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SAMENVATTING

Het eerste deel van dit verslag bestaat uit een theoreti

sche beschouwing over een Delay and Multiply ontvanger als

phase diversity FSK-ontvanger voor optische signalen.

Er is een programma geschreven dat de optimale modulatie

index van een FSK-signaal bepaalt, gegeven een bepaalde

bitrate en lijnbreedte van de lasers.
In het tweede gedeelte van dit verslag is de optimale modu
latie-index bepaald bij een bitrate van 140 Mbit/s en voor

een totale lijnbreedte van beide lasers van 40 MHz. Dit

omdat er bij de vakgroep Telekommunicatie EC van de TUE

lasers met lijnbreedtes van 20 MHz aanwezig waren. De opti

male modulatie-index h blijkt op te treden bij h = 32. De

basisbandbreedte van de elektrische signalen aan de ingang

van de detektor is dan gelijk aan 2,38 GHz. Dit is niet

praktisch omdat deze bandbreedte veel te groot is in ver

houding tot de bitrate. Bij een totale lijnbreedte van 2

MHz is, bij een bitrate van 140 Mbit/s, de optimale modula

tie-index gelijk aan h = 1,5. Hierbij hoort een bandbreedte

van 154 MHz.

Voor dit laatste geval is een Delay and Multiply detektor

gerealiseerd. Deze bestaat uit twee splitters, twee vertra

gingslijnen, twee vermenigvuldigers, en een verschilver

sterker. Tevens zijn er pre- en post-detektie-filters

gerealiseerd. In het derde deel van dit verslag wordt de

realisatie van de bovengenoemde schakelingen besproken.

Omdat er bij de vakgroep EC geen lasers met lijnbreedtes

van 1 MHz in bezit waren, zijn er elektrische testsignalen

gemaakt om de detektor te kunnen testen. In de test

signalen zit geen faseruis en shotnoise, zodat geen verifi

katie van de berekende BER mogelijk was.

Er zijn diverse metingen uitgevoerd. Deze duiden op een

goede werking van de detektor.
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HOOFDSTUK 1 INLEIDING

Tegenwoordig staan coherente optische transmissie-systemen

sterk in de belangstelling. Coherente systemen blijken een

veelvoud aan voordelen te kunnen bieden ten opzichte van de

conventionele methode van intensiteits modulatie en direkte

detektie. Voorbeelden hiervan zijn een hogere gevoeligheid

en een betere selektiviteit.

Een van de modulatie-methoden die kan worden toegepast in

een coherent optisch transmissie-systeem is FSK (Frequency

Shift Keying). Een voordeel van FSK is dat de laser eenvou

dig gemoduleerd kan worden door direkte modulatie. De degra

datie van het transmissie-systeem, ten gevolge van een grote

laserlijnbreedte, kan worden gekompenseerd door een voldoen

de grote modulatie-index.

Als een FSK signaal met hoge modulatie-index door een hete

rodyne ontvanger moet kunnen worden ontvangen, dan zal de

ontvanger bij een voldoende hoge middenfrekwentie moeten

werken. Echter, het kunnen bewerken van signalen met een

zeer hoge frekwentie, maakt de ontvanger moeilijk te reali

sereno

Als phase diversity wordt toegepast is het mogelijk om FSK

signalen te demoduleren die naar het basisband-gebied zijn

getransformeerd (middenfrekwentie = 0 Hz).

Ten opzichte van de heterodyne ontvanger is nu nog maar de

helft van de bandbreedte nodig (zie figuur 1.1). Omdat er

bovendien wordt gewerkt in het basisband gebied, zullen er

lagere eisen aan de snelheid van de ontvanger-elektronika

worden gesteld.

Een Delay & Multiply ontvanger kan worden gebruikt als een
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phase diversity FSK-ontvanger.

Door twee elektrische basisband kwadratuur komponenten te

creeren uit het ontvangen FSK signaal, kan, door deze kompo

nenten te onderwerpen aan een combinatie van vertragingen,

vermenigvuldigingen en optellingen, het FSK-signaal gedemo

duleerd worden.

In het kader van een afstudeer-opdracht is uitgezocht welke

resultaten de Delay & MUltiply ontvanger geeft, als de zend

laser en de Local Oscillator laser beide een lijnbreedte van

20 MHz hebben. Dit bij een bitrate van 140 Mbit/s.

De opdracht was verder om een Delay & Multiply detektor te

realiseren voor het geval dat de Local Oscillator laser en

de zendlaser beide een lijnbreedte van 1 MHz hebben, en de

bitrate 140 Mbit/s bedraagt.

Figuur 1.1:
a) Voorbeeld van FSK spektrum

met middenfrekwentie *0 Hz.

b) Voorbeeld van FSK spektrum
met middenfrekwentie = 0 Hz.
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HOOFDSTUK 2

THEORETISCHE BESCHOUWING VAN DE DELAY & MULTIPLY ONTVANGER

In de figuren 2.1 en 2.2 zlJn respektievelijk de {2x2} en de

{3x3} Delay and MUltiply (D&M) ontvanger weergegeven.

Ze verschillen van elkaar in de manier waarop de elektrische

kwadratuurkomponenten worden gecreeerd uit het ontvangen

optische FSK signaal. Bij de {2x2} ontvanger wordt het opti

sche ingangssignaal in twee optische signalen gesplitst, die

na detektie door de fotodiodes, twee elektrische kwadratuur

komponenten vormen.

Bij de {3x3} ontvanger worden de elektrische kwadratuur kom

ponenten gevormd door de drie optische signalen uit de 120
0

hybride eerst door fotodiodes om te zetten naar elektrische

signalen. Daarna worden daaruit, door geschikt gekozen line

aire kombinaties, twee kwadratuur-komponenten gecreeerd.

De kwadratuur-komponenten worden door een laagdoorlaat fil

ter gestuurd om het ruisvermogen, in hoofdzaak bepaald door

shotnoise, te beperken.

De gefilterde kwadratuur komponenten worden geleid naar de

ingangen van de Delay & Multiply detektor. Deze bestaat, zo

als aangegeven in figuur 2.1 en 2.2, uit twee vertragers,

twee vermenigvuldigers (mixers) en een verschilversterker.

Het uitgangs-signaal van de verschilversterker wordt gefil

terd door een laagdoorlaat filter om thermische ruis en

eventuele hogere harmonischen, veroorzaakt door de vermenig

vuldigers, weg te filteren.

Na bemonstering van het signaal door de sampler wordt uit

eindelijk door de beslissingsdetektor de ontvangen bitreeks
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gegenereerd.

In de volgende paragrafen zal de D&M ontvanger uitvoeriger

worden besproken.

FSK

N

LD filter

foto diode

mixer

LD filter

Figuur 2.1:
{2X2} Delay and MUltiply ontvanger.

foto diode

FSK

IN

Local

Oscillator

LD filter

kwacratl.U'
omzett..

mixer

LD filter

beeliaaingl

detektor

Figuur 2.2:
{3X3} Delay and MUltiply ontvanger.

4



2.1 HET OPTISCHE GEDEELTE

Het optische gedeelte van de D&M ontvanger bestaat uit:

- de 'Local Oscillator' laser en

- de optische hybride.

Het signaal dat door de D&M ontvanger wordt ontvangen is een
optisch FSK gemoduleerd signaal, dat d.m.v een glasvezelka
bel, van de zend-laser naar de D&M ontvanger is getranspor
teerd.

2.1.1 Het ontvangen laser signaal.

De elektrische veldsterkte van het ontvangen, FSK gemodu
leerde optische signaal, kan worden geschreven als

E (t)
s
=~

s
j[(W + b (t)wA)t + ~ (t) + (3 ]e sku s • (2.1)

Waarin

E (t)
s

p
s

W
s

de elektrische veldsterkte van het ontvangen signaal

[Vim] ,

het vermogen van het ontvangen signaal [W],

de draaggolf hoek-frekwentie van het ontvangen sig

naal [rad/s],
de hoek-frekwentie verschuiving t.g.v FSK modulatie

[rad/s] ,

de fase-ruis van het ontvangen signaal [rad],

de begin fase.

+1 of -1 afhankelijk van de waarde van het ontvangen

bit op tijdstip t.
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Bij CPFSK (Continuous Phase FSK) is de fase op ieder tijd

stip t continuo Dit heeft als voordeel dat de relatief grote

spektrale zijlobben, die ontstaan bij diskontinue FSK door

het abrupt omschakelen van de ene naar de andere frekwentie,

worden vermeden. [ref.3].

De modulatie index h wordt gedefinieerd als

h = 2 ft:. I

Waarin

r .
b

(2.2)

ft:. de frekwentie verschuiving t.g.v FSK modulatie [Hz],

r
b

de bitrate [bits/seconde].

2.1. 2 De Local Oscillator laser.

De elektrische veldsterkte van het LO signaal kan worden ge

schreven als

E (t)
1
=~

1
j [w t + " (t)]ell • (2.3)

Waarin

de elektrische veldsterkte van het LO-signaal. [Vim]

het optische vermogen van het Lo-signaal [W],

de hoek-frekwentie van het LO-signaal [rad/s],

de faseruis van het LO-signaal [rad].

Van de D&M ontvanger wordt geeist dat de frekwenties van de
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LO en het ontvangen signaal gesynchroniseerd zijn. Oat wil

zeggen: w = w .
s 1

2.1. 3 Coherente Detektie

Als een FSK gemoduleerd optisch signaal door middel van een

coupler wordt gemengd met het optische signaal van een local

oscillator (La), dan ontstaat aan de uitgang hiervan een op

tisch signaal met het vermogen

=

(2.4)

In (2.4) is de derde term de informatie-komponent. Oeze kom

ponent bevat namelijk de term bk(t)w~ ,die informatie over

de waarde van het ontvangen bit op tijdstip t bevat. Opge

merkt dient te worden dat de amplitude van de derde term af

hangt van het vermogen van de LO. Oit is een van de voorde

len van coherente detektie. [ref.2].

2.1. 4 optische hybrides

Met optische hybrides is het mogelijk om optische signalen

op zoln manier mengen dat aan de uitgangen ervan optische

signalen onstaan waarvan de vermogens ten opzichte van el

kaar een bepaald faseverschil hebben.

Een 90° hybride levert twee optische signalen die na detek-
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tie door fotodiodes worden omgezet in twee elektrische kwa

dratuur komponenten. Deze kwadratuur komponenten kunnen di

rekt naar de ingang van de D&M detektor worden gevoerd (zie

figuur 2.1).

De 90° hybride is geen standaard {2X2} coupler. De optische

signalen uit de {2X2} coupler moeten een optische bewerking

ondergaan om kwadratuur-komponenten te vormen. Dit maakt de

90° hybride een onpraktische komponent. [ref.2].

Een andere methode om de elektrische kwadratuur komponenten

te genereren is door het optische FSK signaal te splitsen in

drie optische signalen waarvan de vermogens 1200 ten opzich

te van elkaar in fase verschoven zijn. Dit kan met behulp

van een {3X3} hybride. De drie optische signalen worden ge

detekteerd door de fotodiodes, waarna ze door lineaire com

binaties in twee kwadratuur komponenten worden omgezet (zie

figuur 2.2).

In dit verslag zal verder aIleen de {3X3} D&M ontvanger wor

den besproken.

2.2 HET PRE-DETEKTIE GEDEELTE.

Het pre-detektie gedeelte bestaat uit:

- de kwadratuur-omzetter,

- het shot-noise filter.

De uitgangssignalen van de fotodiodes vormen de ingangssig

nalen voor het pre-detektie gedeelte.
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2.2.1 de uitgang van de fotodiodes

De drie optische 1200 komponenten worden door de fotodiodes

omgezet in drie elektrische stromen.

Wanneer w = w zullen de fotodiodes de stromen
s 1

io(t) = +R01 COS[(bk(t)W~)t+t}(t)+(3J+no(t), (2.5)

i l (t) = +R01 COS[(bk(t)W~)t+t}(t)+(2/3)Tl+(3J+nl (t), (2.6)

i 2(t) = +R01 COS[(bk(t)W~)t+t}(t)+(4/3)Tl+(3J+n2(t), (2.7)

genereren.

Waarin

R

t}(t)

(3

2.2.2

de responsiviteit van de fotodiode. [A/W]

de fase ruis t.g.v zowel het LO als het ontvangen op

tische signaal. [rad]

tijdonafhankelijke fase t.g.v faseverschil in ontvan

gen en LO signaal. [rad]

shot noise in tak i. [A] (i = 0,1,2).

de kwadratuur ornzetter

uit (2.5) tim (2.7) worden twee kwadratuur komponenten ret)

en Q(t) gemaakt [ref.1] volgens
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(2.8)

1Q(t) = ---
~

(2.9)

In figuur 2.3 is het vektordiagram getekend van (2.8) en
(2.9).

Q

I

Figuur 2.3:
Vektor-diagram van (2.8) en (2.9).

We vinden:

~ [ ] 2n (t) -n (t) -n (t)
I(t) = -i-RV PaP! cos bk(t)W~t+~(t)+~ + 0 31

2,

(2.10)

(2.11)

Na laagdoorlaat-filtering hebben de signalen I(t) en Q(t)
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beide dezelfde signaal ruis verhouding, zoals zal blijken in

paragraaf 2.2.3.

2.2.3 Het shot-noise filter

De optische signalen uit de hybride worden door fotodetekto

ren omgezet in elektrische signalen. onvermijdelijk hierbij

is dat de fotodiodes shotnoise aan het signaal toevoegen. In

praktische gevallen overheerst deze ruis aIle andere ruis

bronnen. De shot-noise in een tak wordt gemodelleerd als een

onafhankelijke witte Gaussische ruisbron met verwachting= o.

Als P »P dan wordt, bij de {3X3} ontvanger, de spektrale
1 s

vermogensdichtheid van de shot-noise n (t) in tak i [ref.1]
1

gegeven door

N =
1

i = 1,2,3 (2.12)

Na kombinatie van de signalen uit de drie takken door de

kwadratuur omzetter, zullen de vermogens-dichtheden in de

takken I en Q resp.

N = N = N = 2/3 N
I Q 1

zijn.

(2.13 )

Het ruisvermogen in een tak,veroorzaakt door shotnoise,

wordt gegeven door N·B. Hierbij stelt B/2 de bandbreedte

voor van het laagdoorlaat-filter. Om het ruisvermogen tot

11



een minimum te beperken wordt de bandbreedte van het laag

doorlaat-filter niet groter gemaakt dan nodig is om het sig

naalvermogen voor 95% door te laten. Deze bandbreedte wordt

de 95% bandbreedte genoemd.

In bijlage 1 is een procedure in pascal opgenomen die de 95%

bandbreedte berekend, gegeven de bitrate en de laserlijn

breedtes [ref.1].

In de figuren 2.4a en 2.4b Z1]n m.b.v. het programma MATLAB ,

enkele vermogens-spektra geplot, voor verschillende modula
tie-indices en zonder faseruis.
De hoofdlob van het vermogensspektrum is aIleen symmetrische

bij h = 0.5 + n, met n = [0,1,2, ..• ]. [ref. 3] •

"0
7

.,-i
Q)

..c:: 6
+l
..c::
0

.,-i 5
"0
l1.l h: u.c
Q) 4
t1l !0 I ".h:J.'3a J!-,..
Q)

>
._ h "; I, 'f

M
Q)",..

0
0 0.2 0.4 0.8 0.8 1.2 1.4 1.8 1.8

.,
i
I

2

bitrate

Figuur 2.4a:
Vermogens-spektra voor verschillende modulatie
indices, als funktie van de bitrate, zonder faseruis.
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3.------r----.-------r--,.----r----.-------,.--,..--.......----,

2.5

2

1.5

0.2 0.4 0.6 0.8

bitrate

1.2 1.4 1.6 1.8

i
i

..,j

1

I

I

2

Figuur 2.4b:
vermogens-spektra voor verschillende modulatie
indices, als funktie van de bitrate, zonder faseruis.

Nadat de signalen in iedere tak gefilterd z1Jn door de laag

doorlaatfilters, is de shot noise bandbeperkt en kunnen we

van een signaalruisverhouding (SNR) spreken.
Deze wordt gedefinieerd als de verhouding tussen het sig

naalvermogen en het ruisvermogen aan de uitgang van de laag

doorlaat filters.

Uitgaande van (2.10) tim (2.13) blijkt de SNR in beide tak

ken gelijk te zijn aan

SNR =
R P

B

q B

13
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2.3 DE DELAY AND MULTIPLY DETEKTOR

In figuur 2.5 is te zien dat de detektor bestaat uit twee

splitters, twee vermenigvuldigers en twee vertragings

lijnen.

SPLITTER mixer

I
I

I +

L
Q

Q.

SPLITTER mixer

Figuur 2.5: De Delay and Multiply Detektor.

De kwadratuur komponenten (2.10) en (2.11), die de ingangs

signalen vormen voor de detektor, kunnen worden geschreven

als

(2. 15)

(2.16)
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Waarin A = / 4 SNR

3
(2.17)

SNT staat voor Shot Noise Termen. De shotnoise termen in

(2.16) en (2.17) zijn niet aan elkaar geIijk, de vermogens

ervan weI.

De over een tijdspan ~ vertraagde kwadratuur-komponenten

worden gegeven door:

(2.18)

Q' (t) = -A sin[bk(t-~)W~t -bk(t-~)W~~ + ~(t-~) + ~ ] + SNT.

(2.19)

Aan de uitgang van de detektor ontstaat volgens figuur 2.5

het signaal wet)

wet) = I(t)Q'(t) - Q(t)I'(t) =

Waarin ~ = ~(t) - ~(t-~).

15
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2.4 HET POST-DETEKTIE GEDEELTE

Het post-detektie gedeelte bestaat uit

- een laagdoorlaat filter,

- een sampler,

- een beslissings-detektor.

2.4.1 het laagdoorlaat-filter

Het laagdoorlaat-filter dient ervoor om de thermische ruis

en de SNT in bandbreedte te beperken. Tevens dient het fil

ter er voor om hogere harmonischen die door de vermenigvul

digers (in de praktijk) kunnen worden gegenereerd weg te

filteren.

2.4.2 De sampler

Om de bitreeks b (t) door bemonstering terug te kunnen win
k

nen moet er op de bemonsterings-tijdstippen gelden dat b (t)
k

= b (t-~). Op die tijdstippen geldt namelijk voor (2.20).
k

(2.22)

De voorwaarde b (t) = b (t-~) heeft als konsekwentie dat de
k k

vertraging ~ kleiner moet zijn dan de periodetijd van een

bit.

16



L < 1
r

b

(2.23)

2.4.3 De beslissingsdetektor

De beslissings-detektor moet op de bemonsteringstijdstippen

de beslissing nemen of (2.22) boven of onder een bepaalde

drempel ligt, door het genereren van een '0' of een '1'. Een

juiste beslissing op tijdstip t resulteert in de waarde vano
bk(t

O
). Een bit-fout ontstaat als de beslissingsdetektor een

'1' genereert, terwijl b (t) = -1 of andersom.
k

Vanwege de symmetrie van (2.22) rond de waarde nul,moet de

drempel van de beslissings-detektor op nul worden gelegd.

uit (2.22) blijkt dat de

tijdstippen het grootste

b = +1 als geldt
k

waarde van wet) op de bemonsterings

onderscheid maakt tussen b = -1 en
k

(2.24)

We krijgen dan met (2.22)

(2.25)

Voorwaarde (2.23) en (2.24) maken met (2.2) de voorwaarde

dat de modulatie-index h > 0.5 moet zijn.

2.4.4 ruisbeschouwing

Er zijn nu drie faktoren in (2.25) die de bitfouten-kans be

palen: de signaal amplitude, de faseruis ~(t) en de shot

17



noise termen SNT.

Voor de ruis ten gevolge van shotnoise geldt, dat deze na

het doorlopen van de detektor, niet meer Gaussisch verdeeld

is. De verwachting is nog wel gelijk aan nul.

Voor de faseruis ~ in uitdrukking (2.25) geldt eveneens dat

de verwachting gelijk is aan nul. De kansdichtheids-funktie

wordt gegeven door

(2.26)

(2.27)

met 01 de totale FWHM (full width half maximum)

lijnbreedte van de laser.

2.4.5 bitfouten kans

Om inzicht te krijgen in de foutenkans beschouwen we de fi

guren 2.6a en 2.6b.

De figuren stellen vektordiagrammen voor van de uitdrukking

in (2.25) op tijdstip t. De projektie van de fasor op de y

as geeft de waarde van wet) •

De projektie van de x-as op de y-as stelt de drempelspanning

voor. Deze is gelijk aan nul. Boven de drempel genereert de

beslissingsdetektor een '1' en onder de drempel een '0' •

In figuur 2.6a is de situatie geschetst zonder faseruis, dat

wil zeggen : ~(t ) = O. De signaal term aan de uitgang vano
de beslissingsdetektor neemt nu de waarden ± A2 aan. De ruis

18



aan de ingang van de beslissingsdetektor wordt bepaald door

de SNT.

Figuur 2.6a:
Representatie van (2.25) op tijd
stip t, zonder faseruis.

-~
i

Figuur 2.6b:
Representatie van (2.25) op tijd
stip t, met faseruis~

Als u2 uit (2.26) klein is, dan neemt ~(t) een groot gedeel
te van de tijd een waarde aan die dicht in de buurt van nul
ligt.

Als u2 echter groot is, dan zal de waarde van ~(t) een groot
gedeelte van de tijd een waarde aannemen die ver van nul af

ligt. Deze situatie is geschetst in figuur 2.6b. De kans op
een foute detektie is nu groter geworden bij gelijk blijven

de SNT. De signaal komponent van wet) wordt namelijk klei
nero

Boven een bepaalde waarde van u2 heeft het verhogen van de
SNR nauwelijks een positief effekt op de bit-fouten kans.

Dit effekt wordt aangeduidt met 'phase noise floor'.

19



Volgens (2.27) kan een grote faseruis, t.g.v een grote la

serlijnbreedte, worden gekompenseerd door een kleine ~ •

Willen we aan voorwaarde (2.24) voldoen, dan betekent een

kleinere ~ echter een grotere waarde van w~ en dus een gro
ter aandeel in de shotnoise.

Het positieve effekt dat een lage ~ heeft op de foutenkans,

gaat gepaard met het negatieve effekt van een hoge w~, en
andersom.

Er moeten dus optimale waarden te vinden zijn voor w~ en ~ .

20



HOOFDSTUK 3 BIT ERROR RATE BEREKENINGEN

In [ref.l] is de bit-foutenkans bepaald voor het geval dat

de beslissings-detektor het signaal uit (2.25) aangeboden

krijgt.

Deze BER wordt gegeven door

BER(a)

Waarin

(3.1)

exp [-
::l+ A2

]Px(X) = X X 1
0

( A· X)
2 X

~ exp [-
~2+ A2

] I o ( A(p~ (~) = S ~)
2

Om de 'worst case' BER te krijgen, moet (3.1) gemaximali

seerd worden over a.

In appendix 1 is een Pascal programma opgenomen, waarmee de

'worst case' BER numeriek berekend kan worden, gebruik ma

kende van formule (3.1).

Aan het programma is de naam weBER. pas gegeven.
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3.1 BER-SNR KARAKTERISTIEKEN

Met het programma weBER. pas uit Appendix 1, zlJn voor ver

schillende waarden van u~ BER-SNR karakteristieken berekend.

Opgemerkt kan worden dat met (2.2) en (2.24) voor de para

meter u 2 geldt:

2
U = 2rrcS 11: = (3.2)

De resultaten zijn weergegeven in de figuren 3.1a tim 3.1c.

Het 'noise floor' effekt, dat reeds werd opgemerkt in

paragraaf 2.4, is duidelijk te zien. Hoe kleiner de

variantie, hoe gevoeliger de BER is voor een verhoging van

de SNR. Bij een variantie u 2 = 0, behoort de relatie [ref.l]

BER - exp(-SNR).

22
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3.2 'BIT ERROR RATE' MET 20 MHz - LASERS

Omdat er bij de vakgroep EC enkele DFB lasers aanwezig zijn

met lijnbreedtes van 20 MHz, is het van belang om te bepalen

welke BER er met deze lasers gehaald kan worden, uitgaande

van een bitrate van 140 Mbit/s.

Berekend is de BER voor verschillende modulatie-indices, bij

een konstant vermogen van het ontvangen optische signaal. De
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SNR neemt af met een toenemende modulatie index, omdat de

bandbreedte van de gefilterde shotnoise groter wordt.

In figuur 3.2a is de BER uitgezet tegen de modulatie-index.
. -8

D1t voor een ontvangen vermogen van: P = 2,24'10 I R [W].
s

Waarin R de responsiviteit van de fotodiode. Dit vermogen

leidt volgens (2.14) tot een signaal ruis verhouding van:

SNR = 500/(BT/2). In figuur (3.2b) zijn de 95% bandbreedte

BT/2 en de fase ruis variantie ~2 in een figuur uitgezet te

gen de modulatie index. Hieruit zien we dat de 95% band

breedte stijgt bij toenemende h, waardoor het shotnoise ver

mogen stijgt.

Verder zien we dat de faseruis variantie ~, uit (2.25),

daalt bij toenemende modulatie-index, waardoor de faseruis

in (2.25) afneemt.

uit figuur (3.2a) blijkt dat de optimale modulatie-index op

treedt bij h = 32. Voor die h is de 'worst case' BER mini

maal.

Bij deze modulatie-index hoort echter een 95% bandbreedte

van BT/2 ~ 17. Dit betekent dat bij een bitrate van 140

Mbit/s, de basisbandbreedte 2,38 GHz wordt .

.De vraag ontstaat of er misschien bij een lagere modulatie

index, toch nog een redelijke BER ( <10-9
) kan worden be

reikt, door de SNR te verhogen.

De BER-SNR relatie is al eerder bepaald en weergegeven in de

figuren 3.1a tim 3.1c.

Met (3.2) kan de variantie bepaald worden, gegeven de lijn

breedte, de bitrate en de modulatie-index.

Voor een gekombineerde lijnbreedte van 40 MHz en een bitrate

van 140 Mbit/s vinden we in Tabel 3.1 voor enkele modulatie

indices, de bijbehorende varianties. Deze varianties zijn

terug te vinden in de figuren 3.1a tim 3.1c.
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modulatie-index

1,5
3,5
5,5
7,5
9,5
11,5
13,5
15,5
17,5
30,5
40,5
50,5

variantie

60%
26%
16%
12%
9,4%
7,8%
6,6%
5,8%
5,1%
2,9%
2,2%
1,8%

Tabel 3.1:
Modulatie-indices met bijbehorende varianties voor een bit
rate van 140 Mbit/s en een gekombineerde lijnbreedte van
40 MHz.

uit de berekeningen van paragraaf 3.1 blijkt dat geldt voor

SNR = 40 :

BER 10-3 2 20%,= ~ (j =
BER 10-6 2 7,8%,= ~ (j =
BER 10-9 2 4%.= ~ (j =

Om een BER van 10-9 te krijgen moet de modulatie-index vol

gens (3.2) gelijk zijn aan h = 22,4. oit komt volgens fig.

3.2.b overeen met BT/2 = 12,3 en dus met een basisbandbreed

te van 1,7 GHz.

Gekonkludeerd kan worden dat met 20 MHz lijnbreedte -lasers,

bij een bitrate van 140 Mbit/s, het gebruik van de O&M

ontvanger niet zinvol is.
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3.3 'BIT ERROR RATE' MET 1 MHz - LASERS

In deze paragraaf wordt er bekeken wat de prestaties van de

D&M ontvanger zijn, als er lasers met een lijnbreedte van 1

MHz worden gebruikt.

In figuur 3.3a is de BER uitgezet tegen de modulatie-index,

voor P = 8,96'10-10/R [W]. Dit vermogen leidt tot een sig-
s

naal ruis verhouding van: SNR = 20/(BT/2).

In figuur 3.3b zijn de 95% bandbreedte BT/2 en de fase-ruis

variantie ~, in een figuur weergegeven.

In figuur 3.4 is de BER uitgezet tegen de SNR.

De slingeringen in BT/2 (figuur 3.3b) zijn te wijten aan het

asymmetrisch worden van het vermogensspektrum bij h ~ 0,5+n,

met n = 0,1, .. [ref 3]. Dit is in de figuren 2.4a en 2.4b

geillustreerd.

uit figuur 3.3a blijkt dat de optimale modulatie-index bij

h = 1.7 ligt. Hierbij hoort een bandbreedte van BT/2 = 1,1.

In [ref.1] werd voor de optimale modulatie-index h = 1,5 ge

vonden. De oorzaak van dit verschil ligt waarschijnlijk in

het vlakke minimum van de curve in fig. 3.3a.

Uit figuur 3.4 blijkt dat in het gebied rond SNR = 20, de

BER sterk varieert bij een kleine verandering van de SNR.

Dit is de reden waarom de BER-h karakteristiek in figuur

3.3a een grillig karakter heeft.

Gekonkludeerd kan worden dat met lasers met 1 MHz lijnbreed

te, de D&M ontvanger smalbandige FSK signalen voldoende goed

kan demoduleren bij 140 Mbit/s.
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HOOFDSTUK 4 DE REALISATIE VAN DE D&H ONTVANGER

De specifikaties van de D&M ontvanger die gerea1iseerd is,

zijn

bitrate = 140 Mbit/s,

1ijnbreedte LO laser = 1 MHz,

1ijnbreedte zend-1aser = 1 MHz,

modu1atie-index = 1.5.

uit de bovenstaande gegevens voIgt met paragraaf 3.3

BT/2 = 1.1,

B/2 = 154 MHz,

f~ = 105 MHz,
-9

~ = 2.38 10 s.

In de volgende paragrafen zal de rea1isatie van de detektor,

het pre-detektie filter en het post-detektie filter bespro

ken worden.

4.1 DE DETEKTOR

In figuur 4.1 Z1]n in blokvorm de deelschakelingen weergege

ven waaruit de detektor bestaat. Dit zijn: twee splitters,

twee vertragingen, twee vermenigvu1digers en een verschil

versterker. In de volgende sub-paragrafen zal de realisatie

van deze schakelingen worden besproken.
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4.1.1

Figuur 4.1:
De Delay and Multiply Detektor.

DE SPLITTERS

De detektor ingangssignalen I en Q moeten elk gesplitst wor

den in twee signalen die qua vorm identiek zijn aan resp. I

en Q.

Een schakeling met die eigenschap wordt een splitter ge

noemd. Deze splitters kunnen worden gerealiseerd met emit

ter-volgers. De uitgangen zijn dan goed van elkaar

geisoleerd.

Aan de splitters worden de volgende eisen gesteld:

- In- en uitgangs-impedantie = 50 Ohm. Dit om geen reflek

ties te krijgen aan de in- en uitgangen van de splitters. De

in- en uitgangen worden namelijk gekoppeld aan 50 Ohm syste

men.

In het frekwentiegebied van 0-154 MHz (bandbreedte van kwa-
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vlakke amplitude respensie,

- rechte fasekarakteristiek,
- gelijke everdrachts-funktie veer iedere uitgang.

In figuur 4.2 is de schakeling van de gerealiseerde splitter

afgebeeld.

if,
+12 V

(22rF rh
ee-c 50 a-

1_ 22rF 47 OUTPUT 1
ea2I

6li!I Ohlt C:Qe( -12 V

DFlJT
+12 V

(22rF rh
ee-c 50 a-

100 22rF 47 OUTPUT 2
82ClI

-12 V

if,

Figuur 4.2:
De gerealiseerde splitter.
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Via de berekeningen in Appendix A3.1 vinden we de volgende

eigenschappen voor deze splitter.

ingangs-impedantie = 50 Ohm,

uitgangs-impedantie = 50 Ohm,

versterking = 0.98.

Om de amplitude / frekwentie karakteristiek te bepalen wordt

er met behulp van een 'tracking generator' en een 'spectrum

analyser', een spektrum analyse gedaan in het frekwentie ge

bied van 0 tot 500 MHz.

Het resultaat is weergegeven in figuur 4.3.

Het blijkt dat de amplitude karakteristiek van de splitter

uitgang binnen 1 dB konstant is in het frekwentiegebied van

0-500 MHz.

De twee splitter-uitgangen hebben in dit frekwentiegebied

binnen 0.1 dB dezelfde amplitude responsie.

Om iets over de fasekarakteristiek te kunnen zeggen, wordt

er een blokgolf-signaal van 140 Mbit/s aan de ingang van de

splitters aangesloten.

Als de fasekarakteristiek niet recht is zal het blokgolf

signaal vervormd aan de uitgang van de splitter verschijnen.

In figuur 4.4 is een plot gemaakt van de uitkomsten van dit

experiment. Naar aanleiding van dit figuur kan worden aange

nomen dat dat de splitters geen noemenswaardige vervorming

zullen introduceren vanwege een niet lineaire fasekarakte

ristiek.
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4.1.2 DE VERTRAGINGEN

vertragingen kunnen worden gerealiseerd door het signaal

door een coaxiale kabel te leiden. Hoe langer de coaxiale

kabel, hoe groter de vertraging zal zijn.

Als ~ de vertraging is, dan wordt de lengte van de coaxiale

kabel gegeven door [ref 4]

1 =

Waarin

II-LCCo 0 r

(4.1) .

de permeabiliteit van vacuum I-L = 4rro10-7 Him,o
d . tt . . tOt -12 Ie perm1 1V1 e1 van vacuum Co = 8.854,10 F m,

de relatieve permittiviteit C van het dielektricum van de
r

kabel. C = 2.1 (voor de gebruikte RG58 kabel).
r

De lengte van de kabel voor een vertraging van

~ = 2.38°10-9 sec. (zie specifikaties aan het begin van dit

hoofdstuk) wordt met (4.1)

1 = 49 cm.

De eisen die worden gesteld aan de coaxiale kabels met een
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lengte van 49 cm in het frekwentie-gebied 0.01 - 154 MHz,
zijn:

- vlakke frekwentie / amplitude-karakteristiek,

- rechte frekwentie / fase-karakteristiek,

- gelijke overdrachtsfunkties voor coax-kabels met dezelfde

lengte.

Voor een lengte van 49 cm. wordt aan bovenstaande voorwaar

den voldaan.

4.1.3 DE VERHENIGVULDIGERS

Voor de vermenigvuldigers Z1Jn Avantek 'Active Double

Balanced Mixers' IAM-81018 gebruikt.

In Appendix 4 is de datasheet hiervan opgenomen.

In figuur 4.5 is aangegeven hoe de vermenigvuldiger is aan

gesloten.

+12 V V,[SVO
6 & V

:rA1

811118

5 t---tr--- :IN 1
L....---,,....-----' 33 r#'

Figuur 4.5:
Aansluitschema van vermenigvuldiger.
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4.1.4 DE VERSCHIL-VERSTERKER

De gerealiseerde verschil-versterker is afgebeeld in figuur

4.6. De schakeling bestaat uit een verschilversterker-trap,

een emitter-volger en een common emitter-versterker.

De common-emitter-versterker versterkt het verschil-signaal

uit de verschil-trap. De emitter-volger dient als impedan

tie-aanpassing van de verschil-trap en de versterker (zie

appendix A3.2).

De dimensionering van de schakeling wordt in appendix A3.2

behandeld.

Enkele eigenschappen van de schakeling uit figuur 4.6 zijn

(zie Appendix A3.2) :

31 R
Lversterking = Vout / (Vin1 - Vin2 ) = 0,19·

390 + R
L

ingangs-impedantie = 50 Ohm,

uitgangs-impedantie = 390 Ohm,

Met R de belastingsweerstand.
L

(4.2)

De versterking hangt volgens (4.2) van de belastings

weerstand R
L

af, en dus van de ingangs-impedantie van het

post-detektor filter.

Omdat de ingangs-impedantie van het post-detektie filter 2,2

KO is, zal de versterking gelijk zijn aan A = 5,0.
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Bij een belastings-weerstand van 50 Ohm wordt de versterking

A = 0,67.

Bij deze belasting van 50 ohm (oscilloscoop) is de nauwkeu

righeid van de verschil-versterker getest.

De resultaten waren als voIgt:

meting 1

Vin1 = blokgolf van 140 Mbit/s, top-top spanning =Vt ,t=58mv.

Vin2 = 0 v,

Vout = blokgolf in tegenfase met Vin1 ' Vt,t= 37 mV,

meting 2

Vin1 = o V,

Vin2 = blokgolf van 140 Mbit/s, top-top spanning = 58mV.

Vout = blokgolf in fase met Vin1' Vt,t= 37 mV,

meting 3

= blokgolf van 140 Mbit/s, top-top spanning = 58mV.

= blokgolf van 140 Mbit/s, top-top spanning = 58mV.

periodiek signaal met top-top spanning = 2,2mV

V
tn1

V
tn2

V =out

In het ideale geval zou Vout uit meting 3 gelijk aan nul

Volt moeten zijn. Bij de meting vinden we echter een perio

diek signaal (geen blokgolf) met Vt t = 2,2 mV. Dit is waar-,
schijnlijk te wijten aan de asymmetrie in de verschil-

versterker, door toleranties in de waarden van de gebruikte

komponenten, overspraak, slechte afscherming en paracitaire

capaciteiten.
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4.1.5 HET DETEKTOR TEST-SIGNAAL

Om te kunnen kontroleren of de detektor naar behoren werkt,

worden de ingangs-signalen van de detektor gesimuleerd door

twee test-kwadratuur komponenten.

Zoals aangegeven in paragraaf 2.3, worden de signalen aan de
ingang van de detektor (zonder faseruis en shot-noise) gege
ven door

(4.3)

(4.4)

bk(t) = +1 of -1 met een bitrate van 140 Mbit/s
w~ = 2rr'105'106 rad/sec.

Het testsignaal l(t) bestaat dus uit een cosinusvormig sig
naal met hoekfrekwentie w~, terwijl het signaal Q(t) een met

bk(t) in amplitude gemoduleerde sinus met hoekfrekwentie w~

is. De sinus kan uit de cosinus worden verkregen door de co
sinus rr/2 radialen te vertragen. Dit kan op de manier van
paragraaf 4.1.2.

Het vermenigvuldigen van de reeks bk(t) met een sinus kan
worden gedaan met de eerder besproken Avantek lAM-81018
mixer uit paragraaf 4.1.3.

Met behulp van een digitale sampling-scoop zijn plots ge
maakt van de testsignalen, voor het geval dat b achtereen

k
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volgens de waarde +1 en -1 heeft. De resultaten zijn weer

gegeven in figuur 4.7.

uit de figuur blijkt dat de test-signalen voldoen aan (4.3)

en (4.4).

De niet (met de hand) doorgetrokken lijnen in het Q signaal

van figuur 4.7 zijn omschakelgebieden. Deze zijn te wijten

aan de eindige snelheid van de vermenigvuldiger, en de ein

dige flankstijlheid van de blokgolf aan de ingang van de

test-schakeling.

-27.360 n. Me1n: ~.oo n./d1v
-27.360 n. ~.OO n./d1v

CENTER -2.360 n.
-2.360 n. REALTIME

SINGLE
22.6<10
22.6<10

-
'.
......'"

/-...

.'
..

..........

\ ....
" .

-.
I•••••••

.-......./

..,
.'

:1·······

/ .

./\ f If '-:/\ /\ / ......J ~

Sen~1~1v1·.v

Ch.nn.l 1 20.0 .V/d1v
Chennel 2 40.0 .V/d1v

Figuur 4.7:
boven: Gemeten I test-signaal~

onder: Gemeten Q test-signaal.
N.B: Er is geen faseverschil tussen de kanalen
t.g.v verschillende looptijden door de meetkabe

4.1.6 HET TESTEN VAN DE DETEKTOR

De test-signalen uit paragraaf 4.1.6 worden aangesloten op

de ingangen van de detektor (figuur 4.8).
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Figuur 4.8
Aansluiting van de test-signalen op de detektor.

Allereerst wordt de blokgolf generator zo ingesteld dat +1

en -1 elkaar afwisselen. Aan de uitgangen van de vermenig

vUldigers verschijnen nu de signalen uit figuur 4.9.

Aan de uitgang van de D&M detektor verschijnt het signaal

van 4.10a.

De blokgolf generator wordt nu ingesteld op een pseudo

random reeks met een lengte van 21~ en een bitrate van 140

Mbit/s.

Met een digitale sampling-scoop is een plot gemaakt van het

signaal aan de uitgang van de detektor. Deze is afgebeeld in
figuur 4.10b.

Het feit dat er geen ideale blokgolf aan de uitgang van de

detektor verschijnt is er ondermeer aan te wijten dat de
uitgang van de detektor aIleen geldig is op de tijdstippen

die voldoen aan b (t) = b (t-~). (zie paragraaf 2.3).
k k

Ook speelt het niet perfekt zijn van de blokgolf en het

test-signaal een role
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REALTIME
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Figuur 4.9
Uitgangen van de vermenigvuldigers
N.B: Er is geen faseverschil tussen de kanalen
t.g.v verschillende looptijden door de meetkabels.

52.000 n. Me1n: 10.0 n./dlv
52.000 n. 10.0 n./d1v

CENTER 102.000 n.
102 000 n.

REALTIME
SINGLE

152.000 ,
152 000 ,

1\ - /\ ~ /"'\. - r-..
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Figuur 4.10a
Boven: Uitgang van de verschilversterker.
Onder: blokgolf aan ingang van testschakeling.
N.B. er is een faseverschil tussen de kanalen
t.g.v verschillen in looptijden door meetkabels.

152.000 n.
468 000

REALTIME
SIN8l..E
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Sen91":~v!~'i Figuur 4.10ben.nne1 1 10.0 .V/d1v
cn.nn.1 2 20.0 .V/d1v Boven: Uitgang van de detektor.

Onder: blokgolf aan ingang van testsignaal.
f/. B. er is een faseverschil tussen de kanalen
t.g.v verschillen in looptijden door meetkabels.

52.000 n. Meln: 10.0 n./dlv
288.000 n. 20.0 n./d1v



De pseudo-random reeks kan foutloos worden teruggewonnen

door aan de uitgang van de D&M-detektor een beslissings

detektor aan te sluiten met een drempel van 0 Volt (zie fi

guur 4.11).
De BER = 0 omdat het testsignaal geen shotnoise en faseruis

genereert.

-104.000 n. Me In: 20.0 n./dlv
40.000 n. 20.0 n./dlY

CENTER -4.000 n.
140 000 n. REALTllE

SIN&LE
98.000 n.
240 000 n.

f-./1 tJ\

"'"
~ JV"i lt1 J~ fl-V\ ,J1

\
v

V ~ Ir\. v w \J """V \r\J "·v

~ ,....--. r--'\ ~ r-'\ .....h
I \ \

I I \ I \ / I \

Figuur 4.11
Boven: Ingang van test-schakeling,
Onder: Uitgang van de beslissings-detektor.
N.B. er is een faseverschil tussen de kanalen
t.g.v verschillen in looptijden door meetkabels
en schakeling.
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4.2 BET PRE-DETEKTIE FILTER

In het ideale geval moet de bandbreedte van het pre

detektie filter gelijk zijn aan de bandbreedte van de kwa

dratuurkomponenten: 154 MHz.

De rimpel in het laagdoorlaat-gebied willen we zo klein mo

gelijk hebben, en de verzwakking in het stop-gebied moet zo

hoog mogelijk zijn. Verder moet de groepslooptijd zo vlak

mogelijk lopen in het doorlaatgebied.

Een mogelijke realisatie van zoln filter is het Chebychev

filter met een lage orde. Dit filter komt tegemoet aan aIle

bovenstaande eisen.

Stellen we als eis dat de rimpel in het doorlaatgebied

maximaal 0,5 dB mag zijn, dan is een derde orde Chebychev

filter te gebruiken. De kantelfrekwentie moet zo worden ge

kozen dat het filter, signalen met een frekwentie van 154

MHz, niet meer dan 0,5 dB verzwakt.

Gekozen wordt voor de configuratie van figuur 4.12a. Een

simulatie m.b.v het programma Microcap is weergegeven in

figuur 4.12b. Hierin zijn de amplitude-, de fase-, en

de groepslooptijdkarakteristieken afgebeeld. De gemeten am

plitude-karakteristiek is gegeven in figuur 4.12c.

Door de grote toleranties van de condensatoren en spoelen

(20%), alsmede de invloeden van parasitaire capaciteiten,

ligt het kantelpunt bij de gemeten amplitude-karakteristiek

lager dan die bij de theoretische amplitude-karakteristiek.

Hiermee is bij de dimensionering dan ook rekening gehouden .

.........................1ZN 39 ri-l

r--""V'V'----.o.---,--r....,v-......--r-~--.OUT

50

I

LOAD
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Figuur 4.12a:
Derde orde Chebychev
filter
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Figuur 4. 12b:
Simulatie van filter uit fig. 4.12a.
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Figuur 4. 12c: Gemeten amplitude-karakteristiek
van filter uit fig. 4.12a.

47



4.3 HET POST-DETEKTIE FILTER

Het post-detektie filter moet het blokgolfsignaal aan de

uitgang van de detektor filteren. Omdat de bitrate gelijk is

aan 140 Mbit/s, zal de frekwentie van de blokgolf 70 MHz

zijn.

Willen we aIleen de eerste harmonische doorlaten, dan vol

doet een laagdoorlaatfilter met een bandbreedte van 70 MHz.

In de praktijk bleek dat er met dit filter intersymbool in

terferentie optrad. Met het filter uit paragraaf 4.2 werden

weI goede resultaten bereikt.

De ingang van het post-detektie filter bestaat uit een buf

fer, om de impedantie aan te passen aan de uitgangsimpedan

tie van de verschilversterker (die voor het filter is ge

schakeld) .

In figuur 4.13 is de schakeling weergegeven.

+ 12\1

•

- 12\1

Figuur 4.13:
Bet gerealiseerde post-detektie filter.
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HOOFDSTUK 5 KONKLUSIE

Bij een gekombineerde laserlijnbreedte van 40 MHz, en een

bitrate van 140 Mbit/s, wordt voor de optimale modulatie

index h, de waarde h = 32 gevonden. De foutenkans bij deze

modulatie-index hangt af van de verhouding tussen het sig

naalvermogen en het shotnoise-vermogen (SNR).

Bij h = 32 en een bitrate van 140 Mbit/s is de basisband

breedte van de elektrische signalen aan de ingang van de

detektor gelijk aan 2,38 GHz.

Ook bij een lagere modulatie-index (en dus een lagere band

breedte) en een hoge SNR is het niet mogelijk om een
-9 •.

BER < 10 te kr1Jgen voor een bandbreedte van < 1 GHz.

Een dergelijk systeem is niet zinvol omdat de bandbreedte

in verhouding tot de bitrate, veel te groot is.

Bij een gekombineerde lijnbreedte van 2 MHz is, bij een

bitrate van 140 Mbit/s, de optimale modulatie-index h ge

lijk aan h = 1,5. Hierbij hoort een IF bandbreedte van 154

MHz.

Voor dit laatste geval is een Delay and Multiply detektor

gerealiseerd, alsmede testsignalen om de detektor te kunnen

testen.In de testsignalen zit geen shotnoise en faseruis,

zodat geen verificatie van de berekende BER mogelijk was.

Met een oscilloscoop zijn diverse signalen in de tijd

gemeten. Deze duiden op een goede werking van de detektor.

49



LITERATUUR-LIJST

1] J. Siuzdak, W. van Etten.

BER performance evaluation for CPFSK phase and

polarization diversity coherent optical receivers.

Technische Universiteit Eindhoven

Faculteit der Elektrotechniek

P.O BOX 513, 5600 MB Eindhoven.

2] W. van Etten, J. van der Plaats.

Fundamentals of optical fibre communication.

London: Prentice-Hall, 1991

3] John G. Proakis,

Digital Communications.

McGraw-Hill, Inc. 1983

4] Prof. Ir. J van der Plaats, Dr.Ir. W van Etten.

collegediktaat Coaxiale Kabels en Glasvezels

Collegenummer 5L020, 3e editie, 1987,

Faculteit der Elektrotechniek,

Vakgroep E.C., T.U. Eindhoven

5] ire G.G. Persoon.

collegediktaat Elektronica 1,

Collegenummer 5C04.0, editie 1984, deel 1,

Faculteit der Elektrotechniek,

Vakgroep E.E.B, T.U. Eindhoven

50



6] David J. Comer

Modern Electronic Circuit Design.

Addison-Wesley PUblishing Company :1975

7] Collegediktaat Inleiding in de numerieke methoden.

Collegenummer 2N210, 1987,

Fakulteit der Wiskunde en Informatica,

T.U. Eindhoven

51



APPENDIX 1 PROGRAMMABESCHRIJVING WCBER.pas

procedure bandbreedte:

Met behulp van [ref.1] en de simpson regel wordt gegeven de
modulatie-index, totale laserlijnbreedte en bitrate, de 95%
bandbreedte berekend, genormeerd naar de bitrate.

bandbreedte(h,lb,rb:doublei var gr:double)

h = modulatie-index,
lb = totale laserlijnbreedte,
rb = bitrate,
gr = 95 % bandbreedte, genormeerd naar de bitrate.

procedure grens:

Bepaalt de grenzen waartussen de chi-verdeling relevante
waarden heeft. Als de chiverdeling tussen deze grenzen wordt
geintegreerd vinden we bij benadering de waarde die gevonden
zou zijn als er over het interval nul tot oneindig zou zijn
geintegreerd.

procedure grens(A:doublei var ogrens, bgrens:double)

A = parameter van chi-verdeling Px(x) op bIz. 21,

ogrens = ondergrens,
bgrens = bovengrens.

procedure chi

Geeft een benadering van de chi-verdeling voor waarden van
het argument die kleiner zijn dan 13. De max. fout is 1%.

procedure(x,a:doublei var chi:double)

x,a Parameters van de chi-verdeling.
chi = benadering van chiverdeling.

procedure BER

Bepaalt de bit error rate die wordt verkregen met een {3X3}
Delay and MUltiply ontvanger (3.1), gegeven de volgende
parameters:

BER(min,max,lb,br,SNR,mo,alfa:double; var s :doubleivar
outchi:text)i
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min = begin van integratie interval van eerste integraal in
(3.1),

max = eind van integratie-interval van eerste integraal in
(3.1),

lb = totale laserlijnbreedte,
br = bitrate,
SNR = signaalruisverhouding,
mo = modulatie-index
alfa = a.,
s = testvariabele (wordt niet gebruikt in dit programma)
outchi = tekstfile met uitkomst van drie-voudige integraal

voor de BER (3.1)
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APPENDIX 1
program WeBER;

var min,max,a,b,bb,som
a1,b1,mo,br,lb
SNR,alfa
outchi
moo,alfaa

double;
double;
double;
text;
integer;

procedure bandbreedte(h,lb,rb: double ;var gr:double) ;
canst n=1000;
var ogrens,bgrens,bs,delta,k,ll,hh
,grens,e,f,D,xx,A1,A2,B11,B12,BB12,B22,fi,psd:double;

yy :array[O .• n] of double;
tt,i,ii : integer;

begin
grens:=20;
e:= Ib/(2*rb);
ogrens := 0 ; bgrens := 2*h+5;
gr := (bgrens+ogrens)/2;
while (bgrens-ogrens)/gr > 0.001 do begin

gr := (ogrens +bgrens)/2
xx:=gr;
writeln('argument ',gr);

11 :=0; hh:=grens;
delta:= (hh-ll)/n ;
for ii:= 0 to n do begin
f:= 11;

D := l+cos(pi*h)*cos(pi*h) -2*cos(pi*h)*cos(2*pi*f);
A1 := sin(pi*f +(pi*h)/2 )/(pi*f +(pi*h)/2);
A2 := sin(pi*f -(pi*h)/2 )/(pi*f -(pi*h)/2);
B11 .- (cos(2*pi*f +pi*h) - cos(pi*h)*cos(pi*h»/D;
B12 .- (cos(2*pi*f)-cos(pi*h»/D;
B22 := (cos(2*pi*f -pi*h)- cos(pi*h)*cos(pi*h»/D;

fi := A1*A1 +A2*A2 +B11*A1*A1 +2*B12*A1*A2 +B22*A2*A2 ;

psd := fi*(arctan«xx -f)/e) + arctan«xx +f)/e»;

yy[ii] := psd;
11:= ll+delta;
end;

bs := yy[O] + yy[n];
for i:= 1 to (n-1) do begin

if i/2 <>int(i/2) then k:=4
else k:=2;

bs:= bs+k*yy[i];
end;

bs :=bs*delta/(3*pi);

if bs < 0.95 then ogrens:=gr
else bgrens:=gr;
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writeln('integraal
end;
end;

, ,bs) ;
APPENDIX 1

procedure grens(A:double; var ogrens,bgrens:double);
begin

if A-7>0 then ogrens:=A-7
else ogrens:=O;
bgrens := A+7;

end;

function cosh(var x:double) :double;

begin
cosh := (exp(x)+exp(-x»/2

end;

procedure chi(x,a:double; var chi:double);
{geeft chi met max. error van 1% voor x<=13}

var bes,p,q,r : double;

begin
p:=x*a/2;
q:= sqrt'(3) *a*x/2;
r := x*a;
bes := (l/3)*(cosh(p)+cosh(q» +(l/6)*(cosh(r)+1);
chi := x*bes*exp(-(x*x+a*a) +a*x);

end;

procedure BER(min,max,lb,br,SNR,mo,alfa:aouble
; var s:double; var outchi:text);

const n = 50; {aantal stappen chi integraal}
sn = 50; {aantal stappen laser integraal}

var l,ll,h,hh,d,dd,ss,x,y,z,a,b,bb,ogrens
Ax,Ay,sig,bbr

sl,sh,som,k
si

i,ii,t

xx array[O •. n] of double;

yy array[O •• n] of double;

zz array[O .• sn] of double;

begin

sig:=(pi*lb)/(br*mo);
bandbreedte(mo,lb,br,bbr)
writeln('bandbreedte factor = ',bbr);
writeln('modulatie index = ',mo);
writeln('SNR = ',SNR);
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writeln('variantie
writeln ( t alfa

= ',sig);
= t ,alfa);

APPENDIX 1

sl := min; sh := (max - min)/sn;
for si:=o to sn do

begin
Z : = sl;
wr i te ( t * t ) ;

write(si) ;

Ax := sqrt(2*(SNR/bbr)*(1+0.25*(sqr(sin(alfa+z))
+sqr(cos(alfa)))+sqrt(I.5)*COs(z))) ;

Ay := sqrt(2*(SNR/bbr)*(1+0.25*(sqr(sin(alfa+z))
+sqr(cos(alfa)))-sqrt(I.5)*COS(Z))) ;

grens(Ax,a,b) ;
1 := a; h := (b-a)/n;
for i:=o to n do begin

x := 1;
if Ax*x < 13.5 then chi(x,Ax,d)

else
d :=(sqrt(x)/sqrt(2*pi*Ax))*exp(-(x*x+Ax*AX)/2 +Ax*x);

grens(AY,ogrens,bb) ;

if x < bb then begin

if ogrens>x then ll:=ogrens
else ll:=x;

hh:=(bb-ogrens)/n;
for ii:=O to n do begin

y:=ll;
if Ay*y <13.5 then chi(y,Ay,dd)

else

dd:= (sqrt(y)/sqrt(2*pi*Ay))*exp(-(y*y+Ay*Ay)/2 +Ay*y);

yy[ii]:=dd;
ll:=ll+hh;

end;
ss := yy[O] + yy[n];

for ii:=1 to (n-l) do
begin

if ii/2 <> int(ii/2) then k := 4
else k := 2;

ss := ss + k*yy[ii];
end;

else

end;

ss:=O;

1 : =1 + h;

ss := ss*hh/3;
end { if x>bg}

xx [ i] : = d *ss ;

s := xX[O] + xx[n];
for i:=1 to (n-l) do begin

if i/2 <> int(i/2) then k := 4
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else k := 2;
s := s + k*xx[i];

end;

s := s*h/3;

APPENDIX 1

zz[si] := s*exp( -(z*z)/(2*sig» / (sqrt(2*pi*sig»;
sl := sl + sh;

end;

som := zZ[O] + zz[sn];

for si := 1 to (sn-l) do begin
if si/2 <> int(si/2) then k := 4

else k := 2;
som := som + k*zz[si];
end:

som := som*sh/3 ;
writeln (' ');
writeln('antwoord =',som);

writeln(outchi, 'mod,SNR,bbr,alfa,ans',mo,SNR,bbr,alfa,som);
end;

begin

min :=-3;
max :=3 ;
Ib := 40e6;
br:= 140e6;

SNR :=500;
assign(outchi, 'a:outchi');
rewrite (outchi) ;

writeln;
for moo:=30 to 30 do begin
for alfaa :=0 to 0 do begin
BER(min,max,lb,br,SNR,moo+0.5,alfaa,som,outchi) ;

end;

end;
close (outchi)

end.
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APPENDIX 2

APPENDIX 2 MODELLEN VAN TRANSISTOR-SCHAKELINGEN.

A2.0 MET EERSTE ORDE NPN TRANSISTOR MODEL

Om een ontwerp van een schakeling met NPN transistoren te

kunnen maken, is het noodzakelijk om van een een model uit

te gaan. Een eenvoudig klein-signaal model dat geschikt is

voor berekening met de hand is het eerste orde 'common

emitter' model. In figuur A2.1 is dit model afgebeeld.

b

i
b

• •

b

• •

Figuur A2.1:
Eerste orde 'cornmon emitter' model.

Ondanks de eenvoud van het model zijn er in veel gevallen

goede resultaten mee te behalen. Omdat er in het model geen

condensatoren zijn opgenomen, impliceert dit dat het model

aIleen geschikt is voor die frekwenties waarbij die conden

satoren verwaarloosd kunnen worden. Met andere woorden: de

59



APPENDIX 2

afsnijfrekwentie van de transistor moet veel groter zijn

dan de hoogste frekwentie waarmee gewerkt wordt.

Omdat de transistor in de te bespreken schakelingen, een

hoge afsnijfrekwentie heeft, is het model voor deze toepas

singen bruikbaar.

Uitgaande van dit model is het mogelijk om versterkingen,

ingangs en uitgangs- impedanties te berekenen.

In het model van figuur A2.1 komen de volgende grootheden

voor:

R = weerstand van de inwendige basis leiding,
bb'

d I K T 0.026
R e= = ~

d
d V I I

be
q

e e

I = ~ I
c b

met ~ de stroomversterkings-faktor.

(A2.1)

(A2.2)

Voor de transistor BFG65 stellen we R = 20 n en ~ = 70 .
bb'

Voor iedere transistor apart kunnen deze parameters ver

schillen De exakte waarden van deze parameters zijn echter

voor de in dit verslag vermelde toepassingen niet erg kri

tisch.
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A2.1 HET MODEL VAN DE EMITTERVOLGER

APPENDIX 2

In figuur (A2.2) is een afbeelding van een NPN emittervel

ger schakeling afgebeeld.

+v

: .

···CUi: LOAD

:. ..

Figuur A2.2:
NPN emitter-volger.

R •
····
· -v~ --

De ingangs impedantie zender basis-weerstand R is
b

De ingangs-impedantie met inbegrip van R werdt
b

R =r IIR.
in in b

61

(A2.3)

(A2.4)



APPENDIX 2

De uitgangs-impedantie wordt gegeven door

Rout = ReiI [ r d +
r + R II R

bb' s b

(3 + 1
] . (A2. 5)

Tenslotte wordt de versterking gegeven door

A = (A2. 6)

A2.2 HET MODEL VAN DE COMMON EMITTER VERSTERKER

Afbeelding (A2.3) geeft de common emitter versterker weer.

f· ..· ·········· ~

: R s :

.

. ........................................_-

R
b

R
c

Our
LOAD

...................... -v

Figuur A2.3:
De 'common emitter' versterker.

De ingangs-impedantie zonder basisweerstand R wordt
b
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gegeven door

(A2.7)

Terwijl de ingangsimpedantie met R gegeven wordt door
b

R = r II R
b

•
in in

De versterking kan uitgedrukt worden door

(A2.8)

A =
V

out

V
source

=
(3 R

c
R

in

R + R
in s

R
L--------. (A2.9)

R + R
c L

De laatste twee termen in het rechter lid van de verster

king komen tot stand door spanningsdeling t.g.v respektie

velijk de bron weerstand met de ingangs-impedantie, en de

belastings weerstand met de uitgangs-impedantie.

A2.3 HET MODEL VAN DE VERSCHILVERSTERKER

In figuur A2.4 is de verschil-versterker weergegeven. De

configuratie die is weergegeven in de figuur wordt de

single ended output genoemd. Dit omdat de uitgangs-spanning

63



APPENDIX 2

wordt gevormd door de collektor spanning t.o.v de aarde.

+v
R c2

T2

R
E

OUT

.............................· .· .• R •: .2 ~

~SOlRCEl :

·· .· .· .·: : -v

Figuur A2.4:
De verschilversterker.

Als er geen signaal-stroom loopt door R
E

(of: R
c

« R
E
),

geldt er voor de versterking

V
A

out= =
V

sourc e

(3 R
c

2 [ «(3 + 1) (r + R) + r , + R ]
d e bb s

(A2.10)

Deze versterking geldt aIleen als de impedantie van de load

oneindig hoog is. De uitgang van de verschil-versterker mag

dus niet belast worden.

De ingangs-impedantie zonder basisweerstand R wordt gege
b
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ven door

(A2.11)

Terwijl de ingangs-impedantie met R
b

gegeven wordt door

R =r IIR.
in in b

Tenslotte wordt de uitgangs-impedantie gegeven door

R = R
out c2
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APPENDIX 3

In deze appendix worden de emittervolger en de verschilver

sterker gedimensioneerd.

A3.1 DE DIMENSIONERING VAN DE EMITTERVOLGER

De dimensionering van de emitter-volger wordt met de formu

les uit Appendix A2.0 en A2.1 uitgevoerd.

De dimensioneringen zijn als voIgt:

(zie figuur A3.1):

r = 20 Ohm, R = 390 Ohm
bb' c

r = 2 Ohm, R = 820 Ohm
d e

(3 = 70, R = 47 + 50 = 97 Ohm
L

v - a Volt
b

I = 14 rnA
e

r. = 2 a + (71) (89) = 6.3 KOhm,
In

Hieruit voIgt:

R
1n

= 6. 3K / / 100 / / 100 = 50 Ohm,

R = 3 + 47 = 50 Ohm,
out

A = 0.98.
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3B8

+12 V

47 OUTF'UT

-12 V

Figuur A3.1:
De dimensionering van de emittervolger.

+12\1
"Z2r£ 59l2I

~
39Cll 390

(, 1~
"Z2r£ n >0

27
~*I.,j] "tI

"tI

!>Nl~R'"
Tl T2 ~"'''l

OUT PJ

EFT12 EFT12
IN2

:z:
0

1.a<
H

Z? 27

:><

B9Cll "Z2r£ W

i.a<
-12\1

Figuur A3.2:
De dimensionering van de verschilversterker.
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DE DIMENSIONERING VAN DE VERSCHIL-VERSTERKER

De dimensionering van de verschilversterker wordt met be

hulp van de formules uit appendix 2 uitgevoerd.

Voor het verschil-versterker gedeelte beschouwen we appen

dix A2.3.

De ingangs-impedantie R willen we 50 Ohm maken (zie fi
inl

guur A3. 2). Dit wordt gerealiseerd door R = R = R = 27
el e2 e

Ohm te maken. We maken ze niet groter omdat anders de ver-

sterking te laag wordt.

Verder moet gelden dat R «R. Daarom maken we R = R =
c E c cl

R = 27 Ohm en R = 1.2 KOhm.
c2 E

De dimensionering is als voIgt:

R = R = R = 27 Ohm, (3 = 70, R = 50 Ohm,c c1 c2 s
Re = R = R = 27 Ohm, r d = 5.5 Ohm, RL = 1.2K + Rin2e1 e2
Rb = 50 Ohm, r bb , = 20 Ohm, = 2.3 KOhm

Waaruit voIgt met Appendix 2.3

R. = 50 Ohm,In
Rout = 27 Ohm,

A1 = 0.4,

Voor het emitter-volger gedeelte beschouwen we Appendix

A2.1 en figuur A3.2.
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De dimensionering is als voIgt

R = 690 Ohm r bb , = 20 Ohm (3 = 70,
e

Rb = 1.2 KOhm R = R + 1.2K = 1.2 Ks out1
r d = 2 Ohm RL = 450 Ohm

r in2 = 19.3 KOhm

Rin2 = r in II 1.2K = 1.lKOhm

Rout2= 10 Ohm

A2 = 0.48(0.99) = 0.48

Voor het versterker -gedeelte beschouwen we Appendix A2.2

en figuur A3.2.

De versterker is als voIgt gedimensioneerd:

(3 = 70 r = 1. 2KOhm Rs = R = 10 Ohm
b out2

r = 390 Ohm r d = 2 Ohm RL = RLc
r = 690 Ohm r bb , = 20 Ohme

r in = 730 Ohm

Rin3 = rin II 1.2K = 450 Ohm

Rout3 = 390 Ohm

31 R
L

390 + R
L

De totale overdracht van de gehele verschilversterker wordt
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gegeven door:

APPENDIX 3

A
totaal

AAA
123

= 0.19
31 R

L

390 + R
L

De ingangsimpedantie = 50 Ohm,

De uitgangsimpedantie = 390 Ohm.
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OAVANTEK IAM-81018
Silicon Bipolar MMIC 5 GHz
Active Double Balanced MlxerflF Amp

Avantek 180 mil package

T\'IlICAL AF Ie IF__GAllI .. AF FREQUIIlC't
T•• HOC Ilft _ LOl
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7
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2.T_....
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,"",.a .. t.13

G.I 1.0 :La
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I I
IF. 70'"

""IF. I GHZ-......
I'
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i
I ..L
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T.1i 1.27 0.015
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'!L C=::::::I~=====~=::::J- T
•
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\ 10.1'

r- 0.210 --
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0.030
""JI
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I
u..
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Avantek'sIAM-81018 is acomolete low-DOwer-consumption
douDle.oalanced active mixer' housed In a miniature glass
metal hermetic surface mount package. it IS oesgned tor
narrow or wide barlClwidth commercial. industnal and military
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than 50 MHz can be achieved using optIOnal external ca
paCItors to ground. The IAM-81 018 is panlCularly wellsuned
for applications thal require Ioad-insensnive conversion gain
and good spurIOUS signal suppression wnh minimum La and
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bile radio, and battery powered communlC8lions rBCllivers.
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ISaSA1"'-' silicon bipolar process.This process uses nnricte
self-alignment, submicrometer lithography, trench isolation,
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metal dielBdric and scratch proteetlon to achieve excellent
performance. uniformity and reliability.
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• 8 dB RF·IF Converalon Gain From 0.05 • 5 GHz
- IF OUtput From DC to 1 GHz
• Low Power Dissipation: 60 mW at Vee =5 V typo
• Single Polarity Bias Supply: Vee =4 to 8 V
• Load·lnsensltlve Performance
• ConversIOn Gain Flat Over Temperature
• Low LO Power Requirements: ·5 dBm typical
• Low RF to IF Feedthrough, Low LO Leakage
• HermetIC Glass-Metal Surface Mount package
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IAM-a,o,a SIlicon Bipolar MMIC 5 GHz
Active Double Balanced Mixer/IF Amp

Absolute Maximum Ratings

Pa,.metw Abaolute
"'alimuml

OeYlce VoI1aOe 10 v
Poww O'SSlpaaon'·' 300mW
RFlnpurPower .'4dBm
LO Inpul Power .14 dBm
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