. De twee a~~litudemodulatoren

bestaan uit respektievelijk T1 , T2 , T
4

en T~, en T)! T7 en T6•

Het zijn teruggekoppeld~ versterkers die aan-en uitgeschakeld worden

door middel van de signalen op de transistoren T
4

en T
7

• De uitgangs

spanningen van de amplitudemodulatoren worclen aangesloten op verschil

versterker V.V.3 bestaande uit T8 , T
9

en T12 , en daarna op integratie

netwerk Int.1. Wordt het deJ.tamodulator IC gebruikt voor de demodulator,

dan wordt het digitale ingangssignaal aangesloten op punt 12 terwijl op

punt 11 een gelijkspanning staat die gelijk moet zijn aan de halve

topspanning van de digitale pulsen op punt 12.
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Hoofdstuk 3.

I ;'

.1.\ 1'1 ' i.

Mod~l.yan het B.SÈrg.t}s.j;e_t~.e:JmnaalflDq1!..M-syste~m..

3.1. !!~~~~~~ (zie literatuur (15».

Bij del'~amodulatie van spraaksignalen met een lage bemonsterings

frekwentie (20 kHZ) is een hoge graad van compansie nodig om de

kwantiseriu8sruis voor kleine signalen voldoende laag te houden.

Bij z6ár lage bemonsteringsfrebventies (10 kHz) is het aantal

monsters tussen twee nuldoorgangen van het spraaksignaal echter te

laag om een groot compansiebereik te verkrijgen. Het· lliodulatie-niveau

van het bitpatroon is dan niet meer te detekteren in de modulatie

niveau analysator. H~.erdoor kan er geen piloot afgeleid worden uit

het bitpatroon. De voor de hand liggende oplossing is, ~m het piloot

signaal af te leiden uit het analoge ingangssignaal zoals bij

Continue Deltamodulatie ( zie literatuur (8) ). Bij een lage puls

frekwentie kan het digitale signaal echter niet, vanwege de zojuist

vermelde reden, eveneens het pilootsignaal overdragen. Hierdoor is een

apart transmissiekanaal nodig, om de informatie van de compansiegraad

over te dragen naar de ontvanger. Het principeschèma ziet er dan als

volgt uit.

L
F t F, tF, F

,1=
~E~ESElPE

SP l1AAI(KANJlAt..
I~EREga{)E.... ... /"'I..J ~

Oe .~I"J
MciDI.\LA1OK I D~-

N
rIJ t \"1oDl.iLATIi~

rIJ

t ~

Zr:NOË~
ONï VAN 5fl1".

\·U:.LLI N Ss_ DMHlAlLE'lIIoE ()i"lHl.4.tLENDi KANAAl..
-t-- .. ...

oêT Ej("'v I~

[

fig. 19 Twee informatiekanalen.
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QEJE~E~~!2~: Zoals reeds vermeld (pag~18) is het,bij zeer lage bemonsterings

frebventies,gunstlg voor de verstaanbnarheid,als het systeem dicht bij

de oversturingstoestand kan werken. Uit onderstaande grafiek (fig. 20)

blijkt dat de signaal-ruisverhouding dan aanmerkelijk gunstiger is.

Zie hiervoor literatuur (10).

I
I

I ; I I
• • , I

- - - - -1- -~- - - - ;- - - - - - '";'" - - - - - j- - ~-

: I
• I
I

I
I..
I

10 1--+- ---
I

20 I

(SJ;L<i !;--.~:a---,-----:7't' I

IS" - - ~ - - - - -:- - - - - I - - - - r - - - - -:- --
I I & C

I I

I I

b: : :__. -' , .J __

: I

I ;

IS"

ingangsniveau's voor

/08Os 1'2. /'1---...,l>
~H2

Signaal-ruisverhouding bij verschillende

een lineaire deltamodulator.

fig. 20

Figuur 20 laat de signaal-ruisverhouding van een deltamodulatic

systeem zien als funktie van de bemonsteringsfrekwentie voor twee

ingang::miveau' s van het signaal. Het ingangssignaal is een 800 Hz sinusgolf,

die licht FM-gemoduleerd is met ruis, die een bandbreedte van 50 Hz heeft.

Dit is een algemeen gebruikt signaal voor het testen van spraaksystemen.

Kromme a geeft de situatie aan als er oversturingsruis optreedt;

kromme b geeft hetzelfde aan voor een 3 dB lager ingangsniveau. Uit de

grafiek is te zien, dat beneden 12 kHz bemonsteringsfrekwentie, oversturings

ruis gunstiger is dan kwantiseringsruis.

Omdat de bemonateringsfrekwentie zo laag is, is er altijd wel

een toestand te bereiken waar oversturing optreedt. Aangezien verder,

door het omhullende kanaal gebruik wordt gemaakt van vooruit-regeling

in de zender, is het mogelijk de modulator zodanig af te stellen dat

het systeem dicht bij de oversturingstoestand werkt, over een gz-oot

dynamisch bereik van het ingangssignaal.

Zoals reeds in figuur 19 te zien :Ls, kan als piloot de hellings-ornhullendo

van het spraaksignaal dienen met een bandbreedte van nul tot ongeveer

50 Hz. Deze kan worden verkregen door middel van differentiatie en dubbcl
fasige gelijk-
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richting van het Bpraaksignaal en da,arna afvlakking met een 50 Hz

laagdoorlaatfilter. Echter het nadeel hiervan is een hinderlijke rimpel.

Het is ook mogelijk de omhullende af te leiden uit een apart

DCDM-systeem. Het pilootsignaal uit de modulatie-niveau analysator

(in weze 6ók de 50 Hz omhullende), is direkt bruikbaar ~oor het sturen

van de puls-amplitudemodulatoren in de zender en ontvanger (fig. 21).

Uiteraard moet dan dit DCDM-systeem werken op een hoge bemonsterings-

KLa

frebventie f 2 om een grote dynamiek in de piloot te verkrijgen.

Deze frekNentie hoeft niet afhankelijk te zijn van de pulsfrekwentio

waarop het spraakkanaal werkt.
) 1(L01( (

u

F
, F,

, F\ f
.F.

~E'~l:5Èt...OE
Sp ft f\.All.(f\NA{lo1.

ÇERr:t;HD~
L

~ 0- t Df"- ~ rY/:
~~ .

(",eov: LATOQ
. r'-/

f'"'I-/ MGIJiALrtTC~ /"1/ lAi
--,..-

l( LOl<

Ft -ZËNDE~ I cNTVAN~FI?

DCDM- t oHHlALLEN~""'E. KANAAl.

l..t- - •-
S~S.Tf~I"\

fig. 21 DCDM-systeem als omhullende detektor.

De in het DCDM-systeem opgewekte pilootsignaal h~eft ook een

bandbreedte van 50 Hz. Hd is logisch dat dit signaal. op digitale

wijze naar de ontvanger gestuurd dient te worden. Hiervoor kan men

een lineaire deltamodulator gebruiken met een bemonsteringsfreky:entie

f 3 van ongeve8r 1 kHz. Aangezien zowel het spraakkanaal als het

omhullende kanaal uitgevoerd is met deltamodulatoren, wordt dit

systeem twee-kanaals deltamodulatie genoemd. Het gebruiken van een

lineaire deltamodulator voor het omhullende kanaal is gedaan voor

de eenvoud. Dit heeft echter zijn nadelen. In de eerste plaats is de

gedemoduleerde omhullende te zeer afhankelijk van eerder uitgezonden

bits. Er wordt nl. nooit aangegeven hoe groot het pilootsignaal

werkelijk is, alleen wordt het verschil met vorige waarden steeds

uitgezonden. Een tweede nadeel is, dat voor kleine pilootsignalen

de relatieve waarde van de k"'mntiseringsruis voor de. gedemodulecrde

omhullende erg groot wordt. Beide nadelen zouden opgeheven zijn bij

het gebruik van PCM met piecewise linoar coding.
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Het blokschema van het twee-k~naals deltamodulatie systeem is

weergegeven in fig 22

F

Het belangrijkste doel van twee-kanaals deltamodulatie is de

pulsfrebventies, voor het digitaal overzenden van ve~staanbare spraak,

zoveel mogelijk te reduceren. Een manier om daaraan tegemoet te komen,

is de bandbreedte van de spraak zoveel mogelijk te beperken. De ingangs

en uitgangsfilters Flleb0en daarom een bandbreedte van 300-2700 Hz

in plaats van de gebruikelijke 300-3400 Hz. Om een goede gelijkloop

te verkrijgen van de compansiewerking in zender en ontvanger, wordt

de piloot die toegevoerd wordt aan despraa~odulator~inde zender,

gedemoduleerd uit het te verzenden bitpatroon. Hierdoor is de

kwantiseringsruis van de piloot in zender en ontvanger, onder

normale omstandigheden~exaktgelijk. Dit betekent dat deze ruis

koherent is en de nadeli0 e uitwerking ervan geëlimineerd wordt.

is: v +ÄV
p P

de kwantiseringsruis voorsteit.waarbij Á V.
-- - , -p

Een kompressie aktie in de zender ten gevolge van de bvantiserings-

stel de gedemoduleerde pilootspanning

~lis ~V ,geeft echter een expansieve aktie in de ontvanger.
p

Door deze tegengestelde akties'wordt het totale effekt van de

kwantiseringsruis opgeheven.

In wezen is d.e werking van de omhullende detektor niet aan kritische

eisen onderhevi.g. In concreto, de werking ervan zou bijvoorbeeld best

in meer-Jere of mindere mate afhankelijk mogen zijn van de ingangsfrelcwentie

of zo,elfs het ingangsniveau. Dat gedeelte namelijk, dat in de zender door het

ombullende kanaal van de spraakmodulator wordt afgetrokken, wordt er in de

ontvanger toch weer in gelijke mate bij opgeteld. Dit steunt dus weer op

het principe van~een bepaalde compressie in de zender geeft dezelfde expansie

in de ontvan~cr.
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Het detailblokschema van het totale systeem is weergegeven in

fig. 23. Voor het uitsturen van het DCDM- circuit, ter verkrijging

van de omhullende, dient de potentiometer P. Hiermee kan het

toegevoerde spraaksignaal zodanig ingesteld worden, dat het totale

systeem vlak bij overstuLLng werkt.

Als bemonsteringsfrebventies zijn gekozen:

f' 1 (pulsfrek\ventie spraakkal1aal) = 6666 Hz.

f 2 (pulsfrek\ventie omhullende kanaal) = 666 Hz.

f 3 (pulsfrek\ventie ollLl1u.llende detektor)= 40 kHz.

Deze keuze geeft de mogelijkheid om op vrij eenvoudige wijze de

twee kanalen over een lijn te zenden met T.D.M. Door ook synchronisatie

bits toe te voegen met een herhalingsfreb.entie van 666 Hz krijgt men

een frame dat woorden bevat van 12 bits: 10 bits voor de spraak,

1 bit voor de o~hullende en 1 bit voor de synchronisatie.
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Het spraakkanao.l bestaat uit de spraakmodulator i:l de 7.ender

(fig. 24), en de -demodulator in de ontvanger,(fig. 25). Aangezien

de piloot in een apart DCDM-systeem (omhullende detektor) wordt

opgewekt, bevatten de zender en ontvanger geen modulatie-niveau

analysatoren (JVINA) met afvlakfilters (Int.2), zoals in fig. 14.

In het optelcircuit zijn de 1~N-transistorenT
3

en ~4 (fig. 16)

vervangen door PNP's. Hierdoor is dit circuit minder afhankelijk

van de voedingsspanning, waardoor een nog betere stabilisatie

tegen drift wordt verkregen. Eventuele verschillen in de karak

teristieken van beide transistoren kw.men met potentiometer 1'2

nog uitgebalanceerd worden. Potentiometer P1 dient voor het af

regelen van de uitsturing van de omhullende detektor (zie potentio

meter P in fig.23).

C1 ~330 ru'
C2 = 30 nF

=2000..n (inwendig)

=220011..

=1800.tL

Door het ontbreken van een ontvang-synchronisatie inrichting

in de ontvanger, is de klok enkele nanoseconden vertraagd met een

RC-netwe11 kj e.

Het integratienetwerk Int.1 voor de de~odulatie van de bitstroom

is als volgt gedimensioneerd (fig. 24).

R1
R

2
R

3

Tig. 24 ~Jbbel integratie netwerk.

De afsnijfrekwenties van het netwerk zijn: f = 220 Hz1
f 2 = 1450 Hz

f
3 = 2950 Hz
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volgende integratienetwerk( fig. 26 )

Rl =2000Jt(inwendig) 01 :::6,8.# F

R2 =2200 ft. 02 =1,5~ F

R
3

:: 820..n.

Dit kanaal wordt gevormd door:

1") De omhullende detektor die de piloot opwekt en bestaat uit een

DCDM-systeem (pag. 35 ).
2) De omhullende modulator in de zender die het pilootsignaal door

middel van lineaire deltamodulatie omzet in een digitaal signaal.

3) De omhullende démodulator in zender én ontvanger die de piloot

weer rekonstrueren uit het digitale signaal.

Ad 1) zie pagina 27.

Ad 2) Aangezien geen gebruik wordt gemaakt van compressie bij het

moduleren is er geen lus 3 ( zie fig. 14 ) nodig v?or het stabiliseren

tegen drift. De modulator i~ zodanig ingesteld, dat er geen kans bestaat

op oversturing. Als de piloot minimaal is (:: 40 mV ) dan geeft de

modulator een patroon van achtereenvolgens drie maal 1 en een maal 0

( 11101110••• ). Bij de waximale piloot ( = 4 V) is het patroon drie

maal Oen een maal 1 (00010001 ••• ). Het "onbelast-kanaal" patroon

( 01010101 ••• ) ligt in het midden bij 2 Volt. Voor langzame verande

ringen van de piloot dordt het modulatieniveau ~ , waar weinig over

schreden. Hierdoor heeft de modulator voor snelle veranderingen dan ge

noeg ruimte om niet in oversturing te raken. Voor het instellen van de

modulator in dit gebied is het nodig cm de piloot door' middel van een

operationele vprsterker op een ander gelijkspamlingsniveau te brengen.

Het schema is weergegeven in fig. 27.

Ad 3) : De demodulatoren bevatten het

fig. 26 Dubbel integratie netwerk.

De afsnijfrebventies hiervan zijn f 1 = 9 Hz

f
2

:::l 50 Hz

f 3 = 130 Hz

De uitgangsspanningen van de integratienetwerken worden d.oor middel van

operationele versterkers versterkt en tegelijkertijd teruggebracht tot

het juiste pilootspanningsgebied van 40 mV tot 4 V. Met behulp van de
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potentiometers P3 en P4 kUlDlen de gedemoàuleerde pilootsignalen in

de zender en ontvanger precies gelijk aan elkaar afgeregeld worden.

Om de kvmntiseringsruis buiten de frekwentieballd van de piloot uit

te filteren, wordt het signaal toegevoerd aan een dubbel RC- netwerk

met een tijdkonstante van 2,7 msec.

Aangezien ook hier geen inrichting is voor de ontvang-synchronisatie

dient de klok enkele nanosekonden vertraagd te worden in de ontvanger.

Dit omhullende kanaal geeft een storing vall 666 Hz op de voeding

die aanleiding geeft tot een hoorbare fluittoon in het uitgangs

signaal. Het is daarom noodzakelijk de voedingsspanningen goed te

ontkoppelen om dit effekt te reduceren. Het schema van de omhullende

demodulator in de oLtvanger is weergegeven in fig. 28. De o~lullende

demodulator van de zender is samen met de modulator weergegeven in

fig. 27.
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De praktische ~~nier voor de transmissie van de twee kanalen

is door ze over één lijn te versturen met lt Time Division Multiplexing".

Hier wordt een maniel' beochreven waarop dit mogelijk is ..

Een andere reden waarom een ~.D.Me cil~cuit gebouwd is, is dat het

systeem dan getest kan worden op de gevoeligheicl voo~ fouten in de

transmissieweg. Er is uitgegaan van de veronderstelling dat het in de

praktijk altijd mogelijk moet zijn om uit de clatastroom in de ontvanger

de klokken te regenereren. De werlG7ijze waarop is bekend en geeft

geen nieuw aspekt aan het probleem wat hier aan de orde is.

Om deze reden zijn de benodigde klokken in de o~tvanger toegevoerd

vanuit de zender. Ook de s~lchronisatietechniek voor het scheiden van

beide kanalen in de ontvanger is bekend. Om dezelfde reden wordt

daarom naar de ontvanger een aparte synchronisatiepuls gezonden.

3.3.1. Delers.

Het schema van de mtlltiplexer is weergegeven in fig. 29.
De schakeling bevat tevens de delers voor lIet opwekken van de diverse

klokken. De volgende klokfrekwenties zijn nodig:

1'1 = 6666 Hz voor de spraakmodulator en -demodulator.

f Z = 40 kHz voor het DCDM-systeem dat de omhullende detekteert.

f
3

= 666 Hz voor de o~hullende modulator en -demodulatoren.

f 4 = 8000 Hz voor de fl·ekwentie waal~ee de twee kanalen over één lijn

gestuurd worden.

Gewenst is, dat alle kLokken een duty cycle hebben van 5'0%. Dit is

eenvoudig door het toepassen van extra delers. Door uit te gaan van

een pulsgenerator P.G., die ingesteld is op 80 ICHz, ku!Ulen met twee

tiendeIers (7490) en een twaalfdeIer ( 7492) de bovenstaande klok

frekwenties gerealiseerd worden. Voor het multipIexen van de twee

datastromen ie het nodig, dat de fase tussen de klokken f 1, f
3

en f 4
eenduidig vastligt. Om deze reden moeten de klokken onderling

gesynchroniseerd worden. Dit gebeurt met een NOR-poort en een One-Shot,

die met een pulsbreedte van 1'/Asec, de tiendeIer en de twaalfdeIer

reset naar de nulstand, als de tweede tiendeIer in de stand 0000 staat.
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De multiplexer bestaat hoofdzakelijk uit twee schuifregistersc

Het eerste 10-bits register schuift met een frelalentie van 6666 Hz

de spraakdata in. en biedt ze parallel aan aan het tweede schuif

register. Dit tweede register van 12 bits, werkt met een frelrwcntie

van 8000 Hz, klokt parallel de spraakdata-bits, de omhullende d.ata

bits en de synchronisatie-bits in en schuift ze dan in serie uit.

Hierdoor wordt eel1 T.D.M. frame gevormd dat woorden bevat van 12 bits:

10 bits spraaksignaal-data met 6666 Hz

1 bit orrhullende signaal-data met 666 Hz

1 bit synchronisatie met 666 Hz.

Tesamen geeft dit 12-bits woorden met een frekwentie van 8000Hz.

Het laden van het tweede schuifregister moet gebeuren met een

frekwentie van 666 Hz. Bij deze snelheid schuj.ven juist 10 bits in

register 1 en 12 bits uit register 2. Eerst dient echter register 2

met een CLEAR-puls schoongeveegd te worden. Direkt daarna kan geladen

worden met een parallel LOAD-puls. Beide akties dienen te geschieden

gedurende de tijd dat de registers in rust zijn, dus als de klokken

laag zijn. Voor de CLEAR-puls is het mogelijk de puls te gebruiken

die ook de klokken onderling synchroniseert. Deze puls dient dan ook

als syz1chronisatiepuls in de demultiplexer. De parallel LOAD-puls

wordt gerealiseerd door met de CLEAR-puls een tweede One-Shot te

sturen, die ook een puJs afgeeft met een breedte van ~(sec.

Voor een eventuelb demultiplexer die de synchronisatie uit

de binnenkomende datastroom haalt. bestaan de syncr.ronisatie-bits

achtereenvolgens afwisselend uit een 1 en een 0 (101010••• ).

Dit is verkregen door de 666 Hz klok deor twee te delen.

Het schema hiervan is weergegeven in fig. 30. De demultiplexer

bestaat ook uit een 12-bits en een 10-bits schuifregister. Het eerste

register is een serie-parallel omzetter van de inkomende datastroom.

Het tweede register schuift de parallel aangeboden spraakdata-bits

weer in serie uit. Voor de parallel-serie omzetting van de omhullende

data-hits is ook een flip-flop nodig met een parallel LOADingang.

Het laden van het tweede register gebeurt op hetzelfde moment

waarop register 2 in de multiplexer geladen wordt. De te verITerken
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bits zijn alleen een woordlengte-periode later. De synchronisatie

in de demultiplexer gebeurd, zoals reeds vermeld, met de CLEAR-puls

van de multiplexer. Deze puls veegt vóór het laden weer het tweede

register schoon. Het laden zelf gebeurt met een parallel LOAD-puls,

die wordt verkregen door de CIJEAR··puls weer een One-Sh0t te laten

sturen.

Het is mogelijk dat de data enige klokpulsen vertraagd worden,

bijvoorbeeld voor het moedwillig introduceren van fouten in het

kanaal. Om deze reden moet de datastroom een gehele woordlengte

periode vertraagd worden, anders gaat de synchronisatie met de

CLEAR-puls fout. In multiplexer en demultiplexer is daarom een 6-bits

schuifregister geplaatst. Door het uitschakelen van erurele D-flip-flops

is het mogelijk de datastroom een willekeurig aantal kInkpulsen te

vertragen.
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Hoofdstuk 4.

Het is interessant na te gaan wat de kodering van het piloot

signaal (in een digitaal signaal), voor invloed heeft op de spraak

kwaliteit. Vooral bij kleine waarden van het pilootsignaal kan de

kvlantiseringsruis van het gedekodeerde pilootsignaal , van nadelige

invloed zijn en wel om twee redenen.

A) De kwantiseringsruis kan zo groot zijn dat het gedekodeerde

pilootsignaal negatief wordt. In dit geval kan de spraakmodulator

geen beslissingen meer nemen omdat het benaderingssignaal k

(zie figuur 1) dan niet meer aanwezig is.

B) Het is ook mogelijk dat er een kleine afwijking bestaat tussen

de gedekodeerde piloot in zender en ontvanger. Hierdoor wordt

het zichzelf kompenserende effekt van de kwant iseringsruis,

(kompressie in de zender geeft een expansie in ~e ontvanger,

zie pag. 36) teniet gedaan. Vooral bij kleine ~llootsignalen

heeft dit een relatief grote invloed.

In wez~is dus de kwantiseringsruis bij het laagste pilootsignaal

niveau van 40 mV het meest interessant. Het hierbij behorende puls

patroon is 111011101110•••• De gemeten waarde van de kwantiserings

is: N
kw

= 15 mV. De signaal-ruisverhouding is dan:

S /min N
kw

= 8,5 dB

Men kan de spraakkwaliteit van het systeem verselijken als het

pilootsignaal van de omhullende detektor:

1) direkt wordt doorverbonden met de spaakrnodulator en -demodulator en

2) als het pilootsignaal eerst gekodeerd en gedekodeerd is geweest.

Welnu, het blijkt dat in het laatste geval de spraak iets doffer klinkt,

ten opzichte van het eerste geval. Dit betekent dat vooral bij

zwakkere passages in de spraak, de helderheid grotendeels verloren

gaat. Het is dus zinvol om de kwantiseringsruis voor kleine piloot

signalen te verminderen, hetgeen inhoudt dat de signaal-ruisverhou-

ding dan groter dient te worden. In het navolgende worden enige

mogelijkheden daartoe besproken.
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Filtering kwantice:cingsruis.---------------------------

Men kan er in de eerste plaats voor zorgen dat de kwantiserings

ruis, buiten de band van het pilootsignaal, volledig wordt uitgefilterd.

Dit kan gebeuren met een scherp afsnijdend 50 Hz laagdoorlaatfilter.

Het gebruik van een LC-filter is hierbij niet mogelijk, doordat de

benodigde afsluitweerstand voor alle ingangsfrekwenties anders dient

te zijn. Aangezien alle frel~lentiekomponentenbinnen de band kunnen

voorkomen, geeft een niet optimale afsluiting, aanleiding tot opslinge

ringen in het uitgangssignaal van het filter. Een tweede nadeel is dat

de groepslooptijd van het filter, looptijdverschillen teweegbrengt

tussen het spraakkanaal en het omhullende kanaal.

Het nadeel van opslingeringen is bij een aktief RC-filter niet

aanwezig (geen tweede orde netwerk). Wel echter, treden ook hier

looptijdverschillen op. Deze zijn op te heffen door de data van het

spraakkanaal met een groot schuifregister te vertragen.

4.1.2.

Zoals reeds vermeld op pag. 35, biedt het gebruik van PCM

met gebroken compansie de meeste voordelen. Het zou mogelijk zijn

de piloot te bemonsteren met een frekwentie van 111 Hz en dan te

koderen met 5 bits per sample. Met een synchronisatiebit wordt de

totale bitfrekwentie dan 666 Hz, hetgeen hetzelfde is als de bij

lineaire deltamodulatie gebruikte waarde. Het nadeel van deze

methode is dat het systeem gekompliceerder wordt dan met delta

modulatie en er meer digitale bouwstenen nodig zijn.

Een oplossing die eenvoudiger te realiseren valt is het gebruik

van deltamodulatie met momentele compansie. Hierbij worden opeen

volgende, in dezelfde richting genomen stappen, telkens met een

faktor twee vergroot. Wisselen de stappen van richting, dan worden

ze telkens met een faktor twee verkleind. De staphoogte kan geregeld

worden door de spanning op de puls-amplitude modulatoren van de
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omhullende modulator en demodulatoren te variëren. Men kan hierbij

niet sprelç:en van "de omhullende van de omhullende" omdat de stap

hoogte per bemonsteringsmoment bepaald wordt. Een realiseerbare

mogelijkheid is weergegeven in fig. 31.

3 fJiT.5

UPI""\.'/1il

tClJ.NtGf:.

13. S. ~- ----"'+------"""'-----+-l~

V.V. iJ.

fig. 31 Niet uniforme k~fantisering met momentele staphoogteverandering.

1 Volt

2 Volt

4 Volt

Vo
62,5 mV

62,5 mV

125 mV

250 mV

500 mV

oo~

100

101

110

111

010

000

01i

tellerstand

De staphoogte wordt bepaald door met een up/down counter en een

D.A.-omzetter de spanning op de puls-amplitude mod~latoren te

regelen. Deze teller, het logika netwerk en de D.A.-omzetter dienen

natuurlijk ook in de ontvanger aanwezig te zijn.

De up/down counter mag niet lager tellen dan de stand 000 en

niet hoger dan 111. De D.A.-omzetter zou de volgen~e uitgangsspanning

als funktie van de tellerstand kunnen hebben. De redenen waarom de kleinste
waarde van V = 62,5 mV, zijn
de volgende: o

1): Als de afgeleide van het
signaal van teken verandert,
dan blijft de staphoogte gelijk,
2): ~a dynamiek die de puls
amplitudemodulatoren kunnen
verwerken is maar 40 dB. Het
heeft dus geen zin de regel
spanning Vo een bereik van
42 dB te geven.

De verhouding tussen de kleinste waarde van Vo en de grootste waarde

is 36 dB. Aangezien de gemeten maximale signaal-ruisverhouding van

omhullende kanaal: 8,5 + 40 = 48 t 5 dB is, kan de volgende verbetering

bereikt worden ten opzichte van lineaire deltamodulatie (fig. 32).
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Verbetering signaal-ruisverhouding bij momentele compansie.

Onderzoekingen hebbçn uitgewezen (literatuur (4)) dat het verlies

in signaal-ruisverhouding bij momentele compansie ongeV.3er 10 dB

lager is dan in het ideale geval, waarbij de signaal-ruisverhouding

maximaal blijft. De signaal-ruisverhouding blijft echter over een

groot gebied konstant. De te bereiken winst ten opzichte van

lineaire deltamodulatie is ongeveer 20 dB voor zee~ lage niveau's.

Het grootste probleem bij momentele compansie is de stabiliteit.

In de eerste plaats dient er weer een Lus 3 in de deltamodulator

aangebracht te worden, voor het tegengaan van onbelast-kanaal ruis.

Ben tweede eis is, dat de spanning Vo stecdg naar een vast spannings-
l~~i~tJniveau teruggezef worden, om als uitgangspunt van de modulator

te dienen. Ook zouden storingen op de transmissieweg de gelijkloop

v·an Vo in zender en ontvanger opheffen. De teller ~ient daarom

periodiek gereset te wvrden, bijvoorbeeld in de stand 000. Het

logika-netwerk dient voor het omzetten van de tellerstand in logische

variabelen, die toegevoerd worden aan de D.A.-omzetter (8 bits),

om een log~ritmische kompressiekarakteristiek te verkrijgen.

tellerstand uitgang logika netwerk.

000

001

010

011

100

101

110

111

00000010

00000010

00000100

00001000

00010000

00100000

01000000

10000000 <t- minst significahte bit

tmeest significante bit
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Een groot nadeel van het periodiek resetten is, dat dit in feite

betekend, dat er periodiek een reset-puls naar de ontvanger gestuurd

dient te worden. Dit bezwaar kan men omzeilen door het logika netwerk

en de teller zodanig te ontwerpen, dat de teller sneller aftelt dan

optelt. Tijdens stille p~Bsages reset de teller zich dan automatisch

na korte tijd.

Een ander aspekt dat nog van belang is, is de instelling van

het bitpatroon vall de omhullende deltamodulator. Stel dat de regel

spanning Vo op de puls-amplitude modulatoren minimaal is: Vo = 62,5 mV.

Dit betekent dat dan de verschilversterker V.V.3 v66r de integrator

Int.• 1 (zie fig. 31) dan nog maar weinig uitgestuurd wordt, waardoor

de uitgang van V.V.3 in zijn middenstand van V
4

= 2,8 Volt komt te

staan. In deze stand kan de uitgangsspanning van V.V.3 niet veel

verder meer omlaag of omhoog, zolang de regelspanning op de puls

amplitude modulatoren Vo laag blijft. Het is dus noodzakelijk dat

bij deze stand ook de laagste stand van het te moduleren piloot

signaal behoort, dus v = 40 mV. Echter bij deze stand van V.V.3
p

behoort het pulspatroon van onbelast-kanaal nl. 01010101 ••••

Voor een goede werking van de modulator dient men er dus voor te

zorgen dat een pilootspanning van nul Volt, preci~s het onbelast

kanaal patroon krijgt. Dit heeft echter het nadeel dat de capaciteit

van de modulator maar voor de helft benut kan worden, aangezien

andere pilootspanningen het bitpatroon maar naar een kant kunnen

verschuiven.
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4.2. Meetresultaten.

De hierna volgende meetresultaten van het systeem zijn verkregen

zonder dat door extra voorzieningen (zie 4.1.) de signaal-ruisverhouding

van het omhullende kanaal verbeterd is.

Overall transmissie karakteristiek.----------------------------------
Hierbij wordt het uitgangsniveau V van de ontvanger uitgezet als

o
funktie van de momentele ingangs~~entie f , met als parameter het

a
ingangsniveau Vi in de zender._·..AIs bemonstering#~Ekwentieis gekozen

f 1= 6666 Hz. Het ingangsniveau is zodanig gekozen dat bij Vi = 0 dB,

de maximale piloot spanning van 4 Volt behoort. verder is de potentio

meter P1 (zie fig. 24), v6ór de omhullende detektor zodanig ingesteld

dat het systeem over een groot dynamisch bereik in vrijwel dezelfde

oversturingstoestand werkt. De overall karakteristiek is weergegeven

in diagram I. Het blijkt dat de overall karakteristiek op twee wijzen

afwijkt van het ideale theoretische geval:

A): Het blijkt dat bij een variatie van 40 dB van het ingangsniveau,

het uitgangsniveau maar 27 tot 30 dB varieert.

B): Bij lagere ingangffl"tkwenties (f <1000 Hz) heeft het uitgangs
a

signaal een groterE: waarde dan bij hogere frEkwenties. Tussen 300

en 1000 Hz neemt het uitgangssignaal af als funktie van de ingangs

frekwentie met ongeveer 3 dB/oktaaf.

Als oorzaken van deze afwijkingen zijn de volgende verklaringen mogelijk:

Ad A: De oorzaak hiervan is niet duidelijk._De deltamodulator IC's moeten

een bereik over 40 dB zonder meer aankunnen. Ergens in het systeem

gaat een expansiebereik van ongeveer 10 dB dus verloren. Oorzaken

kunnen zijn:

1) De delta~odulator IC's werken niet optimaal.

2) De werking van het spraakkanaal is in principe niet-lineair,

vanwege de konstante oversturingstoestand. Het kan zijn dat

daarom de compansiegraad,die door het omhullende kanaal wordt

overgebracht, hiermee niet overeenstemt.

Ad B: Hiervoor kunnen twee oorzaken aanwezig zijn:

1) Het is mogelijk dat de lagere ingangsfrekwenties ook aanwezig

zijn in het omhullende kanaal. Een soort overspraak dus. Bij

lagere frekwenties kan de extra komponent in het omhullende

kanaal de oorzaak zijn van de grotere signaalsterkte.





2) Het spraakkanaal werkt kontinu in oversturing. Voor de lagere

ingangsfrebventies is deze toestand echter niet zo groot omdat

er veel meer bemonsteringen per signaalperiode mogelijk zijn.

Het verschil tussen het ingangssignaal en benaderingssignaal is

dus bij lagere frekwenties niet zo groot. Dit betekent dat in de

spraakmodulator van de zender de terugkoppelin~ met Int.1 (zie

fig. 1) minder sterk aanwezig is, hetgeen inhoudt dat de compressie

kleiner is. Aangezien in de ontvanger sprake is van vooruitregeling,

blijft de expansie in de ontvanger echter hetzelfde. Een afgenomen

compressie bij dezelfde expansie resulteert uiteindelijk in een

groter uitgangssignaal in de ontvanger.

Overigens is deze afval voor hogere frekwenties gemakkelijk te verhelpen,

door het ingangssignaal eerst door een differentiërend CR-netwerk te

sturen met een afsnijfrekwentie van 600 Hz. Ook is het mogelijk het dubbel

integratie netwerk Int.1 zodanig te veranderen in de spraakmodulator,dat

de afsnijfrekwentie f 1 begint bij een hogere waarde, bijvoorbeeld )00 Hz.

4.2.2. ê!~~~~!:~!~!~E~~~~!~~_~!~_f~~~!!~_!~~_~~!._~~~~~~~~!!~~~.

De signaal-ruisve!'noudingen zijn gemeten met een distorsiemeter.

In feite kan men dus niet spreken van ruis, omdat de vervorming van het

totale systeem gemeten wordt. Men dient dus de spreken van signaal-ver

vormingsverhouding. Als parameters bij deze metingen is gekozen de

ingangsfrekwentie f en de bemonsteringsfrekwentie f • (Diagrammen 11 en 111).a s
Het gebruik van een vaste ingangsfrekwentie is echter nadelig voor de

accurate meting van de signaal-vervormingsverhouding. Een vaste frekwentie

geeft namelijk een zeer bepaald lijnenspektrum van het uitgangssignaal.

De oorzaak hiervan is à~t er interferentie optreedt vanwege het feit dat

de nuldoorgangen van het signaal niet precies gekodeerd worden. Hierdoor

treden frekwentieverschuivingen op. Het is daarom aannemelijk dat wanneer

de ingangsfrekwentie een weinig verandert, het lijnenspektrum zodanig

verandert dat de signaal-vervormingsverhouding 1 dB kleiner of groter wordt.

Om deze afwijkingen te voorkomen en om de te meten krommen te egaliseren,

zou de signaal-vervormingsverhouding gemeten moeten worden met een 800 Hz

signaal,dat licht FM gemoduleerd is met ruis in de band van 775 tot 825 Hz.

Deze meetapparatuur stond niet ter beschikking. De diagrammen 11 en 111

dienen daarom met een tolerantie van 1 to~ 2 dB te worden bekeken.
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4.2.2.1. Ingangsfrek,vent:i.e als p:-::r.ameter (diagram 11).
----------------~-------------- ~

Als bemonsteringsfrekwentie is gekozen f 1= 6666 Hz.

Uit dit diagram blijkt, dat de signaal-vervormingsverhouding vrijwel

konstant blijft bij dalend ingangsniveau.

Dit is in overeenstemming'met theoretische overwegin~3n. Aangezien

het systeem in oversturing werkt, wordt een gekodeerde en daarna

gedekodeerde sinus, een driehoekvormig signaal. Dit betekent, dat de

vervorming van deze driehoekspanning ten opzichte van een sinusgolf,

ook bij lagere ingangsniveau's konstant blijft.

VanweGe de oversturingstoestand kan men in principe geen vergelijkingen

trekken met de signaal-vervormingsverhouding bij k";"antiseringsruis.

Toch is het opmerk~lijk dat, zoals uit diagram 11 blijkt de afname

in signaal-vervormingsverhouding ongeveer 6 dB/oktaaf bedraagt.

Eenzelfde afname vindt men ook bij kwantiseringsruis ~aar de ingangs

frekwentie omgekeerd evenredig is met de signaal-ruisverhouding (zie de

formules op pag. 15 en 16 ).

Als vasfuingangsfrekwentie is gekozen f = 800 Hz.a
In diagram is te zien, dat hier net als in diagI'am 11,' de signaal-

vervormingsverhouding vrijwel konstant blijft bij dalend ingangsniveau.

De gekozen bemonsteringsfrekwenties zijn 6,66 kHz, 10 kHz en 13,33 kHz.

Ook hier kan men in pricipe geen konklusies trekken uit de vergelijking

van de gemeten signaal-vervormingsverhoudingen met de te berekenen

signaal-vervormingsverhoudingen bij kwantiseringsruis. Toch is een

vergelijking wel inte~essant.Numeriekewaarden: f a = 800Hz, f 2= 1450 Hz,

f = 2700 HZ •. :lnvullen in de formule op pag. 16 geeft het volgende.o
Berekende waarden: Gemeten waarden:

f s = 6666 Hz SNR= 7,5 dB SNR= 11 dB

f =10000 Hz SNR= 15 dB SNR= 15 dBs
f =13333 Hz SNR= 20,5dB SNR= 18 dBs
Men ziet dat bij f = 6666 Hz de gemeten signaal-vervormingsverhoudings
beter is dan de berekende voor kwantiseringsruis. Bij f = 13,33 kJlzs
is de gemeten waarde echter sleohter dan de berekende waarde. Het

is mogelijk dat bij f = 13,33 kHz de kwantiseringsruis een rol speelt.
s

Dit zou verklaren waarom bij f = 6,66 kHz de gemeten SNR groter iss
dan de berekende .Bij deze waarde speelt dan namelijk de ovel'sturings-

ruis een grotere rol, die een gunstiger effekt heeft op de signaal

vervormingsverhouding.
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Om het systeem te testen op zijn dynamische responsie eigenschap

pen zijn de volgende twee testsignalen gebruikt.

1") Ingangssignaal ( met f = 800 Hz ) waarvan de amplitude om dea
50 msec springt van 0 dB naar -l2 dB en weer terug. De bemonste-

ringsfrekv/entie f = 6666 Hz.s

Vi
OdB

VP~4v geJemoduleerd omhullende

~~ ~ ====~-----l'--bsignaal Vp

uitgangssignaal V : wijkt sterk
o

----1... ~ af van Vi; de responsie-

karakteristiek is dus slee

De verklaring voor het feit dat de responsie op dit ingangssignaal

slecht is, is de volgende. Zoals bekend,werkt het spraakkanaal konstant

in oversturing, dus ook de spraakmodulator. Dit betekent dat, als het

pilootsignaal maar langzaam verandert op een plotselinge sprong, er'

geen overshoot kan optreden die de responsiekarakteristiek zou

verbeteren. Een en ander houdt in dat het uitgangssignaal Vo als

omhullende het pilootsignaal Vp heeft.

2) Ing~gssignaal dat bestaat uit een dubbeltoon van 800 en 810 Hz

die door interferentie een zweving gaat vertonen van 10 Hz.



ingangssignaal Vi

--..~ I:.

______~ gedemoduleerd omhullende
signaal Vp

--opp t

Vo
uitgangssignaal V

o

--"... 1:

Bij deze responsie van het uitgangssignaal geldt hetzelfde kommentaar

als bij signaal 1'. Ook hier blijkt de omhullende van het uitgangs

signaal min of meer het pilootsignaal te volgen.
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Het basisidee van tweekanaals-deltamodulatie is het splitsen

van het spraaksignaal in zijn frekwentiekomponen~en amplitudekomponent.

Op dit idee zijn ook systemen zoals FRENA ( literatuur (16) ) en

Extremal Coding gebaseerd. De frekwentiekomponent wordt weergegeven

door het ttcompanded spraakfIkanaal, de amplitudekomponent door het

omhullende kanaal. Het splitsen van de informatie in twee aparte

signalen blijkt steeds ekonomische voordelen op te leveren, omdat

een grote reduktie in bitfrekwentie mogelijk is.

De voordelen van het gerealiseerde systeem 7-ijn:

a) Een zeer lage pulsfrekwentie ( 8 kB/s ) waardoor het mogelijk is

dit digitaal signaal door een kanaal met een bandbreedte van 4 kHz

te sturen.

b) Grote ongevoeligheid voor fouten op de transmissieweg. Een fouten

percentage van ~ ( hetgeen overeenkomt met een ~ignaal-ruisver

houding van 9 dB, voor on of~ en ongemoduleerd ) is aanvaardbaar.

c) Bij een niveau verlaging van -30 dB van het ingangssignaal is nog

goed verstaanbare spraaktransmissie mogelijk.

De voornaamste nadelen zijn:

a) De maximale signaal-ruisverhouding is niet groter dan 17 dB. Hierdoor

is het systeem alleen geschikt'voor toepassing waar een minder

goede spraakkwalitei~ geen bezwaar is.

0') Aangezien het systeem konstant in oversturing we:r-kt, is de responsie

op sprongsgewijze veranderingen van het ingangssignaal minder goed

zoals blijkt uit 4.2.3.

c) De overall transmissiekarakteristiek is niet ideaal te noemen

( zie 4.2.1. ). Een variatie over 40 dB van het ingangssignaal geeft

een verandering van ongeveer 30 dB in het uitgangssignaal. Verder is

het uitgangssignaal afhankelijk van de ingangsfrekwentie.
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