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LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN SYMBOLEN
Opmerking: in elk van de DVB-normen is een uitgebreide en voor de betreffende norm
volledige lijst van afkortingen en symbolen opgenomen. Enkel de afkortingen die van belang
zijn voor dit eindwerk worden in deze lijst opgenomen.
Voor het gemak van de lezer werd bij elke afkorting, naast de woordelijke betekenis, een
korte beschrijving meegegeven.
AAC
AAL
AF
ATM
ATSC
AU
BAT
BER
BSS
CA
CAT
CHAP
CRC
DAB
DCT
DIT
DSNG
DTS
DTV
DVB
DVB-C
DVB-CS
DVB-M
DVB-MC
DVB-MG
DVB-MS
DVB-S
DVB-T
DVD
EBU

Advanced Audio Coding. MPEG-2 audiocoderingsstandaard
ATM Adaption Layer. Protocol dat gegevens aanpast aan ATMstructuren.
Adaption Field. Gegevensveld binnen MPEG-2-bitstromen
Asynchronous Transfer Mode. Transmissiesysteem voor datanetwerken.
Advanced Television Systems Committee. Normgevend orgaan voor
televisie in de USA.
Access Unit. Onderverdeling van Program Streams.
Bouquet Association Table. Informatietabel in DVB-SI.
Bit Error Rate. Maat voor foutgevoeligheid in digitale transmissie
(onbenoemd getal dat kans op bitfout geeft)
Broadcast Satellite Systems. Grote satellietsystemen.
Conditional Access.
Voorwaardelijke toegang, van toepassing bij
versleutelde kanalen.
Conditional Access Table. Informatietabel m.b.t. CA in MPEG-2 en DVB.
Challenge Handshake Protocol. Authenticatieprotocol.
Cyclic Redundancy Check. Foutcorrectiemethode.
Digital Audio Broadcasting. Norm voor digitale radiotransmissie.
Discrete Cosine Transform. Wiskundige transformatie van tijds- naar
frequentiedomein, gelijkend aan Fourier-transformatie.
Discontinuity Information Table. Informatietabel in DVB-SI.
Digital Satellite News Gathering. Systeem voor het doorsturen van
beelden met verplaatsbare satellietzenders.
Decoding Time Stamp. Tijdsindicatie voor het decoderen van een beeld
bij PES.
Digital TV. Amerikaanse norm voor digitale TV, door ATSC.
Digital Video Broadcasting. Europese norm voor digitale TV.
DVB-Cable. DVB voor overdracht over kabel.
DVB-Cable/Satellite. Ook wel SMATV, omzetting van satelliet- naar
kabeltransmissie.
DVB-Microwave. DVB voor overdracht d.m.v. microwaves.
DVB-Microwave/Cable. DVB-M onder 10GHz.
DVB-Measurement Guidelines. Meetrichtlijnen voor DVB.
DVB-Microwave/Satelliet. DVB-M boven 10GHz.
DVB-Satelliet. DVB voor overdracht over satelliet.
DVB-T. DVT voor overdracht over terrestrial netwerken.
Digital Video Disc of Digital Versatile Disc. Opslagmedium in CDformaat voor beelden e.d.
European Broadcasting Union. Europese organisatie.
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ECM
EIT
EMF
EMM
EN
ES
ETR
ETS
ETSI
FDM
FEC
FFT
FIFO
FSS
GOP
HDLC
HDTV
HOA
ID
IDCT
IP
IPCP
IRD
ISO
JPEG
kbps
kBps
LCP
MAA
MHP
MIB
MJD
MMDS
MP@HL
MP@ML
MPEG
MPI
MUX
MVDS
NCP
NIT

Entitlement Control Messages. Signalen m.b.t. CA.
Event Information Table. Informatietabel in DVB-SI.
Equipment Management Function. Functieblok bij DVB over netwerken.
Entitlement Management Messages. Signalen m.b.t. CA.
European Norm. Norm of aanbeveling van het ETSI.
Elementary Stream. Basis-video- of audiobitstroom bij MPEG-2.
Etsi Technical Resolution. Norm of aanbeveling van het ETSI.
Etsi Technical Specification. Norm of aanbeveling van het ETSI.
European Telecommunications Standards Institute.
Normgevend
orgaan voor telecommunicatie in Europa.
Frequency Division Multiplexing. Multiplextechniek waarbij de signalen
op verschillende dragerfrequenties gemoduleerd worden.
Forward Error Coding. Foutcorrectiemethode voor gebruik waar geen
terugvoer voor aanvraag tot herverzending mogelijk is.
Fast Fourier Transform.
Vereenvoudigde vorm van Fouriertransformatie, vnl. voor digitale implementatie.
First In First Out.
Fixed Satellite Service. Middelgrote tot grote satellietsystemen.
Group Of Pictures. Groep van een aantal beelden bij MPEG-2.
High(-Level) Datalink Control. Netwerkprotocol.
High-Definition TV.
Higher Assembler Order. Functieblok bij DVB over SDH.
Identification.
Inverse Discrete Cosine Tranform. Inverse van DCT: conversie van
frequentie- naar tijdsdomein.
Internet Protocol. Overdrachtprotocol voor netwerken.
Internet Protocol Control Protocol. Interfaceprotocol met IP.
Integrated Receiver/Decoder. Ontvanger-decoder voor DVB.
International Standardisation Organisation. Normgevend orgaan.
Joint Pictures Experts Group.
Normgevend orgaan voor
beeldverwerking, tevens compressiestandaard.
kilobit per seconde.
kiloByte per seconde.
Link Control Protocol. Netwerkprotocol.
MPEG ATM Adaption. Functieblok bij DVB over netwerken.
Multimedia Home Platform. Uitbreiding van DVB.
Management Information Base. Netwerkprotocol.
Modified Julian Date. Bep. datumweergave.
Microwave Multipoint Distribution System. zie DVB-MC.
Main Profile at Main Level. Bepaald MPEG-2-codeerniveau.
Main Profile at High Level. Bepaald MPEG-2-codeerniveau.
Moving Pictures Experts Group. Organisatie die beeldverwerking
bestudeert en normaliseert.
MPEG Physical Interface. Functieblok bij DVB over netwerken.
Multiplexer.
Microwave Video Distribution System. zie DVB-MS.
Network Control Protocol. Netwerkprotocol.
Network Information Table. Informatietabel bij MPEG-2.
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NTSC
NVOD

OFDM

PAL
PAP
PAT
PCMCIA
PCR
PDC
PES
PID
PLL
PMT
PPI
PPP
PPT
PRBS
PS
PSI
PSTN
PTS
QAM
QPSK
RLC
RS
RST
S4-TT
ScF-CRC
SDH
SDT
SDTV
SECAM
SETPI
SETS
SFN
SI
SIT

National Television Systems Committee. Amerikaanse TV-norm; tevens
normgevend orgaan.
Near Video On Demand. Uitzenden van films e.d., met herhalingen met
korte tussenpozen zodat de kijker op een quasi-willekeurig punt kan
beginnen kijken.
Orthogonal Frequency Division Multiplexing. Multiplextechniek waarbij
de signalen op een bepaalde manier op verschillende dragerfrequenties
gemoduleerd worden.
Phase Alternating Line. Europese TV-standaard.
Password Authentication Protocol. Authenticatieprotocol.
Program Association Table. Informatietabel bij MPEG-2.
Personal Computer Memory Card International Association. Interface,
vnl. voor lap-top-computers.
Program Clock Reference. Referentietijdssysteem bij DVB.
Program Delivery Control. Signalering voor de start van een programma.
Packetized Elementary Stream. ES, verdeeld in pakketten.
Packet Identifier. Identificatienummer van TS-pakketten.
Phase Locked Loop.
Program Map Table. Informatietabel bij MPEG-2.
PDH Physical Interface. Functieblok bij DVB over PDH.
Point-to-Point Protocol. Protocol voor netwerkoverdracht.
PDH Path Termination. Functieblok bij DVB over PDH.
Pseudo-Random Binary Sequence. Quasi-willekeurige bitstroom.
Program Stream. PES, bewerkt voor DVD.
Program Specific Information. Groep informatietabellen bij MPEG-2.
Public Switched Telephone Network. Telefoonnet.
Presentation Time Stamp. Tijdsindicatie voor het decoderen van een beeld
bij PES.
Quadrature Amplitude Modulation. Modulatietechniek waarbij een sinus
zowel in fase als in amplitude gemoduleerd wordt.
Quadrature Phase Shift Keying. Modulatietechniek waarbij een sinus in
fase gemoduleerd wordt.
Run Length Coding. Compressietechniek waarbij lange sequenties van
gelijke informatie verkort worden doorgezonden.
Reed-Solomon. FEC-methode.
Running Status Table. Informatietabel bij DVB-SI.
S4 Trail Termination. Aanpassingsblok bij DVB over SDH.
Scale Factor CRC. Bepaalde CRC in DVB.
Synchronous Data Hierarchy.Transmissiesysteem voor datanetwerken.
Service Description Table. Informatietabel bij DVB-SI.
Standard Definition TV. Standaard-digitale TV.
Sequentiel Couleurs à Memoire. Europese TV-standaard.
Synchronous Equipment Timing Physical Interface. Functieblok bij
DVB over SDH.
Synchronous Equipment Timing Source. Blok bij DVB over SDH.
Single Frequency Network. Implementatie van een transmissienetwerk.
Service Information. Groep informatietabellen bij DVB.
Selection Information Table. Informatietabel bij DVB-SI.
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SMR
Signal to Masker Ratio. Bep. verhouding bij transmissie.
SMATV
Satellite Master Antenna TeleVision. Zie DVB-CS.
SMATV-DTM SMATV system based on Digital TransModulation.
SMATVimplementatie.
SMATV-IF
SMATV system based on distribution at IF. SMATV-implementatie.
SMATV-S
SMATV system based on distribution at extended Super band.
SMATV-implementatie.
SM-TT
SM Trail Termination. Aanpassingsblok bij DVB over SDH.
SNPM
Simple Network Management Protocol. Netwerkprotocol.
SNR
Signal to Noise Ratio. Signaal/ruisverhouding.
SP@ML
Simple Profile at Main Level. Bepaald MPEG-2-codeerniveau.
SSI
Section Syntax Indicator. Gegevensveld bij bep. informatietabellen bij
DVB.
STC
System Time Clock. Tijdsreferentiesignaal bij MPEG-2.
STM
Synchronous Transfer Mode. Transmissiesysteem voor datanetwerken.
TCP
Transmission Control Protocol. Netwerkprotocol.
TDM
Time Division Multiplexing. Multiplexmethode waarbij de data in het
tijdsgebied gemultiplext wordt.
TDT
Time and Date Table. Informatietabel in DVB-SI.
THT
Transformateur Haute Tension. Hoogspanningstransformator (ook wel
lijneindtrap genoemd) bij televisietoestel.
TOT
Time Offset Table. Informatietabel in DVB-SI.
TPS
Transmission Parameter Signalling. Signalering bij DVB-T.
TR
Technical Report. Norm van het ETSI.
TS
Technical Specification. Norm van het ETSI.
TSDT
Transport Stream Description Table. Informatietabel in DVB-SI.
TTF
Transport Terminal Function. Functieblok bij DVB over SDH.
UDP
User Datagram Protocol. Netwerkprotocol.
UHF
Ultra High Frequency. Frequentieband, o.a. voor televisietransmissie.
UTC
Universal Time, Coördinated. Tijdsreferentiesysteem.
VBI
Vertical Blanking Interval/Information. Het verticale blankingsinterval
(terugslagtijd) bij analoge televisiesignalen, of de informatie die daarin
doorgestuurd wordt (o.a. teletext en PDC).
VC
Virtual Container. Term uit de netwerktechniek.
VHF
Very High Frequency. Frequentieband, o.a. voor televisietransmissie.
VLC
Variable Length Coding. Compressiemethode.
VP
Virtual Path. Term uit netwerktechniek.
VPE
Virtual Path Entity. Functieblok bij DVB over netwerken.
VPME
Virtual Path Multiplexing Entity. Functieblok bij DVB over netwerken.
xDSL
(x) Digital Subscriber Line. Netwerkprotocol.
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1

TECHNISCHE ANALYSE: DIGITAL VIDEO BROADCASTING (DVB)

1.1

INLEIDING

Digital Video Broadcasting (DVB) is de Europese norm voor digitale overdracht van
televisiesignalen, en op termijn de digitale vervanger van de verschillende Europese
televisiesystemen. De normen worden vastgelegd door het European Telecommunications
Standardisation Institute (ETSI) in samenwerking met de European Broadcasting Union
(EBU) en CENELEC. In Amerika wordt gewerkt rond Digital TV (DTV) van het ATSC
(Advanced Television Systems Committee) als opvolger voor de NTSC-norm. De bedoeling
van digitale TV is het aanbieden van superieure beeldkwaliteit door hoge resolutie en
foutcorrectie, flexibiliteit en uitgebreide toepassingen.
Beide normen zijn gebaseerd op de MPEG-2-normen van de Motion Pictures Expert Group
van de International Organisation for Standardization (ISO)M. Zowel DVB als ATSC zijn
een invulling en een uitbreiding van MPEG-2, vandaar de noodzaak om ook deze norm te
bespreken.
MPEG-2 is in essentie een compressiestandaard uit de MPEG-familie, die ook de syntax, de
structuur en de betekenis van de gecompresseerde bitstroom behandelt. MPEG behandelt
evenwel niet de specifieke compressie-algoritmen en de coderingsmethodes, zodat deze nog
verbeterd kunnen worden zonder de norm te overschrijden. De norm blijft hierdoor wel erg
beschrijvend en weinig concreet. MPEG-2 is al beproefd door het gebruik bij DVD.
DVB is een invulling van de MPEG-2-norm in die zin dat het zich beperkt tot een aantal
vastgelegde toepassingen van MPEG-2 terwijl het ook een aanvulling vormt door het
toevoegen van Service Information (SI) voor het doorsturen van bijkomende informatie en het
normaliseren van de overdracht over verschillende netwerken.

1.2

MPEG-2

1.2.1

Compressie

1.2.1.1

Inleiding

Kleurentelevisiesystemen als PAL, SECAM en NTSC bieden op zich al een vorm van
compressie; zij sturen immers meer informatie door (kleur) binnen dezelfde bandbreedte als
een zwart-wit-signaal. Toch neemt een zonder meer gedigitaliseerd kleurentelevisiesignaal
nog een enorme bandbreedte in van enkele honderden Mbps tot 1.5 Gbps voor HighDefinition TV (HDTV). Door middel van MPEG-compressie kan dit teruggebracht worden
tot minder dan 10 Mbps voor PAL en NTSC en een kleine 20Mbps voor HDTV. MPEG-2 is
bruikbaar voor zowel geïnterlinieerde beelden (TV) als niet-geïnterlinieerde beelden
(computerschermen).
De MPEG-compressienormen zijn gebaseerd op de onvolkomenheden van het menselijk oog
en de gelijkenissen die vaak optreden tussen opeenvolgende videobeelden en belendende
beeldelementen binnen een beeld. MPEG maakt een verregaand onderscheid tussen de
entropie, de eigenlijke informatie van een beeld, en de redundantie, de overbodige gegevens.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen intra-frame-redundantie – de gelijkenissen tussen
belendende beeldpunten – en inter-frame-redundantie of ook wel infra-frame-redundantie – de
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gelijkenis tussen opeenvolgende beelden. In deze context worden ook wel de termen spatial
resp. temporal compression gebruikt. Verder biedt MPEG ook normen voor audiocompressie.

1.2.1.2

Digitaal-conversie: 4:2:2 en 4:2:0

Bij het digitaliseren van de analoge informatie wordt al een zekere compressie doorgevoerd.
Het zwart/wit-signaal (luminantie of Y) wordt met een bepaalde resolutie gescand, terwijl de
kleurcomponenten (chrominantie) meestal met een gedeelde resolutie gescand worden. In de
praktijk leidt dit tot weinig kwaliteitsverlies, daar het oog gevoeliger is voor luminantie- dan
voor chrominantie-indrukken.
De conversie die bij DVB wordt toegepast is 4:2:0, wat inhoudt dat de resolutie van de
chrominantie zowel horizontaal als verticaal de helft is van de luminantie, aldus één vierde
van de Y-resolutie.
MPEG gebruikt in bepaalde gevallen ook 4:2:2, wat inhoudt dat de chrominantie verticaal met
dezelfde resolutie wordt gescand als de luminantie, wat in totaal resulteert in de helft van de
Y-resolutie of nog het dubbel van de resolutie van 4:2:0.
Om ook voor geïnterlinieerde beelden gebruikt te kunnen worden, worden de chrominantiesamples genomen zoals in Figuur 1.
Bij reconstructie naar 4:2:2 wordt dan verticaal geïnterpoleerd zoals aangegeven op de figuur.

Figuur 1

1.2.1.3

Intra-frame-redundantie

Het wegwerken van intra-frame-redundantie gebeurt bij MPEG-2 op dezelfde manier als bij
JPEG-compressie van grafische bestanden. Deze compressie bestaat uit vijf stappen,
respectievelijk Discrete Cosinus-Transformatie (DCT), quantisering, weighting, scanning en
entropie-codering.
In eerste instantie worden de digitale beelden opgedeeld in blokken van 8 bij 8 pixels, waarop
DCT wordt toegepast.
Een N-punts DCT wordt gedefinieerd als volgt:
N −1

y n = c n ∑ cos
k =0

met 0 ≤ n ≤ N − 1 ; c n = 1

2 πn(2 k + 1)
xk
4N

N en c n = 2 N voor 1 ≤ n ≤ N − 1 .
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De inverse (IDCT) wordt gegeven door:
xk =

N −1

∑ cos
n=0

2 πn(2 k + 1)
cn yn
4N

Achter deze wiskundige vergelijkingen schuilt een bewerking die gelijkt op Fouriertransformatie, met dien verstande dat hier enkel cosinus-coëfficiënten in acht worden
genomen. Belangrijk is evenwel dat – net als bij Fourier-transformatie – elke coëffeciënt een
amplitude en een frequentie weergeeft; er wordt dus geconverteerd naar het frequentiedomein.
In onderstaand voorbeeld wordt een grijswaarde-figuur opgedeeld in blokken van 8 bij 8
pixels, waarbij elke pixelwaarde door één byte wordt voorgesteld, voor een grijswaarde tussen
0 en 255. Deze waarden worden voor drie pixelgroepen weergegeven.

Figuur 2
Deze matrices worden dan omgezet naar DCT-matrices via rekenkundige bewerkingen; er
bestaan nogal wat algoritmen voor deze berekening en deze variëren voornamelijk in
complexiteit en aanpak M. De uitkomst van deze algoritmen is steeds een 8x8-matrix (net
zoals de bron); in plaats van een afzonderlijke pixelwaarde stelt elk element van deze matrix
een ruimtelijke basisfunctie voor. Dit wordt geïllustreerd in Figuur 3, waar een zestal van
deze basisfuncties grafisch voorgesteld wordt. Het is duidelijk dat functie [0,0] de DC-
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coëfficiënt is en dat de waarden, naarmate ze meer naar rechts onderaan staan, functies met
hogere frequenties vertegenwoordigen.

Figuur 3
Het reconstrueren van de originele figuur (dus de IDCT) is niet zo moeilijk: de coëfficiënten
worden gewoon vermenigvuldigd met de functies en dan wordt alles opgeteld.
Door nu het aantal bits per coëfficiënt te reduceren kan al een zekere compressie bekomen
worden. In Tabel 1 worden de DCT-coëfficiënten van de pixelgroepen uit Figuur 2
weergegeven in de middelste kolom; de DC-waarde in [0,0] loopt van 0 tot 255, alle andere
waarden van –127 tot +127.
In de derde kolom worden deze coëfficiënten met een
verschillend aantal bits benaderd en wordt de quantiseringsfout weergegeven. Het is logisch
dat deze hoger wordt naar mate het aantal bits vermindert. Een lager aantal bits zal zich dan
ook manifesteren als een gestoorder, kwalitatief slechter beeld.
Uit voornoemde tabel blijkt tevens dat de meeste informatie vervat zit in de linkerbovenhoek
van de DCT-matrix, dus in de coëfficiënten met de laagste frequentie. Dit is begrijpelijk
aangezien de combinatie van hoge contrasten met hoge frequenties zelden voorkomt in
gewoon beeldmateriaal.
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Tabel 1

Een tweede vorm van compressie is daarom het verminderen van het aantal in acht genomen
coëfficiënten. Aangezien de meeste informatie in de laagfrequente functies zit, kunnen een
heel aantal coëfficiëten met hogere frequenties genegeerd worden. Figuur 4 toont de
reconstructie van de sample van het oog met een stijgend aantal coefficiënten.
Om dit nog aanschouwelijker te maken toont Figuur 5 een figuur waarvan bij de verwerking
slechts één coëfficiënt werd overgehouden.
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Figuur 4
Zowel het verminderen van het aantal bits als het negeren van coëfficiënten gebeurt in één
stap, door middel van de quantiseringstabel (Figuur 6). Elke waarde in de originele DCTmatrix wordt gedeeld door de overeenkomstige waarde in de tabel. Waar een hoge kwaliteit
vereist is wordt gedeeld door kleine coëfficiënten; waar hogere compressie gevraagd wordt,
worden de coëfficiënten groter. Dit heet “weighting”.
Het is ook duidelijk dat een quantiseringsfactor van 1 de waarde onveranderd laat, terwijl een
waarde van 256 de waarde steeds tot nul herleidt – alleszins wanneer, zoals hier, de
coëfficiënten 8-bits-waarden zijn die lopen van –127 tot 127.

Figuur 5
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Figuur 6
Na deze stappen komt de scanning, het in volgorde zetten van de coëfficiënten om ze serieel
door te kunnen sturen. Zowel voor JPEG-compressie (stilstaande beelden) als voor het
coderen van progressieve (d.i. niet-geïnterlinieerde) beelden wordt een zig-zag-patroon
gebruikt zoals in Figuur 7a. Experimenteel werd een ander patroon vastgelegd voor het
scannen van geïnterlinieerde beelden zoals die gangbaar zijn bij de huidige TV-standaarden.
Dit patoon wordt weergegeven in Figuur 7b. De bedoeling van dit scanpatroon is een zo
groot mogelijk aantal nullen op het einde te krijgen.

(a)

(b)
Figuur 7

Er wordt Run Length Coding (RLC) toegepast, zodat bij lange reeksen gelijke getallen niet
elk getal afzonderlijk, maar wel hun aantal wordt doorgestuurd – vandaar dat er gestreefd
wordt naar een zo groot mogelijk aantal nullen op het einde. Vervolgens wordt Variable
Length Coding (VLC) toegepast, waarbij veel voorkomende coëfficiënten een korte binaire
code toegewezen krijgen en minder frequente coëfficiënten een langere code krijgen.
Zodoende wordt het totale aantal bits weer verminderd op een verliesvrije manier. VLC
vereist wel een analyse van het videosignaal om de frequentie van voorkomen van de
verschillende waarden te kennen.
De combinatie van RLC en VLC valt onder de noemer entropy coding.
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Figuur 8
Het samengaan van alle voorgaande compressiemethoden zorgt voor een relatief grote
compressiefactor, die eveneens kan aangepast worden aan de eisen van de toepassing; door
een groter aantal coëfficiënten weg te laten of door met een kleiner aantal bits te werken
kunnen hogere compressiefactoren bewerkstelligd worden.
Figuur 8 illustreert het
kwaliteitsverlies dat gepaard gaat met hogere compressiefactoren.

1.2.1.4

Inter-frame-redundantie

Tussen opeenvolgende beelden bestaat veelal een grote gelijkenis; ook hier kan gesteld
worden dat enkel verandering als entropie beschouwd kan worden. MPEG-2 zorgt op
tweeërlei wijze voor compressie: door middel van bewegingscompensatie (motion
compensation) en door middel van verschilsignalen. Voor beide compressiemethoden wordt
het beeld opgedeeld in zgn. macroblocks, beeldgroepen van 16x16 pixels.
Bij de beeldsignalen worden drie soorten frames (beelden of rasters) onderscheiden, met name
I-, P- en B-beelden. I-beelden (Intra) hebben geen bijkomende informatie nodig om
gedecodeerd te worden, zij bevatten het gehele beeld. In principe zou één I-beeld volstaan om
via verschilsignalen de rest van de beeldsequentie te vervolledigen. In de praktijk moet men
er echter rekening mee houden dat eventuele fouten bij transmissie dan de hele sequentie lang
worden meegedragen, en dat men verplicht is de sequentie van bij het begin te volgen.
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Vooral bij digitale TV, waar op een willekeurig tijdstip moet kunnen overgeschakeld worden
van kanaal, moet er rekening mee gehouden worden dat de beeldsequentie op willekeurige
tijdstippen bekeken moet kunnen worden. Daarom wordt na een aantal verschilframes telkens
een I-frame doorgestuurd.
Bij de verschilframes worden twee soorten onderscheiden: P- en B-frames. P-beelden
(Predicted) geven de verschillen aan met voorgaande I- of P-beelden, door het aanduiden van
het gedeelte van het beeld, het macroblock, waarin de wijzigingen plaatsvinden, en de
bijhorende veranderingen. Een gemiddeld P-frame neemt de helft van de plaats in van een Iframe.
B-beelden (Bidirectionally Predicted) refereren naar voorgaande èn naar volgende I- of Pframes. Op die manier wordt het aantal wijzigingen nog verminderd in aantal en kan men
stellen dat een B-frame ongeveer een kwart van de plaats van een I-frame inneemt.
De combinatie van I-, P- en B-frames is niet gestandaardiseerd en hangt af van de vereiste
nauwkeurigheid, verwerkingssnelheid en complexiteit. Een sequentie van I-, P- en B-frames
wordt Group Of Pictures (GOP) genoemd. In Figuur 9 wordt een mogelijke GOP
voorgesteld.

Figuur 9
Om B-frames correct te decoderen is het noodzakelijk dat zowel de voorgaande als de
volgende frame gekend zijn. Om dit mogelijk te maken worden de frames in een andere
volgorde doorgestuurd dan zij uitgezonden moeten worden, zoals ook aangegeven in
voornoemde figuur. Elk frame wordt evenwel voorzien van een Decoding Time Stamp (DTS)
en een Presentation Time Stamp (PTS), zodat in de decoder real-time kan gewerkt worden op
een correcte manier.
Een andere manier van compressie, die tegelijkertijd wordt toegepast, is motion
compensation. Bewegende objecten blijven vaak gelijk qua vorm, terwijl enkel hun plaats
verandert. MPEG-2-encoders bemonsteren alle macroblocks en kijken waar er voldoende
convergentie optreedt tussen twee macroblocks in opeenvolgende beelden. De gegevens van
het macroblock worden dan doorgestuurd, samen met een bewegingsvector, die de horizontale
en verticale beweging van het blok aangeeft. Op deze manier wordt voorkomen dat er vele
individuele wijzigingen moeten doorgestuurd moeten worden.

1.2.1.5

Compressieprofielen en -levels

Een ideale encoder verwijdert alle redundantie en stuurt dus enkel de entropie door. In de
praktijk moet er echter gelet worden op kostprijs, tijdsvertragingen en complexiteit; de meest
geschikte codering zal dus afhangen van het doel. MPEG-2 definiëert verschillende
coderingsstandaarden (profiles en levels) die naargelang de applicatie gekozen kunnen
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worden. De coderingsinformatie wordt meegezonden met de informatie, zodat de decodering
aangepast kan worden. Tabel 2 toont de verschillende mogelijke profile- en levelcombinaties.

Profiles
Levels

Simple

Main

SNR
Scalable

Spatially
Scalable

High

High
80Mbps

1920x1080x30
1920x1152x25

100Mbps

High-1440
60Mbps

1440x1080x30
1440x1152x25

60Mbps

80Mbps

Main
720x480x30
720x576x25

15Mbps

15Mbps

15Mbps

4Mbps

4Mbps

20Mbps

Low
352x240x30
352x288x25

Tabel 2
De levels bepalen het aantal pixels per frame dat gecodeerd wordt. Het low-level is
toepasbaar waar kwaliteit ondergeschikt is aan snelheid (bijvoorbeeld bij videoconferenties);
het main-level is de standaard-TV. Het High-1440-level biedt een verdubbelde definitie
tegenover het main-profiel; het High-level is de breedbeeld-variant van high-1440.
De profiles bepalen de complexiteit van de codering. Bij codering volgens het Simple-profiel
worden geen B-frames gebruikt om de decodering te vereenvoudigen. Het Main profile wordt
het meest gebruikt en maakt gebruik van I-, P- en B-frames. De “Scaleable”-profiles zenden
het basissignaal door samen met een hulpsignaal, zodat eenvoudige decoders het basissignaal
kunnen decoderen, terwijl complexere decoders zowel het basissignaal als het hulpsignaal
decoderen teneinde een betere kwaliteit te bekomen. Bij SNR Scaleable wordt het
gecodeerde signaal in de encoder opnieuw gedecodeerd; het verschil van dit gedecodeerde
signaal en het originele signaal (dat zich anders manifesteert als ruis) wordt meegestuurd als
hulpsignaal. Complexere decoders decoderen dan het basissignaal en tellen er het hulpsignaal
bij op, zodat een betere SNR wordt bekomen. Bij het Spatially Scaleable-profiel wordt het
verschil gemaakt tussen het originele signaal en de lagere (ruimtelijke) beeldfrequenties,
zodat de gebieden met snelle contrasten nog eens apart worden doorgezonden, waardoor het
beeld door complexe decoders kan verscherpt worden (“image enhancing”) tegenover het
gedecodeerde basissignaal. Het High-profiel laat beide soorten scalability toe, en bovendien
ook 4:2:2-codering. De meest gebruikte combinaties zijn Main Profile at Main Level
(MP@ML) en Main Profile at High Level (MP@HL).

1.2.1.6

Audiocompressie

Audiocompressie valt zowel onder de MPEG-1- als de MPEG-2-norm en wordt opgedeeld in
drie layers, waarvan Layer I de eenvoudigste en Layer III de meest complexe
compressiemethode is. De drie compressielayers geven een andere invulling aan dezelfde
werkwijze. Bij MPEG-2 wordt nog een uitbreiding voorzien voor het coderen van surround-
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klanken, maar op een zulkdanige wijze dat MPEG-1-decoders ook MPEG-2-gecodeerd geluid
kunnen decoderen en vice versa – zij het dan met verlies van de surround-kanalen; MPEG-2
AAC (Advanced Audio Coding) vormt een uitzondering op deze regel: deze MPEG-2deelstandaard is niet compatibel met MPEG-1.
MPEG-1 laat codering toe van mono- of stereosignalen met een sampling-rate van 32, 44.1
en 48kHz, terwijl MPEG-2 ook 16, 22.05 en 24kHz kan coderen. De officieuze MPEG-2.5industriestandaard voegt hier nog 8, 11.025 en 12kHz aan toe.
Ook hier betreffen het erg beschrijvende standaarden die geen concrete coderingsalgoritmen
vastleggen, om verdere verbeteringen binnen de standaard mogelijk te maken.
Aanvaardbare kwaliteit bereiken bij audiocompressie is zo mogelijk nog moeilijker dan bij
beeldcompressie, daar het menselijk gehoor veeleisender en accurater is dan het zicht.
MPEG-audiocompressie beroept zich op twee eigenschappen van het gehoor: klanken worden
niet waargenomen als er gelijktijdig een luidere klank van gelijkaardige frequentie
waargenomen wordt (“auditory masking”) en klanken worden enkele milliseconden vóór en
enkele tientallen milliseconden na een luidere klank onhoorbaar (“temporal masking”). Het
verschil in frequentie tussen beide klanken moet evenwel kleiner zijn naarmate de frequentie
van de signalen daalt.
Om van deze eigenschappen gebruik te maken deelt MPEG het audiosignaal op in
verschillende frequentiebanden. Binnen elke band wordt het signaal ook geschaald zodat het
volledige ingangsbereik van de encoder wordt gebruikt. Hierna wordt het opgesplitste signaal
aangeboden aan een psycho-akoestisch model dat bepaalt hoe hoog de masking-drempel ligt.
Naarmate de klank luider is mag er met minder bits gecodeerd worden aangezien de ruis die
geïntroduceerd wordt door deze vermindering aan bits (6dB per bit) niet opvalt door de
luidere klank. Deze manier van coderen heet ook sub-band coding.
Het decoderen van dergelijke bitstromen is gemakkelijker dan het coderen, aangezien bij
decodering gewoon de samples moeten worden weergegeven; het psycho-akoestisch model
van de encoder moet er de redundantie uithalen, wat de meest kritische stap in het proces is.
Laat tevens vermeld zijn dat de bitstromen die ontstaan door het coderen van audio ook wel
Elementary Streams of ES worden genoemd. Ook beeldstromen worden met ES aangeduid;
ter onderscheid wordt hier verder gesproken over audio-ES waar het audio betreft.
MPEG Layer I audio coding is het simpelste coderingsprofiel met de laagste
compressiefactor. De blokschematische opbouw van een encoder wordt weergegeven in
Figuur 10.
Het audiosignaal wordt door een polyphase filter opgedeeld in 32
frequentiebanden en dan opgedeeld in groepen samples met gelijke lengte. Voor Layer I zijn
dit 12 samples per frequentieband, dus 384 samples in totaal. De tijdsduur van de samples is
omgekeerd evenredig met de samplefrequentie.

Figuur 10
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Het psycho-akoestisch model gebruikt een 512-punts FFT (Fast Fourier-Transformatie).
Hiermee worden de masking-drempels vastgesteld afhankelijk van de frequentie, intensiteit,
en tonaliteit (er wordt als het ware gemeten hoeveel ruis er al in het signaal aanwezig is). De
drempels worden dan per sub-band opgeteld tot een globale masking-drempel voor
desbetreffende band. Deze wordt vergeleken met de grootste amplitude binnen de sub-band,
wat resulteert in een Signal-to-Masker Ratio (SMR). Deze wordt gebruikt om de quantizer te
sturen, die de waarden van de sub-band dan lineair verschaalt en het aantal bits voor de
quantisering vastlegt. Vervolgens worden de verschillende signalen gemultiplext tot een
stroom frames die er uitzien zoals in Figuur 11. Op de header wordt verderop ingegaan;
belangrijk is om te zien dat per frame telkens 12 samples per subband worden doorgestuurd;
per subband geldt voor deze 12 samples dezelfde schaalfactor. Eventueel kan nog
bijkomende data toegevoegd worden aan de frames. Een overzicht van de framestructuur is te
vinden in Figuur 11.

Figuur 11
Layer II past dezelfde frequentiesplitsing toe als layer I, maar gebruikt voor het psychoakoestisch model een 1024-punts FFT, zodat er een hogere frequentieresolutie gebruikt wordt.
Dit resulteert in een nauwkeuriger berekening van de maskingdrempel. Ook worden er drie
keer zoveel samples per subband doorgestuurd per frame; afhankelijk van het verschil tussen
de schaalfactoren kunnen er per set samples in elke subband 1, 2 of 3 schaalfactoren
doorgestuurd worden. Gemiddeld leidt dit tot een reductie van 50% van de schaalfactors
tegenover Layer I daar de geluidsintensiteit van kort opeenvolgende samples zelden veel
verschilt. Er dient dan wel doorgestuurd te worden welke combinatie van schaalfactors
toegepast wordt; dit gebeurt met twee bits, waarvan elke combinatie een bepaalde combinatie
factoren voorstelt, zoals aangeduid in Figuur 12.

Figuur 12
MPEG Layer III wordt niet direct toegepast bij digitale videotransmissie; het is een
complexere coderingsvorm die ten dele gebaseerd is op Layer II maar die tevens gebruik
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maakt van een hybride-bandfilter gevolgd door een DCT en ook voorziet in een bitreservoir
dat bij complexe geluidsfragmenten plaats gebruikt die vrijgekomen is bij eenvoudiger (en
dus minder plaatsrovende) fragmenten.
Elk MPEG-audioframe wordt voorafgegaan door een header die aangeeft om welk type
codering het gaat. Deze header telt vier bytes en wordt opgedeeld als in Figuur 13.

Figuur 13
Bemerk dat er bij deze benadering sprake is van 11 bit synchronisatie en 2 bit Audio Version
ID. In de normen is steeds sprake van 12 bit sync en 1 bit Audio Version ID; hier wordt
immers geen rekening gehouden met de officieuze MPEG-2.5-norm. Voor de reguliere
MPEG-standaarden zijn de eerste twaalf bits geset, zodat de synchronisatie inderdaad als
twaalf bits opgevat kan worden.
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Een nieuwere standaard is MPEG-2 AAC (Advanced Audio Coding), die een aantal
tekortkomingen van Layer III wegwerkt. De filtersectie werd verbeterd voor een langere
reeks coëfficiënten; ook de implementatie van de DCT verschilt enigszins.
Een innovatie bij AAC is Temporal Noise Shaping (TNS), waarbij de quantiseringsruis in het
frequentiedomein voorspeld wordt om de ruisverdeling in het tijdsdomein ten goede te
komen. Ook gewone audiosignalen worden in bepaalde gevallen voorspeld. Het aantal
quantiseringsbits is nog fijner te controleren, zodat de bruikbare bitsnelheid efficiënter
gebruikt kan worden. Ook ondergaan de bitstreams entropy coding zodat de redundantie zo
klein mogelijk gehouden wordt. AAC wordt gebruikt als coderingsschema bij MPEG-4.
Vermeldenswaard is tevens het Dolby AC-3-coderingsschema dat toegepast wordt bij de
Amerikaanse standaard voor digitale TV, ATSC. Bij AC-3 worden de ingangssamples
verdeeld in overlappende blokken van 512 samples elk, zoals aangegeven in Figuur 14.
Dankzij deze overlap hoeven er per blok slechts 256 termen van de 512 over te blijven
dankzij de TDAC-techniek (Time Domain Aliasing Cancellation).

Figuur 14
De golfvorm wordt geanalyseerd en bij plotse overgangen wordt de tijdsresolutie verdubbeld
en de frequentieresolutie gehalveerd om echo’s te voorkomen.
De schaalcoëfficiënten zijn decimale getallen die gecodeerd worden volgens een binair
equivalent van de wetenschappelijke getalnotatie. De spectrum-coëfficiënten die resulteren
uit dit proces worden door het psycho-akoestisch model gebruikt, zodat na herquantisering
(onder andere door afronding van de schaalcoëfficiënten) de bitstromen kunnen samengesteld
worden. Hierbij wordt enkel de eerste schaalcoëfficiënt absoluut uitgezonden, zodat de
andere coëfficiënten differentieel gecodeerd kunnen worden. Per frame worden dan zes
blokken (van origineel 512 samples) samengesteld, waarbij het eerste steeds de volledige
gegevens van de exponenten worden doorgezonden, terwijl bij de volgende blokken – indien
wenselijk – dezelfde exponenten gebruikt kunnen worden.
DVB vereist het coderen van audio volgens MPEG-1 of –2 Layer I of II. AC-3 mag als optie
ondersteund worden in de decoder.

1.2.1.7

Compressiefactor

Vaak worden immense compressiefactoren vernoemd bij MPEG-2, in de ordegrootte van een
paar honderd keer. Dit zijn echter vrij kunstmatige opvoeringen van de echte prestaties, die
ongeveer rond 10:1 liggen.
Hoe deze compressiefactoren worden bekomen wordt in onderstaande berekening
geïllustreerd; een NTSC-signaal wordt vergeleken met zijn gecomprimeerde tegenhanger.
Bij het digitaliseren van videosignalen volgens de meest populaire norm (CCIR 601 of D-1)
bekomt men een bitrate van 270Mbps, als volgt:
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Luminantie:
R-Y:
B-Y:

858 samples/lijn × 525 lijnen/frame × 30 frames/s × 10 bit/sample ≈ 135Mbps
429 samples/lijn × 525 lijnen/frame × 30 frames/s × 10 bit/sample ≈ 68Mbps
429 samples/lijn × 525 lijnen/frame × 30 frames/s × 10 bit/sample ≈ 68Mbps

Totaal:

27 x 106 samples/s × 10bit/sample ≈ 270Mbps

In een aantal MPEG-toepassingen wordt gestreefd naar een bitrate van 1.15Mbps. Men
bekomt aldus een compressiefactor van 270Mbps/1.15Mbps = 235:1 – soortgelijke
indrukwekkende compressiefactoren worden wel eens vermeld.
Er moet echter rekening gehouden worden met synchronisatie- en blankingsintervallen,
waarbinnen geen beeldinformatie doorgestuurd wordt. Men bekomt dan 704 bruikbare
horizontale samples in plaats van 858, en slechts 480 in plaats van 525 lijnen. Tevens wordt
er bij MPEG-2 slechts met 8 bit precisie gesampled in plaats van met 10 bit. De
compressiefactor wordt dan berekend op basis van volgende bitrate:
Luminantie:
R-Y + B-Y:

704 samples/lijn × 480 lijnen/frame × 30 frames/s × 8 bit/sample ≈ 81Mbps
352 samples/lijn × 480 lijnen/frame × 30 frames/s × 8 bit/sample × 2 ≈ 81Mbps

Totaal:

162 Mbps

De compressiefactor wordt dan 144:1.
Houden we er ook nog rekening mee dat bij CCIR 601-sampling gewerkt wordt met 4:2:2chroma-sampling, wat dus inhoudt dat de horizontale resolutie van de kleursamples de helft is
van de resolutie van de luminantie-samples. Bij de meeste MPEG-2-profielen (en in het
bijzonder die die voor DVB gebruikt worden) wordt echter volgens 4:2:0-sampling gewerkt,
wat inhoudt dat ook de verticale resolutie gehalveerd wordt voor beide chrominantie-signalen.
De R-Y + B-Y-bitrate wordt dan gehalveerd tot 40,5Mbps. Dit geeft een compressiefactor
van ongeveer 106:1. Afhankelijk van het gebruikte level wordt eventueel nog gewerkt met
een lagere samplingfactor van het originele beeld, bijvoorbeeld 350x342 voor het simpleprofiel; zodoende is de begin-bitrate maar een kwart van de eerder berekende, en worden
theoretische compressiefactoren bekomen van ongeveer 25:1. De praktijk toont echter dat de
echte compressiewaarden tussen 12:1 en 8:1 liggen, dus nog een stuk onder de theoretische
waarde. Desalniettemin zijn dit niet onaardige factoren voor een systeem met een dergelijke
beeldkwaliteit.
Samengevat dient men dus, om een realistische compressiefactor te kunnen vermelden,
rekening houden met het effectief gecomprimeerde signaal en niet met de gegevens die
genegeerd worden.

1.2.2

Beeldkwaliteit en beeldfouten

Verschillende rapporten M tonen aan dat de beeldkwaliteit van MPEG-2 meer dan
bevredigend is. Helaas is MPEG-encoding niet volledig te vrijwaren van fouten. Beeldfouten
die tijdens de compressie en codering optreden worden artifacts genoemd.
Het 24-bits kleurenbeeld in Figuur 15 (a) wordt gebruikt als referentie.
Een eerste artifact dat kan optreden is beeldvervorming door aliasing; dit gebeurt als het
beeld te hoge frequenties bevat in verhouding met de samplingfrequentie. Als niet voldaan
wordt aan het Nyquist-theorema (de samplingfrequentie moet minstens het dubbel zijn van de

25

hoogste bemonsterde frequentie om een correcte reconstructie te kunnen bekomen) treden
immers spookfrequenties op; deze leiden tot een beeldvervorming zoals in Figuur 15 (b).
Deze aliasing kan voorkomen worden door het beeld door een laagdoorlaatfilter te sturen vóór
de digitalisering, zodat de hoge frequenties in het beeld weggefilterd worden. Een te sterke
filtering leidt echter tot een weinig contrastrijk beeld, zoals getoond in Figuur 15 (c).

(a)

(b)

(c)
Figuur 15
Een andere vorm van vervorming treedt op bij het quantiseren. Hierbij worden de kleuren
voorgesteld door een eindig aantal bits. Bij 24-bits-quantisering treden er weinig problemen
op, omdat met de acht bits voor elke kleur (rood, groen en blauw) 16,7 miljoen kleuren
voorgesteld kunnen worden. Wanneer er echter met een lager aantal bits gequantiseerd wordt
treden vervormingen op zoals in Figuur 15 (d), waar met acht bits gequantiseerd wordt, en (e),
waar vier-bits-quantisering wordt toegepast.
Ook bij grijswaarde-beelden is dit artifact duidelijk waar te nemen; een 8-bits gray-scalebeeld wordt in Figuur 15 (f) gegeven; figuur (e) toont zijn 1-bits-tegenhanger.
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(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)
Figuur 15
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Andere artifacts die kunnen ontstaan bij de digitalisering zijn overload (Figuur 15 (h)) en
wraparound (i). Overload treedt op als het ingangssignaal een te hoge amplitude heeft voor
de analoog/digitaal-converter; het beeld ziet er hierdoor verbleekt uit. Wanneer de ADC bij
oversturing de laagste waarde (zwart) uitstuurt leidt oversturing tot wraparound. Of er
wraparound optreedt hangt af van de hardware.
Een ander probleem dat eigen is aan het digitaliseren is dat fouten erg storend zijn; een
analoog signaal verliest zijn kwaliteit op een minder storende manier dan digitale beelden
waarin bitfouten optreden. Een beeld met een aantal bitfouten wordt getoond in Figuur 15 (j).
De aard van de compressie zorgt ervoor dat deze fouten meegedragen kunnen worden
gedurende een heel aantal pixels.

(j)

(k)
Figuur 15

Figuur 15 (k) toont een andere optredende vervorming door de compressie; deze staat gekend
als “blockiness”. Wanneer hogere compressiefactoren gewenst zijn worden de 8x8-blokken
duidelijker zichtbaar in de figuur.
De DCT die bij de compressie gebruikt wordt heeft nog een ander gevolg, dat het Gibbseffect genoemd wordt. Dit effect is vooral merkbaar bij plotse overgangen tussen scherp
afgelijnde vlakken. In de overgangsgebieden zullen dan een aantal pixels verkeerd ingekleurd
worden. Dit effect wordt ook wel “mosquitos” (muggen) genoemd. Het Gibbs-effect wordt
geïllustreerd in Figuur 15 (l) (het origineel) en (m) (na compressie).

(l)

(m)
Figuur 15
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Verschillende organisaties en TV-stations (waaronder de BBC) hebben kwaliteitstests gedaan
met digitale, op MPEG gebaseerde TV-systemen. Hierover zijn diverse rapporten te
raadplegen.

1.2.3

Transportstructuur en Systems Layer

De transportstructuur van MPEG-2 wordt behandeld door de zgn. Systems Layer. Deze
verzorgt het opdelen van de verschillende video- en audiobitstreams in transportklare data.
Een overzicht van de opbouw van de Systems Layer wordt gegeven in Schema 1.
De bitstreams aan de uitgang van de video- en audio-encoder worden Elementary Streams
(ES) genoemd; deze ES worden voorzien van headers en verwerkt tot pakketten van
variabele lengte (meestal om en bij de 64kB), Packetized Elementary Streams of PES geheten.

Schema 1
Deze PES worden gemultiplext tot Program Streams (PS) voor o.m. DVD, waarbij de
variabele pakketlengte behouden blijft omdat het medium daarvoor geschikt is, of tot
Transport Streams (TS) voor gebruik met netwerken. Hier worden de PES terug verdeeld in
pakketten, dit keer met een constante lengte van 188 bytes, voor transmissie over netwerken.

1.2.3.1

Elementary Stream (ES)

De Elementary Stream vormt de uitgang van de beeld- of audio-encoder. De audio-ES werd
al besproken in hoofdstuk 1.2.1.6. De video-ES (hier verder kortweg ES geheten) is
complexer van aard omdat alle compressiegegevens meegestuurd moeten kunnen worden. De
ES bevat enkel de noodzakelijke gegevens om het gecodeerde beeld te kunnen reconstrueren.
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De ES is naar de decoder toe genormaliseerd in de MPEG-2-normen, wat wil zeggen dat de
encoder op eender welke manier een ES moet produceren die volledig aan de normen voldoet
zodat de decoder die steeds kan omzetten in beeld. Dit laat ook toe dat encoders complexer
gemaakt worden om de mogelijkheden van de compressiestandaard zo efficiënt mogelijk te
gebruiken.
Voor de exacte opbouw van de ES wordt verwezen naar de MPEG-normen M; een
blokschematische voorstelling wordt in Figuur 16 weergegeven.
Er wordt steeds vertrokken uit een DCT-coëfficiëntenblok, waarvan eerst de DC-waarde en
dan in de scanvolgorde de andere waarden worden doorgestuurd, gevolgd door een End Of
Block (EOB)-teken. Het betreft steeds 8 bij 8 pixels, of het nu het luminantie- of één van de
chrominantiesignalen betreft. Deze blokken worden samengesteld tot een macroblock,
waarbij tevens een tweedimensionale bewegingsvector meegegeven kan worden in de header.
De luminantie- en chrominantiesignalen worden in een bepaalde, gestandaardiseerde volgorde
doorgestuurd.

Figuur 16
Deze macroblocks worden dan verpakt tot grotere slices, horizontale strippen beeld die
evenwel niet overeenkomen met de klassieke lijnen zoals die gekend zijn uit het gewone TVsignaal. Het doel van deze slices is synchronisatie mogelijk te maken; tevens worden enkel
de eerste bewegingsvectoren van een slice absoluut gecodeerd terwijl de andere vectoren
binnen die slice relatief gecodeerd worden. Ook de DC-componenten van I-beelden worden
op deze manier gecodeerd; voor P- en B-beelden is het niet rendabel om de DC-coëfficiënten
relatief te coderen. Uiteraard is synchronisatie van groot belang om de absolute coëfficiënten
terug te vinden.
De slices worden gecombineerd tot een volledig beeld (picture), met een header die aangeeft
of het om een I-, P- of B-beeld gaat, en die een tijdsaanduiding bevat en eventueel een globale
motion vector waar de slice-bewegingsvectoren relatief tegenover staan.
De combinatie van beelden tot een Group of Pictures (GOP) werd reeds eerder besproken;
MPEG vereist dit niet maar staat het gebruik van GOP’s wel toe; in de praktijk is het
noodzakelijk hiervan gebruik te maken. Een GOP begint steeds met een I-frame. Als de
GOP eindigt met een B-frame (en dus het eerste beeld van de volgende GOP nodig is om de
sequentie correct te kunnen decoderen) is sprake van een open GOP; als de GOP op zich kan
bestaan wordt hij gesloten genoemd. Dit gegeven wordt ook meegezonden.
Tot slot worden deze GOP’s gecombineerd tot een beeldsequentie, het eigenlijke bewegende
beeld. Een beeldsequentie bestaat uit een begincode en een header die de beelden vooraf
gaan, de eigenlijke beelden met eventueel extra tussengevoegde headers (om decodering
mogelijk te maken op een quasi-willekeurig punt in de bitstream) en een eindcode.
Een overzicht van de MPEG-frame-hiërarchie wordt weergegeven in Figuur 17.
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Figuur 17
De header, die tijdens de sequentie eventueel herhaald mag worden, bevat een aantal
noodzakelijke gegevens voor de decoder, waaronder de beeldgrootte (horizontaal en
verticaal), de beeldverhouding (4:3 of 16:9), het chroma-formaat (4:2:0 of 4:2:2), de
beeldsnelheid (25/30Hz), het profiel en het level, de bitrate, een aanduiding of het
geïnterlinieerde of niet-geïnterlinieerde beelden betreft, en ook de quantiseringsmatrices die
nodig zijn om het decoderen mogelijk te maken.

1.2.3.2

Packetized Elementary Stream (PES)

In de PES wordt de ES opgedeeld in pakketten van een voor de applicatie bruikbare lengte,
soms tot een paar honderd kilobyte. Het is echter niet noodzakelijk om Elementary Streams
op te delen in PES vooraleer die opnieuw op te delen in de kleinere pakketten van de
Transport Stream; de PES is met andere woorden een onderverdeling die omwille van de
applicatie nuttig kan zijn, maar niet vereist is. Meestal wordt toch voor PES geopteerd.

Figuur 18
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In Figuur 18 wordt de opbouw van een PES weergegeven, met waar mogelijk het aantal bits
per veld.
Een aantal van deze velden kunnen ook op Transport Stream-niveau ingevuld worden. De
belangrijkste velden van de PES zijn de Presentation Time Stamp (PTS) en de Decode Time
Stamp (DTS). Wanneer enkel I- en P-beelden gebruikt worden zijn het decodeer- en het
presenteertijdstip hetzelfde. Als er echter B-beelden gebruikt worden is het nodig dat de
beelden in een andere volgorde gedecodeerd worden dan gepresenteerd; een decoder kan
immers maar één beeld tegelijkertijd decoderen en het is nodig bepaalde beelden in een
RAM-geheugen te stockeren omdat zij nodig zijn om andere B-beelden te decoderen. Voor
de invulling van de andere velden wordt verwezen naar de MPEG-normen.

1.2.3.3

Program Stream (PS)

Wanneer de applicatie het toelaat variabele bit-rates te gebruiken, kan geopteerd worden voor
een Program Stream (PS). Media die PS toelaten zijn bijvoorbeeld DVD en harddisks,
aangezien die hun uitleessnelheid kunnen aanpassen.
Dit is nodig aangezien een PS bestaat uit verschillende ES; de PS wordt dan verdeeld in
Acces Units (AU) van elk één beeld lang; het spreekt voor zich dat bij een constante kwaliteit
beelden met hoog contrast zullen resulteren in een langere bitstroom dan beelden met een laag
contrast, en tevens dat B- en P-beelden korter zullen zijn dan I-beelden. Zodoende is het
nodig een buffer te voorzien die veranderende uitleestijden kan opvangen. Een vereiste voor
het gebruik van PS is dat alle ES refereren naar eenzelfde systeemklok (System Time Clock
of STC); dit is bij toepassingen als DVD echter geen probleem.
Een PS hoeft niet noodzakelijk uit slechts één audio- en één video-ES te bestaan, er kunnen
bijvoorbeeld meerdere klankbanden (in verschillende talen) meegestuurd worden met één
beeldstroom, of er kunnen verschillende camerastandpunten gelijktijdig worden doorgestuurd.
Het toepassingsgebied van de PS beperkt zich – omwille van zijn lengte – tot weinig
storingsgevoelige omgevingen; de PS is mede hierdoor ongeschikt voor gebruik op
netwerken.
1.2.3.4

Transport Stream (TS)

De TS vormt een alternatief voor de PES. Hij is toepasbaar waar relatief korte pakketten
vereist zijn en waar de kanalen een constante bit-rate hebben; de meeste netwerken voldoen
aan deze beschrijving, en de TS wordt dan ook toegepast bij praktisch alle digitale TVsystemen.
TS zijn ook voorzien op het multiplexen van bronnen met verschillende tijdsbasissen; er
wordt dan ook voor gezorgd dat er een Program Clock Reference (PCR) wordt meegestuurd
zodat aan ontvangerszijde de klok kan gesynchroniseerd worden.
Figuur 19 geeft de opbouw van de TS weer. Bemerk dat de lengte van de TS steeds 188 byte
is; de header is standaard (en minimaal) 4 bytes, maar als deze uitgebreidere informatie bevat
wordt de payload (de eigenlijke data) ingekort. De lengte van de TS-pakketten komt voort uit
de standaard-pakketlengte bij ATM-netwerken, die een payload van 47 bytes vereisen; de
188 byte kunnen dan met exact vier ATM-pakketten verstuurd worden.
De belangrijkste velden van de TS worden besproken aan de hand van Figuur 19; voor
verdere informatie wordt verwezen naar de MPEG-2-normen.

32

De Sync-byte bevat steeds de hexadecimale code 47hex. De Transport Error Indicator wordt
geset als de zender verwacht dat er fouten in de transmissie zullen optreden. Dit gebeurt als
een BER (Bit Error Rate) vastgesteld wordt die te groot is om te kunnen corrigeren.
De Packet Identifier of PID is zo mogelijk het belangrijkste veld van de hele header. Het is
een 13-bits-woord dat aangeeft bij welke sequentie het pakket hoort, wat zeer belangrijk is
indien verschillende TS (bijvoorbeeld van verschillende zenders) gemultiplext worden tot één
bitstroom. Voor de pakketten van één bepaalde beeldsequentie zal de PID dus steeds dezelfde
zijn; de audiostroom heeft dan weer een andere PID, die voor alle bijhorende audiopakketten
dezelfde is. Andere programma’s hebben dan weer andere PID’s. De continuity counter
wordt door de encoder met één verhoogd bij elk nieuw pakket met dezelfde PID; op die
manier kan bij de decoder nagegaan worden of er geen pakketten verloren gegaan zijn tijdens
het transport. Als de encoder een discontinuïteit verwacht wordt de discontinuity indicator
geset, zodat de encoder weet dat het niet om een fout gaat.
Een aantal PID’s zijn gereserveerd voor het doorsturen van PSI (Program Specific
Information), die aangeeft welke PID’s bij welke sequentie horen – zie daarvoor hoofdstuk
1.2.3.5.
Een andere gereserveerde PID-waarde is 1FFFhex (alle dertien PID-bits zijn dan geset); dit
zijn de zgn. null packets, die in de payload enkel nullen bevatten. Deze pakketten worden
gebruikt om leegtes in de bitstroom op te vullen, zodat een constante bitrate verzekerd kan
worden.

Figuur 19
Een ander belangrijk veld in de TS is de Program Clock Reference of PCR. De systeemklok
van de encoder is een 27MHz-klok (eventueel afkomstig van de H-sync van het video-
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ingangssignaal) die gedeeld wordt en aan 90kHz een 33-bit-teller aanstuurt. Samples van
deze teller worden van tijd tot tijd meegestuurd met de TS zodat aan ontvangerszijde kan
vergeleken worden met de teller aldaar; zodoende kan volledige synchronisatie tussen de
klokken van zender en ontvanger bewerkstelligd worden. MPEG vereist het doorsturen van
minstens 10 PCR’s per seconde.
Als de Discontinuity Indicator geset wordt wordt de lokale teller gereset.

Figuur 20
Een blokschema van een klok-regenerator wordt gegeven in Figuur 20. Men bemerkt hier
duidelijk een digitale implementatie van een PLL-systeem.

1.2.3.5

Program Specific Information (PSI)

Omdat MPEG-2 TS voorzien zijn om verschillende zenders te multiplexen op één kanaal
moet er aangegeven worden welke TS bij welke programma’s horen. Hiertoe dient de
Program Specific Information of PSI. Een onderdeel van deze PSI is de Program Association
Table (PAT). De PID van de PAT is steeds 0hex. In deze PAT worden de PID’s van de
Program Map Tables (PMT’s) van de verschillende programma’s weergegeven; deze PMT’s
bevatten gedetailleerde informatie over de PID’s van de TS van de sequentie. Een voorbeeld
(met illustratieve PID-waarden voor de programma’s) wordt weergegeven in Figuur 21.
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Figuur 21
Bij elke PAT wordt de Network Information Table (NIT) doorgestuurd als eerste programma
(programma 0). De NIT kan gebruikt worden om details van andere beschikbare TS van het
netwerk (ook bijvoorbeeld door af te stemmen op een andere satelliet) weer te geven. Bij
DVB wordt hiervoor bijkomend nog Service Information (SI) doorgestuurd. Dit wordt
behandeld in hoofstuk 1.5.
Ter vervollediging wordt de structuur van de PAT en de PMT gegeven in Figuur 22 resp.
Figuur 23. Velden zonder beschrijving zijn gereserveerd voor toekomstig gebruik.

Figuur 22

Figuur 23
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Een laatste aspect van de PSI is de Conditional Acces Table (CAT), steeds met een PID 1hex.
Deze tabel geeft de toegangsrechten tot bepaalde TS aan; dit is vooral belangrijk bij
betaaltelevisie. Bij geëncrypteerde programma’s is de CAT noodzakelijk; zij geeft de lijst
weer van Entitlement Control Messages (ECM) en Entitlement Management Messages
(EMM). De CAT vertoont een structuur die gelijkaardig (maar niet identiek) is aan die van de
PAT. De structuur wordt besproken in 1.6. Om begrijpelijke veiligheidsredenen wordt er
weinig informatie vrijgegeven over de CAT.
De PID’s van de PAT, de CAT en de null packets (respectievelijk 0hex, 1hex en 1FFFhex) zijn
de enige gereserveerde PID’s bij MPEG-2. DVB voegt hier nog een verdere normalisering
aan toe; mede hierom zijn DVB en MPEG-2 niet ten volle compatibel.

1.3

MPEG-CODERING: PRAKTISCHE IMPLEMENTATIE

Het coderen en decoderen van MPEG-signalen wordt veelal overgelaten aan
microprocessorsystemen met aangepaste software. Omdat MPEG-2 geen concrete algoritmen
definiëert, kan de complexiteit van de codering aangepast worden aan de behoeften. Philips
lanceerde bijvoorbeeld het SAA6750-IC M voor MPEG-codering geïntegreerd in
videocamera’s, bewakingscamera’s, videoverwerkingskaarten voor PC en dergelijke.
De SAA6750 werkt, om de complexiteit en het benodigde RAM-geheugen te beperken,
volgens SP@ML (Simple Profile @ Main Level, dus zonder B-frames).
Dit IC kan gebruikt worden in combinatie met een IC van de SAA7111-familie M, die bestaat
uit een aantal ADC’s die – naargelang het type – televisiesignalen volgens de verschillende
gangbare standaarden (NTSC, PAL, SECAM) omzetten in een digitale uitgang.
Voor het coderen van de audio is er – wegens de grote populariteit van MP3 – meer keuze in
hardware. Vele fabrikanten voorzien MP3-coders/decoders voor gebruik in draagbare MP3spelers maar ook voor gebruik met MPEG-2-compressie.
Philips geeft in het datasheet van de SAA6750H een mogelijke opstelling voor een volledige
MPEG-2-encoder (Schema 2) – weliswaar voor gebruik met een PC, maar de ES data kan
uiteraard ook naar andere vormen omgezet worden.
Het IC SAA7146A, dat de omzetting naar de PCI-standaard doet, kan dan vervangen worden
door andere hardware. Dat deze IC’s ontworpen zijn naar de Motorola-bus-architectuur
(zoals bij de 68-reeks microprocessors) maakt hen uitermate geschikt voor verdere
verwerking – zoals omzetting naar PES en TS – met dergelijke processors. Decodering kan
dan gebeuren met IC’s zoals de SAA7214 M.
Voor verdere gegevens over de gebruikte IC’s wordt verwezen naar de respectievelijke
datasheets M.
Belangrijk is om hier op te merken dat voor nagenoeg elke stap in het coderingsprocédé
geïntegreerde schakelingen ontworpen worden, temeer daar de software niet eenvoudig te
implementeren is.
Binnen de MPEG-organisatie wordt – in samenwerking met bepaalde universiteiten –
software ontworpen voor MPEG-codering. Dit is het werkgebied van de MPEG Software
Simulation Group (MSSG). Een uitgebreid gedocumenteerde software in C kan gevonden
worden op de website van de MPEG-organisatie M – deze vrij complexe software geeft een
idee van de structuur maar ook van de omvang van een stuurprogramma voor een
microprocessor. Het lijkt dan ook vrij logisch dat verschillende fabrikanten hun eigen
specifieke reeks IC’s produceren voor het gebruik in hun eigen produkten.

36

Schema 2
Een MPEG-decoder die het volledige gebied van profiles en levels bestrijkt en ook de audio
codeert vereist dus heel wat rekenkracht, wat resulteert in een hoge complexiteit en kostprijs.
Desalniettemin wagen verschillende fabrikanten (waaronder Philips, IBM, C-Cube en ST)
zich aan het ontwerp van MPEG-2-encoders en –decoders.
Het spreekt voor zich dat vaak de rekenkracht van PC’s (of uitgebreidere, aanverwante
systemen) gebruikt wordt voor MPEG-codering. Er zijn verschillende softwares op de markt
voor het coderen van audio en video volgens de MPEG-normen.

1.4

MPEG-IMPLEMENTATIE BIJ DVB

De DVB-norm TR101 154 (ETSI) M vereist een bepaalde invulling van de zeer universele
MPEG-2 TS. Een verkort overzicht van deze normtekst wordt hier besproken; voor de
volledige implementatie wordt verwezen naar deze DVB-norm.
Deze normen zijn toepasbaar voor zowel de encoder als voor de ontvanger/decoder, waarnaar
verder wordt verwezen als IRD, wat staat voor Integrated Receiver-Decoder. Bemerk dat dit
hoofdstuk niet meer is dan een korte opsomming van de MPEG-2-toepassingen die
ondersteund worden. De volledige implementatie wordt in voornoemde norm gegeven; naar
deze norm wordt dan ook meer dan eens verwezen.
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1.4.1

IRD-specificaties

De IRD wordt onderscheiden volgens drie eigenschappen, met name de beeldfrequentie
(25Hz of 30Hz), de beeldkwaliteit (High Definition TV (HDTV) of Standard Definition TV
(SDTV), waarbij een HDTV-ontvanger ook SDTV kan decoderen), en de interface (“With
Digital Interface” als er een interface voor digitale oplagmedia voorhanden is, of “Baseline”
als die er niet is). Er dient opgemerkt dat SDTV overeenkomt met MPEG-2 MP@ML en
HDTV met MPEG-2 MP@HL.

1.4.2

Systems Layer-specificaties

Een eerste vereiste aan de IRD is dat die elke gereserveerde of niet ondersteunde datastructuur
kan overslaan. Alle bits in gereserveerde velden moeten logisch “1” gemaakt worden aan de
encoder. Deze velden mogen niet gebruikt worden voor bit-stuffing.
Voor de DVB-invulling van de ES wordt verwezen naar de norm TR101 154 M.
Het gebruik van een PES is niet verplicht bij DVB; indien hij toch gebruikt wordt moet hij
voldoen aan een aantal voorwaarden. In Figuur 24 wordt gemakshalve nogmaals de structuur
van een PES gegeven. De velden die in de DVB-norm worden besproken worden vernoemd.
De velden die niet vermeld worden moeten aan desbetreffende MPEG-2-norm voldoen.

Figuur 24
De PES Scrambling Control moet voldoen aan de normen betreffende CA, waarop ingegaan
wordt in 1.6. De PES Priority-bit mag door de decoder genegeerd worden. De Copyright- en
Original-or-Copy-bits mogen door de encoder geset worden zoals nodig is; de IRD mag deze
informatie negeren maar niet wijzigen (dit geldt ook voor het Additional Copy Info-veld). De
ESCR- en ES Rate-velden hoeven door de decoder niet gebruikt te worden. De DSM TrickMode-velden mogen bij uitzendingen niet gebruikt worden door de encoder; het gebruik
hiervan is beperkt tot andere toepassingen zoals het aansturen van randapparatuur. IRD’s
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hoeven ze niet te kunnen decoderen, maar voor IRD’s met digitale interface is het wel
aangewezen.
De velden Previous PES CRC, PES Private Data, Packet Header Field, Program Packet
Sequence Counter en P-STD Buffer zijn optioneel voor de encoder en het is niet noodzakelijk
dat de IRD ze kan decoderen. Het PES Extention Field (en het bijhorende Length-veld) zijn
gereserveerd voor toekomstig gebruik bij MPEG-2. Deze velden moeten dus voorlopig
genegeerd worden.
De implementatie van de TS wordt gegeven door dezelfde norm; ter verduidelijking wordt de
TS-structuur nogmaals weergegeven in Figuur 25.
Het setten van de Transport Error Indicator bij vermoedelijk onherstelbare fouten wordt
aangeraden. De Transport Priority-bit mag genegeerd worden. De Transport Scrambling
Control moet voldoen aan de CA-normen (zie 1.6), net als de PES Scrambling Control. Merk
op dat er op twee niveau’s gescrambled kan worden, namelijk op PES- en op TS-niveau. Zie
daarvoor hoofdstuk 1.6.

Figuur 25
Het wordt aangeraden de Random Access Indicator te setten als er op een willekeurig punt in
de stream wordt begonnen. De ES Priority Indicator mag genegeerd worden. De PCR’s
moeten volgens MPEG-2 om de 100ms doorgezonden worden, maar DVB raadt maximale
intervallen van 40ms aan. De andere Optional Fields (OPCR, Splice Countdown, Transport
Private Data (Length), ltw_valid flag, ltw_offset, Piecewise Rate, Splice Type, DTS_next_au)
moeten niet noodzakelijk gedecodeerd kunnen worden.
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1.4.3

Video-specificaties

De vereisten voor de video-streams en de bijhorende IRD’s worden verkort weergegeven in
Tabel 3. Voor chrominantie-vereisten wordt verwezen naar de norm TR101 154 M.
Bemerk dat HDTV-IRD’s het 4:3-formaat niet moeten ondersteunen. Er wordt geëist dat
SDTV-IRD’s het gebruik van pan-vectors ondersteunen. Deze laten toe een 16:9-beeld uit te
rekken tot de volledige beeldverhouding.
In dat geval is in de ES de
Sequence_Display_Extension aanwezig in de bitstream en wordt Aspect_Ratio_Information
naar 4:3 gezet. De Display_Vertical_Size is dan gelijk aan de Vertical_Size (de verticale
beeldbreedte van het origineel), en de Display_Horizontal_Size stelt dan de hoogte voor van
het beoogde 4:3-beeld. Bij 4:3-weergave van beelden met een 2.21:1-indeling (indien deze
door de IRD ondersteund wordt) moet de beeldverhouding bewaard blijven en kan een deel
van het beeld weergegeven worden op het scherm.

25 Hz
SDTV
Profile_and_Level
_Indicator
Frame_Rate_Code

Aspect_Ratio_
Information
Y-Resolutie

30Hz
HDTV

SDTV

HDTV

MP@ML: [01001000b]

MP@HL: [01000100b]

MP@ML: [01001000b]

MP@HL: [01000100b]

Simpelere profielen:
>01001000b
25 Hz: 0011b

Simpelere profielen:
>01000100b
25 Hz: 0011b
50 Hz: 0110b

Simpelere profielen:
>01001000b
24000÷1001 Hz: 0001b
24 Hz: 0010b
30000÷1001 Hz: 0100b
30 Hz: 0101b

4:3 : 0010b
16:9: 0011b
2.21:1: 0100b (optie)
Één van deze waarden:
•
720x576
•
544x576
•
480x576
•
352x576
•
352x288

16:9: 0011b
2.21:1: 0100b (optie)

Simpelere profielen:
>01000100b
24000÷1001 Hz: 0001b
24 Hz: 0010b
30000÷1001 Hz: 0100b
30 Hz: 0101b
60000÷1001 Hz: 0111b
60 Hz: 1000b
16:9: 0011b
2.21:1: 0100b (optie)

4:3 : 0010b
16:9: 0011b
2.21:1: 0100b (optie)
Maximaal:
Één van deze waarden:
•
1152 lijnen per •
720x480
frame
•
640x480
•
1920 luminantie- •
544x480
samples per lijn
•
480x480
•
62
668
800 •
352x480
luminantie•
352x240
samples
per
seconde.
Aangeraden:
•
1080 lijnen per
frame
•
1920 luminantiesamples per lijn
•
51
840
000
luminantiesamples
per
seconde (dit volgt
uit de 25Hz-rate)

Maximaal:
•
1152 lijnen per
frame
•
1920 luminantiesamples per lijn
•
62
668
800
luminantiesamples
per
seconde.
Aangeraden:
•
30000÷1001 Hz
•
1080 lijnen per
frame
•
1920 luminantiesamples per lijn
•
62
145
854
luminantiesamples
per
seconde (dit volgt
uit de 30000÷1001
Hz-rate)

Tabel 3
In onderstaande tabellen worden de omrekeningsfactoren voor SDTV-beeldformaten, zoals ze
in de normen vastgelegd worden, weergegeven. Tabel 4 is toepasbaar op de verhoudingen
voor een 25Hz SDTV IRD, Tabel 5 geldt voor een 30Hz SDTV IRD.

40

Gecodeerde Beeldresolutie
Luminantie-resolutie
Beeld(horizontaal x verticaal)
verhouding
720x576
4:3
16:9
2.21:1
544x576
4:3
16:9
2.21:1
480x576
4:3
16:9
2.21:1
352x576
4:3
16:9
2.21:1
352x288
4:3
16:9
2.21:1
(1)
(2)
(3)
(4)

Upsampling naar Schermverhouding

4:3-scherm
16:9-scherm
x1
x3/4 (1)
x4/3 (2)
x1
x5/3 (3)
x5/4 (4)
x4/3
x1 (1)
x16/9 (2)
x4/3
x20/9 (3)
x5/3 (4)
x3/2
x9/8 (1)
x2 (2)
x3/2
x5/2 (3)
x15/8 (4)
x2
x3/2 (1)
x8/3 (2)
x2
x10/3 (3)
x5/2 (4)
x3/2
x3/2 (1)
x2 (2)
x2
x10/3 (3)
x5/2 (4)
met verticale sampling x2
met verticale sampling x2
Optioneel; 16:9-monitors kunnen 4:3 probleemloos worden weergeven
Up-sampling toegepast op op de 16:9-beeldpixels die moeten weergegeven worden op het 4:3scherm
Optioneel – Up-sampling toegepast op op de 2.21:1-beeldpixels die moeten weergegeven worden
op het 4:3-scherm
Optioneel – Up-sampling toegepast op op de 2.21:1-beeldpixels die moeten weergegeven worden
op het 16:9-scherm

Tabel 4

Gecodeerde Beeldresolutie
Luminantie-resolutie
Beeld(horizontaal x verticaal)
verhouding
720x480
4:3
16:9
2.21:1
640x480
4:3
544x480
4:3
16:9
2.21:1
480x480
4:3
16:9
2.21:1
352x480
4:3
16:9
2.21:1
352x240
4:3
16:9
2.21:1

Upsampling naar Schermverhouding
4:3-scherm
x1
x4/3 (2)
x5/3 (3)
x9/8
x4/3
x16/9 (2)
x20/9 (3)
x3/2
x2 (2)
x5/2 (3)
x2
x8/3 (2)
x10/3 (3)
x2
x8/3 (2)
x10/3 (3)
met verticale sampling x2

(1), (2), (3), (4): zie Tabel 4

Tabel 5

16:9-scherm
x3/4 (1)
x1
x5/4 (4)
x27/32
x1 (1)
x4/3
x5/3 (4)
x9/8 (1)
x3/2
x15/8 (4)
x3/2 (1)
x2
x5/2 (4)
x3/2 (1)
x2
x5/2 (4)
met verticale sampling x2

41

Dat het beeldformaat dat weergegeven wordt niet noodzakelijk dat is wat uitgezonden wordt,
wordt geïllustreerd in Figuur 26, waar het signaal van het Amerikaanse sattelietnetwerk Dish
Network wordt weergegeven zoals het op het scherm te zien is (a), zoals het uitgezonden
wordt (met resolutie 480x480, b), met de luminantie (c) en de chrominantiesignalen (d en e).
Bemerk tevens dat voor de chrominantie-sampling het 4:2:0-formaat wordt gebruikt.

Figuur 26 (a)

Figuur 26 (b)
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Figuur 26 (c)

Figuur 26 (d)
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Figuur 26 (e)
Bovenstaande beelden geven een voorbeeld van reële coderingstoepassingen. De normen
vereisen dat de IRD beeldformaten die niet ondersteund worden (zoals 4:3 voor een HDTVIRD) kan decoderen en ze tevens in het originele formaat kan doorgeven ingeval een digitale
interface aanwezig is.

1.4.4

Audio-specificaties

Een aantal van de DVB-specificaties voor audio werden in voorgaande hoofdstukken reeds
aangehaald. Een volledig overzicht van de vereiste en optionele formaten is terug te vinden in
de norm TR101 154 M, en wordt hier samengevat.
DVB-audio is steeds MPEG-1 of -2-compatibel; functies die in de MPEG-normen
gereserveerd zijn of niet door de IRD ondersteund worden moeten door die IRD overgeslagen
worden.
Volgende formaten moeten ge(de)codeerd kunnen worden: Layer I of Layer II (deze laatste
wordt aangeraden), met codering in Single Channel, Dual Channel, Joint Stereo, Stereo en
Multi-Channel Audio. Dit laatste moet minstens gedecodeerd kunnen worden tot een stereosignaal (Multi-Channel is optioneel).
De bit-rate ligt tussen 0001b en 1110 b. Dit komt overeen met bit-rates van 32, 64, 96, 128,
160, 192, 224, 256, 288, 320, 352, 384, 416 en 448 (Layer I) of 32, 48, 56, 64, 80, 96, 112,
128, 160, 192, 224, 256, 320 of 384 kbit/s (Layer II). Het ondersteunen van de free-format
bitrate (0000b) is optioneel. De sampling zal gebeuren aan 32, 44,1 of 48kHz voor de
basissignalen en 16, 22,05, 24, 32, 44,1 of 48kHz voor bijkomende audio. De decoder mag
eventueel 16, 22,05 en 24kHz voor de basissignalen ondersteunen.
Er mag bij het coderen geen emphasis gebruikt worden; de IRD mag eventueel 50 of 15µs
de-emphasis ondersteunen.
De CRC dient meegegeven te worden door de encoder; de IRD mag deze gebruiken om
fouten te corrigeren.
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Ancillary Data mag meegegeven worden; deze moet beginnen waar de audio-data eindigt en
mag geen gaten vertonen. De decoder mag deze bijkomende data ondersteunen. Het dataveld
kan gebruikt worden om DVD- of Digital Audio Broadcasting (DAB)-data mee te sturen.
Zoals eerder vermeld mag ook Dolby AC-3 ondersteund worden door de IRD; in dit geval is
de AC-3-PES steeds conform met de Private Stream type I.

1.5

SERVICE INFORMATION (SI)

1.5.1

SI–Tabellen

De Service Information (SI) van DVB vormt een aanvulling op de MPEG-2 PSI. SI wordt
genormaliseerd in EN300 468 M; de implementatie wordt gespecifieerd in ETR211 M.
Een overzicht van de genormaliseerde pakketten met hun (verplichte) PID’s wordt gegeven in
Figuur 27. Zoals vermeld in hoofdstuk 1.2.3.5 definieert MPEG-2 de PAT, de PMT en de
CAT; De PAT geeft voor elke service in de multiplex (de combinatie van TS uit diverse
bronnen) de PID-waarden voor de pakketten met de bijhorende PMT. De PMT geeft de
PID’s van de verschillende samenhorende TS-streams mee, met de bijhorende referentieklokpakketten. De CAT geeft informatie m.b.t. het CA-systeem.
DVB voegt hier nog een aantal – al dan niet optionele – tabellen aan toe. Net als de PAT,
PMT en CAT beginnen al deze tabellen met een table_ID-byte. Er wordt veel informatie over
het soort tabel meegegeven met deze table_ID. Een overzicht van de genormaliseerde
table_ID’s staat in Tabel 6.
table_ID
00hex
01hex
02hex
03hex
04hex – 3Fhex
40hex
41hex
42hex
43hex – 45hex
46hex
47hex – 49hex
4Ahex
4Bhex – 4Dhex
4Ehex
4Fhex
50hex – 5Fhex
60hex – 6Fhex
70hex
71hex
72hex
73hex
74hex – 7Dhex
7Ehex
7Fhex
80hex – FEhex
FFhex

Beschrijving
program_association_section
conditional_access_section
program_map_section
transport_stream_description_section
gereserveerd
network_information_section – actual_network
network_information_section – other_network
service_description_section – actual_transpot_stream
gereserveerd voor toekomstig gebruik
service_description_section – other_transpot_stream
gereserveerd voor toekomstig gebruik
bouquet_association_section
gereserveerd voor toekomstig gebruik
event_information_section – actual_transport_stream, present/following
event_information_section – other_transport_stream, present/following
event_information_section – actual_transport_stream, schedule
event_information_section – other_transport_stream, schedule
time_date_section
running_status_section
stuffing_section
time_offset_section
gereserveerd voor toekomstig gebruik
discontinuity_information_section
selection_information_section
gedefinieerd door de gebruiker
gereserveerd

Tabel 6
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Figuur 27
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De tabellen op zich bieden al een beschrijving van bepaalde eigenschappen, en eventueel
kunnen er nog descriptors worden toegevoegd om nog meer informatie mee te geven. De
descriptors worden verder in dit hoofdstuk behandeld.
De Network Information Table (NIT) geeft onder meer informatie over de naam van het
netwerk (toewijzingen van codes staan in ETR162 M) en het type netwerk, maar kan
eventueel ook verwijzen naar andere netwerken. Dit wordt aangegeven met de table_ID.
Voor de verdere invulling wordt verwezen naar de normen.
Bouquet Association Table (BAT) geeft informatie over “bouquets”, waaiers van diensten die
door een provider aangeboden kunnen worden. De codes voor bouquets worden toegewezen
door het ETSI en staan in ETR162 M.
De Service Description Table (SDT) geeft bijkomende informatie m.b.t. de uitgezonden of
een andere TS, afhankelijk van de table_ID. De SDT bestaat uit een heel aantal velden,
waaronder transport_stream_ID, dat aangeeft om welke TS het gaat, service_id, dat aangeeft
om welke dienst het gaat, running_status, die geset wordt volgens Tabel 7, en de free_CA_bit,
die aangeeft of het systeem gebruik maakt of kan maken van CA.
running_status
0
1
2
3
4
5 tot 7

Betekenis
niet gedefinieerd
niet lopend
begint binnen een paar seconden
pauserend
lopend
gereserveerd voor toekomstig gebruik

Tabel 7
De Event Information Table (EIT) geeft chronologische informatie m.b.t. de gebeurtenissen
(bijvoorbeeld het begin van een uitzending) die binnen een bepaalde dienst of kanaal zullen
plaatsvinden. Om de gebeurtenis te definiëren wordt het 16-bits-veld event_id gebruikt; de
tijd wordt aangegeven met de start_time- en duration-velden.
Om overal een gelijke tijdsaanduiding te hebben wordt er in het start_time-veld gewerkt met
Universal Time, Co-ordinated (UTC) en Modified Julian Date (MJD), waarbij dan de lokale
offset (ten opzichte van Greenwich) wordt opgeteld of afgetrokken.
Uit de MJD, één enkel getal, kan alle informatie betreffende de tijd gehaald worden met
onderstaande formules:
 MJD − 15078,2 
Y' = int 



365,25
 MJD − 14956 − int(Y'×365,25) 
M ' = int 



30,6001
D = MJD − 15956 − int( Y'×365,25) − int( M '×30,6001)
als M' 14 of 15 is is K = 1, anders is K = 0.
Y = Y'+ K + 1900
M = M '−1 − 12 K
Hierbij is Y het jaar, M de maand en D de dag. Deze formules gelden voor data tussen 1
maart 1900 en 28 februari 2100.
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De berekening van de MJD uit dag, maand en jaar is minder omslachting:
is M = 1 of 2 dan is L = 1, anders is L = 0
MJD = 14956 + D + int((Y − 1900 − L) × 365,25) + int (( M + 1 + 12 L) × 30,6001)
Verdere mogelijke berekeningen met de MJD worden behandeld in appendix C van EN300
468.
Het start_time-veld bestaat uit 40 bits, waarbinnen de hoogste 16 bits dienen voor de MJD en
de andere 24 bits dienen als hexadecimale voorstelling de tijd decimaal aangeeft; 01:45:30
(één uur, 45 minuten, 30 seconden) wordt bijvoorbeeld gecodeerd als 014530hex. Dit wordt
ook wel MJD+UTC genoemd.
Deze uren, minuten en secondencodering wordt ook gebruikt bij het 24-bits duration-veld.
De Time and Date Table (TDT) zendt dan de huidige MJD+UTC-tijd door. Ook hier wordt
gewerkt met MJD+UTC. De lokale offset wordt meegegeven met de Time Offset Table
(TOT).
De Running Status Table (RST) geeft de running_status van een bepaalde gebeurtenis aan en
kan gebruikt worden om snel updates door te sturen, bijvoorbeeld om de running_status aan te
passen als een programma begonnen is.
De Stuffing Table (ST) wordt gebruikt om bepaalde delen te overschrijven zodat ze ongeldig
wordt.
De Discontinuity Information Table (DIT) en de Selection Information Table SIT zijn
bedoeld voor gebruik met onvolledige TS, zoals die kunnen voorkomen bij digitale
opname/weergave-apparatuur. De DIT geeft het type discontinuïteit aan, en de SIT geeft
weer welke informatie door de gedeeltelijke TS gedragen wordt.

1.5.2

SI–Descriptors

Elk van de SI-tabellen kan een aantal beschrijvingen (“descriptors”) bevatten. Deze
descriptors bestaan uit een descriptor_tag, die het type weergeeft, en een descriptor_length,
die de lengte van de bijhorende data afbakent. Afhankelijk van het type descriptor kan deze
lengte variëren.
ETSI raadt een bepaalde plaatsing van de descriptors aan, maar deze is niet verplicht. De
namen, tags en aanbevolen plaatsen van de descriptors worden gegeven in Tabel 8.
Op de exacte structuur en de gebruikte codes binnen de descriptors wordt ingegaan in EN300
468 M. Aanbevelingen voor de praktische implementatie zijn de vinden in TR101 211 M
(voorheen ETR211).
Teneinde een overzicht te geven van de mogelijkheden (en omdat ernaar verwezen wordt door
andere normen) wordt hier een kort, alfabetisch overzicht van de mogelijke descriptors
gegeven.
§

De Ancillary Data Descriptor geeft de aanwezigheid en het type van ancillary data in
audio streams aan. Deze descriptor moet in desbetreffende ES_info-loop van de PMT
zitten. De eigenlijke descriptor is een 8-bits veld dat een aanduidt of het gaat om DVDvideo, DAB, of extended ancillary data, announcement switching data, of een scale factor
error check (ScF-CRC).
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Descriptor

Tag
NIT
BAT SDT
EIT
TOT PMT
SIT
(1)
(hex)
♦
network_name_descriptor
40
♦
♦
service_list_descriptor
41
♦
♦
♦
♦
♦
stuffing_descriptor
42
♦
satellite_delivery_system_descriptor
43
♦
cable_delivery_system_descriptor
44
♦
VBI_data_descriptor
45
♦
VBI_teletext_descriptor
46
♦
♦
♦
bouquet_name_descriptor
47
♦
♦
service_descriptor
48
♦
♦
♦
country_availability_descriptor
49
♦
♦
♦
♦
♦
linkage_descriptor
4A
♦
♦
NVOD_descriptor
4B
♦
♦
time_shifted_service_descriptor
4C
♦
♦
short_event_descriptor
4D
♦
♦
extended_event_descriptor
4E
♦
♦
time_shifted_service_descriptor
4F
♦
♦
component_descriptor
50
♦
♦
♦
mosaic_descriptor
51
♦
stream_identifier_descriptor
52
♦
♦
♦
♦
CA_identifier_descriptor
53
♦
♦
content_descriptor
54
♦
♦
parental_rating_descriptor
55
♦
teletext_descriptor
56
♦
♦
♦
telephone_descriptor
57
♦
local_time_offset_descriptor
58
♦
subtitling_descriptor
59
♦
terrestrial_delivery_system_descriptor
5A
♦
multilingual_network_name_descriptor
5B
♦
multilingual_bouquet_name_descriptor
5C
♦
multilingual_dervice_name_descriptor
5D
♦
multilingual_component _descriptor
5E
♦
♦
♦
♦
♦
♦
private_data_specifier_descriptor
5F
♦
service_move_descriptor
60
♦
♦
short_smoothing_buffer_descriptor
61
♦
frequency_list_descriptor
62
♦
partial_transport_stream_descriptor (1)
63
♦
♦
♦
data_broadcast_descriptor
64
♦
CA_system_descriptor (2)
65
♦
data_broadcast_id_descriptor
66
transport_stream_descriptor (3)
67
DSNG_descriptor
68
♦
PDC_descriptor
69
♦
AC-3_descriptor
6A
♦
ancillary_data_descriptor
6B
♦
cell_list_descriptor
6C
♦
cell_frequency_link_descriptor
6D
♦
announcement_support_indicator
6E
Gereserveerd voor toekomstig gebruik
6F-7F
Gedefinieerd door de gebruiker
80-FE
Verboden
FF
(1) Enkel in gedeeltelijke TS
(2) Gebruikt door DAVIC/DVB; DAVIC definieert het gebruikt.
(3) Enklel in de TSDT (Transport Streams Description Table)

Tabel 8

49

§

§

§
§
§
§

§

§

§

§

De Announcement Support Descriptor geeft het type van aankondiging weer voor een
aantal gespecifieerde berichten (noodalarm, verkeersinformatie, informatie over het
openbaar vervoer, waarschuwingsberichten, nieuwsflitsen, weerberichten, aankondigingen
van gebeurtenissen en persoonlijke oproepen). De bedoelde berichten kunnen ofwel in de
standaard-ES zitten, of er kan verwezen worden naar een andere ES - eventueel zelfs in
een andere TS.
De Bouquet Name Descriptor dient om de naam van een bouquet mee te geven in een
code die gelijkenissen vertoont met ASCII en die volledig gedefiniëerd wordt in de ETSInorm (EN300 468 appendix A M).
De CA Identifier Descriptor geeft aan of er CA gebruikt wordt, en om welk systeem het
gaat. De codes die toegewezen worden aan de systemen staan in ETR162 M.
De Cell Frequency Link Descriptor beschrijft een aards netwerk; het geeft een lijst van de
cellen van het netwerk en de bijhorende frequenties van de multiplex.
De Cell List Descriptor beschrijft de dekking (coverage) van de cellen van een aards
netwerk.
De Component Descriptor geeft het type van de inhoud van de ES weer. Deze descriptor
bestaat uit 4 bits stream_content (1 = video, 2 = audio, 3 = EBU-data) en 8 bits
component_type. Een overzicht van de verschillende types wordt gegeven in Tabel 9.
Verder wordt ook een language_code toegevoegd, die met drie karakters van 8 bit elk de
taal aangeeft; deze codes worden genormaliseerd door het ISO (normen ISO 639-2 en
ISO/IEC 8859-1). Voornoemde velden worden eventueel nog gevolgd door een
tekststring die de component beschrijft.
De Content Descriptor benoemt het genre van de uitzending. De descriptor bestaat uit een
hoofdverdeling (film, nieuws, show, sport, kinderprogramma’s, muziek en dans, kunst en
cultuur, sociaal-politiek-economisch, onderwijs, hobby’s) met hun onderverdelingen.
Deze twee velden van 4 bits elk zijn goed voor 256 mogelijke genres, waarvan er
momenteel nog een aantal gereserveerd zijn voor toekomstig gebruik en een aantal door
de gebruiker in te vullen zijn. Voor een volledige tabel wordt naar de norm verwezen.
De Country Availability Descriptor bevat een lijst van landen waarin een bepaalde dienst
of uitzending al of niet beschikbaar is. Er bestaan vier mogelijkheden: als er geen lijst
wordt doorgestuurd wordt geïmpliceerd dat de dienst in alle landen beschikbaar is; wordt
een lijst doorgestuurd met landen waarin de dienst beschikbaar is, wordt geïmpliceerd dat
alle andere landen uitgesloten zijn; bij een lijst van landen waar de dienst niet beschikbaar
is wordt verondersteld dat die dat in de andere landen wel is, en als twee lijsten worden
doorgestuurd wordt verondersteld dat de dienst niet beschikbaar is in landen die niet
vermeld worden of in beide lijsten voorkomen. Voor de codering van de landen wordt
een 3x8-bits ISO-codering gebruikt, die gespecifieerd wordt in ISO3166.
De Data Broadcast ID Descriptor is een verkorte versie van de Data Broadcast Descriptor
die gedefinieerd wordt in ISO639-2. De eigenlijke descriptor bestaat uit één byte die
ingevuld wordt volgens ETR162 M.
De Delivery System Descriptor heeft drie varianten:
§ de Cable Delivery System Descriptor, die voor kabelnetwerken de frequentie, de
foutcorrectiecode (geen of RS(204,188)), de modulatie (16-, 32-, 64-, 128- of 256QAM), de symbol rate (snelheid in Msymbol/s) en de inwendige foutcorrectiecode
weergeeft. Kabelnetwerken worden uitvoerig behandeld in 1.7.1.
§ de Terrestrial Delivery System Descriptor, die o.a. frequentie, bandbreedte en
modulatiepatroon (QPSK, 16- of 64-QAM) weergeeft. Aardse netwerken worden
uitvoerig behandeld in 1.7.3.
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Stream_content
0hex

1hex
Video

2hex
Audio

3hex
VBI

4hex
5hex – Bhex
Chex – Fhex

Component_type Descriptor
00hex – FFhex
00hex
01hex
02hex
03hex
04hex
05hex
06hex
07hex
08hex
09hex
0Ahex
0Bhex
0Chex
0Dhex
0Ehex
0Fhex
10hex
11hex – AFhex
B0hex – FEhex
FFhex
00hex
01hex
02hex
03hex
04hex
05hex
06hex – 3Fhex
40hex
41hex
42hex – AFhex
B0hex –FEhex
FFhex
00hex
01hex
02hex
03hex
04hex – 0Fhex
10hex
11hex
12hex
13hex
14hex – 1Fhex
20hex
21hex
22hex
23hex
24hex – AFhex
B0hex – FEhex
FFhex
00hex – 7Fhex
80hex – FFhex
00hex – FFhex
00hex – FFhex

gereserveerd voor toekomstig gebruik
gereserveerd voor toekomstig gebruik
video, 4:3, 25Hz
video, 16:9 met pan vectors, 25Hz
video, 16:9 zonder pan vectors, 25Hz
video, >16:9, 25Hz
video, 4:3, 30Hz
video, 16:9 met pan vectors, 30Hz
video, 16:9 zonder pan vectors, 30Hz
video, >16:9, 30Hz
High Definition video, 4:3, 25Hz
High Definition video, 16:9 met pan vectors, 25Hz
High Definition video, 16:9 zonder pan vectors, 25Hz
High Definition video, >16:9, 25Hz
High Definition video, 4:3, 30Hz
High Definition video, 16:9 met pan vectors, 30Hz
High Definition video, 16:9 zonder pan vectors, 30Hz
High Definition video, >16:9, 30Hz
gereserveerd voor toekomstig gebruik
gedefinieerd door de gebruiker
gereserveerd voor toekomstig gebruik
gereserveerd voor toekomstig gebruik
audio, enkel mono kanaal
audio, dubbel mono kanaal
audio, stereo
audio, meertalig, meerdere kanalen
audio, surround sound
gereserveerd voor toekomstig gebruik
audiobeschrijving voor visueel gehandicapten
audio voor hardhorigen
gereserveerd voor toekomstig gebruik
gedefinieerd door de gebruiker
gereserveerd voor toekomstig gebruik
gereserveerd voor toekomstig gebruik
EBU Teletext ondertiteling
EBU Teletext
VBI Data
gereserveerd voor toekomstig gebruik
DVB-ondertiteling (normaal), zonder monitorspecificatie
DVB-ondertiteling (normaal) voor 4:3
DVB-ondertiteling (normaal) voor 16:9
DVB-ondertiteling (normaal) voor 2.21:1
gereserveerd voor toekomstig gebruik
DVB-ondertiteling (hardhorigen), zonder monitorspecificatie
DVB-ondertiteling (hardhorigen) voor 4:3
DVB-ondertiteling (hardhorigen) voor 16:9
DVB-ondertiteling (hardhorigen) voor 2.21:1
gereserveerd voor toekomstig gebruik
gedefinieerd door de gebruiker
gereserveerd voor toekomstig gebruik
gereserveerd voor AC-3 audio modes
gereserveerd voor toekomstig gebruik
gereserveerd voor toekomstig gebruik
gedefinieerd door de gebruiker

Tabel 9
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§

§
§

§
§
§
§

§
§

§
§

§
§

de Satellite Delivery System Descriptor, die frequentie, positie van de satelliet,
signaalpolarisatie, modulatie (steeds QPSK), symbol rate en inwendige
foutcorrectiecode weergeeft. Satellietnetwerken worden uitvoerig behandeld in
1.7.2.
De DSNG-descriptor moet verplicht minstens één keer voorkomen in de TSDT bij Digital
Satellite News Gathering (DSNG)-toepassingen (zie 1.9.3).
De Extended Event Descriptor voorziet de mogelijkheid om uitgebreide tekstinfo te geven
bij allerhande uitzendingen. De descriptor bestaat uit karakterstrings die over twee
kolommen gespreid worden; een voorbeeldtoepassing is het weergeven van de cast van
een film die uitgezonden wordt.
De Frequency List Descriptor geeft bijkomende frequenties waarop dezelfde multiplex
ontvangen kan worden, in zowel kabel-, satteliet- als aardse netwerken.
De Linkage Descriptor zorgt voor een koppeling tussen verschillende informatiestromen
die samenhoren. Zo kan er bijvoorbeeld vanuit de Bouquet Name Descriptor gelinkt
worden naar een descriptor die de inhoud van dat boeket als tekst weergeeft.
De Local Time Offset Descriptor bevat een landcode (volgens ISO3166), een eventuele
onderverdeling van het land (voor landen die in verschillende tijdszondes vallen) en de
tijdsoffset van –12 tot +13 uur.
De Mosaic Descriptor wordt toegepast voor mozaïekbeelden (verschillende beelden op
één scherm, als overzicht); er zijn velden voorzien voor het aantal rijen en kolommen in
de mozaïek (van 1x1 tot en met 8x8), het type informatie binnen elke cel (video, graphics,
tekst) en netwerkinformatie en eventueel bijhorende Linkage Descriptors.
De Multilingual Bouquet Name, Component, Network Name en Service Name
Descriptors dienen om dezelfde informatie te bevatten als hun “gewone” tegenhangers,
aangevuld met een 24-bits code die de taal aangeeft waarin de informatie opgesteld is.
De Near Video On Demand (NVOD) Reference Descriptor hoort bij NVOD-services; dit
houdt in dat een bepaalde uitzending een aantal keer herhaald wordt met relatief korte
tussenpozen, zodat de kijker op een quasi-willekeurig tijdstip kan beginnen kijken. Deze
descriptor geeft de ID en het originele netwerk van dergelijke NVOD-streams. Op deze
manier kan gerefereerd worden naar de originele uitzending in plaats van telkens weer de
Event Information Table (EIT) te moeten doorsturen. Figuur 28 geeft schematisch aan op
welke manier een NVOD-service het best geïmplementeerd wordt (i.c. voor een NVODstream die zes keer doorgezonden wordt). Deze manier van werken reduceert de door te
zenden SI merkelijk doordat elke service refereert naar dezelfde EIT.
De Network Name Descriptor geeft de naam van het netwerk weer als tekststring.
De Parental Rating Descriptor bevat een landcode en de minimum-kijkersleeftijd die
aangeraden wordt; dit eerste gebeurt met de reeds eerder vernoemde 3x8 bit-voorstelling,
dit laatste met een 8-bits woord dat de minimum-leeftijd aangeeft (van 3 tot 18 jaar in
stappen van één jaar, de andere mogelijke bitcombinaties zijn gereserveerd of door de
gebruiker te bepalen).
De Partial Transport Stream Descriptor bevat alle nodige informatie voor het afspelen en
kopiëren van gedeeltelijke TS, zoals die voorkomen bij digitale opname/weergaveapparatuur.
De PDC-descriptor is de digitale implementatie van het analoge Program Delivery
Control (PDC)-systeem dat eveneens door het ETSI genormaliseerd werd (in ETS300 231
M); De descriptor bevat het aangegeven begintijdstip van het programma in 20 bits,
waarin dag (5 bits), maand (4 bits), uur (5 bits) en minuten (6 bits) binair gecodeerd
worden. Voor verdere inlichtingen over PDC wordt naar desbetreffende norm verwezen.
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Figuur 28
§
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De Private Data Specifier Descriptor geeft een aanduiding van het type van eventuele
private data die doorgestuurd wordt; er wordt een 32-bits code gebruikt die moet ingevuld
worden volgens ETR162 M.
De Short Smoothing Buffer Descriptor is een compactere variant van de Smoothing
Buffer Descriptor die wordt gedefiniëerd in ISO/IEC13818-1; hij signaleert in de PSI de
bitrate van een service, voor dimensionering van de buffer aan de ontvanger.
De Service Descriptor geeft het type van de service volgens Tabel 10, met in tekstvorm
(8-bits karakters) de service provider en de naam van de service.
De Service List Descriptor geeft een lijst van alle gebruikte service_ID’s met bijhorend
type (volgens Tabel 10).
De Service Move Descriptor dient om te signaleren dat een bepaalde service (een
uitzending o.i.d.) naar een andere TS wordt overgebracht. Deze descriptor bevat de
nieuwe waarden voor netwerk-, stream- en service-ID.
De Short Event Descriptor bevat een 3x8 bits language code en een beschrijving van het
event in tekstvorm.
De Stream Identifier Descriptor kan in de PSI Program Map Table worden toegevoegd om
de verschillende stromen van een service van elkaar te onderscheiden.
De Stuffing Descriptor is een betekenisloze descriptor die gebruikt kan gebruikt worden
om voorgaande descriptors teniet te doen of om tabellen uit te vullen.
De Subtitling Descriptor geeft het type van ondertiteling weer. Hiervoor moet het
stream_type in de PMT 06hex zijn (private data) en bevat de descriptorverder het type
(zoals in Tabel 9, met een Stream_content van 03hex. DVB-ondertiteling kan ook
grafische elementen in kleur (zoals zenderlogo’s) bevatten. Voor de concrete invulling
wordt verwezen naar ETS300 743 M. Appendix A van deze norm behandelt uitgebreid
de praktische werking.
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Service_type
00hex
01hex
02hex
03hex
04hex
05hex
06hex
07hex
08hex
09hex
0Ahex
0Bhex
0Chex
0Dhex
0Ehex
0Fhex
10hex
10hex – 7Fhex
80hex – FEhex
FFhex

Beschrijving
gereserveerd voor toekomstig gebruik
digital television service
digital radio sound service
Teletext service
NVOD reference service
NVOD time-shifted service
mosaic service
PAL coded signal
SECAM coded signal
D/D2-MAC
FM Radio
NTSC coded signal
data broadcast service
gereserveerd voor Common Interface-gebruik
RCS Map (Return Channel voor interactie met satelliet, zie ##)
RCS FLS (Return Channel voor interactie met satelliet, zie ##)
DVB MHP service (Multimedia Home Platform, zie 1.9.4)
gereserveerd voor toekomstig gebruik
gedefinieerd door de gebruiker
gereserveerd voor toekomstig gebruik

Tabel 10
§

§

De Telephone Descriptor kan bij smalband-interactieve diensten een telefoonnummer
meegeven dat door een kabel- of PSTN-modem gedraaid moet worden voor die diensten.
De descriptor geeft aan of het nummer vanuit het buitenland gebeld mag worden, het
verbindingstype, de landcode, het zonenummer en de eigenlijke nummer.
De Teletext Descriptor komt voor in de PSI PMT en bevat een language code, het teletexttype (Tabel 11), en het teletext magazine- en paginanummer (deze geven het 3-cijferige
paginanummer). Analoge teletext wordt behandeld in ETS300 706 M.
Teletext_type
00hex
01hex
02hex
03hex
04hex
05hex
06hex – 1Fhex

Beschrijving
gereserveerd voor toekomstig gebruik
Teletext-beginpagina
Teletext-ondertitelingspagina
bijkomende informatie
programmagids-pagina
Teletextondertiteling voor slechthorenden
gereserveerd voor toekomstig gebruik

Tabel 11
§
§
§

De Time Shifted Event Descriptor vervangt de Short Event Descriptor bij exacte kopies
van een service (NVOD). Zie hiervoor de beschrijving bij de Near Video On Demand
(NVOD) Reference Descriptor.
De Time Shifted Service Descriptor verwijst naar de referentie-service bij NVOD. Zie
Near Video On Demand (NVOD) Reference Descriptor.
De Transport Stream Descriptor mag enkel voorkomen in de TSDT (Transport Stream
Description Table) en geeft aan met welk MPEG-2-systeem de TS gecodeerd werd; voor
DVB is dit een binaire 3x8-karaktercode die “DVB” aanduidt.
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§

De VBI Data Descriptor komt voor in de PMT van een stroom die VBI meedraagt. VBI is
Vertical Blanking Information, de informatie die in de verticale blankingsintervallen
vervat zit bij een analoog TV-signaal. De descriptor geeft de data_service_ID (zie Tabel
12) en een line_offset die aangeeft in welke lijn van het beeld de informatie zit in het
originele signaal, met een aanduiding of het om een even of een oneven raster gaat. Dit
wordt behandeld in de norm EN301 775 M.
Data_service_ID
00hex
01hex
02hex
03hex
04hex
05hex
06hex
07hex
08hex – FFhex

Beschrijving
gereserveerd voor toekomstig gebruik
EBU Teletext (bijkomende teletext_descriptor is vereist)
inverted teletext
gereserveerd
VPS (Video Programming System)
WSS (Wide Screen Signalling)
Closed Captioning
Monochrome 4:2:2 samples
gereserveerd voor toekomstig gebruik

Tabel 12
§

De VBI Teletext Descriptor wordt gebruikt als er naast teletext nog andere VBI wordt
doorgestuurd. Deze descriptor komt ongeveer overeen met de Teletext Descriptor maar
associeert het stream_type niet uitsluitend met teletext.

Het is duidelijk dat een aantal van deze velden nogal wat overlapping vertonen in informatie.
Het is dan ook niet noodzakelijk deze allemaal door te sturen. Het is wel duidelijk dat er
tegenover de huidige transmissiesystemen (PAL, SECAM, NTSC) heel wat meer informatie
kan doorgestuurd worden.
Verder dient nog vermeld dat DVB de codering normaliseert, niet de weergave. De interface
tussen de gebruiker en de SI is dus vrij te bepalen door de fabrikant van de IRD.
Vermoedelijk zal ook hier een groot onderscheid gemaakt kunnen worden tussen eenvoudige,
goedkope IRD’s en uitgebreidere varianten.

1.6

CONDITIONAL ACCESS (CA)

Het versleutelingsalgoritme voor DVB wordt door door het ETSI genormaliseerd, en wordt
om veiligheidsredenen enkel vrijgegeven bij het ondertekenen van een Non-Disclosure
Agreement. Een grove uitlijning wordt evenwel gegeven in ETR289 M.
Een aantal pakketten, zoals de PAT en de NIT mogen nooit versleuteld worden. Bij de andere
pakketten kan versleuteling (scrambling) plaatsvinden op twee niveau’s (afzonderlijk of
gelijktijdig, hoewel dit laatste ten stelligste afgeraden wordt door het ETSI), met name op TSniveau en op PES-niveau.
Bij scrambling op PES-niveau mag de header niet mee versleuteld worden. De header van de
PES mag over niet meer dan één TS-pakket gespreid worden. TS-pakketten die een
versleutelde PES bevatten mogen geen adaption field bevatten, met uitzondering van het
laatste TS-pakket, dat een adaption field mag bevatten indien de lengte van de PES geen exact
veelvoud is van 184 (de standaard-payload van een TS). Het adaption field (AF) wordt dan
gebruikt om de gedeeltelijk gevulde TS uit te vullen. Dit wordt aangegeven in Figuur 29.
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Figuur 29
Het scrambling-algoritme voor PES-scrambling is hetzelfde als dat voor TS-scrambling.
Bemerk dat het niet mogelijk is slechts een gedeelte van een TS te versleutelen als er op TSniveau gewerkt wordt. Het versleutelde TS-pakket moet dan uitgevuld worden en de nietgescramblede informatie moet in een volgend pakket ondergebracht worden.
Het aangeven van de scrambling gebeurt met de Transport Scrambling Control en de PES
Scrambling Control-bits. De DVB-invulling van deze bits wordt gegeven in Tabel 13. Deze
invulling vormt een uitbreiding van de MPEG-norm, die het gebruik van deze bits slechts
gedeeltelijk definiëert.
Waarde
00b
01b
10b
11b

Beschrijving
Geen versleuteling
Gereserveerd
Pakket versleuteld met even sleutel
Pakket versleuteld met oneven sleutel

Tabel 13
Het CA-systeem wordt meegegeven in de Conditional Access Table (CAT). De structuur
hiervan wordt gegeven in Figuur 30. Bij DVB wordt aangeraden enkel in die velden (en in
geen enkel ander veld, zoals het adaption field) CA-informatie mee te geven.

Figuur 30
Afhankelijk van de Table ID wordt andere informatie m.b.t. de scrambling (zoals Entitlement
Control Messages (ECM)) doorgegeven. Tabel 14 geeft de mogelijke waarden voor de Table
ID aan, met hun betekenis.
Afhankelijk van de versleutelingscode zal op een andere manier gewerkt worden. MPEG-2
definiëert het CA_System_ID-veld, dat bij DVB ingevuld wordt met door ETSI toegewezen
codes; het doorsturen van gecodeerde bitstreams vereist een registratie bij het ETSI. Er
wordt dan een code toegewezen aan de verdeler. Deze codes zijn terug te vinden in de
ETR162-resolutie M.
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Table ID
00hex-02hex
03hex-3Fhex
40hex-72hex
73hex-7Fhex
80hex
81hex
82hex-8Fhex
90hex-FEhex
FFhex

Beschrijving
MPEG-specificatie
MPEG-gereserveerd
V2-SI-specificatie
DVB-gereserveerd
CA_message_section, ECM
CA_message_section, ECM
CA_message_section, CA System Private
private
ISO-gereserveerd

Tabel 14
Hoe de scrambling wordt aangepakt bij het multiplexen van TS die verschillende
gescramblede streams bevatten (met verschillende CA-systemen) wordt bepaald door het
SymulCrypt-systeem, dat uitvoerig behandeld wordt in de ETSI-resoluties TR101 197 M
(systeemarchitectur, timing en messaging-structuur) en TR103 197 (onderlinge samenwerking
tussen meerdere CA-systemen, en voegt aan TR101 197 ook nog controle en uitgebreide
samenwerking toe).
Het ontsleutelen bij de ontvanger gebeurt in de Conditional Access Module (CAM). Deze
kan in de ontvanger ingebouwd zijn, of een externe module zijn (bijvoorbeeld onder de vorm
van een PCMCIA-kaart). Bij DVB-toepassingen wordt meestal gebruik gemaakt van een
smartcard die de sleutel bevat. Aan de hand van toegangsinformatie uit de EMM en ECM
geeft de kaart een sleutel vrij die door de CAM gebruikt wordt om de bitstroom te
onsleutelen. Verandering van de toegangsrechten wordt aangegeven door een verandering in
ECM of EMM.
De CA-systemen zijn slechts gedeeltelijk gestandaardiseerd, teneinde het kraken van de codes
nog te bemoeilijken. Een aantal fabrikanten voorzien betaalzenders CA-systemen. Een aantal
van deze systemen worden weergegeven in Tabel 15.
Verkoper
Scientific Atlanta (US)
KudelSki (CH)

CA-Systeem
PowerVu CA
Nagravision

Irdeto Access (SA)

IRDETO

Canal+ (FR)
France Telecom (FR)
Philips (NL)
NDS (IL)

Seca, Mediaguard
Via Access
Cryptoworks
VideoGuard

Motorola (US)
Telenor (NO)

Mediacypher
Conax

Gebruik
Een heel aantal uitzendingen
Dish Network (US), ExpressVu (CN), Microspace
(US), Via Digital (ES)
een aantal Europese systemen, ABS Filipino (US),
CCTV (CN), Multichoice (SA)
D+ (IT), CanalSatellite (FR), On Digital (UK Terr.)
Televion Par Satellite (FR), U-Best (US)
Viacom (US), MEASAT
Sky Latin Amercia, Sky Digital (UK), Star-TV (OostAzië)
niet-DVB: DIRECTV
Set-top-box-systeem
Canal Digital (1 West) voor Scandinavië

Tabel 15
De CA-markt is een zeer competitieve markt. In de strijd met piraterij worden steeds
complexere algoritmes gezocht. Om dezelfde reden zijn er zo weinig concrete gegevens over
CA beschikbaar.
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1.7

MODULATIE EN DISTRIBUTIE

1.7.1

DVB-C (Cable)

De DVB-standaard EN300 429 M zorgt voor een eenduidige standaard voor kabeltransmissie,
gebaseerd op de MPEG-2 Systems Layer, met toevoeging van FEC (Forward Error
Correction) M om een bijna-foutloze transmissie te waarborgen. Er wordt gestreefd naar een
BER (Bit Error Rate) van 10-10 tot 10-11 in plaats van de 10-4 die gehaald wordt met
transmissie zonder FEC. De kabelstandaard maakt gebruik van QAM (Quadrature Amplitude
Modulation).
De DVB-standaard legt voor zender en ontvanger een blokschema op zoals in Schema 4.
Voor de volledige interface-standaard m.b.t. bekabeling en aansluitingen wordt verwezen naar
de specificatie TS 102 201 M van het ETSI; voor kabel wordt gekozen voor een F-connector
en een karakteristieke impedantie van 75Ω.
In het blok “Sync1 Inversion & Randomization” wordt het signaal aangepast zodanig dat er
steeds voldoende tekenovergangen zijn om het kloksignaal te kunnen recupereren, en wordt er
ook voor gezorgd dat het frequentiespectrum min of meer gelijk blijft voor willekeurige
transmissies. Voor deze procedure wordt gewerkt per groep van 8 pakketten uit de TS. Bij
het eerste van deze acht pakketten wordt de sync-byte geïnverteerd van 47hex naar B8hex.
Vervolgens wordt het hele signaal naar de randomizer gestuurd, die aan onderstaand
basisschema voldoet.

Schema 3
Na het detecteren van de eerste (geïnverteerde) synchronisatiebyte wordt de
initialisatiesequentie 100101010000000b in het schuifregister geladen en begint deze
sequentie rond te draaien. Bits 14 en 15 gaan door een EXOR-poort waardoor een min of
meer willekeurig bitpatroon (Pseudo-Random Binary Sequence of PRBS) ontstaat. Deze
bitstroom wordt ge-EXORd met de Transport Stream.
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Schema 4
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Een uitzondering vormen de synchronisatiebytes die niet bewerkt worden; ondertussen blijft
het PRBS-register wel ronddraaien.
Na het randomizen van 8 pakketten wordt de synchro-byte van het eerstvolgende pakket
opnieuw geïnverteerd en wordt de initialisatiesequentie opnieuw geladen.
Het de-randomizen van de bitstroom gebeurt volgens hetzelfde schema. Hier wordt ook het
nut van de inversie van de eerste synchronisatiebyte duidelijk: de de-randomizer weet aan
deze geïnverteerde byte dat de initialisatiesequentie moet ingeladen worden. Daarom worden
tevens de andere synchro-bits niet gerandomized.
In de volgende stap wordt een Reed-Solomon-code M toegevoegd voor foutcorrectie. Er
worden 16 pariteitsbytes toegevoegd om een codewoord (204,188) te bekomen. Dit zorgt
voor een T=8, wat wil zeggen dat 8 foutieve bytes per frame hersteld kunnen worden. Deze
RS-code wordt ook toegepast op de synchronisatiebytes, zowel geïnverteerd als nietgeïnverteerd.
Er wordt nu een totale pakketlengte bekomen van 188 bytes data + 16 bytes RS, dus 204
bytes.
De interleaver zorgt ervoor dat de data in een andere volgorde doorgestuurd wordt zodat
fouten door burst-errors, die een aantal opeenvolgende bits of bytes wissen, verdeeld worden
over de sequentie. Een blokschema voor de interleaver en de de-interleaver wordt gegeven in
Schema 5.

Schema 5
Deze interleaver bestaat uit 12 knooppunten; per byte wordt er één knooppunt verder
geschoven. De bytes op knooppunt 0 worden direct naar de uitgang gebracht, de bytes aan
knooppunt 1 komen in een FIFO-schuifregister met 17 cellen van 1 byte. De bytes aan
knooppunt 2 komen in een schuifregister met 2x17 cellen, aan knooppunt 3 worden dat 3x17
cellen, enzovoort.
Deze registerdiepte van 17 cellen is niet willekeurig gekozen. Bemerk dat er nu gewerkt
wordt met pakketlengtes van 204 bytes, en dat deze over 12 knooppunten verdeeld worden;
204 delen door 12 geeft 17 – de synchronisatiebytes komen met andere woorden steeds langs
knooppunt 0, waardoor zij nooit vertraging oplopen. Dit is een vereiste voor een goede
synchronisatie met de ontvanger. De de-interleaver heeft dezelfde opbouw met dien
verstande dat de knooppunt-nummers omgekeerd zijn. Zogauw een synchronisatiebyte
herkend wordt, kan deze aangelegd worden aan knooppunt 0 en wordt de originele sequentie
opnieuw opgebouwd.
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De Byte To m-tuple Conversion zet de bytes om naar symbolen die in QAM gemoduleerd
kunnen worden. Uit Figuur 32 wordt duidelijk dat er bij QAM symbolen voorgesteld kunnen
worden van een bepaald aantal bits (voor 2n-QAM zijn dit n bits, dus 4 voor 16-QAM, 5 voor
32-QAM, etc.); de convertor zet de bytes om naar symbolen zoals in Figuur 31 wordt
aangegeven voor 64-QAM (met 6-bits-symbolen). Bemerk hierbij dat b0 steeds de minst
significante bit aangeeft.

Figuur 31
Om een nog solieder transmissie te bekomen, die ongevoelig is voor faseverschuivingen van
90°, worden de twee meest significante bits van elk symbool differentieel gecodeerd. Dit
houdt in dat de meest significante bits Ak en Bk van het k-de symbool vervangen worden door
Ik resp. Qk die voldoen aan volgende booleaanse vergelijkingen:
I k = ( A k ⊕ B k ) ⋅ ( A k ⊕ I k −1 ) + ( A k ⊕ B k ) ⋅ ( A k ⊕ Q k −1 )

Q k = (A k ⊕ B k ) ⋅ ( B k ⊕ Q k −1 ) + (A k ⊕ B k ) ⋅ ( B k ⊕ I k −1 )

Hierna volgt de eigenlijke modulatie in QAM; amplitude en fasehoek van de signalen zijn af
te leiden uit de voorstellingen in Figuur 32. Er wordt vereist dat ontvangers minstens 64QAM ondersteunen, terwijl er gedefiniëerd wordt tot en met 256-QAM.
Vóór het eigenlijke doorzenden moet het signaal nog gefilterd worden door een
laagdoorlaatfilter met -3dB-punt op de Nyquist-frequentie, een doorlaatrimpel van hoogstens
0,4dB tot aan 0,85⋅fNyquist en een onderdrukking van minstens 43dB vanaf 1,15⋅fNyquist. Het
filter dient fase-lineair te zijn en de vertragingsrimpel moet kleiner zijn dan één tiende van de
symboolperiode.
Dit filter heeft als doel interferentie te voorkomen.
De verschillende QAM-stellen worden voorgesteld in Figuur 32.
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Figuur 32
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Figuur 32
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1.7.2

DVB-S (Satelliet)

Het satelliet-modulatiesysteem vertoont vrij veel gelijkenissen met het kabel-systeem, vooral
wat de voorbewerking van het signaal betreft. Verder wordt er in plaats van QAM-modulatie
er bij satelliet gewerkt met Gray-code QPSK (Quadrature Phase Shift Keying), wat meteen
het grootste verschil is met kabelmodulatie.
De keuze voor QPSK wijst erop dat het eerste doel van dit soort transmissie foutbestendigheid
is, en dat spectrum-efficiëntie pas op een tweede plaats komt.
Een blokschema van een satellietsysteem wordt gegeven in Figuur 33.

Figuur 33
Na de interface komen de Sync1-inversie zoals bij kabel en de Energy Dispersal, wat identiek
hetzelfde is als de Randomization bij kabel. De Outer Coder voegt hier dezelfde RS-FEC aan
toe, en de interleaver heeft ook dezelfde opbouw als bij kabel.
Het verschil begint bij de Inner Coding; door middel van verschillende niveau’s van
punctured convolutional codes M kan de meest geschikte code voor de applicatie gekozen
worden; afhankelijk van het medium zullen er immers een grotere bandbreedte of een grotere
BER kunnen zijn. Deze codes zijn selecteerbaar zodat een optimale transmissie gegarandeerd
kan worden.
Na deze foutcorrectiecodes wordt het signaal omgezet naar QPSK; deze modulatietechniek
wordt voorgesteld in Figuur 34. Na filtering kan het signaal dan overgebracht worden.
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Figuur 34
Deze signalen zijn ontworpen voor TDM (Time Division Multiplexing), maar zijn ook
geschikt voor FDM (Frequency Division Multiplexing). Dit draagt nog bij tot de
bruikbaarheid van het systeem.
De signalen zijn bestemd voor gebruik in de FSS- en BSS-satellietbanden; FSS (Fixed
Satellite Service) is bestemd voor middelgrote satellieten (zoals Intelsat en Eutelsat) en BSS
(Broadcast Satellite Service) is bestemd voor grote satellieten. Beide banden liggen binnen de
Ku-Band, rond 11 en 12GHz.
De volledige normalisering voor satellietsystemen is te vinden in EN300 421 M.

1.7.3

DVB-T (Terrestrial)

DVB-T is ontworpen voor het gebruik binnen de bestaande VHF- en UHF-banden. Om
voldoende afscherming te bieden t.o.v. de andere (al dan niet analoge) kanalen wordt gekozen
voor een Single Frequency Network (SFN) met Orthogonal Frequency Division Multiplexing
(OFDM)-modulatie M. De OFDM wordt gedefinieerd voor kanaalafstanden van 6, 7 en
8MHz. Er worden ook twee werkingsmodi gedefinieerd, de 2k- en de 8k-mode; de eerste
mode is bruikbaar bij korte afstanden, de tweede kan grotere afstanden aan.
Hoewel DVB-T vóór de modulatie dezelfde signaalverwerking toepast als DVB-S wordt er
een belangrijk aspect toegevoegd aan het systeem: de mogelijkheid tot hiërarchische werking
op twee niveau’s. Op deze manier kan een programma tegelijk verstuurd worden in een
soliede versie met lage bitrate, en in een versie met hogere bitrate maar grotere
foutgevoeligheid. Een andere toepassing van het hiërarchische systeem is het doorsturen van
twee verschillende programma’s, één met lage bitrate en één met hogere bitrate.
Eenvoudige IRD’s kunnen enkel de traagste bitstroom decoderen, terwijl complexere IRD’s
in dit in staat zijn beide programma’s te ontvangen. Het dient wel opgemerkt dat het bij dit
systeem niet mogelijk is naadloos van de ene stroom naar de andere over te schakelen; er
wordt een schakeltijd van ongeveer 0,5s voor video en 0,2s voor geluid geschat; deze tijd is
nodig om te herconfigureren en te synchroniseren.
Een blokschema van het systeem wordt gegeven in Schema 6. De blokken die in streeplijn
omrand zijn dienen enkel geïmplementeerd te worden indien geopteerd wordt voor
voornoemd hiërarchisch systeem.
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Schema 6
De MUX-adaption (sync1-inversion), energy dispersal (randomization), outer coder (RS) en
outer interleaver (convolutional) zijn dezelde als bij DVB-C en DVB-S. De inner coding
(punctured convolutional code) is gelijkend aan die van DVB-S. Bij hiërarchische werking
kan elk van de niveau’s een eigen code rate hebben voor de punctured convolutional code.
De interleaving bestaat uit achtereenvolgens een bitsgewijze en een symboolsgewijze
interleaving. Hiervoor wordt de bitstroom gedemultiplext in een aantal sub-streams (2 voor
QPSK, 4 voor 16-QAM en 6 voor 64-QAM). Deze demultiplexing wordt (voor 64-QAM)
getoond in Schema 7 (a) voor niet-hiërarchische systemen en (b) voor hiërarchische systemen.
Voor de implementatie bij andere modulaties wordt naar de norm verwezen.

Schema 7 (a)
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Schema 7 (b)
De bruikbare data wordt dan per blok van 126 bits bewerkt door interleavers, één voor elke
sub-stream. Elke interleaver heeft een andere sequentie, die gedefiniëerd wordt in de norm
EN300 744 M.
Met de signalen aan de uitgangen van de interleavers worden dan symbolen samengesteld met
één bit van elk van de interleavers. Na een genormaliseerde interleave-functie worden de
signalen omgezet naar QPSK- of QAM-signalen. De stellen vertonen gelijkenis met die in
Figuur 32 (bij DVB-C) maar afhankelijk van de systeemvereisten worden bepaalde
combinaties weggelaten. Voor deze mappings wordt verwezen naar de norm.
De hiërarchische structuur wordt duidelijk bij de modulatie: de twee meest significante bits uit
de bit-interleavers zijn steeds die van de stream met de hoogste prioriteit (laagste bitrate). De
andere twee of vier bits (bij 16- resp. 64-QAM) horen bij de stream met de lagere prioriteit
(grootste foutgevoeligheid). Als het QAM-signaal gedemoduleerd wordt als betrof het
QPSK, dan worden de meest significante bits steeds correct gedecodeerd en kan de
belangrijkste bitstroom gelezen worden. Voor het demoduleren van de andere bitstroom is
een volledige demodulatie nodig.
De QPSK- of QAM-signalen die bekomen werden bij de mapping moeten nu nog in OFDM
gemoduleerd worden. OFDM is een modulatietechniek waarbij de gegevens verdeeld worden
over verschillende dragers binnen een frequentieband, op een zodanige manier dat er geen
interferentie ontstaat tussen de dragers. In de 8k-mode gebruikt DVB-T 6817 dragers en in de
2k-mode 1705 dragers per symbool. De symbolen worden in frames van 68 OFDMsymbolen elk ondergebracht.
Naast de data worden ook op vaste plaatsen referentiesignalen ofte pilots uitgezonden, onder
andere voor frame-, frequentie- en tijdssynchronisatie. De referentiesequentie is een pseudorandomsequentie die vastgelegd is in de norm. Ook de plaats van de intermitterende en de
continue referentiesignalen is vastgelegd. Verder worden er ook nog dragers vastgelegd voor
de Transmission Parameter Signalling (TPS), waarbij na initialisatie- en
synchronisatiegegevens het frame-nummer, de modulatie, informatie m.b.t. hiërarchie, de
code rate, de transmissie-mode en foutcorrigerende code wordt doorgezonden. Op deze
manier kan de ontvanger dynamisch geconfigureerd worden.
Dit alles wordt samengebracht in een Mega-frame met synchronisatie en
transmissieparameters, die eveneens genormaliseerd zijn.
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DVB-T wordt genormaliseerd in EN300 744 M; opmerkingen en richtlijnen bij de
implementatie van DVB-T-netwerken worden gegeven in TR101 190 M. TS101 191 M
behandelt de frame-structuur binnen het Single Frequency Network (SFN). Richtlijnen voor
de implementatie van OFDM staan in EN301 701 M.

1.7.4

DVB-M (Microwave)

1.7.4.1

DVB-MC – MMDS (Microwave Multipoint Distribution Systems) <10GHz

MMDS wordt gebruikt voor transmissie beneden 10GHz en is praktisch gelijk aan
kabeltransmissie (DVB-C). De normalisering wordt behandeld in EN300 749 M.

1.7.4.2

DVB-MS – MVDS (Multipoint Video Distribution Systems) >10GHz

MVDS wordt gebruikt in de 40GHz-band, met door het CEPT genormaliseerde frequenties
van 40,5 tot 42,5GHz. Het MVDS-systeem is echter inzetbaar in elke frequentieband boven
10GHz.
Het MVDS-systeem is geheel gelijklopend met het DVB-S-systeem; dezelfde IRD kan
gebruikt worden aan ontvangerszijde, als er een frequentiebandconversie gebeurt.
De volledige normalisering is vervat in EN300 748 M.

1.7.5

DVB-CS – SMATV (Satellite Master Antenna TV)

Het kan in bepaalde situaties aangewezen zijn vanuit één satellietontvanger voor DVB te
vertrekken om een kabelnetwerk te voeden, bijvoorbeeld om belendende gebouwen of
appartementen van televisie te voorzien. DVB normaliseert dit conversiesysteem in EN300
743 M.
De hoofdvereiste voor de aanpassing van DVB-S- naar DVB-C-signalen is dat de bitstromen
onveranderd (transparant) geconverteerd worden.
Er zijn twee mogelijke systemen voor de implementatie van SMATV, afhankelijk van de
vereisten.

1.7.5.1

SMATV System Based on Digital TransModulation (SMATV-DTM) – System A

Bij System A ofwel SMATV-DTM (volgens Schema 8) wordt in principe gebruik gemaakt
van een volledige demodulatie van het QPSK-satellietsignaal en een volledige modulatie naar
QPSK of QAM zoals gedefnieerd in de DVB-C-normen. Eventueel kunnen deze signalen
gecombineerd worden met DVB-C-signalen van een kabelnetwerk.
Een dergelijk systeem wordt weergegeven in Schema 9. Bemerk hierbij dat de blokken in
streeplijn (m.n. de de-interleaver en interleaver en de RS-decoder en –encoder) eigenlijk
weggelaten kunnen worden als de satellietlink voldoende foutvrij is. Indien deze blokken
weggelaten worden, is er sprake van de vereenvoudigde implementatie (“simplified
implementation”) van SMATV-DTM.
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Schema 8

Schema 9
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1.7.5.2

SMATV System Based on Distribution at IF (SMATV-IF) en SMATV System
Based on Distribution at Extended Super Band (SMATV-S) – System B

Bij System B, dat twee implementaties kent, wordt steeds met QPSK gewerkt. De twee
implementaties worden blokschematisch weergegeven in Schema 10.
Bij het SMATV system based on distribution at IF (SMATV-IF) wordt het ontvangen signaal
in frequentie geconverteerd naar de extended IF-band (boven 950MHz). De IRD van de
eindgebruiker moet dan geschikt zijn om de kanalen in deze band te ontvangen en
demoduleren.
Bij het SMATV System Based on Distribution at Extended Super Band (SMATV-S) wordt
het IF-signaal nog eens geconverteerd naar een frequentieband binnen de VHF/UHF-band,
terwijl de QPSK-modulatie gehandhaafd blijft. Een voorbeeldtoepassing is de conversie naar
de extended S-band (230-470MHz). Uiteraard moeten de IRD’s aangepast zijn aan dit
systeem. Eventueel kan bij SMATV-S opnieuw een conversie naar IF-frequenties gedaan
worden om het signaal te kunnen gebruiken bij IRD’s met een IF-tuner; deze conversie wordt
ook weergegeven in Schema 10.

Schema 10
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1.7.5.3

SMATV Control Channel (SMATV-CC)

TS101 964 M definieert een controlekanaal voor SMATV, met als doel
bandbreedtebeperkingen van het lokale distributiesysteem uit de weg te werken. Dit gebeurt
door het selecteren van de gewenste services (beelden, informatie) door de kijker. Via een
terugvoerkanaal (het SMATV-CC) worden deze services dan geselecteerd en worden ze naar
de kijker gestuurd via een RF-kanaal. Op deze manier moeten niet alle kanalen en alle
gegevens doorgestuurd worden via het lokale netwerk, maar enkel diegene die door de kijker
geselecteerd zijn. Zodoende volstaat een kleine(re) bandbreedte en dus een goedkopere en
eenvoudigere cablage van de SMATV-omzetter naar de eindgebruiker. Er is dan uiteraard
wel één terugvoerkanaal en één smalband-kabel per gebruiker nodig, als de gebruikers
onafhankelijk van elkaar moeten zijn.
TS101 964 M definieert een commandoset en een structuur voor het SMATV-CC. Het
bepaalt twee mogelijke implementaties, met name A.1, dat een 22kHz-bus gebruikt voor
toepassing bij DC-gekoppelde (kleine) netwerken, en A.2, dat een RF bus met frequentie
boven 10MHz gebruikt, voor HF-gekoppelde netwerken.

1.7.6

Netwerkdistributie

1.7.6.1

PDH-distributie

DVB is geschikt voor distributie over PDH-netwerken. Hiervoor moet het signaal eerst
omgezet worden naar ATM en daarna naar PDH, in een adapter zoals aangegeven in Schema
11.
De MPEG Physical Interface (MPI) moet in staat zijn zowel 188 byte- als 204 byte- pakketten
te behandelen (deze laatste bevatten RS-FEC). Deze pakketten worden door de MPEG ATM
Adaption (MAA) aangepast aan ATM via AAL type 1 (zoals weergegeven in Figuur 35).
Ook de kloktransparantie moet hierdoor gegarandeerd worden.
De Virtual Path Entity (VPE) bepaalt het Virtual Path (VP) en maakt het mogelijk meerdere
onafhankelijke TS over één SDH-netwerk te zenden. Hiervoor wordt ook de VP Multiplexing
Entity (VPME) gebruikt. Dit blok kijkt ook de headers na, lijnt de cellen opnieuw uit en vult
eventuele gaten op met lege cellen (“idle cells”).

Schema 11

71

Figuur 35
De PDH Path Termination (PPT) zorgt voor de nodige overhead voor de PDH-frames,
vooraleer deze aangeboden worden aan het netwerk via de PDH Physical Interface (PPI). Al
deze blokken worden gecontroleerd door de Equipment Management Function (EMF).
ETS 300 813 M behandelt elk van deze blokken uitvoerig.

1.7.6.2

SDH-distributie

Het aanpassen van DVB aan SDH is iets complexer dan de aanpassing aan PDH. Het
blokschema wordt gegeven in Schema 12. Voor de MPI, MAA, VPE, VPME en EMF gelden
dezelfde specificaties als bij PDH; De Sm Trail Termination (Sm_TT) zorgt voor
foutmanagement, de status en de overhead van lagere orde-Virtual Containers (VC’s), m.n.
VC-11, VC-12, VC-2 en VC-3. De S4 Trail Termination (S4_TT) doet ditzelfde voor VC4’s. Lagere orde-VC’s worden in een VC-4 gemultiplext door de Higher Order Assembler
(HOA).
De Transport Terminal Function (TTF) zorgt tenslotte voor de correcte
netwerksignalen voor de STM-1-frames.
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Schema 12
De Synchronous Equipment Timing Source (SETS) en de Synchronous Equipment Timing
Physical Interface (SETPI) zorgen tenslotte voor een correcte synchronisatie en timing.
Een volledige uitlijning van dit blokschema is te vinden in ETS300 814 M.

1.7.6.3

DVB In-Home Digital Network (DVB-IHDN) – Home Access Network (HAN) –
Home Local Network (HLN)

DVB bepaalt een norm voor lokale netwerkverbindingen (HLN) en de verbinding van een
lokaal netwerk met een DVB-distributienetwerk (HAN). De combinatie van HAN en HLN
wordt In-Home Digital Network (IHDN) genoemd. Dit netwerk werd om commerciële
redenen geïmplementeerd.
Systemen zoals DVB-C, DVB-S, DVB-T, DVB-SMATV en DVB-M maken deel uit van het
Home Active Network (HAN), maar TS101 224 M specifieert bijkomend een interface met
een actieve netwerkterminal (NT) zoals een kabel- of xDSL-modem; Waar dit systeem met
actieve NT een plaats kan vinden in het DVB-Systeem wordt aangegeven in Schema 13.
Het systeem met actieve NT is gebaseerd op 25Mbps- of 51Mbps-ATM. De cablage gebeurt
met UTP Cat. 5 kabels met een impedantie van 100Ω en aansluitingen gebeuren met RJ45stekkers zoals geëist wordt in desbetreffende ATM-normen. De MPEG-2 TS worden aan
ATM aangepast met AAL5 (gedefinieerd door ATM).
Het Home Local Network (HLN) zoals gedefinieerd in TS101 225 M geeft dan weer de
specificatie van een netwerk tussen verschillende componenten binnen een lokaal systeem,
waarbij zowel de fysieke interface, de protocols en de API’s (met bijhorende Javaimplementatie) worden gedefinieerd. Er wordt gebruik gemaakt van de IEEE1394 High
Performance Serial Bus, waarbij een boomstructuur wordt gehandhaafd. Een voorbeeld van
de implementatie van een dergelijk netwerk wordt gegeven Figuur 36. Het spreekt voor zich
dat dit slechts één mogelijkheid is uit de talloze denkbare combinaties.
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Schema 13

Figuur 36

Voor de concrete implementatie wordt verwezen naar de normen, TS101 224 M voor HAN en
TS101 225 M voor HLN.
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1.7.7

Interactieve Services (IS)

1.7.7.1

Netwerk-afhankelijke protocols

Om interactie met DVB-diensten mogelijk te maken voorziet de DVB-normalisering een
smalband-terugvoerkanaal voor zowel DVB-C (in TR101 196 M en ES200 800 M), DVB-S
(in TR101 790 M en EN301 790 M), DVB-T (in EN301 958 M), SMATV (in TR101 201 M)
en voor Local Multipoint Distribution Systems (LMDS, in TR101 205 M en EN301 199 M).
Verder wordt er ook een interactiekanaal gedefiniëerd door het telefoonnetwerk (PSTN en
ISDN, in ETS300 801 M), met DECT (in EN301 193M) en met een GSM-netwerk (in EN301
195 M).
Deze normen en aanbevelingen behandelen voornamelijk de netwerkafhankelijke protocols.
Wat dit inhoudt wordt weergegeven in Figuur 37; deze structuur is gebaseerd op het OSImodel en geeft aan wat deze netwerk-afhankelijke protocols behelsen.
De complexe normalisering van deze protocols vertoont voor elk systeem wel zekere
raakvlakken, maar is toch gebonden aan het type netwerk. Voor de concrete invullingen
wordt naar voornoemde normen verwezen.

Figuur 37
1.7.7.2

Netwerk-onafhankelijke protocols

In TR101 194 M en ETS300 802 M worden de netwerk-onafhankelijke protocols besproken.
Deze norm geldt voor alle netwerken en geeft een goed inzicht in de structuur van de
interactieve kanalen. Deze structuur wordt weergegeven in Schema 14.
Er dienen steeds twee kanalen aanwezig te zijn tussen de provider(s) en de eindgebruiker,
namelijk een unidirectioneel broadcast-kanaal met video, audio en data, en een interactiekanaal, dat bi-directioneel is en bestaat uit een Return Interaction Path om aanvragen en
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antwoorden van de eindgebruiker bij de provider te krijgen en een Forward Interaction Path
dat in de andere richting werkt. Dit kanaal kan bij het Broadcast-kanaal ingebed zijn.

Schema 14
De netwerk-onafhankelijke protocols die gebruikt worden bij DVB-terugvoerkanalen worden
kort geschetst in de aanbeveling TR101 194 M. Deze protocols worden ook hier kort
besproken teneinde een beter begrip van de werking van de werking van deze kanalen te
bekomen.
§ TCP/IP is het gekende internet-protocol waarbij TCP (Transmission Control Protocol)
zorgt voor de multiplexing en het verzekeren van de aankomst van de data, en IP (Internet
Protocol) zorgt voor de verbinding op netwerklaag-niveau door middel van een
adresserings- en routingsprotocol.
§ UDP (User Datagram Protocol) is een eenvoudiger protocol dan TCP, omdat het geen
verzekerde ontvangst biedt van de data – er wordt geen controle uitgevoerd of de data al
dan niet toekomt bij de ontvanger. Het kan toegepast worden in real-time toepassingen
waar betrouwbaarheid van ondergeschikt belang is. UDP wordt, net als TCP,
gecombineerd met IP, wat leidt tot het UDP/IP-protocol.
§ PPP (Point-to-Point Protocol) is het protocol dat voornamelijk gebruikt wordt voor de
verbinding met subnetwerken zoals het telefoonnet. Dit protocol zorgt voor het
overbrengen van IP-pakketten over point-to-point-verbindingen. PPP bestaat uit drie
delen, m.n. HDLC (High Data Link Control), dat zorgt voor de inkapseling van de IPpakketten, het LCP (Link Control Protocol) dat de datalink opzet, configureert en test, en
het NCP (Network Control Protocol) dat de adressering en compressie behandelt. De
mapping tussen IP en PPP gebeurt door IPCP (PPP Internet Protocol Control Protocol).
§ MP (Multilink PPP) zorgt voor een mogelijkheid om verschillende PPP-links samen te
voegen tot een enkele transmissielink die de IP-laag kan gebruiken.
§ Een optioneel protocol voor DVB is SNMP (Simple Network Management Protocol), een
implementatie van MIB (Management Information Base). Deze protocols zorgen voor de
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§

§

mogelijkheid om een systeem vanop afstand te controleren over een TCP/IP-netwerk.
Hiertoe wordt asynchroon gewerkt met UDP. Er kunnen variabelen opgevraagd of
doorgestuurd worden.
Eventueel kunnen ook CHAP (Challenge Handshake Protocol) en PAP (Password
Authentication Protocol) ondersteund worden voor wachtwoordverificatie. Het eerste
systeem is het veiligste maar het meest complexe. Er wordt een “challenge”, een waarde,
naar de ontvanger gestuurd. Deze waarde wordt versleuteld met het password-algoritme
in de ontvanger en teruggestuurd. De zender vergelijkt dit met zijn eigen bekomen
waarde en beslist op grond hiervan of de ontvanger gemachtigd is toegang te krijgen tot de
services. MD5 wordt gebruikt voor de scrambling; dit algoritme is niet-omkeerbaar.
Ook wordt het wachtwoord nooit over het netwerk verstuurd, zodat de beveiliging in hoge
mate gegarandeerd is. PAP is een veel eenvoudiger protocol, waarbij het wachtwoord
gewoon opgevraagd wordt door de zender en doorgestuurd wordt door de ontvanger.
Deze wachtwoorden kunnen dus gemakkelijker onderschept worden, en er is ook geen
bescherming tegen “trial-and-error”-kraakmethodes.
DSM-CC (Digital Storage Media – Command and Control) tenslotte is een MPEG-2protocol dat veel verder gaat dan hetgene door de naam geïmpliceerd wordt. DSM-CC
voorziet de mogelijkheid om o.a. data door te sturen, compatibiliteit na te kijken, audioen videostreams te controleren en toegang te krijgen tot files op afstand. DSM-CC
ondersteunt zowel point-to-point- als broadcast-netwerken; de onderliggende fysieke,
data-link- en transportlagen worden niet genormaliseerd door MPEG. Voor uitgebreidere
besprekingen van DSM-CC wordt verwezen naar deel 6 van de MPEG-normen M en naar
TR101 194 M.

1.7.7.3

Logische kanalen

Een DVB-systeem kan vijf types logische kanalen bevatten.
Het S1-kanaal kan enerzijds een uni-directioneel kanaal van Broadcast Service Provider naar
eindgebruiker zijn dat beeld-, geluids-, en andere informatie bevat; anderzijds kan het een
bidirectioneel kanaal zijn tussen Interactive Service Provider en eindgebruiker. Voor het
broadcast-kanaal kunnen de bij DVB gespecifieerde netwerken gebruikt worden, of eventueel
TCP/IP of UDP/IP.
Het S2-kanaal is een bidirectioneel controlekanaal van de applicatielaag naar een object.
Hiervoor wordt DSM-CC begruikt. De toepassing van S1- en S2-kanalen werd reeds
aangeduid in Schema 14.
Het S3-kanaal is ook bidirectioneel en wordt gebruikt voor het uitwisselen van sessieinformatie. Het is niet vereist bij DVB, tenzij er over verschillende netwerken gewerkt wordt.
S3 gebruikt DSM-CC.
S4 is een netwerk-afhankelijk kanaal dat de call-connectie en de bronnen controleert.
Het S5-kanaal is uni-directioneel en wordt gebruikt voor netwerk-management. Het gebruikt
DSM-CC en SNMP.

1.7.7.4

Implementatie en Toepassingen

De concrete invullingen van deze kanalen liggen bij de service providers. Enkele van de vele
mogelijkheden zijn interactie bij televisiespelletjes, het uitbrengen van stemmen bij polls of

77

spelprogramma’s, maar ook het aanschaffen van goederen via home shopping-kanalen of het
aanschaffen van diensten van providers, waarbij bijvoorbeeld (versleuteld) het nummer van
de kredietkaart kan doorgegeven worden. Eventueel kan hierbij bevestiging van de provider
vereist zijn. Afhankelijk van de toepassing zijn verschillende types logische kanalen nodig.
De DVB-normen geven enkel weer op welke manier de data doorgestuurd moet worden. De
software-implementatie ligt bij de providers.

1.8

METINGEN – NETWORK STATUS TABLE (NST)

De ETSI-resoluties TR101 290 M en TR101 291 M zorgen voor een uniform systeem voor
metingen, zodat de resultaten van de metingen ondubbelzinnig vergeleken kunnen worden en
de meetinstrumenten correct ingesteld kunnen worden.
De meeste parameters kunnen gemeten worden met standaard-meetinstrumenten zoals een
spectrum analyser en een constellation analyser. Voor deze metingen worden de pakketten
met PID 001Dhex voorbehouden. Op deze manier zijn de metingen onafhankelijk van de
PSI/SI-tabellen en kunnen metingen uitgevoerd worden zonder aangesloten toestellen te
storen.
De voorgeschreven structuur van een 001Dhex-pakket wordt gegeven in Figuur 38.

Figuur 38
De Table ID wordt ingevuld volgens Tabel 17, met eventuele aanvullingen, afhankelijk van
de SSI (zie verder).
Het Priority level wordt ingevuld volgens Tabel 16.

Priority Level
00hex
01hex
02hex
03hex

Beschrijving
lage prioriteit, single hop testing, transport of distributie
medium prioriteit, multiple hop testing, transport of distributie
hoge prioriteit, transport paths test
super prioriteit, end-to-end-testing, transport en distributie

Tabel 16
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Afhankelijk van de Section Syntax Indicator (SSI) zijn er twee mogelijke invullingen van de
Testdata-sectie: een ongedefinieerde invulling (SSI = 1) en een meer genormaliseerde
invulling (SSI = 0). Bij deze laatste invulling wordt de Table ID uitgebreid zoals aangeduid
in Tabel 17.

00hex – 0Fhex

Table ID
gereserveerd

10hex

meettabel

11hex

testsignaal-tabel

12hex

afstandsbesturingstabel

13hex
14hex
15hex – 3Chex
3Dhex
3Ehex
3Fhex

ontvangststatus-tabel
netwerkstatus-tabel
gereserveerd voor DVB-MG
gedefiniëerd door de gebruiker
gereserveerd voor DVB-MG
gereserveerd

Table ID Extension
01hex
02hex
03hex
04hex
05hex – FEhex
01hex
05hex – FEhex
01hex
05hex – FEhex

video-metingen
audio-metingen
transmissie-metingen
protocol-analyse
te definiëren
PRBS
te definiëren
Meetsysteem
te definiëren

gereserveerd voor DVB-MG
gedefiniëerd door de gebruiker
gereserveerd voor DVB-MG

Tabel 17
Deze ID’s worden nog verder genormaliseerd naarmate daar vraag naar is.
Een aantal descriptors werd reeds gedefinieerd, terwijl nog een heel aantal mogelijke waarden
niet ingevuld werden. De Elementary ID Descriptor geeft aan of het om een audio-, video- of
datastroom gaat. De Content Information Descriptor bevat een tekstuele beschrijving van de
inhoud van de stream. De Source Identifier Descriptor is door de gebruiker in te vullen om de
herkomst van het testsignaal te kennen. De Test Signal Descriptor beschrijft het type signaal
en het aanbevolen gebruik. De Time Reference Descriptor verwijst naar een tijdsreferentie
(intern, GPS, radiostation,…) voor het meten van vertragingen op de lijnen. Hiervoor dienen
ook de GPS Descriptor en de Reduced PCR Descriptor.
De pakketten met PID 001Dhex kunnen ook gebruikt worden om de Network Status Table
(NST) door te sturen. In dat geval wordt een Table ID van 14hex aangenomen. In deze tabel
kunnen netwerkfouten doorgestuurd worden, hetzij door de zender, hetzij door een onderdeel
van het netwerk dat het ontbreken van bepaalde streams vaststelt. De tabel bevat het type van
fout (SI, EIT, PID, Continuity Count, CRC, BER,…) en de bron van de fout (audio-endocer,
video-encoder, CA-systeem, multiplexer, modulator, decoder,…). Op deze manier kunnen
fouten ondervangen worden door de IRD. Bij langdurige fouten wordt bij het doorsturen van
de NST een maximum interval van 10 seconden tussen NST’s aangeraden.
Er wordt verwacht dat deze specificaties nog verder uitgebreid zullen worden naarmate het
DVB-systeem verdere ingang vindt en er verdere normalisering vereist is.
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1.9

TOEPASSINGEN

1.9.1

ATM-overdracht over DVB

DVB specifieert netwerken voor overdracht van digitale gegevens. Omdat het interessant kan
zijn andere gegevens dan digitale TV over te brengen via deze netwerken, definiëert het ETSI
in TR100 815 M regels voor de overdracht van ATM-pakketten via DVB-netwerken. Een
conceptueel schema van een dergelijk netwerk wordt gegeven in Schema 15.

Schema 15
Bij een standaard ATM datalinklaag wordt gewerkt met pakketten van 53 bytes (waarvan 5
bytes header). Deze pakketten worden verdeeld over de 188-byte-pakketten van de DVB-TS.
De ATM-pakketten worden uitgelijnd met de byte-structuur van de TS.

Figuur 39 (a)

Figuur 39 (b)
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Wanneer er geen data beschikbaar is kunnen de TS’s op twee manieren uitgevuld worden:
door het invoegen van lege cellen (idle cells, zoals in Figuur 39 (a)), wat op ATM-niveau
gebeurt, of door het gebruiken van het adaption field van de DVB-TS (zoals in Figuur 39 (b)).
Een combinatie van beide mechanismen is ook mogelijk.
In het eerste geval moet het lege pakket uiteraard volledig doorgestuurd worden, waardoor er
een gedeelte van de volgende TS gebruikt wordt door dit lege pakket.
Wat de inhoud van de ATM-pakketten is hoeft niet gedefiniëerd te zijn, en deze data heeft
niet noodzakelijk iets te maken met de DVB-bitstreams die over dezefde netwerken worden
doorgestuurd. Ook het gebruik ervan is niet gebonden aan de DVB-toepassing; de norm
definieert enkel de overdracht in de TS.

1.9.2

Data Broadcasting

Data Broadcasting is een belangrijk onderdeel van de DVB-standaard. Belangrijke
toepassingen hiervan zullen wellicht het downloaden van software (waaronder updates van de
systeemsoftware) en het aanbieden van internet-diensten zijn.
Het downloaden van systeemupdates wordt behandeld in TS102 006-1 M. Een breder scala
van downloadmogelijkheden wordt gedefinieerd in EN301 192 M, met richtlijnen voor het
gebruik in TR101 202 M.
In deze normen worden vier toepassingsgebieden (“application areas”) gespecifieerd, met
name Data Piping, Data Streaming, Multiprotocol Encapsulation en Data Carousel. Deze
toepassingen met hun protocols (en de normen waaronder die vallen) worden weergegeven in
Figuur 40.
Data Piping is de eenvoudigste specificatie, voor asynchrone, end-to-end-distributie door
DVB-netwerken. De data wordt zonder meer meegedragen in MPEG-2 TS-pakketten.
Data Streaming is iets complexer, omdat het streaming-gericht is, dus gericht op continuïteit
in de datastroom. Te dien einde wordt de data in MPEG-2 PES meegedragen. Er kan
gekozen worden voor asynchrone overdracht, synchrone overdracht (waarbij de zenderklok
geregenereerd kan worden bij de ontvanger) of gesynchroniseerde overdracht (waarbij de data
gesynchroniseerd wordt met andere gegevens zoals video of audio).
Multiprotocol Encapsulation zorgt voor overdracht van datagrams over DVB-netwerken via
DSM-CC (zie 1.7.7.2).
Data Carousels worden gebruikt waar periodieke overdracht van bepaalde datamodules nodig
is. Deze modules moeten van gekende grootte zijn; ze kunnen ten allen tijde geupdate
worden via, toegevoegd worden aan of verwijderd worden uit de carousel. Hiervoor worden
ook variaties op DSM-CC gedefinieerd in EN301 192 M.
De voorlaatste kolom stelt de netwerk-onafhankelijke interactieprotocols weer zoals die
besproken worden in 1.7.7.2. Deze worden ook wel Object Carousels genoemd.
De laatste kolom stelt “registered services” voor, wat speciale implementaties zijn die
geregistreerd kunnen worden bij het ETSI.
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Figuur 40

1.9.3

Digital Satellite News Gathering (DSNG)

Een belangrijke toepassing die toegevoegd wordt aan DVB is Digital Satellite News
Gathering (DSNG), waarbij transporteerbare satelliet-zendstations ingezet moeten kunnen
worden. Aan deze zendstations worden hoge eisen gesteld qua betrouwbaarheid, fysieke
grootte, en beperkte complexiteit. Omdat compatibiliteit tussen de verschillende toestellen
vereist is (bijvoorbeeld bij internationale uitzendingen), normaliseert het ETSI het
transmissiesysteem voor deze toepassing, onder andere door een vereenvoudigde set SI- en
PSI-tabellen toe te passen, zodat de complexiteit en de link-tijd beperkt worden. Ook de
verwerkingstijd dient beperkt gehouden te worden en een zekere flexibiliteit in de keuze
tussen kwaliteit en bit-rate is noodzakelijk. Optioneel moeten ook twee of meer
terugvoerkanalen voorzien kunnen worden.
Voor de modulatie kan gekozen worden uit QPSK en (optioneel) 8PSK en 16-QAM. QPSK
en 8PSK zijn toepasbaar bij bijna-verzadigde satellietversterkers waar met het single carrier
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per transponder-systeem gewerkt wordt. 16-QAM is dan weer beter bruikbaar voor lineaire
versterkers waar FDM wordt toegepast. 16-QAM is delicater en foutgevoeliger, maar biedt
een betere efficiëntie. De modulatie en frame-structuur voor het zendkanaal worden
gedefinieerd in EN301 210 M.
Voor de coördinatie-kanalen zijn verschillende configuraties mogelijk, afhankelijk van de
toepassing. Zo kunnen de verschillende terugvoerkanalen (bijvoorbeeld van de DSNGoperator, van de satelliet-operator en van de broadcaster) eerst gemultiplext worden en dan
over één kanaal teruggestuurd worden, of kan er voor elk terugvoerkanaal een rechtstreekse
link opgezet worden met de mobiele eenheid.
De data- en kanaalcodering, multiplexing en modulatie voor deze kanalen worden
gespecifieerd in EN301 222 M. Zowel stemcodering (aan 8kbps), datatransmissie (volgens
RS-422 en RS-232 aan 9,6kbps, 19,2kbps of 38,4kbps) als faxen (ook aan 8kbps) worden
genormaliseerd.
Richtlijnen voor DSNG zijn te vinden in TR101 221 M.

1.9.4

Multimedia Home Platform (MHP)

Multimedia Home Platform (MHP) is een uitbreiding van DVB. MHP komt voort uit het
UNITEL-project, dat streefde naar uniforme IRD’s voor multimedia-diensten.
De MHP-specificaties (te vinden in TS102 812 M) zijn te uitgebreid om binnen het bestek van
dit werk behandeld te kunnen worden.
Er worden verschillende profielen gedefinieerd, die eventueel nog aangevuld kunnen worden
met uitgebreider levels.
Het Enhanced Broadcasting-profiel combineert DVB met download-applicaties maar zonder
interactiekanaal. Interactive Broadcasting voegt dat interactiekanaal toe. Het Internet
Access-profiel voorziet volledige internet-diensten en links tussen internet- en broadcastdiensten.
MHP onderscheidt in zijn architectuur drie lagen: de resources (waaronder MPEGverwerking, I/O, CPU, geheugen, grafisch systeem,…), de systeemsoftware en de
toepassingen. De kern van het systeem is het DVB-J-platform met een Virtual Machine
geschikt voor de Java-programmeertaal van Sun Microsystems. Een aantal API’s (grafische
interfaces) wordt gedefinieerd, en de toepassingen kunnen via deze API’s gebruik maken van
de systeembronnen.
Een aantal typische voorbeelden van de mogelijkheden van MHP zijn Electronic Program
Guides (EPG), informatiediensten zoals “tickers” met nieuws of aandelenkoersen, super
teletext, interactieve spelletjes, scorekaarten en dergelijke (eventueel gelinkt of synchroon aan
TV-uitzendingen), e-commerce en soortgelijke toepassingen.

1.10

HUIDIGE VERSPREIDING VAN DVB

Doordat een grote groep voorname bedrijven betrokken wordt bij de ontwikkeling van DVB
vindt het systeem veel steun bij de fabrikanten van consumenten-elektronica, meettoestellen
en professioneel zendmateriaal. Fabrikanten als Thomson, Philips, Sony, Motorola en Alcatel
produceren IRD’s en andere toepassingen, terwijl gerenommeerde bedrijven als Acterna en
Tektronix meettoestellen maken. Op professioneel vlak mogen Rohde & Schwarz en
Telefunken Sendertechnik zeker niet onvermeld blijven.
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Figuur 41
De wereldkaart in Figuur 41 illustreert de verspreiding van DVB, waarbij het aantal
aangenomen standaarden vooral afhankelijk is van de overdracht van het huidige
televisiesysteem. De traditionele “dwarsliggers” (de USA en Japan) evalueren ook andere
standaarden.
In België evalueren Belgacom en de VRT samen onder de naam IO een interactief
televisiesysteem, momenteel bij honderd gezinnen rond de VRT-zendmast in Schoten. Er
wordt gebruik gemaakt van Fujitsu-Siemens ACTIVITY Media Centre (met ingebouwde
DVD-speler en hard-disk-recorder); voor de overdracht wordt DVB-T gebruikt, en het
terugvoerkanaal is gebaseerd op ADSL.
Ook in andere Europese landen bevinden de meeste digitale systemen zich nog in een testfase;
de Engelse BBC voert verschillende tests uit met allerhande systemen, en zendt ook al een
heel aantal kanalen digitaal uit, onder andere via satelliet.
Momenteel wordt DVB dus druk uitgetest of al geïmplementeerd, afhankelijk van het land en
de zenders (en hun budgetten).
De DVB-hardware wordt ondertussen ook gefabriceerd, zodat het slechts een kwestie van tijd
zal zijn vooraleer overal minstens een gedeelte van de programma’s digitaal te bekijken is.
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1.11

BESLUIT

DVB lijkt een zeer levensvatbare standaard omwille van zijn universaliteit, kwaliteit,
mogelijkheden en commercialiteit.
DVB kan immers over talloze netwerken overgebracht worden, zodat de standaard zowel
ingang kan vinden in kabellanden als daar waar satelliet meer gebruikelijk is. Ook overdracht
over computernetwerken en over aardse draadloze netwerken draagt bij tot de inzetbaarheid
van het systeem.
De kwaliteit van de beelden zou – volgens verschillende tests – bij SDTV gelijk zijn aan die
van de huidige systemen (PAL, SECAM, NTSC). Bij HDTV wordt een nog hogere kwaliteit
bereikt. Ook bij opname-weergave-apparatuur zal nagenoeg geen kwaliteitsverlies optreden
door de digitale overdracht.
De mogelijkheden van DVB op het gebied van doorsturen van extra informatie en
beeldverwerking zijn legio. De tijd zal uitwijzen hoeveel van de mogelijkheden werkelijk
gebruikt zullen worden. Deze extra mogelijkheden zijn een stimulans om de norm door te
voeren; een norm die geen opmerkelijke verbeteringen of uitbreidingen biedt heeft veel
minder kans op doorbreken.
DVB is ook een standaard die geen plotse overschakeling vereist: het volstaat een aparte
decoder aan te schaffen en die op de TV aan te sluiten; DVB en de huidige standaarden
kunnen eventueel ook nog naast elkaar gebruikt worden in een overgangsfase. Bepaalde
fabrikanten voorzien hun huidige toestellen al op de inbouw van een DVB-ontvanger. De
grootste kost voor het overschakelen zal dus niet bij de eindconsument liggen maar bij de
broadcasters. Deze bedrijven kunnen hun investering rechtvaardigen door de bijkomende
flexibiliteit en functionaliteit die het systeem biedt.
Het feit dat de norm door zoveel fabrikanten en zenders gebruikt zal worden is nog een
bijkomende aanmoediging, omdat er geen twijfel bestaat over de ondersteuning van het
systeem.
DVB laat ook voldoende vrijheid aan de fabrikanten van apparatuur om complexer of
eenvoudiger toestellen te fabriceren, met verschillen in beeldkwaliteit of functionaliteit. Er
kan dus steeds gestreefd worden naar gebruiksvriendelijker of uitgebreider toestellen, wat
wellicht ook een commercieel succes zal garanderen, door competitieve prijzen en hoge
kwaliteit. Eventuele uitbreidingen van de functies of veranderingen aan de norm kunnen
ondervangen worden door de mogelijkheid om nieuwe software in te laden in de
ontvangstapparatuur, wat een lange levensduur van de toestellen garandeert; ook dit kan
twijfelende consumenten over de schreef trekken.
MHP biedt tenslotte de uitbreiding die vooral ingang zal vinden bij prestigieuzere audiovisuele systemen.
DVB wordt wellicht het televisiesysteem van de toekomst, naast het Amerikaanse ATSC. Of
het een even lang leven beschoren zal zijn als PAL, SECAM of NTSC zal afhangen van de
toekomstige ontwikkelingen in de technologie. Vermoedelijk zal men echter de normen niet
in grote mate veranderen vooraleer een duidelijke verbetering in kwaliteit of functionaliteit
een grote ommezwaai rechtvaardigt.
De vervanging van de huidige televisiesystemen door digitale TV wordt gerechtvaardigd door
het grote verschil in kwaliteit en mogelijkheden. Hoewel het nog een tijd kan duren vooraleer
DVB algemene ingang vindt, zal deze nieuwe technologie onvermijdelijk opgang maken.
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4

BIJLAGEN

4.1

BIJLAGEN BIJ TECHNISCHE ANALYSE

4.1.1

Normgeving MPEG-2 (ISO/IEC)

Onderstaand worden, ter referentie, de nummers en namen van de MPEG-2-normen van het
ISO weergegeven.
•
•
•
•

•
•

•
•
•

ISO/IEC 13818-1:2000 Information technology -- Generic coding of moving pictures
and associated audio information -- Part 1: Systems
ISO/IEC 13818-2:2000 Information technology -- Generic coding of moving pictures
and associated audio information: -- Part 2: Video
ISO/IEC 13818-3:1998 Information technology -- Generic coding of moving pictures
and associated audio information -- Part 3: Audio
ISO/IEC 13818-4:1998 Information technology -- Generic coding of moving pictures
and associated audio information -- Part 4: Conformance testing
• ISO/IEC 13818-4:1998/Cor 2:1998
• ISO/IEC 13818-4:1998/Amd 1:1999 Advanced Audio Coding (AAC)
conformance testing
• ISO/IEC 13818-4:1998/Amd 2:2000 System target decoder model
• ISO/IEC 13818-4:1998/Amd 3:2000 Additional audio conformance bitstreams
ISO/IEC TR 13818-5:1997 Information technology -- Generic coding of moving
pictures and associated audio information -- Part 5: Software simulation
• ISO/IEC TR 13818-5:1997/Amd 1:1999 Advanced Audio Coding (AAC)
ISO/IEC 13818-6:1998 Information technology -- Generic coding of moving pictures
and associated audio information -- Part 6: Extensions for DSM-CC
• ISO/IEC 13818-6:1998/Cor 1:1999
• ISO/IEC 13818-6:1998/Amd 1:2000 Additions to support data broadcasting
• ISO/IEC 13818-6:1998/Amd 2:2000 Additions to support synchronized
download services, opportunistic data services and resource announcement in
broadcast and interactive services
ISO/IEC 13818-7:1997 Information technology -- Generic coding of moving pictures
and associated audio information -- Part 7: Advanced Audio Coding (AAC)
• ISO/IEC 13818-7:1997/Cor 1:1998
ISO/IEC 13818-9:1996 Information technology -- Generic coding of moving pictures
and associated audio information -- Part 9: Extension for real time interface for
systems decoders
ISO/IEC 13818-10:1999 Information technology -- Generic coding of moving pictures
and associated audio information -- Part 10: Conformance extensions for Digital
Storage Media Command and Control (DSM-CC)

Part 8 of MPEG-2 was originally planned to be coding of video when input samples are 10
bits. Work on this part was discontinued when it became apparent that there was insufficient
interest from industry for such a standard.
(bron: www.mpeg.org)
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4.1.2

Opmerkingen bij ETSI-normen

Normteksten hebben als bedoeling regels vast te leggen; zij hebben geen didactische opdracht.
Het vergt dan ook enige ervaring vooraleer men zich vlot van deze normen kan bedienen.
Deze bijlage tracht het begrijpen van de normen enigszins te vereenvoudigen. Onderstaande
opmerkingen gelden in het bijzonder voor de DVB-normen en zijn niet noodzakelijk voor alle
ETSI-normen geldig.
Het is in eerste instantie belangrijk te weten met welke norm men te doen heeft. Als men
twee normen met gelijke titels maar verschillende nummers tegenkomt is het raadzaam in de
Document History (op de laatste pagina) van de meest recente norm te kijken. Vaak staat daar
een vermelding “published as …” met het nummer van de minder recente norm. Men kan er
dan zeker van zijn dat de recentste norm de andere vervangt. Indien de titels gelijkaardig
maar niet geheel identiek zijn, kan het zijn dat één van beide publicaties een resolutie is
(herkenbaar aan de documentnummers ETR of TR), welke richtlijnen bevatten die niet
normatief zijn. Vaak wordt hierbij wel verwezen naar een bijhorende norm (ETS, TS, EN)
met een gelijkaardige titel.
De Scope van de documenten beschrijft steeds zeer kort het toepassingsgebied en de
doelstelling van die norm. Deze Scope is interessant om te weten te komen of de norm
relevant is voor wat men wil weten.
Bij sommige documenten wordt een inleiding voorzien. Deze kan twee doelen hebben:
achtergrondinformatie bieden voor hetgeen behandeld wordt, of een korte samenvatting geven
van hetgeen verder in de publicatie uitvoeriger besproken wordt.
Belangrijk is ook te weten dat men de hexadecimale notatie in deze normen aangeeft door het
getal te laten voorgaan door 0x. Als men dus het getal 0x1F tegenkomt, is dit hetzelfde als
1Fhex. Deze notatie wordt ook in andere takken van de wetenschap toegepast.
Een volgende en laatste opmerking betreft de notatie van de structuur van informatievelden.
Bij wijze van voorbeeld wordt in Tabel 18 een voorbeeld van een descriptorveld
weergegeven, zoals het in de normen beschreven wordt.
Syntax
elementary_id_descriptor(){
descriptor_tag
descriptor_length
id_type
if(id_type <= 3) {
elementary_stream_PID
}
else {
reserved_for_future_use
}
}

No. of Bits

Mnemonic

8
8
3

uimsbf
uimsbf
uimsbf

13

uimsbf

13

uimsbf

Tabel 18
Hierbij worden de “fysiek aanwezige” velden in de normen steeds in het vet aangeduid,
terwijl instructies (zoals if…then-constructies) niet in het vet staan. Bemerk dat de namen
van de velden met underscores aan elkaar gehangen worden om directe implementatie in
software mogelijk te maken; bovenstaande notatie is trouwens afgeleid van C-achtige talen.
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Bij elk veld wordt ook de lengte vermeld (indien mogelijk), en de Mnemonic geeft aan welk
soort inhoud het betreft. In concreto is een uimsbf een “unsigned integer, most significant bit
first” ofte een tekenloos geheel getal met de meest significante bit in de eerste (hoogste)
positie. Een andere mogelijkheid is de bslbf, wat een “bit string, left bit first” is. Dit spreekt
voor zich.
Elke norm wordt voorzien van een uitgebreide lijst afkortingen, waarnaar steeds
teruggegrepen kan worden bij twijfel. Ook de website van het ETSI is ook uitgebreide
informatie te vinden m.b.t. de normen.
Het in acht nemen van deze richtlijnen vergemakkelijkt het opzoekwerk in deze normen heel
wat. Bemerk evenwel dat de normen geen uitgebreide informatie bieden over aspecten die
buiten het bestek van de norm vallen (als daar zijn foutcoderingsalgoritmes, wiskundige
methodes,…). Hiervoor is het best gespecialiseerde werken te raadplegen.
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4.2

STRUCTUUR VAN DE CD-ROM

TECHNISCHE ANALYSE
æ Het gedeelte “Technische Analyse” van dit eindwerk
NORMEN
î DVB
æ Alle DVB-normen die opgenomen zijn in de bibliografie
î MPEG
æ Links naar de ISO-website, waar de normen tegen betaling kunnen
gedownload worden.
INFORMATIE
î Papers
Paper
î Fast Algorithms for the Discrete Cosine Transform
æ Paper van het IEEE over DCT-algoritmen
î Overview of Forward Error Correction
æ Algemene website over FEC (waaronder RS)
î A Tutorial on Reed-Solomon Coding for Fault-Tolerance in RAID-like
Systems –
æ Paper over RS
î An Introduction to Digital Modulation and OFDM Techniques
î The How and Why of COFDM
î Multicarrier Modulation and Coding for Multichannel Systems
æ Papers over OFDM
î AN-548 APPLICATION NOTE: Video Glossary
æ Overzicht van termen uit de videotechniek
î ADEC GLOSSARY OF TERMS - Applicable to Satellite,
Telecommunications and Computer Technology for Distance Education.
æ Overzicht van termen uit de telecom- en computertechniek.
Normen
î Normen
îETS 300 231
æ Programme Delivery Control system (PDC)-norm
–
îETS 300 706
æ Enhanced Teletext-norm
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î Datasheets
î AN1090 Application note - STA013 MPEG 2.5 Layer III Source Decoder
î SAA6750H Datasheet - Encoder for MPEG2 image recording (EMPIRE)
î SAA7214 - Transport MPEG2 source decoder
î SAA7111 - Video Input Processor (VIP)
î TDA10021HT - DVB-C channel receiver - Koninklijke Philips Electronics
N.V. 2001
RAPPORTEN
î Development of Digital Television in the European Union
î Mobile Reception of DVB-T
î DVB-T Field Trials Around The World
î Field Trial DVB-T in Northern Germany: Field Measurements
î Evaluation of a DVB-T Compliant Digital Terrestrial Television System
î Lab and Field Tests of Mobile Applications of DVB-T
î QAM Modulation Performance in the Presence of Channel Estimation Errors
LINKS
æ Links naar relevante sites
AFKORTINGEN
æ De lijst van afkortingen en symbolen, zoals ook opgenomen in dit werk.
SOFTWARE
æ Acrobat Reader (vanop de CD-ROM) en Marcomedia Flash Player (link)

