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Samenvatting,

In dit verslag worden twee onderwerpen besproken.
- Een software implementatie van een tijdvariant radiokanaal

voor mobiele communicatie
- Een hardware implementatie van een gedeelte van de zender

voor een mobiel station uitgaande van de GSM specificatie~.

Voor de software implementatie is gebruikt gemaakt van een
kanaalmodel opgesteld door COST 207. Hierin wordt voor het
ontvangen signaal uitgegaan van een Rayleigh verdeling van
de amplitude en een uniforme verdeling van de fase. De te
simuleren omgeving kan worden opgegeven. Bij de simulaties
is steeds een 'typical urban' omgeving gekozen.
De simulaties zijn uitgevoerd met een radiosysteem,
gebruikmakend van TDM met 8 kanalen per draaggolf, een ADPM
modem en een bitsnelheid van 300 kbit/s met 130 bits per
burst.
Voor het behalen van een gemiddelde bitfoutenkans BER = 10-

2

is bij een snelheid van 100 km/h de vereiste
signaal-interferentie verhouding elI = 12,5 dB. Bij een
snelheid van 200 km/h is de vereiste elI 13 dB.
Ook is de verandering van elI onderzocht tijdens
opeenvolgende burst van één mobiel station. Bij lagere
snelheden Cv < 50 km/h) komen bursts die fout gedetecteerde
bits bevatten in groepen voor. Hoe hoger de snelheid van het
mobiel des te meer de 'foutieve bursts' verdeeld zijn over
het totaal aantal gesimuleerde bursts.

De hardware implementatie omvat het ontwerp en bouw van een
gedeelte van de zender voor een mobiel station, met name:
- een scrambler en interleaver
- een multiplexing/multiple access mechanisme (TDM(A) met 8

kanalen per draaggolf)
- een GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying) modulator met

genormaliseerde bandbreedte BT
b

= 0,3 (alleen het

basisbandgedeelte is gerealiseerd).

De reden voor de keuze van GMSK is de compactheid van het
spectrum.
De realisatie van de gehele schakeling (de scrambler.
interleaver. multiplexer en een gedeelte van de modulator) is
volledig digitaal uitgevoerd (!TL).

De metingen van de spectrale vermogensdichtheid zijn
uitgevoerd bij een lagere bitsnelheid (10 kbit/s) dan die in
het GSM systeem (270.83 kbit/s). Uit de resultaten is
gebleken dat. bij een bitsnelheid van 10 kbit/s. het gemeten
vermogensdichtheidsspectrum overeenkomt met het uit de
theorie berekende vermogensdichtheidsspectrum. Bij de
frequentie gelijk aan de bitsnelheid is het spectrum 47.8 dB
beneden het maximum.
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}. Introductie.

}.I Algemene beschouwing.

De laatste jaren is er in Europa een enorme groei te
constateren van het gebruik van systemen voor landmobiele
communicatie. De verwachting voor de komende jaren is dat
deze groei zich zal doorzetten. Het gevolg hiervan is echter,
dat voor de bestaande systemen (die gebruik maken van de 150
en 450 MHz band) de capaciteit niet toereikend zal zijn om
aan de steeds groter wordende vraag te voldoen.
Sinds 1986 wordt er op het Dr. Neher Laboratorium (DNL)
onderzoek gedaan naar een nieuw systeem voor mobiele
communicatie in de 900 MHz band.
Dit nieuwe systeem zal worden geïnstalleerd in alle Europese
landen, aangesloten bij de CEPT (Conférence Européenne des
Administrations des Postes et Télécommunications). De Groupe
Spécial Mobile (GSM), aangesteld door de CEPT, is belast met
het onderzoek naar dit nieuwe systeem (het GSM systeem). Het
GSM systeem is een digitaal systeem in tegenstelling tot de
bestaande systemen die analoog zijn (bv. NMT, Nordic Mobile
Telephone, in Scandinavië). De verwachting voor de levensduur
van het GSM systeem is ongeveer 20 jaar. In het jaar 2000
zullen in Europa naar verwachting 5 á 10 miljoen mobiele
stations op het GSM systeem zijn aangesloten. waarvan
ongeveer 500.000 in Nederland.
Er zijn door de GSM een aantal randvoorwaarden opgesteld
waaraan het systeem dient te voldoen. Hieronder worden een
aantal van die randvoorwaarden genoemd [1].

- Het systeem dient zodanig ontworpen te zijn dat mobiele
stations in alle deelnemende landen, bij voorkeur alle CEPT
landen, kunnen worden gebruikt.

- Het systeem moet kunnen bestaan naast de al bestaande
sytemen voor mobiele communicatie

- Het systeem zal hoofdzakelijk worden gebruikt voor
telefonie en dient dan ook hiervoor te worden
geoptimaliseerd.

Mobiele communicatiesystemen hebben, doordat de mobiele
stations zich vrij kunnen bewegen, een aantal specifieke
problemen.

Het propagatiekanaal is tijdvariant en laat zich daarom
niet zo gemakkelijk modelleren.
Er moet een verbinding tot stand komen met het vaste
communicatienet.
In een mobiel communicatiesysteem dienen de locaties van de
mobiele stations bekend te zijn.
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In Fig. 1 is in een blokschema een deel van een mobiel
communicatiesysteem geschetst.

vaste
telefoonnet

~'rr::l
~

Fig. 1: Blokschema van een gedeelte van een mobiel communicatie
systeem.

In Fig. 1 gelden de volgende afkortingen:

BS:

HS:
MSC:

HLR:

VLR:

basisstation, dat in een bepaald geografisch gebied (een
cel min of meer centraal staat opgesteld en dat de
schakel vormt tussen het HSC en de radioweg.
mobiel station (bv autotelefoons).
mobile services switching centre, dat de schakel vormt
tussen het vaste net en de basisstations.
home location register. Dit is een database waarin de
gegevens van een aantal mobiele stations zijn opgeslagen.
visited location register. Dit is een database die wordt
gebruikt bij de overschakeling van het ene basisstation
naar het andere bij grensoverschrijding van cellen.

Het GSM systeem is een cellulair radiosysteem. Dit wil zeggen
dat het totale verzorgingsgebied wordt onderverdeeld in een
aantal kleinere gebieden die cellen worden genoemd. In het
centrum van elke cel kan een basisstation worden geplaatst
dat het radioverkeer met alle mobiele stations in die cel
afwikkelt. De. in die cel. beschikbare draaggolffrequenties
kunnen in andere. op zekere afstand gelegen cellen. opnieuw
worden gebruikt. Het totaal aantal beschikbare radiokanalen
per eenheid oppervlakte van kan vergroot worden door de
celafmetingen kleiner te kiezen. Een nadeel van een cellulair
systeem is dat de locatie van mobiele stations bekend moet
zijn. Als een mobiel station wordt opgeroepen zal de oproep
moeten worden doorgeschakeld naar het basisstation van
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waaruit het mobiele station bereikbaar is. Het is hiervoor
noodzakelijk een locatieregister bij te houden. Een andere
voorziening die in een cellulair systeem nodig is, is dat bij
overschrijding van celgrenzen tijdens een gesprek het mobiele
station automatisch moet worden overgeschakeld naar een ander
basisstation (hand-over).
Het radiosubsysteem verzorgt de transmissie van
gedigitaliseerde spraaksignalen dan wel datasignalen van een
mobiel station naar een basisstation en omgekeerd. Aan het
radiosubsysteem zal aandacht worden besteed in § 1.2.

De GSM heeft in 1987 een aantal recommendaties opgesteld o.a.
met betrekking tot het radiosubsysteem. In § 1.4. wordt een
aantal, voor deze afstudeeropdracht relevante recommendaties
gegeven. Deze recommendaties zijn, waar mogelijk, in het
onderzoek dat geleid heeft tot dit verslag gebruikt. Als
grootheden niet overeenkomen met GSM recommendaties zal dit
worden vermeld.

In hoofdstuk 2 wordt beschreven hoe een model voor het
radiokanaal in software is geïmplementeerd.
Hoofdstuk 3 en 4 behandelen het ontwerp en de bouw van een
gedeelte van de zender voor het GSM systeem.
Als laatste worden in hoofdstuk 5 enkele conclusies gegeven
en aanbevelingen voor verder onderzoek.

1.2. Het radiosubsysteem.

Het radiosubsysteem omvat:

- de kanaalcodering
- de scrambling en interleaving
- de multiplexing/multiple access (methode voor toegang tot

het radiopad)
- de modulatie

In het radiosubsysteem wordt een onderscheid gemaakt tussen
enerzijds het heenkanaal of downlink (transmissie van
basisstation naar mobiele stations) en anderzijds het
terugkanaal of uplink (transmissie van mobiele stations
naar een basisstation). Voor de downlink wordt gesproken over
multiplexing en voor de uplink over multiple access. Voor de
uplink wordt gebruikt gemaakt van draaggolffrequenties in
de frequentieband 890-915 MHz. Voor de downlink worden
draaggolffrequenties in de frequentieband 935-960 MHz
gebruikt.
Een basisstation voegt met behulp van zowel Time Division
Multiplexing (TDM) als Frequency Division Multiplexing (FDM)
een aantal basisbandsignalen samen tot één signaal. De
mobiele stations wordt toegang verleend tot het radiopad door
toewijzing van een draaggolf en een tijdsleufnummer (zie Fig.
2 en Fig. 5).
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In Fig. 2 wordt in een blokschema. voor de downlink. voor één
basisstation de manier van multiplexing aangegeven.

zendgedeelte basisstation ontvanggedeelte mobiele stations

TDM

TDM

s (t)
1, 0

lijdsleufnr. =0f
t 1

s ( I )
I r

+

s2 0(1)
s 0 (I)

2. 1

$2 (I)'
, P L...-_---'

s ( I )
SI 0 0(1)

1 0 1

s ( I ) .
1 0 P L...-_---J

m (I)
n

s ( I )
n. 0

$ ( I )
n. 1

s ( I ) .
n. p

TDM
s ( I )

n, p

f
t

n

f
t

n

li/O!ttufnr. cop

TDM FDM

Fig. 2: Blokschema van een radiosysteem gebruikmakend van FDM/TDM
voor transmissie van een basisstation naar mobiele stations.

Eerst vindt TDM plaats van p+l kanalen. Het resulterende
signaal u.Ct). i • l, .. ,n wordt gemoduleerd op een draaggolf.

1

n Gemoduleerde draaggolven worden in frequentie gestapeld.
Opgemerkt zij dat, zowel voor de uplink als voor de downlink,
in het GSM systeem het totaal aantal beschikbare draaggolven
n • 124 en het aantal kanalen per draaggolf is p + 1 • 8.

t
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Als n(basistation j) het aantal draaggolven in basisstation j
is geldt voor het totaal aantal beschikbare draaggolven:

k

n t • ~ n(basistation j)

j=l

(1)

Hierin is k het aantalbasistations in een cluster
(zie § 1.3.).
In deze paragraaf zal nader worden ingegaan op de in het GSM
systeem gebruikte methoden van TDM en TDMA.

TDM is het samenvoegen van een aantal onafhankelijke
basisbandsignalen tot één signaal. In de rest van dit verslag
wordt een basisbandsignaal ook aangeduid als een gecodeerd
datasignaal. Het samenvoegen van de basisbandsignalen
geschiedt in het tijddomein. Een tijdsinterval wordt
opgedeeld in een aantal tijdsleuven (zie Fig. 3).
De essentie van TDM is, dat tijdsleuf j gereserveerd is voor
de transmissie van signaal s .. (t) (voor de aanduiding van de

1..J
signalen zie Fig. 2). Hiertoe dienen de signalen s. . (t) in

1..J
tijd gecomprimeerd te worden (zie Fig. 3).

s , ( I )
I. j

u, . ( t )
I. J

:+---+:
I • T

b u r st

T
I r I me

+---+ t ~

T
b u r s t

t~

Fig. 3: Comprimeren van het basisbandsignaal in bursts.
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Voor het signaal ná de multiplexer (TDM in Fig. 2) u.(t)
1 '

geldt dan:

u. . (t) .
1.J

(2)

De opbouw van u.(t) uit de signalen s .. (t). i • 1... n en
1 1.J

j = O•..• P. wordt getoond in Fig. 4. Om overlap van bursts te
voorkomen wordt een guardtijd T toegevoegd. Een frame

guard
wordt gevormd door p+l bursts.

burst 0 burst 1 . ,. ............ '" .. '" burst p

~
1+

guard

T
burst T

(
frame

)

Fig. 4: Opbouw van u.(t) bij TDM.
1.

Vervolgens wordt u.(t) gemoduleerd op eEn draaggolf met
1

frequentie f . Het resulterende signaal is m.(t). Het
c. 1

1

signaal m.(t) is bestemd voor meerdere (maximaal p+l) mobiele
1

stations. De door de mobiele stations ontvangen signalen r(t)
zijn voor de eenvoud gelijk gekozen. Strikt genomen zijn deze
signalen verschillend vanwege verschillende
propagatiecondities.

Voor communicatie van de mobiele stations naar een
basisstation is het principieel niet mogelijk de
basisbandsignalen s .. (t). j • O.l ... p. eerst in de tijd te

1.J
multipIexen alvorens te moduleren. De basisbandsignalen
s .. (t) worden eerst met behulp van een buffer in tijd
1.J

gecomprimeerd (zie Fig. 3). Waarna ze op een draaggolf
gemoduleerd worden. De gemoduleerde signalen m.. (t)

1,J

j • 0.1 •...• P. maken gebruik van één gemeenschappelijk kanaal
(zie Fig. 5). Het samenvoegen Van de signalen m. . (t)

1.J
geschiedt op het propagatiekanaal. Dit proces. waarbij een
aantal stations na elkaar toegang verkrijgen tot het

9



propagatiemedium wordt aangeduid met Time Division Multiple
Access (TDMA).
Fig. 5 toont een blokschema van een radioverbinding van
mobiele stations naar een basisstation.

zendgedeelte n· (p+l) mobiele stations ontvanggedeelte basisstation

tijdsleufnr. 0
f

c 1

r ( t )

f
c 1

mI ( t )
Demulti

plexer

s ( t )
1 , 0

s ( t )
1 , 1

s ( t )
I , P

m (t)
n

f
c

n

Demulti
plexer

s ( t )
n , 0

s ( t )
n, 1

s ( t )
n, p

tijdsleufnr. p
f

c
n

Fig. 5: Blokschema van een radiosysteem gebruikmakend van FDMA/TDMA
voor transmissie van mobiele stations naar een basisstation.

1.3 vergroting van de capaciteit van een mobiel communicatie
systeem door gebruikmaking VOD ccn cellulaire Itructuu[,

Om de capaciteit van het gehele systeem te kunnen vergroten,
wordt gebruik gemaakt van een cellulair systeem [3]. Een
parameter die van groot belang is bij het ontwerp van een
mobiel communicatiesysteem is de spec~rale efficiëntie (SE).
Veronderstel de bit snelheid van de signalen s .. (t),

1,]

i Kl, .. n en j - 0, .... p, (zie Fig. 2) wordt gegeven door
r .

s
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Voor de bitsnelheid r
b

van het gemultiplexte signaal

u.(t) geldt:
1

r ~ (p + l)"r
b s

(3)

De transmissiebandbreedte B van het signaal m.(t) is
tr 1

afhankelijk van de gebruikte modulatiemethode en de bitrate r
b

van het signaal u.(t).
1

Als de beschikbare bandbreedte van het mobiele systeem wordt
gegeven door B • geldt voor het aantal te gebruiken

s
draaggolven:

B
s

n
t B

tr
(4)

De capaciteit van het communicatiesysteem wordt gedefinieerd
als het totaal aantal beschikbare verkeerskanalen per
eenheid van oppervlakte.
Door nu een bepaald gebied onder te verdelen in een aantal
cellen en vervolgens deze cellen te groeperen in clusters
(met k cellen per cluster), kan de capaciteit van het gehele
systeem aanzienlijk vergroot worden. In elk cluster worden
namelijk de n beschikbare draaggolffrequenties verdeeld over

t

k cellen. Als het oorspronkelijke gebied is cr.derverd'e~è ln

m clusters, is de capaciteit m maal zo groot geworden.
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Fig. 6 toont een voorbeeld van een cellulair systeem met
clusters bestaande uit zeven cellen.

Fig. 6: Cellulair systeem met clustergrootte k ~ 7.

Alle cellen met nummer I gebruiken dezelfde
draaggolffrequenties. Een ontvanger in een bepaalde cel zal
behalve het gewenste signaal ook signalen ontvangen van
zenders in aangrenzende clusters. die dezelfde
draaggolffrequentie gebruiken. Dit verschijnsel heet
cochannel interference (CCI). De sterkte van het
interfererende signaal zal kleiner zijn naarmate de afstand
tussen de interfererende zender en de ontvanger groter is.
Als gemakshalve wordt uitgegaan van identieke cellen voor
alle clusters is het duidelijk dat de interferentie kleiner
wordt als de clustergrootte k toeneemt. Minder interferentie
heeft een lagere bitfoutenkans (bit error rate BER) tot gevolg.
Als de clustergrootte toeneemt. neemt echter de beschikbare
bandbreedte per cel af. Appendix A toont de relatie tussen de
clustergrootte k en de distributiefunctie van de
signaal-interferentie verhouding C/I.
Bij het ontwerp van een radiosysteem wordt vaak als eis
gesteld dat CII voor minstens 90~ van plaats en tijd groter
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is dan een bepaalde drempelwaarde [3]. Deze drempelwaarde
komt overeen met een maximale toelaatbare bitfoutenkans.
Er zal bij het ontwerp van een radiosysteem een afweging
gemaakt moeten worden tussen de robuustheid (drempelwaarde)
enerzijds en de compactheid van het spectrum (B )

tr
anderzijds. Deze afweging kan worden gekwantificeerd met de
spectrale efficiëntie (SE).
De SE wordt als volgt gedefinieerd:

SE -
aantal beschikbare spraakkanalen

(eenheid van bandbreedte)' (eenheid van oppervlakte)

of in formulevorm:

SE - B • k'A
tr cel

(5)

waarbij k
A

cel
Btr
n

t

= clustergrootte,
- oppervlakte van een cel.

~ transmissiebandbreedte van m.(t).
1.

~ aantal draaggolven in een cluster van k cellen.

Er is verondersteld dat alle cellen in een cluster een gelijk
oppervlak hebben.
B; i het nntwerp~n van een r.diosyst0€~ mnet €r ~~ar ~pstreefd

wordtn om de dpE~trale effici~ntie Le maxi~al~ser~n. Dit
maximalisatieprobleem moet als basis dienen voor de keuze van
o.a.

- de modulatiemethode
- de multiplexing techniek
- de codering

1.4. GSM recommendaties voor het radiosubsysteem.

In 1987 heeft de GSM een aantal recommendaties opgesteld o.a.
voor het radiosubsysteem (recommendaties 05.00 t/m 05.09). De
voor dit verslag belangrijkste recommendaties zijn hieronder
vermeld.

-Multiplexing/accessmethode:
FDM/TDM respectievelijk FDMA/TDMA. TDM met 8 kanalen per
draaggolf en FDM met 124 draaggolven met een
draaggolfafstand van 200 kHz (zie § 1.3.).
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-Draaggolffrequentie:
Voor mobiele stations naar een basisstation 890-915 MHz.
Voor een basisstation naar mobiele stations 935-960 MHz

-Modulatiemethode:
Gaussian Minimum Shift Keying (GMSK) met een
genormaliseerde bandbreedte BT - 0,3

-Framestructuur:
26 frames genummerd van 0 t/m 25 vormen een superframe.
Frame 12 is een idle frame waarmee voorlopig niets wordt
gedaan. Frame 25 is een controle frame waarin
signaleringsdata wordt verzonden. Dit controle frame wordt
een SACCH frame (Slow Associated Control Channel) genoemd.
De ovetige 24 frames zijn traffic frames waarin verkeersdata
wordt verzonden. Eén frame bestaat uit 8 bursts. Elke burst
heeft een tijdsduur van 156,25 Tb (Tb is de bittijd) en is

opeenvolgens opgebouwd uit:

Guardtijd

Initialisatiebits
Databits
Stealing flag
Preamblebits
Stealing flag
Databits
Initialisatiebits
Guardtijd

5 Tb

2
57
1
26
1
57
2
5,25 Tb

Eén super frame heeft een tijdsduur van 120 ms en hieruit
volgt:

Frametijd

Bursttijd

Bittijd

Guardtijd

T
frame

T
burst

Tb

T
guard

120/26 - 4,62 ms.

120/(8'26) - 0,58 ms.

120/(1250·26) - 3,69 ps, r
b

- 270,83 kbit/s.

10,25·Tb - 37,8 ps.

De bruto bitrate van één verkeerskanaal is
24·114 /120 ms • 22,8 kbit/s. Voor een SACCH kanaal geldt
een bruto bitrate van 114/120 ms - 0,95 kbit/s.

Iedere 20 ms wordt door de kanaalcoder een traffic data blok
afgegeven. Een traffic datablok bestaat uit 456 databits.
Voor het SACCH wordt iedere 480 ms een SACCH data blok door
de kanaalcoder afgegeven. Ook een SACCH datablok bevat 456
databits.
De bits in de datablokken worden over een aantal bursts
verspreid (scrambling en interleaving, zie § 3.4.).
Het doel van scrambling en interleaving is om beter gebruik

14



te maken van de foutencorrigerende eigenschappen van de
gebruikte decoder. waardoor de bit error rate (BER) lager
wordt.
Voor de traffic datablokken worden de bits verspreid
over 8 bursts en voor de SACCH datablokken over 4 bursts.

Voor de simulaties die in hoofdstuk 2 worden beschreven zijn
een aantal waarden genomen die afwijken van de GSM
recommendaties zoals die hierboven zijn weergegeven. De reden
hiervan is dat ten tijde van de simulaties de GSM
recommendaties nog niet waren opgesteld. Hieronder worden de
waarden gegeven die voor de simulaties zijn gebruikt:

-Multiplexing/accessmethode:
TDM respectievelijk TDMA met 8 kanalen per carrier
(simulatie van één kanaal. dus zonder toepassing van FDM).

-Draaggolffrequentie:
900 MHz.

-Modulatiemethode:
Adaptive Digital Phase Modulation (ADPM), pulstype is 3-RC
(3-raised cosine, zie [4]). modulatieïndex is 1.

-Framestructuur:
Eén frame bestaat uit 8 bursts. Elke burst bestaat uit 130
bits. plus een extra guardtijd en is achtereenvolgens
opgebouwd uit:

Guerdtijr
Dummybit_
Preamblebits
Dummy bits
Databits
Dummybits

20 ps
2
14
2
110
2

De bitrate na multiplexling is r
b

= 300 kbit/s.
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2. Het mobiele kanaal.

Het blijkt niet eenvoudig te z1Jn om het mobiele kanaal te
modelleren. Dit is het gevolg van twee typische eigenschappen
van het mobiel kanaal:

- Het mobiele station staat dicht bij de grond. Hierdoor is
zelden sprake van een direct zicht verbinding en leiden
reflecties aan bv. gebouwen tot meerwegpropagatie.
Het mobiele station kan zich vrij bewegen. Het gevolg is,
dat de amplitude van het ontvangen signaal onderhevig
is aan fading (zie § 2.1.).

2.1. Modellering van het mobiele kanaal.

Het mobiele kanaal wordt gekenmerkt door meerwegpropagatie
als gevolg van reflecties van de signalen aan gebouwen,
bergen etc. Gebouwen, bergen etc., of gedeelten hiervan, die
een reflectie tot gevolg hebben worden aangeduid als
reflectoren.
Voor paden met dezelfde padlengte liggen de reflectoren op
een ellips met de zender en de ontvanger in de brandpunten
(zie Fig. 7).

B

c

,

"

0 "-

"0 \

------- "'-,,~
.~ ~, ;,--- ...............

,. " A , "
" ,',"", ", "., ,, ,. ,, ,

,,' ,.~

T, ,. lÓn. r:I~ '~ R.--~- - - - - - - - - -- - - - _. --.. '\.... , , .....
........ ' \.... ,... 12

....... I
...... I

....... ,

Fig. 7: Meerwegpropagatie door reflectie

De paden 1 en 2 kunnen niet worden onderscheiden naar een
verschil in aankomsttijd, maar wel naar een verschil in
aankomsthoek. Door de beweging van het mobiel is elke
aankomsthoek ~ geassociëerd met een verschuiving Af in het
frequentiedomein ten gevolge van het Doppier effect.
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Voor de grootte van Af geldt:

waarbij

Af • f d cosa..

f
d

E ~ E de maximale Dopplerverschuiving.

v E de snelheid van het mobiel.
À • de golflengte.

(6)

Er wordt verondersteld dat a. uniform verdeeld is.
Paden met een verschillende padlengte kunnen theoretisch
worden onderscheiden naar hun aankomsttijd. Echter door de
beperkte resolutie van de ontvanger worden de signalen van
een aantal paden met verschillende padlengten bij elkaar
opgeteld. Voor de som van de in-fasecomponenten geldt bij
benadering een gaussische verdeling. mits de fase uniform
verdeeld is en het aantal componenten groot genoeg . Idem voor
de som van de quadratuurcomponenten. Voor de amplitude van
het ontvangen signaal geldt dan een Rayleigh verdeling (zie
[2]. pp. 265-266).

Fig. 8 geeft een voorbeeld van de gemeten impulsresponsie van een
mobiel kanaal [5].

-~l
.: _'-0...
- .to•(>..

-~

-?o

-~

_~o

0 • 10

T••• 4.h)' ("s)

Fig. 8: Voorbeeld van de gemeten impulsresponsie van een mobiel
kanaal.
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De impulsresponsie kan gemodelleerd worden m.b.v. een aantal
Dirac-functies, die elk een kluster van propagatiepaden
representeren. Fig. 9 toont een dergelijk model met vijf
S-functies. In het vervolg zal een dergelijke S-functie een
tap worden genoemd.

al(x(t»

h (t)
c

a
4

(x(t»

---~) t (j./s)

Fig. 9: mOdel van de impulsresponsie h (t) van het mobiele kanaal.
c

x(t) is de positie van het mobiel.

In het algemeen is de ontvangen signaal sterkte van paden
met langere vertragingstijden (en dus grotere padlengten)
kleiner dan de signaalsterkte van paden met kortere
vertragingstijden. Dit wordt aangegeven met het zogenaamde
delay profile ([6], pp. 4-6). Dit delay profile is afhankelijk
van de omgeving.
In Fig. 9 is te zien dat de signaalsterkte a.(x) afhankelijk

1

is van de positie x van het mobiel. Door de snelheid van het
mobiel is x een tijdsafhankelijke grootheid volgens:

x(t) -

t

Jv(1')d1' .

o

18
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2,2, Implementatie van het model m.b.v. een tapped delay line.

De impulsresponsie van het mobiele kanaal kan gemodelleerd worden
m,b,V, een tapped delay line. zoals geschetst in Fig. 10,

tr

al(t) a. (t) aN(t)
1.

Tl . .. T . . .. T
N1.

s (t
SOMMATIE

0

s (t)

Fig. 10: Implementatie van het model van het mobiele kanaal
m.b,v een tapped delay line.

De signalen a.(t). i = 1,2 ..... N. zijn complex en
1.

tijd",;-l1a~l:eliji~ en de am~lHu"'c,. Ia. (t) r hetlt'en eeT· Pay1t::ign
1.

verdeling, De correlatie tussen ai(t
l

) en a
i

(t
2

) is

afhankelijk van de snelheid waarmee het mobiel zich beweegt
en van het tijdsverschil t

2
- tI'

Omdat de taps corresponderend met de vertragingstijden T. en
1.

T" (i - j) afkomstig zijn van verschillende reflectoren.
J

zijn de amplituden van de signalen a.(t) en a.(t)
1. J

onafhankelijk van elkaar.
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2,3, Simulatie van het mobiele kanaal.

Fig. 11 geeft schematisch aan hoe het mobiele kanaal wordt
gesimuleerd.

s (t)-----,
tr

• _~_ h _ _ _ u o.a ..

i i

I Generarie ::::: Generarie I
a,(t). i E 1., .• N Impulsresponsie

1. I-~-~

Fig, 11: Simuia tie van het mobiele kanaal,

Bij de generatie van de impulsresponsie moet rekening
gehouden worden met het feit dat het radiosubsysteem gebruik
maakt van TDM (op de downlink) dan wel TDMA (op de uplink).
De impulsresponsie hoeft slechts gedurende bepaalde
tijdsintervallen bekend te zijn,

2,3.1. Het genereren van a.(t),
1.

De signalen a,(t) zijn random. complex en tijdsafhankelijk, De
1.

amplituden la,(t)1 hebben een Rayleigh verdeling in de tijd
1.

en a.(t) en a.(t) zijn volkomen ongecorreleerd voor i-jo
1. J

De correlatie tussen a
i

(t
1

) en a
i
(t

2
) komt tot uitdrukking in

de autocorrelatiefunctie en de hierbij behorende Fourier
getransformeerde. de spectrale vermogensdichtheid S(f).

20
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De spectrale vermogensdichtheid is afhankelijk van de
Dopplerverschuiving en dus van de snelheid van het mobièl en
wordt gegeven door (zie [6]) en appendix B):

voor 0 ~ T ~ 0.5 ps,

S(t)
a

(8a)

voor

o

0.5 ps < T ~ 2 ps,

voor T ~ 2 ps,

GCa,b,c,) is een gaussische functie met grootte a, gemiddelde
b en standaarddeviatie c.

Voor het vermogensdichtheidsspectrum volgens (8a) geldt als
aanname dat de invalshoek van de signalen uniform is
verdeeld. Voor signalen afkomstig van, op grotere afstand
gelegen reflectoren, kan verondersteld worden dat voor de
invalshoek (en dus ook voor de Doppier verschuiving) een
bepaalde voorkeur bestaat. Hierop zijn de
vermogensdichtheidsspectra van (8b) en (8c) van toepassing.
Een andere veronderstelling is dat dergelijke signalen
weliswaar uit een bepaalde richting komen, maar dat door
reflecties aan objecten dichtbij de ontvanger de invalshoek
van het ontvangen signaal toch uniform verdeeld is. Dan is
weer het vermogensdichtheidsspectrum van (8a) van
toepassing.
Daarom zal in het vervolg voor alle vertragingstijden T, de
spectrale dichtheid volgens (8a) worden genomen. Een tweede
reden om dit te doen is de vereenvoudiging met betrekking
tot de implementatie.
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Voor het genereren van een signaal a.(t) worden twee
1.

stochastisch onafhankelijke witte gaussische ruissignalen
gefilterd en samengevoegd zoals in Fig. 12 is geschetst.

Re {a. (t)}
1.

aCt)

bet)

Fig. 12: Het genereren van a. (t).
1.

-j-sgn(c.»
Im{a.(t)}

1.

Hl(f) zorgt voor het positieve frequentiegedeelte van de

gewenste spectrale dichtheid S(f) en H
2

(f) voor het negatieve

frequentiegedeelte. De 90· fasedraaier ( -j-sgn(c.» ) zorgt
ervoor dat de bijdrage van Hl(f) in het negatieve

frequentiegedeelte en de bijdrage van H
2

(f) in het positieve

frequentiegedeelte van S(f) volkomen onderdrukt worden (zie
[7], pp. 22-30). Het is eenvoudi~ na te gaan dat, wanneer S(f)
symmetrisch rond f • 0 is, de 90 fasedraaier achterwege kan
worden gelaten. In dit geval geldt dan ook:

HlCf) • H2 (f)·

S(f) ~ IH.Cf)1
2

1.
i • 1,2.

(9)

(10)

Er moet een filter gemaakt worden, waarvoor geldt:

H(f) • / S(f)

22
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In (8a) is de constante a nog vrij te kiezen. Als gee1st wordt
dat de vermogens van de in- en uitgangssignalen gelijk zijn.
dan geldt:

(12 )

Hierdoor is de constante a vastgelegd en heeft de waarde

a -

zie appendix c.

1
(13)

Om de impulsresponsie van het filter in het tijddomein te
bepalen moet van H(f) de Fourier transformatie worden
bepaald volgens:

III

het) = JS(f)1!2 e i 211'ft df

-<Il

(14)

Het is niet mogelijk om een analytische uitdrukking te vinden
voor het). zodat het) numeriek bepaald moet worden. Hiervoor
wordt gebruikt gemaakt van de Fast Fourier Transform (FFT).
Het totaal a~ntal punten voor het FFT-algcritme wordt gegeven
door N De gewenste resolutie in het frequentiedomein is

tot
fd/n

d
. Dit houdt in dat tussen -f

d
en +f

d
2n

d
+l punten op

gelijke afstand fd/n
d

worden genomen. De resolutie in het

tijddomein is dan:

T
tap

1----F N • f
dtot

(15)

1
Globaal gezien is er een correlatie tot t - -- sec.

2f
d

Het aantal tapwaarden n van a.(kT ), k = 1 , 2 ..... , dat
c 1 tap

gecorreleerd is wordt dan gegeven door:

n c

N
tot

23
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~ Tb . Hierdoor
urst

twee berekende tapwaarden. a.(kT ). binnen een
1 tap

burst. Hieronder zijn een aantal grootheden gegeven die voor
het bepalen van T • N en n

d
van belang zijn. De

tap tot
bitsnelheid r

b
en het aantal bits per burst n

bi
wijken iets

af van de GSM recommendaties (zie § 1.4.).

T
tap

één of

Voor het te simuleren radiosubsysteem worden een aantal
voorwaarden gesteld.
Het aantal kanalen per draaggolf is 8. De bitsnelheid r van

s
een gecodeerd en gedigitaliseerd spraaksignaal is 24 kbit/s.
zodat de bitsnelheid van het gemultiplexte signaal ongeveer
300 kbit/s is (8 0 24 kbit/s + overhead). Het kanaal wordt
tijdinvariant verondersteld als het mobiel gedurende
een burst een afstand aflegt die niet groter is dan 1/20 m
(- 1.5 cm). Voor een snelheid van 100 km/h volgt hieruit dat
de bursttijd kleiner moet zijn dan 0.54 ms. In werkelijkheid
verandert het kanaal wél gedurende een burst.
Omdat de burstlengt zó wordt gekozen dat het kanaal weinig
verandert gedurende een burst is voor T gekozen.

tap
vallen (bij v ~ 100 km/hl per burst

Bitrate r
b

Aantal bits per burst n
bi

T
guard

Aantal kanalen per draaggolf

Draaggolffrequentie f
c

Snelheid van het mobiel
N
tot

n
d

300 kbit/s.

130.

20 ps.

8.

900 MHz.

100 km/ho
512.

20.

Uit de bovenstaande keuze van de parameters voor het
radiosubsysteem volgt een bursttijd Tb ~ 0,45 ms.

urst
Er geldt dat ongeveer 12 tapwaarden gecorreleerd z1Jn voor
v • 100 km/ho Dit komt (bij v • 100 km/hl overeen met
l2 0 T ~ 12 0 0.47 ms • 5.64 ms. De frametijd

~ap

T - BoT ~ 8°0.45 ms • 3.6 ms. Hieruit volgt dat
frame burst

gedurende ongeveer ~wee bursts de propagatiecondities in één
radiokanaal vrijwel gelijk zijn. De waarden van de
signaal-interferentie verhoudingen (C/I) gedurende die twee
bursts zijn dan vergelijkbaar Als de snelheid kleiner wordt.
zal het aantal bursts in één radiokanaal waarvan de waarden
van C/I vergelijkbaar zijn groter worden.

Door de discontinuïteit in het DoppIer spectrum zal het)
uitslingeringen vertonen. Om deze uitslingeringen extra te
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verzwakken wordt het) vermenigvuldigd met een raised eosine
functie r(t). Het spectrum van de nieuwe impulsresponsie h' (t)
wordt daarna d.m.v. FFT bepaald. De resultaten hiervan zijn
weergegeven in de Fig. 13 en Fig. 14.

In Fig. 15 is la1(x)1 als functie van de positie x

weergegeven. De amplitude is in dB en genormeerd op de

gemiddelde amplitude la1(x)l.
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-0

Fig. 13.a: h(t)/h(O) en r(t) (raised eosine).

0.8

o.

o.

tCa)

-0.1 0.1 tea)

Fig. 13. b: h' (t).
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2.3.2. Het genereren van de impulsresponsie van het kanaal.

Met behulp van de de

impulsresponsie Van
tijdsduur T (zie

tot
bepaald door:

signalen a.(t), i
1

het kanaal bepaald
Fig. l6.a) van een

z 1,2 ... , .N, kan nu de

worden. De totale
simulatie wordt

- het aantal bursts (M)
de bursttijd Tb

urst
- het aantal kanalen per draaggolf (8)

Voor het bepalen van de impulsresponsie van het mobiele
kanaal worden voor elke tap N waarden bepaald volgens de

tap
in § 2.3.1. beschreven methode. N is afhankelijk van T

tap tot
en T

tap

Voor de simulaties wordt gebruikt gemaakt van Adaptive
Digital Phase Modulation (ADPM), met een oversampling ratio
Tl = 4 (zie [8]).
Uit een oversampling ratio Tl = 4 volgt dat het signaal x(t) aan
de ingang van het mobiele kanaal iedere D seconden bekend is
waarbij D wordt gegeven door:

D =
Tb'1t

(17)

De i~~~l~responsie van het mobiele kanaal moet dus iedere D
seconden worden bepaald.

De tijdsresolutie van het filter het) is echter T . Voor de
tap

gekozen waarden (zie § 2.3.1.) volgt voor de waarde van D,
D ~ 0,83 ps, waardoor D « T De ontbrekende waarden

tap
a.(kD), k - 1,2 .... , worden door interpolatie verkregen.

1

Voor een kwadratische interpolatie moeten drie waarden vóór
het begin van een burst en één waarde ná het eind van een
burst bekend zijn (zie Fig. 16.b).
In Fig. 16.c is duidelijk te zien dat het aantal te bewaren
tapwaarden voor burst 1 en burst 2 verschillend kan zijn. Het
maximum aantal dat opgeslagen moet worden is echter gelijk
aan het aantal in burst 1 vermeerderd met 1. De eerste
tapwaarde valt op t - 0 en de derde tapwaarde (t = 2T )tap
valt samen met het begin van burst 1

Afhankelijk van de relatie tussen

worden of álle (N ) waarden van
tap

T T
tap' frame

a.(kT ), i
1 tap
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kEI•.... N opgeslagen of een gedeelte hiervan
tap

(zie Fig. 16.a).
Als T groter wordt bestaat de mogelijkheid dat alle

tap
waarden moeten worden opgeslagen. De waarden worden
opgeslagen in een matrix.
In het geval dat alle waarden moeten worden opgeslagen. ziet
de matrix er als volgt uit. waarbij a .. = a. (jT )

1,J 1 tap
iEl •...• N en j • o•... N -1:tap

a 2 0 a N 0, ,

a 2 1 aN 1. ,
A ..

1

al N -1
• tap

a 2 N -1" .. a N N -1
• tap , tap

In het geval dat voor elke burst (het totaal aantal bursts
is M) L + 1 waarden worden opgeslagen ziet de matrix er als
volgt uit:

a · ........ , ......... a N b

)
1,b

l ' 1

a . . ................ a .
l,b

l
+L N,b

1
+L

a · ................. a

)
l,b

2
N.b 2

A
2

..
a 1 : b2 +L

. .............. a N• b2 +L

burst 1

burst 2

al b · ................. a

)• M
N.b

M
burst M

a . . .. .. .. . . .. .. .. .. .. . a .
1.bM+L N.bM+L

Merk op dat dat bI E 0 in matrix A
2

(zie Fig. 16.b en Fig. 16.c).
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Omdat de uitgang s (t), t .., kD (zie Fig. 10 en Fig. 11) van
o

het mobiele kanaal burst voor burst wordt bepaald en door de
ontvanger wordt gedetecteerd, hoeft dus niet voor alle bursts
tegelijk de impulsresponsie van het kanaal bepaald te worden.
Dit kan ook burst voor burst gebeuren.

Bij de interpolatie wordt in het eerste interval
(b T ~ t ~ (b +l)T ,zie Fig. l6.b) een lineaire

k tap k tap
interpolatie uitgevoerd om de afgeleide in het tweede punt
(a.(bk+l)T » te bepalen. Daarna wordt voor de resterende

:l tap
tapwaarden een kwadratische interpolatie uitgevoerd.
Vervolgens wordt het begin van de betreffende burst en de
hierbij behorende geïnterpoleerde waarde bepaald, zodat de
impulsresponsiematrix met de juiste waarden wordt gevuld. De
impulsresponsiematrix voor burst k ziet er als volgt uit:

8
l

(CkD) a
N

( ckD)

8
l
«c

k
+l)D) aN«ck+l)D)

I 0:

met m 4n . el"'
IJ:

Ttap + (k-l)Tframe

D + 0.5]
waarin ent (a) h~t grootste gehele getal kleiner dan of gelijk aan
a representeert.

Veronderstel dat voor burst k het ingangssignaal voor het mobiele
kanaal gerepresenteerd wordt door:

xkU) voor j -0, .... ,m-l

x
k

(j) - 0 voor j < 0 en j >m-l

Voor het uitgangssignaal YkU) geldt dan:

a.«ck+j)D).x(j-d.)
1 1

(l8)

waarbij d. - ent(T./D + 0,5) (zie fig. 8)
1 1
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.................
f a re 1 f a e 2 f a e M

~
( ) t~

T
tap frame

( )

T
tot

Fig. 16.a: Voor de simulatie van M bursts (= M frames) worden
voor iedere tap N waarden bepaald.

tap

t: ---+T T
berst guard

T
tap

burst: k

( ) ( )-b T
k tap

Fig. 16.b: Het aantal tapwaarden dat per burst moet: worden opgeslagen.

T
frame2T

tap

b rst 1 bur t 2

0
(

T
)

b T
burst 2 tap

t~

( )

Fig. 16.c: Niet voor elke burst hoeven evenveel tapwaarden te worden
opgeslagen. Het maximale aantal tapwaarden dat moet worden
opgeslagen is gelijk aan het aantal in burst 1 vermeerderd
met 1.
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In Fig. 17 zijn voor een tap (voor burst 1) de
geïnterpoleerde waarden van Re{al(kD)} en Im{al(kD)} voor

k .. k1 •..... k
1

+ 511. met k
1

.. ent(2T
tap

/D + 0.5). geplot bij

een snelheid van 100 km/ho

o
- g.,.. ...
o

~..
o

-:
oo
o

Re{a (t)}

o

~ T~~~~~'Ir-~~~""""~Ir-~-~"""'-'''''~~~'''''''''''''''''Ir-~--~'''''''''i-~--''''''''--'i
00 100.0 200.0 300.0 AOO.O 500.0 600.0

TIJd 101

gj-------- ~Irn~.{~al(t)}

o
o
Cl...,

Fig. 17: Re{al(kD)} en Im{al(kD)}, k '"' k
l

•..... k l + 511.

v .. 100 km/ho
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2.4, Verwachtingen t.a.V, de simulaties.

De waarde T zal, naarmate de snelheid lager wordt, steeds
~ap

groter worden (uit (6) en (15», Omdat het aantal waarden
van a,(kT ) da~ gecorreleerd is niet verandert, (zie (16»

1 tap
zullen bij lagere snelheden meer opeenvolgende bursts een
vergelijkbare bitfoutenkans hebben dan bij hogere snelheden.
Als de momentane e/I hoog is voor een bepaalde burst, zal de
momentane e/I voor de eerstvolgende burst in hetzelfde
radiokanaal nie~ veel veranderd zijn. Hierdoor worden in een
aantal opeenvolgende bursts weinig fouten gemaakt. Aan de
andere kant zal bij een lage momentane e/I een aantal
opeenvolgende bursts wel fouten maken. Om een goede
representatie te krijgen van de gemiddelde foutenkans moeten
bij lagere snelheden meer bursts worden gesimuleerd dan bij
hogere snelheden.

Bij lage snelheden ( v < 10 km/hl is T » T . Het
tap burst

kanaal kan gedurende de burst nagenoeg tijdinvariant worden
verondersteld. Dit is niet het geval bij hoge snelheden (bv.
100 km/hl. De ontvanger echter maakt een kanaalschatting
waarbij wél verondersteld wordt dat het kanaal gedurende een
burst tijdinvariant is. Er kunnen dus bij hoge snelheden
fouten ontstaan bij de detectie, zelfs in de afwezigheid van
ruis en/of interferentie.
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2.5. Resultaten.

Voor vier verschillende snelheden z1Jn een aantal simulaties
gedaan, te weten: v = 9, 50, 100 en 200 km/h
De belangrijkste parameters bij de simulaties zijn:

bitrate:
delay profile:
aantal bits per burst:

300 kbit/s
typical urban (zie [6], app. 1)
130

Voor het interfererende signaal wordt op dezelfde wijze als
voor het gewenste signaal een mobiel kanaal gesimuleerd.

Voor het delay profile is een 'typical urban' gebied gekozen
aangezien in de stedelijke gebieden de meeste gebruikers van
het mobiele comunnicatiesysteem te verwachten zijn.

Het aantal bursts dat gesimuleerd moet worden om een
betrouwbaar resultaat voor de gemiddelde foutenkans te
krijgen is mede afhankelijk van de snelheid. Hoe lager de
snelheid des te meer bursts er gesimuleerd moeten worden.
Door bij een bepaald aantal bursts steeds de
initialisatiewaarde van de random generator, die gebruikt
wordt bij het genereren van de impulsresponsie van het
mobiele kanaal, te veranderen kan de spreiding in de
resultaten bekeken worden.

In tabel 1 staan de resultaten voor een aantal
initialisatiewaarden bij v ~ 100 km/h, e/I = 12 dB. Bij elke
initialisatiewaarde is een simulatie gedaan voor 100 en voor
300 bursts.

100 bursts 300 bursts

1,39'10-
2

1.49'10-
2

1,21'10-
2

1,32'10-
2

8.8'10-
3

1,22'10-
2

8,7'10-
3

1.20'10-
2

Tabel 1: BER bij verschillende initialisatiewaarden van de random
generator (v - 100 km/h, e/I ~ 12 dB)

De spreiding in de resultaten is bij 300 bursts duidelijk
minder groot dan bij 100 bursts.
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Bij lage snelheden wordt de spreiding in de resultaten nog groter
(zie tabel 2).

500 bursts

8,9·10-3

Tabel 2: BER bij verschillende initialisatiewaarden van de random
generator ( v - 9 km/h, e/I e 12 dB)

De gemiddelde foutenkans in tabel lis BER = 1,2.10-
2

Een simulatie met 600 bursts voor dezelfde situatie als die
in tabel 1 ( v = 100 km/h, e/I = 12 dB) levert een foutenkans

BER - 1,18.10-
2

Hieruit blijkt dat voor v > 100 km/h een simulatie met 600
bursts een voldoende betrouwbaar resultaat geeft.
Fig. 18 toont de foutenkans als functie van e/I voor v = 100
km/h en v = 200 km/ho Beide simulaties zijn gedaan met 600
bursts.
De referentiecurve ( aangeduid met ref.) is het resultaat van
een simulatie waarbij de impulsresponsie van het mobiele
kanaal geheel onafhankelijk is van de snelheid van het mobiel
en tijdens een burst constant wordt genomen.

Er is weinig verschil te zien tussen de referentiecurve en de
curve voor v = 100 km/ho Voor e/I e 00 , (geen interferentie),
is er echter wél een verschil. De simulatie met v = 100 km/h

-4
maakt dan wel fouten (BER = 2-10 ), de referentie simulatie
daarentegen niet, (BER - 0, zie Tabel 3 ).
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v (kmlh)
ref. 100 200

CII ( dB)

10 2»04 0 10-2 2»07 0 10-2 1,99 0 10-2

12 1»11 0 10-2 1,18 0 10-2 1»28 0 10-2

13 7,60 0 10-3 8»52 0 10-3 9,82 0 10-3

14 5»68 0 10-3 5,80 0 10-3 7,62 0 10-3

16 2»38 0 10-3 2,30 0 10-3 3,87 0 10-3

al 0 2,00 0 10-4 6,83 0 10-4

Tabel 3: BER als functie van e/I voor de referentie situatie,
v • 100 km/h en v - 200 km/ho

De gemiddelde foutenkans is, wanneer die genomen wordt over
een groot aantal bursts, niet afhankelijk van de snelheid
als v < 100 km/ho Voor snelheden groter dan 100 km/h begint
het tijdvariant zijn van het kanaal tijdens een burst» een

rol te spelen. Dit resulteert (bij BER = 10-2) in een
degradatie van 0»7 dB bij
v • 200 km/h t.O.V. de referentiecurve. Let wel, er wordt
hier gesproken over de gemiddelde foutenkans over een~
aantal bursts. De verdeling van de fouten over de bursts
geeft voor lagere snelheden een totaal ander beeld dan voor
hogere snelheden. Dit is geïllustreerd in Fig. 19 voor v =
10 km/h en voor v • 50 km/ho Voor v • 10 km/h is duidelijk
te zien dat bursts met fouten in groepen voorkomen» vanwege
een vergelijkbare waarde van de e/I gedurende meerdere
opeenvolgende bursts. Bij v • SO km/h zijn de bursts waarin
bitfouten voorkomen duidelijk meer verdeeld over het totaal
aantal gesimuleerde bursts.
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Fig. 18: BER als functie van e/I voor de 'typical urban'
situatie. Voor v • 100 km/h, v • 200 km/h en de
referentie situatie zijn 600 bursts gesimuleerd.
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Fig. 19: Het aantal fouten als functie van het burst nr.
voor v = 10 km/h en v = 50 km/ho
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is aan het
met u .. (t) en

1.J

3. Ontwerp en bouw yan een gedeelte yan de zender.

In dit hoofdstuk wordt de bouw van een gedeelte van de zender
voor een mobiel station besproken. In dit hoofdstuk wordt
gesproken over een multiplexer, wat strikt genomen niet juist
is (zie § 1.2.). Met multiplexer wordt hier echter bedoeld
het comprimeren van een gecodeerd datasignaal in bursts (zie
§ 1.2.) en het toevoegen van extra bits voor o.a.
synchronisatie en kanaal schatting (zie § 3.2.) in die burst.

3.1, Globale opbouw yan de zender.

In Fig. 20 is in een blokschema aangegeven hoe de zender wordt
opgebouwd.

s(t)-................-._....... ._-~~~) Ir-------, m( t 1r-------,

Mul tiplexer --+ Buffer Modulator Versterker~

Scrambler +
'---~

interleaver
Structuur

inforn~at ie

......9..p..~.?~~ ~.~.~ ~.(~.? ..

Fig. 20: Blokschema van de zender.

Er zijn drie delen te onderscheiden:

- de opbouw van het modulerende signaal in bursts
de modulator

- de eindversterker

In Fig. 20 geldt dat het signaal set) gelijk
signaal s. . (t) in Fig. 5. d (t) komt overeen

1.J
met) met m. (t).

1

Het signaal set) is een gecodeerd datasignaal dat door een
multiplexer wordt opgedeeld in burst•. Het opdelen in bursts
omvat ook scrambling en interleaving (zie § 3.4.).
Hierna wordt de draaggolf gemoduleerd met het non return to
zero (NRZ) signaal d(t). De modulatiemethode die wordt
gebruikt is Gaussian Minimum Shift Keying (GMSK), zie § 3.3.
De voornaamste reden voor de keuze van GMSK t.o.V. MSK is de
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compactheid van het frequentiespectrum.
Als laatste wordt het zendsignaal met) nog versterkt alvorens het
wordt uitgezonden.
In dit hoofdstuk wordt slechts de opbouw van d(t) en een
gedeelte van de modulator (het genereren van de in-fase en
quadratuurcomponenten van m(t), zie § 3.3.2.) besproken.

3.2. De framestructuur.

De opbouw van bursts, frames en superframes uit bits wordt
getoond in Fig. 21

o 1 2 25

burst 0 burst j

T
fT ome

burst 7

guard int databits preamble databits int guard
time bits bits bits time

( )

Tburst

Fig. 21: Opbouw van superframes, frames en bursts.

De frames zijn onder te verdelen in traffic frames, die
spraak of data bevatten en control frames. Deze control
frames zijn weer onder te verdelen in idle frames, waarmee
voorlopig niets wordt gedaan en SACCH frames (Slow Associated
Control CHannel) die dienen voor de signalering.

Door de GSM zijn een aantal belangrijke waarden voor de
framestructuur vastgelegd.
Elke 20 ms wordt aan de buffer een traffic datablok bestaande
uit 456 databits, aangeboden (zie § 3.4.). De verhouding van
traffic frames en control frames is 12:1, zodat de duur van
13 frames 60 ms is «12/4)·20 ms). Elk superframe van 26
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frames bevat 24 traffic frames, 1 idle frame en 1 SACCH
frame. De duur van een superframe T is dus 120 ms. Ook voor

s
de SACCH frames worden de databits in blokken van 456 aan de
multiplexer aangeboden (vanwege interleaving. zie § 3.4.2.).

Voor de frametijd geldt dan:

120
T K 26 ms ,., 4,62 msframe

Elk frame bestaat uit 8 bursts en gedurende elk frame krijgt
een mobiel station één burst toegewezen.
Er geldt dan:

T ..
burst

120
26 0 8

ms ,., 0,58 ms

Er moet één kloksignaal c gegenereerd worden waarvan alle andere
m

kloksignalen met behulp van gehele delingen afgeleid kunnen
worden. De kloksignalen die afgeleid moeten worden zijn:

- de bitklok
- vier maal de bitklok (vanwege een oversampling ratio ij .. 4)
- de frameklok

Voor de bitsnelheid r
b

geldt vanwege een beschikbare bandbreedte

van 200 KHz per kanaal dat:

260 kbit/s ~ r
b

~ 280 kbit/s

hieruit volgt dat voor het aantal bits per frame n
f

geldt:

1200 ~ n
f

~ 1292

Het is gewenst om voor het kloksignaal c een geheel veelvoud van
m

1 MHz te kiezen. Er geldt dan:

m E tl

- c - c ·4mo n -m f f
13
60

4·m o n kHz
f

Door de GSM is de volgende oplossing gekozen:

.. 13 MHz- c
m

- m .. 12
- n

f
.. 1250
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Voor de bitsnelheid geldt nu:

- 13-10
6
/48 - 270,83 kbit/s

en

Tburst - 156,25 Tb

T =
b

120-----1 ms AI 3,69 Jls
26-8-156-

4

Een burst is opgebouwd uit:
guardtime

- ini bits
- data
- h
- preamble
- h
- data
- ini bits

- guard time

:5 Tb

:2 bit
:57 bit
:1 bit
:26 bit
: 1 bit
:57 bit
:2 bit

1'5- T. 4 b

Tijdens de guardtime vindt een geleidelijke toename
r~sppctievelijk afname plaats van de amplitude van met)
(. ig. Lt.). tE: p:·caq.:· J~ :'s een L.?ke:"'t2e bi-ts~,:!ue:-.t:ip t.:if~ i:l de
ontvanger gebruikt wordt om de impulsresponsie van het kanaal
te bepalen en om synchronisatie te bewerkstelligen. De
preamble is ingesloten tussen twee zogenaamde stealing flags.
Deze bits geven aan of een frame gestolen wordt voor fast
ACCH (FACCH). Dit gebeurt in het geval er meer signalering
nodig is dan kan worden verzorgd door het normale SACCH. De
consequentie van framestealing is wel dat er een traffic
frame verloren gaat.
De initialisatiebits (ini bits) zorgen ervoor dat in
dispersieve kanalen het eerste en het laatste databit toch
goed gedemoduleerd kunnen worden.

ini guardd ..guar 1n1
databits preamblebits databits

time bits bits time

/ h h ~
5 7 64 65 91 92 149 151

t/T
b

156,25

Fig. 22: Amplitude van met) gedurende een burst.
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3,3 De GMSK-modulator.

3.3.1. Definitie van GMSK.

Gaussian Minimum Shift Keying (GMSK) is een modulatievorm
waarbij het inkomende signaal d(t) eerst gefilterd wordt
m.b.v een Gaussisch filter (zie Fig. 23).

d(t) Gaussisch filter

h (t)
g

met)
1------.+fNt----~

FM - modulator

modulatie-index h = 0.5

Fig. 23: GMSK-modulator volgens [9]

Een belangrijke parameter bij de beschrijving van GMSK is de
genormaliseerde bandbreedte p van het Gaussische filter) die
gedefinieerd is als:

p .. B T
g b

(19)

waarbij B
g

de bandbreedte van het Gaussische filter en Tb de

bittijd is.
In appendix D wordt afg€leid hoe df impulsrespcnsie van het
Gaussische filter afhangt van p ( (D.3) en (D.6».

Voor het uitgangssignaal van de modulator volgens Fig. 21 kan
geschreven worden:

t

met) - A cos{ 2WJ(fc + e(T)dT) }

-(I)

of
met) - A cos{ 2wf t + f(t) }

C

Hierin is f de centrale frequentie) eet) de momentane
c

frequentiedeviatie en f(t) de fase. In appendix D wordt
afgeleid dat de fase f(t) kan worden geschreven als
(zie ook [4]):

(20)

CD

f(t) -w L 8 i
q (t-iT

b
)

i--(I)
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waarin q(t) de basisband fasepuls is zoals gedefiniëerd in
(0.24) en

a e {-l.l} "Iiel

Indien voor de genormaliseerde bandbreedte p - ~ wordt genomen
ontstaat de situatie waarbij niet gefilterd wordt (h (t) - Set).

g
zie (0.3». Deze modulatievorm wordt dan ook aangeduid als M5K
(Minimum Shift Keying). Voor de fase f(t) geldt bij M5K:

~

fMSK(t) - 11' L aiq.. SK(t-iTb)
i ...-~

waarbij

-{ 0 voor t < -T/2

qMSK(t) t/(2T
b

) + 1/4 voor -T
b
/2 ~ t ~ T

b
/2 (22)

1/2 voor t > T/2

In Fig. 24 is voor enkele waarden van p de functie q(t)
weergegeven voor -5T

b
/2 < t < 5T

b
/2.

In Fig. 25 is voor een bepaalde bitreeks het faseverloop f(t)
getekend voor M5K en GM5K.

Uit (0.24) volgt:

o < Cl' t) < 1/2 "I t: (23)

Door q(t) af te breken voor Itl > LT
b

/2 en een verschuiving met

LT
b
/2 toe te passen kan q(t) benaderd worden door een functie r(t)

waarvoor geldt :

voor t < 0

voor 0 ~ t ~ LTb

voor t > LT
b

(24)

De benadering volgens (24) wordt. bij gegeven P.
nauwkeuriger naarmate L groter wordt. Ditzelfde geldt voor een
grotere p bij een vaste waarde voor L. zoals duidelijk is te
zien in Fig. 24.
Voor de fase f(t) volgens (21) kan nu geschreven worden:

~

f(t) - 11' L air(t-iTb )
i--(I)
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Fig. 24: De basisbandfasepuls q(t) voor -5T/2 ~

voor een aantal waarden van p (p = 0,1
p • 0,5 en p - ~).

t ~ 5T12,
p = 0,3



d (t)

o

-1
a.

2 41 6 8 10

I I tIr

tIr
or-------:~--~~--___:\----f---~---

rr/2

b.

1f

tIr
Ot---~:-------7----+----I---_.l...-_-

rr/2

c.

Fig. 25: Het faseverloop ~(t) voor HSK ( p=~) en GHSK (p - 0.3),
voor een bepaalde bitreeks. gegeven door d(t).
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In het k
e

bitinterval. (d.w.z. kT
b

~ t ~ (k+l)T
b

) volgt uit

(24) en (25) voor de fase f(t):

k-L
f(t) • n L air(t-iTb)+

i--(D

k
n L a.r(t-iTb)

i-k-L+l ~

[

k-L ]- ; .L ai (mod
~=-oo

(26)

waarbij

k
n L Bir(t-iTt:)

i=k-L+ 1 -

dus afhankelijk van de
van de bits a •....• a k L) en

-(X) -

De fase in het k
e

bitinterval is
gecumuleerde fase 6

k
(als gevolg

van de bitsequentie ~.

Het aantal mogelijkheden voor 6
k

is eindig en bedraagt 4. Ook

aantal mogelijkheden voor ~ is beperkt tot 2
L

. Hierdoor is

vanzelfsprekend het aantal mogelijkheden voor f(t) in het k
e

L
bitinterval eindig en bedraagt 4·2 .
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3.3,2, Structuur van de GMSK-modulator.

Voor het zendsignaal met). zie (20). kan ook geschreven worden

met) ... A [s.(t)cos~ t - 8 (t)sin~ t] (27)
1 c q c

met respectievelijk de in-fase en quadratuurcomponenten

s,(t) • cosfl(t)
1

S (t) • sinfl(t) (28)
q

Vergelijkingen (27) en (28) suggereren het gebruik van een
quadratuurmodulator (Fig. 26),

cOS(fl(t»

rv}-----!

Acos(~ t)
c

fl/2

Fig. 26: Quadratuur modulator.

+ cos (~ t + fl(t»
c

De fase fl(t) wordt op discrete tijdstippen berekend

t jD , j E Z
D Tb/Tl

waarin Tl de 'oversampling ratio' is.

e . 1In het k 1nterva geldt dus:

Si{ (k+j/Tl)Tb) • cosfl(kTb+(jD»

Sq{ (k+j/Tl)Tb) • sinfl(kTb+jD»

voor j • O. 1, .... , Tl

(29)

. k e
Omdat het aantal mogelijke waarden van de fase 1n het

bit interval beperkt is tot 4Tl2L kunnen deze waarden van tevoren
berekend en opgeslagen worden.
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Fig. 27 toont een struktuur gebaseerd op bovenstaande
principe (zie [4]).

d(t)

mod 4 L bit mod T/
up/down I+- schuif- +- tellerteller register

~7 ~7 "-.7
~

5. (t)
I-ROM DAC

1

vi

Q-ROM DAC
5 (t)

q

Fig. 27: Generatoren voor s.(t) en s (t).
1 q

Elk ROM bevat de 4T/2
L

mogelijke waarden van s.(t) en 5 (t).
1 q

Aan de hand van het inkomende signaal d(t) wordt een adres
voor het ROM gegenereerd. De twee meest significante bits
(up/down teller) representeren de gecumuleerde fase 9

k
, de

uitgangen van het schuifregister representeren 9(t,~) en de

uitgangen van de modulo Ti teller representeren de
oversampling ratio.
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3.3.3. Het yermogensdichtheidsspectrum van GMSK.

Bij de implementatie van een GMSK-modulator. zoals die in
§ 3.3.1. en § 3.3.2. beschreven wordt. vinden twee benaderingen
plaats ten opzichte van een ideale modulator. In de eerste
plaats wordt de basisband fasepuls q(t) benaderd door een
puls r(t) met een eindige tijdsduur (LT

b
). De tweede

benadering wordt gevormd door het feit dat de waarden voor
cosf en sinf. opgeslagen in de twee geheugens.
gerepresenteerd worden met een beperkt aantal bits. Deze
quantisatie van de signalen s.(t) en s (t) zal het

1 q
vermogensdichtheidsspectrum van het zendsignaal beïnvloeden.

Fig. 28 toont de invloed van p voor een grote waarde van L
(L - 8). zodat het spectrum geen nadelige invloed ondervindt van
een onnauwkeurige benadering van q(t) (zie § 3.3.1.)

o

-10

S(t)

(dB) -20

-30

-010

-50

-60

-70

- 0.3

p - I

p - 0.5

-BOO-~-~~~..I...--~~---:::~_--&~-~~-~--
0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.75

f/r
b

Fig. 28: Vermogensdichtheidsspectra van GMSK met L • 8. voor
p - 0.15 ; P • 0.3 ; p • 0.5 p. 1 en p - m (- MSK)
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Fig. 29 toont bij vaste p de invloed van L op het
vermogensdichtheidsspectrum.

o

-10
S(f)
(dB)

-20

-30

-40

-50

-60

-70

= 5

L = 2

L = 3

-BOOL.---"----Jo----'------'------'------'---Jo.-.-...I.---
0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 1.75

f/r
b

Fig. 29: Vermogensdichtheidsspectra van GMSK met p • 0,3 en
L • 2, L • 3 en L • 5.
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Fig. 30 toont bij L • 5 de invloed van p.

o

-10

S(f)

(dB) -20

-30

-40

-so

-60

p = 0, J

F 0,15

0,2-lOl ~P =

-800---0-..L.2S~--0:LS--O....L."'-S--..L1--~1-..L...2S--1...J.'_S--1..L...,-S--

f/r b

Fig. 30: Vermogensdichtheidsspectra van GM5K met L • 5 en

p - 0,1 ; p • 0,15 en p • 0,2.
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In Fig. 28 t/m Fig. 30 is geen quantisatie van de signalen iet) en
q(t) aanwezig.
Figuur 30 toont de invloed van de quantisatie in n bits op het

q
vermogensdichtheidsspectrum. Om de invloed van de pulsduur (LT)
zo klein mogelijk te maken is gekozen voor L = 8

S(f)

(dB)

o

-10

-20

-30

-50

-60

-70

-8001...---0-".25-=---O.J-.5--0-.~75~---11----:-1.-'::2'::"'5 ----:-~---:'1~.7==5-

f/rb

n • 8
q

n co 1q

Fig. 31: Vermogensdichtheidsspectra van GMSK met n • 8, n • 10q q

en n '. 12, voor p • 0,3 en L - 8.q
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~ Scrambling ~ interleaving.

Gedurende de transmissie zal de momentane CII var1eren met
een snelheid die afhankelijk is van de snelheid van het
mobiel. Als tijdens de transmissie van een aantal bursts over
het mobiele kanaal de momentane elI te laag wordt, zal de
ontvanger een aantal bits fout detecteren. Afhankelijk van de
tijdsduur van de te lage momentane elI kan een gedeelte van
een burst, een hele burst of zelfs een aantal bursts achter
elkaar door de ontvanger fout gedetecteerd worden (zie Fig.
19). Deze tijdsduur wordt groter naarmate de snelheid van het
mobiel lager wordt. Door de gebruikte kanaal decoder kunnen
maximaal 4 foute bits in een reeks van 15 gecorrigeerd
worden. Zonder extra maatregelen te nemen levert een reeks
foutief gedemoduleerde bits ook een reeks foutief
gedecodeerde bits. Door er nu voor te zorgen dat
opeenvolgende transmissiebits niet als opeenvolgende bits aan
de ingang van de decoder komen, verschijnen ook de foutief
gedemoduleerde bits verspreid aan de ingang van de decoder.
Hierdoor wordt optimaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden
van de decoder en kunnen meer foutief gedemoduleerde bits
gecorrigeerd worden, waardoor de BER lager zal zijn dan in
het geval waarin opeenvolgende bits niet verspreid worden.
Let wel, het totaal aantal bits dat door de ontvanger foutief
wordt gedemoduleerd blijft (onder dezelfde propagatie
condities) gelijk, maar door de spreiding van de foutieve
gedemoduleerde bits kunnen meer bits gecorrigeerd worden.

Om deze verEpreiding van de informatiebits over een aantal
burs~s te bewerkstelligen wordt scrambling (§ 3.4.1.) en
interleaving (§ 3.4.2.) toegepast. In Fig. 32 is een schema
gegeven van een gedeelte van de zender (zie ook Fig. 20)
waarin de scrambler en de interleaver zijn opgenomen.
Dit schema is een functioneel schema en representeert niet de
manier waarop dit gedeelte van de zender is geïmplementeerd.
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traff
datab

traff
datab

SACCH
dat ab

r+ Bufferl
ic
10k

T
Scrambler

L......+,- T Interleaver -.- 1 r---+

Scrambler

Multiplexer

1 L...+- superframe
~

ic
10k 4- Buffer2 r+ frame-

structuur

IÎIJ

Scrambler Structuur
informatie

J.
10k

Buffer3 --+ Interleaver

'--

Fig. 32: Blokschema van de scrambler en de interleaver in het .
zendgedeelte van een mobiel station.

3.4.1. Scrambling.

Elke 20 ms wordt aan Bufferl dan wel Buffer2 een data blok
aangeboden. Een data blok bestaat uit 456 bits.
De bitsequentie in een datablok kan als volgt worden
voorgesteld:

~ .. ba, bI'" ........ b455 met b
k

E [0,1]. (30)

Na scrambling hebben de bits een andere plaats gekregen in
het datablok volgens het schema van Fig. E.l (zie app. E)
Vervolgens wordt het datablok na scrambling onderverdeeld in
8 subblokken (Bot/m B

7
) van elk 57 bits.
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Als de bits na scrambling worden aangeduid met
Q' K bO,bi, ,b~55 ' met b~ E [0,1], en als j het

bitnummer is in subblok i, dan geldt de volgende relatie
tussen bk en b~:

b~ - bk als

m .. io57 + j
k - [io57 + jo64] (mod. 456), (31)
voor i € [0,7] en j € [0,56].

bv.: m - 217 ( i - 3 en j .. 46)
k K 379

b~17 .. b379

Het scrambleschema zoals gegeven in appendix E is
voor traffic en SACCH datablokken gelijk.

3.4.2. Interleaving.

Zoals uit Fig. 32 blijkt zlJn steeds twee traffic datablokken
aanwezig. Een burst wordt opgebouwd uit twee subblokken die
tot verschillende datablokken behoren (zie Fig. 33).

datablok n+1

datablok n

datablok n-1

T T T T T T T T
p p+l p+2 p+3 p+4 p+5 p+6 p+7 burstnummer

Fig. 33: Opbouw van een burst uit twee halve bursts in
een traffic frame.

Een burst wordt dus opgebouwd uit twee halve bursts, die
worden aangeduid met bovenste en onderste halve burst. De
bovenste halve burst is één van de subblokken B., i € [0,3],

1

van datablok n. De onderste halve burst bevat dan het subblok
B. 4 uit het datablok n-l. Als de bits in de bovenste halve

1+

burst worden aangeduid met uO u
56

en de bits in de

onderste halve burst met 10 1
56

, dan geldt voor de
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informatiebits van de betreffende burst:

en c2k+l = lk voor k E [0,56]. (32 )

Een burst ziet er dan uit als aangegeven in Fig. 34:

l_i_n_i_----'-I_c_0;...._c-.,;..1 c~s....;.6_E1 preamble GL.._c....;5:;..7~ c..;;;,1..;.1~31~

Fig. 34: Burstopbouw na scrambling en interleaving.

hl en hu geven de stealing llag van resp. de onderste en
bovenste halve burst. Deze stealing flag geeft aan of een
frame gestolen is voor fast ACCH (zie § 3.2.).

Het scrambling en interleaving schema zorgt ervoor dat acht
opeenvolgende bits uit de bitsequentie 2 in acht
verschillende bursts terecht komen.
Door scrambling en interleaving over acht frames wordt een extra
vertraging ingebouwd van 40 ms.

Voor de SACCH frames wordt een iets andere manier van
interleaving toegepast dan bij de traffic frames. De acht
subblokken waarover interleaving wordt toegepast behoren nu
tot eenzelfde data blok (zie Fig. 35).

~

~
T T T T
p p+l p+2 p+3 burstnummer

Fig. 35: Opbouw van een burst uit twee halve bursts in een SACCH frame.

Het de manier van scrambling en interleaving in een SACCH
frame worden vier opeenvolgende bits uit het originele
datablok (bitsequentie ~ ) over vier verschillende bursts

verdeeld. Hierdoor wordt voor de SACCH data een extra
vertraging ingebouwd van 480 ms.

58



A. Realisatie yan een gedeelte yan de zender.

In dit hoofdstuk wordt. uitgaande van het
blokschema van Fig. 36 de realisatie van een gedeelte van de
zender besproken. Strikt genomen betreft het een zender voor
een mobiel station omdat slechts één tijdsleuf (burst 0)
wordt gevuld met bits.
Het geheel is echter relatief eenvoudig uit te breiden tot
een eenvoudig basisstation. bv met één draaggolf.

Het gedeelte onder de stippellijn in Fig. 36 verzorgt de
opbouw van het superframe. frame en burst alsook scrambling.
interleaving en multiplexing. De structuur van het superframe
is vast (26 frames waarvan één idle frame en één SACCH
frame). maar de burst- en framestructuur kunnen met behulp
van microschakelaars worden ingesteld (zie § 4.2.). De
uitgangssignalen van het gedeelte onder de stippellijn e

O
t/m

e
lO

geven het adres aan van de databits in Bufferl. Buffer2

of Buffer3 alsook de selectie van één van die buffers. De
signalen b

O
t/m b

7
geven het bitnummer binnen de betreffende

burst aan en worden gebruikt bij het toevoegen van de
niet-databits (guardbits. inibits. stealing flag en
preamblebits). De selectie van het preamble-ROM wordt
verzorgd door het signaal pre.

Het bovenste gedeelte van Fig. 36 geeft in een blokschema aan

hoe cos~. sin~ en ampl worden gegenereerd. Het signaal d.
1

komt evereen met het signaal d(t) in Fig. 23 en Fig. 27. De
amplitude van het zendsignaal set) (Fig. 23) heeft alleen
gedurende burst 0 een waarde ongelijk aan 0 en verloopt
volgens Fig. 22.
De filters die na de DAC's moeten komen zijn niet
gerealiseerd en worden in dit verslag dan ook niet verder
besproken. Voor de volledigheid zijn ze wel in het schema van
Fig. 36 opgenomen.

In de volgende paragrafen wordt steeds van één of van
meerdere blokken. die functioneel bij elkaar horen. de
werking uitgelegd. Hierbij wordt ook steeds het verloop van
een aantal belangrijke signalen en de volledige beschrijving
van de schakeling gegeven. De schakeling is volledig digitaal
opgebouwd met uitzondering van de DAC's. De uitgangssignalen
cos~ en sin~ na de DAC worden. na filtering. toegevoerd aan de
quadratuurmodulator zoals beschreven in § 3.3.2.
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Het genereren van cos~, sin~ en aropl

Bufferl, Buffer2, dl

\----".-1
Buffer3,
preamble-ROM

integral

encoder

d i GMSK
modulator

cos~

generatie

amplitude
ampl

r e

c 1

t I 1
t mr 1

1
frame burst

p

klokcircuitl ~opbouw opbouw b/

111
t

6 b o' . b 7
I'

/\ /\
~

(bilnr.)
t c c

2 3 4

framestructuur burststructuur
instelbaar instelbaar

t
m

lu·'. Bulfer-selectle

scrambler

R adres dlll in

W u IJ lat t h

generatie bitnummer j
en 8ubbloknummer i ~--"Ie I.- ...J

synchronisatie W
1----+ at t h

SACCH- en traffic-
datablokken

c
m

be

Fig. 35: Blokschema van een gedeelte van de zender.
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4. I. Het klokcircuit.

Alle kloksignalen worden afgeleid van één kloksignaal

c (13 MHz, zie § 3.2.). Aan de uitgang van het
m

klokcircuit zijn de bitklok (c
3

en c
6
), twee maal de bitklok

(c
2

en cS), en vier maal de bitklok (cl en c
4

), aanwezig.

Aangezien de ingangssignalen van tellers en flipflops op de
flanken van de kloksignalen stabiel moeten zijn is het
wenselijk om van de kloksignalen ook een ,in de tijd
verschoven versie beschikbaar te hebben. Om dit te
bewerkstelligen is ook acht maal de bitklok nodig (a

2
, zie

I
Fig. 37 en Fig. 38). Hierdoor is c

6
over 16 Tb verschoven ten

opzichte van cl' Fig. 37 geeft de schakeling van het

klokcircuit.

TELI TE L 2

J J J J

H-f-__ C 1
H-__c 2

,,+,,+, c
3

R

TE L 3

Cl T I

J J J J

a 1

Fig, 37: Het klokcircuit.

Fig. 38 toont het verloop van het ingangssignaal c , de
m

uitgangssignalen cl t/m c
6

en de interne signalen al en a 2 ·
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stand TELl 0 2 0 2 0

C
m

~ ral

a
2 l L

stand

a
2

lCl

!
~

c
2 L J ~

Î Lc
3

r_r-----L

--- -----------l
Fig, 38: Kloksignalen cm' al' a2 en cl t/m c6 '
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Tl is'een triggerflipflop die van het asymmetrisch signaal al

een symmetrisch signaal a 2 maakt met bit snelheid 8rb (rb =
270,83 kHz). Om er zeker van te zijn dat de uitgangssignalen
c

4
tlm c

6
altijd op dezelfde wijze verschoven zijn ten

opzichte van cl tlm c
3

' moet TEL3 bij stand 0 van TEL2 een

resetsignaal krijgen, zodat TEL3 altijd ná TEL2 de stand 0
bereikt.

4.2. Frame- en burstopbouw.

De ingangssignalen van dit blok zijn de kloksignalen cl en

c
6

(zie § 4.1.), De uitgangssignalen zijn de signalen pre,

be, cf' mrl en bO tlm b7 ,

:frameklok.

pre

:verschoven versie van cf'

:geeft de scheiding aan tussen databits en
niet-databits.

:geeft het begin en einde van de burst aan.
:geeft het bitnummer binnen de burst aan.

De framp- ~p burstopbouw zijn zodanig gerealiseerd dat een aantal
grootheden met behulp van microschakelaars kunnen worden
ingesteld. Deze grootheden zijn:

n
f

E ~ en n
f

E [1,4096]

- het geheel aantal bits per burst n
bi

, n
bi

E ~ en nbi E [1,256].

Hierbij is nbi - ent{Tburst/Tb}'

- het aantal bits per frame n
f

,

Aangezien het aantal bursts n
bu

in een frame een

geheel getal moet zijn geldt:

(33)
T /T

burst b

Voorts kan binnen een burst nog ingesteld worden:

- het bitnummer BITI, dat aangeeft waar de eerste reeks databits
begint (zie Fig.2l, BITI - 7)

- het bitnummer BIT2, dat aangeeft waar de eerste stealing
flag begint (Fig. 2l,BIT2 - 64)
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- het bitnummer BIT3, dat aangeeft waar de tweede reeks databits
begint (zie Fig.21, BIT3 - 92)

- het bitnummer BIT4, dat aangeeft waar de ini bits beginnen
(Fig.21, BIT4 • 149).

In de nu volgende figuren gelden de waarden zoals aangegeven in
§ 3.2., zodat:

n
bi

• 156

n
f

• 1250

BITI - 7
BIT2 • 64
BIT3 - 92
BIT4 • 149

Fig. 39 geeft de schakeling waarbij het vergelijken van een
tellerstand met een ingestelde waarde W wordt genoteerd als:

_~ lul +~

+ +

"N
• • • • • • • • • • • • • • IVO

&

Fig. 39: Schakeling voor het vergelijken van een tellerstand
met een ingestelde waarde W.
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Voor de logische niveau's geldt:

s. - a schakelaar open,
1

s. - 1 schakelaar dicht.
1

Voor W geldt dan:

N

W - L i (34)s.2
1

i-a
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Fig. 40 geeft de schakeling voor de frame- en burstopbouw.

HU

J J J J

Cf c 6 Cl
!-------r--+-i 1 J 1 mr 1

tnt 155

k 2

1 K

1 J

Cl

1 K

1 be

b . b
7 0

I nl 7

J 3
les I 92

1 J 1 pre

c Cl
1

1 K
I nl 6.

K3

I es I lH

Fig. 40: Schakeling voor frame- en burstopbouw.
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Fig. 41 geeft een aantal signalen uit de schakeling van Fig.
39.

L

11--
i

... i· .------'

"1'" ..
J .

be

mrl

J3

K3

K2

stand
TEL4 1249 0 7 64 92 149 155

c 6 SUl··.flj...flj...flj. rL·· flj
j j ! 0 j jij ~ i j

l
! i ;1' ! I !! i i i

Cf l i! i i
i i i j
i: ,. . . . . . .: :

L
· ,· ., ,, .· ,

L! ,
__I L

pre

Fig. 41: Signalen voor frame- en burstopbouw.

Het begin van de burst wordt aangegeven met t~. Het

signaal be geeft aan (met een kleine tijdsverschuiving)
wanneer de burst begint en eindigt. Voor be geldt:

elders
(35)

Tijdens de burst wordt slechts onderscheid gemaakt tussen
databits en niet-databits. Tot de niet-databits behoren de
vijf bits gedurende de guardtijd. de initialisatiebits
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(inibits). de stealing flags en de preamblebits. Het signaal
pre geeft aan (wederom met een kleine tijdsverschuiving)
wanneer de databits en de niet-databits beginnen. Voor het
signaal pre geldt:

1 1 t +64_1_ T ]voor t E [t +7- T eno 16 b' o 16 b (36)pre -
1

t O+149-h- Tb]t E: [tO+9216 Tb '

0 elders

4.3. De besturing van het scramble-ROM.

Dit blok genereert met behulp van een ROM. waarin het
scrambleschema (zie Fig.E.l) is geprogrammeerd. het adres van
een databit uit Bufferl. Buffer2 of Buffer3. Ook de signalen
voor de selectie van één van de buffers worden gegenereerd
(1u· fe en fe).
Voorts worden twee signalen gegenereerd. die aangeven wanneer
een nieuw traffic datablok of een nieuw SACCH data blok kan
worden ingelezen.

4.3. I. De besturing van het scramble-ROM in geval van een
.u..affic fra~L

De implementatie van de scrambler en de interleaver is iets
anders gerealiseerd dan aangegeven in Fig.31. Aangezien het
scrambleschema (zie Fig.E.l) voor traffic datablokken en
SACCH data blokken gelijk is kan worden volstaan met één ROM.
waarin op de juiste adressen de waarde k (zie Fig.E.l) zijn
geprogrammeerd.
Het subbloknummer i en het bitnummer j worden met behulp van
respectievelijk TEL7 en TELS gegenereerd.
Vanwege interleaving (zie § 3.4.2.), wordt steeds tussen
beide buffers geschakeld. Als voor burst p tlm p + 3 het
eerste databit Co uit Bufferl wordt gelezen, moet voor burst

p + 4 tlm p + 7 het eerste databit uit Buffer2 worden gelezen
en omgekeerd. TELS wordt aan het begin van de burst (t

O
)

gereset en stopt met tellen als niet-databits worden
uitgelezen (zie § 4.2.).
TEL7 genereeert het framenummer ,zodat SACCH data uit Buffer3
op de juiste momenten kan worden gelezen. Tijdens frame 12
(idle frame. zie f 3.2.) wordt ook SACCH data uitgelezen en
wel dezelfde data als die in frame 25. Tijdens het uitlezen
van één van de buffers wordt de adressering van die buffer
uit het scramble-ROM gelezen. Als i het subbloknummer, j het
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bitnumrner. A het adres van het scramble-ROM is en k de
geprogrammeerde waarde in het scramble-ROM (het adres van de
uit te lezen buffer) dan geldt voor A en k :

A" i·64 + j. met iE [0.7] en j E [0.56]
k .. (i·S7 + j·64)mod 456 (zie § 3.4.)

4,3,2, Besturing yan het scramble-ROM in geval yan een
SACCH-frame,

(37)

Het subbloknummer i en het bitnummer j worden in geval van
een 5ACCH frame gegenereerd met behulp van TEL6 en TELS. Door
TEL6 wordt ook bijgehouden hoeveel 5ACCH frames reeds zijn
uitgelezen uit Buffer3, Na vier 5ACCH frames te hebben
uitgelezen wordt er een nieuw 5ACCH data blok in Buffer3
ingelezen, Hiervoor wordt een signaal W h gegenereerd (zie

ace
Fig, 42 en Fig, 45),

Fig, 42 geeft de schakeling die de besturing van het
scramble-ROM en dus impliciet de adressering van Bufferl.
Buffer2 en Buffer3 én de selectie van één van deze buffers
realiseert,
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Fig. 42: Schakeling voor de besturing van het scramble-ROM.
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Fig. 43 toont het verloop van de signalen cf' tIl' t 23 " cd en

fe uit Fig. 42.

o2323TEL? 0 11 11 12

_JLJ_....I~y~H "'j ~ ~
L I" ....ir...lr...

J :: :L
................... '1'1' .... '1'

~
.;. ~';'i

~ ~ ~
. . . . . . . . . . . . . . . . . ~ i· . . . . . . i ~ i .. ..

:: :: :

...................... j j j --u

...................~ ~

stand

mr2

fe

Fig. 43: De signalen Cf' tIl' t 23 , mr2, Cd' fe, uit de schakeling

van Fig. 41.

Het subbloknummer i wordt gegeven door (zie Fig. 42):

8

L
m-6

i· a-2
m

a E: {OJI}
m

(38)

m-6

Het bitnummer j wordt gegeven door:

a E: {OJI}
m

(39)

De signalen lu en fe geven aan welk buffer moet worden uitgelezen.
TEL? geeft het framenummer en deze teller wordt na 26 frames
gereset.
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Fig. 44 toont het verloop van de signalen die het signaal

W h genereren.acc

Jl
.............................................._~-,.j

fe

L
I

be

W
acch

Fig. 44: Signalen voor het genereren van W h'ace
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4.3.3. Het signaal W h voor het inlezen van traffic datablokken.
tc .

bi~klok. § 4.1). Hierdoor moet c (13 MHz)
m

gedeeld worden door 260000. Synchronisatie van dit signaal
met de signalen cf en be wordt door fe en he bewerkstelligd.

Fig. 45 geeft de schakeling voor het genereren en
synchroniseren van W h'tc

Voor het inlezen van traffic datablokken (zie Fig. 32) wordt
iedere 20 ms een signaal (W h) gegeven. Dit signaal kan niet

tc
met een gehele deling afgeleid worden van c /6 (8 maal de

m
het kloksignaal

TE L8

J J J J

w
t c h

'-v---"

I t
-
be

t t s t Dl

259999 Cl

c
m 1 J

Cl 1

• 1 K

Fig. 45: Schakeling voor het genereren van W h'tc
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In Fig.45 wordt het verloop van de signalen fe. be, cm' a en q2

voor het genereren van w .
tch

fe

be

a

c
m

'~

.....MI}
....·Lr

L .

L

eeJ"l resetsignaal
L'i, ngnaal dient om

Fig. 46: Signalen voor het gener er n van W h'
tc

Met de signale~ fe en be wordt iedere 60 ms
q 6~genéreerd met een tijdsduur l/c sec.

i m
het in principe vrijlopende signaal W h te synchroniseren

tc
met de frameklok cf' Door het signaal ql krijgt TEL8 elke 20 ms

een resetsignaal.
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4.4. Het genereren van het modulerende signaal d ..
1

In de uiteindelijke schakeling Z1Jn niet drie buffers opgenomen
maar één buffer van 2k bytes. De twee meest significante bits

(fe en fe·lu) representeren de selectie van Bufferl, Buffer2
of Buffer3 in Fig. 32. Ná de burst wordt de buffer vrijgegeven
om data in te lezen. Dit wordt aangegeven door het signaal be
(zie Fig. 44). Er mag echter pas begonnen worden met inlezen
nadat hiervoor een signaal is gegeven. Dit signaal wordt elke
20 ms gegeven (zie § 4.3.3.). Ook bij het inlezen wordt door de
twee meest significante bits (W h en ~l) het juiste

acc u
gedeelte van de buffer geselecteerd.
De adressering van het preamble-ROM wordt rechtstreeks gestuurd
door b

O
-b

7
(zie Fig. 47). Met behulp van drie microschakelaars

kan gekozen worden uit 8 verschillende preambles. Het
preamble-ROM is als volgt geprogrammeerd:

A = adres m·256 + n
m,n

Voor preamble m geldt:

A
m,O

- A
m,4

0 (guardtijd)

A
m,S

- A
m,6

1 (ini bits)

A
m,64

- A
m,90

preamble m

A
m,149

- A
m, lSO

1 (ini bits)

A
m,151

- A
m,154

0 (guardbits)

De selectie van het data-RAM dan wel het preamble-ROM wordt
gerealiseerd door het signaal pre.
Als de bitreeks d. het uitgangssignaal van het data-RAM dan

1

wel het preamble-ROM is, wordt met behulp van een

integral encoder de modulerende bitreeks d. gevonden
1

door:

d. • d. ed. 11 1 1-
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Fig. 47 geeft de schakeling voor het genereren van het modulerende

signaal d ..
1

W
I t t h

R
u I

adres nieuwe dltablokken
V'

o e c e
o 1

data·RAM

pre

f e
Ie· I u

o e c e
o 1

preamble
ROM

d i

t---ri 1D J I---~
d .

I

Fig. 47: Schakeling voor het genereren van het modulerende signaal d ..
1

Fig. 48 geeft de signalen die bij het uitlezen van het data-RAM dan
wel het preamble-ROM belangrijk zijn.

I

L

L
hoge impedantie

data beschikbaar
hoge impedantie

Fig. 48: Signalen voor het uitlezen van het data-RAM dan wel het
Preamble-ROM
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4.5. De GMSK-modulator.

De werking van de GMSK-modulator is zoals beschreven in
§ 3.3.2. met n D 4 en L ~ 5. In plaats van de modulo 4 teller
in Fig. 27 zijn de signalen c

3
en c

2
genomen (zie Fig. 49).

Hierdoor verandert per bittijd het adres van het I-ROM en
Q-ROM ook vier maal.

J J J J
TE 19

J J J J J

....... ---.,...._...--------i

I· ROM

Q' ROM

c ..

Fig. 49: Schakeling van de GMSK-modulator.
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4.6. De amplitude van het zendsignaal sCt),

Fig. 50 geeft de schakeling voor het genereren van de
amplitude. De amplitude heeft het verloop zoals geschetst in
Fig. 22.
TELIO wordt steeds vanaf het eind van de burst tot het begin
van de volgende burst op 0 gezet. In dit tijdsinterval wordt
op adres 0 van het amplitude-ROM vier maal per bittijd de
waarde 0 uitgelezen. Vanaf het begin van de burst tot het
eind van de burst geven go t/m g7 het bitnummer aan.

t • I 10

J J J J J J J J

be

mrl

amplitude·ROM

Fig. 50: Schakeling voor het uitlezen van het amplitude-ROM.
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4.7. Testresultaten,

Bij afwezigheid van de filters achter de DAC's voor de signalen

cos~ en sin~ (zie § 4.5.) én als de inkomende bitreeks d, een
1

random binair signaal is. zal door aliasing het
vermogensdichtheidsspectrum van cos f en sin~ zich herhalen na
kof Hz, k E ~. Hierbij is f de bemonsteringsfrequentie. De bij dit

s s
onderzoek gebruikte bemonsteringsfrequentie is 4 or

b
(oversamp ling

ratio 71 .. 4).
De DAC verricht echter ook een sample-en-hold functie waardoor
de vermogensdichtheidsspectra van cos~ en sin~ beïnvloed zullen
worden. Als een ideaal bemonsterd signaal wordt gegeven door x(t)
geldt voor het signaal y(t) na een sample-en-hold schakeling (zie
[2]. pp. 303,304):

y(t) .. x(t) * het) (40)

waarbij het) de impulsresonsie van de sample en hold schakeling
is volgens:

het)
1

o

voor 0 < t < Ts

elders
(41 )

Als de spectrale vermogensdichtheid van x(t) wordt gegeven door

P (f). dan wordt de spectrale vermogensdichtheid van y(t) gegeven
x

door (zie [2], p. 122):

P (f) .. P (f)°IH(f) 1
2

y x

Uit (41) volgt:
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Fig. 51 toont het vermogensdichtheidsspectrum P (f) van het ideaal
x

bemonsterde signaal x(t) E cos~(t) als ook de functie I~(f) 1
2

.

o~- __

-10

P (f) en
x

IH (f) I 2 -20

in dB

-30

-40

-50

-60

-70

-BO 0.L.-..-----L
1
----....I.

2
------:!3l....-----4..L-----

Fig. 51: Vermogensdichtheidsspectrum P (f) van het ideaal bemonsterde
x

signaal x(t) - cos~(t) en de functie IH(f)/2.
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Fig. 52 en Fig. 53 tonen respectievelijk de berekende en gemeten

vermogensdichtheidsspectra P (f) van het signaal y(t) volgens
y

(40) en (42).
, ij '.•

o

-10

-30

-40

-50

-60

-70

-BO "-- ---Jl-- ---JI.- ---JI.- ---J _

o 1 234

Fig. 52: Het berekende vermogensdichtheidsspectrum P (f) van het
y

signaal x(t) • cosf(t) na de sample en hold schakeling.
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"\
R~ BW
30~ Hz

\ 11\ Ir\
~ I

\ I I \
• rJ \A1\,
~~~

,

10 dB/

fp REF 0.0 dB... "TTEN 10 dB
MI<R A SiI.!50 kH.

-.7.80 dB

ST.-.RT !500 H.
RES BW 300 H. VBW 10 H.

STOP !50.0 kH.
SWP !52.3 __0

Fig. 53: Het gemeten vermogensdichtheidsspectrum van het

~ignaal x(t) K cos~(t) ~~ de DAC.

Merk op dat de meting van de spectrale vermogensdichtheid bij een

veel lagere bitsnelheid is uitgevoerd (~ la kbit/s). Dit is
gebeurd omdat bij de normale bitsnelheid (270.83 kbit/s) het
vermogensdichtheidsspectrum beïnvloed wordt door de lage
responstijd van de gebruike opamps (zie appendix F. het
applicatieschema van de DAC).
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~ Conclusies ~ aanbevelingen.

Bij het gebruikte kanaalmodel wordt ervan uitgegaan dat de
ontvangen signalen een uniform verdeelde fase hebben. Uit de
simulaties in een typical urban omgeving is gebleken dat voor
snelheden v < 100 km/h de tijdvariantie van het mobiele
kanaal een zeer kle;ne rol speelt voor wat de gemiddelde
foutenka~~ betreft. Bij v • 100 km/h is de degradatie (bij
BER • 10 ) 0,2 dB ten opzichte van een tijdinvariant kanaal.
Voor v • 200 km/h is deze degradatie 0,7 dB.
De gemiddelde foutenkans is voor v < 100 km/h
nauwelijksafhankelijk van de snelheid waarmee wordt gereden.
Door de correlatie van de C/I in opeenvolgende bursts van één
radiokanaal is echter het foutenpatroon wel afhankelijk van
de snelheid. Voor lagere snelheden komen bursts met fout
gedetecteerde bits meer in groepen voor dan bij hogere
snelheden.
Het verdient aanbeveling om ook een andere omgeving dan
typical urban te bekijken.
Ook zouden een aantal simulaties gedaan kunnen worden met een
radiosubsysteem naar GSM specificaties.

Het voordeel van de implementatie van de GMSK modulator is
dat zeer eenvoudig een Gaussisch filter te maken is met een
andere genormaliseerde bandbreedte (door het I-ROM en Q-ROM
opnieuw te programmeren), Het is zelfs mogelijk door
herprogrammering van beide ROM's een andere modulatie te
implementeren (bv. met 3-RC als basisband fasepuls, [4]). Een
nadeel van de hier gevolgde methode voor het ontwerp van de
GMSK modulator ten opzichte van de implementatie van Murota
en Hirade [9] is de iets grotere complexiteit van de
schakeling.
Uit metingen van de spectrale vermogensdichtheid is gebleken
dat, voor de gebouwde GMSK modulator de metingen overeenkomen
met de theoretisch bepaalde spectrale vermogensdichtheid. De
metingen zijn echter gedaan bij een lagere bitsnelheid (10
kbit/s) dan die in het GSM systeem (270,83 kbit/s).
Er zal nader onderzocht moeten worden of de gemeten spectrale
vermogensdichtheid, ook bij een bitsnelheid van 270,83
kbit/s. overeenkomt met de theoretisch bepaalde spectrale
vermogensdichtheid.
Ook zullen er filters ontworpen moeten worden die de signalen
na de DAC's (cosf, sinf en ampl) gaan filteren.
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Appendix A: Relatie tussen de distributiefunctie van CII en
de klustergrootte kt

0
~
-:> ce
on ~

"U
C
(;)
C..

o
_c!

o

.c
-(;)

C
C-4

. 0
-(;)

:.:>....

tofo
0\

•
.)I,

·0

r-l------:-1--....,...---.----,..---=.--......,...--"":',---+1-\-'\\""+-'1- ~
~o~:r~ Ooo.ro O~O'·O OOOl·O 1 d\1l~cg~OOO·I

1/:> JO Von"~!Jlqa

o
~

-0

o
C!
o
('ol,

Fig. A.l: Relatie tussen de distributiefunctie van elI en de
klustergrootte k [11].
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Appendix Bi De kansverdeling Van het klassieke DoppIerspectrum,

Omdat de lr 'sverdeling van de aankomsthoek a bekend is
•. ~ifo.._~ .erdeling, zie § 2.1.) als ook de
Dopplerverschuiving Af als functie van a. kan de
kansdichtheidsfunctie van Af bepaald worden.

1
Pa(a) .. 21r • -11' < a ~ 11' • (B. 1)

Af .. g(a) .. f
d

cosa. (B.2)

De inverse functie g-l(a) bestaat slechts op de intervallen
waar g(a) monotoon is. De functie g(a) wordt nu opgesplitst
in twee monotone functies gl(a) en g2(a) waarvoor geldt:

gl(a) fd"cosa

g2(a) .. fd"cosa

-11' ( a < 0 (B.3)

(B.4)

Voor de kansdichtsheidsfunctie van Af geldt dan:

aangezien geldt dat:

- 1
dgl (a)

d At

. 1
d g2 (a)

d At
(B,5)

-1
d gl (a) I

d Af

volgt voor (B.5):

..
-1

d g2 (a)

dAt

-1
d gl (a)

dAt
..

1
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hieruit volgt:

+00

waarin R (T) de autocorrelatiefunctie van aCt) is.
a

Gelijkstellen van (C.l) en (C.S) levert m.b.v. (C.9):

+00

JIH(f)1 2
df .. 1/2

-00

Aangezien

f
d

+00

J
JIH(f)1 2

df
a

df

/1- [;J-00

-f
d

+f
d

afdarcsin(f/f d)I .. nfda

-f
d

Uit (C.IO) en (C.ll) volgt de constante a:

1
a - -~~--2nfd
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Appendix D: Impulsresponsie van het Gaussische filter en de basis

band fasepuls voor GMSK.

Voor de overdrachtsfunctie van het Gaussische filter geldt:

H(f) _ exp [ -f:]
2f 0 _

(0.1)

Voor de -3dB bandbreedte B geldt met behulp van H(B) c i 12 :

(0.2)

De inverse Fourier-getransformeerde van (0.1) levert de
impulsresponie:

het) c

waarin

1

~to
(0.3)

De genormaliseerde bandbreedte p is gedefiniëerd als:

p c BT

waarin T de bittijd is.

Met behulp van (0.2)en (0.5) gaat (0.4) over in:

(0.4)

(0.5)

t o
/ In 2

2np T (0.6)

Het NRZ-signaal uit fig. 22 kan worden geschreven als:

al

d(t) - L a. b(t-iT)
i--<Il 1

waarin

a. E {-l.l} V i
1
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en

bet) - C voor Itl ~ T/2

elders
(0.8)

Voor de momentane frequentie-deviatie f(t) van het
uitgangssignaal van de modulator geldt :

f(t) - Cod(t)*h(t) (0.9)

waarin C de gevoeligheid van de FM modulator representeert.

De modulatie-index h is gedefiniëerd als

brr = ~(t + T) - ~(t) Imax
(0. 10)

De fase ~(t) wordt gedefinieerd als:

t

~(t) '" 211' Jf(-r) d'r

-CD

(0.11)

zodat m. b.v. (0.10)

(0.12 )h(T)*d(T) dT Imax

t+T

2C Jh

t

De integrand kan ook geschreven worden als:

CD

J
CD

h(T)*d(T) - heT-tl L a. b(t-iT) dt
i--al

],

-al

CD

L
i--al

a. I.(T)
], 1

(0.13)
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waarbij

'i

(i+1/2 )T

I i (T) c I heT-tl dt

(i-I/2)T

(0.14)

Er geldt I.(T) > 0 v i en V T. Voor h geldt nu:
1

t+T

I (I)

h c 2C L a. 1. (T) dTI
i--cD 1 1 max

t

t+T

2C I dT = 2CT

t

Het maximum treedt op als a. = 1, V i.
1

Uit (0.9), (0.11) en (0.15) volgt:

(0.15)

!pet) =

t

2nh 2~ J
-(I)

(X)

{L a.b(t-iT) }* heT) dT
. 1
1--(X)

t

- 2wh i~_oo'i I g(T-iT) dT
-cD

waarin g(t) de basisband frequentiepuls is:

1
g(t) - ~ bet) * het)

(0.17) kan ook worden geschreven als:

(0.16)

(0.17)

g(t) -
1

2T
( u(t + T/2) - u(t - T/2) } * het)
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waarin u(t) de stapfunctie is:

u(t) - { ~
voor t < 0

voor t ~ 0
(D.19)

Met behulp van (D.3). (D.19) en (D.1S) kan de frequentiepuls
worden geschreven als:

g(t) ... 1
2T

(D.20)

waarin Q(x) .. __1__

,r;;-' J
x

exp [ _:2 J dy (D.2!)

De frequentiepuls g(t) heeft de volgende eigenschappen:

- g(t) is symmetrisch rondom t '" 0
- g(t) > 0 ~ t

(I)

Jg(t) dt 1/2

-(I)

Voor de basisband fasepuls geldt per definitie:

t

q(t) '" J g('r) d'r

-(I)

Voor de fasepuls q(t) volgt m.b.v. (D.20) en (D.22)

(I) (I)

q(t) ___1_ { JQ(u) du - JQ(u) du }2c
-t/t -c/2 -t/t +e/2

0 0

(D.22)

1... ---
2e

waarin e - T/to

-t/t +e/2o

J Q(u) du

-t/t -e/2o
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Tenslotte volgt uit (D.16) en (D.22)

(I)

~(t) - 2wh L 8. ~(t-iT)
i--cD 1.

94

(D.24)



Appendix E: Het scrambleschema.

j ..
i •

o

5

10

15

20

25

31j

35

40

45

50

55
56

0 1 2 3 4 I 5 6 7

k= 0 57 114 171 228 285 342 399
64 121 178 235 292 349 406 7

128 185 242 299 356 413 14 71
192 249 306 363 420 21 i8 135
256 313 370 427 28 85 142 199
320 377 434 35 92 ,149 206 263
384 441 42 99 156 I 213 2iO 327
448 49 106 163 220 277 334 391

56 113 170 227 284 341 398 455
120 177 234 291 348 405 6 63
184 241 298 355 412 13 70 127
24e 305 362 419 20 77 134 191
312 369 426 27 84 141 ,198 255
376 433 34 91 148 205 262 319
440 41 98 155 212 269 325 383

48 105 162 219 276 333 390 447
112 169 226 283 340 397 454 55
176 233 290 347 404 5 62 119
240 297 354 411 12 69 126 183
304 361 418 19 76 133 190 247
368 425 26 83 140 :97 254 311

432 33 90 147 204 261 318 375

40 97 154 211 266 325 382 439

104 161 218 275 332 389 445 47

168 225 282 339 396 453 54 111

232 289 346 403 4 61 !l8 175

296 353 410 11 68 125 182 239

360 417 18 75 132 189 246 303

424 25 82 139 196 253 310 367

32 89 146 203 260 317 374 431

96 153 210 267 324 381 438 39

l60 217 274 331 388 445 46 103

~24 281 338 395 452 53 HO 167

2&8 345 402 3 60 117 174 231

352 409 )..0 67 124 181 238 295

416 17 74 131 188 245 302 359

24 81 138 195 252 309 366 423

88 145 202 259 316 373 430 31

152 209 266 323 380 437 38 95

216 273 330 387 444 45 102 159

280 337 394 451 52 109 166 223

344 401 2 59 116 173 230 287

408 9 66 123 180 237 294 351

16 73 130 187 244 301 358 415

80 137 194 251 308 J65 422 23

144 201 258 315 372 429 30 87

208 265 322 379 436 37 94 151

272 329 386 443 44 101 158 215

336 393 450 51 108 165 222 279

400 1 58 115 172 229 286 1.43

8 65 122 179 236 293 350 407

72 129 186 243 300 357 414 15

136 193 250 307 364 421 22 79

200 257 314 371 428 29 86 J.43

264 321 378 435 36 93 150 207

328 385 442 43 100 157 214 271

392 449 50 107 164 221 278 335

Fig. E.1: Het scrambleschema, waarin j het bitnummer in
subblok i is en k • (57 i + 64 j)mod(456).
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Appendix F: Het applicatieschema van de DAC,

ASALOG CIRCUIT CONNECnONS

IIOTU
\. '" ANO II~ USIO ONL" IJ GAIN

GNO ADJVS'TIIIINlI$ IIlOU/1I10
2. C, "'ASI CO/lI.IN5ATI()lIj "Op,.,.... :

l5'IlOVI"lD "Hf" USING HICH PHD
......LIFllIIS TO PllfVINl "'NCING OF'
OSCILLAT,O..

Figure 4. Un/polar Binary Operation
r2·Quadrant Multiplication)

DIGIT AL INPL'T

OHO

M)TlS
, AOJVS'T "' f OF' Vout • !IV AT COC> l ,.-:ox
2. C, "'ASI CO/lI.(N5AlIO" (,g. '''''', lil," I[

IIfOUilllO 11 A' IS A HIGH SPUD A".L'F1I11

Figure 5. B/polar (4·Quadrant) Operation

DlGITAL INPl'T

MSB LSB ANALOG Ol'TPL:T
---------1--

MSB LSB ASALOG Ol'TPl1T

11111111 -\'REF (~)256

10000001 -\'REF (~)256

10000000 -"RH
(128) :: _ "kEF

25ó 2
0111!111 (P- )-\'RH 2S~'
00000001 -\'REF (2~6 )

00000000 -\'REF (2~6):0

11111111

10000001

10000000

01111111

00000001

00000000

+\'REF C;~)

+ V REF (1~8)
o

-VREF (1~8)

-"RH C;~)

-VRH (g:)
S 2 8 I (\'I'otc lL B:: ( . )("REF) = 256 RH)

Table I. Un/polar Binary Code Table Table IJ, B/polar (Offset B/nary) Code Table

Fig, F,l: Het applicatieschema van de DAC.
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