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lIet toepafwen' van 1ineo.i1'e POM als digi taliseringsprocBS
vall analoge spraalcoignalen heeft to t gevolg dat de bandbreedte die nodig is voor de transmissie van de signalen
veel groter is dan de oorspronlcelijke bandbreedte.
Door e;ebruik te rnuken van de sta tistische en perceptuele
eigenschappen van spraak kunnen we de benodigde bandbreedte
sterk beperken zander dat dit ten koate gaat van het in de
ontvanger verkrecen signaal.
Onderzocllt is wat de inv10ed is op de kwaliteit en verstaanbaarheid van spraak8if~:nalen wanneer in het digitaliaerint;sproces gebruik gemaakt wordt van hetb1rena-sysLeern. Hierbij
wordt het analoge signnal geklipt, zodat we nog slechta twee
arlJplitudeniveaus onderscheiden. Van dit signaal worden
vervolgens de nuldoor[-':ungen c;ekwantiseerd zodat een kJoksynchroon digitaEd :3 .tgnrial verkret:en word t. De elltropie
die hierop berekelld is geat t de Iilo/r,el iJ kheden aan om d. m. v.
kodering de band hreed&; nog meer te beperken.
Om tegemoet te k:olflen aan zekere rniniillale kwali tei tseisen
wordt in het Prena-systeem naasL het genoernde signaal
ook nog de ornhul1 anele van de SPl'Elftksi gnalen overgezonden,
uiteraard in digitale vorw. De extra bandbreedte die hiervoor
nodig is , is relatief gering, maar de kwaliteit wordt sterk
verbeterd.
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1.

INL~IDING

De meest algemene doelstelling wtiaraan dit verslag een bijdruge beoogt te geven is het instellen Vtin een onderzoek
nuar methoden van spraaktransmissie:
- op digitalewijze
- met lllinimale bitrate bij behoud van kwaliteit.
Het is precies 100 jaar gel.eden ~10 ma"rt 1876} dat Alexander Graham Bell een nieuwe uitvinding demonstreerde: de telefoon. Hierbij werden spraaksignalen langs elektrische weg
overgebr§cht door een elektrische stroam of spanning te laten varieren, evenredig met de luchtdrukvariaties bij de
produktie van spraaksignalen. Hoewel toen revolutionair en
nog steeds alom toegepast (!), blijkt dit in het licht v~n
,}
de huidige technologische ontwikkeling een weinig efficien- l!~lt
te wij ze van spraaktransrnissie..
r. ..1.
De laatste jaren worden diverse rnogelijkheden onderzocht am
deze-"'Ii§~ .. analoge signaul. transmiasie te vervangen door
digitale transmissie welke vele voordelen biedt.
Algemeen bekend zijn o.a.:
- groter~ storingsongevoeligheid,
- efficiente signaal-regeneratie,
- eenvoudige beschrijvingswijze,
- rnogelijkheden tot het kombineren van transmissie en' f)-;
schakelfunkties,
- een uniforme vorm voor de verschillende signalen,- en tenslotte natuurlijk de mogelijkheden die de di-."
gitale technieken tegenwoordig bieden.
Verreweg de meeste tot nu toe gerealiseerde digitale systemen hebben als opzet, de analoge signaalvorrn zo nauwkeurig
als gewenst is te beschrijven in digitale eenheden (bits)
en deze in de ontvanger weer te vertalen in een analoog signaal dat een getrouwe kopie vormt vun het oorspronkelijke.
De eerste realisering was het PuIs-Code Modulatiesysteem
~

(PCM) •

Hierbi.1 word t het in frequentieband begrensde signaal gesampled op Nyquistsnelheid, dUB DJet een samplefrequentie
van minimaal twee maal de hoogste s:ignaalfrequentie. Deze
samples worden vervolgens in amplitude gekwantiseerd.
Het aantal bits waarrnee we daarna het signaalsample beschrijven is afhankelijk van de eisen dIe we aan het systeem stellen. Om een praktisch voorbeeld te geven; beschouw een tot
3400 Hz begrensd spraaksignaal, dat we gaan samplen met 8 kHz,
- 6pdat het ontvangen signaa.l van een redelijk goede kwaliteit
is dienen we met minstens 10 bit te kwantiseren. De bitrate
bedraagt dan 8000 x 10 = 80.000 bit/sek.
Veronderstelilfi we HW een ideaal kanaul dan geeft de wet van
Hartley ons de bandbreedte die nodig is om deze informatie
foutloos over te brengen. Volgens Hartley geldt namelijk ala
maximum voor de kanaalkapaciteit:
C=2W. 2 log n bit/sek, (1)

X

I

- 4 wHurin, W de bandbreedte en n het aantal arnplitudeniveaus
die de tekenelementen op het kanaal kunnen aannemen. Beperken we ons tot binaip~ signLtlen, dus n=2, dan geldt
C=2W bit/sek
Passen we dit toe op ons systeem dun blijkt dat de bandbreed te die nodig is om het gedil:~i taliseerde spraaksignaal
over te zenden geli.jk is Iwn 40.000 [lz, d.w.z. meer dan 10x
de oorspronkelijke bnndbreedte vall het analoge signaal.
We leggen onszelf hier de beperking op van n=2, dus het gebruik van binaire signalen. Duidelijk is dat we de kanaalkapaciteit kunnen vergroten door n grater te kiezen. Indien
er in het kanaul echter ruis optreedt dan is er een grens
gesteld aan het aantal in de ontvanger onderscheidbare niveaus. Voor deze bovengrens in kanaalkapaciteit geldt volgens Shannon:
C=W. 2 1og (1~), waarin
de signaal-ruisverhouding op
het kanaal aange~'t.
Aangetoond kan worden dat deze formule geldig is voor kanalen zowel JlJet digitale alG met analoge signaaltransmissie.
Volgens lit (23) geldt voor het beschreven PCM - gekodeerde
signau.l een max SNR van ::::- 60dB. Eisen we di t als SNR op het
kanaal dan is de maximale kunaalkapaciteit bij een bandbreedte van 3400 Hz volgens Shannon:
Cmax = 3400. 2 10g(1+10 6 )=68.000 bit/sek.
Hieruit blijkt dus dat zelfs bij optimale kanaalkodering de
kapaciteit van het kanaal voor het gedigitaliseerde sigoaal
te klein is voor foutloze transmissie.
Een nndeel verbonden aan het digitaliseren van signalen blijkt
dus te zijn een aanzienlijke vergroting van de bandbreedte
t.o.v. de van het analoge eignaul. Het belangrijkste punt van
onderzoek is dan ook geweest om bij behoud van de kwaliteitskriteria de bandbreedte (bitrate) te reduceren.
De winst die we hiermee kunnen bereiken z1.1l, wat spraaksignalen betreft geput moeten worden uit de statistische en
excitatie eigenschappen van de bron (spreker) en de perceptuele eigenschappen van de ontvanger (luisteraar).
Om de bandbreedtereduktie te bereiken zijn diverse wegen bewandeld. AIle systernen die inmlddels gerealiseerd zijn of
waaraan nog onderzoek gedaan wordt zijn in te delen in een
aantal groepen.
A. Verreweg de meeste gerealiseerde systemen ziJn gebaseerd
op het reed8 eerder aangegeven principe van behoud van de
analoge signaalvorm. De rueest elementalre systernen hier¥an
zijn ook geschikt voor andere signalen dan wuarvoor ze ontworpen zijn, mits de bandbreedte van het signaal die van het
systeem niet overschrijdt. Due leder signaal dat binnen de
toeg:estane band blLift kan Ulet iedere gewenste nauwkeurighe1cr overgezonden w~rden.
In di t verband kunnen genoemd worden:
PuIs-Code Modulatie (PCM), Differentiele-PCM (DPCM) en DeltaModulatie (DM). i

#
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- 5 Zoals we nag zullen zien zijn de lautste twee systemen voor
een ontimale werki.ng afhi.tnkeLijk van de signalen waarmee
ze geexci teerd wordell maar we zullen ze toch sarnen met PCM
als de busissystemen beschouwen.
In meer verfijnde toepassingen wordt gebruik gemaakt van de
statistische en spektrale eigenschappen van het signaal en
de perceptue·le eigenschappen van het oor, waardoor zoals te
verwnchten valt een grotere band-breedte-reduktie te bereiken is. In deze klssse vullen aIle systemen die we aanduiden
met lineaire (indien aIleen spektrale aanpassing van het ayst~elJl. aan het spektrllIn plaB. tsvind t) en ,!ldaptieve syatemeQ
(lnd1en aanpassing van het systeem aan spektum en statistische eigenschappen plaatsviudt).
Voor de adaptieve uitvoeringen van genoemde systemen vinden
we dan resp. de aanduidingen: APCM, ADPCM en ADM.
Er bestaat een enorrne hoeveelheid literatuur over deze syatemen en verfijningen die hierin zijn aangebracbt. In hoofdstuk 3 komen we hierop nader terug.
B. Een kategorie van systernen bel'ust vrijwel uitaluitend op
de perceptuele eigenschap dat arnplitudeinformatie van een
spraaksignaal niet, of nauwelijks relevant is voor de verstaanbaarheid. D.w.z. dat van het analoge sppaaksignaal
aIleen de positie van de uuldoorgangen voldoende informatie
geeft voor redelijk versLaanbure spraak, maar apraak met een
bijzonder slechte kwaliteit. Om tegewoet te komen aan zekere
minimale kwaliteitskriteria wordt tach nog amplitudeinformatie overgezonden, welliswaar ten koste van enige bandbreedte.
We onderscheiden twee systemen:
- Extremal coding.
Hierbij worden de nuldoorgangen bepaald van het gediffe1
rentieerde signaal. Da t wil zeggen we bepalen in fei te de . ~i.·
plaats van de extreme waarden van het signaal. Dezeex- ;".
treme waarden worden evenals bij PCM gekwantiaeerd "en gekodeerd en samen met de informatie over de positie van de
extreme waarde overgezonden. In de ontvanger worden de gerekonstrueerde samples door een geschikt gekozen tijdfunk~
tie met elkaar verbonden om zo een maximale kwaliteit en
verstaanbaarheid te b e r e i k e n . ( 6 , 7 , B , 9 ) :
- Frena (FRequentie EN Amplitude)
,tl'/I. ~
Het anaIOge spraaksignarll word t geklipt zodat aIleen nog .,1 f'.,,,,~
de informatie over de pOUl tie van de nuldoorgangen over- ...,-.r"""
blijft, welke we aanduiden met de freguentieinformatie.
Hiernaast wordt als arnplitudeinformatie overgezonden de
omhullende van het signaal. Beide signalen dienen echter
op digitale wijze beschreven te worden om transmissie
over het digitale kanaal mogelijk te maken. Het frequentiesignaal wordt hiertoe in tijd gekwantiseerd, waardoor
we een vaste bitrate op het frequentiekanaal krijgen.
Het amplitudesignaal kunnen we tot een bandbreedte van
ongeveer 100 ~ 200 Hz beperken en kan d.m.v. een van de
hiervoor in kategorie A beschreven modulatie methodes
worden overgezonden.
I

l ••
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De bitrate van het ~~plitudekanaal is dan echter gering
t.o.v. die op het frequentiekanaal en de extra bandbreedte die we hiervoor op het totale kanaal (d.w.z. na multiplexen) nodig hebben dUB eveneens.
Het onderwerp van dit afstudeerwerk is geweest het onderzoken van 'Frena~ ala systeem voor het koderen van spraaksignalen. Hierbij is het niet de opzet geweest om een volledig
operationeel en optirnaal werkendsysteem af te leveren, maar
om een aantal alternatieven te onderzoeken van methoden waarop het frequentie-en arnpli tudesib'1laal bepaald kunnen worden.
Dat hierbij betl'ekkelijk diep op andere spraakrnodulatie-systemen wordt ingegaan, m.n. DM en PCM, wordt veroorzaakt door
het feit dat deze eenzeer belangrijk aandeel vormen in het
gerealiseerde basis-systeem.
In tegenstelling tot de eerste publikatie over Frena door de
Jager en Greefkes (lit.3Y) zijn we hier ni~t gelnteresseerd "
in het gedrag van het systeem bij hoge ruis op het kanaal,
maar meer in het verkrijgen van een minimale bitrate bij gegeven minimale eisen wat betreft verstaanbaarheid en kwaliteit. De reden hiervoor zal toegelicht worden in hoofdstuk 2.
C. Analyse-synthese systemen.
Een grote bandbreedtereduktie kunnen we bereiken wanneer we
gebruik maken van de fysische karakteristieken van spraakproduktie, -perceptie en de eigenschappen van de taal, en
deze karakteristieken verwerken in het systeem.
Hiermee beperken we het ensemble van mogelijke over te zenden
berichten en maken het systeem 8ignaal-specifie~, dus aIleen
bruikbaar Vaal' spraak. We bedrijven zeer efficiente transmissie wanneer we aIleen de parameters van de beperkingen waaraan het signaal onderhevig is overzenden. Deze beperkingen
kunnen bijvoorbeeld zijn de fysische afmetingen en veranderingen van het stemsysteem en de excitatie hiervan. Door met
deze parameters in de ontvanger een elektrisch of mechanisch
analogen te exiteren ontstaat een synthetisch gevormd signaal.
In het algerneen duiden we deze systemen aan met analyse-synthese systemen. De meest bekende realiseringen hiervan zijn de
vokoders en een typisch voorbeeld is de kanaalvokoder.
Hierbij wordt het spraakspektrum gesplitst in een aantal gebieden welke worden geselekteerd door filters uit een filterbank. Tes~unen overlappen deze smalbandige fil ters precies het
spektrum. De ornhullende van de filteruitgangen is hier de
over te zenden parameter. In de ontvanger wordt met behulp
van synthesefilters het oorspronkelijke spektruIfi weer gerekonstrueerd.
De bitrate die wehiermee bereiken bedraagt 440 bit/sek, een
extreem laag getal vergeleken met lineaire methoden (PCM en
DM). Lit. (10).
Daar staat echter tegenover de omvangrijke apparatuur die nodig is om dit te bereiken. Vooralsnog is dit systeem ongeschikt voor openbare netten waul' iedere abonneevoorzien zou
moeten zijn van deze apparatuur.

'

... "
,;;

'

,.

t;;en bGsGhri,jving van enkele ancf""; vokoders wordt gegeven
in li:teratuur 2. iiierin worden ook nog enkele andere datareduktie-rl1ethoden gegeven welke n:~.et in de hiervoor gegeven
kategorieen vallen, maar die we.t l)ijna allen met de analysesynthase systemen gemeen hebben dat van omvangrijke apparatuur
gebruik gemaakt dient te worden aw hat gestelde doal te
bereiken o
VerIJH~lcl en8waard is terwJo t te nOL de tranaforrna tiemethode (11)
Hierbij word t eell groer) van opeenvolgende signaal-samples
weI ke korreL.:l. tie be zi tten, door eell geschikte transforma tie
orugezet irl een rij samples zander korrelatie. Door het op
reversibele wijze verwiJderen van deze informatie is het
mogelijk am datareduktie te bereiken.
De hier genoemde methoden voor bandbreedtereduktie maken
geen aiLnapraak op va lledigheid, maar beogen slechta een in-zicht te geven in de diverse hoofdgroepen waarin de systemen
ondergebracht kunnen worden en de plaats die het Frena systeeln bierin inneemt. Alvorena uitgebreid in te gaan op de
eigeuselluppen en de realisering van ]~lrena, worden eerst in
hoofdstuk 2 enkele kommunikhtie en informatie pr:iJcipes aangehaald i.v.m. de eisen die we aan het systeem moeten stellen err de relc:ltie tussen deze eisen en de bitrate. In hoofdutuk J worden tlaar'na. het PCM, maar vooral het DM systeem,
doorgelicht i.v.m. de toepassingen van deze syatemen in Frena.
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2. DE AI.GENIENE

ONTW1~HPKIU'rElnA

Beschouw een digitaal kommunikatiesysteern bestaande uit een
diskrete bron of zender, een kanaal en een put of ontvanger.
Iedere bewerking die we op de bronuitgang uitvoeren in de
vorrn van modulatie, redundantie reduktie of juist -toevoeging, moet dienen om deze aun te passen aan het kanaal en
al deze bewarkingen zijn vervat in een blok dat we aanduiden met enkoder. In de ontvanger is een dekoder aanwezig die
in feite de inverse bewerkingen uitvoert en het signaal weer
zoveel mogelijk in zijn oorspronkelijke vorm tracht te herstellen. De storingen op het kanaal kunnen diverse vormen
aannemen (b.v. interferentie, ruis, fading) en hebben een
belangrijke invloed op de keuze van een optimale enkoder en
dekoder.

?,

13i\ON

fig. 2.-1 Het basis- kommunikatiesysteem.
Een belangrijk resulta~t uit de informatietheorie is nu het
feit dat we kodering kunnen splitsen in een bron- en een kanaalkodering zonder verlies van algemeenheld. We zijn hierdoor in staat de bran te beschouwen zonder dat we op de hoogte zijn van de invloeden van kanaal.
Het doel van de bronkodering is nu het re,~esenteren van de
bronoutput door een serie van binaire digits en de balangrijkste te onderzoeken kwestie is, hoe we dit kunnen doen
met zo weinig mogelijk bits per tijdseenheid. De kanaalkodering dient nu aan de~e aerie van even waarachijnlijke en
onafhankelijke bits zoveel redundantie toe te voegen dat de
resistentie tegen ruis en storingen in het kanaal optimaal la,
bij een minimale bitrate. De werking van kanaal-dekodering en
bron-dekodering is weer de inverse van die van de respektievelijke koderin8smechanismen.

fig. 2.-2 Bron en kanaalkodering.
2.1 Bronkodering
Ben diskrete bron die uit een ensemble van mogelijke onafhankelijke berichten (a 1 ••••• a ) een element a k met kana Pk geK
nereert heeft per definitie een entropie van;
H(B)=

-l=
K=1

Pk. 21og Pk

bit/bronsymbool.

- 9 Volgens het bronkoderingstheore~ (Shannon)t kunnen we een
geheugenloze diskrete bron met entropie H(B) die iedere t
sekonden een symbool genereer. foutloos representeren
S
door minimaal H(B)/t bit/sek.
Druklcen we in H(B) v&ortaan uit de grootheid H(B)/t
dan
geeft H(B) dus een minimum bitrate aan waarmee we ldl~Ilen
zenden. Willen we nog luger gaan dan kunnen we dit niet zonder fouten te maken.
Indien er afhankelijkheid bestaat tussen opeenvolgende bronsymbolen dan is de entropie kleiner dan in het geval dat de
bronsymbolen onafhankelijk zijn en het bronkoderingstheorema
is dan nog steeds geldig.
Een belangrijke klasse van stationaire bronnen met geheugen
zijn de z.g.n. Markov-bronnen.
In het licht van het voorgaunde be schouwen we nu een kommunikatiesysteem voor spraaksignalen.
2.2 Het koderen van sQraaksignalen.
Omdat we spnaaksignalen kunnen voorstellen door een quasistationair analoog proces, dienen we deze dus eerst in diskrete vorm te representeren alvorens we de beachreven koderingspricipes hierop kunnen toepassen.
In dat geval kunnen we er een entropie aan toekennen en dUB
de rninimaal bereikbare bitrate berekenen bij gegeven digitaliseringsproces. Dit digitaliseren van het signaal dient echter gepaard te gaan met een zeker kwa11teitskriterium i.v.m.
de onvermijdelijke vervorming (kwantiseringsvervorming) die
hierbij optreedt. De vraag is nu echter, wat is het kriterium?
Dit kan zowel subjektief als objektief zijn. We kunnen bijvoorbeeld eisen stellen aan de subjektieve kwaliteit van het
;
ontvangen signaal, maar de eisen kunnen ook vervat zijn in11Af~ .
e en minimale signaal-ruis verhouding (SNR). Het zal duidelijk.~ •
zijn dat ala aIleen verstaanbaarheid een kriterium is de benodigde bitrate kleiner kun zijn dan wanneer zowel goede verstaanbaarheid als kwaliteit geeied worden. De mate van vereiste nauwkeurigheid is sterk afhankelijk van de perceptuele
,
vaardigheden van de luisteraar.
~
Het probleem van aIle in hoofdstuk 1 besproken systemen Bpit~ zioh
toe op het vinden van een optimale methode van analoog/digitaal-konversie (A/D). De meest voor de hand liggende oplossing is het toepassen van een lineaire A/D-konverter (in feite dus lineaire PCM). Gebruik makend van de eigenschappen
van het signaal kunnen we zoals we gezien hebben de bitrate
al direkt verminderen o De nog aanwezige statistische redundantie reduceren we daarTIB d~m.v. bronkodering. De bron-dekodering in de ontvanger levert daarna weer hetzelfde digitale signaal op, dus de bronkodering is een reversibel procea
(althans in de limiet).
Naast statistische kunnen we ook nog perceptuele datareduktie
toepassen. Dit behelst het verwijderen in de zender van al
die informatie die voar de perceptie niet relevant is en dus
ook niet meer gerekonstrueerd hoeft te worden. ZO is het
overbrengen van geringe fluktuaties op grote signalen uit
perceptueel oogpunt niet interessant, dus het verwijderen van
deze informatie levert datareduktie Ope

rq
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In fig. 2.-3 is in een blokschema het principe nogmaals aangegeven. In het algemeen zijn de diverse funkties niet zo
duidelijk te scheiden als hier is aangegeven.
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fig. 2.-3 Statistische en perceptuele bronkodering.
Statistische bronkodering kent aan een bepaalde binaire kombinatie een kodewoord toe op grond van de waerschijnlijkheid
waarmee deze kombinatie optreedt. Het moet echter niet uitgesloten worden geacht dat sommige rninder waarschijnlijke kombinaties een betrekkelijk grote invloed hebben op de perceptie.
In dit gevel dient voorkomen te worden dat die door hun gering waarschijnlijkheidsgewicht zouden verdwijnen t.g.v. een
niet optimale kodering (en bijna iedere realiseerbare koderlng
is sub-optimaal).
Het blijkt dat er niet altijd een eenduidig verband be staat
tussen SNR en kwaliteit. Ruls die met het signaal gekorreleard
is kan aanleiding geven tot een hogera beoordeling van de kwaliteit van een systeem dan ongekorreleerde ruis van dezelfde
sterkte. Het kan zelfs voorkomen dat we wet kwaliteit betrett
de voorkeur geven aan een systeem met een lagere SNR.
(zie bijv. lit.29)
2. De entro ie van a
U t psyc oakoeat ache
is een bovengrene voor de
informatie-overdracht via de stem afgeleid. Bij diverse deelexperimenten ging de informatiebitrate de 50 bit/sek nergens
te boven en we ruogen dit weI ala een (ruwe) bovengrens beschouwen. De informatie moeten we hier zien in de meest algemene zin van het woord, dua niet aIleen de inhoud van een bericht die we zouden verkrijgen door het geaprokene op sohrift
te stallen, IDaar ook de persoonlijke eigenschappen van de
apreker (sex, herkenning, emotionele geladenheid) ( 2 ).
Nemen we aan dat deze waarde van 50 bit/aek de bronentropie
is, dan zou een optimale bronkodering deze waarde als bitrate
opleveren. Vergelijken we dit met de kapaciteit van het in
het vorige hoofdstuk beschou\ide analoge kanaal, n.l.
C:68.000 bit/aek, dan zien we dat er een geweldig grote misaanpassing beataat tUBsen bron en kanaal .. Het streven is nu
om deze misaanpaaaing te verminderen.
Het onderzoek aan het Frena-systeem maakt hiervan deel uit.
Het kriterium hierbij is voornamelijk dat van een goede verstaanbaarheid. Dit ia inherent aan de beataansreden van dit
syateem n.l. het behoud van de verataanbaarheid bij het klipT
pen van het signaal.
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Natuurlijk dient ook enige aandacht geschonken te worden aan
de kwaliteit omdat anders het werken met dit systeem hoogst
onaangenaam zou zijn en bovendien vermoeiend. Hierdoor wordt
dus een kleine koncessie gedaan aan de minimaal bereikbare
bitrate.
In het algemeen kunnen we zeggen dat, hoe ver we ook gaan in
de bitratereduktie met belJulp van de beschreven systemen, een
belangrijke vorm van redundantie nog aanwezig blijft en dat
is die van de taul zelf. Wanlleer een luisteraar op de hoogte
is van- en geoefend is in de gebruikte taal dan zullen veel
transmissiefouten die optreden ten gevolge van systeemimperfekties in de ontvanger geelimineerd worden mits een zinvolle
tek st gesproken wordt. Een veel gebruikte methode voar het
testen van spraaksystemen is het gebruiken van betekenisloze ~.i
korte woorden met een bepa~ klinker-medeklinker kombinatie. .
li;i t de verstaanbaarheidsresul taten kurrmen we dan de kwali teiten
van een systeem berekenen en de verstaanbaarheid die we verw8chten bij het gebruik van zinvolle tekat, welke uiteraard
veel hoger ligt.

2.4 Het kanaal
We zul1en in onze beschouwingen aIleen uitgaan van bronkodering
van het signaal. Het kanaal mag hierbij willekeurig zijn mits
de kapaciteit groat genosg is en de kanaalkodering optimaal
werkt. We hoeven daarom geen onderzoekingen te doen naar de
toelaatbare bit-el'ror-rate of signaalruisverhoudingen. Natuurlijk werkt een kanaalkoderings-mechanisme nooit aptimaal,
dus zullen er toch fouten van het kanaal daordringen.
Daar staat echter tegenover ddt oak op het gebiedvvan bronI .
kodering niet het onderste ui t de kan gehaald kan worden am- it;.,; I~\'~,
dat we altijd nog de redundantie van de taal overhouden. i'l~
I

m ap z nvo e wi ze te kunnen praten over spraakkodering
dienen we op de hoogte te zijn van de eigenschappen van de
bran, in dit geval dus de menselijke stem. We hebben gezien
dat de informatieinhoud van het spraaksignaal zeer gering
is vergeleken met de bitrate die we Dodig hebben om het signaal ongekodeerd over te zenden. De geringe overdrachtskapaciteit via de menselijke stem is in overeenstemming met de
betrekkelijk lnngzame bewegingen van het gehele menselijke
spraaksysteem. Het is echter juist dit systeem dat het signaal zijn komplete karakter geeft en uitgebreide onderzoekingen zijn gedaan om het te analyseren en in parameters
te beschrijven. In deze sektie wordt een z"r algemeen overzicht gegeven van het ontstaan van spraaksignalen en met name
die eigenschappen die voar ons interessant zijn.
Het mechanisme dat de spranksignalen producee:rt is zeer komplex. Om het toegankelijk te IDnken voar niet al te diepgaande beschouwingen dienen we nog a] wut details, voor zaver
bekend, te negeren.

-
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Het stemgeluid ontstaat door een 'mechilnisch systeem' te
exclteren wet een luchtutroom met een variabele druk die
geleverd wordt door de longen. Op verschillende plaatsen
in di t mechanische stelll-f3ysteem brengen we restrikties en
vormveranderingen aan of worden extra zijwegen gekoppeld
(neus/mond).
De klanken komen tot stand doordat een of meerdere bronnen
de keel- en mondholte excitcren. Deze kunnen worden beschouwd
als resonatoren met variabele afllletingen (restrikties bij
lippen, tanden en over de gehele lengte van de tong, of
kombinaties hiervan).
Aanzienlijk meer komplex wordt de situatie wanneer ook de
koppeling met de neus aanwezig is waardoor een zijresonator
ontstiJat. Hiermee gepaard gaande klanken zijn o.a. de m en
de n.
We onderscheiden een drietal excitatiebronnen.
a. Ben belangri;j k onderdeel in het geheel vormen de stembanden. Afhankelijk van de luchtdruk en de spanning produceren
deze een vrijwel periodiek signaal. De frequentie hiervan
wordt aangeduid met grond- of 'pitch t - frequentie. Het is
een signaal dat in spraak voor een groot gedeelte van de tijd
voorkomt, maar dat hierin ook duidelijk herkenbaar is door
zijn deterministische karakter t.o.v. de overige signalen
die meer stochastisch zijn. Uit onderzoekingen is gebleken
dat de met de beweging van de stembanden gepaard gaande
luchtdrukvariaties ongeveer driehoekvormig met de tijd zijn.
De frequentiekomponenten vertonen daarom een daling van ongeveer 12dB/oktaaf. De frequentie variaert van ongeveer 100
tot 200 Hz. Klanken waarin daze pitch voorkomt noemen we
stemhebbeaL Voorbeelden van deze stemhebbende klanken zijn:
aIle klinkers en sommige medeklinkers zoals v, z, b, d, g.
b. Een andere vorm van excitatie is het aanbrengen van vernauwingen in het stemsysteem, b.v. bij lippen, tanden, tong
en stembanden. De hiermee gepaard gaande klanken zijn ruisachtig en het frequentiespektrulli is in het algemeen zeer
breed en uniform. Voorbeelden zijn de klanken: v, z, f, s, h
(E: fricative consonants).
c. Een derde excitatiebron ontstaat door het opbouwen van een
druk achter een volledige ristriktie. Een plotseling opheffen
hiervan geeft een stapvormige excitatle. Het hiermee gepaard
gaande spektrum geeft een daling te zien van 6 dB/oktaaf.
De plaats van de ristriktie kan zijn bij de lippen of tong.
Karakteristieke klanken zijn: b, d, g, p, t en k.
(E: stop consonants)
Hiermee is een zeer sumier overzicht gegeven over het ontstaan
van de belangrijkste klanken" Voor een volledig overzicht
word t verwezen naar Inanagan (2 ) p. 9-21.
Het spraaksignaal kan beschollwd worden als een snelle ope envolging van klanken of fonemen. Ret is dus in wezen diskreet
proces. Beschouwen we het echter op een dscilloscoop dan
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oli,; kt di t nauwelij ks zichtbaar, ollida t de klanken in el~aar
overvloeien. We zien echter weI perioden van sterk varierende lengte wanrin het spraaksignual oi~ina kontinu aanwezig is en die gescheiden worden door relatief stille perioden. We duiden deze se@nenten aan met syllabes. De tijdsduur van een syllabe kan vari~ren van 100 tot enkele hond erden O1i111--- sekonden.
fig. 2.-4 geeft een voorbeeld van eell typische syllabe waarbinnen we duidelijk sen perlodiek karakter t.g.v. de pitch
kutmen herkennen.
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3.

PCM

I~N

DM
r\let

Hoewel PCIVI en DlVl op zichVhet doel van het onderzoek vormen
voIgt hier toch een beschouwing van deze systernen, omdat
zij in het uiteindelijk gerealiseerde systeem een belangrijke rol spelen. Met nume de delta-modulator neemt in hat
gahesl een belangrijke plaats in.
Allereerst z"al een korte beschrijving worden gegeven van de
bBsisprincipes van beide systemen en daarna zullen diverse
uitvoeringen van de delta-modulatoren meer in detail besproken worden. Voar de bescllouwing van de adaptieve technieken
in de ui tvoering van het PCP!j systeem wordt verwezen naar
par. 7.2.2 WFiar een toepfLssJllg beaproken word t.
Om vergelijking Vfin de systellJen en d. aangebrachte verbeteringen mogelijk te mnken zal een beoordeling plaatsvin~en
op grand van de ~)NH, hoewel deze zoals we gezien hebben niet
aItijd een juiste afspiegeling geeft van de perc.ptuele kwaliteit van het systeem. Dit wordt echter gedaan uit praktische overwegingen omdf:J.t andt:rs voar ieder systeem met alle
IIlogelijke IIlutaties subjektieve beoordelingatssts gehouden
zouden moeten worden.
Daar waar de SNR een duidelijk vertekend of onvolledig beeld
geeft van de kwaliteit zul infurmatie over de sUbjektieve
kwaliteit taegevoegd worden.

eM

PCM

is in hoafdstuk 1 a1 ter sprake gekomen. Een beschrijving
zal gegeven worden aan de hund van t'iguur 3.-1.
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ftg. 3. -1 He t PCli! systeem.
Het bBndbegrensde ingangssignaal wordt gesampled op Nyquistsnelheid f in de 'sample and Hold' (SiB) schakeling. Vervolgens wo~den de samples in amplitude gekwantiseerd m.b.v.
een A/D-konverter. De kodewoorden aan de uitgang van deze
A/D-konverter vormen de binaire representiltie van de amplitude van de samples. De nauwkeurigheid W8.armee dit omzetten
geschiedt is afhankeli.jk van een aantal bits dat we gebruiken. Met n bits kunnen we 2 n afzonderli.jkB amplitudeniveaus
onderscheiden. De n- bits van de kodewoorden verschijnen gelijktijdig (parallel) R.Hn de uitgang van de A/D-konverter.
Omdat we dt: bits echter na elkaar (in serle) over willen zenden dienen we parallel/serie-konversie in de zender en seriel
parallel-konversie in de ontvaneer toe te passen.
Het Bantal bits dut zo per sekonde over het kanaal gezonden
wordt bedraagt fk=n.f s -
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ilierbij zijn de synchronisatiebits wuarvan er Ban ieder kodewoord wins tens ~'n moet worden toegevoegd buiten beschouwing gelaten. In de ontvanger worden de kodewoorden toegevoegd Ban een D/A-konverter die aun de uitgang een benadering
van het oorspronkelijke signuhl oplevert. Het verschil tussen het oorspronkelijke signaHl nn filtering: x(t) en het
uitgungssignaal van de D/A-konverter let) noemen we de kwantiseringsvervorliling en het gedeelte hiervan dnt binnen de
beschouwde band valt, dus na filtering, de kwantiseringsruis. Diverse technieken zijn ontwikkeld om deze ruis te reduceren, dus de kwuliteit te verbeteren, bij gegeven bitrate,
of am bij gegeven kwaliteit de titrate te verlagen. Het
DPCM-systeem is hjervan een voorbeeld •

.3.2 DPCM
Omdat het vermogensspektrum vun het ingangssignaal beperkt
is zal de autokorrelatiefunktie een eindige breedte .hebben.
Hierdoor zal er afhankelijk vun de swnplefrequentie, korrelatie bestaan tussen opeenvolgende samples. Neem aan dat het
gemiddelde van het ingangssignaal 0 is en noem "¥r-1 en ~
twae opeenvolgende samplewa~den, Yr~O.
Voor de varian tie geld t:~ =,£2
en de eovariantie van Yr ~n ~ r- 1: cry ~- l' Yr- 1 ==
zoala t de korrela tie tussen '{ en Y 1: IJ ,<i)'cdc-,
r
r-"
Y
G: I
Noem het verschil tLlsaen twee opeenvolgende samples
Dr =Y r - Yr-1' dan geldt ook Dr=O.
Voor de variantie van Dr kunnen we nu schrijven:

Yr-j .Yr

(.)j~ 'l

:=

I
l '( (" -

y~ -! )'L

::

~

2 (Ty - 2y r 'tr' - i

-

'2. '-:» Q[.i '-

ry

rrJ'

We zien hieruit dat als de korrelatie
tussen twee opeenvolgende samples grater is dan 0,5 de variantie van het versehil tUBsen twee samples kleiner is dan de variantie van de
sample zelf. Hierdoor kunnen we met voordeel het verschil D
kwantiaeren i.p.v. de samples Y omdat de kwantiaeringsruisr
evenredig is met de variantie vnn het A/D-konverter-ingangssi!:~aal a18 het aantal bits gegeven ia (29 ).
.,
Dit principe van koderen duiden we aan met differentiele-PCM
(DPCiVl),.
We brengen hiertoe in het reM systeem een terugkoppeling aan
via een prediktie netwerk dat uit de uitgezonden kodewoorden
de laatste samplewaarde bepaalt (door optelling) en deze cran
vergeli.1kt met de nieuwe samplewaurde. Het verschil e{ t)
wordt gekwantiseerd en binair overgezonden. Op dezelfde wijze
aln dat in de zender gebeurt, wordt in de ontvanger een benadering van het ingangssignaal gemaakt m.b.v. een predittienetwerk. figuur 3.-2 geeft dit principe aan.
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fig. 3.-2 DPCM
Door meerdere voorafgaande samples in de benadering te betrekken is eell grotere reduktie te bereiken. We voorspellen
dan de nieuw op te treden waarde uit de korrelatiematrix
die bepaald wordt door de korrelatie van m opeenvolgende
samples.

3.3

DM

Delta modulatie kan beschouwd worden ala een grenegeval van
DPCM, n.l. het geval waarbij het kodewoord waarmee het verschil tussen twee opeenvolgende samples wordt gekodeerd nog
slechts ~~n bit omvat. rroch is DlVl niet ui t DPCM ontwikkeld,
maar parallel hieraan (1)).

:e

le;i~I:~;:>;~I,~Pla,at8 aan de
HLn
~

hand van fig J.-J.
A
x/t) l-r\../,\
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/\

xu)

HLfJ
fig. 3.-3 mil
Het kontinue ingangssignaal x(t) wordt vergeleken met een
schatting x(t). Het verschilsignaal e(t)=x(t)-x(t) vormt het
ingangsBignaal van een geklokte komparator. Deze levert op
de door de klokfrequentie bepaalde tijdstippen pulsen af met
een konstante amplitude, maar met een polariteit die gelijk
is aan de polariteit VIlll e(t) op die tijdstippen. De echatting i(t) wordt verkregen door de pulsen op de juiste wijze
aan een prediktienetwerk met overdrachtsfunktie Hl(f) toe te
voeren. Hierdoor wordt itt) zodanig gewijzigd dat het foutsignaaJ e( t) gendnimnliBeerd wordt. De dekodering geschiedt
door de blnaire pulsen toe te voeren aun hetzelfde prediktienetwerk zonat dezelfde scl1atting van het ingangssignaal verkregen wordt, indien er althans geen fouten in het kanaal optreden. We duiden de terugkoppellus in de delta modulator
ook weI aan met de lokale dekoder omdat deze lokaal de schatting voor het ingangssignaal geeft. Evenals bij PCM plaatsen
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we voor de enkoder een filter am rie frequentiebnnd van het
over te zenden signaal te beperken. Het verschil tussen x(t)
en i(t) noemen we ook hier de kwantiseringsvervorming en dit
is dus juist het signaal e(t).
o .1. Het
rediktienetwerk
De arakteristlek VEdl et prediktienetwerk is i.n hoge mate
bepalend voar het gedrac v"n het systeern. Het doel van dit
netwerk is om op grond van de korrelatie tus8en de opeenvolgende bits een voorspelling te doan van de nieuwe aamplewaarde vun het ingangssignaal. De meest voor de hand liggende benadering is om dit te doen aan de hand van de laatste uitgezonden bit door ideal(~ integratie van het ui t ~ -funkties
bestaande signaal. Een '1' aan de uitgang betekent dan een
stap omhoog en een '0' een stap omlaag.
x(t) Heeft nu de vorm van een trapjeskromme die zich am het
signael heen slingert. Hierbij gaun we er vanuit dat de komparator positieve of negatieve pulsen afgeeft met een naar
nul verdwijnende breedte c en gegeven energie vr waarin V
de pulsampli tude is. Plaetsen we nu (lehter de komparator een
D-FP die door het kloksignaal getriggerd wordt dan blijft de
uitgang konstant 'hoog' of 'laug' (hier in feite positief of
negatief) gedurende de volle klokperj.ode. Het gevolg is dat
de uitgang van de integrator nu bestaat uit lijnsegmenten
met konstante positieve of negatieve helling. Het blijkt dus
dat de 'Duty Cycle' van het komparntor-uitgangssignaal een
duidelijke invloed heeft op de vorm van het benaderingssignaal x( t). De trapvormige benc.dering is weergegeven in figuur

3.-4
:t.1f )

elf}..

\

fig. 3.-4 1 e orde prediktie.
We zien hieruit dat kwantiseringsvervorming twee vormen aan
ken nemen.
a. Oversturingsvervorming. Deze treedt op als de signaalhelling tijdelijk groter is dan de maximale helling van t. Daze
helling werdt bepaald door de grootta van de stap ~ en de
samplefrequentie f=1/T en bedraagt dan ~.f V/sek. In ge~1
van ideale integratie is i ) eenvoudig gelijk aan V.
De oversturing treedt op als dx(t) ~A f
dt
/J-> • •
We kunnen de kana op oversturing kleiner maken door.6. en/of
f te vergroten.
Stel x(t) is een sinusvorud.g ingangssie';D.aal x(t)=X.sin 2Ilf s t.
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De maximale haIling van x( t) bedraagt dan: dj(t) \'
=2 f X
t
max II s
De oversturingsgrens word t bereikt als 21tf I= /}. f,
s .
'r
1::.. f
d us a 1 s x 2~f
. Het verloop van X als funktle van de sigs
naalfrequentie noemen we de oversturingakarakteristie~We
zien dat, om overs turing te voorkomen, de maximale wearde
van X omgekeerd evenredig is met f
dus de oversturingskarakteristiek dault met 6 dB/oktaaf~
b.Korrelruis treedt op als de over enkele klok.ulsen gemiddelde signaalhelling de oversturingsgrens niet te boven gaat.
De maximale momentele waarde van de ruis is gelijk aan A en
het frequentiespektrurn is over het algemeen vlak. We kunnen
de korrelruis kleiner maken door de stapgrootte 6 te verkleinen. Zoals we gezien hebben wordt dan echter de kans op o¥ersturing groter.
Binnen bepaalde grenzen lnlllnen we digi taal ideale integra tie
uitvoeren. We doen dit m.b.v. een logische rekeneenheid die
de pulsen positief of negatief optelt bij de vorige benadering, zie fig. 3.-5. De grenzen die aan het aysteem gesteld
zijn worden bepaald door de kapaciteit van de rekeneenheid.
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fig u 3.-5 Digitaal 1 8 orde prediktienetwerk.
De meest eenvoudige analoge realisering van een integrator
i8 nu een enkelvoudig RC-netwerk. stap- of impulsresponsie
bestaat nu niet uit rechte lijnen, maar uit exponenti~el
verlopende krommen. De benade.hug van een ideale integrator
wordt betel' wanneer we de tijdkonstanteY groter maken dua
wanneer het kantelpunt in de frequentie-overdrachtakarakteristiek naar lagere frequenties schuift (fig. 3.-6b). Het
eerste gedeelte van de stapresponsie benadert voor groter
wordende 1: een lij nseglllen t met konstante helling (fig 3. -6a) •
In het algemeen wordt de DM voorafgegaan door een filter dat
de frequentieband zowel naar boven als naar onderen begrenst.
Kiezen we nu de frequentie van het kantelpunt in de integratorkarakteristiek veel kleiner dan de laagllte signaalfrequentie dan verkrijgen we een 'ideale' integratiekarakteristiek
over de gehele frequentieband. Het doorlaatgebied van de gebruikte filters loopt van 300 tot 2700 Hz. Wanneer we
f=200 Hz:$" T. =0,80 msek kiezen dan verkrij gen we een redelijk
nauwkeurige integratiekarakteristiek.
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(a)

fig. 3.-& Enkelvoudige HC-integrator.
Aangetoond kan worden dut de oversturingskarakteristiek van
een DM met een willekeurig lineair nefwerk met overdrachtskarakterls tiek H( f) ge] i,i k is aan ~. li( f) I waarin E de amplitude is van de ingangspulsen van het netwerk (31). We
zien dus dat ook hier de oversturingskarakteriatiek een daling vertaont van 6 dB/oktaaf mits f 1 kleiner dan de l'agate
signaalfrequentie.
Voor signalen (zoals spraak) waar een grote korrelatie bes taa t tussen opeenvolgende BI:J.Illples kUlwen we een bet ere prediktie bereiken van het ingangssignaal dour over meerdere
samples te gaan kijken.
Vergelijken we de situatie met DPCM dan blijkt dat we door
de 1-bits kwantisering het signaal sterk moeten oversamplen
d us f s» fNyquist' waardoor de korrelatie per sample veel
groter wordt. De informatie over de korrelatie moeten we bij
DNl dus betrekken ui teen serie opeenvolgende bits. Bij DPCM
is de informatie per sample groter afhankelijk het aantal
bits en kunnen we dus lIlet mindel' s&mples volstaan.
We kunnen de geheugenwerking van de prediktor groter maken
door een tweede-orde integrator aan te brengen. Een dubbele
ideale integrator zou resulteren in een benaderingssi.gnaal
dat bestaat uit rechte lijnsegmenten waarvan de helling
toe- of afneemt. De helling van de frequentie-karakteristiek
van de dubbele integrator bedraagt -12 dB/oktaaf. Een DM met
een dergelijke integrator uitgevoerd zou een instabiel gadragnvertonen omdat de helling per bit slechta langzaam kan
varieren. Wanneer de signaalhelling van teken zou veranderen
op een moment dat de helling van het benaderingssignaal groat
is dan zijn er een groot aantal bits nodig om daze verandering te volgen. De oscillaties die hierdoor optreden zijn afhankelijk van het ingangssigaaal. Ze kunnen opgeheven worden
door het aanbrengen van een nulpunt fa in de overdrachtakarakteristiek waardoor de helling weer -6 dB/oktaaf wordt (14 ).
De ligging van het nulpunt is afhankelijk van de klokfrequentie. I~xperimenteel is gebleken dat de meest geschikte waarde
VRn ditfnulpunt is,
fo='2~ waarin f k de klokfrequentie is.
Gebruiken we klokpulsen met een 50% duty cycle, wat we in de
praktijk meestal doen dan voldoet een waarde
fa::

fk

4""

(2.2) •
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Voor de keuze van de ligging van de fre~entie waarboven
dubbele integratie optreedt geldt de volgende overweging.
Voor een optimale werldng Vlln de DM is de fout e( t) minimaal, dUB x(t) - i(t). Maar dan zijn ook de spektra van beide signalen vrijwel aan elkaar gelijk. Noem S(f) het vermogensspektrum van het ingangssignaal. Een DM rnaakt gebruik van de korrelatie die tussen de apeenvolgende samples
bestnn.t. :60U dit op optimale wijze gebeuren dan zijn de uitgangspulsen gngekorreleerd. Dat wil zeggen dat het spektrum
van het uitgangssignaal vlak is over een groat gebied. Dit
feit en het gegeven dat het spektrwn van het benaderingssignaal vrijwel gelijk is aan sef), leidt tot de konklussie
dat het spektrum van het prediktienetwerk voor een optimale
werking gelij k moet zi~j n aan S (f), dus J H( f)1 ::S(f).
We zien dat dan voor aIle f'requenties in het signaalspektrum
de oversturingskans gelijk is.
Volgens }i'lanagan (lit. 2) heeft het 'long term') spektrum
van spraaksignalen een maximum bij ongeveer 500 Hz en valt
daarna af met 8 ! 10 dB/oktaaf. De afval van een enkele
integrator bedraagt 6 dB/oktaaf en van een dubbele integrator 12 dB/oktaaf. Voor een optimale aanpassing van een dubbele integrator-karakteristiek aan het spraakspektrurn dienen
we het tweede knikpunt ergens midden in het dalend gebied van
het spraakSf)8kllnwn te leggen. Een minimale SNR wordt bereikt
met f~=1,8 kHz (14 ), zie fig. 3.-7
Dat er uiteindelijk toch korrelatie tUSBen de uitgangspulsen
bestaat wordt veroorzaakt door het feit dat we H(f) slechts
aan kunnen pass en ann het gemiddelde spektrum van het spraaksignaal. IVlomenteel kunnen er zeer grate variaties in het
spektrum optreden.
In fig. 3.-7 treffen we de gevonden frequentiekarakteristiek
aan en tevens een realicering hiervan met RC-komponenten.
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fig. 3.-7 Karakteristiek en realisering
van het prediktie-netwerk.
Indien 01» C2 dan vinden we voorde kantelpunten respa
f 1 =1/27l:R 1 C 1 }
f 2=1/2 Ii: R C
2 2
f 3 == 1 /2 Tt rC 2

3. ( 1 )

-
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Percep·tuele effecten.
De winst in SNH van dubbele integratie t.o.v. enkele integratie bedraagt volgens Jager (14) 10dB bij een klokfrequentie van 100 klruz. Di t is een verbetering die zowel theoretisch als experimenteel gevonden wordt. Naast deze verbetering in SNR is oak uit perceptueel oogpunt dubbele integratie te prefereren bovell ankele integratie. Het ruisspektrum bij en.ale integratie bezit bij kleinere ingangasignalen scherpe interferentietonen en bij dubbele integratie is het spektrum meer !continu. Voor kwantitatieve formulas van de SNR voor enke.Le en dubbele integratie als funktie van de klokfrequentie wordt verwezen naar lit. 14

J.4 Adap tieve technieken
:l.', J. t
We hebben gezien dat we in een DM twee soorten ruis onder::-scheiden n.l. korrelruis inherent aan het kwantiaeringsproces en overstlU'ingsruis wanneer de momentele helling van
het ingangssignaal te groat wordt. Bij de behandeling van
deze beide faktoren habben we oak gezien dat we ze kunnen
reduceren, echter door tegenstrijdige maatregelen te nemen,
n.l. bij gegeven klokfrequentie resp. verlagen en verhogen
van de kwantiBeringseenheid~• Neem aan dat we aan de ingang
van de DM een stationair signaal aanbrengen met gerniddelde
o en gegeven spreiding \5 ••
In par. 3.2 is OJ gedefinieerd als de spreiding van het verschil van twee op elkaar volgende samples, bij gegeven samplefrequentie fs. Noem F de oversamplingfaktor gedefinieerd
door F=fs/fNyquist.
Uit de som van de korrel- en oversturingsruis en het signaalvermogen kunnen we nu de SNH berekenen als funktie van A •
In deze SNR blijkt een maximWIi te zitten waarvan de plaats
en grootte afhankelijk is van de faktor .B); fig 3.-8
SNi~
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fig 3.-8 De SNH van een delta-modulator.
LJnks van dit maximum speelt oversturingsruis de grootste
rol en rechts de korrelruis. Het prob&e.m dat uit deze krommen naar voren komt is dat de toppen vrij scherp zijn. Dit
howit in dat als we de rms-waarde van het sj.gnaal kleiner
zouden maken en dientengevolge ook de spreiding, we sne1
onder de optimale SNR zouden komen. Afhankelijk van de eisen
die we aan het systeelll stellen kunnen we uit de kurven bepalen welke dynamische variatie we .aan het signaal mogen
geven bij gegeven fs.
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We zijn hierin geYnteresseerd am twee redenen:
-Het gemiddelde signaalverlllogen is niet konstant. Bij
transmissie van sprab.ksignalen is het signaalvermogen
dat de enkoder bereikt o.a. afhonkelijk van de luidheid van de spreker, zijn afstand tot de mikrofoon
en de instelling van analoge voorversterkers.
-Spraak- en videosignalen zi.in quasi-stationair, maar
we killlnen ze voorstellen als statlonaire signalen met
een in de tijd veranderende rms-waarde (snelheid van
verandering is Ideiner dan de laagste relevante signaalfrequentie).
In de 1iteratuur zijn vele teclmieken besproken om te bereiken dat de dinumische vuri.aties van het ingangssignaal vergroat kunnen worden bij gegeven minimale SNR, zonder dat dit
ten koste gaat van de benodigde bandbreedte. Een voor de hand
liggende methode is het toepassen van een kompressiesohakeling
voor de zender en een expander achter de ontvanger (de gezamenlijke werking wordt aangeduid met kompansie). Hierdoor
wordt het ingangssignaal van de enkoder over een groot gebied vrijwel konstant gehouden en de enkoder ken geoptimaliseerd worden vaal' dit ingangsnive~u. Dit vergt echter een
kompressieschakeling en een nauwkeurig invers werkende expander, hetgeen geen liGhte eis is en betrekkelijk komplexe
apparatuur vergt.
Een andere methode volgt dil'ekt uit fig;uur 3.-8, n.l. het aanpassen van de stapgrootte aan de grootte van het ingangssignaal. We spreken hier van adaptieve technieken. Omdat het veranderen van de stapgrootte in evenredigheid met het ingangssignaal een niet lineuire 10kule dekoder impliceert apreken
we van lineaire UlVi dtlar waar we een niet adaptief aysteem
bedoelen. l)e variatie van D. vrijwel evenredig IIlet het gemiddelde signaalvermogen heeft hetzelfde dynarniek vergrotende
effekt als het toepassen van een kompansieschakeling. We
spreken daarom bij deze tecillliek ook van kompansie.
Het detekteren van de veranderende gemiddelde signaalwaarde
kan op twee pluatsen gebeurenz
a. aan de ingang van de enkoder,
b. aan de digitale uitgang.
ad a) De enkoder is in principe lineair. De stapgrootte wordt
echter bepaald door het ingangssignaal. De informatie QIDtrent
de grootte van de stap ontlenen we aan het ingangssignaal
door dit na differentiatle door een omhullende-de~ektor te
sturen. We verkrijgen dan de hellingsomhullende die varieert
met de gemiddelde waarde van de helling van het signaal. De
helling is hier van belang voor de stapgTootte bepaling omdat, niet de absolute waarde van het signaal op twee opeenvolgende samplemomenten bepaleuG is voor de uitsturing van
de DM, maar het verschil tussen deze waarden.
Om rekonstruktie van het ingangssignaal moge11jk te maken
dient het omhullende-signaal mee overgezonden te worden en
dit uiteraard in digitale vorm. We spreken hier van 2-kanaals
DM. Fig. 3.-9 ge8ft het blokschema van dit syateem.
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met vooruitregeling

Dehodering geschiedt weer d.m.v. een lineaire dekoder, waarvan de stapgrootte wordt bepaald door het gereconatrueerde
omhullende signaal. Volgena dit principe gerealiaeerde systemen worden o.a. beschreven in literatuurl(20,26,30,31)
ad b) Omdat de uitgang van de encoder een digitale repreaentatie van het :.ingangssignaal is, bevat deze ook de informatie
omtrent de mate van uitaturing van het systeem. Ala we in
staat zijn deze informatie te betrekken uit het digitale signaal, kunnen we die gebruiken am de stap aan te passen.
Adaptatie vindt dan plaats in de lokale dekoder, dus in de
terugkoppeling. Het voordeel hiervan is, dat we kunnen volataan
met een enkel kanaal, wa8rdoor we zenden met een lagere bitrate
t.o.v. een systeem met vooruitregeling en bovendien hebben we
hier geen multiplexschakeling met inherente synchronisatiebits
nodig, hetgeen een extra reductie betekeni. Het regelsignaal
wordt verkregen door een aantal bits aan de enkoder-uitgang
te beschouwen. Afhankelijk van dit uantal onderacheiden we
twee systemenc
-·Beschouwen we een gering aantal bits (typiach 2-8) dan
apreken we van momentele kompansie (instantaneous companding). Hd.erbij wordt van moment tot moment bekeken,
hoe groot de nieuwe stap dient te zijn. De hiermee gepaard
gaande teohnieken zijn uitsluitend digitaal.
- vVanneer we een groat auntal bi ts beschouwen (typisch meer
dan 100) dan spreken we van geregelde kompansie. De sohakeling, die hier de stapgrootte bepaalt uit een groot
aantal bits is hier uit praktische overwegingen analoog
(een analoge integrator). De detektor wordt zowel analoog
ale digitaal gerealiseerd.
Om een vergelijking van de systernen mogelijk te maken, zullen
we in eerste instantie uitgaan van een stationair ingangasignaal met gegeven ampli tude- kansdiclltheideverdeling en
vermogensspektruro. In verband met de toepassing voor apraaksignalen zullen we een signaal stationair noemen, wanneer
de statistische eigenschappen, gemeten over iedera willekeurige periode van ongeveer 5 maek. dezelfde zijn. Een spraaksignanl is daarentegen te beschouwen ala een quasi-stationair
signaal, waaraan we sleeh ts ovel:" langere tijd gemeten sta tiatische eigenaohappen kl.Hlllen toekennen, die onafhankelijk zijn
van het beginpunt van de Dlf.'ttng ..
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.• 1. ~tationaire simalen
• omen 8 e ompanSle.
Als stationaire representant voor het spraaksignaul beschouwen
we het signaal met een exponen-tiele ampli tudeverdeling met
gemiddelde 0 in fig. 3.-10 u en een vermogensspektrum dat
wordt verkregen door een wit ruisspektrum door een He-integrator te sturen en daarna met een laagdoorlaat-filter in
band te begrenzen, fig. 3.-10 b. Daze aarmame voar ampli tudeverdeling is in overeensternrning met wet Davenport (38) heef"
gerneten als gerniddelde 'short term' verdeling van spraaksignal en. ~i.e ook ( 1 4 ), ( 1Y) en ( 31 ).

(t)
fig. 3.-10 amplitudeverdeling en vermogensspektrum.

We hebben in par. 3.3.1. gezjen dat we de korrelatie tussen
opeenvolgende samples kunnen elimineren door een opt1male
prediktiesohakeling toe te passen. Het resultaat is dan dUB
een minimale SNR. Volgens de Wiener-Khintehin relaties wordt
de autokorrelatiefunktie volledig bepaalcl door het vermogensspektrum. Dus de korrelatie tussen opeenvolgende samples
'Nordt bepaald door S~f) en de samplefrequentie f • Door gebruik te maken van de amplitudeverdaling van hetSingangssignaal
kunnen we eehter nag me8r winst bereiken in SNR, wanneer we
namelijk hellingen die een grote waarsehijnlijkheid van
optreden hebben, nauwkeuriger
benaderen dan hellingen met
een geringere kans van optreden, door dienovereenkomst.g.de
stap aan te pasS8ll. Dit is geheel in overeenstemming met wat
Max (16) heeft berekend voor de verbetering in 5MB van het
PCM systeem, waarvan hij de groot,te van de quantiseringseenheid
aanpast aan de waarschijnlijkheid, waarmee een bepaalde
samplewaarde optreedt. Voor DM dienen we hiertoe ean geheugen
te habbam ter lengte van m bits om de informatie over de
actuale waarde van de helling te onthouden. Fig. 3.-11 geeft
een algameen blokschema van dit principe. De merekening voor
DM is uitgevoerd door Belle e.a. (19 ) voor het in fig. 3.-10
bepaalde signaal. Zij duiden hun systelllen aam met statistisehe
DM en door de beperkte geheugenlengte (Ze bereiken bijna optimale resul ta ten voor m=5) is hier sprake van moment,ele
kompansie. Het resultant van de berekening is een verbetering
in SNR van 6 dB bij m=5. Andere systemen zijn beschreven door
o.a. Winkler ( 1'7) en Abate (1H ). In wezen komen zij eehter"
neer op het hiervoor in het kort aangegeven prinoipe en het
blokschema van fig. 3.-11. De belangrijkste versohillen zitten
in de uitvoering en de keuze van de systeemparameters, d.w.z.
de mate waarin de stap verandert afhankelijk van de geheugeninhoud.
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fig. 3.-11 DM met momentele kompansle.
Winkler laat de stap met een faktor 2 varieren bij een
apeenvolging ?an dezelfde bits, d.w.z. de stap neemt exponentieel toe. Abate kiest uit een aantal versterklngafactoren k]... varierend van k m
in. tot k max. • De :resul taten van
berekeningen a~ill de systemen zi.in echter ui teenlopend.
~ella e.a. ( 19) kOlllen tot de konklusie dat de maximaal bereikbare SNH grater is dan bij lin. Dl~j, Abate vindt een
max. S"Nh, die net za groat is en Greefkes en Riemens (23 )
V
vinden voor gratere signalen een 10 dB lagere max. bereikbare I\.
SNR. Gedeeltelljk kunnen daze verscllillen verklaard worden
uit de verschillen in de signalen waarvaor de SNR berekend is.
Vaak worden de berekeningen uitgevoerd met sinuavormige signalen (evt. een sinus, die in een smalle band in fre,aatltie
gemoduleerd is met ruls). De amplitudeverdeling en het spektrum van een sinus x(t)::::A·sin(,..ot zljn aetngegeven in fig. 3.-12.
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fig. 3.-12 amplitudeverdeling en vermogensspektrwn
van een sinus.
De hellingswaarschij nliJI\lleidsverdeling heeft dezelfde vorm
als in fig. 3.-12a. De hellingawuarschijnlijkheid van het
sig-naal uit fig. 3.-10 en dus ook van het spraaksignaal
geeft echter juiat een grotere wa:JI'schijnlijkheiti voor kleinere hellingen. De diskrepant!ti: die er bestaat tussen zowel
de amplitudeverdeling en het vermogensspektrum van beide
signalen rnafLkt een sinusvorrnig signaal dus blij kbaa.r mindel'
geschikt vaar het testen van een op een spraaksignaal geoptirnaliseerd systeem.
Ue verbetering in SNH in daze systemen hebben we verkregen
bi.i een gegeven ingangssignaal. Wat is echter de invloed van
het verlagen vnn de rms-wa'Lrde van het signaal? (In fei te de
reden waarom we de adaptieve systemen zijn gaan bespreken.)

- 26 llet gedra~ van een systeem bij veranderende dynamiek is
afhunkeliJk van het signaal waarvoor hat systeem geoptimaliseerd is. Veronderstel weer ons stationaire ingangssignaal.
De kuns op kleine signai:<lhellingen is veel groter dan de
kans op gratere hallingen. Dus voor een optimaal systeem
zullen de waarden van t1 hierrnee in overeenstemming zijn.
Bij verzwakldng van het signaal zal het zich gaan begeve:m.
in het gebied van de kleinere stappen, waar dUB de kwantiseringsruis kleiner is. Het systeem is fiU niet meer optimaal,
illaar in ieder geval betel' dan een lineair systeem met eenzelf-de
maximale SNH.
Is het systeem geoptimaliseerd voor ~en signaul, dat een
grotere waarschijnlijkheid heeft voor het optreden van grote
hellingen, (fig. 3.-12) dan zal voor kleinere signalen de
stapgrootte groter zijn dan bij lineaire DM. Hierdoor zal bij
verzwakking van het signaal de oNH slechter worden dan in het
lineaire geval. Dit is geheel in overeensternming met de in de
literatuur gevonden resultateni waar we in systemen voor
\
spraakkodering een grotere dynamiek verkrij gen met rnomentele /
kornpansie.
I
. 'c' r:""
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B. Geregelde kompansie.
WaImeer we een aktuele stapgruotLe bepulen ul teen zeer groot.
aantal bits spelen momentele veranderingen van het signaal
geen 1'01 maer. Omdat het ingangssignaal nog steeds atationair
verondersteld is zal de voorspelling·over langere termijn
(enkele honderden bits) steeds dezelfde zijn, m.a.w. het
systeem werkt weer met konstante stapgraotte, dus het is
lineair.
Zodra we nu echter het ingangssignaal gann verzwakken, dan
zal de stapgrootte vrijwel evenredig wet de verandering van
de rms-waarde meegaan. Het gevolg is dat de verhouding van A
en () vrijwel konstant blijft over ec-n groat dynamisch gebied,
dus dat de enkoder over dit gebied Illet vrijwel maximale SNR
blijft werken (zie figuur ).-13). We zien dus dat de SNH hier
niet groter kan worden dan die bij lin. DM, in tegenstelling
tot de ai tuatie bij ffiomentele kompansie. '",-- ?1j ( . '
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fig. 3.-13 verbetering in dynamisch bereik
met geregelde kompansie.
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Healisering van sys-temen met geregelde kompansie kan geschieden, zowel met vooruitregeling, ala met regeling in de terugkoppeling. Van de eerate is een voorbeeld gegeven in fig. 3.-9.
Een typische schakeling, die werkt met regeling in de terugkoppeling is weergegeven in fig. 3.-14. Een aysteem dat gebruik
maakt van zowel vooruitregeling, ala regeling in de tarugkoppeling is' beachreven in aaH van de eerate publikatiea op
het gebied van geregelde kompanaie dour Greefkea en
de Jager (22.).
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fig. 3.-14 DM wet geregelde kompansie
in de terugkoppeling.
Naast de normale terugkoppelll~s is nog een z.g. regellus
aanwezig. Daze levert het regel- of pilootaignaal q, die de
atapgrootta regelt. Deze regell.us bepaalt volledig de dynamische eigenachappen van het systeem. We onderscheiden
analoge en digitale technieken voor het bepalen van het
regelaignaal q.
analoog
In het door Toruozawa en Kaneko ( 21 ) ontwikkelde systeem
bestaat de regellus uit esn netwerk ruet overdrachtskarakteriatiek H(f), gevolgd door een dubbelfasige gelijkrichter en
een integrutor~ fig. 3.-15.

fig. 3.-15 de regellus.
llet netwerk H(f) bestant hier uit een integrator, waarvan
he t kanLel punt hetzelfde is a1 s ht: t ef.~rste kantelpunt van 1 1 •
lie zul1en nu ef;rst nc-lgaan, hoe we het signael z(t), de
uitgang Van de integrator, moe ten interpreteren en evenzo
wanneer we i.p.v .. H(f) een signaaJband-doorlatend filter
opnellien. Dit laaGste is van helang i.v.m. een toepassing,
die we later aan een DM zullen veven.

-

Veronderstel, dat we
geregelde kompansie.
in de terugkoppeling
een filter; zie fig.
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een DlV! hebt)en met in de terugkoppeling
De dekoder zal bestaan uit de schakeling
van de enkoder van fig. 3.-14, plua

3.-16.

JI

fig. 3.-16 een dekoder met adaptie.
De regellus is hier aunwezig om ervoor te zorgen dat de
dynamische variaties in i(t) weer dezelfde zijn ala die
in x(i:). Laten we deze lU8 achterwege en leggen we een
konstante spanning aan bij q dan kunnen we i(t) beschouwen
als het gekomprimeerde ingungssignaal. Laten we bovendien
de integrator 1 1 achterwege, dan is eenvoudig in te z.ien
dat we iCt) en dus oak x,.(t) kunnen beschouwen ala het
gedifferentieerde gekomprtmeell'de ingangssignaal, met een
differentiatie-kci.rakteristiek die de inverse is van 1 1 •
De relatie tussen x{t) en x (t) bepaalt nll dus juist d.e
kompressie-karakteristiek u van het systeem, d.w.z. de
karakteristiek van een kompressieschakeling, die, wanneer
hij met een ovureenkoillstige expander opgenomen wordt, voor,
resp. achter een lin. DM-systeem, aan dit systeem dezelfde
karakteristieken geeft, als het onderhavige. In dat geval
geeft de karakteristiek de relatie aan tussen de spreiding
van het ingangssignaal en die van het uitgangssignaal van de
kornpressor en olildat de stap 1'1 kanstant is, tevens de verbetering in ~NH zoals aangegeven in fig. 3.-13.
fl'erugkerend na:Lr fig. 3.-15 zien we dus dat z( t) het gekomprimedrde ingangssignaal is. Dit signaal wordt gelijk~er.tcht
en daurna geintegreerd in een integrator met een tijd ;konstante die vet;l groter io dan de periodetijd vun de laagste
in het signaal voorkornende frequentie. Het signaal q wordt
gebruikt om de stapgrootte te regelen. Exacte berekening
1 eert, <1, tt we hiermee een kwadra tische kpmpressiekarakteristiek verkrijgen (21 ). We verkrijgen een hogere orde kompressiewerking door het reeelsignaal tot de n-de macht te verheffen alvorens het ann de AM toe te voeren. Naarmate we n
groter maken, wordt oak de orde hoger van de kompressie.
di 9itaal
BiJ DM treed t 0 IJ"I,rsturinp; op wanneer de helling van het ingangssignaal een bepaH.lcle waarde overschrijdt. De IDuxirnale
helling die Ih:t Lngangssignaal x( t) mag aannemen, voordat
overstllI'i.ng optref.dt, word t bepa:t14 door de stapgrootte en
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de karakteristiek van.I 1 (par. ).3.1). Onder de modulatiegraad
versta&n we de verhouding van de momentele helling t.o.v.
deze maximale helling Vhn x(t). De gemiddelee waarde van de
lIIodulatiegrand geeft een indikatie van de oversturing van
het systeem. Ook de gemiddelde tijd dat de modulatiegraad
een bepaalde waarde a<1 overschrijdt geeft deze indikatie,
althans voor signaalwaarden waarbij deze drempel daadwerkeliJk
overschreden wordt. De modulatiegraad komt tot uiting in het
bitpatroon aU.n de uitgang. Veronderstel dat het uitgangssignaal het volgende patroon vertoont: 111011101110.
De modulatiegTaad badraagt nu 1/2, want van elke vier stappen
ga:cn er 3 ornhoog en 1 omlaug, dus effectief 2 van de 4 omhoog.
Ret overschrijden van een bepaalde rnodulatiegraud kunnen we
detekteren door de bits in te klokken in aen schuifregister
van eeh bepaalde lengte. Met behulp van enkele logische circuits bepalen we wanneer het schuifregister uitsluitend gelijke bits bevat.ln dut geval wordt de uitgang u van de
schakeling I hoog'. Helatie 3. (2) geef·t de logische funktie u
;~~ro~e~o~~~~t~.SChuifregister. llierin is ':B r de enkode.rout-

1.(2)
u:::: Yr • Y1, - 1. '1. r- 2- tY r •"l r- 1.]' r-~')
De ultgangspuJsen treden op, zodra de modulatiegraad groter
is dan 1/3. Dus het hiervoor beschreven signaal pI de dr.mpel overschrijden, zoals oak et~nvoudig rechtstreeks ut t. de
bitreeks te zien is. Integratie van de u-pusen levert het
gewen.:ite regelsignaal, fig. 3.-16.

fig. 3.-16 de digitale regellus.
Een volgens dit princ:ipe £>er.'ealisel~rd systeem is beschreven
door Greefkes en R.i emens (~~ J ). De door rela tie 3. (2) beschreven schakeling wordt hier aangeduid met de term: Modulation
Level Analyser (lVlLA.). Een meer diepgaande beschouwing van di t
systeem zal gegeven worden in paragraaf 5.2 en appendix A.
Zie ook lit. 31 p. 20f3
3.4.2. l~uasi-8tationaire si gnalen
In de vorige sektte Is fiet gedrag en de uitvoering van enkele
systemen besc}ITeven, wanneer ze geexiteerd worden met stationaire signal en. De systemen worden echter in de meeste gevallen toegepE.lst voor spraak- en videosignalen, welke niet stationair zijn. Dit geeft BiJ.nleidillgtot een onder~oek naar
het gedrag van de systemen bi,j deze kategorie van signalen
en hier lflet name voor spz·aaksignalen.

-
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Zoals we al eerder verrneld llebben, kunnen we het spraaksignaal beschouwen als een min of meer stationair signaal Ule t
een in de tijd veranderende spreiding.
In sektie 2.5 hebben we gezien, dat een spraaksignaul ondarhevig is aan starke fluktuatias. Slechts over zeer lange
tijd gemeten (b.v. 100 sek.) zijn de statistische eigenschappen van het aignaal (arnplitudeverdeling en frequenjiespektrwn)
als reproduceerbaar te beschouwen, dus onafhankelijk van de
beginti<id van de meting. PasDen we een dergelijk signaal toe
op een lineaire DNi dan werkt daze voor sen grooit gedeelte
van de tijd sUboptimaal. Adaptieve technieken bieden bier
een perspektief voor de verbetering (hogere SNR) van het syateem.
Veronderstel dat de dynamische veranderingen van het spraaksignaal met een konstante 'long term' rma-waarde, 30 dB
bedragen. We kunnen dan de.ll1omentele :3NH tegen de maximale
waarde beuden:door geregelde kompansie met een dynamiek van
minimaal 30 dB toe te passen. De in sektie 1.4.1 beachreven
technieken zijn hiervoor bruikbaur. Belangrijk is echter de
snelheid waurmee het systeem de veranderingen in de spreiding van het signaal kan volgen, dus de integratietijd
van de integrator in de regelluB. IVlaken we L zeer groot,
(b.v. enkele selconden) dan is e1' geen sprake van een verbetering in SNR t.o.v. de max:. ::iNH van een lineaire DM. Verbetering
zal weI optreden wanneer we [ gelijk maken aan de minimale
syllabelengte, d.w.z. ongeveer 100 maek. Dergelijke systemen
worden aBngeduid met de term 'syllabic companding'. Daze
term is in de literatulH' over de delta-modulatoren ingeburgerd
ala aanduiding van sYBtelllen met geregelde kompansie.
Opmerkelijk is eehter dut nergens een dergelijk grote tijdkonstante wordt toegepast. De tijdkonstEUlte van de in de
literatuur bescbreven systemen ligt in de prde'Y8D grootte
van 5-10 msek. dus overeenkomend met de fpitch'-periode.
De term fpltch-companding' zou bier beter op zijn plaats
zijn, doch wordt niet toegepast. Zie ook lit. 31
In tegenstelling tot de konklusie voor stationaire signalen
verwachten we dat 's,lJabic companding' hier w~l een verbe- ~
tering in SNR zal geven t.o.v. lineaire DM.
De dynamische variaties van de rms-waarde van het ingangssignaal worden slechts geregeld door het'teveel' in
dynamisch bereik van de DM. Veronderstel b.v. weer de dynamisehe variaties t.g.v. de niet stationati.eit 30 dB.
Wensen we bovendien nog een verzwakking van het signaal met
20 dB te kunnen realiseren, zonder dat de ::iNR noemenswaardig
afnet~mt dan dient de OM een dynamisch bereik te bezitten
van 50 dB.
Het testen (theoretisch of prnktisch) van dit systeem met een
sinusvormitS signaul geeft een goed beeld van de dynamiek
die het systeem knn bereiken en de relatieve vorm van de h
kornpressieknraktertliitiek. iNe kunnen er ui teraard geen inzichten aan ontlenen omtrent de snelheid waarmee de kompressie
bereikt wordt.
Wanneer we een DNJ met mornentele kOl!lpansie exi teren met een
niet stationnir signaal zijn de resultaten niet zonder meer
dUidelijk. Wannt~er we de systeemkarakteristiek aanpassen
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aarl de 'long term' ampLitudevt~rdeling, dnn is het afhankelijk
van de veranderingen in de momentele amplitudeverdeling hoe
d,~ gemiddelde SNH zal zi;1n.
J3i j de beschouwing van de
st'ltionaire signulen hebben we a1 gezien da'l;, een systeem dat
geoptirnaliseerd is voor een tHlJpli.tudeverdeling zoals weergegeven in fig. 3. -10, bij een verzwakldng van het signaal
toch een betere SNR zal vertonen dan een lineair systeem met
eenzelfde max. SNR.
Elen optimaal systeem verwacllten we te verkrijgen wanneer we
rnomentele en syllabic companding kombineren. Hierbij wordt
het niet Btationaire karakter ViLIl het signaal ondervangen
door geregelde (syllabic) kOlilpansie, welke bovendien een
zekere marge overhoud t i. V .Ill. een afnaroe van de rms-waarde.
Over korte tijd gCJIleten (enkele IIlsek.) is de stapgrootte
vrijwel konstant. Bij edl klokfrequentie van 100 kHz wordt
het signaal iedere msek. 100x gesarnpled. Gedurende de paar
honderd klokpulsen di.tt het uyJ teem zieh vrijwel lineair
gedraa.gd, plegen we nLl mornen tel e kompansie aan de hand van
de 'short term' umplitudeverdeling. De mate van verbetering
is afhanlcelij k van het verse hil in de ampli tudeverdeling van
zwakke en sterkere signaalkoll1ponenten.
o'.,,~)
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4.

FRlmA.

4.1. Inleiding.
De basis voor het J"rena-l:lysteern 1:3 gelegd in 1948 door
J. Licklider en I.Pollack ( :3 b). ~~erd ere experimenten hadd en
toen aangetoand dat, wanneer een spranksignaal werd geklipt
het, ondanks de sterlce Hmpli tUdevervorUling, tach nog verstaanbaar bleef. Welliswaar was de kwaliteit dan zeer slecht.
Dit resultaat was aanleiding om verdere onderzoekingen te
ga;m doen Daar de eigenschappen van geklipte spraak en met
name nuar de invloed van line81re netwerken met een niet
vlakke frequentiekarakteristiek. In (10 ) is onderzocht hoe
de verstaanbaarheid van een spraaksignaaI wordt beInvloed
wanneer een van de volgende networkell, aIleen of gekombineerd
met een klipper worden opg~nornen in een audiosysteem, dat op
zichzelf een goede kwalitei1J heeft.
a. 8en He-integrator met e,m ti;jdkoIltltante van 10 msek.,
dus met ·jen k tntelpunt bij 16 Hz.
b. Een CR-differentiator IIlet een tijdkonstante van 10
mikro-sek., dus met een kantelpunt bij 16 Hz.
Wanneer we de signalen beperken van ongeveer 300 tot 3000 Hz
dan kunnen we de operaties van beide networken beschouwen
als resp. ideale integratie en differentiatie. Als we de drle
operaties ( Integreren: I, LJifferentieren: D, en Klippen: K)
in willekeurige volgol'de pltlatsen en iedere graep of ondergroep van ~en of tw~e oper,ities beschouwen, dan zijn er 15
kombina ties mogelij k. lliervlln blij yen er negen over, als we
ons realiseren det into en diff. achter elkaar juist weer
een vlakke frequentiekarakteris,.,.... '. ···················1
tiek oplevert. De kombinaties zijn:
' ,,,' " .• ,.... ".,
.. I
.
.I
1. D
4. D+K
7. K+I
.'j 2. I
5 • 1+K
8. D+K+ I
• "',:: ~~ .. 1•• :.,. ',. J
3. K
6. K+D
9. I+K+D.
········,··········,··~l
z
Al deze kombinaties zijp opgeo
bouwd en hieraan ziJn verstaan.' banrheidstests gedaan. Fig. 4.-1
geeft de resultaten van deze tests
. .
weer.
Ze zijn uitgevoerd met een
n
rr
groot aantal enkel-syllabe woorden
o
die geen onderlinge sBmenhang
rf.'" (.,,,,,r,.,
.z
hebben. lJunga de vertikale 8S
'"'
.,
'.', is het percentage van het totaal
...·..,.·.'"::,:-·····,11
.. , '
aantal woorden ui tgezet, dat
. ' k o r r e k t verstaan is. De hor1"'r
: .'j
zontale as geeft de vorderingen
'j
',: .~ ':·'1
. ' aan van een vij ftal luisteraars
,,·1·., ..··:····
II
,·1...··'··· ' . ..
in een serie van 25 tests. liit
J. .:_~Nl_: ~~_ ' . ' J.. 'N':'~"': "'.
deze registraties kunnen we
'0"
,.
"~I
'"
aflezen dat van de systemen,
. nwezig is ,
.
" SUCCESSIVE" TEST SESSIONS
. waar i n een kIf..pper Fia
,fH;,4.ShowlIlgtl.'eartll:lllatl{)IlSCllr"s(a\'.'r",l~esf"rll\(' de kornbin'lties D+K en D+K+I
hstl'I\l:1 s) fm tCSlti Wllh cach of thc 10 a(l,lI\~""l('lb 01 II".
c.
di~!lIrtinK circuits.
verreweg de beste verstaanbaarheid geven. De verschillen in
verstaahbaarheid van deze kombi,'!
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nuties zijn minimaul. Wa~ echter niet in de karakteristieken
tot ~lting komt is de kwuliteit van de systemen. Het blijkt
dab wat de kwaliteit betreft, de kombinatie D+K, gevolgd
door een integrator Eianzienlijk beter is dan D+K alle~n.
Van de andere kombinaties kan nag gezegd worden dat integratie
voornfgaande aan klippen extreem slechte resultaten geeft.
Verder zien ~e dut klippen als eerate_operatie, onafhankelijk
van wat er op voIgt, aanzienlijk slechter is dan wanneer we
hier een differentiutor aan vooraf laten gaan.
Hesumerend kunnen we dus zeggen dut klippen van een spraaksignaal ecm opmerkelljk goede verstaanbaarheid geeft voor
kontinue zinvolle spraak. Een aunzienlijke verbetering in
verstaanbaarheid kan verkregen worden wanneer we het klippen
luten voorafgaan door differentiatie. Een verbetering in
kwaliteit wordt dan nog verkregen, wanneer we de kombinatie
laten volgen door een integrator, fig. 4.-2.

r

I

fig. 4.-2 De Dt·1\.I1 kOlllbinatie.
Bij het klippen leggen we de nllldourgangeu vast .. Omdat we
di t echter doen van het gediYferentie(;rde signaal zit}n bet
in feite de pla1ltsen wan de extreme waarden die we hier bepalen. Dit is hetzelfde als wat we gezien hebben im hoofdstuk 1
bij extremal coding.
Door het opnemen van de schakeling van fig. 4.-2 in een analoog
systeem hebben we door het klippen e,o]n vorm van perceptuele
broncodering gekregen (zie par. 2.2.). We reduceren hier dus
de henodigde kapaci tei t van het knnaill zonder dat di t op ernstige wijze ten koate gaut van de verstaanbaarheid (de verkregen reductie mogen we niet zonder meer beschouwen als
een verkleining van de analoge bandbreedte, want in feite
maken we deze door het niet lineaire proces oneindig groot).
Het is duidelijk dat we hier verstaanbaarheid als kriterium
moeten nemen in een digitaliseringsproces omdat de kwaliteit
nog maar zeer matig is. Dit wordt voornarnelijk veroorzaakt
door ruis tussen de woorden en de syllaben die op gelijke
wijze met het signaal geklipt wordt. Deze ruis is afkomstig
van de rnikrofoon, afspeelappsJriltuur of voorversterkers.
Door de grote gevoeligheid van de ldipper (bij Licklider
100dB verst..e.J:k.ing) worden zelfe de kl.einste ruisspanningen
volledig uitgestuul'd.(tder dUB nog -100 dB ruisvermogen t.o.v.
volLe uitsturing). Onderd:rukken we deze ruis, dan heeft dat
een grote :invloed op de kwalitelt, IDBii:r het heeft geen invloed
op de verstaanbaa.rheld .. Llcklider voert deze operatie uit
door aan het signa!:ll een 20 kHz sinusvormige I bias" 1;,oe te
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voegen lllet een in tensi teit, die hoog genoeg is om juist de
ruis te maskeran. IHerdoor wordt de ruis hoogfrequent
gema:t1c t en is dus niet meer hoorbaar o
4.2. ~rena, bet busissysteem.
tJitgdande van deze resul taten hebben de Jager en Greefkes
een systeem ontwikkeld, dat een aanzienlijke kwaliteitsverbetering inhoudt t.o.v. het in fig. 4.-2 weergegeven
systeem (39 ). Zij doen dit door naast het z.g. frequentiekanaal een tweede kanaa1 aan te Lrengen, het ampllttudekanaal.
( I" rena : frequ6ntie en ampl1 tude). Di t ampli tudekanaal zend t
de omhull ende van het ingungssif:naal over, welke t.o.1J7. het
frequentiesignaal een geringe band in mag nemen. De band die
we voor de omhullende willen gebruiken is afhankelijk van
de elsen die we aan het systeem fJtellen. De orda van grootte
bedraagt ongeveer 100 tot 200 IJz. Het basisschema voor het
Frena-systeem zien we weergegeven in figuur 4.-3.

OM il

n-I.( AN C\IH

O~r.

fig. 4.-3

& - -....

Frena.

In de bovenlus van dit blokschema, aangeduid met F-kanaal,
herkennen we het optimale D+K+I sohema van Licklider, aan
in- en uitgang voorzien van bandfilters. Een extra uitbreiding is ann de zendzi:jde een omhullende-detektor. Omdat daze
de omhullende bepaalt van het ingangssignaal na differeniiatie
rnoc:ten we het door het A-kanaal overgezonden signaal eigenlijk
aanduiden illet 'de itell i.ngsomhulJ ende' van x( t). In de ontvangel' wordt het konstante niveau van het l"-signaitl in
llmplitude gewoduleerd wet het ornhullende signaal. De belangrijkste verbetering die we hierdoor krijgen is dat de op het
F-kanaul, in de stille perioden, aanwazige ruis door het
ollJhullende (of amplitude) signaal wordt onderdrukt. Ook de
ruis word t dus in ampli tU.cie gemoduleerd en di t geeft ui t
perceptueel oogpunt een aanzienlijke verbetering t.o.v. een
systeem Wb.ar de ruis niet met het sig;naal gekorreleerd is (36 ),
zie ook lit. ( 29). Het is voor een goede ruisonderdrukking
beln.ngrijk dut op de momenten dat er geen spraaksignaal aanwezig Is, ook de omhullende een voldoende kleine waarde haeft.
De omhul1ende moet dus in voldoenrie nauwkeurige mate de dynamische variaties van het ingangssignnal kunnen volgen.
00 r>fJpronkelij k is Frena gein troduceerd als een systeem met
een hoge resistentie -tegen ruissignalen. Di t houdt enerzijds
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verband met de lfiogelljkheid om de zender van het .F'-signaal
volledig uitgestuurd te howlen, waardoor ruis op het kcinaal
minder invloed heaft en anderzijds met de hoge SUR die we
in het amplitudekanaal kunnen handhaven bij gering. signnalvermogen "t.g.v. de smalJe frequentieband.
In de volgerlde paragrafen zullen de diverse onderdelen van
het systeem nader worden beschollwd.

4.3. De differentiator en integrator.
15001' dIfferentia tIe van hat spll'aaksignaal wordt het aantal
nilldoorgangen vergroot, omdet aIle extreme waarden worden
omgezet in nuldoorgnngen. Door Voelcker ( 40) is bewezen dat
door herhaalde differentia tie een signaal (in de limiet althems) volledig beschreven word t door de posi tie van de null en.
Het is dus mogelijk 010 de verstaanbaarheid en kwaliteit van
een signaal in principe zo goed te maken als we wensen, door
de orde Vein de differentiato!' voor de klipper te vergroten
(afgezien van de technische bezwaren van herhaalde differentiatie). 'i~e wansen echter de bi trate en dus ook het aantal
nuldoorgangen te beperken ell dUB is het niet zinvol om vaker
te differentieren dan voor een goede verstaanbaarheld (en
kwuliteit) noodzakeliJk lu. In par. 3.4.1. hebben we gezian
dnt wanneer we 8lJIl geregelde Dii;l-ultgang fil teren, di t het
gedifferentit3erde en gekolllpl'imeerde ingangssignaal oplevert.
De differentiatie, die hier wordt uitgevoerd is de inverse
operatie van die van integriitor I in fig. 3.-14, welke
integrator voor een optilllale wer·k:Ll€,. van DlVl is aangepast aan
het gemiddelde spektrum van het Bpraaksignaal. Het feit dat
het siGnRal gelwmprimeerd is, heeft geen invloed op de werking
VEin de klippeI'.
Het toepassen van een dergeJijke schakelj~g lijkt in eerste
instantie omslachtig voor het bereiken \fan differentiatie,
maar wordt in de vmlgende paragrafen nader verklaard, zie
ook figuur 4.-4.
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fig. 4.-4 Diff. en int. met een DM.
De illtegratorkurakteristiek is aangegeven in figuur 3.-7.
We zien nu ook dat het bij deze ge~even karakteristieken
Jl1et belangrijk is, of we de O!llhnllende-detektor v~br of
achter de differentiator opnemen. omrlat voor het frequentiegebied waarin het ornhullende slgrwH.l z lc11 bevind t nog geen
differentiatie optreedt (f 1 ==200 Hz) . . Ne kunnen het ingangssignaal x( t) bel3c!lollwen als het produkt van het frequentiesignaal f(t) en het omhullende signaal aCt).
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x(t) ;; ret) • aCt)
Diff~rentiatie

dx

erE

=:

geeft nu:
df

da

<rta(t) + f(t)crr

Omditt de differentiatle eehLer nag niet optreedt in het

frequentiegebied waar aCt) ~ijll grootste energie heeft
kunnen we de tweede 'berfiJ in het rechterlid verwaarlozen.
Hekonstruktie van het ingangssicnaal door integratie leidt
tot de gegeven konklusie.

4.4 De klippel'.
De klippel', of nuldoorgangurletektor is in feite niets anders
dan een verschil versterkerrllet een zeer grate versterking
(> 60 dB). Veronderstel lint de uitgangsspEmnings-variatie
1 volt bec1raagt, dan worden aJJe signalen met een amplitude
groter dan 1 mV volledig llltgestuurd en dus, zoals we zagen,
ook de l'Uisslgnalen die de~e fJpanning bereiken. Het schema
van de klipper is dat van een kOlllpara tor met de inverterende
ingang op 0 volt.

fig. 4.-5 De !(lipper

oC

nuldetektor.

·.5 De ornhu11endedetektor.
Wiskundig gezien
gt de ombu.Ll ende van een Sib'11HaJ. exact
vast. Zij m( t) een analytisch sibrrlaal ( 40), dan
m( t) ::; s( t) -I- js( t) := Im( t)! exp j~( t) ,
waarin: s( t) he t reele bn.ndbegrensde signaal is,
.1
s( t) de JIil bert-getranBformee rde hiervan, Il[s ( t)J ,
1 t s( t) ,
gedefinieerd door 11 _s ( t)[1 = itt
Im(t)j dt; modulus of' omhullende van het si b'11aal set) ,
gedefinieerd door I m( t)/:::
s( t) 2 + s( t) 2' •

..

r

V

gedef.inieerd door: ~(t) = arctan ~~i~
De bclangrijkste eigenschap van een analytisch signaal
is dat het frequentiespektrum enkelzijdig is, dus
M(W )0--0 llI(t)
met M(w)= 0 voor v..:...: 0 •
We zien dat de omhullende vo1ledlg bepaald wordt door het
fyBisch signaal set). Bet is echter nag niet zonuermeer
duidelijk hoe 'tIe lw( t)/ u.it s( t) moeten betreklcen.
¢(t) is de fasefunktie,

.
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l)cwr"ioe gaan we met) moduleren op een draaggolf W o
dan lU W (t) ~ Ill(t).exp j w,t

o

en dus
Nu geldt:

P [llll"

Re[fll(..)o(tD

u

(t)1

=

M

:=

o·

s(t)

w

0

(w)

coSWot -

:::: Im(t)1

cos[wot

M( W - W ,)

::l

0

~(t) si~wot
1r

¢(t)J

4.(1).

Wanneer W
\Teel grater it:! dan de maximale mornentele signaalfr'eqllentie~ dUB wanneer w ;>. ,pI (t) dan kunnen we in relatie
4.(1) ¢(t) verwaarlozen i;t~Q"¥. w t • Namen we nu de modulus
11tlkD en rechts in 4.(1) dan v8rkr~gen we rechts het produkt
van Im( t){ en een 1:LF'-pu13eeende gelijkapanning. Door fil taring
verkrijgen we de gewenste\m{iJ)/ • Het moduleren van m(l1) is
E"B-modulatie van s( t), zodat a11een een bovenzijbamd M{W - '-U )
ElilnVl'8zig is.
0
Voor dt; exakte bepaling VW1 de omhullende van een bandbegrenad
signaal hebben we dus de volgende schakeling nodigl
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4.-6 De 'exakte' omhul1ende-detektor.

Hierin is set) het spraaksif:,'TIaal dut door F 1 in band wordt
begrensd van 300 tot 2700 Hz. Vervolgens wordt het signaal
EZB-gemoduleerd, met onderdrukte draaggolf. Na een ideale
diodet.ektie D en 1F'-filtering verkrijgen we 'met)l •
Deze methode 'Nordt ook beschr8ven in lit. 39.door de Jager
en Greefkes. Zij voeren ecbter ook het klippen uit op hat
gemoduleerde signaal. 1Ji t heeft het voordeell. dat de vervormingsprodukten"die t.g.v. het klippen ontstaan (harmonischen)
buiten de frequentiebund vullen. Dit in tegenstelling tot het
klippen op hetLF'-siE:,'J1ual, waar bijvoorbeeld de g e harmonische
van een 300 Hz geklipt signnC':!.l nog in de doorlaatband ve.l t.
Wanneer we eli t ffF'-signaal nu echter weer gaan demoduleren,
is rie &llJplttude niet meer konstant. Omdat hat echter de bedoeling is om het aignanl d1gitaal over te zenden, levert
UP-klippen geen verbetering Ope We zouden hierdoor de binaire
ampli tLldekwantisering weer 1;eniet doen. HF-klippen geeft weI
voor-delen bij analogs tranmnissie van het F-signaal zoals
in lit. 39.beschreven is.
Omdat de methode van fig. 4.-6 betrekkelijk oIDslachtig is,
willen we de mogel ij l( hedell onderzoeken van al terna tievel,
bepalingen van het omhul'[ ende signaal. :tloewel di t in de praktijk slechta bennderingen van de echte omhullende blijken
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te zijn, zullen we ze toch aanduiden met omhullende- of oak
wel p11ootsignalen.
We beschouwen twee al t,ernatieve methoden.
4.5.1 Diocledetektie van het 1El-s:1ignaal, gevolgd door
selektieve filtering.
In het voargaande kondan we \rn(t)1 exakt bepalen, omdat in
het gemoduleerde aignaal de frequentiegebieden van omhullendeen fasekornponent ver uiLeen lig~en~
Voor het 1F-signaal I::J( h) = He[ rut t)l = Im( tl!. cos'" (t)
4.(2)
is dit echter niet het gavul. De bandb~eedte van m(~) is
vrijwel gelijk aan die vun s(t} (40). Hat 1s nu afhankelijk
van de faseterm, dus van de rnomentele frequen't;1e 16(t), hoe
nauwkeurig we m~t)
door filtering kunnen isoleren.
Wanneer we de diededetektor laten Yolgen door een integrator,
dan is de verkregen 'omhullende' sterk afhankelijk van de
orde en de tijdkonstante(n) van, de integrator. De vraag is nu
echter welle kriterium we moeten aanleggen om de kwaliteit van
he t syst,eem te kunnen beoord e1 en. DaEtrbij dienen we natuurlij k
niet nit het oog te verliezen dut de oprzet is om een omhullendesignaal te verkrij gen, clr:lt betrekkelij k smal bandig is.
Laten we b.v. de integrator achterwege (oneindig kleine tijdkonstante) dan voIgt de 'omhu.l1t~llde' de variaties in het signaal uiteraard bi,i zonder goed, illaar de band breed te word t nu
wel oneindig groot (dit gedetekteerde signaal, samen met het
frequentiesignaal levert exakt weer set) op). Nanrmate we de
tijdkonstante groter waken, zal het kantelpunt in de frequentiekaralc teris tiek 11<L tr lC:l.gere fl'equenties BC hui yen en word t
de invloed van hogel'e frequentiekoHJpomenten relatief kleiner.
Als kri terillIn voor de kwali tei t van de omhullende zullen we
een z.g. dubbeltoon gebruiken:
a(t) ::: Asin 2Ef t • sin 2nft •
III
Voor de draaggolf nemen we de frequentie f=800 Hz. Deze
frequentie is karakterif3tiek voor spraaksignalen en wordt
veelvuldig gebruikt OIll een schatting te rnaken van de SNR
Vlan een lineaire DlVl. De bewering hiel'bij is ( 14) da t de
oversturing van een DM binnen redeli,ike grenzen blijft,
wanneer de rms-waarde van het sj!lJ."aakstgnaal geltjk is aan
de spanning van een 800 Hz sinus, die het systeem juist niet
overstuurt. De wijBe wearop deze frequentie uit het spraakspektrwIl bepaald word t, is afgeleid door de Jager ( 14 ).
~, . d
.
\~
.~
-2 0 /~11 ~[L-:.J/\ll.J
Er gel it, wanneer \jW1"::: 2/Lf: W 1 ::
c./ n /AI.,;,J/ i c1t..:J
waarinn de maxim.al.~ frequentie is van het amplitudespektruDl
Ali-.J ). We kunnen 'J4ii du.s beschouwen als de spektrumgemiddelde.
SUbstituti.8 voor lA (l-\)/'" van de gemiddelde wew.e van het
vermogensspektrum levert ons de frequentie V
27[.800
rad/sek.
De omhullende van aCt) wordt bepaald door :rIII , zie fig. 4.-7.

w: ::
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fig. 4. -7 Ue du Ldw Ltoon nlst8stuignaal
De belangrijkste aan de omhulJende te stellen eis 1.s dat hij
het sigllHal ook biJ tijdeliJk kleinere gemiddelde waarde
goad voIgt. We hebhen in het vorige houfdstuk a1 gezien dat
de hoogste frequentie waurmee de niet stationariteiten optreden in het slgnual, de pi tellfrequentie j 8. Ne eisen daarom
dDt de omhullende de vorm van dt~ pi teh nog juist kan Tolgen
of dat de nUlpunten 1.n de ombLllJ ende van aCt) in voldoende
rna te bdlOuden LJli;j VEHl als r[' ~"1 0 maek, dU8 als f
= 50 Hs.
m

4.5.2

Een andere lllogeli;l ke benad L' {'lll!': ViHl et;{i ideale ornhu1 1 ende
is door wieldel van fW t regele i t~naal van een adaptieve DIt
en met name die DM-systemen, die up digitale wijZ8 hun stapgrootte bepalen uit de bitstroom. De reden van bet toepas.en
van adaptie in 1JIVl-systemen was o.a. OIL de variaties in het
signaal t. g. v. nie t sta tionar1 te j t hif::l'van te ondervangen.
We dienen de niet stationariteit te detekteren en hiertoe
z.ijn verschll18nde teehnieken bef3proken. Het gevolg voor een
optimaal systeem was d&t de variaties die in het ingangssignaal aanwezig waren oak tot ui.tint:'; kwamen in het pilootsignaal q (zie fig. 3.-14) opd.at de stapgrootte in evenredigheid met deze variaties kon veranderen. iVe kunnen dit pilootsignaal. dus bl.ijkba~r oak beschou.ven als een soort omhullende.
We zijn met name geinteresseerd in de digitale adaptieve
technieken om twes redenen. Op de eerete plaats wordt vrijwel
overal (zowel bij vool'uitregeling als bij regeling in de
terugkoppeling) in de analoge technieken gebruik gemaak-t van
een diodedetektor om het regelsignaal te bepalen en deze
techniek is in feite in de vorige sektie besproken.
Een belo.ngri.jkere reden is dat we verwaeltten dat juist door
het digi tale karakter twt regelsig;naal sneller gemaakt kan
worden dun de door een diodedetektor bepnalde omhullende.
We kUI1Qen narnelij k de klokfrequen tie V':i.n d e ..DM willekeurig
hoag maken, omelet we in dit verband niet geintereaseerd zijn
in de uitgangs-bitrate. Bij ledera klokpuls verkrijgen we
informa tie orntrent de milte van ul tsturing van het systeem.
In DCDM geven vier opeenvolgende blts Hl informatie over de
mOlllentele ui tstllri.n{'.sgr&ad.
Wanneet' we deze dif!,itale informatie orntrent de mate van uitsturing toevoeren Bun een integrator, dan is het weer van
de ti;jdkonstnnte van de integrator afhankelijk hoe nauwkeurig
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het regell:lit;naal de variaties van het ingangssignaal voIgt.
Ive :c;agen ul da t lVoor een 0 ptilliale toe paso ing vun de DM de
tiJdkollGtun'~e in c1e regellus ongeveer gelijk gemaakt moet
worden aan de pitch-periode. Dat een ni8t ideale diodedetektor hel; signaal slecht voIgt is vrij eenvoudig te zien, fig. 4.-8.

fig. 4.-8 Ean niet ideale diodedetektor.
Verwaarlozen we de drempelspanning van de diode, dan kan de
uitgangsspanning V aIleen door e(t) be!nvloed worden op de
momenten dut e(t)~lV d.w.z. vrijwel aIleen op de pieken van
het signaal.. Omdat U het DM-pilootsignaal 'Yoortdurend informatie bevat over de uitsturingstoestand, zal deze sneller
reageren dan de hier beschreven d.iodedetektor. De oorzaak
van de beperkte kapaciteiten van deze diodedetektop moet
gezocht worden in bet inherente, nietlineaire integratieproces, dat ontstaat omdat de weerstand in doorlaatrichting
veel k.leiner is dan de weerstand in sperrichting. Hierdoor
is de oplaadtijd veel kleiner dun de ontlaadtijd.
Onder een ideale diodedetektor zulJen we in dit verband
verstaan, een dUbbelfasige gelijkrichter met ideale (drempelloze) dioden, gevolgd door een lineaire versterker met
lage uitgangsimpedantie en in principe een oneindige bandbreedte. Hierdoor wordt de oplaad- en ontlaadtijdkonstante
gelijk en is het integrutieproces lineair. Omdat nu integratie
over de volle tijd uitgevoerd wordt is aIleen de integrator
bepal end voor de rec;e l.snelheid. Wu; \1' we nu in geIn teresseerd
zijn is de vergeli,l king van de DM-pJloot en de diode-omhullende wanneer beide het testsignaal a(t) toegevoerd krijgen
en he t gedrag VEl.n het Frena-sy§teem vO',lrzien van een van
beid e omhullend8-d e tektors, geexi te('Td met spraak.
De verwachting van de resultaten was de volgende:
a) 'Nunneer beide systemen uitgerust worden met dezelfde
integrator dan zal de vorm van de omhullende ongeveer
hetzeIfde zijn, maar de rimpel op de DM-omhullende is
kleiner dan op de diode-omhullende.
b) Maken we de rimpel in beide systernen gelijk, dan is de
reaktiesnelheid van de DM-ornhullende groter.
De resultaten van het onderzoek zullen worden besproken
in hoofdstuk 6"
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4• 6 1) e on tvang;er
TIe Prena-ontvanger bestaat uit een PuIs Amplitude Modulator
(of vermeni~~lldiger) gevolgd door een integrator (1 1 ) en
een filter (F ). In de PAM wordt het frequentiesignaal in ~
amplitude gem6duleerd met het omhullendesig;naal. Dit levert
geen enkel praktisch probleem op. Er zijn IC's in de handel
die dit voldoende nauwkeurig doen. Er bestaat echter een
Dlu-IC dat de verschil versterker, komparator en PAlVl bevat
welke noodzakelijk zijn voor het realiseren van een adaptief
DiVl-syateem. Wanneer we hiervan gebruik maken hebben we behalve
een PAM tevens een pulshersteller verkregen, fig. 4.-9.
Welliswaar dient hier de komparator geklokt te worden en zal
de frequentie-informatie dUB in tijd gekwantiaeerd zijn,
maar verderop zal blijken dat dit geen merkbare invloed heeft
zolang de klokfrequentie voldoende hoog is (100 kHz is ruim
voldoende).
Merk op dat de Frena-ontvanger preciea hetzelfde uitgevoerd is
als de ontvanger van een adaptieve DM, m.u.v. het pilootsignaal dat Frena extern toegevoerd krijgt.
{k\

F---4
F/

Al j - @ - - - - - - - - - - - fig. 40-9 De Frena-ontvanger
Kombineren we de resultaten van sektie 4.3, de differentiator
en 4.5.2, de omhullende-d8tektor dan zien we dat we door
gebrHik te maken van e~n geregelde DM, zowel het gedifferentieerde ingangssignaal als een om.hullendeaigaaal kunnen
produceren. Het systeem wordt hierbij zoals weergegeven in
figuur 4.-10. De ontvanger is hie1'in uitgevoerd zoals
aangegeven in figuur 4.-9.

fig. 4.-10 Toepassing van DM in Frena
Bovenstaand basissysteern is gerealiseerd. Hierbij is gebruik
gernaakt van het DCDJVl-systeem beschreven in lit. 23 en 24.
De realisering van dit systeem is betrekkelijk eenvoHdig
omdat het, zoals boven beschreven, gTotendeela in geintegreerde vorm verkrij gbaar is t waru'door naast een goed
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reproduceerbaar digitaal systeem slechts enkele analoge
komponenten nodig zijn. In hoofdstuk 5 wordt een beschrijving
van deze DM gegeven, waurna in h,)ofdstuk 6 de hiervoor
beschreven principes worden gerealiseerd.

4.7 lIet cligitale systeern
Omdat we een enkelkanaals digitaal systeern wensen te verkrijgen
dienen we op het basis8chema de volgende operaties toe
te passen: figuur 4.-11.
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fig. 4.-11 Het digltaliseringsproc8s
In dit verslag zal de multiplex en demultiplex achakeling
tuiten beschouwtng worden gelaten. Deze wordt o.a. besproken
in lit. 30 voor een 2-kanaals DM. Ha de A/D-konversies in
.P- en A-kanaal kulUlen we van de verkregen blnaire signalen
de entropie berekenen en hiel'uit de entropie van het gemultiplexte signaal. Het grootste gedeelte van de benodigde
titrate zal in teslag worden genomen door het F-signaal.
De gedigitaliseerde omhullende zal hieraan, sarnen met de
synchronisatiebits weinig bijdragen. ~e dianen dus te
onderzoelcen:
a. Het A/D-proces in het ~-kanaal en de bepaling van de
entropie.
b. Het A/D-proces in het A-kanaal.
4.7.1. Het analoge karakter van het F-signaal kornt tot uiting
in de willekeurige tijdstippen waarop de nuldoorgangen kurulen
optreden. We verkrijgen een kloksynchroon digitaal signaal
wanneer we de positie van de nuldoorgangen kwantiseren op de
flanken Vffil een aangelegd kloksib~aal. De kwantiseringstijd
dient hierbij zodaniEj te ::,ijn dat het systeem nauwelijks enige
degradatie t.o.v. het analoge systeem ondervindt. We kunnen
dit proces beschouwen als een vorm van perceptuele bronkodering,
omdat we in de ontvanger geen mogelijkheid meer hebben om de
ligc;ing van de oorspronkeli;jlce Duldoorgangen te rekonstrueren.
Het D/ A-proces in het 1"-1';:arw:!l in figuur 4.-11 is dus
oveebodig .. Het resultlJ.at is nu een tinair signaal met een
bitrate die gelijlc is aan de frequentie van het kloksignaal.
Om de entropie te kunnen bepalen dienen we aan het F-signaal
statistis*ha metingen te verrt6hten. Hat blijkt echter dat
de resultaten in zaer sterke mate beInvloed worden door de
rneegeklipte ruis. Op hat eerste gezicht lijkt het of we een
random signanl verkregen hebben waarop geen reduktie mogelijk
is. De noodzaak bestaat hie:u dus om ook in de zender
ruisonderdrukking toe te passen op de momenten dat er geen
spraaksignaal aanwezig is. We dienen de aanwezigheid van
spraakf3ib~alen tebepalen door ergens een drempel aan te leggen,
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bepaalde relntieve waarde t.o.v. de rms-waarde van het signaal
niet mag overschrijden am de degradatie van het signaal te
beperken. Het zal blijken dat de degradatie krit1sch afhankelic1k
is van daze drempel. De ruisonderdrukking dient uiteraard
aohter de klipper op het frequentie-signaal te werken. We
bereiken dit d.m.v. sen poort die we opensturen zolang de
drempel oversct~eden is. De b&paling van het Pilllt waar we
de spraakdetektie toepassen en de uitvoering van de beschreven
teclmieken worden besproken in hoofdstuk 6.
4.7.2. liet digitaliseren van het aruplitude-aignaal kunnen
we realiseren met een elementair, in hoofdstuk 1 besproken
aysteem (POI"I of DM of een adaptieve versie hiervan).
We dienen ons echter te realiseren dat het te koderen signaal
een gelijkspanningsterm bevat die ook overgedragen dient te
'jWOrden. Bierdoor is DNl niet zonder meer toepasbaar. Ten
gevolge van bitfouten in het kanaal lea.n namalijk het
gelijkspanningsniveau in de ontvanger versahuiven. Bierdoor
kan, afhar~elijk van de integratietijd, over enig6 tijd
hat niveau van het uitgangssignaal verschoven zijn indian
hiertegen geen maatregelen i~enomen worden.
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5.

DCDM

Het DCDIVl-systeem (Digi.tally Controlled Delta Modulation)
is een adaptieve DM met regeling in de terugkoppeling en
een digitale detektor. Het is bier opgebouwd rond een IC
dat twee verschilversterkers, een komparator en een .PAM
bevat. Voor een uitgebreide bescrlrijving van de werking van
de schakeling wordt verwezen naar lit. 23, 24, 30 en 32.
Bier zal slechta een verklarine van de werking gegeven
worden voor zover deze afwijkt van de in hoofdstuk 3
aangegeven algemene principes. In figuur 5.-1 en 5.-2
worden resp. het blokschema van het DCDM-systeem en de
schakeling van het IC weergegeven. De aansluitingen van het
IC zijn oak aangegeven in figullr 5.-1.
We onder-seheiden in het systeem drie terugkoppelluBsen:
1. De normale J)[I: terugkoppelilig welke integrator I,
bevat. Deze is besproken in par. 3.3.1.
2. De regellus bestaande uit de Modulation Level Analyser
(IVLLA), gevolgd door integrator 1 • De werking van deze
2
schakeling is kort besproken in par. 3.4.1.
3. De derde Ius bevat een schakeling voor het atabiliseren
tegen drift.
ad. 3. ~ij lineaire OM lleeft de terugkoppeling een stabiliserende werkine op de sehakeling. Een eventuele asymmetrie
in de ingangs-vesehilversterker doet een verschil ontstaan
tussen het gemiddeld aantal polidil±eve en negatieve pulsen
dat aan I wordt toegevoerd. Dit netwerk levert dan een
gelijk8pa~ning die de sYll~etrie in de verschilversterker
herstelt. Gebruikt men een geregelde Dr, dan is de stabiliserende werking bij zwakke signalen afwezig doordat de aan
1 1 toegev<J:r'de pulsen zeer klein zijn. Met het oog hterop is
de schakeling uitgerust met een derde Ius die zijn ingangspulsen nu rechtstreeks uit de beslissingsschakelaar betrekt.
De tijdkonstante van de integrator dient echter weI zo groot
te zijn dat hij nlet kan regelen op de variaties van het
signael.
Verder zij opgemerkt dat het hele systeem gebalanceerd is
uitgevoerd. De '1'_ en 'O'-pulsen komen hierbij op aparte
lijnen beschikbaar. Omda t; ze llnipolair zijn kunnen we :: i
de pulsamplitudes op beide lijnen aan elkaar gelijk maken
door deze uit eenzelfde stroombron te bepalen. Eventuele
temperatuureffekten of andere storingen worden hierdoor
goed uitgebalanceerd.
In de volgende paragr-afen zullen de verschillende onderdelen
nader besproken worden. Achtereenvolgens worden behandeldz
- 1nt~grator 1 1
De IviIJA
- Integrator L-,
- De stabilisa~ielllo met integrator 1 •
3
In fig. 5.-3 wordt het komplete schema weergegeven van de
DCDNI-enlwder. Di t 1s grotendeels de scllakeling zoals hij al
eerder in de vakc;roep I~;CC gereallseerd is en waarvoor ook
een printontwerp is gen~akt. De veranderingen die in dit
ontwerp zijn aangebracht of eventuele Bdviezen hiervoor zullen
in de betreffende paragrafen neder ter sprake komen.
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5.1 Integrator I
De optimale ICaraH:teristlek van deze integrator is weergegeven
in figuur 3.-7, tesarnen met een mogelijke realisering. Voor
de berekening dienen nog bekend te zijn, de uitgangsimpedantie op punt 4 van het Ie en de klokfrequentia. De
uitgangsimpedantie, dus de weerstand R1 van het netwerk
bedraagt 4 kn.. Voor de klolcfrequentie kunnen we zoals we
cezien hebben een hoce waarde nemen opdat het systeem voldoende
nauwlceurig werkt. We nemen hier f is 100 lcHz. Uit figuur 3.-7
en relaties 3.(1) berekenen we nusde lnteg;rator I
(fig. 5.-3).
Terugberekening uit de gerealiseerde inte[~ator l~vert de
volgende kantelpunten: f 1 = 265 Hz,
f 2 = 1770 lIz,
f =; 27 klIz.

3

:2...2 De l\J[LA
De IiJTLA is een digi tale hellingsdetektor. Ilij geeft een puIs

af zodra de relatieve helling van het ingangssignaul, of
de modulatiegraad, een bepaalde waarde a < 1 heeft overaohreden.
Deze waarde van a is afhankelijk van de lengte 1 van het
schuifregister. In par. 3.4.1 hebben we het voorbeeld gazien
van 1=3 waardoor geldt Jat a~1/3. De schakeling die het
overschrijden van een drempel 1/3 detekteert en die dua
voldoet aan relatie 3.(2) zien we in figuur 5.-4.

'1 Lf:)
D

Q

)

Q
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Q
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("
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fig. 5.-4 De I'IILA
Door de achuifregisterlengte te veranderen kunnen we een
andere drempel aanleggen en zal de MLA bij kleinera of
grotere hellingen aanspreken. In het algemeen geldt bij
een lengte Lz
L-2
a=
o.(1)(l.ie appendix A).
Wat de invloed is van een andere i\ll.A dr-empel wordt besproken
in par. 5.5. Voor we kUJlllen detekteren of de drempel
overschreden wordt, dienen we eerst L bits in te klokken.
Het einde van een Berte van gelijke tekens wordt echter
onmiddelij k gedetekteerd. Ult wl1 zeg{~en dat de MLAoutput slechta,een fraktie van de tljd dat a oversohreden
wordt een puIs afgeeft. We kunnen de duur van de MLA-puls
gelijk maken aan de tijd dat de drempel overschreden wordt
door de afgegeven pulsen over L-1 klokperioden te vertragen.
We spreken dan van een NlLA met pUlsverlenging (23).
Genoemd effekt is overigens pas hinderlijk bij lage klokfrequenties omdat hier het optreden van een serie gelijke

-r-
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hi LSiiinder vhll.k vOOr;.:(JlIit "11 dUD de tliLLA biJna geen output meer
l1C:eft. Vuor hoger'e jcJolcfruqu8nties kunnen we deze verlenging
achtarwege :Laten.
Uf; !~cre(tliseerde rijL!\. !)(:vnt 4 [,1/,;! f3. 'Ne lnmnen er hiervan echter naa;
keuze ;2,3 of 4 inschtdCt~ lenvv!tLil'duo r' de oVbreenkomstige drernpels
volgens 5.( 1) resp. 0, 1/J en 1/2 bedragen.

5.:3 Illtegrator 1 2
De Integrator in de regellus is du!)bel uitgevoerd met gelijke
kOlnponenten in beide sckties. T,n fig. 5. -5 is di t aangegeven
n'llst de overdrnchtskarnkteristiek van deze schakeling.

r

2

I

fig. 1:3.-5 De rcgel111l:J-lntegratlhr (1 )
2
Voor de overdrftchtsfu.nktie kunnen 'ie schrijven:
V-.J Cjq R

"C, = ~, 6~ r<.C

7:1' ;;; 0/3E)

((.C

EN
EN

fl ': 9:
rP'l

I
il L,

= ,-!..2

f[

fi" (

2.]

"[2

vDordue 1 van dubbele ill LC1'T<Jtie is fiat we de rimpel op het
sterk ondet'deuk;,ell bij helloud van de tijdkonstante,
dll~l regeLmelheid, van lie inten·(1tor. De HO- tijd van het in
,;rdtE:;
Lnstiltie {',ere; JjSt:l'!',!e EJystet'1Tl (fig. 5... -3) bedraagt
c: ,(~4 ill: :ek. ,"Ie vinci u, bie l'd,jor vour de tij dkonstanten:
~ ::: 6,·j msek dltS f = 23 Hz
en

ii,', t

r(~belu.ign:,al

1

7:l..= 1,0 mEJeJc tius f'-)= 160 Hz.
f-0_

Dit iB een eerf3te tL,jdkoIlstante in overeenstemrning met de gemiddelde pitch-periode Vfln 5-10 msek. 'Ne verwfichten dus in ieder
gevnl goede resultaLen nJet deze integrator wanneer we het systeem
me L biJ behorende de kod l;l' ge bru.i ke n vaal' spraaktransmissie.
[ilerk op dat de integratle hier niet linea!r is. Dit wordt
veroorzHukt door de nie~ lineaire sturing van de~e~ittervolger ~2
(fil;.
f3i~j

5.-3).

een haag niveall op de basis van T~ word t de initgrator a.mge('3tu.llrd ult <ie endLter, dLlS wet f3en fuge illlpeditntie. Bij een
Ltag niveau zjsn we de inJpec1;,nLie van de eudtterweerstand,
1,i\;1' dUB 1, :3 kSl.
llu r; ver'sclli1 we L el~n j j nenire intsr;I'l:itor is dat we een extra
cel i;j kspannin,:;s :\ollll;onent var:.;!' Lj gelj door he L sneller opladen
dnn onUaden. lUbrclool' wlJrdt de kana up oversturing veel groter
c1u,n bL,j lLneaire intet!'iit;ie.
r:nderzijds ;110e(; l:ezegd 'Nordell (ht; EJOfil!llige onderzoekers jl:list
upzetteJijk, :n IdeL lLnt'aire 1!ltei'Tator toepassen (33),(34).

- 50 Ii et argu.liJent lliervo,Jr 1s dat als we garm rege] en we in fei te ul

te lnat zi,jn omdat J.an ill 'eoige tijd' drernpelovt;raehrijding
it) U ptetre(len. Door nu de !l:ond enf3ntor anel up t e laden kunnen we
snelJ.er udapt1e toepassen waurdoor de kans op oversturing
L:eringer wordt. VerdeI' 113 hierdoor de pulsrespons VHYl de
integrator rueer in overe'ristemJllint< met de gecniddelde pitoh-vorm
In de tHmge{~:evenli.teratum· wordt e.e.a. ger-ealiseerd door
lIluukoppeling toe te ptlBUen bi,j he t opladen van de integrator of
d()or het toepilssen van een niet :LinealI' element (diode).
J~en vorm van niet 1ineaire in teg;ratie is ook in het Isebouwde
VCDlvl-systc,em lllogelijk gemailkt door het uanbrengen van een
e:<:tra trrlllSistor T) met kleine ewitterweerstand over de
integrHtor. [':en belangri.j k tegenargurnent voor het toepassen
van deze te.;ill1ieken wordt begeven door Greefkes en [aemens (24).
Z,ij pasuen stapvormig v,<rierende gernoduleerde signalen toe
op de DCD~ en konstuterend[Lt de responsie prima is zolung
geen oversturing vun het 8yst~em optreedt.
WelliBwH~r is de reaktiesnelheid van de regellus-integrator
betrekkelijk gering t.o.v. de periodetijd van de 'draaggolf',
maar het gevolg hiervan is aIleen dat er tijdelijk oversturing
optreedt welke bij een goed werkende detektor echter weer
door hetzelfde regelsignaal wordt gekompenseerd.
De l:melle respons vatl het systeeul is inherent aan de snelle
hoofdlus van de DM en de zich hierin bevindende integrator 1 •
1
De nOOdZi:lH.k van he t aanbrengen van edl niet lineaire integrator
is nog niet bewezen zolang ~een oversturing in het systeem
uptreod t!
In de integrator is eert voorziaming flangebracht die zorg draagt
voor sen Illinirnale ul tgangusp~inning qe
bij afNezigheid van
.
.
1•
1I1J.n
eun 1.ngangi3s1i:naa
','1anneer de maxirnale spanning q I' . gegeV(~li is dan bepwtl t de
verllouding' qmax iq ml' n he t dynitm~~~h bereik van de enkoder.
De vnrlutie die we aan het il1gangssign(:~i,.l kunnen geven opdat
Jl0g adaptie optFeedL is n.l. gelijk aan de dynamiek van de
s tapgrootte. Vie m0e!·en q..
niet te klein llJuken i. v
de
;liln
0

.

.J

&

.Ill.

st~biliteii van het systeem. Kiuzen we
= 0,01 dan bedruagt
het dynamische bereik 40 dB.
bioi. een q max V:itJ 4 volt word L q ill i n dan 40 fIN.
5~. uestabilisutielus.(I )
3
ZoalfJ vermeld dien t de sta bil iaa ti elus de verhouding van
'0' - en '1' - pulsen gelijk te lJlaken butten de normale Dlvl-regellus
om. [':en niet pc.:rfekte werkinc: vun deze schakeling kornt vooral
tot uitlng ill het plltroon va:: het digitale signaal bij
l,;.or tges 10ten)ingang. Bi,; 0 p tilJJal e werking dient di teen blokL:olf
te zijn met een frequentie dle de helft is van de klokfrequentie.
Bij een off-set van de incangsversterker II (fig. 5.-1)
zullen er periodiek meerdere pulsen met een gelijk taken achter
e lk,mr on tstaan. llierdoor on tstaa teen Lli'-komponent in het
11itgangssignaal. Als bijv. 6'n keel' in de 40 klopulsen twee '1'-en
Ue11tt:I' el1caar onts Laun (LIn vintlen w·:; bij een f r, van 100 kHz
t.J
€Jen LT"-i{OIIJpOnent van 2,t) kHz.ive spreken hier van 'idle noise'.
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jie f.lLnbilisatielUfJ dienL de off-set te kOlitfJellfj(~ren door heL
Luc:voerell Vall een (:eli,jkupilnning in clc; ,juiste pulariteit
;un VV .LJ,,:mtne8r de v8rll()lldi.n[~ van '1'-en en 'O'-en ongelijk is.
OUicL It '.'1e doof: fll Lerinc: Villl he t digLtale Sib'1lUal het
gedifl'erentieerde inI'JllJgusic;n,Hll willen vel'j\.ri,jgen kOlllt in het
:b'rtw.:,-sys teem de idle noj De u terJ( to t ui ting. De gereuliseerde
3clulkelint~ bleek nie t in stucit 0[[, de{idle noise voldoende weg
t ,; regelen, ondarlks eell b~di j uraeriJlgs- po t. meter die extra WllS
[llclll,e brach t. Vooral de L "mpeI'D t Ilurgevueli gheld WflS bi;j zonder
groat wHardour de inste1ling sne1 icon verlopen. ['fader onder'zoek
wees Idt d1':t dc;ze proble"len inherent waren nun de realisering
vnn de i!ltegrator. De up de punt8tl 7 en 8 beschiktmre puJsen
ziiin door de werki ne: Vb.tJ lJe l; Ie uie t kuntinu de logisch
geinverteerde van elkdar. "JtlI1eer 'Ne bet kloksit:naa1 aanlet';gen
op punt 6 Vd.t1 het Ie dn,n l)li.,':kt ll.it figlwr 5.-2 dat de uitgangen
7 en H beide '[Wde;' zi,j n W;J ntl:er be t 1!1oksignLcal 'hoog' is
In de llllidige lconfiguratie worden de transistoren '4 en T

5

dichtgedrukt al~:l beicie toevuer':d !i:na] ell 'huog' z1jn. liierdoor
WOr'clt het intei'!',it~-uj L,nnguEl10HlHl efllankelijk van de duty cycle
van het i1lngelevde klukui!'wul.
It;nkl:le tJugtes ti~u vu"r \h,i:l)et~~rinL V:.JrJ de ::l'tabilisatieintegrator:
-

-

De integrator ~'3 iLl1utllren [JiL.tie ,;_,~il1ve;teerde uitgangen
V,w de c::8rste Li'f,l' V1.J.n de j;tJJi\. in t Zllli ['H{Z-Dulsen die j{ontinu

ellcL,rs lOi~isch i~e:Lnverte,~rderl zijn'~ Ilt; l.-bi ts vertraging
speelt door cle tr1Lagn,;J.d v;n de d(~rde Ius en de hoge klokfrequen tie t';een rol.
Vaor de tranEJis toren '['4 eu t!'5 'l.11 I ;elllatched en tl1er'.Lisch

ge koppel d

puu r nelnen. (bcl', t Ii e 0 tron . v[:1's terkinLsfalctoren van
beicie tL'flLlSit3Loren d:U1 ill hO'f: ~;J(lte ':iLl: elkaar gelijk zijn,zijn
ook d e kollt~k tors troLlien go ed rUl; L e L,; ;[11' In OVereel1sternming
bi,j gelijke r::il,i.Ltc:L'sLco,fien.
- :. en s troOlfJ brun Lo epu:1 Den i. 1 d e l e'!Je l;n De ll~ippelij kplemi tterl eiding.
hier'doJr worden de emi tters l i ,gen in beide transistoren gelijk
,'.ctrJ eL1(;la1' en ott:ifw,nkelijk "'tIl 'j,: amplitude Vcirl de ingangsjJlllucn. :\[·1\1 de tedlperatllurstnllLlteit hoeven we get:!1 extra
Fl.'! ndacht
te hes tedcn);Tjr] a;~ eve n t uel e tempera tuureffekten
I!iLgebu.l11nceerd worden. 1',181, vOir-deel kunnen we hier gebruik
!TJajH~n va rl een Ie dnt t;t~ tl Vt; J'sciJ i L'Ie I'u terker met stroombron
tleVa t.
- I~cn. lcleine r)Otf,~n L i.odlcter 'llrlbrulf"en diu de verschillen i.n de
leo.! j e!\:turvJL;erstHnden :lei~rec;b] t. ';';etJ-'iilar'de die 10')3 van de
UJ j leek torw<J e l'st:1 nel Lcd .('WiLt L;e c f't rubl voldoende regelncre ik.
;j e be k:.nd eld e sugges ties zL,j Ii we ,rgugeven in fig. 5.-6
1/'

~
I

fLg.

v

").-b Lie vet'beter'de stutd_liulltieJus.
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Ii. i) UU

;.;!'f~)

tee:llkllraktcrL:l L.Leken.

or is t iek 011 de LU,lJpressievan lIe t. DCD,'.,i-DystcenJ on1:1fbanko.L.i.jk van elkaar
beu'~!l')IIWl'};I. IJL;j ,;81' b,:pitltlde scapc:ruoLte wordt de oversturingskTukter'in Liel\: vol1edii' bU[l::ald dO\JI' .intel.~;L'ator 1
zoals
,e

de

lnUltlCn

0V () I '8 ttlrinL~sk(Jrakt

knI'hlctl~rL'J tiek

1

OliifJc:lll'OVen in
onilJ'll:il'lke1.ijk

5.3.1. Ue

de ku,rakteristiek io
V:.ll de gl',Jul.i;e VUil de uLap. l~venzo is de vorm
ViLn cit; i~\llJlpreu::il;I(.,lrd!\toris tiel': ulIafhiLnkelijk Viin de frequentie.
De Vt:t'::',llj!tilivinc: i l l de :'bsolltte IL,l'akteristi.ek ( dlIS niet
"e1'"l1'l ceerd "I; eell z,;\(t,r !'efer(;Jl'tieni.veau) al:3 funktie Vtin de
freqlll:::nUe 1.8 echtcr :d'llillike1:LjL van de lcurakteristiek van 1 •
1
,iln de over'DtLtringslclral:terisVLek zi,jn bier vel'del' geen andere
aupel:Lcrl vel'bunden dedl di.e vvc;lf(e Ln par. 3.3.1. ter sprake kwamen.
lJe ko,upressiekurakteriutiek wordt hier berekend en gemeten.
llclll:::Jel' en Zur',la (35) hutHl811 dtt al eercIer llitgevoerd, echter
vour esn sys t c'ell! iIle t e ': n V,Ll t; e se lluifregis t e t'lengt e in de M.LA
en VChll'Z.i ell vurl Ct:H1 pLtluv(jrJ eljt,;:Ln/-~.
';t~ z1JlI t~;f'illtt;l'eDSeenl if. ,j8 kHI'akterlstieken van het systeem
zondei' pu'Llver'len!:LnC in rie ~/LA en met edJ variabele schuifI·ec;L:;tc~l'L.;nE;te ell Jll:: O..Jk vari,,[)Ede rlruupt31 a.
De LOdlpCef:l~1it:rlillt':e ,)')jJ', ,1,1 eLjur () clL:n t alH parameter in de
bel'c]{:c;nLn:< (l:nw zi/ te zl,jn.
UncleI' de i,:upn:u ieJC' r:d,terbltiek zu1 Len we bier vel'stuan.\. de
reL[:j,tle tlli3sen v(t) (;tl u( L) L:, het s'y8teem zoals gedefinieerd
door fLi~;. 5.-7. /,ie ,wi p:Il'. J.~ .1.

V(i~

0_--1

pill'.

Dc DMf,-----c:.~

V01'[(1

-- - - - -

LlNfAIRE
,-~---i

L)Et<ODE!\

Sy')/fU1

r'i;:. 5.-7 det'illl Lie
ULtt';eV()i;rd

Wclar:

1~3

(1

=.:

t

e -:.;

en

'I:t!,

rie Djsteei!lkolflpl'eosie

zi,j, de L'C1'81.u:;rJi.:gei Vin u(t) en q' als funktie Vttn v(tJ
de ;1I[lp11 tude Villl he L regelsl.gnaal in de terugkoppeling

v66r de
(i'

V ill 1

FfllVl,

q/q. , . de ge1JorJ:l1l1iseerde a"Jplitude,
t!ulX

q ,...Lt
" / q illdX
, r <1e1'ini eert de kowpressierange.

,i erk
up (Lit. q het in [let l."retliJ s;ystel,m toef;epaste 'omhullende'
sigrl:t:,l is en ,)P een kons tante fuktor nu geliJi: 'aan de
stnp! routte. De berekellint;en z.i,in in genorrnaliseerde kurven
wcergegeven op logaritmische schaal. Zowel in- als uitgang zijn
genorIlJcl:liBecr'c1 (0 dcn op de w8arde die de resp. signalen hebben
ells het; uitc:angssignaal u(t) jllist op plmt vaytJversturing staat.
['>;n gene tai11 eerde berekening van de kurven word t in appendix A
r;egeven. f3ij deze berekeniw:en zi,jn de vo1gende veronderstellingen
gednun:
- De klukfreqllentle 1s oneindig hoog.
1
i:J zo:,/\;l in de enkodel' itls in de Linmare dekoder een

1

enkele integrntor.
d.w.z. Dat eell pOBitieve puIs op de Ingang van 1 1 leUlll de
u i CI'::llli een i3 tu p omho:Jg be telcen t en een nega tieve puIs een
Dt:i.['! UI·I Littig.
-[let in "tnj':sl"lt:ilUIl1 i.. El el;l1 Zlliv':rt; ~d.mlf3.
- UW<iil.t. op ele inganl:.s een sIJ\tionai.r.' uigtwal staut is de
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1l1legratletiJd van L niet van bela.ng, mits groter dan de
pi:':1'iode van het (liLlIg€let;clet)eriodieke sLgnu.ul. ,ve verkri,jg\::Jl
Ilier (lurJ statisehe karnktB1atieken die n11een ge!nterpretet;rd
mogen word t~n bl,j l;l~n ingangssil.n,!al wa.C,trvan de amplitude lileD
nnar nul verdwl.jnende snelheid ve1'andert.
:::: 0 , 1/3 en 1/2 zijn cesl
wecrgegeven in fl~. 5.-8, 5.-9 en 5.-10.
Liior zi,j n u( t) en q' ! ;eplot 1:.1,18 funk tie van v( t) voor ,S ;::0,01,
0,08 en 0,05.

De l'esulteiten vaIl de !>el'ekelli11i':en voor a

Bespreklng van de karakteriutieken.
Beschouw figuur 5.-10, de karakteristieken met 1;::4. Voor heel
kl'inEiinL';,lngsutL';rIiILen werkt de DiVi me t de kleinste Litapgrootte.
De piloot is dIm kunstant ,e U :jk o.an q .
en de DM gedrtiugt zich

mln

Linealr • . \1s v. L;roter word L zal op een gegeven moment het
ui tgangssit';naa! de drerupe1 a ovecsehriod en (hier: a= -6 dB).
De pilootspf.1tlning word t grater en we bevinden ons nu in het
regelgebied. J)e gl'ootte VEtrl di t regel- of kompressiegebied is
afhankeliJk van de ingestelde wuarde van 6.
We zien oat op bet moment dat 81' oversturing begint op te traden
(V i = 0 dB) q" nog ()ngevel~r 7 d f3 onder zi,in rnaximale waarde ligt.
De maximale w'larde word t pus bereikt biJ volledige oversturing
welke eehter al1eert op kan treden bij eindige klokfrequentie.
In dIClt !'ev,il if-; de m:;xirnule heJJing W;iarmee een signital gevolgd
kan worden geli.ik
:ian qwax.
_ .f (I
is ideaal veronliersteld).
.
k1 1
Ben sinusvot'lnig s1 ;n,'rtl dn, t de delta--modulator volledig
overfJ tuurt level't Wln de ul tgr:i11F een periodiek bi tpatroon op
bef~taande Ld t bJ olrken '1' -en ell 10' -en. Na de kodering
verkri~j gen we dan ef II driehoekvormige spanning waarvan de
ailipli tude alleen nOI~ door het systeem wordt bepaald.
In dat geval zulLen bi.j p;roter wordende Vi zowel q' als V verder
u
konstant blijven.
q' bereikt ~l.in maxilllale waurde (gegeven de frequentie van het
ingancss.i.gnaal) pas op het mOIflen t dat het dekoder-ui tgR.ngssignaal
j ui8t d.t'iehoek-vorllJig is. Wanneer e1' nu begrenzing optreed t in
de integrator 1 voordat volledil':e oversturing van het ltitgangs2
signFitll plaatsvinJt dun blij ft du :1 LltPt.,;rootte vercl<~r konstant
en zal he L sy iJte:~111 zi.eh tot vlJllecl ige overs turing op treed t,
gedragen alo een 1 iner.!i 1'e UJ'Ji. D1 t liLa tote effek t znl bij
b(:;tiCtderiup; ;ptl'eden wunrHc~\r de integrator 1 niet ideaal is

2

rna,lr de fGtI'Cl,kteris tiel~ lltH:ft van een HC-inte,::;rator zoals in het
pncJ.ktische s,Y8tc.em L, toegepu8t, Voor spunningen die bijna
geli,jk
zi,jn a:dl (j
. trfJed t hi er vel'zadio:iug'
o,p.
_·lI1u.X
t_
r·e ken LllL i.n ILi t.p;ega~trl van een l)neindig hoge leI okfrequen tie,
Vctl1 hut L':ebruik Vt-tl1 el;n ::indige frequentie is dilt de
1':e bLe'len Ineer vloe j encl in elka(j.r overgaun en zoals we gezi.en
he buen het 0 p treden VHn verzad .it)~i ng. I,;en an ander is d uidelij k
te zLen ill de EellletE:;n kc:rakteristieken in figuur 5.-11. Deze zijn
o pgenornen me teen 81. n llSVO!'1Tl i g' -ine'Hng8signaltl met een frequentie
vaLl 1000 l-iz en f:ln klokfl'equentle van 100 hI;!,.
Ve uclru:i 1'1'8gi8 terl ,~np:te in de LiLA in 4 bit en de gemeten
t) e dr, i a g to, 02 3 •
In overeenotei!!II]jtl;' "let het h,)venstaande vinden we de
volgende gebleoAn:
1.11
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1.

,1,;t

jillc;llir(~ :

\:LJi.ed

WiLd,'

overuehreden,
II. jjl;t ret:;elc:ebied,
111. liet verzadie;inf"c':;!';l:~b.Led,
IV. l1 e t \) 'lerstur in c:u> '8 bied •

de

drt:.Jlllpel.

Ct

--'-

1/2

110t;

nie"t is
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hU\JfclutuK z,,1 de re"lLJering gel>:even worden vlln aIle in
tul~,,~tl IJt; f:lJlroken syst eemonderd elen. Hi e I' bij Z,J,l
wW.l.r dat lllogelij 1(. is n Le I; aIleen een schema besproken worden
zuetls dit in eerste in8tantie ifJ gerealise:;rd, maar oak de
V'l':dIder Lngen of uithr'eidLll,' en die luter zijn aangebracht.
i i e t len (lUS voorkumen dat daarbi,j vooruitl';elo pen word t op de
III,> trtc:sl!ltaten.
III dj

t;

d t~ voritse hourds

6.1 De nandfilters.
Bet banclbegrf~nzen van t~t~ll spr"jakr,1ignu.:d iu in rei te e,n VOl'l1J vu,n
pt'i'ceptuele 'k()dering'. Dat wil Ze[';I.en, we JJlogen el.:ll rC(i"elte
VUll de ['rerjllen tie band Van he t spr,Hlksi gn8al onde cdru!{i-;:en zond er
liat die grote invl\Jed l1eeft op de kwaliteit en V2rstai:nbtiarheid.
',,;brllL<..cn we i').v. PCM als A/u-pcoces dan is de bitrate recht
evenredic met de b,mdOreedte en we verkrijgen dus al reduktie
door deze kleinE;r te ,naken. llier:1 tn zijn echter grenzen gesteld.
Dour de dlhJrlaatband S](l;:.ll er te waken zal ol)k de vers b;unbi;arheid
"fnerilen. In lit. 1 zi ,jn twee leurven wcergegeven die het verband
leggen tLUJUen de relatieve lettergreepverstl:wnbaartleicl en de
{'renofrequentie v, II resp. e,--'Il L:UL;- en een hoog- doorl'·Ltf11ter.
L) p grond ViLt! de~.',e i~LLrVt;jn i::3 illternatiorHLal overeengekornen om de
frequt;jntiebilnd V\):Jr telefonietoepn.sdinf3en te beperken VEin
30n to e 3,100 liz.
De in lwt op!ebom'lde Sy,;tE;dl !;ebruikte filters hebi)en e, n
doorLwtbnnd van y)O tot 27Ck) Bz. De lettergreepverst.'.iJl.nbiLctrheid
i:3 bij dezt.' H!'snij frequel1 ties volcens de kurven ongevec=~r gelijk
Ian gO.;, h(~tf!:e n :ill de pralctLjk !)etekent dot kontinue spraak nog
uriillu, verut:wnh;li-tr is hoewl:l bij ictr3 veringere kWL,liteit.
;,lig 6.-1 t<;e,:;l't llet E-3cheUl' van e~;Jl V:in de gebruikte filters en in
t'it.;llur 6. -2 i:3 '1 e d 8fllpint':skurak teri s t 1ek weergegeven.

JO ~i c; •

b. - 1

in [Let .:,ysteerrl Zi.!IJ ![t'le van dez(~ f1I LeI'S nodig. 'rwe njt'r'V:lll
wu:cen 1'8 eds a,UIWlj zi[;. 1':2 i, d erdt:, fj.l t er i:::J echler nict cen;al i se 8rd
a "d:J.t de opzet lletl'ek:kel L,j: o,l1s1u,chtig io door l1et toepasuen
v:n ap:trte boogdoorl:lii t- eli laai)IOOrl;;a.tsekties. :::iovendien is
(loor de r,oepc.l.SSillL', VeLl1 de tCiin::d:JtortrHPlhm de vcrvarming voor
,rotere signalen a:!nzienl i;j k .'.en allde r eU.vel tr2d a:1 n het licht
tOt;n e"eJl filter geexej.to,_'rd 'ycn] lJ1C:.: l bLH.lire pulsen ))let em
r I'l::.:q uentie van (;0, kHz (lJCfJliiJ-oUlpllt bLJ open jngang). ,tan de
uitgong van het filter wue de 50 kHz kornponent nog dutdeli;jk
ill':'.: t b:t!.lr hetgeen zich aIleen I1lH, r
laat verklaren ui t oversprnak
yin, de voedinU:sL i,in. C;rondic; ontkc)ppelen van aIle
t rnns i s t tn'trap p,';J [:10 (:; h t n1<; t bo. t ,11.
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Ue ourzaak lIloet gezoch t; worden i.n de opzet en de ui tvoering
van de filters. Ve,}l beZNuren die bi;j de huidige fil tel's bestiLan
zullen verdwijnen wanneer we ~e r';(tJ.iseren met geintegreerde
circuiflw en HC- elemen ten. !~en weloverwogen ontwerp geeft ons
de volgende vourdelen:
- l:;\~n goede dernpin[~skar::kterist lek,
- grate dynqmiek,
- geringe dlstorsle,
- hoge ingHngs- en laLe uigllngsilnpeduntie,
- goed reproduceerbaar,
el~tlvoudiger

dun het toepassen van grote spoeJ.en.

Ii et enige bezwaar da t

ZOLl kurlllen bes taan is de door de aktieve
elementen geproduceerde rais. Met het toepassen van ru.isarme
IU's kunnen we echter zeker de in audiosysteman geeiste
SNl{ bereiken.

6.2 De nuldetektor
De toegepaste kOlJlparator i~3 de p./\710. Dit 10 heeft een uitgang
die 'r'PL-colllpati hl c; is hetgcen dus een direkt aansl ui ten van
diei tGle 10' S 1Il0gelij k mHctkt. De ingang is voorzien van een
off-set regeling, niet nlleen Olll 11e off-set op een illinimum a1'
te kunnen ret:;t;len maar ()uk ou! die ze1f te kunnen introduceren.
Vi een extrn 11 nsl ui t lng j:3 he took illogeli,i l: om extern een
off-set teintruduceren; zie verdeI' par. 6.5.
In figuur 6. - '3 in de schake Lin,. rr.e i, voedinL:sgedeel te wGergeGeven.
I~J

+',,.

I--__

,/", -]-II
-.....,...~

6.-3 De lluldetektor
i\.chter de ko,l1p:lra cur j:3 \;en (.inver tE; l',nlie) :3chwi t t-trigt~er
opgenoJI1Cn Olii<i;1 teen st,lnda,"rd 'j"1\1,-1U gilut oGciIleren op de
fl:'.nken vnn he: t uitg:<.ngssic;naaJ ViW de l~Ol'lparator wanneer het
ini::;(tngssli.i~naal z() l.;:jein :LS dat het 110/., niet volledig wordt
uiLgestuurd.

6.3 De omhullende
In fl[uur b: -4 is lie t 8chema weergegeven van de ger>ealiseerde
oudml I ended e tektor me t dioden. lJi L h,; ae technische realisering
vnn wat we in par. /1.5 als irieule ,iloJe(ietektor hebben
gedefinieerd. Ua. t w11 zeggen, een dubL1el-f[~sige e;elijkrichter
iii e (, i:1 ea,le diodt::rl en een KonE; tan Le lage ui tga,ngsimpedantie.
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fig. 6.-4 De Diodedetektor
De versterking is variebel en ken worden ingesteld met P •
ie/Jet deze potentiometer kunnen we ervoor zorgen det bij d~
vergelijking wet het DCDM-systeern (par.6.4) de
amplitudeverschillen van beide oruhullendesigna1en worden
weggeregeld. P2 en P3 dienen vaar het gelijk maken van de
versterking in beide fasen van het ingangssignaal en het
wegregelen van de off-set.
Bij goede afregeling kan de diadedetektor nog signalen van
enkele mVolts ge1ijkrichten.
6.3.1. Omda t .1,(; t het toe pas:l en v i.m e en diodedetektor een
belang;rijk argument voor het ~~ebruik van de DCDM vervalt,
is ook een systeem opgebouwd (a1thans nan de zendzijde) zander
del ta-rnodulator • .' fe dienen nu lIl1S oak Ben aparte differentiator
te maken. Deze iu opgeboU'v'vd roml een ruisarm Ie omdet het
gebruik van passieve elementen ulleun lIst signaal te sterk
zouden verzwakken o,n nog vo1doende nBuwkeurig door de 710
geklipt te worden.
Piguur 6.-5 geeft het schewC! en de frequenti.ekerakteristiek.
De Dulpunten in de karakteristiek bij 3 en 10 kHz zijn
noodzakelijk om de stabiliteit van de 8chakeling te waarborgen
en Oill de ruis te beperken.
leI(

'.:).""f

C'ill2.-.L-_ _~
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fig. 6. -5 De Dif ('eren t ia tor
Er Zl,)n enkele eenvoudige expeY'irnenten llitl!;eVoerd met het
Frena-systeem,opgebouwd uit de hiervoor beschreven komponenten.
Hierbij wordt de invloud van de Lntegrator achter de
diodedetektor nog even but ten beucllOuvdng gelaten ..
Ge bl eken iB da t de dif t'eren tia tor (llie r': e~rste orde) nllHst
de v~rstaanbaarheid ook de kwaliteit beInv1oedt. Het systeem
zonder difJ'erentiator produeecrt een veel 'doffer' geluid dan
wnnncer daze weI in de schakeling wordt opgenomen. VerdeI' blijkt
de kwcl1itett .. het beste te zi;jn ala we de ornhullende van het
FcedifJ'ere!ltleerde signnal bep'ilen ..

- 6)

6.4 Diodedetektor versuo UCDM
I'll par. 4.5 is 81 "tel' sprake gekomen dat we geInteresseerd

zi,jn in een vergeli,ikinL; Vii.)] hat gedrag vc.Ul de Jo'rena-systernen
d i8 :6i.4 n uitc:erust me t ean Ih~lJiV, omhullende-d etcktie resp.
diode-detektie. De beoordeLLng knn hier sUbjektief zijn door
het systeem met spraak te exciteren uf ob~ektief door een
vereelijking van het gedrag van beide omhull~ndedetektors bij
toepassing van eell dubbeltaon zaals ~edefinieerd in par. 4.5.
Deze dubbeltoon aCt) met 'dr~aggolf' van 800 Hz en een
omhullendefrequen tie van :)0 Hz l(urmen we eenvoud ig realiseren
door de uitgangsignalen van twas sinusgenerators met frequentie
van resp. 775 en n25 tiz [f1et e~el i ,ike spanningen op te tellen.•,
Om vergelijkdmg van beide systemen Jllol~eli;jk te maken definieren
we enkele grootheden op het u Ltp;nngssigTlaal van de omhullende
detektor. In fiL:uur 6.-6 :is rie omhullende van het ingangssignaal
en een mogelij k ui tgangssit';lHwl weergegeven.

,

:-4-------_"
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rif"; 6. -6 De OmliLd 1 end e

lJet Llitgangssignaal bestant uit drie kOflJponenten:
- een ornhullende lWlllponent,
- een gelijksp~nningsterm, Vmin ,
rimpel t.g.v. de drwlggolf. VI' is de top-top spu.nning
gemeten or het maximum van u(t).
VerdeI' merken we op dat net) enige vertraging vertoont t.o.v.
a( t). De belangrijIu3te flaIl bet systeem te stellen eis is dat
de verhouding VmCiX
~ Iv.
{Toot ;;enoeg
is. Daurnaast zijn de
lllln'
.
rimpel VI' en de vertragin,~ verr:eli,i kingGkriterin. De laa tste
kan echter ,cekompenseerd worden door eenzelfde vertraging te
introduceren in het fre~uentiek~nanl.
liet exciteren van het DCDM-systeem van figuur 5.-J met de
dubbel to,;n gat" e.;t1 zeer sleebte respons. Met nawe de
verhouding Vmax Iv.
mln was veel j~ t einer dan we zouden verwachten
op grand van de tijdkonstante van de regelintegrator.
VerdeI' vertoonde het uitgangooignaal een grote rilnpel.
De oorzaak van de slechte respons moeten we zoeken in de
uitvoering van de integrator.
- De niet lineaire integrBtie veroorzaakt een extra
gelijkspanningskomponent (zie pi,r. 5.-J). Hiera;'n wordt
oak bijgedragen door de overbrugging mot transistor TJ •
- De rimpel op het uitganLssignaal wardt grotendeels
veroorzaakt door de direkte overdracht via T J •
- BliJkbaar iD de tijdkonstante van de integrator nog te groote
e orde integrator
Oil! deze bezwaren op te heffen if] een linea.ire 2
cebouwd lnet kleinere tijdkoDDtanten.

- 64Lineaire intec;ra Lie bumen we v8_cwezelijken door stroomintegratie
toe te pas;;on, dW3 door het aansturen van de integrator uit de
kollektor van een transistor. /,owel bi,i opladen als bij ontladen
zien we nu dezelfde b:ronimped'lntie. De gerealiseerde schakeling
is w8Grgegeven in fi~uur 6.-7.

5,6V

fig

6.-7

1 2 met 8troominte~ratie

lJ;et P2 kUILlen we de stroom zochnig afregelen dat de maximale
uitgangsspanning 4 volt bedraugt en met P1 regelen we de
minimale ui tgangssp~lrming op 40 mV (0 =0,01).
De tijdkonstBnten van de integrator kiezen we zodanig dat het
eerete knikpUllt in de frequentieknrakteristiek (f
bij 100 Hz
ligt (fig. 5.-5) d~w.z. ~= 1,6 msek. ~et 5.(2) v nden we dan:
He= 0,6 week, zie fie 6.-7.

)
1

De lliodedetektor is met eenzelfde integrator uitgerust en de
uitgangs8ignalen VBII beide omhullendedetektors zijn met elkaar
vergeleken. De bel;mcri ,j kDte test i~3 natuurlijk de beoordeling
van het verechil in versta'J.nbrwrheid of kwali tei t dat beide
systemen geven. iJ.ie1'"~oe zi.jn ze om8chakelbaar gemaakt zodat
beide 8il';na1en snel nch ter elkaar beluisterdkunnen worden.
NadaD de sicnalen op he tzelfde I';eruiddelde niveau waren gebracht
ble,:d\ he l; ofurlogelijk Oll! eniE" onderscheid te maken. Hierbij
dient de tJiLA-schakel:iH.I' in de stand 1/2 te staan omdat de lagere
drempelwharde, resp. 0 en 1/3 w~l eun verschil te horen geven n.l.
e,:n grotere ruis op het uiLvu.ngssign:Htl t.g.v deminder goede
response In verbdnd hibrmee zijn de verdere experimenten
uitgevoerd wet clrempel 1 /2.
Het blijkt elus dltt er op grand van de subjektieve test geen
vooI'keur bestaat vuor eon van beide sy stemen.
Echter ook bij de 0 iJ;j cktieve test ill. b. v. de dubbel toon bleken
de veJ'sc.hiIJen minimaal. Ue resul taten zijn vermeld in tabel 6./1
DCDM
Uiode

3 ,Of3

<1

msek

0,12 V
tlj,n~l

3,44
2 maek

0,J2 V
6./1 JJCD1;1 versus diode

BovendiE;n bleL~k de J)CJ)!vl ou!lwllcmLle iets sneller \)p te regelen
dall de diode,,! e tekto t' zod at in he t algemeen de resul ta ten van
deDI.; IJIVi :lets be ter wa r'!:l1 di III van de diode. De verschillen zijn
echter zo k:lein (\'It we:,,'einil': verulinder:1mg van de rimpel-spanning

ve t'wuehten wanneer de DUlJlVltntegrator zodanig word t gewij zigd
dat de l'espons fHLlhenval t Illet die van de diodedetektor.
o P t;rond van de mectresul ta ten is besloten om het systeem
uit te vueren met de del ta-modulator hoewel hier aan [!loet worden
toegevoegd dat de diodedetektor edn ultstekend ( en ult teehniseh
oogpunt :telf's gunstiger) alternatier biedt.
6.5 De rlLLsond L: J'drukkllLg
Eerder he bben WE~ l,:eZit;ll dat bet nuudzakelijk is om de
nuldoorgangen elie on tstuull zi.jn doci!' het klippctn van de ruls
te eli!IJineren als we eni{~;e reduktie willen bereiken door het
koderen van de rlllldoorgHllgen van he t spraaksi[;naal.
Het grote probleelfl dat hierbl,j optreedt is dat we de ruis van het
sprnclksig~nu(Ll ][Joe ten scheid en. Uilidat sOlfJmige spraaksignalen een
ruisBchti6 karhkter hebben(zie par. 2.5) zullen we dit eehter
niet op eellduidige wi;jzen l\unnen doen. Nanneer we een drempel
aanlegcen dan zulJen we behr:d.ve I.ie ruis ook een gedeel te van
de vournamelijk stemloze wourddelen elimineren. Een iets te hoge
drempel zal bijv. van het woord 'stop' de s-klank verwijderen.
In kontinue spraak h00:1' t dl t nov niet te betekenen dat deze
onverstaunbaar worltt, maul' de kwuliteit laat al weI te wensen
over. Bij groter wOl'Jende dreillpelwuarde bereiken we nu eehter
snel he t punt WRar ,~JrlVel'fl j,;unbnurheid optreed t.
;V e woe ten dus 0.1. ti.j d Bt;rl kOlllpromis sl ui ten tussen bi tra te
enerzij ds en bvaJ t tei ten/of verstaanbaarheid anderzijds.
Ben aantal mogelijkheden zijn overwogen om het gestelde doel
te bereiken. We zullen deze TIU de revu laten passeren en
argumenteren waarom voor eun beprwld e me thode gekozen is.
Deze methoden zijn:
- Het aanleggen van een periodiek bias-signaal aan de tweede
ingang van de klipper (fig. 6.-)
- De klipper hysteresis geven.
- Ge brulk II1liken van de Ii: LA -l1i tgangspuls bij toepassing van
de DCD1V;.
- Spraakdetektie m.b.v. een olllhullendesignaal.
Licklider en Pollack (36) ge bruikten een tLF- biassi~>;naE.tl (20 kHz)
om de ruis te onderdrukken. Door Davenport (38) is bij de
meting van de kansdichtheid VRn de nuldoorgangs-afstanden
van spraale een L1"-bius van 20 liz tuegepast. Ben voorwl"arde
vour het slagen van deze (llethoele if3 da t de SNR voldoede heog is.
In dat geval kunnen we do<)r het toepasoen van een periediek
signnal op de tweede (hier: niet inverterende) ingang van de
klipper het effekt van de rilis volledig onderdrukken indien de
amplitude van de bias voortdurend bToter is dan de maximale
ruisspanning. Het gevolg voar de metingen van Davenport is dan
dat er een rlH:.l.ximullJ ontstafit in de verdelingsfunlctie van de
nuldoorgangs-afstanden bij de hnlve periodetijd van de bias.
Indien we de biasfrequentj.e veel lager kiezen dan de laagste
signaalfrequentle is ell t echter niet meer bezwaH.r11jk.
Deze JQethode van ruisonderdrukking is in het systeem geprobeerd.
Bi;j afwezic:heid van e(:.11 oIllhulJ ende-signHul geeft het een
behoorlijke verbetering in kwaliteit. Een hinderlijk bijeffekt
is ech t er weI du t de lH~rHlonischen van he t biassignaal binnen
de signaalband vallen en dus hoarbanr zijn bij afwezigheid
van sen spraaksignaal.

- 66liet gebruik van een HF-bias is in ons geval niet mogelijk
olndHt we dnarmee juist een groat u.antal nuldoorgangen extra
zouden introduoeren.
~en bezwaar van ruisonderdrukking voor de klipper is dat de
drempel die we aanleggen frequentieafhankelijk is. '. If et drempelniveau (biasBrnpli tude) is welliswaar konstant,
maur door dB werking van de differentiator ligt daze effektief
lager voor hogere frequanties, walk effekt sterker wordt bij
het toepassen vun een hogere orde differentiator. Ditzelfde
bezwaar treedt dUB ook op wanneer we de klipper een hysteresis
geven die groter is dan de top-top-waarde van de ruisspanning.
Een bijkomend bezwaar is hier een amplitudeafhankelijke
fasedraaiing van het signaal welke echter bij een grote SNR
tot een rninimwn beperkt kan bli;jven.
Bij toepassing van de DCDM kunnen we ruisonderdrukking realiseren
door gebruik te maken van de M1i\-uitgangspuls. Omdat de MLA
reageert op de helling van het ingangssignaal is ook hier eehter
de drempel frequentieafhankelijk. De werking wordt toegelicht
aan de hand van fig 6.-8...
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fig 6.-8 ruisonderdrukking m.b.v. de MLA
De drempel wordt hier gevormd door de werking van de DM.
Zodra het signaal voldoende niveau heeft zal de MLA pulsen
guan af geven. Hiermee triggeren we een he~triggerbare
rnonostabiele multivibrator (iViMV) met een pulsbreedte T.
Met deze puIs sturen we dan een poort open in het
frequentie-kanaal zodat we ulJeen uitgangssignaal hebben als
de drempel overschreden wordt. Ue pulsbreedte T dienen we
enerzijds zo groot te maken dht gedurende een syllabe de poort
kontinu open staat. anderzijds illag Took niet te groat zijn
zodat op het einde van de syllabe de MMV snel laag wordt.
De drffiopel kan ingesteld worden dOir oillschakelirtg van de
rv'lLA-schuifregisterlengte. Omelat di t echter ool'\: de werking van
de delta-moduLator heinvloedt dlenen we dit te doen met twae
aparte nandpoorten, parallel uan de bestaunde poorten in de
scha!fel.ing. Experimenteel i8 gebleken dat een pulsbreedte
varierend,tusean 2 en 5 mse1\: goede resultaten geeft.
0e laatste beproefde methode is uiteinde~ijk in het systeem
gerealiseerd.
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b.v. een niveaudetektor e8n drempel ann
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de oHlrmllende van het signartl., zodanig dat wanneer de omhullende
d eze Jrempel over::whr.ij d t eer, pocJrt i l l bet frequentiekanaal

wordt opengestuurd. We kurlllen de ni veaudetektor laten werken
o p de DCDM-piloo t. He t heeft eehter vO,jrdelen om een aparte
Jiode-detektor to gehruiken die reehtstreeks op het
ingant';ssignwil werkt. 11ierdoor zijn we onafhankeliJk van de
I'ilLA-dreulpel en kunnen we de I dreJllpelparameters' volkomen
onafhllnkelijk van het fJ'ysteoIfl kiezen. 1'.:en ander voordeel is dat
we door dpraakdetektie rechtstreeks op de ingang nau.keuriger
spl~Ll.nk- en I'uisGic;nalen KUllnen ond.er8che~den omdat de signalen
hier nag niet zijn nangetast door kwantisering of andere
di3torsie. UiterHHrd Hloeten we de dr8mpel aanleggen v66r de
differentil:itor opdat niet het eerder gesignaleerde euvel van
de freqnentieufhankel.ijke drempel optreedt.
De uiteindeli,jk .gerealiseerde rl~isonderdruk]{ing8schakeling
z ien we in figuur 6. -9.
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fig. 6.-9

rujfjutlderdrul{i~ing id.b.v.

de omhullende

1Je uitvoering van de dlodedetektor is weergegeven in fig. 6.-4.
\/e verkrijgen de drelllp,dwerking door het omhullendesiGnaal
met P1 in niveau Le verf:J,:huiven t.o.v. de niet inverterende
ingilng van. de kO:llparu t o r . k ze wi;j ze van schakelen houd t
verband met het feit dat we (10 kOillparator enige hysterese
w:ilL en geven D.!! te voorkom8 n c1 d t deze p;aa t 'j i tteren' op de
ruls ~jp de omhullende. uoor llet ::mell e schakelen van de poort
zou dun het ~antal nul.doorgangen weer toenemen. ~e kunnen nu
de drelupel en de ilystereEle oll1Lfh:lnkeli.,jk van elkaar instellen •
De lntegrator bliJkt i.rote invloed te hebLJen op de kwaliteit
val, hE: t Si!<Ilual.
l~eruen '."Ie dezelf<l0; intE!i,,r'iJtor
;dEl llit,-;.i.ndelijk in \te regellus
V,ill de iJ,'il is Upp;ell()!Uen dan Vt~1"l{f'jJ gell we een te gro te ve.rtraging
V:[L , edOI)[' de 8t:rDte I;edef~ltt~ti van .Leclere fJ,illabe onderdrukt
wOI'Clen ell }wt ld.!':rHHLl 'hlk:,eri/c,' gaat ldinlcen. Hetere resul taten
ziJn verkrc:gen Ille teen enkele in Le["rator met eL'I1 ti;jdkonstante
van ':::':1,6 lH8ek lius i;e1.L i~\ aan lie eerste tijdkonstante van de
r'egel.lusintegl'i1tor. :!:et dezE': integrat01' 1f3 het Illogeli;jk om een
d rempel [ti i l l tc lec;gen djl~ ci e ruis ond~rdrukt maar die de
f3praakkwaliteit nr lh'H~lj.j1(l':l al.l.ntast. De beste kontrole van oen
j uis te ins tell in!.': vai L de clrempf31. ve ['kr j ;i Len we door het ;
frequentiesi{'.naal ')P ucn oscillosci)oP te beki;jken en dan de
d rCtilpel zCldanig te ve !'(I.nlleren dB t J uif:lt c;t~ en nuldoorgangen
lileer uptreden in uLilLe pedode.il. Deze dr(~ll]pel is uit
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perceptueel oogpunt vri,i ucherp. f,laken we hem iets g,-roter
dan wordt het signahl al snel onverstaanbaar terwijl het
aantal nuldoorgangen nauwelijks kleiner wordt. Tenalotte
draaien we de hysterese met P? zover op dat het nog juist
geen hoorbare kwaliteitsverlllifldering geeft.
We dienen de drempel in te stellen afhankelijk van het gemiddelde
signaalniveau. Het grote bezwaar is nu dat we het aysteem
slechta voor ~&n niveau roogen gebruiken, willen we althans
luet de gegeven konfiguratie optimaal werken. Voar het verrichten
van metingen en het beoordelen van het systeem is dit niet
bezwaarlijk. Dat is het echter weI wanneer we met het systeem
een praktische verbinding wi11en opbouwen. We dienen de drempel
dus autornatisch te laten varieren, afhankelijk van het gemiddelde
niveau van het spraaksignaal over langere tijd gemeten.
In figuur 6.-10 is de principeschakeling van een mogelijke
realisering van de variabele drempel gegeven.

fig. 6.-10 de
rempel
Hierin is I de integrator zoals aangegeven in figuur 6.-9,
met La := 1 ,6 l!\sek. De ti,; dkonstant e Lb van I is veel groter dan
L,t • 0 p de inverterende ingang van de komBara tor staat dan
een spanning welke evenred!g met 11e t 'long term' gemiddelde
van het spraaksignaal varieert.
6.6 De ]1HENA ontvA.TJger
Zoals opgemerkt in paragraaf 4.6 bestaat de ontvanger van het
Frena-systeem uit een DM-IC gevolgd door een integrator en een
filter. Het omhullendesignaal wordt toegevoerd op punt 5 van
het IC, de ingang van de PAJ'li • .l!iiguur 6.-11 geeft het schema.
fhtJ ....- - - - - - - - .
'1.

1

DM-Ie
2.2k

F

;"J

p----------t..........
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fig. 6.-11 de Prena-olltvanger
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K()iJ~HING

VAN OMHULLENDE- EN t"HEyUENTIESIGNAAL

7.1 Inleiding
Nu het basissysteem in prinoipe bekend is kunnen we overgaan
tot het digitaliseren en koderen teneinde een minimale
bitrate te verkrijgen. Hiertoe zullen we het amplitude-en
frequentieka~aal apart beschouwen. De procedure voor het
frequentiesignaal is al eerder vermeld. Bier hoeven we aIleen
de nuldoorgangen nog maar te kwantiseren om een kloksynchroon
binair signaal te vel'krijgen. Voor het omhullandesignaal
dienen we een keuze te ulaken van het toe te passen A/U-procea.
Aan een keuze diene!l de volgende overwegingen vooraf te geen.
De omhullende is een hulpsignaal waarvan de bandbreedte
beperkt moet bl:Ljven t.o.v. de bandbreedte vall het frequentiesignaal. Na het koderen bedraagt de bitrate dan een fraktie
van die van het frequentiesignaal. We dienen dUB eerat te
onderzoeken hoever we de ornhullende in band kunnen begrenzen
zander dat dit ten koste gaat van de in het basissyateem bereikte
kwaliteit.Daarna gaen we over tot het digitaliseren van de
bandbegensde omhullende. We dienen dit proces zo eenvoudig
mogelijk te houden, omdat de winst die we door het toepassen
van meer verfijnde technielcen zouden kunnen bereiken relatief
~ering is t.o.v. de totale bitrate van het Prena-systeem.
We dewlken hier dus in eerste instantie aan een DM of PCM syateem.
We zagen eerder dat het toepassen van D~ kan leiden tot een
nlveauverschuiving van het in de ontvanger gerekonstrueerde
signaal. als er fouten in het kanHal optreden.
Door het systeem een bepaalde instelling te geven kunnen we
echter yoorkomen dat akkurnulatie van fouten optreedt. Deze
methode van koderen is toegepast door ~aessen. (30) in een
systeem waar ook de omhullende van. een spraaksignaal overgezonden
dient te worden.
We zullen in ons systeem PCM toepassen. liier kan geen akkumulatie
van fouten optreden omdat iedere samplewaa.rde wordt gerefereerd
aan het O-niveau.
Een andere overweging is dat de dynamiek van het basis
Frena-systeem vrijwel uitsluitend wordt bepaald door het
omhullendesign;Jal. De dynamiek van het frequentiesignaal is
aIleen afhankelijk van het DCDM-systeem dat we een dynamisch
bereik van 40 dB hebben gegeven, of, bij afwezigheid hiervan,
van de differentiator en klipper. Om de SNR over een groot
dynamisch gebied kastant te houden zullen we over moeten gaan
tot adaptieve technieken.
We zullen in eerste instantie eisen dat het totale systeem
een dynamiek heeft van )0 dB. Zoals we gezien hebhen in
hoofdstuk 3, kunnen we dit be rei ken met geregelde kompansie.
Deze techniek zal besproken worden in de volgende sektie.
7.2 Omhullende koderinf
7.~.1 Het oIrihullende f Iter. Urn te bepalen hoever we de bandbreedte van de omhullende kunnen reduceren, nemen we een
variabel laagdoorlaat-filter Ope Boven de afsnijfrequentie
heeft de dempingskarakteristiek een helling van 24 dB/oktaaf.
Het blijkt dat pao beneden 200 Hz de invloed van het filter
hoorbaar wordt. Het gevolg van het filteren van de omhullende
van een dubbeltoon is o.a. dat de verhouding Vmax'IVmi n
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weer kleiner wordt. We llluElten er bij het filteren dus op letten
dB t de winst die we Vel'krel';en lle bben door het verbeteran van
de integrator 1 2 in het DUDM-systeem, door de filtering niet
weer teniet worat gedaan. 130vendien wordt, naarmate we de
bandbreedte van hat filter meer l,;aan beperken de vertraging
in het 'omhull endealgnaal f;roter. ~:;odra daze grater wordt dan
onl~eveer 2msik nt.:emt de lcwall tei t sterk af omdat het omhullendeen frequentiesignaal in de ontvanger dan niet meer saman
vall en waardoor sommige segmenten van het spraaksignaal onderdrukt
worden. Zoals we zullen zien wordt de vertraging t.g.v. het
digitaliseringsproGes nu['; groteI'. De remedie is hier dat we in
het frequentiekanaal eenz,elfde veriInging aanbrengen ala in
llet ombullendekanaal optreedt. umdat we de nuldoorgangan in
tijd eaan kvmntiseren kunnen we ala vertragend element een
schuifregister toepassen waarvan de lengte in overeenstemming
dl.ent te ziJn iHet de t:ewenste vertra.ging en de klokfrequentie.
We zllllen uitgaan van een omhullendefilter met een afanijfrequentie van 200 liz.
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7.2.2 Hat PCM-systeam
In Qvereenstanuning met de afsntjfrequentie van het filter
gaan we de omhullende samplen lIlet 400 Hz. In eerste instantie
is een aysteem opgebollwd zoala weergegeven in figuur 3.-1,
waarin echter geen parallel/serie-konversie wordt toegepast.
Dit is namelijk een operatie die aIleen uit praktische
overwegingen wordt toegepast ma'_tr geen invloed heaft op de
kwaliteit.
Opgebouwd is een 10 bits lineair PCM-systeem dat als uitgangspunt genoman ken worden voor iadera gewenste uitvoering,
dus bijv. n-bits linaair (n ~ 10), piecewise linear of geregelde
PCM .. li1iguur 7.-1 geeft het scilema van d1 t systeem en het
puls-tijd diagram.
Beschrijving. Als de 'control' ingang van de S/H van 'hoog'
naar 'laag' gaat, wordt de waarde van het ingangssignaal op
dat moment vastgehouden. III verband met de 'settling time'
van de Girl van ongeveer 2 ~sek, is de MMV aangebracht met
een minimale pulsbreed te Vull 3 }lsek. De konver.?ie in de ADO
start wanneer de 'Convert Urnd' 'laag' wordt en maximaal 20 paek.
rrijdens de konvel'sie 113 de status 'laag'. De data is beschikbaar
wanneer de statue 'hoag' wordt. Op de positieva flank worden
de D_Ii1[ill s aan de Iti tganf:; getr1g{';ered, waardoor we NHZ-aignalen
aan de uitgang verkrijgen .. In verband met het universele karakter
van de schakeling, wordt een k!oksignaal uitgevoerdt waarvan
de negatieve flank het lllument vastlegt waarop de data beschikbaar
komt.
Met P1 w?rdt de gevoeligheid zodanig afgeregeld dat bij 4 ~olt
ingangsslgnaal (mEiximale DC[)lil-pl1oo t) de ADC volledig ia Ul tgestuurd.
De PuIs Code Demodulator (fil,'1..l.lIY' 7.-?) bestaat uit een D/Akorrverter DAC 12~Z. Omdat deze Kowplernentaire ingangen heeft
worden de inkomende bits eerst geinverteerd. De twee minst
signifikante bits worden niet gebruikt. Het uitgangsspanningsbereik is ineesteld tUBS en 0 en 5 volt.
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Door de werking van de sample-and-hold schakeling treedt een
vertraging op in het gedekodeerde signaal, welke afhankelijk
is van de samplefrequentie; zie figuur 7.-3. Bij €len klokfrequentie f = 1/T wordt €len sample, dut genomen wordt op
moment t, ge~~rende T sekonden vastgehouden. Wanneer we nu
in de ontvanger de trapvormige kramme gaan filteren, zal
het uitgangssignaal €len vertraging vertonen afhankelijk van de
fil terfrequeiltie en 'r.

t

{to r~

r:
fig. 7.-3 de vertraging t.g.v. het kwantiseren
De totale vertraging die in het omhullende-signaal optreedt
t.g.v. het filteren en kwantiseren is bij €len klokfrequentie
van 200 Hz ongeveer gelijk aan 5 maek. We dienen het frequentiesignaal dus eenzelfde ver~ging te geven.
Door van het verkregen PCM-systeem geleidelijk bits af te schakelen
kunnen we onderzoeken hoe groat de stH< is die we nog mogen :,
tolereren voordat de degradatie van het systeem niet maer
aCGaptabel is. De aisen zijn dus subjektief maar kunnen meer
'hard' gemaalct worden door gebruik te maken van de relatie
tussen de bitrate en de :.JlJu zoals o.a. bescllreven in lit. 23.
iVe ku.nnen een verlJetering in 8HH verkrijgen door gebruik te
H1aken van 'syllabic companding'. een vorm van geregelde
kompansie waarbij de tij dkonstante Vl:H1 de .·integrator in de regelIus, van de orde van grootte van de p:itch- of s.Yllabelengte is.
Veel belangrijker dan oe relatief geringe winst die we hiermee
bereiken in SNll is de' vergroting van de dynamiek van het systeem
welke, zoals we gezien hebben , vrijwel uitsluitend door het
omhullendesignaal bepublcl wordt. In de inleiding is gesteld
da t we een dynamiek van rrd.nirnaal 30 dB €lisen. Om dit te bereiken
kunnen we volstaan met het realiseren van een adaptief systeem
met een grate tijdkonstante t.o.v. de fmelheid van de interne
nignaalvariaties. Zander !let gerealiseerd te hebben kunnen we
zeg: en dat de kwuliteit die dit systeem zal geven dezelfde is
als van het lineaire PC~-systeem dat we voortdurend volledig
uitgestuurd houden. In fig11.Ur 7.-4 wordt het blokschema van
een mogelijke realisering gegeven.

x

"---

~

y

--

OV

1 Ni'

-)
~.

Arc

H

fi gT. 7 .- 4 ada p tieve

r-

}Jew;

~

,..,

- 73

i3eschrlj v1.ng. lJekende onderdelen in bet systeem zijn de S/H
de ADO. Deze worden voorBfgegaan door een versterker met
variabele versterking , afhunkelijk van de amplitude van het
incangsoigna'Ll. Uoar de vermenie;vuldiging in de terugkoppeling
vun de versterker verkrijgen we deling. Aan de uitgang van de
verst erker zien we da'irom een sigrw.al evenredig met V / q.
q Is evenredi£:; met de gemiddeld l: tijd da t een bepaald~ drempel
ove:Cdchredenwordt en is dUB een I1Jaat voor de uitsturing van
het systeem. In het getekende geval is deze dremp~l 1/2.
Oitldat de ornhullende een unipolair signaal is, wordt de ADC
zodanig ingesteld dat deze aIleen 'O'-en aan de uitgang
verLoont als het ingangssignB.al 0 volt is en aIleen' l' -en
bij maximale omhullendespanning, Ue [VJeest Signifikante Dit (MSB)
word t aIleen 'hoog' alB het siL,'Tlaal aan de ingang van de
ADG groter is dan de helft van d.eze maximale uitsturingswaarde
en levert dus de detekt:i.e van de overschrijding van drempel 1/2
(t.o.v. volle uitsturing). Na integratie over een bepaalde tijd
verkrij gen we het regelsignaal q. Deze grootheid is te vergelij ken .,.
met de pilootspanning in het DCDM-systeem, die op dezelfde
wijze tot stand komt door integratie van het signaal dat een
indikatie geeft van de drempeloverschrijding. We verkrijgen
een andere drempelwaa.cde door DI. b. v. een logische schakeling
meerderebits in de beschouwing te betrekken.
am te voorkomen dat bij afwezigheid van ingangssignaal of bij
zeer kleine signalen de werking van de kompressieschakeling
niet gedefinieerd zou zijn, omdat de integratoruitgang dan
a volt bedraagt, wordt hier een konstante kleine spanning 'lmin
bij opgeteld. We noemen q daarom de som van de integratoroutput en qi • Evenale bij DCDIVlhepaal t de verhoud:lng
qr ax/ q m1n= ~Tf de kompressierange. Voor een dynamisch gebied
v~n 30-rrB dient ~ maximaal gelijk te zijn aan aan 0,032.
Voo~ deze en voor andere waarden van & en met drempelwaarde 1/2
is de berekening van de kompressiekarakteristiek uitgevoerd.
Het resultaat van deze berekening is weergegeven in figuur 7.-5.
De berekening zelf die is uitgevoerd onder sterk ge1dealiseerde
omstandigheden, is beschreven in appendix B.
De uitgangspunten voor de berekening zijn de volgendez
- De sampl efrequentie is oneindig groot (f - 00 ) •
-Het aantal bits is oneindig groot (n-->CIO).s
De operationela versterker en vermenigvuldiger zijn ideaal.
- Het ingangssignual is de ornl1ullende van een dubbeltoon.
- De integratietijd is veel groter dan de periodetijd van
de omhullende.
De verklaring van de karakteristiek kan op vrijwel dezelfde wijze "
geschleden ale bij de DCDM karakteristieken. Zolang de
amplitude van V (zie fig. 8.-1) meer dan 6 dB onder de
oversturingswaa¥de (0 dB) blijft, gedraagt het systeem zich
lineair. vVord t het ingangssignaal grot~r gsmaakt, dan zal
regeling op gaan treden over een door [) bepaald dynamisch
gebled. lVJaken Vfe Vi nog groter dan 0 dB dan zal overs turing
en dU8 vervorn1l.ng ga.un optl'eden.
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Er zijn metingen aan het systeem verricht om bij gegeven
omlmllende-quantiseri.ngsfrequentie het minimum aantal bi.ts
te bepalen waarmee we kunnen werken voor de ~ysteemdegradatie
te groot wordt. ll1ertoe wordt het systeem geexci teerd met
een spraaksignaal waarvan het gemiddelde vermogen aan de
ingang van het l"rena-systeem vrijwel konstant is en dat het
P~;'\i-sY8teelli volledie; ul tstllurt, in overeensteIBIIling met ,het
hiervoor bepaalde t. a. v. het siumleren van een adaptief ays teem.
Gevonden is dat bij een kwantisering met 3 bits nog een
bevredigende kwaliteit bereikt wordt. De bitrate van het
omlmllende kanaal wordt hierdoor 1200 bi'~/sek.
7 • l\.oderin)' van ite t fre uentiesi )Onaal
.3 •• Kwantiseren van e nuldoorgangen.
De nu te volgen procedure is dat we eerst gaan bepalen hoe te
kwantiseren en met welke iritervallen zonder dat de kwaliteit
en verstaanbaarheid ar.:tnmerkelijk achteruit gaan. In lit. 37
is een onderzoek beschreven naar de invloed op de verstaanbaarheid wanneer de nuldoorgangen in tijd gekwantiseerd worden.
Bier worden twee rnethoden in beschouwing genomen.
Methode AI De gekwantiseerde uitgang verandert van niveau
als er birmen een klokin"terval ~~n of rneerdere
nuldoorgangen zijn opgetreden.
LJetilode U: De gekwantiseerde ui tgang verandert van niveau
als er binnen een klokinterval een oneven aantal
nuldoorgangen is geweest.
lJ e t reall.l taa t van een onderzoek naar de verstaanbaarheid die
beide methoden opleveren, wanneer we aIleen het frequentiekffilaal
in beschollwing nemen, ale funktie van de kwantiseringsfrequentie
is weergegeven in fig;uur 7.-6. Uit de kurven blijkt dat methode
B vaor alle klokfrequ.enties superieur is aan methode A.
llierdoor is gekozen voor methode B, mede omdat deze zeer eenvoudlg gerealiseerd kan worden.\~at we moeten doen, la het
frequentiesignaal toevoeren aan een D-FF en deze triggeren
met de gewenste klokfrequentie. Het resultaat ia een door methode
B omschreven gekwantiseerd sib~aal. We zien verder uit figuur
7.-6 dat er bij ongeveer 10 kHz een drempel optreedt. Boven
deze frequentie wordt de verstaanbaarheid nauwelijks aangetast.
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FIG. 3. Rem/ts (If aTtkulation tests. For the two melho,15 of
quantizing, averagt~ word artkulation scores arc plotted against
the number of thousands of flu:lllta per second, Each daLum point
is based all six 50·word Lesls, each wit h live listeners.

rJij 10 kHz is de relatieve verstannbaarheid nog 95 %, hetgeen
slechta een fraktie lager is dan die van het ongekwantiseerde
fJit':naal. De kWHli tel t is bij de:c.e frequentie ook nog prima.
U&an we echter .lager dan nemen zawel de verstaanbaarheid ala
de 1cwalite.it sterk: at' .. We hebben daarom 10 kHz als minimale
kwantiseringsfre4uentie aangenomezl in het Frena-systeem.
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We verkrijgen deze klokfrequentie door 10-deling van het
100 kHz DCDi'~l-k1okstgnaa1.
~eneinde de vertraging,die in het amplitudekanaa1 t.g.v. het
fil taren en kwan tiseren onverrni,1de1ij k optreed t, te kunnen
kompenseren in het frequentiekanaal, wordt gebrulk gemaakt
van een schttifreglstel'. [Iierdoor verkrijgen we tevens
autc,matisch \ie kwantlserinL~: die we wensten te rea1iseren.
Bij een klokfrequentie van 10 klJzis de vertrliging per bit
100 usek. Voar Je gemeten verLraging van 5 maek hebben we
daaro/ll rniuimaal een 50 bits sclruifregister nodig.
In llet systeemis een reeds bestaand schuifregister toegepast,
o pge 00 uwd ui t 0 Ie's 932(3 die ieeler twee, 8 bita registers
bevatten. De totale lengte wordt dan 128 bit en de maximaal
bereikbare vert raging dus 12,8 msek. 'lie kunnen slechts ns
ledere 8 FF's een aanslulting aanbrengen, maar dit is
voldoende nauwkeurig am het gestelde doe1 te bereiken.
Zie figuur 7.-7.
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fig. 7.-1 Het Schllifregister
De 5 maek vertraging kOillpenseren we door achter de 48 e I"F
het gelC\vantiseerde signaal af te nemen •
• 4 Be alin r van de entroJie van het F-si asl
Om de mage ijkhei van dataredukt e e -unnen e:ndarzpeken
dienen we de entropie van het datasignaal te kennen. Door het
tijdkwantiseren van de nu1doorgangen kunnen we dit signaal
beschouwen als een bran die iederal: sekonden sen binair
element genareert. We dienen ons echter te realiseren dat deze
bron: - niet stationair is,
- geheugen heeft.
Dat de bran niet Btationair is kowt tot ulting in een grate
variatie van de relatieve frakties van 'Ow-en en "'-en,
bij meting over korte tijden~ Revat een meting een relatief
lange passieve periode (een periode dat er niet gesproken wordt)
dan zu11en er veel mindel' tekenwisselingen optreden dan bij
een meting met een relatief lange aktieve perioda,
We zul1en daarolTJ onderscheid mnken tussen metingen over langere
termijn, die zowe1 passieve als aktieve period en bevatten,
en metingen over de aktieve periode van spraak (40).
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Voor binaire bronnen zonder geheugen kunnen we voor de entropie
schrijvenz
H(B)= -P(1). 210g P(1) -P(O). 210g P(O),
waarin P(1) de kans is op een '1' en p(O) de kans op een '0'.
Treedt er geheugenwerking op dan zal de entropie kleiner worden
naarmate de werking van het geheugen over meerdere bronsymbolen
optreedt. We beschouwen nu de zgn. L-de macht van de bron,
d.w.z. een groep van Jl bronsymbolen wordt als nieuw Bymbool
van de L-de machtshron beschouwd. Voor grote L benaderen we
zo een bron zonder geheugen, on~at de geheugenwerking tUBS en
de L-groepen dan verwaarloosbaar wordt. De entropie per bit
is voor de L-de machtsbron:
HL(D)=
H(U 1U2 •• ••••• lJ1 ) bit/bronsymbool
en in de limiet is dit gelljk aan
Hoo( U) "" 1l.- imliIO ILL ( U) •
Aangetoond kan worden dat t~ (D) een monotoon niet stij gende
funktie is van 1 (een nodige voorwaarde voor het bestaan van
de limiet) (41). Door HL(D) te meten voor steeds groter wordende
series 1 kunnen we een indruk krijgen van de limietwaarde van
deze funkt'ie en de waarde van L waarbij deze limiet binnen
bepaalde grenzen bereikt wordt.
7.4.1 JV:arkovbronnen
Een speciale lclasse van bronnen me t geheugen zijn de iVlarkovbronnen (41). Daze worden gekarakteriseerd door een set
toestanden S= 1,2, •••••• J met toestandswaarschijnlijkheden qj
en met overgangswBarschijnlijkheden Qji.
Voor de beschouwde binaire bron hangt het aantal toestanden
op de volgende eenvoudige wijze at' van het aantal bits D
waarover de afhankelijkheid optreedt
7.(1).
lsi::: 2D
D geet't de orde Vffil de bron aan.
Bij iedere toestandsverandering produceert de bron een outputsyrnbool. De rij van toestanden en outputsymbolen wordt resp.
aangegeven door s= (s,sQ •••••• ) en U= (u,u Q•••••••• ).
De overgangswaarschijnllj lcrleden zijn gedeflnieerd als

t

-,>

I

Qji =: P [sl =i sl_1

=j]

en de kans dat de bran in toestand j een symbool m genereert is
Pj(m)=iP[ulam/sl:::j] •
Onder bepadlde voorwaarden (de bron is irreduclbel en ergodisch)
kunnen we voor de entrople van de bron schrijven
J
7.(2).
11 (D)=: L
Qj.ll(Uls=j)
j =1
llierin is H(Uls=j) de entropie van de bron als de toestand j
gegeven is,

- 78 dus H(Uls=j)= -P j (O).2 10g Prl(O) _P j (1).2 10g P (1)
j
= H ~ j ( O)J ;: H [r j (
7 • ( 3) •
De toestandswaul'schijnlijkheid qj vinden we uit vergeli.jking

1)J

.9.

=.9.,

(Q ji]

J
g.us q j:: [ ; qi· q ij

Uitgaande van de L-de rnachtsbron-voorstelling kurmen we nu
ook een Markov bronmodel opstellen. Beschouw daartoe een serie
van 1 bits. We nemen aan dut van deze 1 bits de eerste L-1
de brontoestand weergeven en de laatste bit het, vanuit deze
toestand, gegenereerde bronsymbool. We nemen hierbij dus aan
dut de orde van de bron gelijk is aan L-1 en het aantal
toestanden w6rdt dan volgens 7.(1) gelijk aan
2L - 1 •
In figuur 7.-8 zijn de toestandsdiagramrnen weergegeven van
de zo verkregen bronnen van de ,e, 2 e en )e orda.
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fig. 7.-8 toestandsdiagraTIliJlen
Ne zien dat het voor beide manieren om de entropie te berakenen
noodz~elijlc is om de kansen te kennen op het optreden van
alle 2 mogeli,jke kombinaties van L lOt-en en 11 1 -en.
De grootheden waaruit we de entropie berekenen dienen we af te
leiden uit deze kansen~ In de volgende sektie zal aangegeven
worden hoe we deze kansen meten, maar eerst zullen de nodige
betrekkingen worden afgeleid.
J
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spreken van kansen op een bepaaldo kombinatie, maar we
dienen ons te realiseren dat we in feite werken met relatieve
frakties f die slechta asyptotisch, dus voor een groot aantal
metingen geassocieerd mogen worden met kansen.
~ij x=, (x 1 ,x2' •••••• x.L) met XiE {O,1t een kombinatie vanL
to~:ett
'1'-en. [let aantal maal dat deze kombinatie optreedt
in een serie van N bits noemen we n x •
De relatieve fralctie van deze kombinatie wordt dan
nx
f _x = N
en de leans voIgt dan uit P(~ = lim
f'x
",.."., Voor de eenvoud van notatie zullen we de vektor If voorstellen
door de decimale representatie van het binaire woord van
L bits. Hierin is XL de laatst gegenereerde bit en is in de
vertaling de minst signifikante bit, dus bijv. 11=3: f 110 • f'6.
Voor de elltropie van de L-de machtsbron vinden we
~Ve

en

-=

f~(U). -

,
r.

5-

1

i=O

2

f i • 10g f i

bits/bronaymbool

7.(5).

De entropie van d~ ~arkovbron wordt volgena 7.(2) berekend
uit qj en H(Uls=j), welke laaLste term volgens 7.(3) volledig
besc.breven word t door de kansen P j (0) ooff P j ( 1 ) •
We kunnen de relatieve frakties f i uitdrukken in qj en Pj(m).
Er geldt:
f'( x" ••• x.L_1 ,xL )= p( x ,·· .x _1 )(x.,.).q(
)
- L X1 ,.· .xL _ 1
1
L

f'(~_1 ,xL) =

of
Zodat

PlfL-1 (xI) ·q.2SL-1·

.
Px..~xL)
-L-1'

f

(~,-1 ,xL)
q

=

~-1

Een bepaalde toestand j = (x 1 , ••• x1,_1) kan
toestanden bereikt worden, n.l. vanuit de
((j), x 1 ' • • • xL _2 )
en(1,x 1 ,···xL _2 }
van het syrnbool ~~-1"
Vergelijking 7.(4) bevat hierdoCJr slechta
q(

X 1 ,··olX.L_1

slechta vanni t 2
toeatanden:
be ide door generatie
2 termen:

) (f.L 1) +
,x 1 '···x.L_2 ) ·p(o ,x 1 ,···Jt:L-2'
+ q(1 ,x ,···x _2 ,.P(1 ,x ,···x _ }(JC.L-1)

)::: q(O

1

en met 7.(6) wordt dit

L

'

1

L 2
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q \x
I
) f( O,x ,·· .x - ) -t- f( 1 ,x , ••• x _ )
1 ,·· .xL _ 1 1J 1
1
1J 1
1

of q

EL-1

f

=:

-+

f

-. (1'~1_1)

(O'.!L_1)

7.(7

)

Door '7.(6) en 7.(7) worden qj en Pj(m) volledig uitgedrukt
in dt1 f i ell hierul t leu.nnen we dUB HJ. U) berekenen.
We zul1en oole in de algemene uitdrukkingen de verkortte
notatie handhaven, ()mdat di t in de berekening van de antropie
handzaille uitdrukkingen oplevert die vooral van belang zijn bij
het machinaal berekenen van H (U).
De uitdrukkingen 7.(6) en 7.(7) worden respektievelijkl
f 2i + x
f 2i
Pi ( XL) :z
.L
en voor xL =6 .:::f> Pi ( 0) ... 1 . ( 5a)
q.

qi

l-

en

qi= f i

1.(6a).

+ f i + 2 L-1

De entropie van de (1,_1)e orde Markovbron wordt dan
2 L - 1 _1
llll-1

=:

~q1.11 [p 1. (O)J

Hi tgesctl.reven
di:1

:p;

een eerste orde llllarkovbron (L=2) levert

VOOI'

f 00+ f 10) .Ii

~~~+f ~]
1

+U 01 + f 11 ). 11

[1o::~

11J •

in overeenstewITLing me t; de door \;over (42) gegeven waard••
Omdat Pj(O) + P j (1)= 1 moet volgens 7.(58,) geldenl
£'21

f 2i + i
qi

= 1,

dUB met 7.(6a): f 21 + f 2i + 1 "" f i + f i + 2L-1
met O~i < 2 L - 1
7.(9).
De vergelijkingen 7.(9) ZlJT1 21,-1 nudige voorwaarden waaraan
de relatieve frakties in de I1mlet moeten voldCilen.
Voor L=2 levert dit 0PI
f OO +~01= f OO +f 10 =i> ~01 +~10
f 10 +£11= f
f 01 = f 10 •
01 +f 11 ~ f 10 +f 01 J
qi

~.

J

Deze voorwaardE:: is direkt in te zi.en wanneer we kijken naar
een lange bitreelcs. TUBsen twee 01 overgangen zit altijd een
10 overgang en evenzo moet.
er tussen twae 10 overgangen
III tij d een 01 overgang aanwez,ig zijn. Voor grote L levert di t
relaties op die direkt in te zien zijn, maar ook mindel'
triviale relaties.
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7.4.2 lVleetllJethode.

Ilet meten van de relatieve frakties f i geschiedt op de volgende
wijze. De bits wordell inGeklokt in een schuifregister tel'
lellt-';te 1.J. ladera klokferiode L neernt de inhoud van het schuifregister ~~n van de ~~ mogelijke toestunden aan. Via een
dekodeerschakelini': 'Nordt iedere. fogelijke kombinatie van
lOt-en en 11'-e11 in e~n van de;2 tellers geregistreerd.
Na N klokpulsen stopt de teller en ala n i dan de inhoud is van
de teller die toestand i registreert dan is volgens de
definitie de relatieve fraktie gelijk aan:
ni
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fig. '7. -9 ulokschema mee Ls~mlKeljng
Ben LJestaand !neetappara1.l thad Slec1! to de mogelijkheid am de
lile ting voor L=2 uLt te voeren eu lJezat daartoe vier tellers
liJet uitlezing. De waarde van i'l i8 l1wteJ.baar op iedere
2.';e11e1e 10-rllacht LllSSel1 10 en 10 5 •
Om over langere bi treekseu Le kunneu Il.eten is aan het apparaa t
e~l uitbreidine gegeven. Een praktische beperking is daarbij
ec11ter dat het aantal tellers exponentieel met 1 toeneemt,
waardoor voor grote I, een zeer ui tgbl'eide schakeling zou ontstaan.
Een kompromis is gevonden in een uitbreiding van de
schuifregisterlengte en de dl~kodeerschakeling en het aantal
tellers te handhaven~ Hlerdoor is het niet meer mogel:i.jk am
voor L > 2 aIle wa::.rden van 11 i geli,iktijdig te registreren
en dient dus de meting over een bepaald spraakfragment
meerdere malen llerhREtld te worden; ui ter-aard steeds over
hetzelfde fragment. lJe t gev()lg is da t de lueettij d toeneemt
en dat de kans op fonten grater wordt. Met de gewijzigde
dekodeersctlakeling kall de meting llitgevoerd worden voor
L=1 tim 4. Voor L=4 dient de meting dan vier maal herhaald
te worden.
Voor de meti~g over bet aktieve gedeelte van de apraak
wordt gebruik gemaakt van de ruisonderdrukkingsschakeling.
Door deui tgang van deze schaJ.::eling salIlen met het kloksignaal f kl
aan een 'andl-peart te te voeren, werden aIleen klokpulsen
doorgelaten ale er sprao.lcsit;naal aanwezig ls. Deze klokpulsen
worden toegevoerd aun de meetschakeling.
'l.4.3. Uitvoering van de meting en verwerking van de resultaten.
De klokfrequentie f V1 ifJ bepalelJd vaal' de kwaliteit van het
systeem en deze hebnen we in het voorgaande vastgelegd op
10 kHz, dus de periadetijd t-= 100 }lsek. Vaal' de aktieve
metingen wordt de weettijd langer, afhankelijk van de
aktiviteit van de spraak.
Vaal' de totaalmetingen zijn voor 1,=1 tim 4 steeds M=15
registrnties gedaan over 10 5 klo1~pu.lsen. De totale meettijd
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pee wUGrde van L bedraagt dan 150 sekonden.

Vaal' de aktieve metingen zijn voor L=1 tim 4. M=10 registraties
gedaan. U1 t de tVI registra ties n word t voor iedere mogelij ke
kombinatie i het gemlddelde en i de spl'eid1.ng berekend.
Laa tn. (i) de j-de reglstratie zj.jn van de :in to'taal W
regi~t~aties van het aantal maal dat t08stand i is opgetreden
in N kl<Jkper1oden. We vinden voor het gemiddelde:
lit
nrrr : : II1 r.
j-1

n (i)

j

en vaor de spreiding:
(j(i)

2
Vl~ ~{np)-nm}
j ...1

=\

en (j(f i ) ... <T(i) .10- 5 •

In tabel. 7:/1 zijn de resultatenweergegeven van de berekeninsen
van de gem1ddelde waarde van de t'i en de spreiding hiervan: a- (ii) •
Voor het gaval L=4 van de totaalmetingen is gekontroleerd
in hoeverre aan vergeliJkingen 7.(9) voldaan wordt. Voor L=4
zijn dit RelIt vergelijkingen waar eehter afhankelijkheid in
!~d~nB~~Mk~Rdv~~~lh~~k1n~8'X~eve flfwij kingen van linker en reohter
De gemiddelde relatieve afwijlcine: bedraagt 3,5~ met sen maximum
van 10%. Deze afwijkingen zijn van belang i.v.m. de keuze van
de termen in vergel:ijking 7. (8). We kLmnen namelijk in overeens tewl!ling met verge 7. (5a) en 7. ( :3) in ! let argurnen t van H.
even goed f 2i + 1 plaatsen. waardoor een afwijking in Hoo
ontstaat. in overeenstemmlng met de boven berekende fout.
Gerekelling op grond van de gegeven formules en aan de hand van
de verkregen meetref:lultaten leidt tot de volgende waarden
van de entropie.
lVlarkovbron
-- f---- totaal
UO= 0.940
H1 = 1.00
1
Ii = 0.7J7
H2 = 0,94
H2 0.715
H =< 0.90
T
J
t L === 0,691
H4 === 0.87

L-de maehtsbron
totaal
--_.. aktief
1=1
1=2
1/=3

1=4

H1 = 0.94
H2 = 0.84
Ii = 0.79
J
11 = 0.76
4

:0:

aktief
HOc 1,000
1
H = 0,883
H2 ::: 0.812
II 3 = 0.814

tabel 7./2 de berekende entropie~n
7.4.4 !jeschouwing van de meetresultaten.
Aan de resultaten v~n de beperkte metingen en berekeningen
die zijn uitgevoerd kannen we een aantal konklusiea verbinden.
Or de eerate plaats blijkt de entropie, gegeven L. voor
de i\,arkovbenadering al tijd klelner te zijn dan voor de
benadering met de 1-de Inaehtsbr6~ Di t hO:Jdt verband met het
feit dat we de geheugenwe:king tUSl9fJIl de 1-blokken verwaarlozen,
l:letgeen vooral voor kleinere wanrden van L lean IEdden tot een
relutief grote fOllt. In lit. 41 wordt eehter bewezen dat voor
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totaal-metingen
i

f.

0

0,6466
0,3534

0,0344

1
2
3

0,5341
0,1083
0,10B3
0,2492

0,035U
0,0094
0,0094
0,0204

0
1
2
3
4
5
6
7

0,4509
0,0947
0,0103
0,0949
0,1007
0,0105
0,1003
0,1507

0,0524
0,0094·
0,0008
0,0093
0,0081
0,0008
0,0080
0,0127

a

0,4177
0,0571
0,0094
0,0815
0,0097
0,0008
0,0358
0,05D4
0,0637
0,0367
0,0008
0,0099
0,0904
0,0098
0,0615
0,0952

0,0439
0,0049
0,0011
0,0069
0,0009
0,0002
0,0039
0,0058
0,0042
0,0040
0,0001
0,0009
0,0051
0,0009
0,0040
0,0081

1

(f

~

1

)

L::::1

aktieve-metingen
(f )
fi
i
0,5022
0,47981

0,0011

0,3514
0, 1 ~El
0,1508
0,3469

0,0037
0,0031
0,0031
0,0028

0,2140
0,1370
0,0147
0,1367
0,1357
0,0144
0,1354
0,2130

0,0091
0,0042
0,0013
0,0039
0,0052
0,0009
0,0052
0,0112

0,1349
0,0854
0,0133
0,1205
0,0135
0,0012
0,0504
0,Ot\44
0,OU4Li
0,0495
0,0012
0,0123
0,1211
0,01 2 7
0,0047
0,1317

0,0094
0,0025
0,0009
0,0039
0,0006
0,0001
0,0037
0,0020
0,0012
0,00 6 5
0,0001
0,0013
0,0027
0,0007
0,0020
0,0066

1::::2
0

1
2

J
4

5

6
'7
i3

9

10
11
12
13
14
15

1·=3

1,=4

tabel 'f. /1 resLI.l ta teLi s ta LiEl tinche metingen

- 84 -

beide entrol?iefunkties aan elkaar gelijk zijn, n.l.
per defini tie lfoo( U) •
VerdeI' zien we dut de an-tropie van het 'totaal'-signaal
kleiner is dan die Vein het' aktieve' ,signaal. Di t is verklaarbaar
uit de struktuur van het spraaksignaal. ~1jden8 de stille perioden
wardt het frequentiekanaal dichtLestuurd en meten we lange
series 'O'-en. Dit verlaagt de entropie omdat f O in de
'totaal'TlIJetingen nu veel groter wordt dan in de 'aktieve'
llietinc;en. Zie tabel 7./1.
De tendens in vrijwel aIle bereken~ngen blijkt te zijn dat
de entropie leleiner, dUB de lllogelijke bitrate-reduktie grater,
wordt daarmate we 1 groter maken. Omdat we slechts voor 4
verschillende waal~en van L de entropie berekend hebben,
kunnen we nog geen inzich·t verkrtjgen in de:grootte van de
limietwaarde 1'~~( U). lliervoor zouden meerdere metingen u1 tgevoerd
maeten worden. Een praktisch bezwaar is echter dat het aantal
toestanden van de bran exponentieel ruet L toeneemt. We zullen
daarom gebruik moe ten maken van zeer uitgebreide apparatuur
of de berekening met de computer uitvoeren. In dat laatste
geval dienen we een representatief sample van een spraakaignaal
via een groot geheugen op een POI1S- of rnagneetband te
registreren om het te kunnen verwerken.
Voorlopig blijkt dat we een maxiruale datareduktie van
ongeveer'31% kunnen bereiken •
•S 0 merkin"en t.a.v koderin
De ko or-ing van het F-signaa
s niet u.i tgevoerd. Het is pas
zinvol am hiersan te beginnen als voldoende nauwkeurig een
schatting ver1c.regen is van de "echte" entropie It.(U) van het
F-signaal. Vervolg;ens dienen we de statistische eigenschappen
van het signaal te bepalen, voor zover die nodig zijn om de
bronkodering te kurmen realiseren. In het; Hlgemeen zal het
aantal metingen daarbi j gratol' zijn nearmate
HL-1 voor grotere L kovergeert. DuideliJk is weI dat we de
aktieve an stille pertl..)den apCiL't dienen te beschouwen.
Vaal' de stille perioden, die volgens Davenport (32) ongeveer
22% van het spraaksignaal innemen, kunnen we volstaan met een
koderingsalgoritme dat de lengte van die perioden kodeert.
Voorbeelden zijn, run-length of ~ln-end coding.
J.3ruikbare brankoderingsalgor J tmen worden o. a .. beschreven
door ;3chalkwijk (42) en (43) en Cover (44). Door Hoeve (45)
zijn enkele koderingsalgoritmen vergeleken *oor'het geval
dat de kandities niet optimaal zijn, dus in het gaval van
prakti8che toepassinL';en van de koderingsslgori trnen. Ui t di t
ond~oek bli;jkt dat het systeem dat de beste datareduktie
geeft afhankelijk is van de nangeboden data.
]J-..... oO

y
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8.-1 geeft het blokschema van het totale gerealiseerde
s.Ysteem.
Lie L de 2-deler bereiken we fnat de duty cycle precies 50%
bedraagt, zodat de nitgangsspanning onafhankelijk is van
de klokfrequentie.
Het systeern 1s getest op kwaltteit en verstaanbaarheid bij
exci tatie met een sprun.ksignaal afkomstig van een bandrekorder.
De bl'J.ndregistratie is een mannenstem met een zoveel mogelijk
kOllstant 'long term' gemiddeld niveau. De noodzaak van een
adaptieve schakeling in de omhullende is hier dus niet aanwezig VOOL' het verkrij gan van een indruk van de werking van het
systeem. Een voorwu<.:t.rde voor betrouwbare metingen is weI dat
de kwaliteit van de bundrekordar goed is, d.w.z. een hoge
SNll en een goede onderdrukking van bet oscillatorsignaal.
Een en ander houdt verband met de grote versterking van de klipper
waardoor de afname van de SNH t.g.v. het systeem afhankelijk
wordt van de SNR aan de kJipperingang.
Enkele konklusies.
De bereikbare bitrate bedraagt in dit stadium
0,69 x 10.000 + 400 x 3 = e100 bit/sek.
Afhankelijk van de resultaten van verdergaande statistische
metingen aan het .~-signaal lemmen we di t nag verlagen.
Voordat aan het systeem metingen verricht kurmen worden dienen
we enkele onderdelen nag te perfektioneren.
- Up de eerste plaats maeten we zorgen voor een Hi-It'i
bandrekorder en versterker wunner we luisterproeven willen
uitvoeren. bovendien moet een goede kwaliteit band en
een ruisvrije opname gebruikt worden.
- Er dienen nieuwe filters gerealiseerd te worden (zie par. 6.1).
- Zoals we gezien .!:lebben is de noodzaak voor de aanwezmgheid van het DCDM-systeem niet aangetoond. Vervanging
door een diodedetektor biedt een uitstekend alternatief.
Bet realiserenvan een differentiator m.b.v. paesieve
elementen of een IU-differentiator is uit praktische
overwegingen guustiger, omdat we daar-door een filter mindel'
nodig hebben
- Er dient nog een onderzoek nitgevoerd te worden naar een
goade spruakdetektor. Naarrnate we meer, voor spraaksignalen
karakteristieke,eigenschappen (b.v. de pitch),in de
spraakdetektor verwerken, zal de scheiding van spraaken ruissignalen beter zijn. Buvendien dient daze detektor,
zoals beschreven, adfl.ptief te zijn.
- De omhullende-kodering kan adaptief gernaakt worden door
het realiseren van de Bchake11ng van figuur 7.-4...
Uierblj lean de opgebouwde schakeling van fig. 7.-1 zander
meer gebruikt worden.
- Een belangl'ijk punt van onderzoek is natuurlijk oak de
vergelijking met andere 8,ystelllen (zoals ADM of extremal coding)
die met dezelfde bitrate wer·ken. Naast de kwali tei t dient
de komplexiteit dan natuul'li,:jk een belangrijk lceuzekriterium
te zijn.
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- 87 Appendix A. Berekening van de DCD~ kompressiekarakteristieken.
In onders taand blolcscl1ema zi,i naIl e ge bruikte grootheden
BlIlll';e t':even.
~

f

II
HLfl

T-- 1

?t.ft)

fig. A.-1 het DCDM-systeem
VI e berekenenen het verband tussen v( t) en u( t) en tussen
q' en v( t). Hierin is v( t) de he11i.ng van het ingangssignaal
en u(t) de helling van het uitgangssignaal.
Het effekt van de ideals intet,rator 1 1 in ae enkod.ernis al
begrepen in het beschouwen van d.e afgeleide van het ingangssignael.
v(t)= C.coswt En u(t):: A.coswt zijn de genormaliseerde
in- en ui tgangssig--nalen. Dat wil zeggen A=C=1 wanneer het
sys-teem juist op punt van overs turing staat. Dus wanneer
C > 1 dan oak A> 1 en het syteem is overstuurd. De relatie
tussen A en C word.t beschreven door
C=

g~,.A

A.(1),

waarin qO' de waarde van q' wanneer A=C=1.
Er bestaat een eenduidig momenteel verband tussen de absolute
waarde van het gekomprimeerde ingangssignaal u(t) en de
ui tgang x( t) van de Wll,A. We beschouwen in het vervolg aIleen
signalen met een posi Lieve helllne: (dus v( t) is posi tief)
waardoor we de modulus13trepen kunnen weglaten bij in- en
uitgangssignalen.
De relatie tussen u( t) en het pulf3patroon kunnen we als voIgt
omschrijven. Beschouw het volgelJde patroons
I

I

I

:.111
'"'---. ••• 10
~_._~~,,_"-

,

l<.

J

I

11 ••• . 10
••• 10 11
••• 10 etc.
. . 11
-.. . ••• . 10
. . ••••••••••• 11 ••• JOI111
I
"'---------"
-_,~..,_a__

",~_.~

l(

_-"...___--

l(

~

./:

1ft I

I<

Dit is opgebouwd ldt n groepen~an k '1'-en en een '0'
en 1 groep van 1\.+1 '1-·-en en een '0'.
Omdat we hebben anngenomen dat de klokfrequentie dneindig
greot is kLillllen we stellen dat dit patroon slechts aen oneindig
klein deal van eertl periode in ba:iag neemt, dus dat dit patrlDon,
wi ts periodiek Vool't{';ezet, een konstante helling vertegenw0ordigt.
n Kan '~arieren van 0 naar 00 • Nann eer bij een gegeven k, de
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waard evan n oneindig is, dan is llel11ng; voor deze k minimaal.
Wanneer we n kleiner maken dan neemt de helling toe, tot voor
n=~ deze maximaal is geworden en het patroon is dan regelmatig
bestaande uit k+1 '1'-en en een '0' (n hoeft niet gehesl te
zijn). Hi.j nog grater wordende belling, zal incidenteel een
croep van k+2 '1'-en en een '0' optreden en we verkrijgen weer
hetzelfde patrooll I1Illar nu voor een grotere waarde van k.
Wanneer de helling steeds grater' bJ ijft worden dan blijft het
patroon hetzelfde, lllanr voor steeds grotere waarde van k, tet
het aIleen nag '1'-en bevat.
Door de werking V&D de integrator 1 1 zal bij iedere '1' een
positieve stap aan de uitgang ontstaan en bij iedere '0' een
negatieve stap. Vo()r d(~ 11e111nl.); van het ui tgangssignaal kunnen
we dan schrijven:
u

(t)- aantal '1'-en - aantal 'Of-en
totaal ~antal puIsen

Voor het gegeven patroon wordt dit
(j( I 1 ~ nk + (k+1 +

u ( t ) = nk +-

tn+1)
n +- 1 )~.:: n f -1 ~
n K+1
If

n= k - ~k+2).u(t~
(k+1.u(t) -k-1)
Wanneer n varieel't van

00

-t

k

+ 't"'k+2)

=t>

Ji. (2)

·-0 dan v8..cieert u( t) van k-1 tot

K+r

Noern :t:(t) de 'short term'
gemiddelcie output van de NJ,l\., welke
we kunnen interpreteren ala de duty cycle van het binaire
LVl],A ui tgangssif:,'TIaal. He t verband tussen het bitpatroon en xC t)
beschouwen we op de volgende wijze.
Veronderstel dat het schuifregister een lengte 1 heeft. Wanneer
aan de ingang een sene van k gelijke bits wordt aangelegd
verschijnen er k+ 1-1 "1' -en aan de uitgEUlg door de werking van
de IVILA,zolang k+·1-L> 0 •••• A.(4) en blijft de NILA-output laag
ale kt1-L ~O.
Dit in tegenstelling tot de situatie met pulsverlenging. Bier
worden bij het overschrijden van de schuifregisterlengte aIle
gelijke bits doorgelaten.
Aan de band van het gegeven bitpatroon bescrlOuwen we nu de
vo]gende situaties.
a. 1\ls Ie"::: 1-1 dan is x=O omdat niet voldaan is aan voorwaarde
A.(4). Met A.C)) zien we dat dit gebeurt voor
0<

u(t)~

¥ .

Uit A.(2) volgde n.l. dat de maximale waarde van u(t) bij
gegeven k gevonden wordt bij n=O, n.l.
k
u(t);::: ~ •
Omdat we ons hier beperken tot k~ 1-2 vinclen we door substi tutie
de bovengrens voor u(t).
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Leldt

dUel

x(t).-

- n(k+1)

1

-I

vaal'

(k+2)

L-2
-y:-<

().
L-1
u t ~

t+r.

c. 1\10 Ie >L-1 dan
~

uk I ~k+1 It ~n+12 (L-1
n(k+ ) + (k+ )

1

IJ-1 <
voor t+r

1•

U

(t)

~

We z Len da t b. sen bi,j zOiHler !::,:eval is van c. en dUB mogen we

beide sJtuatie Gamen nelllen ell besekcijven met c.
lila SU bs Li tu tie v(m A. (2). in !Joveno tc:1.ande u.i tdrukkingen vinden
we voor de reI a ties tllssen;c( t). en u( t) ,
)(.=::0 voor 0 < u( t) ~ L-2

"""L'"

IJ L
an x= '2
LU (t) - 1-]

t

1 voar

L-2

~

< u (t)'

"'::r---- - - - . ------

~

1•

In fig A. -2 zij n deze relatiefJ g;rafisch weergegeven Vaal' 1=2,
3 en 4.
Verg. : IJ==2

x(t)=u(t) voor 0

~(t)~

L==J

x(t)o::

1,:=4

x(t)c:.: 2u( 11)-1

u(t)

1
~

u( t)

1

1
voor ~

u( t)

1

Vaal'

fj g. 11..-2

De ~1JA-olltPUt WCH'dt gelntee;1'8erd ell de integratoruitgang no~men
we x(t) de 'lung term' gemiddelde waarde van x(t), gedefinieerd
door
T
x(t)=

~Jx[U(t)] dt.

OmdaL u(t)= A.COBwt

u

kunnen we de i.ntegJ'atie beperkml tc,t ~~11 periode, maar ui t
synunetrieoverwegincen iG intei';l'fl Ue over sen kwart periode
voldoende.
Noem L:1 2 ;::: a. a 1s de drempeJ dJe eerdt;I' in hoofdstuk 3 en 5 tel'
sprake is gelcornen","';e onde.r.'sche1Jen nu twee gebieden.
1. 0.( A:::; a. Bier f':eld t x=O :::j> x=O>, want de drempel a wordt
niet 0 v e l'o<:llreclen.
2. a<A~·1. Dan geldt (zie fig. A.-J).

en

x(t)= ~rU(t).-1J+1 als A.coswt>a
x(t)= 0 als A.c:()swt~ a.

L
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fig. A.-3
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Voor het gemiddelde geldt nu

x( t) == ~

Jrj {

Lt.Uj - /

f I] cit...)
t

o
u.
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1
n:

i,tJ t,

f

Q

(.t's II

L ).
(1- ~

~ ~ -L
Ci
cLwt: L7tR.
jl~'VI(Cd)" + 1"r Q./l(.(OJ A

o

o

(

I

(L'](

C'

~[

flb

0

<;,

A~

0,

L.0J':a1 ..

(2-L)M«O; "is

ud~

R.ts)
I

ae kennen nu de relatie tUBsen ~(t) en A.
lIet; verband tllsoen X en q' is Jineair en zodanig dat q' zl.Jn
maximale waarde bereikL als x=1 d.w.z. alo de bitreeks be staat
ult uitsluitend bits met heLzelfde teken. Verder, als x=O dan
bepaalt q'=£ de minimale stap. We vinden dUB

q'= 6 1(1-~:)'X
Met A.~1) voIgt dan C::: cS'+ (1;J)'X. A
qo

A.(6)
A.(7).

De waarde van qu' vinden we dour in veI'E:.,;elijking A.( 5) in te
vullen A=1. Dan
en

A. (8)

l)escllOuwen we nu A als onafhankeJj.jk variabele, dan geven A.(7)
A.(S) en A.(8) de gewenste kUmpl'eSEdekarakteristiek en A.(6)
11.(7) en A.(5) het verloop vau q' als funktie van C.
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Appendix B. Berekening van de Arufu kompreesiekarakteriBtieken,
We berekenen do kornpresoi.ekarakteristiek, due de rel&tie tUBBen
Vi en Vu ' waar Vu de uitgang is van de lineaire dekoder.
L"iguur 8.-1 toont het blolcsohema nJet alle gebruikte grootheden.
z
(~I
..---...-...4
W-:----I
I
Vi
C I - - -.....

I----lAnc

+

fig. B,-1 het APUM-systeem
1) e in- en ui tgEinr~ssignalen zij n: Vi = U.
V

u

=

A.

008 W

t

C08wt

aJilplituden van in- en ui tgangssif,'11aal zijn genormeerd
op de waarden die zij aannemen op het punt van overs turing van
de ADC.
VerdeI' is: qmax de rnaximale waarde van q,
q'= q/qmax de genormeerde regelspanning,
q'~ qo' als A=C=1,

Uf;

6 -" qfIl1n
. /q
max •
A.lt) al1e i dbt'ltl.kte I;rootheden genormeerd zijn geldt onder de

geldealiseerde oIllst.andiglleden!
V.J. =Z
V =ij

}

U

Z=

B. (1)

•

jj.f-t

-0

'11 ussen V

u

en x bestaat een

eenduidig(~

relatie welke in figuur

8.-1 wordt aangegeven

i

1

~~.J4

M:>ij ~1

~J.

2,

---.- --I

1
x=o als Vu<~

-----

I

1
x=1 als V u? ~

I
I
I

wt

fig. 13.-2
De integratie van x( t) levert het'1ong term' §endddelde

x(t)~ ~;r:(t).dt.
o

- 92 Uit symmetrieoverwegingen kUlwen we de integra tie beperken
tot een kwart van de omhullende periode.
We vindenz
A< ~;
1 x= 0 =:> -x= a
a-tCCO'J T4
B. ( 2)
.2..
I
A~~:
x= TC L.J.,:...;f = if Q/Jew') Qfi

1 -,. , 2/
o

Vaur de relatie tllssen x(t) en q' geldt dezelfde overweging
ala gegeven in appendix A (relatie A.(6)).
lVlet n.( 1) vinden we dan 01 h,. (1- tS) IX A
""

qat

qa ,

Vi.nden we door 8ubatitutie van A=1 in 8.(2).

2
1 == 1.·
2 ~odat
Dan -(
x A= 1) == .:;r.arccos
~
DUB

..

c= 3 £. + ~1(l

),x(A).A

qa'=

2 ==
cS + (1-J ).j

£±Jl
3 •

B.(3).

Door de relaties 8.(2) en B.(3) wardt de kornpressiekarakteristiek
val1edig beschreven.
De berekening en het platten kunnen we uitvaeren doar A te
bescliauwen als onafhankeli;jk variabele.
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