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Samenvatting

Door de vakgroep Telecommunicatie van de TUE wordt een grondstation

ingericht ten behoeve van propagatiemetingen met de satelliet OLYMPUS.

De voor de OTS-propagatiemetingen gebruikte analoge ontvanger wordt

voor deze metingen gemodificeerd. Daarnaast wordt gewerkt aan de ont

wikkeling van een digitale ontvanger. Daarin vindt de analoog-digi

taal-conversie in een eerder stadium plaats. waardoor de problemen van

de realisatie van identieke componenteigenschappen. zoals optreedt bij

analoge ontvangers. vermeden worden.

Voor de te bouwen (digitale) ontvanger zijn specificaties ten aanzien

van de gewenste nauwkeurigheid opgesteld. Ook is een theorie opge

steld. de zogenaamde uitwisseling van bits tegen bandbreedte. welke

gebruik maakt van overbemonstering. De resolutie van de toegepaste

analoog-digitaal-converter kan daarbij lager zijn dan de uiteindelijk

gewenste resolutie.

De digitale ontvangerschakeling volgens de I~methode is besproken en

de mate van koppeling tussen de middenfrekwentie en samplefrekwentie

is bepaald. Tevens is een studie gemaakt naar de beste keuze wat be

treft middenfrekwentfilters. "samplehold"-versterkers. analoog-digi

taal-converters en signaalprocessoren. Een mogelijke oplossing voor de

realisering van toe te passen digitale filters door middel van meer

trapsfiltering wordt gegeven.

Metingen zijn uitgevoerd om de opgestelde theorie te verifieren. Daar

bij is gebruik gemaakt van de zowel voor lage als hoge middenfrekwen

ties besproken prototypes van analoog-digitaal-converters en signaal

processorschakeling.

De digitale ontvanger blijkt aan de gestelde eisen te voldoen als de

niet-lineariteit buiten beschouwing blijft en als de ruisdichtheid in

de ontvanger onafhankelijke samples waarborgt.

Aan te bevelen is om de digitale ontvanger uit te rusten met analoog

digitaal-converters welke een niet-lineariteit hebben gelijk aan de

uiteindelijk gewenste resolutie. Een andere mogelijkbeid is om de

conversiekarakteristiek "software"matig te corrigeren.
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Omstreeks midden 1988 z~l de geostationaire satelliet van de ESA de

OLYMPUS gelanceerd worden. Deze experimentele satelliet is ondermeer

bedoeld om onderzoek te doen naar de propagatie-eigenschappen van de

atmosfeer in de frekwentiebanden 12. 20 en 30 GHz. Er worden daartoe

door de satelliet bakensignalen in deze frekwentiebanden uitgezonden

die door de diverse grondstations kunnen worden ontvangen. Oak de

Technische Universiteit Eindhoven gaat voor het doen van de diverse

propagatiemetingen een grondstation inrichten.

De ontvanger in dit grondstation moet zodanig ontworpen worden dat de

te meten grootheden met voldoende nauwkeurigheid bePaald worden.

Deze grootheden zijn :

amplitude hoofdpolarisatiesignaal (Co-polar level) A
c

amplitude kruispolarisatiesignaal (X-polar level) Ax

de fase van hoofdpolarisatie t.O.v.een referentie ~
c

het faseverschil tussen hoofd- en kruispolarisatie ~c-~x'

Een tweetal methoden. welke reeds bij de OTS-experimenten op 12 GHz

gebruikt zijn. namelijk de direkte meetmethode (TUE) en de I-Q methode

(DNL) kunnen daarvoor toegepast worden. De implementatie van beide

methoden is tot dusver gebaseerd op zuiver analoge technieken. Het is

echter ook mogelijk om vanaf een bePaalde middenfrekwentie de bewer

kingen digitaal te verrichten. De conventionele analoge ontvangers

hebben namelijk nog al wat problemen met afregeling van filterkarak

teristieken. en instelling van versterkingsfactoren en offsetspannin

gen.onder andere vanwege het feit dat er temperatuurdrift op kan tre

den. Oak speelt de niet-lineariteit van veel componenten een grote

rol. Verder dienen bePaalde componenten. zoals filters en mixers iden

tieke karakteristieken te krijgen en dat is in de analoge situatie een

moeilijke opgave.

De digitale ontvanger heeft op het ogenblik weliswaar ook nadelen

zoals grotere vermogensconsumptie. grotere afmetingen en beperkt dyna

misch bereik vanwege de maximale woordbreedte van meestal 16 bits [1].

Daartegenover staat dat zo'n ontvanger geen afregelpunten kent.

waardoor de zo noodzakelijke reproduceerbaarheid geen probleem zal

zijn. Oak is de ontvanger gemakkelijk te modificeren eenvoudig door
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een ander programma in het geheugen te laden. Beide punten zorgen er

wellicht voor dat de totale kosten van zo'n ontvanger laag kunnen

bl ijven.

Allereerst worden in hoofdstuk 2 enkele conventionele meetmethodes

besproken en wordt een afleiding van de haalbare nauwkeurigheid ten

gevolge van de AD-conversie gegeven. Aan de hand van het linkbudget

worden de specificaties van de te bouwen ontvanger opgesteld voor de

ontvangs t van de OLYMPUS bakens.

In hoofdstuk 3 wordt het principe van de oversarnpling, of ook uitwis

seling van bits tegen bandbreedte, en de bereikbare bandbreedte met

deze methode besproken. Vervolgens wordt het principe van de digitale

ontvanger uitgewerkt en wordt bekeken of daarmee aan de specificaties

voor de OLYMPUS-ontvanger te voldoen is. Oak wordt in dit hoofdstuk

afgeleid of er een koppeling tussen de sarnplefrekwentie en de gebruik

te middenfrekwentie noodzakelijk is.

In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de keuze van de AD-converters en de

eventueel nodige sarnplehold-arnplifiers. Tevens wordt in dit hoofdstuk

de invloed van de aliasing van de middenfrekwent filters besproken.

In hoofdstuk 5 wordt een keuze gernaakt uit de rnogel1jke processoren

waarmee een prototype van de digitale ontvanger gebouwd kan worden.

Hoofdstuk 6 zal gaan over de digitale filtertheorie en de mogelijke

problemen die ontstaan bij de realisering daarvan op de gekozen sig

naalprocessor.

Met de testopstelling besproken in hoofdstuk 7 worden metingen ver

richt, waarvan de resultaten vergeleken worden met de theoretisch te

verwachten resultaten.

Ten behoeve van de realisatie van de digitale ontvanger 15 een sig

naalprocessorbord ontwikkeld welke in een PC te plaatsen is, waardoor

het digitale gedeelte van de ontvanger gerealiseerd is. Dit is in

hoofdstuk 8 beschreven.

Ais laatste geeft hoofdstuk 9 ontwerpen voor zowel een hoogfrekwent-

als een laagfrekwent-interface tussen de gekozen middenfrekwentie en

het signaalprocessorbord.

Metingen aan al deze onderdelen tesarnen leiden tot voorlopige conclu

s1es aangaande de realisatie van de digitale ontvanger. Deze worden in

hoofdstuk 10 besproken, waarln tevens aanbevelingen gedaan worden over

de onderwerpen die nader bestudeerd moe ten worden.
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2. Conventionele ontvangers

2.1 Inleiding

HOOFDSTUK 2

In dit hoofdstuk worden enkele ontvangerprincipe's behandeld. Eerst

wordt de door de TUE ontwikkelde directe meetmethode besproken,waarvan

de meetnauwkeurigheid, met de OTS-satelliet als bron, speciale aandacht

krijgt.

De I-Q-methode welke door DNL is toegepast wordt ook besproken, omdat

het met deze methode niet noodzakelijk is om de samplefrekwentie , welke

nodig is voor de digitale verwerking, te koppelen aan de middenfrekwen

tie. Vervolgens worden de specificaties van de te ontwikkelen ontvanger

voor de OLYMPUS-bakensignalen, wat betreft de nauwkeurigheid waarmee de

amplitude en de fasemetingen van de diverse bakensignalen kunnen plaats

vinden, besproken. Tenslotte wordt in dit hoofdstuk een eerste stap

gezet naar digitalisering van de ontvanger, waarbij een afleiding gegc

yen wordt van de bereikbare nauwkeurigheid.
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2.2 De directe meetmethode [2J.

HOOFDSTUK 2

Via deze door TUE toegepaste meetmethode kunnen de beide amplituden A
. c

en A en de fase tussen beide signalen ~ -~ direct gemeten worden. Hetx c x

blokschema van deze meetontvanger is in Fig.2.1 geschetst en zal in het

kort besproken worden.

Ac (lin)

10 MHz

~Ar

Ax(lln)

(log)

REF'
U!O kHz

Fig.2.1 BLoRschema ontuanger uoLgens directe methode

In de eerste PLL wordt door de veo een lokale frekwentie opgewekt. zoda-

nig dat de ingangssignalen CP en XP via de mixer naar een middenfrekwen-

tie van 125 kHz getransformeerd worden. De fasedetector (PD) in deze Ie

PLL detecteert direkt de fase ~ van het CP-signaal gemeten t.o.v. hetc

125 kHz referentiesignaal. Terugmengen van het middenfrekwent signaal

met deze referentie levert na filtering direct de amplitude van het



hoofdpolarisatiesignaal.
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-------------

HOOFDSTUK 2

In de tweede PLL wordt m.b.v. een referentiefrekwentie van 5 kHz het

naar 125 kHz getransformeerde XP-signaal naar een tweede middenfrekwen-

tie van 5kHz verschoven. Hierdoor kan een zeer kleine ruisbandbreedte

verkregen worden die noodzakelijk is voor een nauwkeurige meting van het

kruispolarisatiesignaal waarvan de signaalruisverhouding klein is.

Uit [2J voIgt dat voor de gemiddelde spanning aan de uitgang van de

coherente detector geschreven kan worden

met a~ de standaardafwijking ~c

c

en AA de absolute amplitude-meetnauwkeurigheid
c (2.1)

De te meten amplitude van het hoofdpolarisatiesignaal heeft dus. afhan-

kelijk van de standaardafwijking van de fase in de eerste PLL. een be-

paalde fout AA .
c

Uit figuur 2.2 is af te lezen dat als de verhouding van het draaggolf-

vermogen tot het ruisdichtheidsvermogen bij "clear-sky" elN = 61.8 dBHz
o

bedraagt (met de OTS als bron). de daarbij behorende standaardafwijking

a~ = 12 graden. als de loopbandbreedte 100 Hz verondersteld wordt.
c

Bij deze ontvanger is het dynamisch bereik ongeveer 30 dB. De maximale

standaardafwijking van de fase bedraagt dan C1~ ~ 25 graden. De stan
c

daardafwijking in radialen ligt dus tussen de waarden 0.2 ~ a~ ~ 0.4.
c

In het geval de fading gelijk is aan 30 dB wordt de amplitudemeetfout

ten gevolge van de ruis :



2
u..p

AAc IdB
= 20 log 11- ---:2~c-
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= -0.7 dB bij 30 dB fading

en -0.2 dB bij "clear sky"

HOOFDSTUK 2

Als bij "clear sky" de optimale bandbreedte. namelijk 1 kHz. gekozen

wordt kan de meetfout tot 0.01 dB gereduceerd worden.

Copolar phase error as a function of the
loopbandwidth.

Crall-polar phase error 48 a function of
the loopbandwidth.

Fig.2.2 Fasefouten uan de VOO's [2].

Voor de te meten amplitude van het kruispolarisatie-signaal geldt even-

eens (2.1) met nu u..p en Ax in plaats van u..p
x c

en A [2].c

Een "cross polar discrimination" (XPD) bij "clear sky" van 50 dB bete-

kent dan voor het kruispolarisatiesignaal een C/N van 11,8 dBHz. Bij
o

regenfading ontstaat een verhoging van het kruispolarisatieniveau wat

een vergroting van C/N inhoudt. welke verhoging geschat wordt op 20 dB
o

[4] .

Voor de onder loop wordt een bandbreedte van 1 Hz aangenomen. waardoor de

standaardafwijking komt te liggen op 16 ~ u..p ~ 27 graden of 0,27 ~ u..p
x x
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------------------------------------- ------------------------

< 0.47 in radialen. De meetfout AA van het XPL (de amplitude van het- x

1 dB bij "clear sky"AA Ix dB

XP-signaal) ten gevolge van de ruis is dus :

2
a",

= 20 lOgll- ~I =

0.3 dB bij maximale XPL

Voor de spanning afkomstig van de fasedetector kan geschreven worden [2J

vd(t) = Kd[@(t)+", (t)+~ -~ ]x c x

met Kd fasedetectorconstante

@(t) random faseverschil tussen hoofd- en kruispolarisatie-

signaal.

'" (t)x
fasefout in 2e PLL

fase tussen hoofd- en kruispolarisatiesignaal welke over

een bereik van 360 graden te meten is. (2.2)

Zowel @(t) als '" (t) hebben gemiddelde waarde = O. zodat na het detecx

tiefilter ontstaat :

vd(t) = Kd[~c-~xJ (2.3)

De standaardafwijking van '" (t) wordt bepaald door de 1 Hz bandbreedte
x

van de onder loop. De fout bij 1 Hz. namelijk 16 ~ a", ~ 27 graden. is
x

dan ook de fout in de fase.

Naast deze theoretische meetfouten kunnen nog fouten ontstaan in de

log-converter. mixers en fasedetector. Deze praktische systeemfouten

zijn 0.05 tot 0.2 dB voor de CPL (de amplitude van het CP-signaal) van

clear sky tot maximale fading en van 0.05 bij maxlmale XPL en 1 dB voor

minimale XPL. Voor de fase is de fout maximaal 4 graden. zie [5] en [6J.

Verder ontstaan nag fouten bij de omzetting van de analoge meetsignalen

naar digitale waarden voar verdere bewerking door een computer. Als voar
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zowel hoofd- als kruispolarisatiesignaal een bereik van 30 dB veronder

steld wordt zal bij een S bits AD-conversie een resolutie in de

amplitudemeting van 30dB/256 = 0.12 dB ontstaan. Voor de fasemeting

betekent dit een resolutie van 360 graden/256 = 1.44 graden.

De totale amplitud~fout l1gt daardoor voor de CPL

tussen: (0.2+0,05+0.12) dB ~ 0.4 dB bij clear sky

en (0.7+0,2+0.12) dB ~ 1 dB bij 30 dB

en voor de XPD tussen

(0,3 +.0,05 + 0,12) dB ~ 0.5 dB bij maximale XPL

(1 + 1 +0.12) dB ~ 2.1 dB bij clear sky

De totale fasefout bedraagt

(0.3 + 4 + 1,44) graden ~ 5,5 graden bij clear sky

(1 + 4 + 1.44) graden ~ 6,5 graden bij maximale XPL.
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------_._----------

2.3 De 1=0 meetmethode (DNL) [7~

Ook met deze methode kunnen de beide amplituden A en A en de relatieve
c x

fase ~ -~ tussen de beide signalen bepaald worden.c x

Het blokschema van het volgens deze methode werkend meetsysteem is in

fig.2.3 weergeven.

J

A (log>
c

REF

I
I-Q
Methode

1------..1%I-----r---fi(

10 MHz

X-,xMr
()(P)

lOOlcttz

Fig.2.3 Blokschema ontuanger volgens I-Q-methode

Het systeem omvat. integenstelling tot de TUE-ontvanger. slechts een

PLL. De amplitude A wordt evenals bij de TUE ontvanger via coherente
c

detectie gemeten. Voor bet kruispolarisatiesignaal wordt de coherente

kwadratuur amplitudedetectie toegepast.

Voor het hoofdpolarisatiesignaal zal. als dezelfde bandbreedte in de PLL

gebruikt wordt. uiteraard dezelfde rout in amplitude en fase optreden

als bij de directe methode.

De fouten die ontstaan bij de meting van het kruispolarisatiesignaal.

tbeoretisch afgeleid in [8]. moeten nog nader bepaald worden. Hierop

wordt in dit verslag niet ingegaan.
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2.4 Specificaties van de te bouwen ontvanger

HOOFDSTUK 2

Uit het linkbudget van de OLYMPUS [9]. zie tabel 1. voIgt wat voor de

diverse bakens de signaalruisdichtheidsverhoudingen zijn.

Baken BO B1 B2

Signaalfrekwentie GHz 12.5 19.77 29.66

Satelliet EIRP dBm 40 54 54

Vrijeruimte demping dB 206.2 210.2 213.7

Atmosferisch verlies dB 0.3 0.4 0.5

Antennerichtfout dB 0.2 0.3 0.4

Antennewinst ( D = 5,5 m ) dB 54.2 58.2 61.7

Ontvangen vermogen dBm -112.5 -98.7 -98.9

Ruisfactor dB 7 7 7

kTO dBm/Hz -174 -174 -174

Ruisvermogen dBm -150 -150 -150

Signaalruisdichtheidsverhouding

bi j clear sky COINO dBHz 54.5 68.3 68.1

TabeL 1 Linkbudget von de OLYMPUS

De COINO van elk kanaal bepaal t de nauwkeurigheid waarmee de ampl i tude

en fase gemeten kan worden. Ten gevolge van de ruis ontstaat in ieder

kanaal een variatie op de te meten amplitude ter grootte van [10] :

S
. waarin ~ de signaalruis-

o
dichtheidsverhouding van het betreffende kanaal voorstelt. (2.4)
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Voor de variatie in de fase wordt verondersteld dat de standaardafwij-

kingen van de kanalen ongecorreleerd zijn. De standaardafwijking wordt

dan:

(2.5)

In tabel 2 zijn de bereikbare meetnauwkeurigheden van het CP-signaal

voor de diverse bakens bij zowel clearsky als bij 40 dB fading vermeld.

als de ruis bandbegrensd wordt tot Bd =0.5 Hz. zie ook figuur 2.6.

Ook de meetnauwkeurigheid voor het XP-signaal en het faseverschil is

daarin genoemd voor zowel clear-sky als bij maximum XP-signaal (8 dB

fading) [4J

BO B1 B2

fading dB 0 40 0 40 0 40

AA dB 0.01 1,09 0.002 0.23 0.002 0.24c

XPL/CPL dB -45/ 0 -29/ 8 -45/ 0 -32/ 8 -45/ 0 -38/ 8

AA
dB 1,3 0.23 0.29 0.06 0.29 0.13x

A<pcx graden 10 1,5 2 0.4 2 0.9

Tabet 2. Meetnauwkeurigheid t.g.v. ruts

Bij deze meetfouten moeten nog fouten opgeteld worden ten gevolge van

andere bronnen zoals de optredende fase-jitter van de satelliet zelf en

de fasefout in de PLL van de ontvangers. Deze fouten worden voorlopig

verwaarloosd.

In de OPEX-werkgroep dataverwerking [11] is voorgesteld om de drie ba-

kens met een fading tot 40 dB te meten. met Hz samplefrekwentie. dus

0.5 Hz detectiebandbreedte. Deze ontvanger is dus niet bedoeld voor



-15- HOOffiSTUK 2

scintillatiemetingen. Voor de amplituderesolutie is 0.1 dB en voor de

faseresolutie 0.1 graden voorgesteld.

De systeemfouten van de (digitale) ontvanger. waaronder ook de opslag

resoluties. mogen de in tabel 2 genoemde meetfouten niet noemenswaardig

verslechteren.

Voor het BO-bakensignaal is deze resolutie voor zowel amplitude als fase

overdreven. Voor de B1- en B2-bakensignalen zal deze resolutie voor de

amplitudemeting van 0.1 dB de door de ruis veroorzaakte fout niet noe

menswaardig beinvloeden. Voor de fase is de resolutie eveneens aan de

hoge kant.

Met een aangepaste resolutie zal de opslag toch met meer dan 8 bits

plaatsvinden. zodat in dat geval twee bytes gereserveerd moe ten worden.

In tabel 3 wordt een voorstel gedaan voor de specificaties ten behoeve

van de dataverwerking. Uit het oogpunt van uniformiteit kan daarom toch

met de door de werkgroep voorgestelde opslagresoluties gewerkt worden.

Baken BO B1 B2

COINO
54.5 68.3 68.1 dBHz

max. fading 40 40 40 dB

Amplitude resolutie 0.1 0.1 0.1 dB

Amplitude offset 6 6 6 dB

Amplitude-opslag 9 9 9 bits

maximale fasedraaiing 360 360 360 graden

fase-resolutie 0.1 0.1 0.1 graden

fase-opslag 12 12 12 bits

Tabel 3. Ontvangerspecificaties t.b.v. dataopstag.



-16-

2.5 Afleiding resolutie ten gevolge van AD-converters.

HOOFDSTUK 2

Zoals uit hoofdstuk 9 zal blijken. wordt de digitale ontvanger opgebouwd

uit identieke delen voor elk kanaal. In elk kanaal wordt de amplitude en

de fase ten opzichte van een referentiesignaal (de samplefrekwentie)

bepaald. Voor de fasemeting is namelijk de I~methode nodig. welke al

in het in figuur 2.3 geschetste meetschema aan de orde is gekomen.

Het schema in figuur 2.4 laat zien wat de nodige bewerkingen zijn in het

geval de I-Q- methode wordt toegepast. als de AD-conversie al plaats-

vindt voor de kwadrateerschakeling. Het kwadrateren en optellen wordt

dus al digitaal uitgevoerd. zodat niet-lineariteiten van deze componen-

ten worden omzeild.

COSl.l;t

a,5Hz

Fig.2.4 ConventioneeL I-Q meetschema.

De synchrone detectoren krijgen het mixersignaal cos(w t+45o) resp
°

cos(w t-450
) aangeboden zodat na de laagdoorlaatfilters de componenten

°
A(t)*cos(~(t)+450) en A(t)*cos(~(t)-450) ontstaan. Deze componenten

worden door de AD-converters bemonsterd en op discrete niveau's in een
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tweedimensionale ruimte afgebeeld. Veronderstel nu dat de amplitude

gelijk is aan A=l*q waarbij q de stapgrootte voorstelt en laat deze

amplitude in grootte varieren zOdanig dat zowel de x- ais de y-component

beide met q veranderen. Uit figuur 2.5 is dan meteen te zien dat de

("f',...n,,~_"_ .... _ , j I. h ,r_ ___ " .
-c - ~--cP--- --- -- --- -- - ---.I -- ._. • -_. -- b.& -_ ... _ .... -y ...... --_......--

fout in amplitude voIgt dan

Of logarithmisch uitgedrukt

AA ldB = 20 log j {X+q)2+(y+q)2 - 20 log j (X2+y2) =

10 log {X+q)2+(y+q)2 = 10 log ( 1 + 2 2~ + 1 ) dB
X2+y2 22

tt...w;.),
..

L, .
" ,

,,
\ ,

\
\

\, \
\ ,, \,

I
I I
I I,

I
I ,, ,,

I

Jl t, ((·"lrr

Fig. 2.5 Representatie van de uitgangssignaLen van de
ADC afgebeeLd in tweedimensionaLe ruimte [12]

(2.5)

(2.6)

De grootste afwijking in fase treedt op als bij constant blijvende am-

plitude de x- en y-componenten eveneens met q veranderen. Voor deze

resolutie voIgt direct uit de tekening

A<p ~ tanA<p = i~ =~ radialen = :::.'f graden (2.7)

Stel dat de amplituderesolutie R is, dan is het aantal niveau's waarmee

de amplitude weergegeven moet worden te bepalen uit
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(2.8)R in dBaantal niveau's ~ =
1 + J R/10

·10 .;;

10R/10_1

Ais voor de minimaal te meten signaalamplitude een resolutie van 0,1 dB

gewenst wordt dan voIgt uit (2.7) dat daarvoor nodig is i = 122. De

daarbij horende resolutie in de fase bedraagt dan

360 .../2
A~ = 2w'122 ~ 0,9 graden. (2.9)

Veronderstel verder een dynamisch bereik van 40 dB en een "clearsky"

niveau dat 6 dB onder het maximale bereik ligt, dus A = -6 dB. om even
o

tuele scintillatie-effecten [12] en [13] ook te kunnen verwerken.

In dat geval voIgt voor de amplitude:

bij maximale fading A. = 122*qmln

bij "clear sky" A = A =100*122*qmax 0

Het maximaal bereik van elke ADC komt daardoor te liggen op

zodat voor deze nauwkeurigheid een 16 bits AD-converter nodig is

(216~ 64000).

In de praktijk dient rekening gehouden te worden met niet-ideale

AD-converters zodat het aantal bits meestal e~n hoger wordt.

Uit figuur 2.6 zijn de te bereiken nauwkeurigheden van zowel amplitude

als fase in beeld gebracht als functie van de signaalwaarden (zie ook

tabel 2). In dezelfde figuur zijn ook van de verschillende bakensignalen

de resoluties getekend, die ten gevolge van de C IN van elk baken haal
o 0

baar zijn.

Uit deze grafiek is te zien dat voor het B -baken een meetnauwkeurigheido

van 0,1 dB bij diepe fading niet mogelijk is. In dat geval zal toepas-

sing van een 13- of 14-bits AD-converter voldoende nauwkeurigheid ople-
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veren. Voor de B1- en B2-bakens is meestal weI een meetnauwkeurigheid

van O.l-dB te bereiken. de resolutie van de toe te-passen AD-converter

dient in dat geval 15 of 16 bits te bedragen.

De extra veroorzaakte meetfout in de fase is bij toepassing van 14 res

pectievelijk 16 bits converters te verwaarlozen ten opzichte van de door

de ruis veroorzaakte meetfout. De gewenste nauwkeurigheid van 0.1 graad

is voor het BO-baken aIleen bij weinig fading haalbaar, voor het B1- en

B2-baken aIleen voor fadingen < 18 dB.



3.Digitale Ontvangers.

3.1 Inleiding.
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In dit hoofdstuk wordt het digitale ontvangerprincipe verder ontwik

keld door steeds meer bewerkingen digitaal uit te voeren. Op deze

manier hebben de niet-lineariteiten en de temperatuurs-afhankelijkheid

van de "software"matig vervangen componenten geen invloed en het pro

bleem van de identieke overdracht van mixers en filters is ook opge

lost.

Bovendien wordt bij deze digitale ontvanger de ruis aan de ingang

benut teneinde de resolutie van de ontvangerschakeling kleiner te

maken dan de resolutie van de toegepaste AD-converter.

Allereerst wordt voor een gelijkspanning als ingangssignaal het prin

cipe van deze zogenaamde uitwisseling van bits tegen ruisbandbreedte

besproken. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een simpele comparator,

hierbij wordt de ruis uniform verdeeld verondersteld. Daarna voIgt een

afleiding voor het geval dat AD-converters gebruikt worden en wordt

tevens besproken wat de invloed is als de ruis gaussisch verdeeld is.

Vervolgens wordt afgeleid wat bij een bePaalde meettijd de bandbreedte

van het te verwerken basisbandsignaal mag zijn en hoe verwerking van

een middenfrekwent-signaal plaats vindt.

De verdere digitalisering van de ontvanger, waarvan in paragraaf 2.5

al een eerste aanzet is gegeven, wordt daarna besproken om te komen

tot de uiteindelijke digitale ontvangerschakeling.

Tenslotte wordt in dit hoofdstuk de noodzaak van weI of geen koppeling

tussen het middenfrekwent signaal en de toegepaste samplefrekwentie

besproken.
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.y(t)

INT >----+

n(t)

Fig.3.1 AmpLitude-meetschakeLing uoor m
c

In figuur 3.1 staat het signaal x(t) op de plus-ingang van de compara-

tor, waarvan de min-ingang is aangesloten op een referentiespanning

Y f= O.re

Ais geldt -A
max

< mc ~ +A
max

en net) = 0 zal voor mc > 0 de uitgangs-

spanning van de comparator yet) = + A zijn en voor m ~ 0 wordt
max c

yet) = - A . De waarde van m is hiermee dus niet te bepalen.
max c

Een andere situatie ontstaat als bij het te meten signaal uniform

verdeelde ruis wordt opgeteld. Met de schakeling van figuur 3.1 kan

dan weI de waarde van m bePaald worden zoals uit het volgende blijkt.
c

Het signaal x(t) dat ontstaat na optelling van m en net) heeft met
c

1
-A

max
~ net) ~ A

max
de kansverdelingsfunctie p(x) = -2-- zie figuur

max

3.2. De comparator krijgt nu een uitgangswaarde yet) = + A met een
max

kans

m +A
c max

P[y(t)=A
max

] = P[x(t)~O] = J p(x)dx

o

m +A
c max
2A

max

en een uitgangswaarde y(t)=-A met een kans
max
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o
P[y(t)=-Amax] = P[x(t)<O] =J p(x)dx

m -A
c max

A -m
max c
2A

max
(3.1)

De gemiddelde waarde van yet) is dan:

yet) = P[y(t)=+A ].A +P[y(t)=-A ].-A =
max max max max

m +A A-m
c max max c
2A .Amax I 2A .-Amax = me

max max
(3.2)

Ais het signaal x(t) ergodisch is. dan is m na een oneindig lange
c

meetperiode ook te bepalen uit:

00 00

00

met At. de tijdintervallen dat m ~ V f = 0
1 C re (3.3)

De integrator in fig 3.1 verzorgt de middeling van yet)

+A,.,0.x t-------H---------1

y(t)

M -Ae MOo

M +Ae MOo

·x(t) .

o
Me

-AMo.X t----------jj'---------I

T

Fig.3.2 Signaalvormen in meetschakeling 3.1

Bedenk dat exact moet gelden dat In(t) I = A .max max

Voor In(t)1 = A -A en m < -A +A bedraagt yet) namelijk altijd
max max c max

-A . zie figuur 3.3a en als In(t)1 =A + A en m = -A blijkt
max max max c max
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A +A-mmax c
en P[x(t)<O] = 2(A +A)

max

A +A+mmax c
toch vanwege_P[~(t}>O] =2(A ~A}

max
A-- max

dat yet} = - Amax A +A ,zie figuur 3.3b.
max

+A1"1 0. X +Al"1o.x

P(x)O)
0

<J.
-A r"lc- p(x) •

-Al"1o.x J
p(x)1"1 0. X

a} In( t) I < A
max max

Fig 3.3 BepaHng

b) In( t} I
max

van In( t) I
max

) A
max

Natuurlijk willen we een eindige meetperiode en voor digitale bewer-

king zal het signaal bemonsterd worden. Volgens het sample-theorema

van Nyquist [10 HI0.2] voIgt dat voor bandbegrensde ruis met band-

breedte BN het mogelijk is om het signaal x(t) te beschrijven (geen

aliasing) door in plaats van x(t) de equidistante bemonsterde waarde

x(kT } te nemen, zie figuur 3.4 en 3.5, met als bemonsterings
s

1
frekwentie f s = -r- ~ 2BN (3.4)

s

s(t)

k=N

~ 1'<kTs )

k=l

n(t) s(t)

Fig.3.4 Digitale meetschaheling voor amplitudemeting.
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Dit signaal heeft dezelfde uniforme verdeling zodat ook nu

N

y = lim ~ l Y(kTs ) = me
N-llXI k=l

met y(kTs ) = -Amax of +Amax

+!IlMx------------llf---------

(3.5)

NT,

Fig.3.5 Signaatuormen in Fig.3.4

Door een eindig aantal monsters N te nemen ontstaat een binomiaal-

verdeling voor de som van deze samples met

N k N-k
P(~=k.N.p)=(k) p (l-p)

m +Ae max
met p = 2A

max

[14]

(3.6)

Voor N=lO en p=O.5 dus m =0 is deze getekend in figuur 3.6. De werke
e

lijk gemeten waarde m wordt verkregen door deze som te delen door Ne

volgens formule 3.5 met nu een eindige waarde voor N. dus

N
.... 1 \:
me= N L y(kTsl

k=l

(3.7)

Voor kleine aantallen zien we dat de standaardafwijking van deze ver-

deling erg groot is in verhouding tot de
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Fig.3.6.Binomiaalverdeling voor de som van 10 samples

verwachte waarde m . Bij een groter aantal waarden wordtc

deze echter snel kleiner, tevens voIgt uit de centrale limietstelling

[14J dat vanaf waarden van Np~0,5 of N(1-p)~O,5 de afwijking tussen de

omhullende van deze binomiale verdeling met die van een normale verde-

ling verwaarloosbaar klein is, zodat verder een normale verdeling

verondersteld is.

2 N k N-k(k-Np) ( )p (l-p) =Np(l-p)
P

Voor de variantie van de aidus bepaalde som voIgt [14]

N

a
2
(!0 = 2 (3.8)

k=O

de standaardafwijking wordt dan a(!0 = vNp(l-p) zodat de standaardaf-

wijking van m wordt:
c

- a(!0 _ J p{1-p)a; - N ·2Amax - N ·2Amax
c

(3.9)

(3.10)

De meest ongunstige situatie ontstaat voor p=O,5 in welk geval de

A
standaardafwijking wordt: a; ~ ~

c

Deze standaardafwijking is een maat voor de meetnauwkeurigheid. Voor

de grootte van de afwijking van de werkelijke waarde ~ = I;c-mcl geldt

~ ~ 1,645.a....
m

c

met een waarschijnlijkheid van 90%, zie £iguur 3.7,

1,645A
max'Ai [15J

dat

(3.11 )
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In het vervolg zal de meetfout gerelateerd worden aan de standaard-

afwijking a A
• waarvoor dan geldt dat de fout bij 60 % van de metingen

m
c

kleiner is dan deze standaardafwijking.

me I J7l<.+t,6~~

... ~ , w. R I
ioo ..... .1

Fig.3.7. Afwijking van werkeLijke waarde t.g.v. eindig
aantaL sampLes bij uniform verdeeLde ruis.

De standaardafwijking a A moet dus kleiner of gelijk zijn aan de ge
m

c

wenste absolute nauwkeurigheid AA .waardoor het aantal te nemen sam-

pIes dan bedraagt:

(3.12)

Deze N samples dienen genomen te worden in de gewenste meettijd t
m

t m 1
zodanig dat N = Ts = r met f s ~ ~ waarui t voor minimaal aantal

s

samples voIgt:

(3.13)

Het product van samplefrekwentie. en meettijd is dan voor een bepaalde

gewenste nauwkeurigheid AA constant.
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3.3 Nauwkeurigheidsbepaling van de signaalgrootte met M-bits

Analoog-Digitaal~nverter.

Ais de comparator vervangen wordt door een M-bits AD-converter en als

In(t)1 =q/2 met q de stapgrootte van de ~conversie dan is. zie
max

figuur 3.8:

y = (1+1)*q*P[x~(1+1/2)*q]+I*q*P[x«1+1/2)*qJ=

lq + P[(x-Iq)~q/2J*q (3.14)

Neem aan dat het signaal gemeten moet worden met een resolutie die

gelijk is aan die welke bereikt kan worden met een L-bits converter,

qL de stapgrootte van de

qL
2: welke gelijkgesteld wordtL-bits converter. De resolutie hiervan is

welke slechts een sample per meettijd t neemt. Het bereik van zo'n
m

L-bits converter is 2Amax = (2
L-1)qL' met

aan de meetonnauwkeurigheid AA dus

qL Amax
AA = 2: = -L-

2 -1
(3.15)

Formule 3.13 wordt dan

(3.16)

De gewenste nauwkeurigheid wordt nu in plaats van het maximale bereik

A vergeleken met de stapgrootte van de gebruikte AD-converter.
max

welke een resolutie heeft van M bits. zodat formule 3.10 wordt:

u"
m

c

Amax 1
~ ~ = M .~ ~ AA

2 -1
(3.17)

(3.18)
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l+l
~ -·-~·-·-A-·-;r.·-·-·
'-'ct=-~~-- - -- ---

l <;;::J\J' C7

1

o

l'lc+q/2
-+-,~...+

l'lc-q/2

-A MQX

p(X)

P<l+l)

pm

Fig.3.8. Uniform verdeeLde ruis toegevoegd nan te meten
signaaL gemeten met M bits

Deze formule geeft aan hoe een uitwisseling van bits tegen bandbreedte

plaatsvindt.

In tabel 4 is voor diverse relatieve nauwkeurigheden AA
A

max
de daarvoor

noodzakelijke samplefrekwentie f bij verschillende resoluties van des

gebruikte AD-converter met formule 3.18 genoteerd. Aangenomen is daar-

bij dat de meettijd 1 seconde bedraagt.

Als bijvoorbeeld een nauwkeurigheid gewenst wordt welke overeenkomt

met die welke optreedt bij gebruik van een 12 bits AD-converter zonder

ruistoevoeging is uit de tabel af te lezen dat met een 6 bits AD-con-

verter een samplefrekwentie van 4.2 kHz nodig is. De toegestane maxi-

male ruisbandbreedte is dan 2.1 kHz.



L AA M ( hi ts van de toegepaste AD-converter
-A-

max 1 2 3 4 5 6 7 H 9 10 II 12 13 14 15

1 1 1 Hz - - - - - - - - - - - - - -
2 3,3*E-l 9 1 Hz - - - - - - - - - - - - -

3 1,4*E-l 19 5 1 Hz - - - - - - - - - - - -

4 6.8*E-2 225 25 5 1 Hz - - - - - - - - - - -
5 3.2*E-2 961 107 20 1 1 liz - - - - - - - - - -

6 1,5*E-2 1 kHz 411 82 18 'I 1 Hz - - - - - - - - -
7 7.8*E-3 16 1, 8kHz 326 71 17 4 I liz - - - - - - - -
8 3.9*E-3 65 7,2 1,3kHz 289 68 16 4 1 Hz - - - - - - -

;

9 2. ()IfE-3 261 29 5,3 1.2kHz 272 66 16 4 I liz - - - - - -

10 9.8*E-4 1.IMHz 122 22.4 4.9 1.2kHz 277 68 l"l 4 1 Hz - - - - -
11 4.9*E-4 4,2 467 85.7 18.7 4.4 1.lkHz 260 Gf) 16 4 1 Hz - - - -
12 2.4"E-4 16.8 1.9MHz 343 74.7 17.5 4.2 I.Okliz 2,,8 64 16 1 1 Hz - - -
13 J .20<£-"\1 67.J 7.5 1.4HHz 298 69.9 16.9 '1.1 I.OkHz 257 6'1 16 " 1 Hz - -
14 6,I*E-5 268 30 5.5 l,2MHz 279 67.5 16.6 4.1 1.0kHz 256 61 16 1 1 Hz -
15 3.1"E-5 1.1CHz 122 22,5 1.3 1.2MHz 277 68.2 16.9 4. I I,OkHz 262 61 16 4 1 Hz
16 1,5*E-5 4.3 478 87.8 19,1 1,5 1. IMllz 267 (;6. I 16,5 4.1 1.0kHz 256 64 16 1
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3.4 Uitwisseling van bits tegen ruisbandbreedte met gaussisch

verdeelde ruis.

In plaats van een uniforme verdeling van de toegevoegde ruis wordt nu

nagegaan wat het resultaat is van gaussisch verdeelde ruis. De ruis-

dichtheidsverdeling zal nu zorgen dat meerdere niveau's bij de conver-

sie gedetecteerd worden zoals figuur 3.9 laat zien.

S'

1

-_... or

r 1 f

-6 -5" -If -3 -2 -I 0

Fig.3.9 Gausstsch verdeetde ruis opgetetd btj m
cgemeten met AD converter

De kansdichtheids£unctie van dit door ruis verstoorde constante

signaal kan geschreven worden als:

2

fc(x) = a ~ e~- (:m~) }

c c
met m = constante signaalwaardec

a = standdaardafwijking van de toegevoegde ruis
c (3.19)

Voor de bijdrage van deze functie tot een bePaald diskreet niveau
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geldt nu:

HOOFDSTUK 3

(1+1I2)q

=J f (x)dx = F «1+1/2)q)-F «1-1/2)q)c c c
(1-1/2)q

waarbij 1 = niveau van de AD-conversie (3.20)

Als we veronderstellen dat waarden in de staarten van de gauss-

verdeling, welke buiten het bereik van de ~converter liggen toch op

een bijbehorende waarde worden afgebeeld (fouten ten gevolge van over-

flow van de AD-converter worden nul verondersteld) voIgt uit de bemon-

sterde waarden van het continue signaal een discreet gemiddelde res-

pectievelijk discrete variantie van:

1::+00

md = l Iq{Fc «1+1/2)q)-Fc «1-1/2)q)}
l=-aI
1::+00

a~ =l (lq)2{Fc «1+1/2)q)-Fc «1-1/2)q)}

l=-aI

(3.21)

Was de AD-conversie in het geval van uniform verdeelde ruis weI line-

air, dan is dat met gaussische verdeelde ruis niet zo, wat door

Gedance [16] is onderzocht. Figuur 3.10 laat zien dat het belangrijk

is om de standaardafwijking van de toegevoegde ruis in verhouding tot

de stapgrootte niet te klein te klezen. Opmerkelijk is echter dat

reeds bij een kleine waarde van deze standaardafwijking voldoende

lineariteit bereikt kan worden.

De tabel bij figuur 3.10 laat zien dat voor grote standaardafwijklngen

geldt m
d
~ m

c
en ad ~ a c voor kleine standaardafwijkingen geldt dit

niet.
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Fig.3.10 Gemiddelde waarde md van het signaal na quantisering ats

functie van de gemiddelde waarde van het ingangssignaal m [16]
c

zienlijk af. Voor a = O.25q is de fout bij de conversie (met N is 00)c

nog slechts

m -m
c d ~ 0.1

m
c

(3.22)

Eveneens is te zien dat de standaardafwijking na conversie voor

a ~ 0.5.q nagenoeg ongewijzigd blijft. Voor de standaardafwijking van
c

de gemiddelde waarde van N gequantiseerde monsters genomen uit gauss-

isch verdeelde waarden [14] voIgt dan ook

ad a
'" cadN =;N"';N (3.23)

Dekker [17] veronderstelt ten onrechte dat de afwijking tussen de

standaardafwijkingen van de signalen voor en na de conversie oorzaak

is van de noodzakelijke verhoging van de samplefrekwentie. terwijl uit
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3.23 blijkt dat de meetfout daardoor nauwelijks wordt beinvloed.

Hier moet nu in formule 3.18 AA vervangen worden door

a
cAA = adN ~ ~ • wat resulteert in:

met 2.A
max

M= (2-1).q (3.24)

We zien dat voor a = 0.5.q weer formule 3.18 ontstaat. De invloed vanc

beide ruisverdelingen is in dat geval dus hetzelfde. zodat voor de

samplefrekwentie de in tabel 4 (paragraaf 3.3) genoteerde waarden

genomen kunnen worden. Wensen we een grotere lineariteit dan met bo-

venstaande verhouding ontstaat. dus een grotere standaardafwijkig a
c

dan betekent dit dus een verhoging van de samplefrekwentie f .
s

Een combinatie van de fout onstaan door enerzijds toevoeging van te

weinig ruis. dus ten gevolge van niet-lineair gedrag (figuur 3.10) en

te veel ruis waardoor een grotere spreiding in de meetwaarden ontstaat

(formule 3.23) is uitgezet in figuur 3.11. Daarin is voor verschillen-

de waarden van het aantal samples de totale fout uitgezet. Voor a <
c

0.5q overheerst de fout ten gevolge van de niet-lineariteit. de afwij-

king ten gevolge van de spreiding van de meetwaarde is dan te verwaar-

lozen. Vanaf a = 0.5q is de nietlineariteit voor meetonnauwkeurigheden
c

>0.01 te verwaarlozen. Er treedt dan dus weI een fout ten gevolge van

de ruis volgens formule 3.23 op. Ais de onnauwkeurigheid < 0.01 moet

zijn zal voor a = q toch nog enige niet-lineariteit op kunnen treden.
c

In dat geval zal a vergroot moeten worden. en daardoor tevens het
c

aantal samples. Een andere mogelijkheid is natuurlijk om de resolutie

van de gebruikte AD-converter te vergroten.
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.05

W-:=.IO,OOO

oL-'--L-L.-L...J'---.J---l----L---...----'----l.----L.........--L.---'---'-................................
o .2 .0 .6 .8 1 1.2 \.0 1.6 1.8 2

5~g.o C.,

Fig.3.11. ReLatieue meetfout aLs functie van de toegeuoegde ruis
met het aantaL meetwaarden aLs parameter
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3.5 Fouten t.g.v. overflow van de ~converter
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Aan de randen van het bereik van de AD-converter ontstaat een over-

flow-probleem. De gemeten monsters die in de staart van de gaussver-

deling liggen. worden allemaal afgebeeld op de hoogste. of laagste.

digitale waarde. De zo bepaalde waarde van md zal dan extra afwijken

van de werkelijke waarde m . Tabel 5 laat zien wat de afwijkingen zijnc

bij diverse ADC-resoluties voor twee waarden van a als de invloed van
c

overflow aan een rand bekeken wordt. De totale fout wordt aIleen ver-

dubbeld als a zo groot is dat bij beide uiterste waarden overflow
c

optreedt. Meestal zal ° aIleen aan een zijde overflow veroorzaken. Inc

tabel 5 wordt voor signaalwaarden welke liggen op (p + 1/2 ).q van de

rand. met p = 0 tIm 6. de bijbehorende extra relatieve fout genoteerd.

De fout ten gevolge van de niet-lineariteit in rod is voor 0c = 0.5q

-3ongeveer 2.10 .q. zie de tabel in figuur 3.10. AIleen voor lage ADC-

resoluties wordt de fout die aan de rand optreedt groter dan deze

fout. Door een grotere a te kiezen wordt de fout ten gevolge van de
c

niet-lineariteit verkleind. maar de rout ten gevolge van de overflow

wordt groter.
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~ -3meetfout md .10

aantal bits van de AD-conversie
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6

M=4 M=lO M=12

-------------- -------- --------
4 - -

0.00078 0.0002 0.000050.013
-----5-------- --:-----

0.1

0.5
----3--------- --:-----

0.003

0.023

0.12

0.0059

0.03

0.0015

0.0077

0.00038

0.0019

2 0.48
----2--------- -6~6§--- -6~62---

6.5 1.5
----1--------- -1~6---- -6~38---

17 4
----6--------- 12------ 2~9-----

38 8.8

o. :2

-6~OO5--

0.38
-6~oo---

1

6~7-----

2.2

0.03

-6~oo13-

0.097

-6~624--

0.26
-6~H~---

0.56

0.0076

-6~0063-

0.024
-6~006--

0.064

-6~046--

0.14

p is beslissingsniveau vanaf de rand
eerste waarde voor a = O.Sq. tweede waarde voor a =qc c

Tabel 5 Fouten ten gevoLge van !DC-overfLow
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3.6 Afleiding van de rnaximaal te meten frekwentie van het

basisbandsignaal
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In paragraaf 3.2 is als ingangssignaal een gelijkspanning aangenomen,

nu wordt verondersteld dat dit signaal een bepaalde bandbreedte onge-

lijk nul heeft. Om dit vari~rend signaal m (t) te meten wordt aangeno
c

men dat het signaal eerst met een sample-hold bemonsterd wordt voordat

ruis wordt toegevoegd. Het geval waar de ruis al aan het signaal m (t)
c

is toegevoegd wordt later behandeld.

1Neem voor deze bemonsteringsfrekwentie f s1 =~. Gedurende de tijd t mm

is het signaal dus constant en geldt de in de vorige paragrafen gepre

f
ssenteerde theorie. In de tijd t dienen nu N =--- samples genomen te

m f 51

worden, met N gegeven door formule 3.13. Het schema van dit model is

getekend in figuur 3.12 en figuur 3.13 geeft de daarin voorkomende

signaalvormen.

1~ y(kTs )=
t-=----=---.t N L!<kT.)

k-1

n(t)

Fig.3.12.Btokschema voor de meting van wissetspanning.

In welke mate mag het signaal nu veranderen om in elk meet interval t
m

het signaal met de gewenste nauwkeurigheid te bepalen? Om deze vraag

te beantwoorden wordt in het kort het sample-theorema besproken.
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Fig.3.13. Signaaluormen bij wisselspanning

Het principe van bemonsteren is het vermenigvuldigen van het ingangs-

signaal f(t) met een reeks equidistante pulsen voorgesteld door

+OJ

20(t-kT) . het proces is in figuur 3.14 getekend.
k=-<lO

f(t)

f(t) x

~d(t-nn-

g(t)

g("t)

.- '\

'" -

Fig.3.14 sampLing van signaLen.

Voor het uitgangssignaal geldt dan:

+OJ +CIO
~

g(t)=f(t)'2 o(t-kT)= 2 [f(t)o(t-kT)] = l f(kT)o(t-kT)

k=-<lO k=-<lO k=-<lO

(3.25)
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Voor het spectrum van get) voIgt met
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+00

l c5(t-kT) 0

k=-ClO

+CO

F 0 2~.l c5(w _ 2~k)

k:-co

(3.26)

+CO

1 21r \' 21rk
G(w) = 21r.F(w) M-y'L c5(w - ~) =

k=-ClO
+CO +CO

1 \' 2'lrk 1 \' 2'lrk=f L F(w)Mc5(w - ~) =f'L F(w - ~)
k=-ClO k=-ClO

(3.27)

21rG(w) bestaat dus ult een oneindige reeks van veelvouden van over -y

verschoven versies van F(w). zeals geschets in figuur 3.15.

o
G(W)

il----------.

o n
T

2n
T

4n
T

61\ ~
T

Fig. 3.15 Spectra bij sampling.

Om geen vouwvervorming. of aliasing. te krijgen moet gelden F(w)=O

voor Iwl ~ f dat wil zeggen Wc ~ f
Als dit bemonsterde signaal analoog gepresenteerd moet worden kan dit

door een ideaal filter gestuurd worden waarvan de overdrachtsfunctie

luidt. zie figuur 3.16:
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L(w) =T voor Iw 1<f
L(w)

i
0 voor Iw I>f (3.28)

n
~w

T

Fig.3.16 KarakteristieR ideaal laagdoorlaatfilter

In dat geval ontstaat weer het oorspronkelijke spectrum F(w).

De impulsresponsie van zo'n rechthoekvormig filter is

let) = sin(~tlT)
~t/f

Voor het uitgangssignaal van dit filter kan geschreven worden:

(3.29)

(3.30)

+in

l(t)*g(t) sin~:5TIT) * l f(kT)o(t-kT)=
k=-4)

+00

\ [f(kT)sin(tlT-k)~]
L (tlT-k)~

k=-4)

Het oorspronkelijke signaal wordt dus teruggewonnen door de som te

bepalen van over afstande ~ verschoven en met f(kT) gewogen

sinc-functies. De maximaal te verwerken signaalfrekwentie is dus de

helft van de samplefrekwentie.

In de praktijk wordt de niet realiseerbare ideale filtering vervangen,

vanwege zijn eenvoud, door een nulde-orde houdcircuit (DA-conversie),

waarin het signaal gedurende de bemonsteringsperiode constant blijft.

Dit betekent dat het signaal G(w) door een filter gestuurd wordt met

de rechthoekige irnpulsresponsie:

k(t) = { 1 voor 0 < To voor t < 0 en t >T (3.31)

Nu wordt het oorspronkelijke signaal niet meer exact teruggewonnen. De
,. ,.

Fourier-getransformeerde F(w) van f(t) getekend in figuur 3.17 is
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F(w}=K(w}.G(w} 2sinwT/2. e- j wT/2. G(w}
w

HOOFnSTIJK 3

(3.32)

o E>
n
T

2n
T

3n
T

4n
T

Fig.3.17 Uitgangsspectrum nutde-orde houdcircuit.

Om nu het signaal f(t} in analoge vorm exact te kunnen reconstrueren

w
moet na DA-conversie eerst een 2sinwT/2 correctie plaatsvinden voor

Iwl ~ Wc ~ f. vervolgens moeten de hogere lobben met een voldoend

scherp filter onderdrukt worden. Het is gunstig om de samplefrekwentie

hoger te kiezen dan tweemaal de hoogst voorkomende frekwentie omdat de

correctie van de sinc-vormige karakteristiek en de uitfiltering van de

hogere lobben in dat geval gemakkelijker te realiseren zal zijn. Hoe

nauwkeurig de correctie en de uitfiltering van de hogere lobben kan

plaatsvinden hangt onder andere af van de nauwkeurigheid waarmee de

signaalprocessing geschiedt. De woordbreedte van de gebruikte signaal-

processor is hierbij de bepalende factor. Waar deze correctie plaats

moet vinden zal later besproken worden.

Om een signaal met maximale bandbreedte B te bemonsteren is dus nodig
c
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een sarnplefrekwentie van f 1 ~ 2.B . Voor de minimale sarnplefrekwentie
s c

voIgt dan met behulp van formule 3.24:

(3.33)

Voor a
c

GC}2(2
L
-l)2 IV ~c}2 2L-2Mf = f .N = 2B .4 -. M 2 IV 8. - .2 .B

s sl c q (2 -1) q c

= 0.5q en B = 0.5 Hz kunnen dus de in tabel 4. paragraafc
3.3.

genoemde waarden voor de sarnplefrekwentie f genomen worden.s

In tabel 6 zijn de volgens formule 3.33 bepaalde sarnplefrekwenties

voor toegepaste resoluties van de AD-conversie van 6 tot 12 bits geno-

teerd. De bij deze AD-resoluties nodige ruis waarvan de standaardaf-

wijking a c = 0.5q = ~NO~ bedraagt kan uitgedrukt worden in de sig

naairuisverhouding SIN. namelijk

2.A
2
max
2

q
(3.34)

Bij verhoging of verlaging van de SIN moet het aantal samples volgens

formule 3.23 gewijzigd worden om dezelfde nauwkeurigheid te halen.

Gelet moet daarbij worden am de SIN niet te klein te kiezen om de

lineariteit. zie figuur 3.11. nog te waarborgen.

Het bemonsteren kan ook na het toevoegen van ruis geschieden want:

(zie figuur 3.12 en 3.13.):

N N
A 1 \ 1 \
mc(t) = N L Y(kTs ) = N L {mc(ltm)+n(kTs )} =

k=l k=l
N

-N1 \ {m (kT )+n(kT )} = m (It)L c sse m
k=l

N

+ kl n(kTs )

k=1

met 1 constant gedurende de meettijd t m
(3.35)
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Als sampling na de optelling pIaatsvindt voIgt:
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-N N

A 1 2 1 2m (t) = -N {m (kT )+n(kT )} = -N m (kT )c c s s c s
k=l k=1

N

+ ~ 2n(kTs )

k=l

(3.36)

Het enige verschiI is dat in pIaats van de beginwaarde van het signaal

het gemiddeIde tijdens het meetintervaI genomen wordt. De fout die

hierdoor geintroduceerd wordt dient nader onderzocht te worden. Omdat

deze fout in deze studie niet in rekening gebracht wordt. zal de SHA

in figuur 3.12 direct achter de opteIler geplaatst worden.

AA M ( bits van de toegepaste AD-converter )
L -A-

4 6 8 10 12 14max

8 3.9*E-3 289 Hz 16 Hz 1 Hz - - -
9 2.O*E-3 1, 2kHz 66 4 - - -

10 9.8*E-4 4.9 277 17 1 Hz - -
11 4.9*E-4 18.7 1. 1kHz 65 4 - -
12 2.4*E-4 74.7 4.2 258 16 1 Hz -
13 1.2*E-4 298 16.9 1.0kHz 64 4 -
14 6.1*E-5 1.2MHz 67.5 4.1 256 16 1 Hz
15 3.1*E-5 4.3 277 16.9 1.0kHz 64 4
16 1.5*E-5 19.1 1.1MHz 66.1 4.1 256 16

SIN in dB 21,1 33.1 45.2 57.2 69.2 81,2

L resolutie van de nagebootste ADC
SIN signaal-ruisverhouding bij maximale uitsturing

Tabe! 6 Bemonsteringsfrekwentte voor B =0.5 Hz
c
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3.7.Oversampling-methode bi1 ontvangers volgens IjQ-methode

Het door de antenne opgevangen signaal bestaat behalve uit het gewens-

te baken-signaal ook uit ruis. De amplitude van dit baken moet met 0.1

dB nauwkeurigheid bij 40 dB fading gemeten kunnen worden. Van de ruis

kan gebruik gemaakt worden om ook nu een lagere AD-resolutie te kiezen

dan nodig is door gebruik te maken van oversampling.

De schakeling van figuur 3.12 wordt daartoe gemodificeerd door het

ingangsfilter te vervangen door een bandfilter met zodanige bandbreed-

te BN dat de SIN die waarde krijgt. die voor de gebruikte AD-resolu

tie. zie tabel 6. nodig is (~=o.5fs)' Het schema van figuur 3.18

geeft het principeschema. waar de gebruikte samplefrekwentie f afge-
s

leid is van de middenfrekwentie fO' Met de juiste fase kan dan gezorgd

worden dat steeds op de top van de sinus bemonsterd wordt.

Ingo.ngs
slgno.o.l

A
~ A

1-=-----=:---..1 ~ ~(kT.)1------....

k-l

Fig.3.18. Synchrone detectieschakeling. die gebruik maakt

van ouersampling.

Met deze schakeling is het niet mogelijk om de fase te meten. daarvoor

kan weI de I-Q-methode. al besproken in paragraaf 2.3. gebruikt wor-

den. De schakeling volgens deze methode is in figur 3.19 getekend. Via

het middenfrekwent filter van de ontvanger wordt weer voldoende ruis
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-------------------1

doorgelaten en tevens worden daarin de mixers gevolgd door basisband-

filters met een bandbreedte welke de helft 15 van die van het ingangs-

filter. Daarna voIgt de AD-conversie. welke afhankelijk van de meet-

tijd t . hier 1 sec genomen. met de noodzakelijke samplefrekwentie
m

werkt. Deze samplefrekwentie is gekoppeld aan de meetfrekwentie. De

sommatieschakeling ten behoeve van de middeling wordt vervangen door

een digitaal filter met bandbreedte van 0.5 Hz.

Fig.3.19 r-Q-meetschakeling die gebruik maakt van ouerbemonstering.

Het ingangssignaal is [10]

x(t) = Acos{wot+~(t)} + ~(t)cos{wot+¢N(t)}

waarin: A =amplitude
~(t) = fase
w = hoeksnelheid van de draaggolfo

~(t) =amplitude

4N(t) = fase van de ruis

(3.37)
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De vermenigvuldigers maken van deze signalen:
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Acos{~(t)-~/4} + ~(t)cos{¢N(t)~/4} + hogere harm. in de l-tak

Acos{~(t)+~/4} + ~(t)cos{¢N(t)+~/4} + hogere harm. in de Q-tak

(3.38)

~Het laagdoorlaatfilter met bandbreedte :2 filtert de geproduceerde

hogere harmonischen uit. Aan elke AD-converter wordt daardoor een

signaal aangeboden welke een gaussische verdelingsfunctie heeft zoals

in figuur 3.9 gesehetst met nUt zie ook figuur 3.20.

mel = Aeos{~(t)-~/4} en 0cl = 0eeos{~(t)-~/4} in de l-tak

en meQ = Aeos{~(t)+~/4} en 0eQ = 0eeos{~(t)+~/4} in de Q-tak

met 0e de standaardafwijking van de ruis ~(t) op de ingang

(3.39)

Fig.3.20 Normale verdeling per tak in quadratuurontvanger

Voor de onnauwkeurigheid in de bepaling van zowel mel als meQ kant met

~(t) = O. zoals in figuur 3.7 voorgesteld. gekozen worden voor:

AA
I

= AAQ = AA. welke dus afhangt van de ruisbandbreedte ~. Zowel AAI

als AA worden bepaald door het aantal samples per tak volgens formule
q

3.33 en bedraagt. zie formule 3.23:
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° a'" cI IV cQ
°dNI = °dNQ '"~ IV ""1N.

De middeling van de N samples in de meettijd t vindt dus plaats in dem

laagdoorlaatfilters volgend op de AD-converters. Voor het uitgangssig-

naal van de ontvanger kan nu voor ~(t) = 0 geschreven worden:

z(t) = {ACOS{~(t)-V/4} ± AA}2 + {ACOS{~(t)+T/4} ± AA}2=

={ACOS(-~/4)±AA}2+ {ACOS(~/4)±AA}2 = 2{~AA}2=
2,n~. 2 2 In ~AAA ~4GJ\.AA+2(AA) ~ A (1~~""""A) • indien AA«A

De gemeten waarde van A wordt dan

" r--- J AA IV AAA = .Jz(t) = A 1±2v2""""A IV A(1±O.5.2v2""""A) (3.40)

(3.41 )

De relatieve nauwkeurigheid bij deze I-Q-methode bedraagt dus

AA IQ AA
-A-= -A-· v2

max max

Deze AA~2 kan vergeleken worden met de in formule 2.5 genoemde fout

q~2. De meetfout AA zal dan in 60% van de metingen kleiner zijn dan de

stapgrootte van de vervangen AD-converter. waarbij de totale meetfout

q~2 een "worst-case" si tuatie is. De fout in de fase is op dezelfde

manier eveneens gelijkwaardig te stellen met formule 2.8.

Nu wordt er van uitgegaan dati met het oog op scintillatiemetingen. de

signaalampli tude AO bij "clear-sky" ¥max bedraagt. In figuur 3.21 is

te zien dat AO =~2M_l)q. zodat voor de signaalruisverhouding met ook

weer 0c =~VOIgt:

(3.42)
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-.-------------------------+-P",a.

- .
I:

L
"'I

'--'

J----------------PtllQI<

Fig.3.21. BepaLing van de cLearsky-ampLitude A
o

t.o.v. ADC bereik



-50-

3.8 De digitale ontvangerschakeling

HOOFISTUK 3

Het gedeelte van de meetschakeling voor de AD-converters is nu nog

steeds analoog opgebouwd. Het voordeel van deze schakeling is aIleen

dat de AD-conversie met minder bits dan bij de conventionele ontvan-

gers kan plaatsvinden. Het analoge filter ~2 is in dit geval een

laagdoorlaatfilter. Dit filter kan ofweI passief gerealiseerd worden.

met grote afmetingen. ofweI aktief. waarbij dan gezorgd moet worden

dat de drift geminimaliseerd wordt.

Door de AD-conversie direkt achter het ingangsfilter en v66r de mixers

te laten plaatsvinden ontstaat het symbolische schema van figuur 3.22.

De signaalbewerking in het digitale gedeelte wordt namelijk software-

matig uitgevoerd.

c

SIn 2'J(!it

t-__+",2

Fig.3.22. Schema digitate ontuanger

Het ingangssignaal met een middenfrekwentie fa wordt nu direct bemon

sterd met de samplefrekwentie f . Door het bemonsteringsproces ont
s
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staat een verschuiving over veelvouden van f • [10 HI0.2]. Uit figuurs

3.23 is af te leiden dat voor ideale reconstructie. waarbij dus geen

(3.43)

overlapping van de verschoven spectra optreedt. geldt f
s

~ ~ als B
N

de equivalente ruisbandbreedte van het ingangsfilter voorstelt. en dat

£
5

£0 = (2n+l)~ met n geheel

o

--- I-----~'------
oA

E

B

if.
__I 1 _

o ~

c-------,---rhh±vhc-b,-----
o if. ifs if.

D~_I I I~ -
-~. 0 ifs

rhh±vhc-b",,"------
F-----'&----o

-ftH;t-

Fig.3.23 Spectra in digitate ontvanger uoor n=2.

Een verschoven versie van het ingangsspectrum komt in dat geval te-

recht in de band van 0 tot £s/2. waardoor de oorspronkelijke £0 ver

schoven is naar f /4.
s

Yoor het signaal x(t) op punt A in £iguur 3.22 kan met £orm.3.38 na
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bemonstering geschreven worden:

+CO

x (t) =x{t).\ cos2mmf t =s L s
m=-Q)

HOOFDSTUK 3

+CO

\ [2n+l]= A· L cos2v -4- -m fst
m=-Q)

+CO

+ ~(t).l cos 2lr{[2n~1 - m]fst~{t)}
m=-Q)

f
svoor m = 2n/4 voIgt dan voor het naar ~ verschoven bemonsterde sig-

naal. met verwaariozing van lagere en hogere frekwentiebanden:

f f
xs(t) = Acos{2v ~ t+~(t)} + ~(t)cos{2lr ~ t~{t)}

(3.44)

Omdat het signaal x (t) ook nog gekwantiseerd wordt. ontstaat na
s

AD-conversie. op punt C :

x (t) = x (kT ) = x (kT ) + ~ (kT )q q s s s q s

met ~ = fout t.g.v.de quantisatie
q

Dus x (kT ) = ACOS{2Vf 4s kT +~(kT )}q s s s

+ ~(kTs)COS{21Tf: kTs+¢N{kTs )} +~q(kTs)
Dit signaal wordt in de mixers vermenigyuIdigd met

(3.45)

(3.46)

COS{2lr
f
:kTSi} = COS{(2k+l)i} in de I-tak

en met COS{2V+Ts ~} = COS{{2k-l)i} in de Q-tak (3.47)

Na de mixers ontstaat dus:

yI(kTs ) = Acos{~(kTs)-v/4} + ~{kTs)cos{¢N(kTs)-v/4}

+ ~ (kT ) + hogere harm.
q s

YQ{kTs ) = Acos{~(kTs)+lr/4} + RN{kTs)cos{¢N{kTs)+v/4}

+~ (kT ) + hogere harm.
q s

(3.4B)
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Figuur 3.24 laat voor f =5/4.f de symbolische signaalvormen zien in
o s

de schakeling figuur 3.22. Daaruit blijkt dat de digitale filters

inderdaad een basisbandsignaal met daaraan ruis toegevoegd krijgt te

verwerken. De digitale signalen worden daarin aIleen op de samplemo-

menten als lijnen weergegeven waarvan de lengte overeenkomt met de

amplitude van het signaal op het samplemoment. Het signaal op punt C

f sheeft als grondgolf de frekwentie ~.

11

I; ;- --- - --

_'!-+-----+-1- - -.

f-OJ -

---"r'.-":-:·=--~~ l
".-f:---....,.I-+--i--,.---l.....;...-......;,...-----,- " - I

' ... - J' ",,'" -', -, ,
- - •• 0· -

..... - - '

__ --: --+--~_l-- --
- - -,

r r"
'"1

Fq---------

r

L_~

Fig.3.24 SymboLische stgnaaLvormen in ontvangerschakeLing.

Na de digitale filtering in de takken is de invloed van de quantisa-

a
tiefouten afhankelijk van de verhouding ~ dus gereduceerd tot de in

q

figuur 3.10 af te lezen afwijking.

Het verwijderen van de hogere harmonischen en de middeling van het
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signaal in elke tak wordt net al~ in fi~ur 3.19 uitgevoerd in de

digitale filters. De minimale verwerkingsfrekwentie f /2 per tak kan
s

nu via formule 3.33 bepaald worden. Met een meetcyclus van 1 Hz dus

B =0.5 Hz wordt voor enkele resoluties van de gebruikte ADC de noodza
c

kelijke totale samplefrekw(ntie f in tabel 7 genoteerd. Tabel 6 wordt
s

daardoor me t :

AA1Q AAJ2
relatieve nauwkeurigheid A---- = A----

max max
360 v2

fasefout A<p = """'2iT""'L graden
2

2L-2M
a =O.5.q en B =0.5 Hz dus f = 2.2 Hzc c s

gemodificeerd.

De samplefrekwenties in tabel 6 worden dus verdubbeld.

(3.41 )

(2.7 )

(3.49)

meetnauwkeuri~heid resolutie toe~epaste AD-converter (bits)

L
AA1Q A<p 4 6 8 10 12 14

dB % graden----
8 6.45 5.5ME-3 63 512 Hz 32 Hz 2 Hz
9 3.8 2.8ME-3 31,5 2 kHz 128 8

10 1,9 1.4ME-3 15.8 8 512 32 2 Hz
11 1,1 6.9*E-4 7.87 33 2 kHz 128 8
12 0.56 3.4ME-4 3.94 131 8 512 32 2 Hz
13 0.29 1.7ME-4 2.00 524 33 2 kHz 128 8
14 0.15 8.6ME-5 0.98 2 MHz 131 8 512 32 2 Hz
15 0.07 4.4*E-5 0.49 8 524 33 2 kHz 128 8
16 0.04 2.1ME-5 0.25 34 2 MHz 131 8 512 32

benodi~de SIN in dB 15.1 27.1 39.1 51,2 63.2 75.3

L reso1utie van de nagebootste AD-converter
AAl

dB
en A<p bij 40 dB fading en 6 dB offset berekend met 2.6 en 2.7

AA1QI% bij maximaal bereik volgens 3.41

SIN volgens 3.42

Tabel 7 Samplefrekwentie in digitale ontuanger
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Uit het linkbudget. tabel 1. is voor de drie bakens de signaalruis-

dichtheidsverhouding bij "clear-sky" vermeld. Afhankelijk van de toe-

gepaste AD-conversie resulteert dit in een bepaalde ruisbandbreedte ~

voor de verschillende bakens.

In het geval dat de noodzakelijke sarnplefrekwentie f s < 2.~ moet. om

geen overlapping van de ruisspectra bij het bemonsteren te krijgen.

toch gekozen worden voor f s ~ 2.~. Door van dit aantal samples aIleen

het nodige aantal te verwerken. het zogenaamde decimeren. kunnen ook

lage nauwkeurigheden gehaald worden als toegestaan is. Zoals uit fi-

guur 3.12 blijkt is het voldoende om ° =O.5q te kiezen. AIleen voor
c

een groot aantal samples moet ° > 0.5q gekozen worden om de invloed
c

van de optredende niet-lineariteit te kunnen verwaarlozen. In dat

geval moet de nodige ruisbandbreedte en de toegepaste samplefrekwentie

aangepast worden. Met 0c= q bijvoorbeeld wordt BN = 4.~ en

f = 4.f .s s

De voor de OLYMPUS-propagatiemeting gewenste nauwkeurigheden zijn 0.1

dB amplitude resolutie en 0.1 graad faseresolutie. Echter door de

ontvangen ruis bij ieder baken is de onnauwkeurigheid al 0.2 dB voor

de amplitude en 2 graden voor de fase. zie figuur 2.6. Dit betekent

voor de amplituderesolutie dat een 15 of 16-bits nabootsing nauwelijks

beinvloeding van deze meetfout veroorzaakt. De fout in de fasemeting

wordt door een 15 of 16-bits resolutie nog minder beinvloed. In tabel

8 zijn de belangrijkste gegevens voor het digitale ontvangerontwerp

voor deze resoluties apart vermeld als de standaardafwijking van de

ruis ° =O.5q. Voor het B -baken betekent dit dat aIleen resoluties tot
c 0

10 bits toegepast kunnen worden. omdat het ingangsfilter ook de te

verwachten variaties van de draaggolfamplitude moet kunnen verwerken.
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welke tot 0.5 Hz kan bedragen. Voor het B1- en B2-baken mag de toege

paste resolutie hoogstens 12 bits bedragen.

De toe te passen bandbreedte is in verhouding tot de samplefrekwentie

klein. Overlapping van spectra bij het bemonsteren zal dan niet optre-

den. Door deze bandbreedte evenredig met de samplefrekwentie op te

voeren blijft de nauwkeurigheid toch dezelfde. zoals uit formule 3.23

blijkt. Een bovengrens aan de samplefrekwentie wordt veroorzaakt door

de snelheid waarmee de toegepaste signaalprocessor gegevens kan ver-

werken. De keuze van de signaalprocessor wordt in hoofdstuk 5 bespro-

ken. In het geval dat ook scintillatiemetingen met deze ontvangerscha-

keling verricht moeten worden. dient de signaalbandbreedte aangepast

te worden aan de te verwerken maximale basisbandfrekwentie. Dat bete-

kent dat de samplefrekwentie evenredig verhoogd wordt om dezelfde

nauwkeurigheid te krijgen. Uiteraard moet de ruisbandbreedte groter

zijn dan de in dat geval nodige signaalbandbreedte.

Als de nagebootste resolutie voor het BO-baken gelijk is aan 11 bits

zijn de samples ongecorreleerd (B ~.5f ). zodat de meetnauwkeurigheidn s

correct is. Voor de B1- en B2-bakens geldt dit vanaf 13 bits resolu

tie. Voor grotere resoluties wordt de ruisbandbreedte ~«0.5fs' in

welk geval de samples niet meer onafbankelijk zijn. Er ontstaat daar-

door een met het groter worden van de resolutie een steeds groter

wordende extra fout. De grootte van deze fout moet nog bePaald worden.

Op de keuze van de middenfrekwentie wordt in hoofdstuk 4 nader inge-

gaan.



-57- HOOFnSTUK 3

meetnauwkeurigheid resolutie toegepaste AD-converter (bits)

L
AA rQ Acp

4 6 8 10 12 14
dB % graden--

10 1.9 1.4*£-4 15.8 8 kHz 512 Hz 32 Hz 2 Hz
11 1.1 6.9*£-4 7.87 33 - 2 kHz 128 - 8 -
12 0.56 3.4*£-4 3.94 131 - B - 512 - 32 - 2 Hz
13 0.29 1.7*£-4 2.00 524 - 33 - 2 kHz 128 - 8 -
14 0.15 8.6*£-5 0.98 2 MHz 131 - 8 - 512 - 32 - 2 Hz
15 0.07 4.4*£-5 0.49 8 - 524 - 33 - 2 kHz 128 - 8 -
16 0.04 2.1*£-5 0.25 34 - 2 MHz 131 - 8 - 512 - 32 -

benodigde S/N in dB 15.1 27.1 39.1 51.2 63.2 75.3

nodige ~ voor Bo-baken 8.8kHz 550 Hz 35 Hz 2 Hz

voor B1 en B2-baken 201 12. 6kHz 794 49 3Hz

TabeL 8. Toe te passen sampLefrekwentie en ruisbandbreedte
bij de bakens BO . B1 . B2
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------------ ------ ---

3.9. Koppeling samplefrekwentie en middenfrekwentie.

Als de middenfrekwentie f en de samplefrekwentie f niet gekoppeldo s

zijn kunnen beiden een afwijking van hun nominale frekwentie hebben.

Deze kan gesteid worden op respectievelijk Af en Af .o s

Als het zuivere signaal, dus zonder ruis, met de van de nominale waar-

de afwijkende frekwentie f' aan de AD-eonverter wordt aangeboden kano

voor het ingangssignaal gesehreven worden:

x(t) = A eos{2~f't + ~(t)}.o
(3.50)

De samplefrekwentie wordt stabiel verondersteld . zodat Af =0. Na de
s

AD-eonverter kan dan, met verwaariozing van de quantisatieruis, voor

het signaal gesehreven worden:

f +Af
o 0= Acos{2~k f + ~(kTs)}

s

(3.52)

(3.51)

+ ~}. Sin2~~]

x
q

[
M

n 0
= A eos{2~k(21 f )

s

x (kT ) = Aeos{2~f'kT +~(kT )}
q s 0 s s

2n+1
en met f =~4 voIgt dan:o s

2n+1 M o '= Aeos{2~k( 4 If )+~(kTs)} =
s

k
Afn 0

+ ~}.eos~4 - sin{2~k(~)
s

Dit signaal wordt in de I-tak vermenigvuIdigd met

eos2~~ en in de Q-tak met Sin2~~.

Na deze vermenigvuldiging wordt het I-tak respeetievelijk Q-taksig-

naal:

k k
xI(kTs ) = xq.eos~4 en xQ(kTs ) =xq .sin2lr4 (3.53)

Onderstaande tabel 9 Iaat de waarden zien voor de eos en sin funetie.
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k k .n27rkcos211"'4 S1 -
4

0 1 0
1 0 1
2 -1 0
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3
4

o
1

Tabel 9

-1
o

Voor de I-tak voIgt dan voor oneven k:

Af Afn 0 0
xI = Acos{211"k(2' f ) + ~} = Acos{2vk--f-- + ~}

s s

Het Q-taksignaal wordt voor even k:

Af Af
ASin{211"k(~1 fO) + ~} = Asin{211"k fO + ~}

5 5

(3.54)

Als in elke tak de waarden eerst over de meettijd t gemiddeld worden
m

Af
o .voIgt. met 21T-f - = a·
5

f t
5 m

xI(kTs ) = ~ l Acos{ka + ~} (3.55)

k=O
Af

oIn bet geval dat k.--f - ~ 1 wordt minstens een periode van de cosinus
5

doorlopen zodat de sommatie een sterk van de gewenste waarde Acos~

afwijkende grootte beeft en zelfs nul kan worden. Een meettijd van 1

seconden (f = 1 Hz) veroorzaakt dus al bij een afwijking van de mid
s

denfrekwentie van Af = 1 Hz een meetwaarde O.
o

Hetzelfde geld ook voor de Q-tak. Ais de kwadratuurmetbode op deze

manier opgelost wordt moet dus altijd voldaan worden aan f - 2n+l fo - 4· s
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(3.56)

2 2
Xu = (xI) + (xQ) =

2[ 2 . 2 2A cos (ka+~) + SIn (ka+~).cos a +

Als na de vermenigvuldigingen eerst kwadratering. optelling en daarna

de middeling door filtering plaats vindt voIgt (zie figuur 3.25):

2 2 2
(xI) = A cos (ka+~)

xQ = - Asin{(k+l)a+~} = -A[sin(ka+~)cosa + cOS(ka+~)Sina]

zodat

(xQ)2 = A2[sin2(ka+~).cos2a + cos2(ka+~).sin2a +

+ 2Sin(ka+~).cosa.Sirux.cOS(ka+~)]

Na sommatie voIgt:

2 2cos (ka+~).sin a +

~in2(ka+~). Sin2a] =

sin2(ka+~).cos2a + ~in2(ka+~).Sin2a]

(3.57)

Voor lal ~ ~ kan geschreven worden:

3 2
. '" a 1 aSlna ~ a - 3! en cosa = - ~

Daarui t voIgt:

2[ 2 2 2 a
4

a
6

2Xu ~ A cos (ka+~) + sin (ka+~) + (a - ~ + 36).cOS (ka+~) +

a
4

2 2 a
3
.]+ (~ - a ).sin (ka+~) + (a - ~).SIn2(ka+~)

~ A2 [1 + a2{cos2(ka+~) - sin2(ka+~)} + a.sin2(ka+~)]

= A2
[1 + a2cos2(ka+~) + aSin2(ka+~)] (3.58)

Nu is Icos2(ka+~)1 ~ 1 en Isin2(ka+~)1 ~ 1

Daaruit voIgt tensiotte:

(3.59)
,.,

De gemeten amplitude A bedraagt dus voor kleine afwijkingen van de

gewenste waarde A
,., 1
A = A./l+a = A(l¥) (3.60)
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De afwijking door niet gekoppelde samplesignaal en middenfrekwentie

volgens (3.44) wordt gelijk gesteld met de nauwkeurigheid welke bij

AD-conversie gehaald wordt. zie fig.3.25.

Er voIgt dan :

1 _ AA1Q 2w Afo
~ = -A- = 2'-f-=

max s

2n+1 Af0
w·-4-.-f - of,

o
Afo 4 AA1Q
-f- = (2n+1)w ·-A-

o max
(3.61)

Met form. 3.60 kan met n = 0, dat wil zeggen f = 4.f , tabel 10 opge-
s 0

steld worden:

AA1Q Af
aantal bits 0

A f
max 0

n = 0 n = 100

8 -3 7.10-3 3.10-55,5.10

10 -3 2.10-3 9.10-61,4.10

12 -4 4.10-4 2.10-63,4.10

14 -5 1.10-4 5.10-78.6.10

16 -5 3.10-5 1.10-72.1.10

Tabel 10 Gewenste relatieve nauwkeurigheid van de middenfrekwentie

De conclusie is dat voor samplefrekwentie's welke veel lager zijn dan

de gebruikte middenfrekwentie (grote n) een samplesignaal gekozen moet

worden, welke de middenfrekwentie voIgt met een nauwkeurigheid zoals

in tabel 10 vermeld is. Dit is ook van invloed op de keuze van de

middenfrekwentie, omdat er een extra fout gemaakt wordt als de sample-

frekwentie en de middenfrekwentie niet aan elkaar gekoppeld zijn.

Filtering door middeling van x over de meetperiode geeft
u
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f ts m

x =1 \' x
u N L u

k=O

Nu levert zowel de cosinusterm als de sinus term in 3.58 een bijdrage

die ligt tussen - en +1. Dit levert dezelfde maximale fout op als

zonder middeling.

In hoeverre de nauwkeurigheid van de fasemeting bij deze methode bein-

vloed wordt moet nog onderzocht worden .

. .i._ •. ; __ •. , ~.

~J~'1r~--.1 t t t
ti'ffo J t t L

1< K.., l<t~ 1<'1"'

Fig.3.25.SOmplemomenten bij I-Q-methode als f s en fa

niet gekoppeld zijn.
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Bij het schema van de digitale ontvanger figuur 3.22 is de middenfre-

kwentie f O nog niet bepaald. De breedte van het middenfrekwent in

gangsfilter wordt bepaald door de toegepaste samplefrekwentie zeals in

tabel 7 en S is vermeld.

Het is zaak dat de data in de op de AD-converter volgende signaalpro-

cessor-schakeling verwerkt kan worden. Dit stelt een grens aan de

maximaal toe te passen samplefrekwentie. De keuze van de signaalpro-

cessor wordt in hoofdstuk 5 besproken.

Om toch de juistheid van de theorie te kunnen vaststellen kan bij een

lagere nauwkeurigheid en daardoor een lagere samplefrekwentie met een

te ontwerpen schakeling de gewenste metingen uitgevoerd worden. In dat

geval wordt de noodzakelijke ruis weer aan het te meten sigaal toege-

. f svoegd. zodat voor de ruisbandbreedte kan gelden ~ ~ :2 .

Wat de keuze van de middenfrekwentie betreft spelen een aantal facto-

ren een rol bij de bepaling van de middenfrekwentie. deze zijn:

-snelheid van de AD-conversie

-de te realiseren bandbreedte bij een bepaalde middenfrekwentie.

-de snelheid van de signaalprocessor

-de stabiliteit van de toe te passen filters

In de volgende paragrafen wordt nader op deze onderwerpen ingegaan.
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4.2 De keuze van de AD-converter en Sample-Hold.
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ANALOG INPUT

R

R

ENCODE COMMAND

LATCHED
COMPARATORS r-----,

DECODING DATA
LOGIC OUTPUTS

N-BITS

Fig.If.I. "FLash"-encoder.

Wat betreft de AD-conversie zijn er twee in aanmerking komende metho-

den namelijk AD-conversie met de "flash-encoder" en de "successive

approximation" methode.

Bij de eerste methode. zie figuur 4.1 wordt de conversietijd bepaald

door de vertragingen van de comparatoren en de daarop volgende deco-

ding-Iogica. Door gebruik van ECL-Iogica kan de verwerkingssnelheid

tot zelfs 100 MHz oplopen.

De resolutie van dit soort converters is nog beperkt tot B bits. Er

zijn echter ook tweetraps "flash"-converters, zie figuur 4.2. waarmee

12 bits converters gerealiseerd kunnen worden met een conversiesnel-

heid tot 40 MHz. Het principe hiervan is dat in eerste instantie de

conversie met 6 bits plaatsvindt. waarna deze digitale waarde na

DA-conversie afgetrokken wordt van het oorspronkelijke analoge sig-

naal. De tweede converter zet dit verschilsignaal daarna met 7 bits

om, zodat uiteindelijk minstens een 12-bits converter resulteert.
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f I

ANALOG I ~.0.81T "BIT~';..BIT
INPUT W

: . i~jI I f I j ;

I "BIT REGISTERS

006 b b ~ b I
81T 1 2 3 • 5 e 7 •

OUTPUT DATA

Fig.4.2 Tweetraps "flash"-encoder.
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Bij de tweede methode. de "succesissive-approxirnation" methode.

(figuur 4.3). heeft de conversie afhankelijk van de resolutie meerdere

eyeli nodig, orndat elk bit aehter elkaar bepaald wordt. Mede door de

noodzakelijke terugkoppeling resulteert dit in een aanzienlijk lagere

eonversiesnelheid.

Een belangrijke eis bij AD-eonverters is dat de fout ten gevalge van

de niet-lineariteiten van dezelfde orde van grootte is als de quanti-

satiefout. welke 1/2 LSB bedraagt. Appendix A4 geeft voar een aantal

AD-eonverters de voor ons van belang zijnde speeificaties.

In de meeste gevallen is de niet-lineariteit ~ 1/2 LSB. De snelle

8-bits ADC881 heeft een geeorrigeerde karakteristiek wat daardoor

zelfs resulteert in een fout gelijkwaardig met een 1/2 LSB van een

14-bits converter.

De tweetraps AD0600 heeft 12 bits resolutie en kan een ingangssignaal

met een frekwentie van 20 MHz verwerken. De niet- lineariteit is

eehter 1~ LSB. Bij de 16-bits converters is deze fout zelfs 2 LSB. met

uitzondering van de ADC73. welke eehter uit produetie is genomen.
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fig.4.3 "Successi.ve-Approximation" Converter.
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Zonder correctie zal een AD-converter gekozen moeten worden met een

niet-lineariteit welke kleiner is dan de toegestane meetfout. In ons

geval betekent dit dat de gewenste 15-bits nauwkeurigheid met de in de

handel zijnde converters niet te verwezenlijken is. zodat correctie

altijd nodig is.

Bij de "successive approximation" ADC en de tweetraps flash-encoder is

altijd een "Sample Hold Amplifier (SHA) noodzakelijk. De maximaal

toelaatbare frekwentie van het ingangssignaal kan dan als voIgt afge-

leid worden:

Bij een sinusvormig ingangssignaal Asin2~ft. met 2A gelijk aan het

dynamisch bereik van de AD-converter. treedt de maximale helling op

bij t=O en is gelijk aan 2vfA. Neem aan dat de verandering in het

ingangssignaal tijdens het converteren kleiner is dan de halve stap-

grootte q/2 dan geldt. zie figuur 4.4

/2 2-M- 12A
max helling =2~fA.~ ~ = ;;;;'A""t-=

met Maantal bits v.d. conversie

At onzekerheid bij de convers1e

zodat de maximale frekwentie wordt:

(4.1)

f ~max

-M-l2
~At

(4.2)

Voor de onzekerheid At is zonder SHA de conversiesnelheid bepalend.
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Een conversietijd van 25 ~sec en een 8-bits conversie betekent dan een

maximale frekwentie van slechts 25 Hz. Met SHA moet hiervoor de "aper-

turetime-uncertainty" (of jitter) van de SHA genomen worden. Door

storing op de samplepuls en op het ingangssignaal door externe bronnen

is het tijdstip van de conversie namelijk niet vast. Als At ~ 1 nsec

kan dezelfde converter een frekwentie halen van zelfs 600 kHz. De

maximale samplefrekwentie wordt in dat geval volledig bepaald door de

conversietijd T namelijk: f < __1__
cony s- T

cony
(4.3)

q

Ingo,ngsslgno.o,l

so.Mple PUl~J

••"t. Ts"'" ..II-------=:;-~.I
o,perture Jitter

dlglto.l ultgo.ng ~ sto.bll'll' toesto.nd
-'------

r-4o,MPle delo.y Jitter

toto,le onno.uwkeurlgheld
I ~

FLg.4.4. Bepaling conuersiesnelheid.

Met een snelle 8-hi ts "flash"converter welke een "aperture-ji tter" van

25 psec heeft is een maximale frekwentie van 25 MHz haalbaar. Bij dit

type converter is dan ook meestal geen SHA nodig, hoewel toepassing

ervan weI tot kwaliteitsverbetering zal leiden.

De snelheid van een "flash"-converter wordt eveneens bepaald door de

"aperture-uncertainty". Een andere factor is de "sample-delay-jitter".
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f max

Deze wordt veroorzaakt doordat nadat de samplewaarde in de comparato-

ren bepaald is, er voor de diverse uitgangssignalen een variabele

vertraging optreedt voordat de stabiele toestand bereikt wordt, zie

eveneens figuur 4.4.

In ons geval wordt de samplefrekwentie bepaald door de gewenste

meetnauwkeurigheid. Door het verschuivingsmechanisme, paragraaf 3.8,

kan de samplefrekwentie veel lager zijn dan de frekwentie van het te

f sverwerken signaal, mits de ruisbandbreedte ~ ~ :2. De beperkende

factor is in dat geval aIleen de "aperture-jitter", want deze bepaalt

dan volgens formule 4.2 de maximale frekwentie van het ingangssignaal.

Ook bij de SHA kan een meetfout ontstaan door de niet-lineariteiten.

De maximale fout veroorzaakt door de SHA moet ook in dit geval kleiner

zijn dan 1/2 LSB van de nagebootste AD-conversie.

Eveneens in appendix A4 zijn de specificaties van de belangrijkste

SHA's vermeld. Er valt op te merken dat verhoging van de bandbreedte

van de SHA in de regel leidt tot vergroting van de "aperture-uncer-

tainty" At. De bandbreedte is dan met toepassing van een lo-bits

AD-converter

2-10- 1
= -12 = 390 kHz.

v.400.l0

Ais een HTS010 met At = 5 psec. wordt toegepast is de maximaal haalba-

re middenfrekwentie zelfs 30 MHz . De nauwkeurigheid is echter slechts

0,01 % en daardoor niet geschikt voor de door ons gewenste nauwkeurig-

heid.

Deze voorbeelden geven dus aan hoe. afhankelijk van de toegepaste ADC

en SHA, het maximum voor de te kiezen middenfrekwentie voIgt. In de

volgende paragraaf wordt een voorstel gedaan voor de middenfrekwentie.
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Bij de keuze van de middenfrekwentie moet bekeken worden wat daarbij

de bereikbare bandbreedte is. De in de praktijk haalbare orde van het

middenfrekwent filt~r en de temperatuurgevoeligheid kan voor deze

keuze belangrijk zijn. Tabel 11 geeft voor een aantal middenfrekwen

ties een globaal overzicht van praktisch realiseerbare middenfrekwent

filters. Nader onderzoek op dit gebied wat betreft kwaliteit en tempe

ratuurgevoeligheid is gewenst.

soort opbouw frekwentie Q minimale bandbr.

actief versterkers 100 Hz 100 1 Hz

weerstanden 1 kHz 10

condensatoren 10 100

100kHz 1 kHz

passief spoelen 1 kHz 20 50 Hz

condensatoren 10 500

potkernen 100 5 kHz

1 MHz 50

10 500

kristal keramisch 100 kHz ooסס2 5Hz

[18] 1 MHz 50

10 500

Tabet 11 Ouerzicht FiLterspeciFicaties.

Een middenfrekwentie van 10 MHz lijkt aantrekkelijk omdat het bestaan

de ontvangsysteem ook met deze middenfrekwentie werkt. Oak zijn bij
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deze frekwentie kristalfilters verkrijgbaar met een ruime keuze aan
.-

bandbreedte's welke in verhouding tot de middenfrekwentie zeer klein

kunnen zijn. Bij dergelijke smalle filters moet gezorgd worden dat

deze middenfrekwentie stabiel is. In het huidige ontvangerschema is

daarin voorzien, de frekwentieufwijking wordt daar binnen 1 Hz afwij-

king gehouden, terwijl de ontvangen frekwenties van de OLYMPUS tijdens

de levensduur van de satelliet met 27 kHz kunnen driften [19J.

De andere filtersoorten hebben ten opzichte van de kristalfilters een

veel lagere kwaliteitsfactor. De bandbreedte is daardoor ten opzichte

van de middenfrekwentie groot. De nodige bandbreedte is voor de drie

in paragraaf 3.8 afgeleid en de vraag is of en zo ja welk filter

toegepast kan worden.

Uit tabel 7 volgen mogelijke combinatie's van aantal ADC-bits en van

de samplefrekwentie welke afhankelijk zijn van de gewenste nauwkeurig-

heid . Als bijvoorbeeld een nauwkeurigheid verlangd wordt welke over-

eenkomt met een 12 bits converter kan met een samplefrekwentie van 8

kHz en bijbehorende ruisbandbreedte van maximaal 4 kHz een 6 bits ADC

gekozen worden.

Een 16-bits nauwkeurigheid heeft met een 8-bits converter een sample-

frekwentie van 131 kHz en een bandbreedte van 65 kHz nodig.

Het lijkt niet zinnig om met converters te gaan werken welke eenzelfde

aantal bits hebben als nodig is voor de gewenste nauwkeurigheid. Toch

geeft ook dat voordelen omdat de signalen vanaf de gekozen middenfre-

kwentie digitaal zijn en de gemiddeldewaarde-bepaling, maar ook de

resterende bewerkingen voortaan digitaal zijn. De noodzaak om identie-

ke componenten te realiseren, welke ook nog een goede temperatuur

stabiliteit moeten hebben is digitaal eenvoudiger te realiseren. WeI
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moet het middenfrekwentfilter dan smalbandiger zijn wat bij een hoge

middenfrekwentie steeds moeilijker te verwezenlijken is.

Het aantal stappen van het meetprogramma. zie hoofdstuk 5 is mede

bepalend voor de maximaal te kiezen samplefrekwentie. Op grond daarvan

is voorlopig een samplefrekwentie van maximaal 90 kHz te kiezen.

Voor het BO-baken. waar een 13-bits nabootsing voldoende is. (figuur

2.6). kan een 6 bits converter toegepast worden. zoals de AD9000

(Appendix A4). Met deze converter is het 10 MHz middenfrekwentsignaal

dan rechtstreeks te bemonsteren. De noodzakelijke samplefrekwentie is

daarbij minstens 33 kHz en de toe te passen ruisbandbreedte van 550 Hz

is realiseerbaar [18].

Voor het B1- en B2-baken is de samplefrekwentie bij toepassing van een

6 bits converter minstens 524 kHz om de vereiste nauwkeurigheid te

halen. Deze samplefrekwentie is te hoog om door de signaalprocessor

verwerkt te worden. zodat in dat geval een grotere resolutie van de

toegepaste AD-converter genomen moet worden. Met een 10 MHz middenfre

kwentie kan dan gedacht worden aan een 8 bits converter. een sample

frekwentie van minimaal 33 kHz en een ruisbandbreedte van het ingangs

filter van 794 Hz. De converter ADC303 is dan een mogelijkheid waar

echter weI een prijskaartje hangt.

Toepassing van een 10- Of 12-bits resolutie van de AD-converter heeft

als voordeel dat de samplefrekwentie aanzienlijk lager komt te 11ggen,

zodat de signaalprocessor tijd over heeft om andere bewerkingen uit te

voeren. meten van meerdere kanalen bijvoorbeeld.

De voorgeschakelde SHA moet afhankelijk van het te meten baken de

noodzakelijke nauwkeurigheid hebben. Voor het BO-baken (13-bits reso

lutie of meer). kan gekozen worden voor de dubbel uitgevoerde SHM91.
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waarmee een bandbreedte van 30 kHz bereikt kan worden. Voor het B1- en

B2-baken moet de lineariteit beter zijn dan de nagebootste 15 bits·

resolutie. zodat nu voor de AD389 gekozen kan worden. De maximale

middenfrekwentie is hierbij dan slecht 5 kHz.

Met gebruik van analoge filters kan de kleinste bandbreedte bij deze

middenfrekwentie ongeveer 50 Hz bedragen. in welk geval teveel ruis

doorgelaten wordt (bij 10 bits en B
1

en B
2
). Dit probleem is op te

lossen door de samplefrekwentie evenredig met de noodzakelijke vergro

ting van het bandfilter te verhogen.
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Om geen vouwvervorming (aliasing) bij het bemonsteren op te laten

treden zou een rechthoekig ingangsfilter genomen moeten worden. wat

echter niet practisch realiseerbaar is. We dienen daarom een benade-

ring voor de rechthoekvorm te kiezen. Er is een keuze te maken uit

verschillende typen filters. zie tabel 12. welke allemaal onderling

verschillende eigenschappen bezitten.

Filtertype Doorlaatrimpel flankstelheid lineaire fase

Butterworth nee klein redelijk

Bessel nee zeer klein goed

I ineaire fase nee zeer klein zeer goed

Tchebycheff ja groot slecht

Caner ja zeer groot zeer slecht

Tabel 12 Ouerzicht filtertypen [20]

Welk type filter gekozen moet worden zal ook afhangen van de mate

waarin aliasing toegestaan wordt. te grote doorlaatrimpel nadelig is

en lineaire fase belangrijk is. De signaalbandbreedte wordt gesteld op

0.5Hz en deze is in de meeste gevallen veel kleiner dan de benodigde

ruisbandbreedte. zodat de invloed van eventuele aliasing aIleen nabij

de draaggolf van belang is. Figuur 4.5 laat bij ~ = ~fs enkele karak

teristieken zien voor 1eorde Butterworth Tchebycheff en Cauerfilters.

Voor het 1e orde Butterworthfilter wordt de invloed van de aliasing

bekeken. Daarvoor is het vermogensspectrum van de ruis door het in
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Fig.4.5 Doorlaatkarakteristiek ingangsfitter

gangsfilter belangrijk. Door het zich herhalend spectrum. zie figuur

3.23. wordt bij het hoofdspectrum de uitloop van de vorige en volgende

spectra opgeteld zoals Fig.4.6 toont. De quantisatieruis is voor a >
c

q zodanig dat de standaardafwijking na quantisatie ad ~ a
c

bedraagt.

zoals al in figuur 3.11 is vermeld. Deze invloed wordt dan ook ver-

waarloosd.

De ruis in de staarten van de karakteristiek is ongecorreleerd met die

van de hoofdlob. zodat vanwege het niet nul zijn van deze bijdrage

nabij de middenfrekwentie f
o

de COINO verslechterd zal worden. Deze

bijdrage kunnen op vermogensbasis opgeteld worden. Door het ingangs-

filter smaller te kiezen dan de halve samplefrekwentie en de overlap-

ping in rekening te brengen wordt de equivalente ruisbandbreedte van

ehet oorspronkelijke filter als het ware vergroot. Voor dit 7 orde

filter bedraagt deze vergroting ~ ~ 1.1 ~. dit draagt dus nauwelijks

bij tot vergroting van de standaardafwijking. Voor een filter met een

lagere orde en of een bandbreedte ~ ~ 0.5 f s zal deze invloed groter
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\
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Fig.4.6 Invloed van aliasing t.g.v ingangsfilter.
voor orde 7 Butterworth

zijn.

Om verzekerd te zijn dat de invloed van aliasing te verwaarlozen is

f
s

kan het beste een filter met bandbreedte ~ «~gekozen worden.

anders dient de correcte ruisbandbreedte gemeten te worden.

Voor het definitieve ontwerp van het ingangfilter van de digitale

f
ontvanger. geldt inderdaad ~ « 2s • zoals uit tabel 8 blijkt. Oak

moet gezorgs worden dat de doorlaatkarakteristiek in de band waarin

het van belang zijnde signaalspectrum ligt een doorlaatrimpel heeft

welke kleiner is dan de meetnauwkeurigheid dus ~ 0.1 dB. terwijl de

fasekarakteristiek binnen 0.1 graad recht moet zijn. Met een Butter-

worth. Bessel of lineaire-fasefilter is san deze eisen te voldoen.

De orde van het filter kan nu bePaald worden. door voor de gewenste

bandbreedte de toelaatbare aliasing te berekenen.
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In het schema van figuur 3.22 worden aIle funetie's na de AD-converter

digitaal uitgevoerd. Voor deze digitale bewerkingen kan gedacht worden

aan een 8 of 16 bits microprocessor of aan een echte signaalproeessor.

Een microprocessor heeft voor elke handeling meestal meerdere cyeli

nodig. Bij digitale filters vinden verschillende vermenigvuldigingen

en optellingen plaats, waardoor de verwerkingssnelheid aanzienlijk

beperkt zal worden. Een vermenigvuldiging heeft zelfs vele cycli no

dig, waardoor de te bereiken samplefrekwentie beperkt wordt en dus een

grotere ADC resolutie nodig is. Een signaalprocessor daarentegen heeft

voor aIle bewerkingen, zelfs vermenigvuldigingen, hoogstens 3 cyeli

nodig. Oak zijn er speciale instructies om digitale filterbewerkingen

te realiseren. De verwerkingssnelheid zal daardoor aanzienlijk hoger

liggen dan die van de microprocessor.

Voor ons doel is ook een digitale signaalprocessor uit losse komponen

ten op te bouwen. Door de zogenaamde "pipe-line"construetie kan de

verwerkingssnelheid zeer hoog zijn. Deze oplossing is niet gekozen,

omdat daarvoor de hardware erg ui tgebreid zal worden. Oak kan de zo

gebouwde schakeling sleehts ~~n bewerking uitvoeren.

Een signaalprocessor kan ook andere bewerkingen uitvoeren door een

ander programma in zijn geheugen te laden. In de volgende paragraaf

wordt nader ingegaan op de verschillen van diverse signaalprocessor.

Voor een juiste keuze zou een grondige studie van de mogelijkheden van

aIle processoren moeten plaatsvinden.
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Een goede manier om een keus te maken uit de verschillende signaal

processoren is om de diverse kenmerken met elkaar te vergelijken. De

voornaamste kenmerken van de gangbare signaalprocessoren worden in

tabel 13 genoemd, waarvan de gegevens gedeeltelijk uit [21] zijn over

genomen. AIleen de processoren waarvan voldoende gegevens bekend zijn.

welke een inwendige ALU en een cyclustijd kleiner dan 250 nsec. hebben

zijn opgenomen en aIleen de belangrijkste verschillen zijn vermeld.

NEe 7720 TMS32010 TMS32020 TMS320C25 MBS764

cyclustijd (nsec) 250 200 200 100 100

programmageheugen 512 x 23 4kx 16 64k x 16 64k x 16 1k x 24

datageheugen 128 x 16 144 x 16 544 x 16 544 x 16 256 x 16

I/O poor ten 8 x 16 8 x 16 16 x 16 16 x 16 16 x 16

instructie's 60 109 133

vermogen (mW) 900 950 1200 125 300

Tabel 13 Kenmerken signaalprocessoren

In dit overzicht ontbreken de normale processoren. De uitvoering van

een instructie bij de nsp bedraagt in bet algemeen maar een cyclus,

terwijl dit bij een normale processor meestal meerdere cycli bedraagt.

De cyclustijd is bij een nsp ook nog boger dan bij de microprocessor

en de nsP's bebben speciale parallelinstructies. Dit levert voor de

digitale filters noodzakelijke programmering, namelijk ingangssamples

vermenigvuldigen met weegfactoren, een aanzienlijke snelbeidswinst op.

Als een microprocessor al een vermenigvuldiging uit kan voeren, dan is

dat een pseudo-instructie, waarvoor een 100-tal cycli nodig zijn. De
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DSP daarentegen heeft een ingebouwde hardware-vermenigvuldiger, welke

in een cyclustijd een vermenigvuldiging uitvoert.

Op grond van deze overwegingen is de TMS320C25 de beste keuze. Deze

DSP heeft de laagste cyclustijd, de laagste vermogensconsumptie en een

van het grootste programmageheugen en datageheugen. Ais belangrijk

punt moet nog opgemerkt worden dat het aantal instructie's eveneens

hoger ligt dan die van de anderen. Daarbij zijn enkele belangrijke

parallelinstructie's, waarmee de programma's voor digitale filters nog

compacter geschreven en sneller uitgevoerd kunnen worden.
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In de vakgroep Telecommunicatie bestaat ten beboeve van bet Tanzania

project reeds een ontwikkelset voor de TMS32010. Daarom beeft de eer

ste programmaontwikkeling op deze ontwikkelset plaatsgevonden en is

voor bet prototype van de digitale ontvanger ook voor deze processor

gekozen. Oak bet nag niet bescbikbaar zijn van sommige DSP's in bet

begin van de afstudeerperiode beeft aan deze definitieve keuze bijge

dragen.

Het inwendige van deTMS32010 van Texas Instruments [22] is in figuur

5.1 getekend.

De voornaamste kenmerken van deze processor zijn:

-200 nsec. instructiecyclus

-288 byte RAM op cbip aanwezig

-16 bits breed instructie en datawoord

-32 bits ALU en accumulator

-16*16 bits vermenigvuldiging in 200 nsec.

-8 input- en 8 output-kanalen te adresseren

-16 bits bidirectionele databus met overdracbtssnelbeid

van 40 Mbits/sec

-gecombineerde instructiemogelijkheden voor

parallelle bewerkingen.

Ais voorbeeld wordt aIleen voor de amplitudemeting van bet CP-signaal

een programma besproken. dat via sommatie en middeling van de ingangs

samples bet kwadraat van deze amplitude oplevert. Op deze manier kan

bePaald worden boe groot in dat geval de maximaal haalbare samplefre

kwentie bedraagt. Deze maximale frekwentie zal sterk verlaagd worden

omdat uiteindelijk ook de fase en mogelijk ook de amplitude en fase

van bet XP-signaal gemeten moeten worden.

In bet scbema van figuur 3.22 is de functie van de mixer bet vermenig

vuldigen van de ingangssamples met een cosinus of sinus. Zoals uit

tabel 9 blijkt betekent dit dat de opeenvolgende samples in de I-tak

vermenigvuldigd worden met 1. O. -1. O. 1 enzovoort en in de Q-tak met

0, 1. O. -1. 0 . De op deze manier verkregen waarden moeten in bet

daaropvolgende digitale filter gemiddeld worden. wat bier door een
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Fig.5.l Architektuur van de TMS32010

eenvoudige sommator gebeurt. De waarden per tak moeten daartoe opge

teld worden

bij de vorige samplewaarden. Na elke meetcyclus worden de gefilterde

meetwaarden van elke tak nog gekwadrateerd en dan bij elkaar opgeteld.

De aldus verkregen waarde geeft dan na schaling direct het kwadraat

van de amplitude. In tabel 14 is het stroomdiagram van het daarvoor

benodigde programma getekend. wat in het kort besproken zal worden.

zie ook appendix A2.

Na initialisatie. waarin ondermeer de samplefrekwentie wordt inge

steld. komen we terecht in de meetcyclus. Aan het begin van elke meet

cyclus wordt de cyclusteller opnieuw geladen en de berekende waarden
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van de vorige cyclus gewist. Dan wordt, nadat een AD-conversie heeft

plaatsgevonden, het eerste sample naar binnen gebaald. De AD-conversie

is 12 bits, de databus is 16 bits, maar in dit voorbeeld worden de

samples tot 8 bits gereduceerd. Er is dus een 8-bits converter nage

bootst. Dit gereduceerde getal wordt nu met xl vermenigvuldigd en

vervolgens naar de 8 LSB-positie·s verschoven. Daarna wordt deze waar

de opgeteld bij de somwaarde in deze tak. Het aantal te nemen samples

samen met de woorden van 8 bits kan resulteren in een som welke meer

dan 16 bits groot is. De accumulator is 32 bits breed. zodat in dat

geval twee 16-bits woorden opgeslagen moeten worden.

Het volgende sample heeft. vanwege de vermenigvuldiging met 0 geen

bijdrage tot de som in deze tak. Dit sample draagt weI bij aan de som

in de Q-tak. Dezelfde bewerkingen als voor het eerste sample moeten nu

op het tweede sample plaatsvinden.

Het derde sample levert weer een bijdrage tot de I-tak som. AIle be

werkingen zijn nu op een na dezelfde. AIleen de vermenigvuldiging moet

nu -1 bedragen.

Het vierde sample draagt weer bij aan de Q-tak som en de vermenigvul

digingsfactor bedraagt ook nu -1.

Deze vier tal bewerkingen worden herbaald totdat het gewenste aantal

samples per meetcyclus genomen is. Na zo'n cyclus zijn de sommen in de

I-tak en de Q-tak bekend. Door 12-bits verschuiving, dat wil zeggen

delen door 4096, en kwadratering van dit bedrag wordt eerst het kwa

draat van de I-taksom bePaald en daarna op dezelfde manier het kwa

draat van de Q-taksom.

Deze beide kwadraten, welke in dubbele precisie opgeteld worden kunnen

naar een outputpoort gestuurd worden en daarna kan een nieuwe cyclus

gestart worden.We zien dat voor f samples nodig zijn:s

aantal cycli = 6+4M(f /4*18)+2+(2*11)+8+2. Ais de meetcyclus 1 seconde
s
6moet zijn, waarin 5.10 cycli mogelijk zijn is een samplefrekwentie

baaIbaar van
6

f =(5.10 -30)/18 = 275 kHz.
s

Deze hoge samplefrekwentie is aIleen te halen als de bewerkingen tus

sen de IN-instructies gelijkelijk verdeeld kunnen worden. De grens

voor de samplefrekwentie van het hier besproken programma voIgt uit
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het aantal instructies tussen de laatste IN-instructie van een eyclus
- . .

en de eerste IN-instructie van de daaropvolgende eyclus. waarvoor 56

cycli nodig zijn. Dit betekent een minimale intervaltijd van 56*200

nsee ~ 11 ~sec. de maximale samplefrekwentie wordt dus 90 kHz.

Een lagere frekwentie biedt dus de mogelijkheid om meer bewerkingen

door de DSP te laten verichten. De uiteindelijke mogeljkheden worden

in hoofdstuk 9 meer uitvoerig besproken.

Hetzelfde programma zou ook uitgevoerd kunnen worden door een micro

processor zeals de INTEL 80186. Deze heeft een klokcyclus van eveneens

200 nsec. de instructies hebben echter meestal 10 cyeli nodig. Ook is

een 16x16 bits vermenigvuldiging mogelijk. maar daarvoor zijn zelfs

120 klokcycli voor nodig tegenover 1 klokcyclus van de TMS320.

De dubbelfunctie LTD van de TMS. waarbij een waarde in het T-register

wordt geladen voor vermenigvuldiging en tevens verplaatsing van data

in het geheugen plaatsvindt. is voor digitale filtering zeer gesehikt.

Dit kan leiden tot een meer dan 120 keer hogere verwerkingssnelheid

ten opzichte van een gewone microprocessor.
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2BANZ

LAC
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LAC
AND
ADD
SACL
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MPY
PAC
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apslaan In geheugen

----~:~~:~-~~:~:~~:~--------7I----~~~-------;----I
accumulator Instellen I lAC I I

----~~~~~~~~:~~~~~-~:~~~---- I----:~:~~~~~--~---- I
wachten op converSle II EHOI :: II

(EO (2)
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tot 8 bl ts reduceren AND I

SACL 1
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MPn 1
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I

SACL I
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SACH 1

optellen blJ vorlge ~om I IALS I
"DDH 1
ADD 1

I
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----:~~=-~~=~~~:------------- I----~~=:------~---- I

I
wacht op converSI e I
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1--- ------------ --------- 1 _

I ~acht op converSle
1 ar,e"en tweede sampJ e. I 18
i Iflael,' nLI n,et -1 vermenlQv.1
1----------- -- ------ --- -.- -- --- -------- -----------

woeht op converSle I
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en;: •

----------------------------- ------------------- I

I

event. volgende vlertal
samples blnnenhalen

----------------------------- -------------------

\

sam I-tal ophalen en via

1: bIts verschulvlng
om deeltal van 4096
te I rlJgen

I
Idem voar de Q-tOik

-----------------------------
I-en Q-takLen optellen
en waarden opslaan

ADDS
ADDH
SACL
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11

naar buiten sturen OUT

nllluwe eyel Ull 81 2

Tabet 14 Stroomschema amptitudemeetprocedure
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6. Digitale filtering

6.1 Inleiding

--------- -------

HOOFDSTUK 6

De digitale filters in het ontvangerschema van figuur 3.22 moeten een

bandbreedte hebben, welke het van belang zijnde signaalspectrum door

zal laten.

Bij de conventionele ontvanger voor de OTS was deze bandbreedte 0,5

Hz. wat dan ook door een meetcyclus van 1 Hz verwerkt kan worden,

zoals in paragraaf 3.7 is afgeleid. Bij de OLYMPUS wordt deze band

breedte ook voorgesteld. Als ook scintillatiemetingen nodig zijn moet

de bandbreedte 20 Hz zijn, de samplefrekwentie komt daardoor een

factor 40 hoger te liggen.

In beide gevallen kan daarvoor hetzelfde digitale filter gekozen

worden. omdat door verandering van de samplefrekwentie de bandbreedte

evenredig gewijzigd wordt.

De specificatie's waaraan het digitale filter dient te voldoen zijn

ook afhankelijk van de gewenste nauwkeurigheid. De filterspecifica

tie's zijn dus:

Bandbreedte op de 3 dB punten = 0.5 Hz

door laatrimpe1 < 0,1 dB

afwijking t.o.v. rechte fase < 0.1 graad

In de volgende paragraaf wordt bekeken of aan deze eisen te voldoen is

en welk filter daarvoor gekozen kan worden.
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Uit de digitale filters is een keuze te maken uit finite-impulsres-

ponse (FIR) en infinite-impulsresponse (IIR) filters [23].

De algemene relatie tussen de ingangssamples x(n) en de uitgangs-

samples yen) bij digitale filters luidt als voIgt:

N N

yen) =l ~.y(n-k) + l ~.x(n-k)
k=O k=O

(6.1 )

Yoor de overdraehtskarakteristiek van deze funetie voIgt met z-trans-

formatie:

fulH(z) = X(z} = N-1
1 - l ~.z-k

k=O

(6.2)

De algemene struetuur van digitale filters. welke bovenstaande over-

draeht heeft is in figuur 6.1 getekend. Dit type filter heeft door

zijn terugkoppeling een oneindige impulsresponsie en wordt daarom
I

IIR-filter (infinite impuls respons) genoemd.

x(n)·

y(n)

Fig.b.1 Struetuur uan IIR fiLters.
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De filters welke ontstaan als ~lle ~ =0 zijn hebben_ een ein~ige

impulsrespons (finite impuls) en worden daarom FIR-filters genoemd.

Deze filters hebben een structuurzoals figuur 6.2 laat zien. waarbij

de plaats van de vertragingselementen anders is geworden.

x(n)
1

T

2

T

N

T

yen)

(6.4)

fig. 6.2 Structuur van FIR-fiLters

De overdrachtsfunctie van het FIR filter luidt:

N N

H(z) = 1bk·z-k
= H(e

jO) = 1bk·e-JkO . met z = e JO (6.3)

k=O k=O

Als bk = bk- N en N oneven ontstaat een symmetrische impulsresponsie.

zie figuur 6.3 en in dat geval voIgt dan:

(N-l)/2

H(eJO) = e- jO(N-l)/2[ h
O

+ 2 2 ~.coskO ]

k=l

~ '·~j---~~-'~li,;,II',li,l~ ~~rt'
2 .tJ I I 111 I I "II'
~ .~ 1 d!'iIIJillll!diil. I
:; .= "I', ,l!IIII,,:hl i 'i l j il l r' '1lliJ.l:lillJ II , iI. I,
f3 L' • 1_,' 1'TiTTij-'--ii-'-'-:,-L.J'......' " • III i;I:I',-r----I
~ -.~ 1 [
a! -. '1 1

~ ~.: i t
.. ~ i l

- I .~, ..... _. -----r--~---.-_---,--. i ---.---'

Fig.6.3 Impulsresponsie symmetrisch FIR-fiLter.
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De overdrachtskarakteristiek is dus opgebouwd uit cosinus-termen. Door

het eindig aantal weegfactoren kan in principe geen vlakke amplitude-

karakteristiek ontstaan, de fasekarakteristiek is echter weI recht. Er

ontstaat weI een extra fasedraaiing vanwege de vertraging door het

digitale filter. Vanwege de terugkoppeling hebben de IIR-filters

echter geen rechte fase-karakteristiek, maar er is weI een veel stei-

lere afval mee realiseerbaar. Afhankelijk van de gekozen samplefre-

kwentie is met een bepaald aantal weegfactoren een zekere doorlaat-

karakteristiek te realiseren. In het voorbeeld figuur 6.4 heeft het

FIR-filter 90 weegfactoren nodig en het IIR-filter met dezelfde steil-

heid slechts 20 weegfactoren. We zien dat met dit aantal weegfactoren

1een bandbreedte van ongeveer 25.fs te realiseren is.
L ••• • __ • __ ._._

,,"; -, ...
_.-'-- -_._-----"'--_.-. __.. -_......._-_.._-_.- ..~-_.__ .~---_. __...".

. - ." I' ...- ~ !
.. r, -i

.. ':. ~' ..

"'t" -, PO, <)

;.=-

--sC:

FIR-filter

90 weegfactoren

20 weegfactoren

IIR-fil ter

~__~ -'-------'-__,_--J__~__....J

[
I
L
i

u ,-.
i ..,

- P?; l

-2 ~=1 ~
I

J.: -',:~O 1 \
~ -.Hi iw 1
t ~ ..__ I

_ ".1." .~

.:J: -~ i
2:: -t.~, 1
~ - ~::! 4- ,

_·sC' ~
i._.::, Ci .~

i
- J kJ~ ..i _,----r -.---.., . ------r-"--

Fig.6.4 Vergettjking FIR en IIR karakteristiek
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6.3 Filter ter bepaling van lopend gemiddelde.

HOOFnSTUK 6

Een ander type filter is het lopend gemiddelde filter. Dit filter

ontstaat als bij het FIR-filter de weegfactoren allemaal dezelfde

waarden hebben. Het uitgangssignaal wordt dan na middeling gegeven

n=N

door y(k) = ~+l'l x(k-n) (6.5)

n=-N

dat is dus sommatie van 2N+l ingangssamples. De overdrachtsfunctie van

dit filter wordt:

n=N
jO 1 \'

H(e ) = 2N+l . L
n=-N

-jOn
e

n=2N
= _1_ e jnN \' e-jOn =

2N+l' . L
n::O

1 sin(2N+l )-¥
2N+l' . 0

Sln2
(6.6)

De karakteristiek van dit filter is voor N=50 in figuur 6.5 getekend.

o

(b)

Fig. 6.5 Amplitudeharakteristiek lopend gemiddelde filter.



-89-

Daarbij is het volgende op te merken:

maximum bij n = 0 wordt 1

HOOFmI1JK 6

(6.8)

211'"eerste nulpunt ligt bij 0 - ----2N+l
1

maximun bij n = 11'" wordt 2N+l

Omdat 0 = 2lr overeenkomt met de samplefrekwentie f . wat ook hets

aantal meetwaarden is als de meettijd 1 seconde bedraagt. ligt het

eerst nulpunt dan bij 1 Hz.

Bij 0 = 11'" ontstaat op de top de maximale demping van 20 log (2N+l) en

dat is voor een samplefrekwentie van bijvoorbeeld 8000 Hz =78 dB.

Deze demping is groot ten opzichte van de maxima van de zijlobben voor

kleine O. Daarvoor geldt met 0 =~1.2~+1 dus ISin~+101 = 1 :

1 1
As = 20 log2N+l· i 2k+l 11'" (6.7)

5 n2N+1.2'

voor kleine k. dus dicht bij de hoofdlob geldt dan:

A ~ 20 I 1 2s .- og2k+l·;

De eerste zijlob heeft dan ook een demping van slechts 14 dB. Boven-

dien is de doorlaatkarateristiek verre van vlak. wat niet gewenst is

als de nauwkeurigheid 0.1 dB moet bedragen.
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6.4 Praktische realisatieproblemen.

De ideale rechthoekige overdrachtskarakteristiek van een digitaal

filter heeft een oneindig aantal weegfactoren nodig. dit aantal zal

dus beperkt moeten worden. Door deze beperking ontstaat altijd een

rimpel in het doorlaatgebied welke niet constant van amplitude is. Ook

in het spergebied ontstaat een rimpel. die de maximaal haalbare dem-

ping zal verlagen. Er bestaan ontwerpmethodes welke deze rimpel weI

constant houden. In figuur 6.6 is de karakteristiek van zo'n zogenaamd

"equiripple"-filter getekend. Ook de rimpel in de fase moet in het

doorlaatgebied beperkt zijn.

..
,
r
I
I___________ l- - - -_~~~'-t"'.LL.~...s,%

o ~-------.---"""1""' -------f
o

1~1 fLL~~~.!...L.I.~~O\/.'!'l...,s·
1 _ ..Nt ..

1- i 1 :
I
I

I

:-

Fig.b.b EquirippLe fiLterkarakteristiek

Daarin is °1 rimpel in de doorlaatband

°2 rimpel in spergebied

81 begin van de overgangsband

8h einde van de overgangsband
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Een vuistregel [24] waarmee het aantal nodige weegfactoren te bepalen

is luidt als voIgt:

waarin Af =

N ~ -
101og(6162 ) + 15

14M

~- °1
2lT

+ 1 .

(6.9)

Een voorbeeld zal dUidelijk maken welke problemen ontstaan bij het

ontwerpen van digitale filters met de gewenste specificatie's genoemd

in paragraaf 6.1. De maximale rimpel bij een nauwkeurigheid van 0.1 dB

0.1/20komt overeen met een relatieve waarde van 61 = 10 - 1 = 0.012.

Het zal blijken dat het aantal weegfactoren zeer groot is als directe

filtering toegepast wordt. Bij een meertrapsfilter. zie paragraaf 6.5.

zal de aliasing weer een fout introduceren. Het spectrum van het

signaal buiten de doorlaatband komt via deze aliasing namelijk terecht

in de doorlaatband. Als deze bijdrage < 0.01 van de bijdrage in de

doorlaatband is. dan is de daardoor veroorzaakte fout < 0.1 dB. De

demping in het spergebied is dan A = - 20 log 0.01 = 40 dB. zodats

Ais gekozen wordt voor een te meten bandbreedte van 0.5 Hz kan gekozen

worden voor een samplefrekwentie van 2 Hz tot 34 MHz afhankelijk van

de gewenste nauwkeurigheid en de toegepaste AD-converter van 4 tot 16

bi ts.

Als 8h =2.81 gesteld wordt. dus Af =:; =~.5 • zodat:
s

20log 61 +15
N ~ - 7 .fs (6.10)

Tabel 15 geeft een schatting van de nodige weegfactoren voor verschil-

lende samplefrekwenties en voor meetfouten van 0.1 tot 1 dB.



-92- HOOrnsTUK 6

nauwkeurigheid

samplefrekwentie 0,1 dB 0,2 dB 0,5 dB 1 dB

2 Hz 8 6 4 3

8 30 22 13 7

32 115 87 51 24

128 458 348 202 92

512 1830 1388 807 367

2 kHz 7.10+3 5.10+3 3.10+3 1430

8 29.10+3 22.10+3 13.10+3 6.10+3

33 118.10+3 89.10+3 52.10+3 24.10+3

131 467.10+3 355.10+3 206.10+3 94.10+3

524 2.10+6 1420.10+3 825.10+3 374.10+3

2 MHz 7.10+6 5.10+6 3.10+6 1430.10+3

Tabet 15 Schatttng van het aantal. weegfactoren.

Voor grote samplefrekwenties leidt dit dus tot zeer grote aantallen.

de programmauitvoering zal dan niet in de vereiste tijd klaar kunnen

zijn met de nodige bewerkingen. £en andere grens is het aantal weeg

factoren en samples wat in het datageheugen van de signaalprocessor

opgeslagen kan worden. De TMS32010 heeft narnelijk slechts 144 geheu

genplaatsen. zie hoofdstuk 5. Vanwege de symmetrie hoeven slechts de

helft van het aantal weegfactoren opgeslagen te worden. Het maximum

aantal weegfactoren kan daardoor voor de TMS32010 ongeveer 100

bedragen.
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Door een meeertrapsfilter toe te passen. zie figuur 6.7. kan het in de

vorige paragraaf optredende probleem van het grote aantal weegfactoren

mogelijk opgelost worden. In eerste instantie wordt het signaal gefil-

terd met een bandbreedte welke veel hoger ligt dan de uiteindelijk

gewenste 0.5 Hz. Na decimatie wordt het signaal nogmaals gefilterd.

Dit proces kan herhaald worden tot de gewenste 0.5 Hz bandbreedte

bereikt is.

Y
1

Y'
1

Y
-:"

Y'
?

Y
3

Y'
3

Fig.6.7 Meertrapsfiltering.

Het is handig om voor deze filters steeds dezelfde genormeerde band-

breedte te kiezen. Software-matig betekent dit dat maar een stel

weegfactoren in het datageheugen opgeslagen hoeven worden. omdat deze

voor aIle filters identiek zijn. Figuur 6.8 laat de spectra zien die

bij dit proces optreden als de decimatlefactor R = 8. Voor de decima-

tiefactor moet een waarde genomen worden zodanig dat het aantal weeg-

factoren weI in het datageheugen past. Natuurlijk is het softwarepro-

gramma ingewikkelder. waardoor de verwerkingssnelheid verlaagd zal

worden.
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Fig.6.8. Spectra in meertrapsfiLters.

Een andere oplossing is om voor de eerste trap een lopend gemiddelde

filter te nemen, waarvan het eerste nulpunt zodanig ligt dat het van

belang zijnde spectrum niet beinvloed wordt. De demping van het sper

gebied is pas bij de 17e zijlob < 40 dB, zie figuur 6.9 .. De decima

tiefrekwentie moet nu bij het 17e nulpunt gelegd worden om de door de

aliasing veroorzaakte fout < 0,1 dB te maken. Ret digitale filter van
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de tweede trap zorgt tenslotte voor de uiteindelijke bandbegrenzing

tot 0.5 Hz.

Ais de digitale filtering door een IIR-filter plaatsvindt zal bet

aantal weegfactoren veel lager kunnen liggen. Er zal dan weI nog

correctie van de niet recbte fasekarakteristiek moeten plaatsvinden.

Wat de beste oplossing zal zijn moet nog nader bestudeerd worden.

\}

-/.,

-20

-30

-Yo

-20

'r

-

.tT

Tr

Fig.6.9.Spectra bij topendgemiddelde- en dtgitaal filter.
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7.Testopstelling digitate ontvanger.

7.1 Inleiding

HOOFDSTUK 7

Om de theorie welke opgesteld is in hoofdstuk 3 in de praktijk te

toetsen worden een tweetal testopstellingen gebouwd. Met deze testop

stellingen, die opgebouwd zijn rond de aanwezige ontwikkelset, kan

bekeken worden wat de bereikbare nauwkeurigheid bij verschillende

waarden van de ADC-resolutie, signaalruisdichtheidsverhouding, band

breedte en samplefrekwentie volgens formule 3.23 en 3.34 zijn, deze

zijn ook in tabel 6 en 7 genoteerd.

Oak is een meetopstelling opgebouwd rond de AD9000PCB kaart, welke

direct 10 MHz signalen kan verwerken en het TMS-bord, dat in hoofdstuk

B besproken wordt.

Met de ontwikkelde programma's zijn diverse automatische metingen

verricht.
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7.2 Meetopstelling voor basisbandsignalen

HOOFDSTUK 7

Het centrale deel van deze meetopstelling. figuur 7.1. bestaat uit het

"Evaluation Module" (EVM) beschreven in [25]. waarop zich de signaal

processor. het bijbehorende geheugen en interfaces naar de "Personal

Computer" (PC) bevinden. Via de interface kan een progranuna vanuit de

PC in het geheugen van de nsp geladen worden. Het EVM-bord is via een

adres- en databus verbonden met het "Analog-Interface-Board" (AlB)

beschreven in [26] waarop zowel een 12 bits AD-converter als een 12

bits DA-converter geplaatst zijn. De deler op dit bord kan geprogram

meerd worden om de gewenste samplefrekwentie te leveren.

Het programma nsP-3-4. zie appendix AI. werkt met een samplefrekwentie

van 8 kHz en een ADC-resolutie van 4 bits. De gelijkspanning wordt

aangesloten op de analoge ingang van het AlB en kan nu afhankelijk van

de toegevoegde ruis met de volgens formule 3.23 bePaalde nauwkeurig

heid gemeten worden. De meetwaarde wordt via de DA-converter naar de

analoge uitgang gestuurd welke dan met de schrijver geregistreerd kan

worden.

In figuur 7.2 is deze gemeten spanning uitgezet tegen de werkelijke

waarde. Zonder ruistoevoeging wordt de gewenste stapvorm niet gevolgd.

Di t wordt veroorzaakt doordat de toegevoegde spanning lanzaam vari

eert, waardoor een aantal samples van de meetcyclus een bePaalde

digitale waarde krijgen en de overige de naastliggende hogere digitale

waarde. Ten gevolge van hysterese zal een positief verlopend signaal

een ander resultaat opleveren dan een negatief verlopend signaal.
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We zien duidelijk het verschijnsel dat ook door Gedance gesignaleerd

is. zie figuur 3.11. Figuur 7.3 laat een detail van deze grafiek zien.

Ret verschijnsel is als voIgt te verklaren: Ais geen ruis toegevoegd

wordt zal voor (n-l/2)q ~ (n+l/2)q altijd afgebeeld worden op een

bepaald niveau. Na middeling zal dus datzelfde niveau als uitgangssig

naal verschijnen. Ais nu weinig ruis toegevoegd wordt. zal pas bij een

signaal met een waarde dichtbij (n+l/2)q een hoger niveau als sample

waarde gemeten kunnen worden. Toevoegen van nog meer ruis zal de

samples al in een eerder stadium over meerdere niveau's spreiden.

zodat in dat geval de juiste waarde nauwkeuriger bepaald kan worden.

De theoretisch verwachtte standaardafwijking van de meetwaarde is bij

deze methode niet goed te bepalen. omdat de waarde hiervan te klein is

om in de grafiek te kunnen onderscheiden.
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7.3. Meetopstelling voor I-F-signalen.

HOOFOOTUK 7

In figuur 7.5 is de opstelling hiervoor getekend. De 5 MHz klokfre

kwentie van het EVM-bord, die naar het AIB-bord is doorgeleid, wordt

gebruikt om de synthesiser via de externe referentieingang met deze

frekwentie te synchroniseren. De frekwentie van het uitgangssignaal is

daardoor gekoppeld aan de samplefrekwentie, die ook afgeleid is van de

5 MHz klok.

De synthesiser kan extern zowel in amplitude als in fase gemoduleerd

worden. Deze modulatie is ook te krijgen door de synthesiser via de

IEEE-interface met de PC te programmeren.

Het uitgangssignaal van de synthesiser wordt opgeteld bij het ruissig

naal. wat eerst door een banddoorlaatfilter met de juiste breedte

gefilterd wordt.

De optelling van deze signalen gebeurt door middel van een optelling

door een weerstandsnetwerk. In figuur 7.4 is deze schakeling met

bijbehorende in en uitgangsimpedantie's getekend. De samplefrekwentie

die bij de metingen is gebruikt bedraagt 8 kHz en de bandbreedte van

het ruisfilter is daardoor maximaal 4 kHz. Voor de middenfrekwentie

wordt een waarde gekozen van f O = 2 kHz. Door ook nu de synthesiser

met een langzaam varierende driehoeksspanning te moduleren (frekwentie

= 0,01 Hz) kunnen de verschillende waarden bepaald worden.

Als de in- en uitgangsimpedantie's van de gebruikte apparatuur 600 Ohm

bedraagt zal de ingangsspanning V2s van de AD-converter, met ruissPan

ning = 0, gelijk zijn aan 1/2*V1s en de waarde V1s is de door de

synthesiser ingestelde grootte. Uiteraard is ook het ruissignaal met

een factor 1/2 verzwakt. De maximale uitgangsspanning van de synthe-
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siser is 10 V . wat met 100% amplitudemodulatie 20 Volt wordt. Voorpp

volledige uitsturing van de AD-converter op het AIB-bord namelijk 20

V moet het ingangssignaal dus met een factor 2 versterkt worden.pp

Met programma ISP-2-4. appendix A2. wordt het kwadraat van de signaal-

amplitude via een 4 bits AD-conversie bepaald. Deze meetwaarde is in

figuur 7.6 uitgezet als functie van de te meten ingangsamplitude. Oak

nu is de invloed van toevoegen van ruis te zien.

Ais de metingen uitgevoerd zijn met een 12 bits resolutie. zal in een

grafiek geen meetfout te detecteren zijn. De metingen zijn daarom

genomen met een tot 4 bits resolutie gereduceerde 12 bits AD-conver-

ter. om de invloed van ruistoevoeging goed te kunnen waarnemen. Deze

methode leent zich niet om het verschi1 tussen ingestelde waarde en de

gemeten waarde met de gewenste nauwkeurigheid te bepalen. Het in

hoofdstuk 8 te bespreken signaalprocessorbord. samen met het evalua-

tiebord AD9000PCB heeft de mogelijkheid om de meetwaarden naar de PC

te halen voor verdere bewerking. In dat geval is het mogelijk om via

de IEEE-bus de synthesiser te programmeren en de vergelijkingen weI

uit te voeren.
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7.4 Meetopstelling voor automatische metingen

HOOFUSTUK 7

Met de meetopstelling van figuur 7.7 zijn diverse metingen verricht,

welke onder besturing van een Personal Computer (PC) automatisch

kunnen verlopen. In de PC is het TMS-bord geplaatst, met daarop de

signaalprocessor. Het AD-converterbord AD9000PCB bevat de snelle 6

bits AD9OOO, zie appendix AS. De sampleklok voor deze converter is

afgeleid van de 5 MHz klok van de TMS-kaart. Deling door 625 levert de

samplefrekwentie van 8 kHz op. Deze 5 MHz klok wordt ook gebruikt om

de synthesiser extern te synchroniseren, zodat de uitgangsfrekwentie

van de synthesiser gekoppeld is aan de sampleklok.De toevoeging van

ruis is identiek aan die van figuur 7.4.

Een op disk opgeslagen Pascal-programma kan een eveneens op disk

opgeslagen DSP-programma laten uitvoeren. Het Pascal-programma stelt

de synthesiser automatisch in en de meetwaarden worden door de PC naar

binnen gehaald. Deze meetwaarde wordt vergeleken met de ingestelde

waarde en het resultaat wordt naar een plotter gestuurd om meteen een

grafiek van de meetwaarden te maken. De voor de automatische metingen

benodigde programma's, welke in Pascal geschreven zijn. zijn ontwik

keld door M.Pals [27].

Bespreking van de metingen:

I.Karakteristiek van de AD9000

Het bereik van de AD-converter wordt ingesteld door de referentiesPan

ningen. Deze zijn ingesteld op +1,575 en -1,575 Volt om een stapgroot

te van 50 mVolt te krljgen. Het meetprogramma doorloopt met stappen

van 10 mV de waarden van -2 Volt tot + 2 Volt. Er is uiteraard geen

ruis toegevoegd.

Pascalprograrnma (PAS) = AMI,

Signaalprocessorprogramma (DSP) =DlGO-l [2S].

Figuur 7.8 toont de resultaten.

2.Gelijkspanningsmeting met de AD9000

Nu wordt ruis toegevoegd met a =0,5 q. Het meetprogramma doorlooptc

ook nu met stappen van 10 mV de waarden van - 2 V tot + 2 V Deze
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meting geeft een eerste indruk van de kwaliteit. Er treedt een kleine

afwijking van de gewenste rechte lijn op.

Figuur 7.9 toont de meetresultaten

(PAS = AM5. nsP = DlGO-D-1)

Dit verschil. dat ontstaat door de niet-lineariteit van de AD-conver

ter is gedetaileerder weergegeven in figuur 7.10

(PAS = AM6 . nsP = DlGO-D-1).

De helling in de karakteristiek duidt op een niet exact ingestelde

versterkingsfactor van xl. de fout wordt AAG genoemd. De meetnauw-

keurigheid die met de samplefrekwentie van 8 kHz en 6 bits resolutie

bereikt zou moeten worden is gelijkwaardig met de relatieve fout in
AA -4ieder punt namelijk AAtt ~ 1.5 mV dus X-- ~ 3.10 en dat 15 identiek

max

aan de in tabel 7 genoemde waarde.

De invloed van de niet-linearlteit is nu goed te zien en bedraagt

ongeveer 1/5 van de stapgrootte.

3.Afwijkingskarakterlstlek ( verschijnsel Gedance).

Figuur 7.11 (PAS = AK3 nsP = DlGO-D-1) geeft een indruk van de meet

fout welke optreedt bij verschillende waarden van de standaardafwij

king van de ruis. De ingangsspanning van de AD9000 wordt ingesteld op

een waarde die ligt op 0.25 q. als geen ruis wordt toegevoegd is de

meetfout dan ook 0.25 q. zie ook figuur 3.11 en figuur 3.12. Ais de

ruistoevoeging > 0.5 q zou de genormeerde gemiddelde waarde steeds

meer identiek 0 moeten worden. wat door de niet-lineariteit niet het

geval is. Behalve deze fout treedt ook nog een meetfout ten gevolge

van de toename van de ruis op. zoals formule 3.23 aangeeft.

4.Geliikspanningsmeting met gecorrigeerde ADC-karakteristiek.

Met een correctieprogramma worden correctiefactoren bepaald. welke de

niet-lineariteit van de AD-converter dient op te heffen. Daarna wordt

het gemodificeerde meetprogramma DlGO-D-1 gestart waarin de meetwaar

den met deze factoren gecorrigeerd worden voordat verdere bewerking

plaatsvindt. De integrale niet-lineariteit kan 1 LSB bedragen. zodat

de totale fout 1 1/2 LSB kan bedragen. Na correctie wordt de fout

maxiaal 3/4 LSB.
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De metingen waarin het verschil met en zonder ruis getoond worden.
- - -

figuur 7.12. laat zien dat dit verschil nu nagenoeg tussen de stap-

grootte q = 50 mV ligt. De afwijking wordt waarschijnlijk veroorzaakt

doordat de meting van de ~karakteristiek ten behoeve van de bepaling

van de correctiefactoren met slecht 5 waarden per stap gebeurt. Daar

door kan de correctie met maximaal 10 mV afwijken.

De verschilkarakteristiek met ruistoevoeging laat zien dat de fout

door de verkeerde versterkingsfactor opgeheven is. De overgebleven

afwijking wordt dus veroorzaakt door de bovenvermelde oorzaak.

(PAS = Mill DSP = D1GO-0-2)

5.Wisselspanningsmeting met de 1=Otmethode.

Figuur 7.13 geeft de meting weer van de amplitude van een 2 kHz sig

naal. De meetwaarde wordt via het Pascalprogramma logarithmisch omge-

zet.

Tot de amplitude A = 1.6 Volt. waar oversturing van de ~converter
max

optreedt is de karakteristiek op het eerste gezicht recht.

(PAS = AMAC1 DSP = D1GO-A-1 )

Dezelfde meting wordt in figuur 7.14 gedaan. maar nu door de instel

ling in dBm te laten plaats vinden. Het 6 dB punt komt overeen met

+1.6 Volt. de maximale amplitude waarbij geen oversturing optreedt.

Daarboven is het meetresultaat niet van belang. De signaalsterkte van

-40 dB komt overeen met een amplitude van slecht 8 mVolt. De offset

van het ingangsbuffer van het AD9000PCB is echter 13 mVolt. Signaal

sterktes < - 20 dB. ofwe I < 80 mV amplitude leveren daardoor onbe

trouwbare metingen.

(PAS = AMAC2 DSP = DlGO-A-1 )

Door vooraf de offsetspanning exact te bepalen en deze van de gemeten

waarden af te trekken kan de rout ten gevolge van de offset vermeden

worden.

6. Fasemetingen.

Het meetprogramma op de TMS bePaalt het kwadrant van de rase van het

signaal. De grafiek. figuur 7.14. geeft in het betreffende kwadrant of

de tangens of de cotangens van de rase weer. Door een nog niet gede

tecteerde storing kan de meetwaarde spontaan van teken veranderen.

(PAS = AMFAS1 DSP = DlGO-F-1 )
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8. Het 8ignaalprocessorbord.

HOOFUSTUK 8

Om de digitaal omgezette signalen in de signaalprocessor TMS32010 te

kunnen verwerken wordt er voor inbouw in een IBM-PC. of gel i jkwaardig ,

een insteekkaart ontwikkeld rondom deze signaalprocessor. Figuur 8.1

geeft het blokschema van deze insteekkaart [29].

Het hart van deze kaart is de TMS32010, welke via een 16 bits databus

verbonden is met het 4kx16 bits RAM-geheugen. Op deze databus zijn ook

nog een aantal input- en outputpoorten aangesloten, welke bedoeld zijn

om gegevens vanuit de PC door te geven naar de signaalprocessor of

omgekeerd. Oak is er een voorziening getroffen om een 5-tal 16 bits

input- en outputpoorten aan te sluiten ten behoeve van comrnunicatie

met de buitenwereld.

De TMS werkt met een interne 20 MHz klok, maar er kan ook omgeschakeld

worden naar een extern aangesloten klok.

Tussen PC en DSP-kaart zijn adres- en databusbuffers BI en B2 ge-

plaatst. Voor de selectie tussen adresbus van de PC en die van de

DSP-kaart dient de omschakelaar 83 en voor de lees en schrijfsignalen

van de PC of TMS dient selector 84 , Voor de aansturing van de DSP

kaart is de adresselector 87 nodig om het gewenste adresbereik van het

DSP-bord te kunnen instellen.

Ten behoeve van inlezen respectievelijk uitlezen van de controle-,

inputregister, flipflop FI , status- en outputregister vanaf de PC

dient 81 , Met selector 85 kan het inlezen vanuit de TMS naar status

en outputregister en extern aan te sluiten outputpoorten en het uitle

zen van controle- inputregister en extern aangesloten inputpoorten

geregeld worden.

Voor de comrnunicatie tussen PC en RAM dienen de transceivers TI en T2 ,

welke geschakeld worden door 82 in samenwerking met 84 ,

Het is nu de bedoeling dat het RAM-geheugen op de DSP-kaart met een

programma geladen wordt. welk programma op diskette opgeslagen kan

zijn. Daarvoor is het nodig dat de TMS van zijn databus losgekoppeld
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wordt, wat op twee manieren kan gebeuren.

Als eerste wordt door het aanzetten van de PC een resetpuls gegene

reerd die via flipflop F1 zorgt dat de lijn LOCAL laag wordt waardoor

de TMS via de RS/ ingang gereset wordt. De databuslijnen worden daar

door hoogohmig en de lees en schrijfsignalen MEN DEN en WE worden

inactief (=hoog).

De tweede manier is nodig als de PC in bedrijf is. Nu wordt een data

woord met DO=O naar F1 gestuurd waardoor ook het LOCAL-signaal laag

wordt.

Het adresseerbare gebied van de IBM-PC bedraagt met 20 adreslijnen 1

Mbyte. Door een adresselectie toe te passen op de lijnen A14-A19 kan

voor de DSP-kaart gekozen worden uit een bepaald geheugensegment. Om

niet een bestaand geheugen te adresseren wordt dit segment geplaatst

op het adresbereik SAOOO -SA400.

Ais nu een lees of schrijfopdracht naar een van deze adressen plaats

vindt wordt de selectielijn BSELI actief (=laag).

Door adreslijn A13 kan gekozen worden uit poortaansturing (A13=O) of

geheugenaansturing (A13=1). Het is nu mogelijk om vanuit de PC zelfs

8000 poorten aan te sturen, maar dit is hier beperkt tot slechts een

drietal.

Nadat het DSP-bord in de PC-mode geplaatst is, LOCAL--o, kan door te

adresseren vanaf SA200 het DSP geheugen vanuit de PC ingelezen worden.

in dat geval is de lijn ADDSELI actief (=laag). Het inlezen van een

16-bits woord moet in twee slagen plaats vinden omdat de PC-bus

slechts 8 bits breed is. Met adreslijn LAO wordt daartoe steeds de

PC-bus afwisselend met de lage 8 bits (LAO=O) of met de hoge 8 bits

(LA
O

=1) via de transceivers gekoppeld. Via de RAM-selector S4 wordt

door ADDSELI het gedeelte van het RAM-geheugen gekozen waarin het

betreffende byte naartoe geschreven meet worden. De transceivers zijn

aartoe door selector S2 geschakeld an PC-bus naar TMS-bus en door

ADDSELI worden de adreslijnen LA1-LA12 met de adreslijnen van het
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RAM-geheugen via selector 83 verbonden. Door de richting van de trans

ceivers om te schake len, wat eenvoudig gebeurt door een leesopdracht

(MEMR) in plaats van de schrijfopdracht (MEMW) kan de inhoud van het

RAM-geheugen naar PC uitgelezen worden.

Ais het programma volledig in het geheugen is geplaatst kan door het

plaatsen van een "1" in de flipflop F
1

overgeschakeld worden op LOCAL.

De TMS is nu niet meer "gereset" en krijgt daardoor de beschikking

over zijn databus. ADDSEL/ is nu inactief (=hoog) de transceivers T1

en T2 worden daardoor via 82 van de TMS-bus afgeschakeld en de lees

en schrijfsignalen van de TMS krijgen via 84 en de adreslijnen van de

TMS via 83 toegang tot het RAM-geheugen. Door middel van selector 8
5

is nu het lezen uit op de DSP-bus aangesloten inputregisters en

schrijven naar outputregisters mogelijk. De programmateller begint te

lopen, het programma gaat nu uitgevoerd worden.

Het programma kan nu via de IN-instructie in een slag een 16-bits

woord dat in een externe inputpoort geplaatst is via de 16 bits DSP

bus binnenhalen. Deze poort krijgt zijn inhoud bijvoorbeeld van een

AD-converter. Het binnengehaalde woord kan nu door de TMS verwerkt

worden.

Yerwerkte gegevens kunnen eveneens naar een op de databus van de TMS

aangesloten externe outputpoort gestuurd worden.

Het is mogelijk om de werking van het programma te beinvloeden, in het

controleregister wordt dan vanuit de PC een woord gezet en tevens

wordt de interrupt-pen (INTI) van de TMS laag. De TMS kan nu een

interruptroutine uitvoeren, welke het in het controleregister ge

plaatste woord binnenhaalt en afhankelijk daarvan andere noodzakelijke

programmastappen uitvoert. Met het controlewoord kan ook de naam van

te veranderen variabelen meegegeven worden, zeals filtercoefficienten

die veranderd moeten worden.

In het statusregister kan vanuit de TMS een woord geplaatst worden dat

aangeeft wat de toestand van bepaalde programmaonderdelen of de waarde

van bepaalde gegevens is. Oak kan daarmee net zeals bij het controle

register de naam van de variabele welke in het uitgangsregister ge-
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plaatst is aangegeven worden.

Ten behoeve van wachtlussen bij dataverwerking kan het programma

testen of de BIO/ pen laag is ten teken dat er data in een inputregis

ter geplaatst is. Daartoe wordt de. OE-lijn van dat betreffende regis

ter door selector SS' of rechtstreeks, verbonden met deze ingang.
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9. Ontwerp digitale ontvanger voor OLYMPUS-bakens.

9.1 Inleiding.

HOOFmfUK 9

De te meten signalen afkomstig van de OL)lWUS-satelliet liggen op de

frekwenties: [19]

BO = 12501.866 MHz B1 = 19770.393 MHz B2 = 29655.589 MHZ

De polarisatie van de BO en de B2 bakens zijn vast. het B1 baken wordt

met een frekwentie van 933 Hz tussen de oost-west en noord-zuid -rich

ting geschakeld.

Deze drie signalen worden in het hoogfrekwent gedeelte rechtstreeks

teruggemengd naar een middenfrekwentie van 10 MHz. Deze frekwentie is

rechtstreeks met een snelle AD-converter te bemonsteren. Zoals al in

hoofdstuk 3 gemeld zijn de samplewaarde voor een samplefrekwentie f »
s

2BN gecorreleerd. Dit betekent dat voor het BO-baken ongeveer een

II-bits resolutie na te bootsen is. In dat geval is fs~ 2BN. Voor het

BI- en B2-baken kan een I3-bits resolutie nagebootst worden. Voor deze

resoluties is het in ieder geval mogelijk om een digitale ontvanger te

ontwerpen.

Voor de AD-converter kan de dure 12 bits AD600 genomen worden. zie

appendix 4. welke wat zijn niet-lineariteit betreft in ieder geval

geschikt is voor de BO-meting met een II-bits resolutie. Voor de BI-

en B2-metingen is de niet-lineariteit iets te groot om de I3-bits

resolutie te halen.

Een andere keuze is de goedkope 6 bits AD9OOO. deze heeft relatief

gezien een nog grotere niet-lineariteit welke waarschijnlijk enigszins

gecorrigeerd kan worden.

Ais fs»~ wordt dus een extra fout geintroduceerd. Vermoedelijk zal

verhoging van de samplefrekwentie toch verbetering van de meetnauwkeu

righeid opleveren. Dit moet nader bestudeerd worden.

Er is een grens aan de toe te passen samplefrekwentie. omdat de nodige

bewerkingen in de DSP tussen twee samplepulsen in uitgevoerd moeten

worden.
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De niet-lineariteit van de toegepaste converter dient identiek te zijn

met de 1/2 LSB foyt v~g~ ~ t~ bootsen conv~rter. ~ in. principe

noodzakelijke 16 bits converters met de gewenste lineariteit zijn niet

te leveren. vandaar dat besloten is tot de bouw van een prototype van

een digitale ontvanger waarin de goedkope 12-bits AD574 is opgenomen.

Met dit prototype kan de programmatuur met XPD en fasemetingen uitge

breid worden en kunnen dezefde metingen die in hoofdstuk 7 al bespro

ken zijn met een grotere nauwkeurigheid plaatsvinden. Daarmee kunnen

tevens de bakensignalen met resoluties van 11 bits voor het BO-baken

en van 13 bits voor het B1- en B2-bakens gemeten worden. Bij deze

resoluties is de ruisbandbreedte zodanig dat de samples onafhankelijk

zijn. Omdat de bandbreedte smal is voor een resolutie van 12 bits

worden voor het BO-baken de samplewaarden tot 6 bits beperkt. de

bandbreedte ~ wordt daarbij 550 Hz en voor de samplefrekwentie f s

wordt 8 kHz gekozen. Voor het B1- en B2-baken kunnen de samplewaarden

tot 8 bits beperkt worden. de bandbreedte wordt daarbij 794 Hz en de

samplefrekwentie eveneens 8 kHz.

In paragraaf 9.2 wordt de complete digitale ontvangerschakeling be

sproken. In paragraaf 9.3 is een oplossing voor 10 MHz middenfrekwen

tie met een 6 bits ADC beschreven en in paragraaf 9.4 wordt het 12

bits prototype met een nog nader te bepalen middenfrekwentie behan

deld. Deze rniddenfrekwentie hangt af van de gewenste nauwkeurigheid en

van het aantal nodige bewerkingen. welke ook door de DSP uitgevoerd
•moe ten kunnen worden.
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9.2 Blokschema complete digitale ontvanger.

HOOFmTUK 9

Figuur 9.1 toont het blokschema van het digitale gedeelte van de

schakeling voor aIle kanalen.

Elk baken wordt daarin door een aparte digitale signaalprocessor met

randapparatuur, DlOOl, DlOO2 en DlG03 naar digitale signalen omgezet

en daarna door de TMS32010 verwerkt om de amplitude en fase van zowel

de hoofd- als kruispolarisatiesignalen te kunnen bepalen. Elke digita

Ie ontvanger is als een uitbreidingskaart in een IBM-PC te plaatsen.

Deze uitbreiding bestaat uit het digitale signaalprocessorbord, zie

hoofdstuk 8 met als aanvulling een analoge en digitale interface.

De signaalprocessor wordt vanuit de PC geladen met programma's nodig

om de amplitude en fasemetingen van de bakens te kunnen verrichten.

Deze programma's kunnen voor het BO- en het B2-baken hetzelfde zijn.

Voor het B1-baken dient dit programma vanwege het schakelen tussen de

polarisatierichtingen apart ontwikkeld te worden.

De door de DlGO's bepaalde meetwaarden worden nu via outputpoorten

naar de computer voor gegevensverwerking, de PDP-11173, gevoerd. Oak

kunnen deze gegevens door de PC opgeslagen worden om ze via het video

geheugen voor de momentane monitoring op het PC-scherm te plaatsen.

Elke DlGO bestaat dus uit het signaalprocessorbord (het TMS-bord) dat

reeds in hoofdstuk 8 is besproken, met als uitbreiding hierop de

digitale interface (DIB) naar de PDPII en de analoge interface (AlB)

voor de digitale omzetting van de te meten signalen. Het blokschema

hiervan is in figuur 9.2 getekend, waarin van het TMS-bord aIleen de

hier van belang zijnde onderdelen verrneld zijn.

Zoals gezegd kan het programma dat beschikbaar is op diskette via de

PC-databus via de transceivers Tl en 12 in het RAM geheugen geladen

worden. Daarna wordt de signaalprocessor gestart om zelfstandig het in

dit geheugen geladen programma uit te voeren.

Van elk baken wordt het naar de gekozen middenfrekwentie geconverteer

de hoofdpolarisatiesignaal (CP) en het kruispolarisatiesignaal(XP) na

filtering en voldoende versterking aan de AD-converters aangeboden.

Met het CP-signaal wordt een "phase locked loop" (PU) bestuurd waar

door een frekwentie van vier maal deze middenfrekwentie wordt gegene-
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reerd.

Deze PLL dient aIleen in die ontvanger toegepast te worden. waarvan

het CP-signaal als referentie dient voor de fasemetingen.

Tijdens de initialisatie van de DSP wordt het teller-register (CNTR)

geladen met het deeltal. dat de gewenste samplefrekwentie oplevert.

welke gekoppeld is met de middenfrekwentie volgens formule 3.43. Na

elke conversie kan de DSP de in het ADC-register (ADR) geplaatste

samplewaarden ophalen. verder verwerken en naar het PC outputregister

(PCOUT) of naar de PDPII outputregisters (PD~UT) sturen voor dataop

slag. In de drie PDPII registers worden de waarden CPL. XPD. fase ten

opzichte van de referentie en faseverschil tussen CP- en XP-signaal

geplaatst. De PDPII kan deze waarden dan achtereenvolgens in zijn

eigen systeem invoeren.

Het is aan te bevelen om de log-conversie en de arctangens-operatie

te laten plaatsvinden in de PC (deze is in feite toch werkloos). omdat

voor de gewenste nauwkeurigheid veel bewerkingen nodig zijn. De moge

lijkheid van een zogenaamde "look-up-table" is vanwege de grootte

daarvan (64000 getallen voor 16-bits resolutie) niet mogelijk in de

DSP. De PC heeft voldoende geheugenruimte om de gewenste bewerking met

een "look-up-table" te realiseren.

voor de f11 tering is ui teindelijk een "equi ripple-HI ter" nodig. zie

hoofdstuk 6. Bij de realisatie daarvan is. vanwege de zeer kleine

bandbreedte ten opzichte van de samplefrekwentie (0.5 Hz t.o.v. bij

voorbeeld B kHz). een zeer groot aantal weegfactoren. dus ook een zeer

groot aantal bewerkingen nodig. Dit probleem kan opgelost worden door

de filtering in meerdere stappen uit te voeren. zie eveneens hoofdstuk

6. Oak in dit geval is het mogelijk om een santal van deze bewerkingen

door de PC te laten uitvoeren. waardoor de toe te passen samplefre

kwentie. en dus de nauwkeurigheid. zo hoog mogelijk gekozen kan wor

den. De definitieve verdeling van de bewerkingen kan pas geschieden

als aIle programma-onderdelen gerealiseerd zijn. eerst dan is de

preciese lengte van het progr8Jll1B bekend.
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9.3 Het digitale ontvangerschema per kanaal voor 10 MHz

middenfrekwentie

HOOFDTUK 9

In figuur 9.3 is het blokschema van de analoge interface van iedere

ontvanger gedetailleerd weergegeven. als de AD-conversie direct op de

10 MHz middenfrekwentie plaatsvindt.

Het CPL-signaal wordt via een uitgang van de splitter toegevoerd aan

de daaropvolgende versterkertrap. De filters die bij deze middenfre

kwentie gebruikt worden zijn kristalfilters. Deze filters hebben een

karakteristieke impedantie welke meestal geen 50 Ohm is. De versterker

voor dit filter dient de juiste aanpassing te realiseren. de achter

dit filter geplaatste versterker moet ook op het filter aangepast

worden en tevens zorgen dat de optredende doorlaatdemping van het

filter opgeheven wordt. Ook moet deze versterker zorgen dat de AD-con

verters volledig uitgestuurd worden.

Het ingangsfilter dient de in tabel 8 genoemde bandbreedte te hebben

dat is voor het BO baken 550 Hz en voor de B1- en B2-bakens 12.6 kHz.

De samplefrekwentie is voor het BO-baken 8 kHz. en deze waarde is geen

belemmering voor de signaalprocessor.

De nauwkeurigheid waarmee gemeten kan worden moet voor het B1- en

B2-baken beperkt worden als de conversie met 6 bits plaatsvindt. omdat

de noodzakelijke samplefrekwentie in dat geval veel te hoog is. Ais

een 12 bits converter toegepast wordt is de gewenste bandbreedte van 3

Hz niet haalbaar bij de 10 MHz centrale frekwentie. Door de bandbreed

te te vergroten tot een practisch realiseerbare waarde van bijvoor

beeld 250 Hz [18]. wordt meer ruis doorgelaten. zodat in dat geval de

samplefrekwentie evenredig verhoogt moet worden. Met een sample£re

kwentie van 1 kHz is dan ook een II-bits resolutie haalbaar voor het

BO-baken. Voor het B1- en B2-baken is een sample£rekwentie van 640 Hz

voldoende voor een 13-bits resolutie. De niet-lineariteit is door

toepassing van een 12-bits converter uiteraard gelijk aan de niet-li

neariteit daarvan.

Voor het XP-signaal zijn dezelfde bewerkingen nodig.

Het CPL-signaal wordt ook afgetakt naar de begrenzingsschakeling. die
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voor aIle signaalgroottes een blokgolf dient af te leveren om de

daaropvolgende PLL aan tekunnen sturen.

Deze PLL moet aIleen aangebracht worden in de Bo-ontvanger om de

fasedraaiing in dit bakensignaal te volgen. De samplefrekwentie die

van deze PLL is afgeleid zal in de ontvangers voor het B1- en B
2

-baken

deze fase volgen. De fasemetingen van het B1- en B2-baken kunnen

daardoor vergeleken worden ten opzichte van het BO-baken.

Deze PLL bestaat ui teen "vol tagecontrolled cristaloscillator" (VCXO) ,

welke een frekwentie van 40 MHz genereert. Deze frekwentie wordt na

deling door vier in de fasedetector (PD) vergeleken met de CPL-fre

kwentie. Uit het loopfilter komt nu de regelspanning voor de VCXO.

De frekwentie van de VCXO wordt ook in de N-deler omgezet naar de

nodige samplefrekwentie volgens

4f
o

f s= 2n+1 ' met n geheel (3.43)

De logica in de AD-converters bij deze frekwentie's is ECL. zodat na

de deler een TTL-ECL-converter (TE) nodig is. Het samplecommando wordt

nu via de ECL-buffers (B) naar de AD-converters in belde takken ge

voerd en via de vertraging D worden de samples van de ADC in de regis

ters R geklokt.

De DSP-bus heeft weer TTL-niveau's nodig, zodat na de registers

ECL-TTL-converters (ET) nodig zijn om de samples in het 16-bits tri

statebuffer (ADCREG) te plaatsen. In dit register kunnen dus gelljk

tijdig de samplers van beide takken. mits ~ 8 bits, opgeslagen worden.

Met het vertraagde samplesignaal wordt ook nog de BID-flip-flop op het

TMS-bord geset. waarop de signaalprocessor kan testen of de conversie

heeft plaatsgevonden. De slgnaalprocessor kan nu een commando geven

(DE) om de inhoud van het ADCREG-register op de databus te zetten en

naar binnen te halen. Het OE-signaal zorgt er ook voor dat de BID

flip-flop weer gereset wordt.

Voor het ECL gedeelte van de schakeling is speciale aandacht nodig

voor de printlayout. AIle signaallijnen dienen karakteristiek afgeslo

ten te worden en deze karakteristieke impedantie is afhankelijk van de

spoorbreedte. zie [30].
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9.4 Het Digitale Ontvangerschema voor lage rniddenfrekwentie's

Dit prototype van de digitale ontvanger is opgebouwd rond de 12-bits

converter AD574 en is in figuur 9.4 in blokschema getekend, zie ook

[31]. Deze converter kan voor het BO-baken met een samplefrekwentie

van 8 kHz een nauwkeurigheid halen van minstens 11 bits. De bandbreed

te bedraagt (reductie van de toegepaste resolutie tot 6 bits) 550 Hz .
De AD-converters worden voorafgegaan door de Sample-Hold-Amplifiers om

de gekozen middenfrekwentie te kunnen verwerken, zoals in hoofdstuk 4

besproken is. De toegepaste SHA kan een bandbreedte van 30 kHz verwer

ken. De grootte van de middenfrekwentie moet zo goed mogelijk voldoen

aan formule 3.43. Dit is het gemakkelijkst als de middenfrekwentie
f

s
f O=~ dus 2 kHz.

Voor het B1- en B2-baken is een samplefrekwentie van eveneens B kHz

voldoende om minstens 13 bits resolutie te halen. De middenfrekwentie

is eveneens 2 kHz en de bandbreedte is nu 794 Hz.
De toegepaste resolutie kan voor het BO-baken 8 bits bedragen. de

bandbreedte wordt dan 35 Hz en de noodzakelijke samplefrekwentie voor

11 bits resolutie is dan 128 Hz.

Voor het B1- en B2-baken is 10 bits te kiezen. De bandbreedte is dan

49 Hz en de samplefrekwentie voor de 13 bits resolutle bedraagt even

eens 128 Hz. De middenfrekwentie kan gekozen worden tussen 32 Hz en 30

kHz ( de bandbreedte van de SHA).

Het door de DSP opgewekte 5 MHz slgnaal dient behalve als klok voor de

controller ook als klo~ voor de deler welke de samplefrekwentie van B

kHz genereert. Met deze opzet kunnen dezelfde metingen als in hoofd

stuk 7 herhaald worden. Voor de echte registratie van de bakensignalen

moet de samplefrekwentie door middel van een PLL, op de dan gekozen

mlddenfrekwentie. weer afgeleid worden van het CP-signaal van het

BO-baken.

De controller regelt de conversie met de startsignalen SCI en SC2 en

bePaalt ook het tijdstip waarop de conversle plaats gevonden heeft. De

data wordt vanuit de AD574 eerst nog in een I6-bits register ge

plaatst. waarna het signaal IX aan de DSP meldt dat de conversie klaar
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is. De DSP kan nu met een IN-instructie deze registers uitlezen. dit

gebeurt door achter elkaar de lijnen OE3 en OE4 laag te rnaken. waarna

de data van de betreffende registers op de databus geplaatst worden.
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Fig.9.4.Prototype Anatoog Interface Bord voor 12-btts uttuoering.
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10. Conclusies en aanbevelingen.

10.1 Conclusies

HOOFnSTUK 10

-Voor de digitale ontvanger is een schakeling ontworpen. waarmee de

amplitude en fase van een wisselspanning via de I-Q-methode gemeten

kan worden. De nauwkeurigheid van deze meting is theoretisch bePaald.

De metingen met behulp van evaluatiebord en prototype van digitale

ontvanger tonen de mogelijkheid aan om de amplitude en fase van een

signaal via de oversampling methode te meten. Als de niet-lineariteit

buiten beschouwing blijft is de nauwkeurigheid identiek aan de

theoretisch afgeleide waarde.

-De resolutie van de toegepaste AD-converter wordt door de toevoeging

van ruis. of in het geval van ontvangst van bakens de ruis die op het

signaal aanwezig is. aanzienlijk verbeterd.

-De samples zijn in het geval dat de samplefrekWentie veel groter is

dan de ruisbandbreedte niet meer onafhankelijk. zodat een extra fout

geintroduceerd wordt. De minimaal haalbare resolutie voor het

BO-baken is daardoor. met een 6 bits converter. vergelijkbaar met 11

bits. de verbetering is dus een factor 32. Voor het B1- en B2-baken

is de te bereiken resolutie minimaal 13 bits. de verbetering is nu

een factor 128.

-De niet-lineariteit van de gebruikte AD-converter heeft een beperking

van de nauwkeurigheid tot gevolg. De toe te passen AD-converter dient

namelijk een maximale niet-lineariteit te hebben welke overeenkomt

met de uiteindelijk gewenste resolutie. Dit betekent voor de

uiteindelijk gewenste 16-bits resolutie toepassing van een 16 bits

AD-converter. De converters hebben een niet-lineariteit met dezelfde

grootteorde als de resolutie (meestal 1/2 LSB). een uitzondering is

de 8-bits ADC881 welke een 14 bits nauwkeurigheid heeft. Ook de

noodzakelijke 16-bits converter voldoet niet aan de gestelde eisen.

-Met een lager gekozen nauwkeurigheid zijn de realisatiemogelijkheden

veel groter. Met een nauwkeurigheid van slechts 0.5 dB is het bespro

ken prototype al geschikt. Door vervanging van de SHA door bijvoor

beeld de snelle HTS010 kan de 10 MHz middenfrekwentie rechtstreeks

verwerkt worden.
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-Koppeling van middenfrekwentie en sarnplefrekwentie is niet nodig mits

de verandering in frekwentie van beide signalen binnen nauwe grenzen

ligt.

-De realisatie van de digitale ontvanger zal in de praktijk betekenen

dat de bouw en afregeling van analoge cornponenten vervangen wordt

door de bouw van digitale schakelingen. welke samen met de software

de gewenste functies moet uitvoeren. Dit betekent dat de ontwerper

een geheel andere discipline moet beheersen dan de analoge ontwerper.

10.2 Aanbevelingen

-In de analoge ontvangers treden ook systeemfouten op. De circuits

daarin. zoals mixers. versterkers en logconverters en ook de PLL

hebben daarin allernaal invloed op de meet fout. De vraag is of de

meetnauwkeurigheid zoals bepaald in paragraaf 2.6. weI haalbaar is.

Nadere bestudering van deze systeemfouten is nodig om de meetnauwkeu

righeid van de analoge ontvanger te kunnen bepalen. om zo de defini

tieve specificaties van de digitale ontvanger te kunnen opstellen.

-Nadere bestudering van de optredende rout ten gevolge van de afhanke

lijke samples als fs»~ 15 eveneens nodig om de uiteindelijk haal-

bare resolutie van de digitale ontvanger te bepalen.

-De digitale filtertheorie moet eveneens nader bestudeerd worden om de

problemen gesignaleerd in hoofdstuk 6 te kunnen oplossen. Eerst nadat

precies bekend is hoe de filtering gerealiseerd moet worden kan de

grootte van het DSP-programma bepaald worden en daarmee ook de haal

bare sarnplefrekwentie.

-De verwerkingssnelheid wordt ook nog bepaald door de hoeveelheid

bewerkingen die door de DSP verrlcht moeten worden. Te denken valt

om de logconversie van elk signaal en de ornzetting van tangens of

cotangens naar graden buiten de DSP te laten plaatsvinden als dat

noodzakelijk is om de snelheid te verhogen.

-Geeft de verwerkingsnelheid van de TMS32010 problemen. dan kan

gedacht worden aan de 4 keer snellere TMS320C25. welke ook nog een

grotere geheugencapaciteit heeft.
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-Voor het prototype van de (te bouwen) digitale ontvanger zijn de vol

gende specificaties op te stellen:

baken middenfrek. circuit nauwkeurigheid ruisbandbreedte samplefrek.

BO 10 MHz AD9000 11 bi ts 550 Hz 8 kHz
----- ---- -- ------ -- -- ---- ------

2 kHz AD881

+SHM91 11 bits 550 Hz 8 kHz

B1,B2 10 MHz AD9000 13 bits 794 Hz 8 kHz
----- ---- -- -- ---- ---- ---- ------

2 kHz AD881

+SHM91 13 bits 794 Hz 8 kHz

-De SHM91 is eventueel te vervangen door de snelle HTS010, waardoor de

middenfrekwentie weer 10 MHz kan worden.

-Het is nodig dat de niet-lineariteit van de AD-converter gecorrigeerd

wordt. De mogelijkheden daarvoor zijn

l)correctie van de karakteristiek van de AD9000 converter "software"

matig door de DSP, het correctieprogramma [28] dient daartoe nader

bestudeerd te worden.

2)de ADC881 is een 8 bits converter welke een niet-lineariteit heeft

die gelijkwaardig is met een 14-bits converter, daarmee is dan

zonder correctie 14 bits resolutie te halen.

3)de totale karakteristiek van de na te bootsen AD-converter

"software"matig corrigeren op de PC via een "look up table",

waarvoor dus bij 16-bits resolutie ongeveer 64000 correctie

factoren bePaald en opgeslagen dienen te worden.
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Al Programmabeschriiving geliikspanningsmeting.

At"t"t.ruJll. Al

Met het programma DSP-3-4.SRC [28]kan een gelijkspanning gemeten wor

den welke via een 12 bits AD-converter digitaal is omgezet. Figuur

Al.l laat het stroomdiagram van dit programma zien, het programma zelf

staat op pagina 4 en 5.

Nadat diverse registers en uitgangspoorten gedefinieerd zijn, regel

151-161, worden geheugenplaatsen gedefinieerd, waarin de genoemde

variabelen worden opgeslagen, regel 171-200. Vervolgens wordt door het

programmadeel regel 300-390 vanuit het geheugen de data opgeslagen in

het programmageheugen gecopieerd naar het interne datageheugen van de

DSP regel 233-280. Daarna wordt de deler voor de sampleklok geladen

met het gewenste deeltal, regel 405 en wordt de sarnplemode ingesteld,

regel 410.

Hierna begint het eigenlijke programma. Eerst wordt het register ARI

geladen met het aantal te nemen blokken van 256 samples (LAR). Daarna

wordt de accumulatorinhoud 0 gemaakt (ZAC) om deze waarde daarna op de

geheugenplaatsen SOML en SOMH met SACL en SACH op te slaan. Nu wordt

ARO geladen met 255 (LAR). Door de BIOZ-instructie is het mogelijk om

te wachten op een conversie van de ADC. Telkens wordt daarvoor gekeken

of ingang BIO/ ingang van de DSP laag is. Ais dit het geval is wordt

het door de AD-converter omgezette sample via de IN-instructie in

geheugenplaats XN geplaatst en weI op de hoogst bitwaarden. We wensen

een 4 bits nauwkeurigheid, het sample wordt daartoe via 4 bits ver

schuiving op de accumulator geplaatst (LAC). Voor het correct afronden

op 1/2 bit wordt bij positie 15 van de accumulator de waarde 1 (HALF)

opgeteld (ADDS), om daarna de hoogste twee bytes van de accumulator

inhoud op geheugenplaats XN op te slaan (SACH), zie figuur Al-2.

posi tief getal negatief getal

~2.5 = 010,1000 ~ -2,5 = 101,0100

+0.5 = 000,1000 +0,5 = 000,1000

= 011,0000 = 101,1100

3 = 011 afgerond -3 = 101 afgerond

2 = 010 afgekapt -3 = 101 afgekapt
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<2.5 = 010.0110 > -2.5 = 101.1100

+0.5 = 000.1000 +0.5 = 000.1000

= 010.0110 = 110.0100

2 = 010 afgerond -2 = 110 afgerond

2 = 010 afgekapt -3 = 101 afgekapt

Fig Al.2 Afrondmechanisme

APPENDIX Al

Dit getal moet nu opgeteld worden bij de sam van de vorige samplewaar

den. Daarvoor worden eerst de lage twee bytes van deze sam in de accu

mulator geladen (ZALS) en worden eerst de hoge twee bytes daarbij

opgeteld (ADDH) am bij deze accumulatorwaarde de laatst bewerkte sam

plewaarde op te tellen (ADD). De hoge twee bytes worden nu weer in

geheugenplaats SOMH opgeslagen (SAOI) en de lage twee bytes met SACL

in geheugenplaats SOML.

Nu wordt door LARP de pointer ARO aangewezen am met de daarop volgende

BANZ-instructie te testen of al 256 samples verwerkt zijn. Is dit het

geval dan wordt nogmaals met een BANZ-instructie. maar nu met de poin

ter naar ARI gekeken of al voldoende blokken van 256 zijn binnenge

haald.
13Per cyclus worden 2 = 8192 samples binnengehaald. Voor de grenswaar-

3 13 16 13de van de totale sam krijgen we dan +(2 -1).2 = +(2 -2 ) voor posi-
3 13 16tieve getallen en -2.2 = -2 voor negatieve getallen.

Deze sam moet zodanig geschaald worden. dat bij maximale grootte van

het ingangssignaal de DA-converter oak maximaal uitgestuurd wordt.

Daarvoor worden eerst de lage bytes over 15 bits verschoven in de

accumulator geladen (LAC). waarna de hoge bytes van de accumulator

opgeslagen worden (SACH). Voor de juiste werking van oak negatieve

getallen en voor de onderdrukking van het tekenbit wordt dit getal na

in de accumulator geplaatst te zijn (LAC) eerst met MASK2 gemaskeerd

(AND). Dan worden de twee hoge bytes eveneens over 15 bits verschoven

opgeteld bij de twee lage bytes (ADD), om vervolgens weer opgeslagen

te worden (SACL) in YM.

Tenslotte wordt de gemeten waarde naar de DA-poort (OUT) en naar poort

3 gestuurd am daarna aan een nieuwe cyclus te beginnen (B).
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Fig.AI-! Stroomschema getijkspanningsmeting

APPENDIX Al
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('1 () (:1(; L..iI\JL

I_,(.:):j~.l ~.~.-~,~,~.~.~.~-~.~- •. ~.~~.~-•. *~.~~.~.*~.~.~.~*~.~.~..~.~.*~.~.~.~.*~.*~.~.~.~.~.*~.**~.*~.***~.*.
"'(/21:, .;. T'rl:-,'~,:)() In

c'('3() * ["I-,-;qt' ,~ilTi'Ii';:ln«,:.<m n~'~F'-~;"""1,. r:FC" cic:.. t.lllli! 2' nO-"iE"i;hel" 198t_)
U(),;'~u,~ ffl(,?tirFJ 'vi:<ri Cji,:>llJk:=.;pannlj-,q(ev"t.lanq::;aam vat-iet-end)
(j(:)5i::) ~ ~. i~)i.1~s corlvej~'~;le

0060 ~ samplefrekwentiG 8 kHz
0080 ***~~****************~****~*****~************************.
01eoo
')110 ~

012(l
() 1 ~.~j (.. .i1i.

a 1 ~~ 1 AF:C'
01'.:'52 AF~ 1
o1 ~;.3 DAC 1
Ii 1 =A F'DFT()
o1 :::=j~j F,[;~;:T j

('l'5i':> I:'CJ~;:T::,~

;:' 1'::, 'I' I' ell::;: T ~:;

(; I 'j:?, F'Uh'T 4
u 1. :',C;; 1-'Cjh'T5

(01 hU F'Uh:T6
(, 1. ,'. 1 F'LiI::;: T7

ii 1 "C' "l

"J • 1 ,\ i,j

'1" '::;IJr"IL
,) 17~: ::;DI1H
, )1 ./ '1- yr",
( '1. i:C; :; I L;rJ
; j 1 7 (~ Ht~L_F

1)1 '77 .~

C' 1 (-30 ~

() 1 l31 MODE
o 18::? SMFCLY
n18?: EEt--j
() 190 AAr~T 1
0:::::00 AAt'~T~::

o:::~ 10 MAc:;f 1
CC:20 r·1ASf:2

L I ~:;T

IDT

ElXJ
EC'U
ECOU
EJ)Ll

EOU
F~[lLJ

ECtLI
E:CIL)

EDU
E:::XJ
FCtu

E:DlJ
Ei)Ll

FULl
EOlJ
FC;'U

LOU

EDLl
Ef)LJ
EDU
EQLJ
EOU
ECIU
EQU

'AMPLITUDEMETING GELIJkSPANNING'

Co
1
2

1
"..'
..:.:.

4

7

1
,-,
L

8

9
In
11
12
L~;

14
15

O:?31
07~;2 -li

u:?:~,3 SGN
0234 HLF
0235 MD
02.36 Sr1F'
0240 EE
02~jO ANT1
0260 ANT2
0270 t1Sk 1
0280 MSK2
0290 if

AORG
B

DAT?'l
DATA
DATA
DATA
DATA
DATA
DATA
D?HA
DATA

(I

START

>8000
>8000
>OOOA
624
1
31
' .... r=r::;
L-J-J

>FFOO
>7FFF

"

* veer tekenemkering DAC *
* voor afronding op halve bits *

* Ius wordt 32 keer doorlopen *
* Ius wordt 256 keer doorlopen *
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",'''.1 ':~'T,:'·;r:.r ,._LoFt· '.'
,<:: 1 '! L.i4C:i

I I, :,.4'

;~;r.ci.... EErJ
l._ 1~1 r: to: ~_.' .. :",'1 (:1 b t:. ~':~:

*

* aantal te copieren DATA -1 *1 , r:3
1'ISI<::

... -- , I
F E-I'.j
LOr.D
XN < PCJF:T":::
St1F'CU. , F'OF:T 1
t1tJDE , PORTU

L.I~C.t.

I_?,F'F'

TBL.R
:3U8
BANZ
OUT
[jUT
OUT

U4U:':;
0.:11 (0

()4:20 ~

O::;(>(i ~. hi. F''''- b eq in t. e i qen] 1 j ke pr-c)qr dlTlllla

051(t~

O"':::() L C1UP

U5,~jO l·JA J T
1)~'j70 l'JA I T 1

U5f30 SAMF'
C'SC;'(,

0600
0610
('6:2u
0630
('640
065(1
1)660
ub70
('680
0690
() 7 ()()

LJ:.F,:

ZAC
~~ACI_

SAD,
L{~F:

BIOZ
B
TN
L':.C
ADD~;

S{~CH

{4DDH
{mD
S{.CH
SACL
lARP
BANZ
LAF:P
BANZ

1, AANT 1

SOML.O
SD 1"1 H
O. AAt-lL-'
SAMF'
WAITI
XN.F'ORT2
XN.4 * afronden op 4 bits nauwkeurigheld *
HALF
XN.O
f30l'1L
SOI'1H
XN
SOMH
SOt1L
{.RO
llJA I T 1
AR1
WAIT

0710 :,
0720 * nu noq wat schalen om
0730 *
0740 LAC SOML,15
0750 SACH SOML,O
0755 LAC SOML,O
0760 AND MASK2
0770 ADD SOMH,15
0780 BACL SOML,O
0786 SACL YM,O
0790 OUT YM,DACl
0795 OUT YM,PORT3
0800 B LOOP
0810 -Ii-

0820 * einde programma *
0830 -Ii-

i:1840 END

DAC volle bereik te laten halen **

* som.delen door 4 *

* maskeren tbv optelling van negatieve *
* getallen in dubbele precicie *
-Ii- resulterend in een 16 bits getal *

*naar poort 2 (DA-converter) *
*naar P1 connector *
* nieuwe cyclus beginnen *
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A2 Programmabeschriiving wisselspanningsmeting

APPENDIX A2

Met programma DSP-2-4.SRC [28] worden 4-bits samples genomen. Na ini

tialisatie zoals ook in appendix Al wordt bet ARI register weer gela

den met het aantal veelvouden van 256 (LAR). daarna wordt de inhoud

van de geheugenplaatsen XNIL. XNIH. XNQL en XNQH door ZAC. SAo... SACH.

SAo.. en SACH nul gemaakt. Voor elke loop is een tussenlus nodig. omdat

de BANZ-instructie slecbts naar 9 bits van bet AR-register kijkt.

register ARO wordt daarom geladen met 255.

Met BIOZ en WAITI wordt weer een wachtlus gecreeerd. Nu wordt het

eerste oneven sample binnengehaald (IN) om via een 4 bits masker

d.m.v. LAC. AND en SAo.. als een afgekapt 4 bits woord in XN opgeslagen

te worden. Daarna wordt het 4 bits sample door LT in het T-register

geplaatst om daarna met de constante 1 vermenigvuldigd te worden

(MPYK). Dit vermenigvuldigde getal wordt vanuit het P-register door

PAC en SAo.. weer in XN opgeslagen. om vervolgens door LAC en SACH via

4 bits verschuiving op de 4 LSB-bits in XN opgeslagen te worden.

Vervolgens moet dit sample opgeteld worden bij de voorgaande samples.

met ZALS en ADD om daarna in XNIL opgeslagen te worden (SACL).

Nu wordt het volgende sample binnengehaald. Dit is het eerste nven

sample. wat ook met 1 vermenigvuldigd wordt. de som wordt nu opgesla

gen in XNQL.

De volgende twee samples worden vermenigvuldigd met -10m op deze

manier de synchrone detectie te krijgen. Nu worden de waarden opgeteld

bij XNIL respectievelijk XNQL.

Na ieder kwartet samples wordt gekeken of al 256 van deze viertallen

binnengehaald zijn. dit gebeurt door de BANZ-instructie met register

ARO als pointer. waarna al of niet teruggesprongen wordt naar WAITI

om een nieuw viertal te verwerken.

Als er weI 256 samples verwerkt zijn. wordt gekeken of bet totale

aantal van 8x256 verwerkt is met nogmaals BANZ maar nu via LARP t.O.V.

bet ARI register.

Als aIle 8192 samples (4096 per tak) zijn binnengehaald wordt de som

van elke tak gekwadrateerd. wat gebeurt door LT en MPY. Omdat de som

per tak 16 bits kan zijn is bet resultaat van deze vermenigvuldiging

31 bits. Via PAC. SACH en SAo.. wordt dit resultaat opgeslagen in XNIH
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en XNIL voor de I-tak en in XNQH en XNQL voor de Q-tak. De beide ge

kwadrateerde waarden worden nu in dubbele precisie (ADDS) en (ADDH)

opgeteld en met SACL en SACH in YML en YMHY opgeslagen. AIleen de

hoogste bytes YMH worden naar de ultgangspoort 2 of naar poort 3 ge

stuurd. Daarna wordt weer met een nieuwe cyclus begonnen.
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Fig.A2-1 Stroomschema wisselspanningsmeting
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HIER BEGINT EIGEN~IJkE PROGRAMMA

1
EEN
0, M~;Sk 1
1,5 *aantal te copieeren data -1*
t-15Kl
o
*-,1
EEN
LOAD
XN,3
SMPCU:::,1
MODE,O

LAR 1 , AANT 1
ZAC
SACL XNIL
SACH XNIH
SACL XNQL
SACH XNOH
LAR O,AANTAL

BIOZ SMF'1

B WAITl
IN XN,2

*

*wacht op conversie

*oneven eerste sample binnenhalen*

*ARO laden met

*ARI laden met aantal *
* veelvouden van 256 *
*XNIL,XNIH,XNQL en XNQH resetten

*MASkER VOOR OPTELLEN NEG.GETALLEN*

*DEELTAL=625 LEVERT FS=8KhZ*
* (7+1>*(255+1)=8*256=2048 *
*helft aantal samples per tak*
*1111 0000 0000 0000 bin *

.. ~,

.~

'=I

4

10
11
1 -:;.

13
14

..,
I

-.~-c:
'::'-J.J

>FOOO

<)

::;l Afn

I,)

>OFFF
>OOOA
6:;"4

<=
...J

WAITl

WAIT

SMF'l

~ 4···j) j t:. ... ~'~(IC 1 ..
/j.J L,)IJ

;. I·J I i. I:C'U
iJHI EOU

i I'Ji'L. CULl
;,I\.li)H [J}U

[DJ FULl
Yt1L. ECHJ
YMH FOLl
t1A::;K~~ EC)U
MODE EDU
St1PC:L.f; EJ)U
~lAt,n1 EDLJ
AANT{iL EDU
tlASk 1 ECiU

*
AOF"[::;
B

-ll.

1'1~)f2 DAHl
r-m DATA
SI'IF' DATA
ANT1 DATA
ANTL DAH'~

t-1Sf: 1 DATA
*
.-.
START LDPf:

LACK
SACL.
LARf
L.ARf:
LAD:::

LOAD L.ARF'
TBLR
SUB
BANZ
OUT
OUT
OUT

.!f

-Ii

.!f

LOOP

0554
t)555

0260

(.l39()

0:::::80

()25()

(i 14~;

"14<':;
() 1. :-jc'1

() 1 ~5~j

U 1 ( ..()

()170

(.t 1,:, .• (,1

04()(1
041u
04::'0
0500
0510
()52()

0540
0550
()552
()553

0570
0~j8U

()2::~5

0560

0556

l.'l~:')
'.. ' 1 ., '",

0230
02-'h)

03(~()

031U
0320
0330
'.l~::40

0.350
0360

01Si)
\)1 (}(;

02<)0
0:::::('1
()~~()2

(J~··::O::,

0::::004
()',21 U

(>:::::20
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i)(> I. ,1\.'

C'(,'j()4

0/:J\:".. 5
I") 6t...1b

06u7
()h(~~3

O{::o J n
061 ~j

Ot)~)O

<) {::, 6 0
0670
0680

Ob'7' 1
Ul')C;:' 2
()6 f:; :::

U~'1 (;.' 4

U6'::;'~5

Ub96
u6,:,.7
06',/8

0703
U704
07()5

U'l'.'b
O"/()/'

0](08

07U9
u71U
0711
0712
0713
0714
0715
0717
0719
0720
07'21
0722
0723
0724
0725
0726
(1"127
0728
0729
0730
0731

."
lIJA 1T~:

S!'lF'3

*
WAITA

SMF'4
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~~ ~~ t.... ,>:, ,.j " \)

fil·j I·' ii~,SI .1
':,{,CL. XN
l. I ~,N

t·w''!'I' 1
F'Ar:
:j?;CL. X IJ
L.....~C ,t, !\l , 4
bACH ):N, u
Z,~LS XNIL
I~DD XN
~; {:~C L. XNIL
BIU:? m'lF'2
B l'JA I 12
IN XN, .-,

,,:-

LAC XN. 0
?,ND MASk1
SAr':L XI'-J
L.T XN
!'IPd,: 1
F'?,L=
,3ACL XI\j

I.. ?lC XN, 4
~:;ACH XN, (0

ZALS XNClL
I-1DD xr-J
~,'::·CL XNC'L

BIUZ Sr'lF3
8 WAI T:3
IN XN , 2
U::,C XN .0
"::'ND 1'1AS~, 1
Sf~CL. XN
LT XN
t"IP'i~:: -1
F'{~C

SACL XN
LAC XN , 4
SACH XN, 0
ZALS XNIL
ADD XN
SACL Xt-JI L

BIOZ SMP4 ~

B WAIT4
IN XN, ....,

..::.

LAC XN, 0
AND MASI< 1
SACL XN
LT XN
/vIPYV -1
PAC
SACL XN
LAC XN, 4

APPENDIX A2

'*-·,,'el·-menigvllldl qd met 1-1(·

-ii. V1. a
*4-01t5 verschlliving

*opteIlen biJ de vorlge 50m*
*en apslaan in XNIL*
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'. j :. ' ••

,,::, .,'

U"i ':j. 1.
u/4:::
Cl-/~::j(}

()76(~

0770
l)'7·7::i

0779
0780
079('
0800
OP1U
0815
Uf31 "7

082u

0835
084u
0845
08S\)
085~S

Ol:160
0865
l)F:70
0880
0890
*<

'",-,Li-l

.": t-i '-:::;

He,r..
~:'iHLl

LAf.:i~·

BAI\JZ
L,i':'f,F:

E:f2l1'J Z
';"1:: ~o,J.::.. ,j t- a t et- en

L.T
l'iiF' Y
PAC
SACt-l
SAeL

*I::wadt-ater-en
L.. T
t··1F' '-{

PAC
~-';,~C:H

~;ACL.

·"'bel de tal:: ken
ADDS
ADfJH
SACL.
'-..,ACH
our
(JUT
B

*

END
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XNC'i
:< tJ
i I',J()L

W?il T 1
1
WI~IT

van I-tal::
XNIL
XNIL

XtJ I H
Xt·JIL,O

van [.1-tak
XNCiL
XNDL

;',I'JOH
XN()L,U

optel i en-'!

XNIL
XNIH
\{i'lL

y'I'1H

YI'1H , =~

YMH, ::::
LOlJF'

som*

APPENDIX A2

*som in I-tal:: I::wadr-ater-en*

*en weer- opgeslagen in XNI-HL*

*som In O-tal:: kwadr-ater-en*

'*'

-!i·bel de waar-den*

*opgeteld en zowel naar*

*poort 2(de DA-conver-ter)*
*als naar poor-t 3 gestuur-d*

*
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A3 Programmabeschriiving fasemeting.

APPENDIX A3

Met het algorithme volgens stroomschema A3-2 is ofwe1 de tangens ofwe 1

de cotangens te bepalen. Eerst wordt bepaald of de sinuscomponent en

de cosinuscomponent beiden nul zijn. in dat geval is geen zinnige

deling te maken en wordt de vorige fasehoek als waarde genomen. Als

sin~ niet nul of cos~ niet nul wordt bepaald of Isin~1 > Icos~1 • zoja

dan worden de sinus en cosinuscomponenten omgewisseld. Daarna wordt in

beide gevallen de tangens bepaald van de te meten hoek. Het resultaat

is in figuur A3-1 te zien. Daarin is voor

0 ( ~
71' :!( < 371'

]
~ "4 en voor

4 'P - 4
371' (

~
571'

tan~ afgebeeld 571' < ~ 771' cotan~ afgebeeld
4 ~ "4 4 ~ 4
771' (

~ ~2lr4

tan ~ r
(cot~ r)

1

-1

oktant -+ 1 2 3 4 5 6 7 8

Fig.A3-1 Algoritme uitkomst

In het programma van de TMS voor de 6 bits AD-converter wordt weer de

gemiddelde waarde bepaald van Asin~ en van Acos~ zoals al in A2 be

schreven is. Nadat voldoende samples genomen zijn. na de BANZ-instruc

tie wordt niet teruggesprongen. wordt getest of de somwaarde in de

I-tak XNIL 0 is (door LAC en BNZ). Daarna wordt eveneens met LAC en

BNZgetest of de somwaarde in de Q-tak = O. Is dat in beide gevallen

zo dan is de bewerking klaar en wordt het programma bij KLAAR ver-
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volgd. De in de vorige cyclus bepaalde waarde wordt naar de output

poort OUTR gestuurd door de instructie OUT. Ais een van betde niet nul

is wordt een test uitgevoerd of XNIL of XNQL in absolute waarde bet

grootste is. Eerst wordt de absolute waarde van XNIL bepaald door LAC.

ABS en weer opgeslagen door SACL. ditzelfde gebeurt met XNQL. Door de

zo gevonden absolute waarde van XNIL af te trekken van de absolute

waarde van XNQL door SUB kan geconstateerd worden of IXNILI > IXNQLI.

Dit gebeurt door BLZ. Is dat bet geval dan wordt de teller =XNIL door

LAC en SACL en de noemer = XNQL eveneens door LAC en SACL. In bet

andere geval wordt de waarde van de teller en noemer door respectieve

lijk XNIL en XNQL bepaald.

We komen nu terecbt in de deelcyclus .. Eerst wordt daar bet teken van

het quotient bepaald. dit gebeurt door LT. MPY. PAC en SACH. Daarna

wordt de absolute waarde van de noemer bepaald door LAC en SACL en

wordt de absolute waarde van de teller op de hoogste bitposities van

de accumulator geladen door SACL. ZALH en ABS. Met een teller inge

steld op 14 wordt door herhaald aftrekken. SUBC en BANZ bet quotient

bepaald en opgeslagen door SACL. Ais bet teken positief is. wat door

LAC en BGEZ geconstateerd wordt. is de deling klaar. Is bet quotient

negatief dan wordt het berekende quotient geinverteerd. dit gebeurt

door ZAC. SUB en SACL. Het quotient wordt nu eerst nog opgeslagen (met

LAC en SACL) en tens lotte naar bet outputregister OUTR gestuurd door

de OUT-instructie. Daarna kan weer een nieuwe cyclus gestart worden.

Dit programma kan uitgebreid worden door ook het teken van XNIL en

XNQL te ontbouden. daarmee kan dan de sector bepaald worden. Met een

arctangens operatie kan daarna over 360 graden de exacte fase bepaald

worden. Figuur A3-3 geeft het stroomcliagram van de complete faseme

ting. welke nog niet geprogrammeerd is.
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Fig.A3-2 Eenuoudig aLgorithme uoor Fasemeting.
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PAGE 0001

* Hie~ begint eigenlijke p~og~amma *
*

*
*****************************************************
* TMS32010 14 mei 1987 *
* fase-meting vol gens I-Q-p~incipe *
* bemonste~ingsf~ekwentie 2 kHz 6 bits ADC *
* max be~eik pe~ tak q2 A 5.2A 10 = q2 A 15 *

*****************************************************
*
ADCF:EG EQU 2
STATR EQU (;

OUTF: EQU 1

*
XN EQU 0
XNIL EQU 1
XNIH EQU .-.

.:..

XNQL EQU ..,.
'-'

XNQH EQU 4
EEN EQU <=

,J

'fML EQU 6
rMH EcrU

.,.
I

XND EOU 8
TEMSGN EQU 9
TELLER EQU 10
NOEMEF: EcrU 11
QUOT EQU 12
FASE EQU 13
SIGN EQU 14
HALF EQU 15
AANTl EQU 16
AANTAL EQU 17

*
AORG 0

*
B START

IDT 'DIGO-F-1 '

voo~ af~onding met halve bits
<1+1)*<249+1)=2*250=500
helft aantal samples pe~ tak

AF:1,AANTl

ARO
1
EEN
ARO,AANTAL
AF:1,3 aantal te copiee~en data -1
ANTL
AF:O
*-,1
EEN
LOAD

>8000
>8000
1
249

LAR
ZAC

LDPK
LACK
SACL
LARK
LAF:K
LACK
LARP
TBLR
SUB
BANI

DATA
DATA
DATA
DATA

LOAD

LOOP

*
SGN
HLF
ANT1
ANTL

*
START

(1)01
0002
OUO:.
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010 0002
001 1 0000
0012 O(JOl

0013
0014 0000
0015 0001
0016 0002
0017 0003
C018 00(:'4
C019 0005
(:·(:·20 0006
(:'(:'21 0007
i)022 0008
',)023 0009
0024 OOOA
0025 0008
0026 (:I('OC

0027 OOOD
0028 OOOE
002'=? OOOF
00:,0 0010
0031 001 1
0',)32
0033 0000
0034
0035 0000 F900

0001 0006
0036
0037 0002 8000
0038 0003 8000
0039 0004 0001
0040 0005 00F9
0041
0042 0006 6EOO
0043 0007 7E01
0044 0008 5005
0045 0009 701 1
0046 OOOA 7103
0047 0008 7E05
0048 OOOC 6880
0049 OOOD 6791
0050 OOOE 1005
0051 OOOF F400

0010 OOOC
0052
0053
0054 0011 3910
0055 0012 7F89
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-F~AGE-O(102--

0056 0013 5001 SACL XNIL,O
0057 0014 5802 SACH XNIH
0058 0015 5003 SACL XNQL
005'7 0016 5804 SACH XNQH
0060 0017 3811 l'JA I T LAR AF:O, AANTAL
0061 0018 F600 WAITl BIOZ SMP1

0019 (lOlC
0062 00lA F900 B WAITl

0018 0018
0063 OG1C 4200 SMF'l IN XN,ADCREG
0064 0010 2000 LAC XN,O
0065 001E 780E XOF: SIGN * tekenbit omker-en *0066 001F 5000 SACL XN
0067 0020 6AOO LT XN
0068 0021 8001 t1PYK 1
0069 0(.122 7F8E PAC
0070 0023 5000 SACL XN
0071 0024 2600 LAC XN,6
0072 0025 610F ADDS HALF
O()73 (;026 5800 SACH XN,O
0074 0027 6601 ZALS XNIL
O(}75 0028 0000 ADD XN
007b 0029 5001 SACL XNIL
OOTi *
0078 002A F600 LAJAIT2 BlOZ St1P2

002B 002E
0(,79 002C F900 B llJAlT2

002D 002A
008(1 002E 4200 St1F'2 IN XN,ADCREG
«081 002F 2000 LAC XN,O
0082 0030 780E XOF: SIGN tekenbit omket-en
0083 0031 5000 SACL XN
0084 0032 6AOO LT XN
0085 0033 8001 MPYK 1
0086 00:::".4 7FBE PAC
0087 0035 5000 SACL XN
0088 0036 2600 LAC XN,6
0089 0037 610F ADDS HALF
0090 0038 5800 SACH XN,O
0091 0039 6603 ZALS XNQL
0092 003A 0000 ADD XN
0093 0038 5003 SACL XNQL
0094 '*
0095 003C F600 WAIT3 BIOZ SMP3

003D 0040
0096 003E F900 B WAIT3

003F 003C
0097 0040 4200 Sr1P3 IN XN,ADCF:EG
0098 0041 2000 LAC XN,O
0099 0042 780E XOR SIGN tekenbit omker-en
0100 0043 5000 SACL XN
0101 0044 6AOO LT XN
0102 0045 9FFF MPYK -1
0103 0046 7F8E PAC
0104 0047 5000 SACL XN
0105 0048 2bOO LAC XN,6
0106 0049 610F ADDS HALF
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PAGE 0003

'* test of sam in ledere tak = 0

'*'* I-taK som p ASlnm
* Q-tak sam p Acosm

'*
VERDEF: LAC XNQL

ABS
SACL XNQ
LAC XNIL
ABS
SUB XNQ
BLl TAN

** teller- en noemer bepalen
* als Asinm ) Acosm dan teller- en noemer omkeren

BACH XN,O
ZAlS XNIL
ADD 'iN
SACl XNIL

BIOZ SMP4

B WAIT4

IN XN,ADCREG
LAC XN,O
XOF: SIGN tekenbit omkeren
SACL XN
LT XN
t'1PYK -1
PAC
SACl XN
LAC XN.6
ADDS HALF
SACH XN,O
ZALS XNDL
ADD XN
SACL XNQL
LARF' AF:O
BANZ ~JAIT1

LAF:F' AR1
BANZ ~JAIT

LAC XNIL
BtIlZ VEHDER

LAC XNQL
BNZ VERDER

B KLAAR

*
* sector- bepalen

St'lP4

L·JAIT 4

0107 004A 5800
0108 004B 6601
0109 004C 0000
01 10 004D 5001
01 11
01 12 004E F600

004F 0052
01l:. 0050 F900

0051 004E
0114 0052 4200
01 15 0053 2000
0116 0054 780E
01 17 0055 5000
0] 18 0056 6AOO
01 19 0057 9FFF
01:'0 0058 7F8E
0121 0059 50(:'0
0122 Cn")5A 2600
0123 ('058 610F
0124 005C 5800
0125 005D 6603
0126 (l05E 0000
0127 005F 500.3
0128 0060 6880
0129 0061 F400

0062 0018
0130 1·... '·.·'0·.:;. 6881
0131 0064 F400

0065 0017
01:::2
0133
0134
0135
0136
0137
0138 OU66 2001
0139 0067 FEOO

(ii)68 006E
0140 0069 2003
0141 006A FEOO

006B OObE
0142 006C F900

006D 0097
0143
0144
0145
0146 006E 2003
0147 006F 7F88
0148 0070 5008
0149 0071 2001
0150 0072 7F88
0151 0073 1008
0152 0074 FACiO

0075 007C
0153
0154
0155
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--------PAGE-OO04---

*
************************************************************
* Bepaling aantal bits voor de uitlezing
************************************************************
*
*

*

0156 ".
0157 0076 2001
0158 0077 500B
0159 0078 2003
0160 0079 500A
0161 007A F90U

007B 0080
0162 *
0163 007C 2001 TAN
0164 007D 500A
0165 007E 2003
0166 007F 500B

0167 *
0168 0080 6880 DELEN
0169 0081 6AOA
0170 0082 6DOB
0171 0083 7F8E
0172 0084 5809
0173 0085 200B
0174 0086 7F88
0175 0087 500B
0176 0088 650A
0177 0089 7F88
0178 008A 700E
0179 *
0180 008B 640B KPDVNG
0181 008C F400

008D 008B
0182 ".
0183 (lOBE 500C
0184 (l08F 2009
0185 0090 FDOO

0091 0095

0186 *
0187 0092 7F89
0188 0093 100C
0189 0094 500C
0190 *
0191 0095 200C DONE
0192 0096 500D
0193 *
0194 0097 490D KLAAR

0195 *
0196 0098 F900

0099 0011
0197
0198
0199
0200
0201
0202
0203
0204

NO ERRORS, NO WARNINGS

lAC
SACl
lAC
SACL
B

LAC
SACL
lAC
SACl

LARP
LT
MPY
PAC
SACH
LAC
ABS
SACL
ZAlH
ABS
lARK

SUBC
BANZ

SAel
LAC
BGEZ

lAC
SUB
SACl

LAC
SACl

OUT

B

END

XNIL
NOEMER
XNQl
TELLER
DELEN

XNIL
TELLER
XNQL
NOEMER

ARO
TELLER
NOEMER

TEMSGN
NOEMER

NOEMER
TEllEF:

AF:O,14

NOEMEF:
f:PDVNG

QUOT
TEMSGN
DONE

QUaT
QUOT

QUOT
FASE

FASE,OUTR

LOOP

teken van quotient bepalen

sla teken van quotient op

maak noemer positief
laden op hoogste bits van accu
maak teller positief

deellus = 15

klaar als teken positief

inverteer quotient als negatief
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Specificaties ADC, SHA, LOG circuits

Lineariteit van Analoog Digitaal converters.

APPENDIX A4

De door de niet-lineariteit van de gebruikte AD-converter

geintroduceerde fout moet kleiner zijn dan de 1/2 LSB fout van de

ideale converter. Hieronder worden praktijkwaarden van (leverbare)

AD-converters met hun specificaties genoemd,

Type resolutie 1/2LSB *lineariteit conv.tijd/jitter prijs databoek

(bits) ( %) ( % ) (J,lsec)/(psec) (fl)

0.0008 0.003 50

0.0008 0.003 17

0.0008 0.00075 170

0.0008 0.003 15

AD9000 6

AOCS81 8

ADC303 8

AOCSO-10 10

AD574 12

AOCSO-12 12

AOC6OO 12

ADC1130 14

AJX:71 16

AD376 16

AJX:73 16

AJX:76 16

0.8 1,2

0.2 0.005

0.2 0.2

0.05 0.05

0.01 0.012

0.01 0.012

0.01 0.025

0.003 0.003

1,5

21

25

25

12

25 245.- 33

34

15 3500.- 34

152.- 36

129.- 33

309.- 33

25 6000.- 33

800.- 33

818.- 33

1015.- 33

1700.- 33

1324.- 33

* als geen samplehold nodig in wordt i,p.v. de conversietijd

de jitter opgegeven

** zie literatuurlijst

uit productie genomen
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Lineariteit van Sample Hold Amplifiers.

APPENDIX A4

De door de niet-lineariteit van de SHA geintroduceerde rout moet beter

zijn dan de 1/2 LSB rout van de gebruikte AD-converter. Hieronder

worden de praktijkwaarden van Ieverbare SHA's met hun specificaties

genoemd.

Type *resolutie Iineariteit

(bits) (X)

jitter

(psec)

**bandbreedte prijs

(kHz) (£1)

databoek

SHM 40 8 0,2 10 60.000

SHM 360 8 0,15 1000 600

AD 346 10 0,05 400 400

AD 585 10 0,05 500 300

lITS 010 12 0,01 5 8000

SHM 45 12 0,01 50 800

SHM 20 12 0,01 1000 40

SHM 91 14 0,003 300 30

AD 389 16 0,001 400 6

SHA1144 16 0,0005 500 5

34

34

392 33

52 33

1700 33

34

34

34

51 33

50 33

de lineariteit is vergelijkbaar met de resolutie van de M-bits

converter

** de lineariteit van de betreffende SHA bepaait de resolutie van de

bij deze SHA gebruikte ADC.

de bandbreedte voIgt dan ult formule 4.2

*** zie literatuurlijst
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Lineariteit van overige componenten.

APPENDIX A4

De door de niet-lineariteit van diverse componenten geintroduceerde

fout moet beter zijn vergeleken met de 1/2 LSB fout van de gebruikte

AD-converter. Hieronder worden de praktijkwaarden van leverbare

componenten met hun specificaties genoemd.

Logconverters

Type

4127 BB

lineari tei t

0.5 % (1 %)

decades

6

bandbreedte

90 kHz

databoek

35

(Instrumentatie}-versterkers

Type

J,LA741

AM542

SL560

* onbekend

lineariteit

*

0.005 %

bandbreedte

1 MHz

500 kHz

400 MHz

databoek

37

35

36



'··.::~l- ...-_.....-;::"',....---.,....--_._...~-:=--..--- -,,,
~~ .." '~=..,l.., -1-"-1 n it .1 - ._........."
~~ -",IV

1---1 .. ..
I-.vl ~.,." .1

1-.-1 of::"

~
I·.n! ·IS"... ...1_...._1 .:..., ..... --IS"

~>-)
., llSU,... .,.

....1ft.,...

uo...... ""eo I.

" 10
....

' .. I,
....." "
....

'. I. -.
O. .. _.

f<~ ~-At:"'"-
-- -- ..-....,.
Ut.VI.teN • -.. -• _v
"'."",\110 ,-

I ...."... , -• V.....v.. , ....
....,.UIIt.un I ...."• -... • -os...

I....
eJ
I

-.-

AD9000 evaLuation board AD9000PCB


	Voorblad
	Samenvatting
	Inhoudsopgave
	Lijst van afkortingen en symbolen.
	1. Inleiding
	2. Conventionele ontvangers.
	3. Digitale ontvangers.
	4. De middenfrequentie.
	5. Keuze digitale processor.
	6. Digitale filtering.
	7. Testopstelling digitale ontvanger.
	8. Het signaalprocessorbord.
	9. Ontwerp digitale ontvanger voor Olympus-bakens.
	10. Conclusies en aanbevelingen.
	11. Literatuur
	Appendix



