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Voorwoord.
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is door mij bij de afdeling der electrotechniek van de
Technische Hogeschool Eindhoven een afstudeeropdracht
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van mijn afstudeerverslag.
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~.
E.F.C.J.M. Tijssen.
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Samenvattlng.

Onder radlo-lnterferentle
verstoren van hoogfrequente
door soortge11jke ext erne
deze1fde frequentie.

wordt verstaan: het merkbaar
systemen voor s1gnaa1ontvangst
signa1en op ongeveer of exact

Een vorm van interferentie die in de FM-omroepband
de 1aatste jaren voorkomt is dIe waarbij FM-zendpiraten,
a1 dan niet bewust, in frequentlebanden van de legale
omroepstations uitzenden en zodoende de ontvangkwa11teit
van de legale uitzendlngen verstoren. A1s afstudeerop
dracht Is de technlsche prob1ematiek rond FM-zendplraten
onderzocht en Is een Interferentle-onderdrukkende schake
lIng ontwlkke1d. dIe In een centrale antenne-lnrlchtlng
toegepast zou kunnen worden.

Dit vers1ag geeft een beschrljvlng van verschl11ende
methoden voor het onderdrukken van Interferentle. Ult deze
methoden wordt een keuze gemaakt waarblj rekenlng gehouden
wordt met de speclfleke kenmerken van de door de FM
plraten ultgezonden slgna1en, a1smede met de elsen van een
centrale antenne-lnrlchtlng. Na een verantwoordlng van
deze keuze worden opbouw en rea11satle besproken van een
op de gekozen methode gebaseerde Interferentle-onderdruk
ker.

De met de gerea11seerde schake11ng berelkte Interferentle
onderdrukklng Is onder gunstlge omstandlgheden meer dan
45 dB.
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LIJST VAN AFKORTINGEN.

AGC

AM

BPF

CAl

CCIR

CPM

dB

dBm

dB V

FM

IF

INR

ITU

kHz

LO

MHz

PS

QH

RF

RR

S

SD

SINR

SNR

:= Automatic Gain Control

:- Amplitude Modulatie

:= Band Pass Filter

:- Centrale Antenne Inrichting

:- Comit~ Consultatif International de Radio

:= Complex Phasor Modulator

:- decibel

:- decibel ten opzichte van 1 milliwatt

:- decibel ten opzichte van 1 microvolt

:= Frequentie Modulatie

:= Intermediate Frequency

:- Interference to Noise Ratio

:= Internationale Telekommunikatie Unie

:= kilohertz

:= Lokale Oscillator

:= Megahertz

:- Power Splitter

:= Quadratuur Hybrid

:- Radio Frequency

:- Radio Regulations

:- Sommator

:- Synchrone Detektor

:- Signal to Interference plus Noise Ratio

:= Signal to Noise Ratio
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HOOFDSTUK 1: INLEIDING.

Sinds het uitvoeren van de eerste experimenten voor het
overbruggen van afstand voor signalen met behulp van
elektromagnetsche golven is er veel gebeurd op het gebied
van de radio-kommunikatie. Terwijl de wetenschappers van
het eerste uur de nieuwe kommunikatiemogelijkheid slechts
gebruikten voor het uitvoeren van experimenten, wordt de
ether nu wereldwijd toegepast voor het overbrengen van
talloze vormen van informatie.
Doordat steeds veelvuldiger gebruik wordt gemaakt van het
radiokanaal en er echter slechts een beperkt
frequentiespektrum beschikbaar is, wordt het steeds
moeilijker frequenties toe te wijzen aan de gebruikers.
Het overlegorgaan dat reeds in 1906 voor het toewijzen van
frequenties werd opgericht, is de Internationale Radio
Telegrafie Unie. Deze organisatie, die in 1932 werd
omgedoopt tot de Internationale Telekommunikatie Unie
(ITU), had als primaire taak het bevorderen van de
telekommunikatie tussen de aangesloten landen.

Tot de algemene statuten van de ITU behoren o.a.
gedetailleerde afspraken voor radiokommunikatie, de
zogenaamde Radio Regulations (RR). Binnen de RR wordt de
wereld verdeel in drie regionen zoals is weergegeven in
figuur 1.1.

20·

60· 140. 160· 1ao· 160·

Fig.I.I: De verdeling van de wereld in 3 regionen [1].

8



De RR kunnen door de administratieve Radio Konferenties
worden herzien. In nationaal verband wordt uit de RR het
zogenaamde nationale frequentieverdelingsplan gedestil
leerd. Ter illustratie is in figuur 1.2 een bladzijde uit
de RR van 1982 overgenomen. De onderverdeling in de ver
schillende regionen is hierin duiuelijk te onderscheiden.
Er blijkt dat de frequentieband tussen de 88 en de 108 MHz
in de regionen 1,2 en 3 gebruikt wordt voor omroepuitzen
dingen terwijl deze band in de regio 3 ook nog toegepast
wordt voor mobile omroepuitzendingen.

MHz
87 -108

Allocation to Services

Region I Region 2 Region 3

17 -100

FIXED
87.5 -100

88 -100 MOBILE
BROADCASTING

BROADCASTING BROADCASTING

S81 S82 S80

100 -108 BROADCASTING

S82 ~83 S84 S8S
S86 S87 S88 S89 S90

Fig.1.2: Toewijzing van de band tussen 87 en 108 MHz.
De getallen verwijzen naar voetnoten die nadere uit
leg geven [2].

Er bestaan legio diensten die gebruik willen maken van de
ether voor het verzorgen van radio-verbindingen. Slechts
enkele voorbeelden hiervan zijn:

-Telexverkeer
-Telefoonverkeer
-Kommerci@le radio- en t.v.-uitzendingen
-Omroepuitzendingen voor radio en t.v.

Overal ter wereld dienen frequentiebanden beschikbaar te
zijn voor de gewenste vormen van kommunikatie. Zo ook
worden er frequentiebanden toegewezen voor het verzorgen
van ether-omroepuitzendingen. Deze uitzendingen worden
meestal landelijk of regionaal gemaakt en vervolgens, door
middel van een netwerk van steunzenders, verspreid over
een bepaald verzorgingsgebied.

De publieke omroep is op een zodanige manier georganiseerd
dat de investeringen voor de individuele gebruiker, die de
uitzendingen wil ontvangen, &0 laag mogelijk zijn. Bij de
radio-omroep houdt dit in dat iedereen voor een bed rag van
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enige tientallen guldens in het bezit van een radio kan
komen die hem/haar de mogelijkheid biedt de uitzendingen
te kunnen ontvangen.

In de ether zijn op een aantal golflengten diverse zenders
aktief die niet behoren tot de gevestigde
omroeporganisaties. noch tot de professionele
etherkommunikatie. Dit zijn ten eerste de gemachtigde
zendamateurs die op de amateurbanden uitzenden en ten
tweede een groep van illegale zendamateurs die gebruik
maken van aIle frequentiebanden. Zo ook bevindt zich onder
de groep van illegale amateurs een aantal dat gebruik
maakt van de omroepbanden en daar hun programma's uit
zendt. Deze amateurs. die hun uiterste best do en om omroep
te bedrijven worden meestal aangeduid met de naam
"etherpiraten".

Het verschijnsel etherpiraterij is vooral na de Tweede
Wereldoorlog ontstaan in het ooaten van het land. De met
legerdumpmateriaal opererende etherpiraten bedreven omroep
op de middengolf. Echter pas in de zeventiger jaren heeft
de etherpiraterij een stormachtige ontwikkeling doorge
maakt. Het feit dat er in de reguliere handel relatief
goedkope zendapparatuur verscheen waarmee men met name in
de FM-omroepband (88-108MHz) met geringe vermogens al een
goed resultaat kon behalen. zal hieraan niet tegenstrijdig
geweest zijn.

Aangezien er. gedurende de laatste 10 jaren. in de
Nederlandse gemeenten gestreefd wordt naar het verwijderen
van de individuele antennes en dus de bekabeling ten
behoeve van de doorgifte van binnen- en buitenlandse
etheromroepuitzendingen. mede door stimulering van de
overheid. steeds verder is doorgevoerd, komt het steeds
veelvuldiger voor dat omroepuitzendingen al dan niet
bewust gestoord of geheel weggedrukt worden door de
illegale uitzendingen in dezelfde frequentieband. Vooral
de stations. die met hun steunzenders ver van de
ontvangantennes van de centrale antenne inrichting (CAl)
afliggen en zodoende met relatief kleine signaalsterkten
ontvangen worden. zijn gevoelig voor de storende piraten.

Het ontbreken van technische middelen voor het afdoende
beschermen van de CAl's tegen storingen die veroorzaakt
worden door de piraten is binnen de vakgroep
Telekommunikatie van de Technische Hogeschool te Eindhoven
aanleiding geweest onderzoek te verrichten naar eventuele
technische oplossingen voor de radiofrequente-interferen
tieproblemen binnen de FM-band. Het voor U liggende ver
slag is het resultaat van dit onderzoek.
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HOOFDSTUK 2: LITERATUURSTUDIE NAAR METHODEN VOOR HET
ONDERDRUKKEN VAN RF-INTERFERENTIE: ----- ---

2.1 Inleiding.

Een van de principiele beperkingen voor het efficienter
gebruik van het RF-spektrum is interferentie. Onder RF
interferentie wordt verstaan: het verstoren van
hoogfrequente signalen door soortgelijke externe signalen
op ongeveer of exact dezelfde frequentie. Bij het minima
liseren van interferentie is er in het verleden getracht
de antennediagrammen te optimaliseren. Vervolgens is men
voor het vergroten van de transmissiekapaciteit verbeterde
modulatietechnieken. frequentie-hergebruik en betere
zenders en ontvangers gaan toepassen. Echter de steeds
groeiende behoefte aan transmissiekapaciteit dwingt tot
het zoeken naar steeds nieuwe methoden.

Vooral bij satellietkommunikatie is dit van belang.
aangezien de onderlinge afstand tussen de satellieten in
de geostationaire baan rechtstreeks verband houdt met de
interferentie zowel bij de ontvangst aan de satellietzijde
als ook bij de grondstations. Dit heeft tot gevolg gehad.
dat bij satellietkommunikatie de aandacht is komen te
liggen op interferentie-onderdrukkingssystemen. die het
mogelijk moeten maken. dat zowel de satellieten dichter
naast elkaar gestationeerd kunnen worden. als ook dat de
grondstations willekeuriger geplaatst kunnen worden.
zonder dat dit leidt tot signaalverslechtering ten gevolge
van interferentie. In figuur 2.1 is het verband weergege
yen tussen de interferentie-onderdrukking van een bepaald
onderdrukkingssysteem. en de reduktie in onderlinge af
stand tussen. identiek veronderstelde. satellieten.

-
I
I
i
•
i

• • • • U M • • •

Fig.2.1: Reduktie van de afstand tussen geostationaire
satellieten als funktie van de interferentiereduktie
[ 3] •
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Uit deze figuur blijkt duidelijk. dat reeds bij een gerin
ge RF-interferentie-onderdrukking de geostationaire baan
veel effici~nter benut kan worden.

Het feit. dat vooral bij satellietkomaunikatie de behoefte
aan meer transaissiekapaciteit steeds groter wordt en de
geostationaire baan be~er~t is voor het herbergen van
satellieten. is de aanleiding geweest tot veelvuldig en
diepgaand onderzoek naar mogelijkheden voor het
onderdrukken van RF-interferentie. De ontwikkelde
elektronische technieken blijven echter toepasbaar voor
aIle frequentiebanden en zijn niet beperkt tot aIleen de
satellietkommunikatie. Het is ook om deze reden dat vooral
de RF-interferentie-onderdrukkingssysteaen die bij satel
lietkommunikatie gebruikt worden besproken zullen worden.
wa.rna een methode gekozen zal worden voor het onderdruk
ken van RF-interferentie in de FM-omroepband.

Onder RF-interferentie-onderdrukkingssystemen worden die
systeaen verstaan. die een bijdrage leveren tot het
verminderen van interferentie of de gevolgen ervan.

2.2 Interferentie-bronnen.

Interferentie-bronnen. waartegen onderdrukkingssystemen
toegepast worden. kunnen we onderverdelen in twee klassen.
Onder een klasse wordt die interferentie verstaan. die
hoofdzakelijk door omgevingsfaktoren bepaald wordt. Deze
omgevingsfaktoren verstoren de gewenste signalen terwijl
ze zich van de zender naar de ontvanger voortplanten.
Vooral systemen boven de 10 GHz. die gebruik aaken van
orthogonaal gepolariseerde signalen zijn gevoelig voor dit
soort van intra-systeem-interferentie. Door het polarisa
tievlak van het uitgezonden signaal te verdraaien kan de
kruispolarisatie op het pad gekompenseerd worden.
De tweede klasse van interferentie is die. waarbij andere
systemen die opereren in dezelfde frequentiebanden. inter
fereren met het gewenste signaal. Tegen deze vorm van
interferentie wordt thans vooral beacherming geboden door
de ontvangantenne een discriainerend vermogen te geven.

Echter zijn er ook nieuwe technieken ontwikkeld die een
bijdrage kunnen leveren tot het verainderen van
interferentie of de gevolgen van interferentie. De werking
van deze interferentie-onderdrukkers berust op het prin
cipe. dat een in amplitude en fase gereproduceerd interfe
rentiesignaal afgetrokken wordt van het "gekombineerde
signaal". dat via de antenne ontvangen wordt.

(Onder het gekombineerde
verstaan de aom van het
interferentie.)

signaal zal steeds worden
gewenste signaal plus de

12



Theoretische analyses en experimenten zijn uitgevoerd voor
interferentie-onderdrukkingssystemen, die werken in de
basisband, op middenfrequent nivo (IF) en op radiofrequent
nivo (RF). We1k van de technieken toegepast wordt, hangt
af van de kenmerken van de gewenste en de interfererende
signa1en, de stand van de techniek en de Kosten van de
imp1ementatie. De be1angrijkheid van de interferentie
onderdrukkers za1 ongetwijfe1d toenemen naarmate de geo
stationaire baan steeds voller raakt aet het toenemende
aanta1 kommunikatiesate11ieten.

2.3 Voorbee1den ~ interferentie-onderdrukkingssystemen.

Typische voorbee1den van basisband-, middenfrequent- en
radiofrequent-interferentie-onderdrukkingssystemen, die
reeds zijn gerea1iseerd, zullen besproken worden en bij
elk van de systemen zu11en de voor en de nade1en tegen
e1kaar worden afgewogen.

2.3.1 Basisband interferentie-onderdrukkers.

Er bestaan twee methoden voor het onderdrukken
interferentie in het basisbandsignaal. Beide methoden
toepasbaar voor het onderdrukken van interferentie
ana10ge hoekgemodu1eerde signa1en, zoa1s FM-signa1en.

Methode 1:

van
zijn
bij

Deze techniek van basisband interferentie-onderdrukking
gebruikt het RF-interferentiesignaal tesamen met het
gekombineerde signaa1, om hieruit een reproduktie van de
basisband interferentie af te 1eiden [4]. Ret systeem
maakt gebruik van twee ontvangantennes waarvan er 66n
gericht staat op de gewenste bron en een op de interfere
rende bron. Door midde1 van menging van het interferentie
signaa1 met het gekombineerde signaal wordt het basisband
interferentiesignaa1 afge1eid. Dit signaal wordt afgetrok
ken van het gedemodu1eerde gekombineerde signaa1. Ret
resu1taat van deze aftrekking is een re1atief interferen
tievrij gewenst basisband-signaa1. De schakeling die deze
methode in de praktijk rea1iseert is weergegeven in figuur
2.2.

13
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Fig.2.2: Principeschema van de interferentie-onderdruk
kende schake1ing van methode 1.

Deze methode is echter niet toepasbaar voor wi11ekeurige
signa1en. Zowe1 gewenst a1s ook het ongewenste signaa1
moeten vo1doen aan een aanta1 voorwaarden. Deze zijn:

* het gewenste signaa1 dient een ana100g
hoekgemodu1eerd signaa1 te zijn, aan de
modu1atievorm van het ongewenste signaa1 wordt geen
beperking opge1egdj

* de modu1atie-index van de beide signa1en moet klein
zijnj

* a1s 1aatste eis ge1dt dat het ongewenste signaa1
zwakker moet zijn dan het gewenste signaa1, neemt
de sterkte van het ongewenste signaa1 van 0 tot -10
dB t.o.v. het gewenste signaa1 af, dan neeat de
maximaa1 bereikbare onderdrukking toe van 0 tot
1SdB (m.a.w. van geen verbetering tot de met deze
methode maximaa1 haa1bare verbetering).

Methode 2:

Deze methode gebruikt de informatie die zich in de
omhu11ende van het gekombineerde signaa1 bevindt om
hieruit een reproduktie van het basisband
interferentiesignaa1 af te 1eiden [3]. Dit gebeurt met
behu1p van een krista1detektor. Ret gedetekteerde
interferentiesignaa1 wordt ook nu weer, oa in fase en
amplitude te zijn aangepast, afaetrokken van het gedemodu
1eerde gekombineerde signaa1. Bet resu1taat is weer een
re1atief interferentievrij basisbandsignaa1. Een b1oksche
ma van de schake1ing, die deze methode techniscb rea1i
seert, is weergegeven in figuur 2.3.
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Fig.2.3: Principeschema van de interferentie-onderdruk
kende schakeling van methode 2.

Ook bij deze methode worden er eisen gesteld aan zowel het
gewenste als ook het ongewenste signaal. Deze zijn:

* beide signalen dienen analoog hoekgemoduleerd te
zijn;

* tenzij een "instantane polariteitsschakelaar" inge
bouwd is moe ten de modulatie-indexen van de be ide
signalen erg klein zijn en mogen de spektra van de
beide signalen elkaar niet overlappen;

* het ongewenste signaal dient zwakker te zijn dan
het gewenste signaal; neemt de sterkte van het
gewenste signaal van 0 tot -IOdB af t.o.v. de
sterkte van het gewenste signaal, dan neemt de
maximaal bereikbare onderdrukking toe van 0 tot
ISdB.

Konklusie.

Beide methoden zijn bruikbaar voor het onderdrukken van
interferentie. De tweede methode, waarbij uit de
omhullende van het gekombineerde signaal het basisband
interferentiesignaal afgeleid wordt, heeft geen
afzonderlijk interferentiesignaal nodig, terwijl de eerste
methode wel een afzonderlijk interferentiesignaal
behoeft. Dit kan voor methode I problemen opleveren ten
aanzien van de realiseerbaarheid. Een nadeel van methode 2
is dat ze alleen werkt in een beperkt gebied van
draaggolfparameters, tenzij een "instantane polariteits
schakelaar" kan worden ge!mplementeerd.

Beide methoden
onderdrukking

kunnen tot ongeveer 1SdB interferentie
realiseren; echter is de waarde enigzins
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gekoppeld aan de geteste parameters, te weten, verschil
tussen de signaal-frequenties, signaal-interferentienivo's
en modulatie-indices. De beste resultaten werden bereikt
bij lage modulatie-indices en grote verschillen tussen de
draaggolffrequenties.

2.3.2 Interferentie-onderdrukkers op middenfrequent (IF)
en radiofrequent (RF) nivo.

Bij interferentie-onderdrukkende schakelingen op midden
en radio-frequent nivo wordt veelal de interferentie
onderdrukt door het spektrum van het interfererende sig
naal af te trekken van het ontvangen gestoorde signaal.
D.w.z. er worden, voordat de interferentie-onderdrukking
is uitgevoerd, geen demodulatietechnieken toegepast. Er
wordt gesproken van RF-interferentie-onderdrukking, indien
het interfererende signaal in het gekombineerde signaal
onderdrukt wordt voordat er frequentie-translaties uitge
voerd zijn op de ontvangen signalen; is dit weI het geval
dan spreekt men van IF-interferentie-onderdrukking.

De eerste aanzet tot het realiseren van dit soort
interferentie-onderdrukkers was een gestoorde ontvangst
van het in de 4 GRz-band opererende grondstation van de
Engelse PTT te Goonhilly [5]. Dit satelliet grondstation
werd regelmatig gestoord door een aardse straalzender die
op 300 km afstand in Noord-Frankrijk uitzond. De storing,
die te wijten was aan abnormale propagatie ten gevolge van
atmosferische ducting, maakte de ontvangst van het grond
station bij tijd en wijle onmogelijk.

Een interferentie-onderdrukker werd gerealiseerd die de
storing tot een onder aIle omstandigheden akseptabel nivo
terugbracht. Ret interferentie-onderdrukkende systeem
werkt met behulp van twee antennes waarvan er een, de
hulpantenne, rechtstreeks gericht staat op de interfere
rende bron en de ander, de hoofdantenne, gericht staat op
de gewenste satelliet. In figuur 2.4 is een blokschema
weergegeven van de door White et al. ontwikkelde interfe
rentie-onderdrukker. In het schema zijn drie funktionele
blokken te onderscheiden, te weten, 1) de ontvangantennes
met de erbij behorende ruisarme voorversterkers, 2) een
netwerk, waarin het signaal dat met de hulpantenne ontvan
gen wordt, in amplitude en fase geregeld kan worden en 3)
een blok, waarin de stuursignalen voor de amplitude- en
fase-regeling afgeleid worden.

Ret totale systeem zorgt ervoor, dat het signaal, dat via
de hulpantenne ontvangen wordt, adaptief aangepast wordt
aan het interferentiesignaal, dat via de hoofdantenne
ontvangen wordt, en weI zodanig, dat bij aftrekking van
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Fig.2.4: B10kschema van de interferentie-onderdrukker
met referentie-ingang.

deze twee signa1en de interferentie in het uitgangssignaal
zovee1 moge1ijk onderdrukt is. Ret signaal. dat met behu1p
van de hu1pantenne ontvangen wordt, dient een vrij schoon
spektrum van het interferentiesignaa1 te bevatten. Dit wi1
zeggen, dat het spektrum van het gewenste signaa1 bijna
niet aanwezig is in het hu1pantenne signaa1. De signaa1
verhouding, tussen het gewenste signaal en het inteferen
tiesignaa1 bij ontvangst met de hu1pantenne, bepaa1t mede
de maximaa1 te realiseren interferentie-onderdrukking. Dit
za1 nader worden uitge1egd in hoofdstuk 4.

Konk1usie.

De RF- en IF-interferentie-onderdrukkers bieden goede
moge1ijkheden om interfererende storingsbronnen in
ontvangsystemen te onderdrukken.

Voorde1en van dit type systemen zijn:

* ze kunnen rechtstreeks in reeds
vangketens opgenomen worden;
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* eventuele interferentiebronnen worden. binnen een
nader te bepalen frequentieband. automatisch onder
drukt;

* interferentie-onderdrukking van ongeveer 50 dB is
mogelijk ( in speciale toepassingen zijn zelfs
betere waarden te realiseren );

* indien er geen storende bronnen aanwezig zijn wordt
het ontvanggedrag van de reeds bestaande ontvangke
ten niet befnvloed;

* de interferentie-onderdrukking is onafhankeljk van
het modulatiesysteem van het interferentiesignaal.

Nadelen van dit type systemen zijn:

* er dienen twee ontvangantennes opgesteld te worden.
~~n gericht op de gewenste signaalbron en een ge
richt op de interfererende signaalbron ( in sommige
toepassingen kan volstaan worden met een tweede
feed in een ontvangantenne {6]);

* een interferentie-onderdrukker kan slechts ~~n sto
ring effectief onderdrukken. Indien er verschillen
de storingsbronnen aanwezig zijn. zullen er ook
verschillende afzonderlijke interferentie-onder
drukkers ge!nstalleerd moeten worden.
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HOOFDSTUK 3: OVERWEGINGEN BIJ RF-INTERFERENTIE IN
CENTRALE ANTENNE-INRICHTINGEN.

3.1 Inleiding.

In hoofdstuk 2 zijn algemene technieken besproken. die
gebruikt kunnen worden bij het realiseren van interferen
tie-onderdrukkende schakelingen. Echter is het de bedoe
ling een ontwerp te realiseren dat speciaal gericht is op
het onderdrukken van storingen in de FM-omroepband. Met
storingen wordt in dit geval gedoeld op interferentie. die
veroorzaakt wordt door zendpiraten die met hun uitzendin
gen. al dan niet bewust. de legale omroepuitzendingen
storen of zelfs helemaal wegdrukken.

Voordat een keuze gemaakt wordt voor een bepaald onder
drukkingssysteem. zullen een karakteristieke Nederlandse
centrale-antenne-inrichting met haar specifieke interfe
rentie problemen besproken worden en zullen de CCIR
richtlijnen en de PTT-eisen met betrekking tot interferen
tie beschreven worden.

3.2 Voorbee1d van een karakteristieke Nederlandse CAl.

In Nederland heeft de bekabeling ten behoeve van de
doorgifte van binnen- en buitenlandse ether-omroepuitzen
dingen. d.m.v. draadomroepsystemen van bijzondere aard of
geringe omvang. gedurende het laatste decennium een zeer
snelle vlucht genomen. Volgens huidige schattingen berei
ken de kabel(televisie)netten circa 68% van de Nederlandse
huishoudens.

De CAl's ontvangen. met behulp van komplexe antenneparken.
de ether-omroepuitzendingen. Deze uitzendingen worden. na
eventueel 1n frequentie getransformeerd en soms zelfs
gedemoduleerd te zijn. via het kabelnet toegevoerd aan de
aangesloten abonnees.

Ais voorbeeld zal hier de opzet van een CAl besproken
worden die mede tot doel heeft 9 buitenlandse FM-stations
aan te bieden aan de aangesloten abonnees [7]. Deze 9 FM
programma's zijn:

* West Deutscher Rundfunk
* Be1gische Radio en Televisie
* Radio T~l~vision BeIge
* British Forces Broadcasting Service
* American Forces Network

WDR 1.2.3
BRT 1.2.3
RTB 1
BFBS
AFN

Ook geeft deze CAl vier Nederlandse radio-programMa's
door. Dit zijn de drie FM-programma's van resp. Hilversum
1.3 en 4. die met behulp van direkte frequentie-omzetting
via de middenfrequentie van 10.7 MHz. omgezet worden naar
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de kanaalfrequenties van het frequentie-raster van de CAl,
als ook het AM-programma van Hilversum 2, dat evenals 2
Engelse AM-stations via de middengolf ontvangen wordt en
met behulp van FM-modulatoren naar de FM-band wordt
omgezet.

Voor zowel de buitenlandse FM-programma's als ook de AM
programma's wordt het demodulatie/remodulatie principe
toegepast. Dit wil zeggen, dat de ontvangen signalen met
behulp van kwalitatief zeer goede ontvangers worden gede
moduleerd en vervolgens FM-modulatoren, al dan niet in
stereo, met de audio-signalen weer worden geremoduleerd.

Het totale FM-ontvangstation is uit de volgende onderdelen
opgebouwd:

1) Mechanische dakkonstrukties en antennemasten.
2) Samenspel van FM-yagi antennes, ruisarme antenne-

versterkers en bekabeling naar de voorversterkers.
3) FM-voorversterkereenheid.
4) FM-kanaalbehandelingsapparatuur.
5) Sterkstroom-installatie (220 V.).

Een blokschema van het ontvangsysteem voor de buitenlandse
FM-programma's is weergegeven in figuur 3.1.

In de subparagrafen 3.2.1, 3.2.2 en 3.2.3 zullen resp. de
blokken 2 tot en met 4 van het FM-ontvangsysteem worden
uitgewerkt. Voor de gegevens van de Philips-komponenten in
het systeem wordt verwezen naar de Philips-dokumentatie
[ 8 ] •
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3.2.1 Samenspel van FM-yagi-antennes. ruisarme antenne
versterkers en bekabeling naar de voorversterkereenheid.

De buitenlandse programma's worden met behulp van
gekoppelde yagi-antennes uit een vijftal zenderrichtingen
ontvangen. De volgende antennekombinaties worden gebruikt
voor de ontvangst.

* Duitse programma's richting Langeberg;
antennegroep bestaande uit 8 yagi's. elk 8-elements.

* Belgische programma's richting Schoten. Veltem;
antennegroep bestaande uit 8 yagi's. elk 8-elements.

* Belgische en evt. Franse programma's richting Hou
deng en Lille;
antennegroep bestaande uit 4 yagi's. elk 8-elements.

* Amerikaans programma richting Huis ter Heide;
antennegroep bestaande uit 2 yagi's. elk 8 elements.

Een optimale ontvangst wordt verkregen door het
nauwkeurig uitrichten van de antennes en het kre~ren van
O-hoeken voor de eliminatie van stoorsignalen. In de
ontvangketen zijn. voor de richtingen Langenberg. Schoten
en Veltem. en Houdeng en Lille. na de gekoppelde antennes
ruisarme voorversterkers van het type LHB 8385 van Philips
opgenomen. Deze versterkers hebben een winst van 11.9 dB
en een ruisgetal kleiner dan 3.9 dB. De verbinding tussen
de antenneversterkers in de mast en de FM-voorversterker
eenheid is met gearmeerde coax-6 S.A.S. kabels uitgevoerd.

3.2.2 FM-Voorversterkereenheid.

De gearmeerde coax-kabels worden aangesloten op
galvanische scheidingen. die ondergebracht zijn in de
voorversterkereenheid. Op een antennemeetpaneel worden de
uitgangen van de scheidingen aangesloten en kunnen
zodoende de antennesignalen gekontroleerd worden. Eveneens
worden de uitgangen van de scheidingen aangesloten op de
FM-voorversterkers van het type LHB 4030/02 van Philips.
Deze versterkers hebben een versterkingsfaktor die inge
steld kan worden op 11 of 19 dB en dienen ter kompensatie
van uitkoppelverliezen van de verdeelelementen.

Na uitsplitsing van de versterkte antennesignalen volgen
selektieve kanaalversterkers van het type LHB 4310/00.
eveneens van Philips. Deze zijn afzonderlijk afgestemd op
de te behandelen kanalen. Om daarnaast nog sterke
stoorsignalen te onderdrukken. met name van de zenders van
Lopik. wordt gebruik gemaakt van FM-dubbelzuigfilters. De
uitgangen van de kanaalversterkers worden toegevoerd aan
de kanaalbehandelingsapparatuur. .
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3.2.3 FM-Kanaalbehandelingsapparatuur.

De kanaalbehandeling vindt plaats met behulp van Revox
tuners, type A720. Deze tuners demoduleren de signalen van
de afzonderlijke kanalen. De audio-uitgangssignalen van de
tuners moduleren vervolgens weer Philips stereo
generatoren, type PM 6456, op gekozen frequenties tussen
de 96 en 104 MHz en weI met kanaalafstanden van 600 KHz.

De behandelde kanalen worden tenslotte versterkt en
gekoppeld met resp. de kanaalversterkers, type LHB 4310/00
en de FM-breedbandversterker, type 22 EA 3000/00. Met
behulp van een meetontvanger kunnen aIle gewenste
kontroles aan het uitgangssignaal worden uitgevoerd.

3.3 De radiopiraten.

3.3.1 Hoe kan een piraat op het kabelnet komen? [9J

Zoals gesteld gebruikt de CAl voor haar ontvangsystemen
antennekombinaties met een bijzonder grote richtwerking.
Ais voorbeeld is in Appendix A het antennediagram weerge
geven van de antennegroep die gebruikt wordt voor de
ontvangst van de Duitse zenders. Door acht 8-elements yagi
antennes in een antennegroep te kombineren is het mogelijk
geworden een antennediagram te kre~ren dat een bijzonder
sterke richtinggevoeligheid vertoont. De 3 dB openigshoek
van deze antennegroep bedraagt 11 graden in azimuth, ter
wijl deze antennegroep slechts binnen een hoek van 24
graden (afgezien van twee kleine zijlussen) nog winst
vertoont t.o.v. een dipool.

De ontvangen signalen worden, zoals reeds is aangegeven,
gedemoduleerd en vervolgens weer gemoduleerd op door de
kabelexploitant gekozen frequenties. Wil een piraat op het
kabelnet inbreken, dan zal hij in een van de frequent ie
band en moeten uitzenden die door de CAl ontvangen worden.
Vooral de zwakkere buitenlandse stations worden het eerst
aangetast. Ais het signaal van de piraat bij ontvangst
door de CAl sterker is dan het originele radiostation, dan
zal de automatische versterking van de AGC (automatic gain
control) in de ontvanger kleiner worden gemaakt en kan het
gebeuren dat bijgevolg het originele station volledig
weggedrukt wordt en slechts de piraat te ontvangen is bij
de abonnees.

3.3.2 Verschillen tussen werkwijze en doel van piraten.

Er zijn duidelijk verschillen aan te geven tUBS en de
werkwijze en het doel van piraten. Zo zijn de piraten op 2
manieren onder te verdelen:
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1) naar werkwijze:

a) piraten. die met betrekkelijk laag zendvermogen.
vanuit dezelfde richting als het originele station.
rechtstreeks instralen op de ontvangantennes van de
CAl.

b) piraten. die niet vanuit de richting van het
originele station kunnen zenden en dus. mits zij
willen inbreken op het kabelnet. met grotere vermo
gens moeten uitzenden aangezien de antennes van de
CAl een sterke richtwerking vertonen.

c) piraten. die niet beogen op het kabelnet in te
stralen. Ze maken gebruik van het principe van "ron
dstralen" en kiezen veelal frequenties. die niet door
de omroepzenders gebruikt worden. Ret frequentieras
ter in de FM-band is echter erg vol en zo kan het
voorkomen dat een rondstraalpiraat toch een door de
CAl ontvangen signaal stoort.

2) naar doel:

a) "Technische piraten". die plezier beleven aan de
techniek rond het zenden. Zij praten over techniek en
laten soms muziek horen.

b) "Omroeppiraten". die met hun programma's een zo
groot mogelijk aantal luisteraars willen bereiken. al
dan niet om kommerci~le redenen.

3.3.3 Reakties van de exploitant van de CAl.

Bij navraag bij de exploitant van de eerder genoemde CAl
blijkt bij hem een aantal voor de zendpiraten
karakteristieke gedragspatronen bekend te zijn:

*

*

*

*

Piraten zenden meestal uit vanuit willekeurige
lokaties. De plaats wordt bepaald door de voor hen
beschikbare ruimten.

De op omroep gerichte piratenstations maken ge
bruik van zenders met vermogens vari~rend tussen
enige tientallen en enige honderden watts.

De piraten stralen niet meer rechtstreeks in op de
antennes van de CAl. Ze maken gebruik van het
principe van rondstralen. mede omdat FM-ontvangst
via het kabelnet niet de meest gangbare wijze is.

De piraten kiezen voor hun zenders frequenties
die in principe de door de CAl ontvangen program
ma's niet storen. Echter vanwege de grote aantal
len piraten zijn velen gedwongen een frequentie te
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kiezen dicht in de buurt van een door de CAl
ontvangen frequentie met a1s gevo1g. dat storing
toch optreedt.

* Bij meting aan het antenne meetpanee1 van de CAl
b1eken de signaa1sterkten van de ontvangen piraten
tot meer dan 20 dB sterker te kunnen zijn dan die
van de legale stations. die op deze1fde frequen
ties behoren uit te zenden.

A1s voorbee1d zijn twee RF-spektra weergegeven waarvan er
~~n gemeten is aan de uitgang van het antennemeetpanee1 en
het tweede aan het meetpanee1 achter de kanaa1versterkers.
Beiden geven het spektrum van BRT-2 weer. In figuur 3.2a)
b1ijkt. dat het signaa1nivo van BRT-2 he1emaa1 in het niet
va1t tegenover de twee signa1en van de piraten die op
ongeveer de frequentie van de omroepzender uitzenden.
Ze1fs na de kanaa1versterker. die een se1ektieve over
dracht heeft. zijn de piraten nog niet onderdrukt • figuur
3.2b). en is het niet moge1ijk het signaa1 van BRT-2 te
demodu1eren. In Appendix B wordt berekend met we1k zend
vermogen een piraat moet uitzenden om onder optima1e om
standigheden 20 dB sterker ontvangen te worden a1s het
gewenste station. Deze berekening wordt uitgevoerd a1s
funktie van de afstand van en de richting waaruit de
piraat ten opzichte van het ontvangstation uitzendt.
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a) Spektrum gemeten aan de uitgang van het antenne
meetpaneel.
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b) Spektrum gemeten aan het uitgangs-meetpaneel van
de CAl.

Fig.3.2: Spektra van BRT-2 gemeten op twee meetpunten bij
de CAl.
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3.3.4 Bestaande mogelijkheden om FM-piraten van het
kabelnet te weren.

De exploitant van de CAl dient ervoor te zorgen, dat de
programma's, die aan de abonnees toegezegd zijn,
ongestoord door de CAl worden doorgegeven. Dit houdt
onder meer in dat, beboudens in geval van overmacht, de
piratenstations van het kabelnet geweerd moeten worden.

Hiervoor heeft hij een aantal mogelijkheden:

* Net als
geworden
piraten
evenmin
gewenst
doel.

bij de kabeltelevisie is het mogelijk
gestoorde radiokanalen af te sluiten. De

worden dan niet meer doorgegeven; echter
het legale programma. Dit is evenwel niet
en voldoet dan ook niet aan het gestelde

* Het zou mogelijk zijn om bij gestoorde ontvangst
van het ontvangstation over te schakelen naar een
tweede ontvangstation dat door zijn geografische
ligging en toegepaste richtantennes ongevoelig is
voor de storende piraten. Dit ontvangpunt moet
volgens het huidige machtigingsstelsel binnen de
gemeente opgesteld worden. Het gevaar blijft daarom
aanwezig dat piraten, die met relatief grote vermo
gens uitzenden, dit tweede ontvangstation ook sto
reno De effektiviteit van dit systeem hangt mede af
van de inventiviteit van vooral de technische
piraten.

* Een derde mogelijkheid zou zijn over te schake len
naar andere frequenties waarop dezelfde programma's
worden uitgezonden. Echter vooral de zwakkere
verafgelegen stations worden verstoord en deze
worden reeds via de sterkste zender ontvangen:
iedere wijziging geeft dus signaalverslechtering.
Een andere mogelijkheid is het omzetten van het
programma vanuit de middengolf. Echter niet aIle
AM-zenders zenden hetzelfde programma uit als de
FM-zender. Bovendien zijn de middengolfstations
niet allemaal met goede kwaliteit te ontvangen.

De tot nu toe gerealiseerde mogelijkheden geven geen van
allen het gewenste resultaat. Ze dragen soms bij tot
verbetering van de ontvangst bij de CAl's maar maken deze
toch niet storingsvrij. Er zal geprobeerd worden een
nieuwe methode te realiseren, die zelfs onder de reeds
eerder genoemde extreme storingsnivo's, d.w.z. piraten
meer dan 20 dB sterker dan de gewenste stations, ervoor
zorgt, dat de gewenste signalen toch gedemoduleerd kunnen
worden. Deze methode zal in de volgende hoofdstukken nader
worden uitgewerkt.
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3.4 CCIR-richtlijnen ten aanzien van interferentie.

De CCIR is een internationaal orgaan dat richtlijnen
opstelt voor het gebruik van het radiofrequente spektrum.
Onder andere zijn er voor het frequentieverschil tussen
twee FM-gemoduleerde uitzendingen getalwaarden afgeleid
die borg staan voor een storingsvrije ontvangst. Dit
houdt in dat er, bij het samenstellen van het frequentie
verdelingsplan rekening gehouden dient te worden met het
feit dat signalen met kleine frequentieafstanden tussen de
draaggolven elkaar kunnen be!nvloeden bij ontvangst. Ret
benodigde frequentieverschil hangt af van de relatieve
sterkte van het storende signaal ten opzichte van het
gestoorde signaal, de modulatievorm van de signalen en de
karakteristieken (i.h.b. de selektiviteit) van de
ontvanger.

lndien de ontvanger voldoet aan, hier niet nader
omschreven, specifikaties is het mogelijk met behulp van
objektieve metingen de benodigde verhouding tussen het
gewenste en het ongewenste signaal af te leiden, zodanig
dat de signaal-interferentieverhouding in het audiosignaal
SOdB is. Afhankelijk van de frequentieverschillen tussen
de draaggolven van het gewenste en het interfererende
signaal zullen er andere signaal-interferentieverhoudingen
voor de RF-signalen gevonden worden, die voldoen aan de
gestelde eisen. De meetmethode die hiervoor gebruikt wordt
is beschreven in Report 796-1 van de CCIR [10]. Met behulp
van deze meetmethode is het mogelijk krommen te genereren,
die aangeven bij welke signaal-interferentieverhouding en
welk frequentieverschil tussen de draaggolven van de sig
nalen er nog "storingsvrije" ontvangst gewaarborgd blijft.
Deze beschermingsnivo's zijn in grafische vorm weergegeven
in figuur 3.3. Er zijn twee soorten krommen, een voor
signaalnivo's indien voor 100 % van de tijd storingsvrije
ontvangst gewaarborgd is (m.a.w. voor storingen binnen
optisch zicht, "steady interference") en een voor 99 % van
de tijd (m.a.w. voor storingen buiten optisch zicht,
"troposferic interference").
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Fig.3.3: CCIR-krommen ten aanzien van interferentie [11].

Uit de figuur blijkt welk frequentieverschil tussen twee
signalen moet bestaan om bij bepaalde signaalverhoudingen
een signaal-interferentieverhouding van 50 dB gewaarborgd
te laten zijn. Tevens blijkt dat stereo-signalen gevoe
liger zijn voor interferentie. Bij een frequentieverschil
tot 225 kHz tussen de signalen is, bij hetzelfde frequen
tieverschil, voor stereo ontvangst een grotere signaal
interferentieverhouding nodig voor storingsvrije
ontvangst.
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Met de krommen kunnen afhankelijk van plaats en modulatie
vorm frequenties toegekend worden in een zodanige vorm dat
er geen storende interferentie optreedt. De krommen kunnen
echter ook gebruikt worden om richtlijnen aan te geven
voor eventueel te realiseren onderdrukking voor interfe
rentieonderdrukkers, die een door piraten gestoord signaal
"storingsvrij" moeten maken.

3.5 PTT-systeemeisen ten aanzien van interferentie.

Kollektieve antennevoorzieningen en kabelnetten, bestemd
voor het distribueren van programma's naar derden, vallen
onder het wettelijk begrip draadomroepinrichtingen. De
aanleg en exploitatie van deze inrichtingen is geregeld in
artikel 3-sexies van de Telegraaf en Telefoon Wet
1904, (Staatsblad nr.7), welk artikel bij de Wet van 8
oktober 1969 werd ingevoerd, (Staatsblad nr.468).

De PTT stelt voorschriften op, die bij aanleg en exploita
tie van deze draadomroepinrichtingen in acht genomen
moeten worden. Deze voorschriften zijn gebundeld in
"Technische Voorschriften voor Centrale Antenne
Inrichtingen en Gemeenschappelijke Antenne-Inrichtingen".
In deel 2, paragraaf 2.9, van deze bundel worden de
systeemeisen ten aanzien van instraling in de FM-band
uitgewerkt [12]. De systeemeis ten aanzien van instraling
is gebaseerd op de CCIR-krommen, die reeds in figuur 3.4
zijn weergegeven.

Echter zijn de eisen die de PTT stelt iets hoger dan de
richtlijnen welke door de CCIR gehanteerd worden. Dit
heeft te maken met het feit dat de CCIR-krommen gelden
voor interferentie bij individuele ontvangst, terwijl de
PTT-eisen opgesteld zijn voor komplete antenne-inrichtin
gen. De PTT geeft als algemeen kriterium voor instraling,
dat stoorsignalen met een kontinu hoogfrequent karakter
toelaatbaar geacht worden, indien de signaal-stoor
afstand, na weging volgens figuur 3.4, ten sinste 60 dB
is. Bij de CCIR geldt, dat, na weging volgens figuur 3.4,
de signaal-stoor-afstand ten sinste 45 dB is. M.a.w. de
eis, die de PTT stelt, is 15 dB zwaarder.
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Fig.3.4: PTT krommen ten aanzien van interferentie {12].

Zoals reeds eerder is vermeld onder paragraaf 3.3.4, blij
ken piraten zelfs tot 20 dB sterker ontvangen te worden
als het gewenste station, en bedienen zij zich hierbij
bovendien van frequenties, die weinig verschillen van die
van de gewenste stations. Wil men met enig onderdrukkings
systeem slechts de richtlijnen bereiken die door de CCIR
opgesteld zijn ten aanzien van storingsvrije ontvangst,
dan zal een vrij grote interferentie-onderdrukking gerea
liseerd moeten kunnen worden. Of dit haalbaar kan zijn zal
in de volgende hoofdstukken aan de or de komen. In elk
geval zal getracht worden een onderdrukker te realiseren,
die het onder alle omstandigheden mogelijk maakt het
gewenste signaal te demoduleren en zo de piraten het
genoegen zal ontnemen doelbewust op de CAl in te stralen
om hun programma via de kabel bij de abonnees te brengen.
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HOOFDSTUK 4: ADAPTIEVE INTERFERENTIE-ONDERDRUKKING.

4.1 Inleiding.

In de vorige hoofdstukken is in een algemene benadering
het interferentieprobleem in de FM-band weergegeven en
zijn de eventueel mogelijke schakelingen besproken die,
door middel van interferentie-onderdrukking, tot verbete
ring van de kwaliteit van het ontvangsignaal moeten lei
den. In dit en de volgende hoofdstukken zal voor een
specifiek gestoord FM-kanaal een interferentie-onderdruk
ker eerst geanaliseerd worden en vervolgens de gereali
seerde schake ling besproken worden.

Voor het gestoorde station is WDR-3 genomen. Dit station
wordt door de CAl op 95.1 MHz ontvangen. De gemiddelde
signaalsterkte van het ontvangen signaal bedraagt -46dBm.
Deze waarde is gemeten aan het antennemeetpaneel, m.a.w.
na ontvangst met de richtantenne en versterking door de
ruisarme antenneversterker, zie figuur 3.1. Ervan uitgaan
de dat zelfs piraten die tot 20 dB sterker ontvangen
worden dan het gewenste station onderdrukt moeten worden
zal een keuze gemaakt worden voor een interferentie-onder
drukker.

4.2 Motivering ~ de keuze.

Bij het onderdrukken van piraten in de FM-band dient er
rekening gehouden te worden met de kenmerken van de pira
tenuitzendingen. D.w.z. de interferentie-onderdrukker moet
signalen kunnen onderdrukken waarvan hij noch de exacte
frequentie noch de exacte sterkte kent. De piratensignalen
kunnen, zoals reeds is genoemd, 20 dB sterker zijn dan de
gewenste signalen, en het kan voorkomen dat de resp.
draaggolffrequenties samenvallen.

In hoofdstuk 2 zijn enige methoden besproken die gebruikt
kunnen worden voor het onderdrukken van interferentie. De
basisbandmethoden zoals die door Pontano [3] zijn ont
wikkeld kunnen slechts een beperkte onderdrukking rea
liseren. De maximaal te bereiken onderdrukking is in de
ordegrootte van IS dB. Om deze maximale onderdrukking te
kunnen bereiken moeten het gewenste en het ongewenste
signaal onder ling voldoen aan een aantal eisen. Aangezien
het nooit mogelijk is eisen op te leggen aan de door de
piraten uitgezonden signalen, kunnen deze methoden niet
bruikbaar zijn. Ook is een maximale onderdrukking van IS
dB veel te weinig om een gestoord FM-signaal weer
storingsvrij te maken. Zouden gewenst en ongewenst signaal
op dezelfde frequentie uitgezonden worden dan moet, bij
een stoorsignaal dat 20 dB sterker is dan het gewenste
signaal, de onderdrukking tenminste 30 dB zijn aangezien
het "drempelnivo" voor eenvoudige FM-detektie 10 dB is
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[13]. Bij de methoden van Pontano is niet onder
omstandigheden moge1ijk signa1en te scheiden indien
RF-spektra vo11edig over1appen; toch za1 dit soms
gebeuren.

a11e
hun
we1

De IF- en RF-interferentie-onderdrukkers vo1doen. zoa1s in
hoofdstuk 2 is uitge1egd. we1 aan de hierboven geste1de
eisen. Deze schake1ingen kunnen stoorsigna1en onderdruk
ken. ongeacht de gebruikte frequentie en de toegepaste
modu1atievorm. Er dient slechts vo1daan te zijn aan het
kriterium dat er een "schoon" interferentiesignaa1 aanwe
zig moet zijn aan de ingang van de hu1pantenne. Dit sig
naa1 wordt gebruikt om de interferentie in het gekom
bineerde signaa1 te onderdrukken. Met behu1p van een
tweede antenne is het moge1ijk dit re1atief schone signaa1
aan te voeren. Rierop za1 in paragraaf 4.4 verder worden
ingegaan.

Ret door White et a1. [5] gerea1iseerde systeem kant
ongeacht de frequenties van eventue1e gewenste en ongewen
ste signa1en. tot ongeveer 50 dB interferentie-onderdruk
king rea1iseren. Met andere woorden ze1fs indien een
stoorsignaa1 deze1fde draaggo1ffrequentie heeft a1s het
gewenst omroepstation en 20 dB sterker is dan het gewenste
signaa1. dan nog is het moge1ijk een signaa1/interferen
tieverhouding van 30 dB te rea1iseren. Dit is ruim vo1
doende om een FM-ontvanger het gewenste signaa1 te 1aten
demodu1eren. Onze keuze va1t daarom op dit systeem.
Ret za1 niet in a11e geva11en moge1ijk zijn aan de eisen
van de PTT of slechts aan de richt1ijnen van de CCIRte
vo1doen. Echter gaat het hier om een onderdrukkingsmecha
nisme dat ervoor moet zorgen dat de omroepsigna1en niet
worden weggedrukt. Ret vo1doen aan kwa1iteitseisen die
voor de ongestoorde situatie zijn opgeste1d komt pas in de
tweede p1aats.

4.3 Nadere beschouwing van de methode van White et a1.

De methode die door White et a1. gerea1iseerd is maakt
gebruik van twee ontvangantennes. De hu1pantenne ontvangt
een re1atief schoon referentie stoorsignaa1. Dit signaa1
wordt toegevoegd aan een vektormodu1ator die het signaa1
in amplitude en fase kan aanpassen. Bij geschikte fase- en
amp1itude-aanpassing en aftrekking van dit stoorsignaa1
van het gekombineerde signaa1. dat met de hoofdantenne
ontvangen wordt. treedt uitdoving van het ongewenste sig
naa1 Ope In figuur 4.1 is het principe nogmaa1s weergege
Yen.
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Fig.4.1: Passieve interferentie-onderdrukker.

Ret systeem, zoals hierboven is weergegeven, is een voor
beeld van de RF-interferentie-onderdrukker in zijn eenvou
digste vorm. lndien de vektormodulator bestaat uit een
instelbare amplitudeverzwakker gekombineerd met een
instelbare fasedraaier dan heeft men een statisch systeem
dat veelvuldig, vooral in Amerika, wordt toegepast bij de
interferentiebestrijding bij gestoorde kommerci~le

ontvangstations [14]. Bij deze statische vorm van interfe
rentie-onderdrukking worden de richting waaruit en de
sterkte waarmee de storende bron uitzendt vast en bekend
verondersteld, zodat het inregelen van de vektormodulator
een eenmalige, eenvoudige handeling is.

Ret systeem van White et ale is een adaptief geregelde
(dynamische) versie van het eenvoudige statische
onderdrukkingssysteem. Bij dit systeem wordt de vektormo
dulator met behulp van stuursignalen adaptief ingeregeld
op een eventuele stoorbron. Dit houdt onder meer in dat de
sterkte van het stoorsignaal, binnen bepaalde grenzen,
willekeurig mag vari@ren en dat zelfs aan de richting
waaruit de storende bron ontvangen wordt zo weinig moge
lijk eisen gesteld zijn. (Rierop zal in paragraaf 4.4
nader worden ingegaan) Een principeschema van de adaptieve
onderdrukker is weergegeven in figuur 4.2.
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Fig.4.2: Principeschema van de adaptieve interferentie
onderdrukker.

De door White et al. gebouwde schakeling gaat uit van het
bovenstaande princ~pe. Aangezien bij het realiseren van
een in de FM-band opererende onderdrukker gekozen is voor
een equivalent van het door White et al. gebouwde systeem
zal ter verduidelijking eerst hun schakeling worden
uitgelegd.

4.3.1 Werking van de door White et al. gerealiseerde
schakeling.

De schakeling is schematisch weergegeven in figuur 4.3.
Zoals reeds in hoofdstuk 2 is gesteld is het mogelijk dit
blokschema op te delen in drie funktionele blokken. Deze
blokken zullen hier afzonderlijk bekeken worden.

Blok 1: De ontvangantennes.

De ontvangantennes met de erbij behorende ruisarme ver
sterkers zijn nodig om de ingangssignalen zodanig te ver
sterken dat er bewerkingen op de signalen uitgevoerd kun
nen worden zonder dat de signaal/ruisverhoudingen meteen
sterk afnemen.

Blok 2: De vektormodulator.

In dit blok is de komplete vektormodulator weergegeven.
Met behulp van een quadratuurhybrid wordt het interferen
tiesignaal opgesplitst in vier deelsignalen, te weten
twee infase en twee quadratuurfase signalen. Zowel een
infase als ook een quadratuurfase signaal worden toege
voerd aan afzonderlijke fasedraaiers. De uitgangssignalen
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van de kombinatie van quadratuurhybrid en fasedraaiers
zijn resp. O. 180. 90. en 270 graden gedraaid t.o.v. de
fase van het ingangssignaa1. De dee1signa1en worden
vervo1gens toegevoerd aan gestuurde pindiode-verzwakkers
en daarna in een sommator opgete1d.
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Fig.4.3: B10kschema van de door White et a1. gerea1iseerde
interferentie-onderdrukker 1151.

Door steeds twee orthogona1e dee1signa1en vo11edig te
verzwakken en de andere twee slechts gedee1te1ijk 1s het.
afhanke11jk van de inste111ng van de verzwakkers. moge
1ijk het signaa1 dat met de hu1pantenne ontvangen wordt in
amplitude te verzwakken en in fase tussen 0 en 360 graden
te draaien. In figuur 4.4 is het gedrag van de vektoraodu
1ator met behu1p van een vierta1 vektordiagrammen nader
toege1icht.
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Fig.4.4: Vektordiagrammen ter verduidelijking van de werking
van de vektormodulator.

Ret op deze wijze aangepaste stoorsignaal uit de
hulpantenne wordt afgetrokken van het signaal dat via de
hoofdantenne ontvangen wordt en de uitdoving is een feit.

Echter is de nauwkeurigheid waarmee amplitude en fase
aangepast kunnen worden bepalend voor de maximaal te rea
liseren uitdoving. Oit is eenvoudig in te zien:

a) amplitude aanpassing:

Ervan uitgaande dat het aangepaste stoorsignaal, na de
vektormodulator, precies in fase is met bet uit te
doven interferentiesignaal in het gekombineerde sig
naal, echter X dB in signaalsterkte afwijkend, is het
mogelijk de voor deze situatie maximaal haalbare onder
drukking, A, te berekenen. Oeze is:

)(/1.0
A • -20 • 10g(10 - 1) dB (4.1)

Voorbeeld: lndien het amplitudeverschil tussen de twee
signalen slechts 0.1dB is, bedraagt de maximaal te
bereiken onderdrukking 38.7 dB.

b) fase aanpassing:

Ervan uitgaande dat het interferentiesignaal, na de
vektormodulator, precies dezelfde amplitude heeft als
het interferentiesignaal in het gekombineerde signae],
is het mogelijk de maximaal haalbare onderdrukking,A •
als funktie van het faseverschil, Y, tussen deze twee
signalen te berekenen. Oeze is:

A • -20 • 10g(sinY) dB (4.2)

Voorbeeld: lndien het faseverschil tussen de twee sig
nalen slechts 0.66 graden is, bedraagt de maximaal te
bereiken onderdrukking 38.7 dB.
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Aangezien de amplitude- en fase-afwijkingen ieder
afzonderlijk invloed uitoefenen op de maximaal bereikbare
onderdrukking, is bij gelijke bijdrage van de beide
fouten, de maximale onderdrukking zelfs 3dB slechter dan
die tengevolge van de afzonderlijke fouten [16].

In figuur 4.4 is de maximaal te bereiken onderdrukking,
als funktie van de amplitude- en fasefouten. grafisch
weergegeven.
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Fig.4.4: Invloed van amplitude- en fase-fouten op de
maximaal bereikbare onderdrukking [16].

Blok 3: De stuurcircuits ("correlator").

De stuursignalen voor de verzwakkers worden gerealiseerd
met behulp van twee demodulatoren, te weten een infase- en
een quadratuurfasedemodulator. In de hulpantennetak is een
limiter opgenomen om het dynamisch bereik van de synchrone
demodulatoren te beperken. De demodulatoren bepalen de
korrelatie tussen de twee, synchroon naar een midden
frequentie gemengde. signalen die met behulp van de hoofd
en de hulpantenne ontvangen worden. Afhankelijk van de
onderlinge fase en amplitude leiden de synchrone demodula
toren, tesamen met de laagdoorlaatfilters en kontrolecir
cuits. stuurspanningen af die de pindiode-verzwakkers
instellen. De ins telling van de verzwakkers is zodanig dat
het ongewenste signaal zoveel mogelijk uitgedoofd wordt in
het uitgangssignaal.

Indien het ongewenste en het gewenste signaal dezelfde
draaggolffrequentie hebben is het, met het door White
et al. gerealiseerde systeem. mogelijk de interferentie
tussen de 40 en de 50dB te onderdrukken. Naarmate de
draaggolffrequentie van het interfererende signaal meer
afwijkt van die van het gewenste signaal neemt de maximaal
te realiseren onderdrukking af. Deze afname is te wijten
aan afwijkingen in frequentieafhankelijk amplitude- en
fasegedrag van de gebruikte komponenten en het verschil in
elektrische lengte van de hoogfrequent signaalwegen in het
systeem.
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Aangezien het frequentie-afhankelijk gedrag de onderdruk
king sterk kan befnvloeden is het eenvoudiger de interfe
rentie rechtstreeks in het RF-spektrum van het ontvangen
gekombineerde signaal te onderdrukken. met andere woorden
liever RF- dan IF-onderdrukking. Bij IF-onderdrukking is
het wellliswaar eenvoudiger bewerkingen op de signalen uit
te voeren. echter moet~n le signalen eerst synchroon naar
de middenfrequentie getransleerd worden. De voordelen bij
IF-interferentie-onderdrukking wegen niet op tegen de pro
blemen die bij deze synchone menging optreden.

4.4 Theoretische beschouwing van de adaptieve onderdruk
ker.

4.4.1 Algemene formules [17].

De adaptieve onderdrukker kan men opvatten als een anten
negroep van twee elementen tesamen met een kontrolelus.
Deze antennes zijn op onderlinge afstand d opgesteld.
Aangezien het systeem toegepast moet worden in reeds
bestaande CAl's is voor de hoofdantenne de reeds bij de
CAl aanwezige richtantenne verondersteld. Voor de hulpan
tenne wordt een rondstralende antenne genomen. Eventueel
kan de hulpantenne zelfs een groep van rondstralende
antennes zijn. dit in verband met de mogelijkheid van het
kre~ren van een antennediagram dat een minimum vertoont in
de richting van het gewenste signaal.

Het blokschema van de aldus opgevatte adaptieve onderdruk
ker is weergegeven in figuur 4.5.
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fig.4.5: Adaptieve interferentie-onderdrukker.

De richtantenne staat gericht op de bron die het
signaal uitzendt, R1 (t), terwij1 het ongewenste
Rl(t), ten opzichte van deze richting onder een
( 90~8 ) ontvangen wordt.

gewenste
signaa1,
hoek van

De regellus, die bestaat uit een mixer tesamen met een
versterker en een 1aagdoor1aatfi1ter, verzorgt de inste1
ling van de weegfaktor W.

Voor het signaa1 da t via de hoofdantenne ontvangen wordt
ge1dt:

Xi (t) a1 R1 (t) + -ju.. + N1 (t) (4.3)'"' aa. Ra. (t)e

met U '"' (kd/2)cos9 (4.4)

Hierin zijn a1 en a~ respektieve1ijk de winst (op
spanningsbasis) van de hoofdantenne in de richting van het
gewenste en het ongewenste signaa1 en is N1(t) de ruis die
met deze antenne ontvangen wordt.

Voor het signaa1 dat via de hu1pantenne ontvangen wordt
ge1dt:
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X2. (t) = b i Ri ( t) + ba R\ ( t ) eiU.

met U = (kd/2)cos9

+ N'l(t) (4.5)

(4.6)

Hierin zijn b1 en b~ respektievelijk de winst van
hulpantenne in de richting van het gewenste en
ongewenste signaal en is N~(t) de ruis die met
antenne ontvangen wordt.

de
het

deze

Ervan uitgaande dat de hoofdantenne een richtantenne en de
hulpantenne een rondstraalantenne is gelden de volgende
beweringen:

* De winst van de richtantenne in de richting van het
gewenste signaal is veel groter dan de winst in de
richting van het ongewenste signaal, verder is de winst
in de richting van het gewenste signaal veel groter dan
1, met andere woorden a, » a~ en a~ » 1.

* De winst ,G1 (op spanningsbasis), die de hoofdantenne
t.o.v. de hulpantenne in de richting van het gewenste
signaal heeft is groter dan 1, met andere woorden
G1 • a1/b1 > 1.

* De winst,G~, die de hoofdantenne t.o.v. de hulpantenne
in de richting van het ongewenste signaal heeft, hangt
af van het antennediagram van de richtantenne, en is
dus afhankelijk van de hoek 9 waaronder het ongewenste
signaal ontvangen wordt. G~ • a1/b~ • F(B).

Verder wordt verondersteld dat de signalen R1(t) en R~ (t)
ongekorreleerd zijn en dat de ruis in de beide antennes
wit additief en gaussisch is.

Uitgaande van deze veronderstellingen gelden voor de
verwachtingswaarden voor kruiskorrelatie tussen hoofd- en
hulpantennesignaal en vermogen van het hulpantennesignaal:

tit
E(X,Xt.)

E(IX~I

• a1 b1 IR~I + a1b~Ii:tle'~~~- -
) • b~IR~1 + b\IRil + INll

(4.7)

(4.8)

De signaal/ruisverhouding van het gewenste signaal is
gedefinieerd als:

(4.9)

en de signaal/ruisverhouding van het ongewenste signaal is
gedefinieerd als:

(4.10)

Bij de berekening wordt verondersteld dat de ruisnivo's in
de beide antennes even hoog zijn, met andere woorden:
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(4.11)

De uitgang van het stuurcircuit in figuur 4.5 stelt de
weegfaktor Win. Voor deze faktor geldt. dat de storing
in het uitgangssignaal geminimaliseerd wordt indien hij
voldoet aan [18]:

w • -
E( X1 X~)

E( Ixt I )

"1~""
a1 bi r1 + a" b2"r'" e

= -
b~ If1 + bi ~'l. + 1

(4.12)

Met behulp van bovenstaande definities en gegevens is het
mogelijk, voor zowel het gewenste als ook het ongewenste
signaal, de signaal/ruisverhouding aan de uitgang van het
systeem te berekenen. Voor het gewenste signaal geldt aan
de uitgang van het systeem:

zodat voor het gewenste signaalvermogen P, aan de uitgang
van het systeem geldt:

2

2
a1(b~ ~l. + 1)-(a2.b1b2.lr~e-ti'4 )

(b~ r.. +b} ~1.. + 1)
(4.14)

Voor het ongewenste signaal geldt aan de uitgang van het
systeem:

(4.15)

zodat voor het ongewenste signaalvermogen P1aan de uitgang
van het systeem geldt:

P'l. •

2

2
a'l.(b'tll'i + l)-a1b1ba.~1e1.j~

2. ~
(bi 1(1 + b2" ~~ + 1)

(4.16)

Voor de ruis geldt aan de uitgang van het systeem:
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zodat voor het ruisvermogen aan de uitgang van het systeem
geldt:

I . /2.. ,. 1 -lJ""
(b~ (f1 + bi ~1,. + 1) + a1 b i r1 + a2, b~l(l.e

IN1.1 *-------------------
( b~ ~1 + b~ h'l. + 1)2,.

(4.18)

Aangezien nu de vermogens aan de uitgang van het systeem
van resp. het gewenste signaal, het ongewenste signaal en
de ruis bekend zijn is het mogelijk kwalitatieve uitspra
ken te doen ten aanzien van de werking van de interferen
tie-onderdrukker. In de volgende paragraaf zal deze wer
king, aan de hand van een aantal voorbeelden, nader worden
bekeken.

4.4.2 Kwalitatieve beschouwing van het theoretisch model
onder een aantal specifieke voorwaarden.

De in paragraaf 4.4.1 afgeleide formules geven het gedrag
van de adaptieve onderdrukker in zijn algemeenheid weer.
Indien de parameters ingevuld worden is het mogelijk deze
formules te vereenvoudigen en uitspraken te doen omtrent
dit gedrag.

Er zullen drie situaties bekeken worden. In de eerste
plaats wordt het gedrag van de onderdrukker onderzocht
indien zowel het gewenste als ook het ongewenste signaal
uit dezelfde richting ontvangen worden. Vervolgens wordt
er gekeken naar die situatie waarin het ongewenste signaal
niet via de hoofdlus van de richtantenne ontvangen wordt
terwijl de hulpantenne een schoon interferentiesignaal
ontvangt. En als laatste voorbeeld zal er gekeken worden
naar de situatie waarin de storing weer niet via de
hoofdlus van de richtantenne ontvangen wordt, ecbter is nu
het signaal dat via de bulpantenne ontvangen wordt niet
vrij van signaalkomponenten van bet gewenste signaal.

Situatie 1:

Gewenst en ongewenst signaal worden uit dezelfde richting
ontvangen. In dit geval geldt:

8 • 90° m.a.w. U • 0

Voor de signaal/ruisverhouding, aan de uitgang van bet
systeem geldt:
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P",

..
~1 *

(4.19)

Met U .. 0 gaat (4.19) over in:

P",- .. ~1 * (4.20)

Indien de hulpantenne een rondstraalantenne is kunnen we
voor de eenvoud stellen dat bi • b~ • 1. We hebben reeds
gesteld dat U .. 0, m.a.w. het ongewenste signaal wordt,
evenals het gewenste signaal, door de hoofdantenne met
volledige de antennewinst a versterkt zodat geldt:

Er geldt nu:

P, a\. 1'1- .
p... ( ~1 + k'a. + 1)~+ a2. ( ~" + 1S'2..)'2,.

(4.21)

Gaan we er vervolgens van uit dat de
ding van het ongewenste signaal aan
systeem veel groter is dan die van het
dat verder geldt dat de winst van de
groter dan 1 is, m.a.w.

signaal/ruisverhou
de ingang van het
gewenste signaal en
richtantenne veel

en a » 1

dan geldt voor formule (4.21):

Pi ~1
SNR .. - • -

P,.. 2S~
(4.22)

(4.23)

oftewel, de signaal/ruisverhouding aan de uitgang van het
systeem is de faktor 2St slechter dan die aan de ingang.
Zelfs indien het mogelijk is het signaal dat de hulpanten
ne ontvangt vrij te maken van komponenten van het gewenste
s1gnaal , m.a.w. bi • 0, geldt (met nog steeds b'2,.. 1):

( )
1

P.. a ~1. + a
_. ~1 *
p... ( ~\. + l)~ + a1~~

met nog steeds a » 1 voIgt hieruit:
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Konklusie.

SNR •
p..

- 2r1 (4.24)

Ais zowel het gewenste als ook het ongewenste signaal
uit dezelfde richting ontvangen worden is de signaal/ruis
verhouding aan de uitgang van het systeem slecht. Zelfs
indien via de hulpantenne een volledig zuiver stoorsignaal
ontvangen kon worden (dit is in de praktijk niet moge
lijk), zouden wij de winst van de richtantenne verliezen,
en waren signaal/ruisverhouding aan in- en uitgang van het
systeem slechts aan elkaar gelijk.

Dit is eenvoudig te verklaren. Wil men het ongewenste
signaal in het gekombineerde signaal uitdoven dan moet het
stoorsignaal, dat via de hulpantenne ontvangen wordt,
exact met die waarde versterkt worden die overeenkomt met
de winst van de richtantenne. Ret ruisnivo wordt echter
ook mee versterkt en weI zodanig, dat bij volledige uitdo
ving van het ongewenste signaal, de signaal/ruisverhouding
aan de uitgang teruggebracht wordt naar het nivo van v66r
de antenne.

Situatie 2.

Uitgaande van de basisformules uit paragraaf 4.4.1 wordt
nu het geval bekeken waarbij het ongewenste signaal niet
via de hoofdlus van de richtantenne ontvangen wordt
terwijl de hulpantenne een schoon stoorsignaal ontvangt,
m.a.w.

b,. - 1 en

90
0

_ 9 > halve openingshoek v.d. richtantenne

Voor de signaal/ruisverhouding aan de uitgang van het
systeem geldt nu:

SNR -

2.
{a1 ( 1', + 1)}

• ~1 *----t.~--1.-1
( ~'l + 1) + aa. ~a.

(4.25)

We veronderstellen de signaal/ruisverhoud1ng van het aan
geboden stoorsignaal veel groter dan 1, m.a.w. ~~» 1,
hiermee gaat (4.25) over in:

P1
t. 1a l ~1 \

SNR - - . • * a1 ~1 (4.26),. "1.PH 1 + a1- 1 + at.

Uit formule (4.26) blijkt dat, indien de winst a't van de
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richtantenne in de richting van het ongewenste signaal
klein genoeg is ten opzichte van I, we voor het gewenste
signaal de maximale antennewinst a~ kunnen bereiken.

Aan de uitgang van het systeem geldt
signaal/ruisverhouding van het stoorsignaal:

voor de

formule (4.16 en 4.18) met b 1 • 0 en b~ • 1

P~
1-

a1 2r1.
INR • - .

p.. ( ~l. + 1)a. + a\ ~:-
(4.27)

met ~~ » 1

(4.28)• - • *
1

PM (l + a1) ¥'l.

De winst ai van de richtantenne in de richting van het
ongewenste signaal is klein

al « 1
zodat geldt:

INR • - • « 1 (4.29)

Voor de signaal/(interferentie+ruis)verhouding geldt:

SINR = -----.
Pl + Pili Pl/Pw + 1

(4.30)

Aangezien de INR « 1 geldt voor de SINR aan de uitgang
van het systeem dat deze ongeveer gelijk is aan de SNR.

Konklusie.

Als er een schoon ongewenst signaal (interferentie)
ontvangen wordt, de richting waaruit dit signaal ontvangen
wordt niet binnen de hoofdlus van de richtantenne valt en
dit signaal een signaal/ruisverhouding heeft die beduidend
groter is dan I, dan is het mogelijk het ongewenste
signaal tot bene den het ruisnivo te onderdrukken, terwijl
de antennewinst voor het gewenste signaal gehandhaafd
blijft. Met andere woorden, de interferentie-onderdrukker
is zeer goed toepasbaar.
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Situatie 3.

A1s 1aatste toepassing berekenen we het gedrag van het
systeem voor het geva1 dat het ongewenste signaa1 niet via
de hoofd1us van de richtantenne ontvangen wordt. terwij1
de hu1pantenne nu een rondstraa1antenne is die g~~n moge
1ijkheden heeft een schoon interferentiesignaa1 te
ontvangen. M.a.w. via de hu1pantenne wordt nu ook het
gewenste signaa1 ontvangen:

Voor de signaa1/ruisverhouding SNR van het gewenste sig
naa1 ge1dt nUt met behu1p van (4.14):

l 1 ~
( ~1 + K", + 1) + a, ~ 1 *

at~" -lj"l
1 + -*e

a, ~1

SNR .. ..

\. 'l.
~1a, (~1 + 1) * 1 -

a~ ~2. *e·lJl.l

a1 ( ~'2. + 1)

2

(4.31)
2

en voor de signaa1/ruisverhouding INR van het stoorsignaa1
ge1dt:

Pa.
2

INR .. - ..

1 'l
( )$1 + ~t + 1) + at ~1 *

aa.~", _~.)&.\
1 + -*e

a1 ~1

2
(4.32)

De formu1es (4.31) en (4.32) benaderen we a11ereerst voor
het geva1 dat het signaa1vermogen van het stoorsignaa1
vee1 sterker is dan dat van het gewenste signaa1. Ook
wordt ervan uitgegaan dat het stoorsignaa1 bij de hoofdan
tenne. ondanks zijn richtwerking. met een grotere signaa1
sterkte ontvangen wordt dan het gewenste signaa1. Er ge1dt
dus:

a, » a'l

~'l » ~1 » 1

(4.33)

(4.34)

(4.35)

Invu11en van deze voorwaarden in formu1e (4.31) geeft:

p..
SNR .. - .. (4.36)

Dit wi1 zeggen dat, aan de uitgang van het systeem. de
signaa1/ruisverhouding van het gewenste signaa1 1n deze
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situatie de faktor (1 + a~) kleiner is dan in de onge
stoorde situatie. Aangezien de winst van de richtantenne
in de richting van het ongewenste signaal klein genoeg
gemaakt kan worden (al «1). verslechtert de SNR slechts
weinig t.o.v. de ongestoorde situatie.

(4.37)a~ 2(1 *!l
1 + a\ ~t

•
P~

INR • - •

Vullen we de voorwaarden (4.34) en (4.35) in formule
(4.32) in dan blijkt dat aan de uitgang van het systeem.
voor de signaal!ruisverhouding van het ongewenste signaal
geldt:

~1
INR • SNR * (4.38)

~~

Uit formule (4.38) blijkt dat aan de uitgang van het
systeem de signaal!ruisverhouding van het ongewenste sig
naal maximaal de faktor )"1 ! ~~ verschilt van het gewenste
signaal. Hieruit kan afgeleid worden dat de signaal!inter
ferentieverhouding die aan de uitgang van het systeem
maximaal bereikt kan worden de reciproke is van de sig
naal!interferentieverhouding die met de hulpantenne
gerealiseerd kan worden [19].

Vervolgens worden de formules (4.31) en (4.32) benaderd
voor het geval dat de signaal!ruisverhouding van het
gewenste en het ongewenste signaal ongeveer dezelfde waar
de aannemen:

(4.39)

Indien de voorwaarde (4.39) ingevuld wordt in formule
(4.31) geldt:

SNR • - .
( 2$1 + ~l. + 1)"- +

•
( ~h. + 1)1.

* 2r1 • ~1 (4.40)
~.f'

De signaal!ruisverhouding neemt aan de uitgang af ten
gevolge van het feit dat het ongewenste signaal erg zwak
is. Voor de signaal!ruisverhouding van het ongewenste
signaal geldt onder de aanname (4.39)

met nog steeds a,. « a",. a1 » 1
en b1 • b", • 1

Pt ~11 a1. ( ~1 + 1) - l.j"- I2
a1 t1 e

INR • - . (4.41)
PH (1 + ~1 + ~\.) + a~ ~~
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P,-
INR • - • ~1.

P.,
(4.41)

De signaal/ruisverhouding van het ongewenste signaal is
dus niet veranderd door het systeem, terwijl de winst van
de richtantenne in de richting van het gewenste signaal
niet heeft kunnen leiden tot verbetering van de
signaal/ruisverhouding van het gewenste signaal. Met
andere woorden, onder deze omstandigheden werkt het
systeem slecht.

Konklusie.

Indien het stoorsignaal met een veel groter signaalvermo
gen wordt ontvangen dan het gewenste signaal werkt het
systeem goed. Ret ongewenste signaal wordt tot beneden het
ruisnivo onderdrukt. De maximaal haalbare signaal/interfe
rentieverhouding is aan de uitgang van het systeem 't
omgekeerde van de signaal/interferentieverhouding die met
de hulpantenne gerealiseerd kan worden.

Neemt echter de sterkte van het ongewenste signaal tot het
nivo van het gewenste signaal af, dan geeft het systeem
geen verbetering meer ten opzichte van een richtingonge
voelige ontvangantenne. De hoofdantenne is echter
richtinggevoelig en heeft in de richting van het gewenste
signaal grote winst terwijl het ongewenste signaal zonder
of slechts met een hele kleine antennewinst ontvangen
wordt. Wordt de ontvanger bij gelijke sterkte van het
gewenste en het ongewenste signaal rechtstreeks op de
richtantenne aangesloten, dan is het antennediagram van de
richtantenne bepalend voor de realiseerbare signaal/inter
ferentieverhouding.

Er bestaat dus een waarde voor de relatieve sterkte van
het gewenste t.o.v. het ongewenste signaal waar beneden
het zinvol is de hulpantennetak af te schakelen en alleen
gebruik te maken van de richtwerking van de hoofdantenne.
In de te realiseren schakeling zal een mechanisme inge
bouwd dienen te worden dat deze afschakeling, indien
nodig, uitvoert. Is dit eenmaal gebeurd dan werkt de
adaptieve interferentie-onderdrukker ongeacht de relatieve
sterkte van het ongewenste t.o.v. het gewenste signaal.
E~n beperking blijft echter nog steeds aanwezig: het onge
wenste en het gewenste signaal mogen onder geen enkele
voorwaarde uit dezelfde richting ontvangen worden.
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HOOFDSTUK 5: HET ONTWERP.

5.1 Inleiding.

In de voorgaande hoofdstukken is onderzocht welke methode
van RF-interferentie-onderdrukking de beste resu1taten zou
opleveren bij toepassing op piratensigna1en in de FM
omroepband en is het best bruikbare principe vervo1gens
geana1iseerd. Dit door White et a1. gerea1iqeerde principe
b1eek bruikbaar zolang de storende piraat niet via de
hoofd1us van de richtantenne van de CAl ontvangen werd.

In dit hoofdstuk za1, op basis van het door White et a1.
gerea1iseerde principe , een onderdrukker ontworpen worden
die toepasbaar is binnen de eerder besproken CAl.

5.2 Ontwerpgegevens.

Het is de bedoe1ing dat de interferentie-onderdrukker
opgenomen kan worden in de ontvangketen van de CAl. Hier
bij is het wense1ijk dat er zo weinig moge1ijk wijzigingen
aangebracht worden in de bestaande ontvanginrichting. Wi1
men hieraan vo1doen, dan zu11en de in- en uitgangsspecifi
katies van de onderdrukker moeten aans1uiten op de bijbe
horende specifikaties in het ontvangsysteem. Ook zu11en
er, ten gevo1ge van de specifieke kenmerken van de
piratensigna1en, eisen geste1d worden aan het gedrag van
de onderdrukker.

Enke1e eisen zul1en hieronder puntsgewijs
worden.

behande1d

* Frequentiegebied waarin de onderdrukker werkzaam
moet kunnen zijn.

De onderdrukker moet in principe geschikt zijn om
een wi11ekeurig FM-kanaa1 binnen de FM-omroepband
te beschermen. Met andere woorden het
frequentiegebied loopt van 87.5 tot 108 MHz [12].
Binnen deze band moet ~~n onderdrukker minstens ~~n

piratensignaa1 kunnen onderdrukken dat de ontvangst
van een vooraf gekozen 1egaa1 omroepstation ver
stoort. Uit de CCIR richt1ijnen, die in figuur 3.3
grafisch zijn weergegeven, b1ijkt dat nabuursigna
len die 20dB sterker zijn dan het gewenste signaal
slechts dan een gewenst signaa1 kunnen verstoren
a1s het frequentieverschil tussen de twee signa1en
minder dan 400KHz bedraagt. De bandbreedte waarin
de onderdrukker werkzaam is za1 dan ook met behu1p
van bandfi1ters beperkt worden tot +500KHz. Hierop
za1 in de vo1gende paragraaf nader worden ingegaan.
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* Signaalnivo's van de piratensignalen.

De werking van de onderdrukker berust op het
principe dat in de hulpantennetak een in nivo
stabiel interferentiesignaal gerealiseerd wordt dat
met behulp van de vektormodulator het
interferentiesignaal in het hoofdantennesignaal kan
uitdoven.
lndien het mogelijk moet zijn piratensignalen te
onderdrukken, die tussen + 20 dB en - 20dB in
sterkte verschillen ten opzichte van het gewenste
signaal, dient in de hulpantennetak een AGC (Auto
matic Gain Control) opgenomen te worden die -min
stens een dynamisch bereik van 40dB heeft. In de
praktijk blijkt zelfs een groter bereik wenselijk.

* Plaats van de onderdrukker binnen de CAl.

De werking van de onderdrukker wordt, vanwege nog
nader te vernoemen redenen, beperkt tot een smalle
band rondom het gewenste signaal. Deze
selektiviteit komt tot stand met behulp van RF
ingangsfilters en smalbandige IF-banddoorlaatfil
terSe Om deze redenen wordt de onderdrukker in de
ontvangketen na de vermogensdelers en v66r de
selektieve kanaalversterkers opgenomen. (Zie figuur
3.1) Op dit punt is het ingangssignaal zo weinig
mogelijk aangetast terwijl toch al de keuze gemaakt
is voor een specifiek te ontvangen FM-station.

* Signaalnivo aan in- en uitgang van de onderdrukker.

De onderdrukker dient in de bestaande ontvangketen
van de CAl opgenomen te kunnen worden. Dit houdt
automatisch in dat de signaalnivo's aan in- en
uitgang van de onderdrukker ongeveer gelijk moeten
zijn. De signaalnivo's van de ontvangen buiten
landse stations vari~ren tussen de 54 en de 61dB~V,

met andere woorden dit is ook het aangeboden nivo
van het gewenste signaal aan de hoofdantenne-ingang
van de onderdrukker. Toch moet er rekening gehouden
worden met het feit dat piratensignalen tot 20dB
sterker kunnen zijn dan dit nivo; van deze signalen
mag de onderdrukker niet overstuurd raken.

Los van de eisen die aan de onderdrukker gesteld
volgen hier nog enige aandachtpunten die voor het
van de onderdrukker van belang zijn.

worden
gedrag

* De signalen die met hoofd- en hulpantenne ontvangen
worden mogen niet meer dan 180 graden in fase
verschillen als ze bij de corresponderende ingangen
van de onderdrukker aankomen. Dit is Dodig aange
zien de vektormodulator slechts binnen 360 graden
de fase bij kan regelen.
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* De winst van de antennegroepen in de richtingen
Langenberg, Schoten en Lille zijn resp. 16, 15 en
13dB (ten opzichte van een halve golflengte
dipool). Buiten de hoofdlus van de antennegroep
bedraagt de winst van deze antennes, afgezien van
een paar nabije zijlussen, minder dan -15dB (ten
opzichte van de hierboven genoemde referent ie
dipool). Zie figuur 5.1

04111

Fig.5.1: Vereenvoudigd richtdiagram van de antenne
groepen.

* De hulpantenne kan bestaan uit twee gekruiste
dipolen. Ret signaal afkomstig van deze antenne
wordt met een ruisarme breedbandige antenneverster
ker versterkt en via een coaxkabel toegevoerd aan
de hulpantenne-ingang van de onderdrukker.

5.3 Opbouw !..!.!!. de "piratenonderdrukker".

Aan de hand van het blokschema dat in figuur 5.2 is
weergegeven zal de opbouw van de schakeling uitgelegd
worden die de door de piraten uitgezonden signalen d.m.v
RF-onderdrukking onderdrukt.
De aanpak is in principe gelijk aan die welke bij de
interferentie-onderdrukkende schakeling van White et ale
gevolgd is (zie figuur 4.3), echter zijn aanpassingen
nodig die het mogelijk maken dat de schake ling werkt voor
het, in frequentie en sterkte, wisselende aanbod van sig
nalen afkomstig van FM-piratenzenders.
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Fig.5.2: Blokschema van de "piratenonderdrukker".

5.3.1 De vektormodulator.

Het hart van de schakeling bestaat uit een complexe
fasormodulator (CPM). Dit is een in 1983 uitgebrachte
elektronische komponent die, afhankelijk van de spanningen
van twee DC-stuursignalen. een RF-ingangssignaal in
amplitude en fase kan regelen. De applikatiegegevens van
deze fasormodulator zijn in Appendix C opgenomen.

In figuur 5.3 is het principe van de fasormodulator
weergegeven. Met behulp van een quadratuurhybrid wordt het
RF-ingangssignaal, ter grootte VZVo , opgesplitst in een
infase en een quadratuurfase deelsignaal.
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Fig.5.3: Principeschema van de fasor modulator.

De amplitude van de beide deelsignalen zijn onafhankelijk
van elkaar regelbaar met behulp van lineaire verzwakkers.
Deze verzwakkers zijn gekompenseerd voor fasedraaiingen.
Dit wil zeggen dat de fasedraaiing tussen ingang en
uitgang van deze verzwakkers, ongeacht de ingestelde
verzwakking, nul graden is. De verzwakkers worden
ingesteld met twee bipolaire stuursignalen VI en V~. Voor
het begrip is het het eenvoudigst om de twee stuursignalen
in polaire vorm uit te drukken:

VI .. Vc * cose (5.1)

Vq. .. Vc * sin9 (5.2)

Vc .. VV~ + vf (5.3)

e .. arc tan ( V.. I VI ) (5.4)

De verzwakkingen Tt resp.
quadratuurfase verzwakker,
den stuurspanningen.

T~ van resp. de infase en de
zijn evenredig met de aangebo-

en T" .. K * V" (5.5)

De RF-ingangssignalen voor de infase en de quadratuurfase
verzwakker zijn resp. Vo en jVo • Voor de uitgangssignalen
van de infase en quadratuurfase verzwakkers geldt dus:

VI> * Vc * K * cos e

VB" j * Vo * T" .. j * Vo * VCo * K * sine

(5.6)

(5.7)

Voor het uitgangssignaal,VS' van de fasormodulator geldt
na vektori~le optelling van de uitgangen van de infase en
de quadratuurfase verzwakker:
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Vs • K * Ve/2 * Vo * (eos8 - jsin8)

• K * Ve/2 * Vo * e~e (5.8)

Uit bovenstaande formules valt op te merken dat de rela
tieve fase tussen uitgang en ingang van de fasormodulator
gelijk is aan de aretangens van de verhouding van quadra
tuur en infase stuursignaal. terwijl de amplitude van het
uitgangssignaal evenredig is met de amplitude van de in
fase en de quadratuurfase stuurspanningen.

Oe besehreven fasormodulator wordt gebruikt om het
referentiestoorsignaal. dat met de hulpantenne ontvangen
wordt. in tegenfase en in amplitude gelijk te maken aan
het interferentiesignaal dat met de hoofdantenne ontvangen
wordt. Telt men de beide signalen met de infase sommator
OPt dan is de uitdoving een feit.

5.3.2 Afleiding van de stuursignalen.

Met behulp van synehrone detektoren is het mogelijk de
korrelatie te bepalen tussen het referentiestoorsignaal
uit de hulpantenne en het ongewenste signaal uit de
hoofdantenne. Ret uitgangsnivo van deze synehrone
detektoren is een maat voor de sterkte van het ongewenste
signaal in de hoofdantennetak.

Met behulp van twee synehrone detektoren en een
quadratuurhybrid is het mogelijk zowel de infase- als ook
de quadratuurfasekorrelatie te bepalen. Oit gaat als
voIgt. Ret referentiestoorsignaal wordt. met behulp van
een quadratuurhybrid. opgesplitst in een infase en een
quadratuurfase signaalkomponent. Deze signalen worden
ieder afzonderlijk met behulp van synehrone detektoren
(SO) gekorreleerd met het signaal uit de hoofdantenne. Zie
figuur 5.4.
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Fig.5.4: Circuit ter bepaling van infase en quadratuur
fase stuursignalen.

De uitgangsnivo's van deze detektoren zijn slechts dan
rechtstreeks een maat voor de infase en quadratuurfase
korrelatie, indien er gezorgd wordt dat de elektrische
fasedraaiing tussen de powersplitter in de hulpantennetak
en de infasekorrelator gelijk is aan de elektrische fase
draaiing tussen de sommator in de hoofdantennetak en de
infasekorrelator. Zo ook moet ervoor gezorgd worden dat de
fasedraaiing tussen de powersplitter en de quadratuurfase
korrelator exact 90 graden verschilt met de fasedraaiing
tussen de sommator en de quadratuurfasekorrelator. Door in
de hulpantennetak v66r de korrelatoren een quadratuurhyb
rid op te nemen die het hulpantenne signaal opsplit.t in
twee 90 graden ten opzichte van elkaar verschoven, even
sterke deelsignalen wordt aan bovenstaande eisen voldaan.

Opgemerkt moet worden dat de uitgangssignalen van de kor
relatoren kwadratisch veranderen ten opzichte van de
variabele, door piraten uitgezonden signalen. Vanwege dit
feit worden er zeer hoge eisen gesteld aan het dynamisch
bereik van de gebruikte detektoren. Ret is dan ook gunstig
een AGC op te nemen in de hulpantennetak. Rierdoor is het
mogelijk te volstaan met synchrone detektoren met een veel
kleiner dynamisch bereik.

De infase en quadratuurfase stuursignalen die met behulp
van de detektoren worden afgeleid kunnen niet rechtstreeks
gebruikt worden om de fasormodulator te sturen. Stel
bijvoorbeeld dat de fasormodulator in een statische
situatie al optimaal ingesteld staat, met andere woorden
zodanig dat de interferentie zoveel mogelijk onderdrukt is
in het uitgangssignaal. De door de detektoren afgeleide
stuursignalen zijn dan "nul" terwijl toch de stuurspannin
gen voor de fasormodulator gehandhaafd moeten blijven. Met
twee integratoren is het mogelijk dit probleem op te
lossen. De integratoren worden na de detektoren opgenomen.
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Zolang de stuurspanningen voor de fasormodulator goed zijn
ingesteld blijven de uitgangsspanningen van de integra
toren konstant. Slechts indien de storing niet volledig
uitgedoofd is geven de detektoren kleine "foutspanningen"
af. Deze signalen worden door de integratoren ge!ntegreerd
en zorgen ervoor dat de stuurspanningen voor de fasormodu
lator opnieuw ingesteld worden en weI zodanig dat het
ongewenste signaal weer zoveel mogelijk uitgedoofd wordt.

5.3.3 De Automatic Gain Control.

De AGC moet ervoor zorgdragen dat het referentiestoorsig
naal, bij toevoering aan de synchrone detektoren, een kon
stant nivo heeft. Hiervoor is een dynamisch bereik van de
AGC vereist van tenminste 40dB. Bij het vaststellen van
deze eis is er uitgegaan van het feit dat piraten niet op
exact dezelfde frequentie uitzenden als het gewenste sig
naal, doch met minimaal 50KHz frequentieverschil. De pira
ten zenden niet op de frequentie van het gewenste signaal
uit aangezien zij dan met veel te grote vermogens moeten
uitzenden om het omroepsignaal weg te drukken.
Verder is er uitgegaan van de gegevens van de CAl, name
lijk dat piratensignalen tot 20dB sterker kunnen zijn dan
het gewenste signaal. Kombinatie van deze twee gegevens
met figuur 3.3 laat zien dat piraten, onafhankelijk van
het frequentieverschil (mits groter dan 50kHz) tussen hun
signaal en het gewenste signaal, de kwaliteit van het
ontvangen gewenste signaal nadelig kunnen befinvloeden
indien hun signalen vari~ren tussen +20dB en -20dB ten
opzichte van het gewenste signaal.

5.3.4 Lokale oscillator en de middenfrequent bandfilters.

E~n onderdrukkingssysteem kan slechts ~~n piratensignaal
onderdrukken. Dit houdt dus in dat de AGC in de onderdruk
ker moet reageren op het signaal van de storende piraat
dat onderdrukt moet worden en niet op piraten die
bijvoorbeeld op een frequentie uitzenden die 2MHz afwijkt
van het te beschermen signaal. Zoals in de paragraaf 5.2
is aangegeven zal de onderdrukker daarom moeten reageren
op stoorsignalen die in een band van ongeveer 1 MHz rondom
de frequentie van het gewenste signaal uitzenden.
Stel dat twee piraten ~~n gewenst signaal verstoren en dat
er een op de frequentie f( + 4f en een op de frequentie
fc - 4£ uitzendt. Hierbij is f, de draaggolffrequentie
van het gewenste signaal en zal 6f vari~ren tussen 50kHz
en 400kHz. De AGC moet dus reageren op hetzij de piraat
met draaggolffrequentie fc + 4f hetzij op de piraat met
draaggolffrequentie f c - 4f. Een van de twee signalen moet
dus weggefilterd zijn voordat het hulpantennesignaal de
detek-tor van de AGC bereikt. Wordt dit niet gedaan dan is
het denkbaar dat de AGC reageert op een signaal dat buiten
de band valt waarvoor de onderdrukker werkzaam moet zijn.
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De doorlaatband van deze filters moet ongeveer 500KHz
bedragen terwijl de afval buiten deze band zo groot
mogelijk moet zijn. Aangezien het eenvoudiger is deze
filters voor lage frequenties te realiseren worden de
signalen uit hoofd- en hulpantennetak eerst, met behulp
van een lokale oscillator en twee mixers, in frequentie
naar beneden verschoven.
Een bijkomend voordeel is nu dat de onderdrukker, door
wijziging van de oscillatorfrequentie, steeds opnieuw
eenvoudig af te stemmen is op een willekeurig te bescher
men kanaal. De oscillator moet zo ingesteld worden dat het
gewenste signaal n~g net binnen de doorlaatband van de
bandfilters valt. Zie figuur 5.5.

X(f)

-500KHz _

..
IF

,.
RF

----......~t

Fig.5.5: De afregeling van de lokale oscillator.

De synchrone detektoren en de AGC reageren nu aIleen op
signalen die in de doorlaatband van de filters vallen. Dit
zijn aIleen de piraten die binnen de frequentieband f c -Af
uitzenden.

5.3.5 De ingangsfilters (BPF-l en BPF-2).

Aan de ingangen van zowel de hoofd- als ook de hulpanten
netak dienen ingangsfilters opgenomen te worden. Deze
filters moeten aIle signalen onderdrukken die buiten de
band vallen waarvoor de interferentieonderdrukker werkzaam
is. Worden deze filters achterwege gelaten, dan is het
mogelijk dat de in hoofd- en hulpantennetak opgenomen
breedbandversterkers overstuurd raken. Vooral in de hulp
antennetak is dit gevaar groot aangezien de detector van
de AGC slechts reageert op signalen die door bandfilter 3
(BPF-3; zie figuur 5.2) doorgelaten worden. Zijn binnen de
doorlaatband geen piratensignalen aanwezig dan is de
versterking van de AGC maximaal en is het dus denkbaar dat
sterke signalen buiten de doorlaatband van bandfilter 3 de
versterkers oversturen. Een geschikte keuze voor de
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bandbreedte van de ingangsfilters is die welke overeenkomt
met de bandbreedte van de middenfrequent bandfilters t met
andere woorden 500KHz. Bij wijziging van de lokale oscil
lator moeten ook de ingangsfilters veranderd worden. Aan
gezien er geen hoge eisen aan deze filters gesteld worden
is deze verandering eenvoudig uitvoerbaar.

5.3.6 Het afschakelmechanisme.

Uit de analyse in hoofdstuk 4 blijkt dat het zinvol is de
hulpantennetak af te schakele~ indien de relatieve sterkte
van het ongewenste ten opzichte van het gewenste signaal
te klein wordt. In dat geval degradeert namelijk de
signaal/ruisverhouding van het gewenste signaal ten
gevolge van het via de CPM toegevoerde signaal uit de
hulpantenne.

Dit afschakelmechanisme zal worden gestuurd vanuit de
detektordiode. Neemt de spanning die de detektor afgeeft
af tot beneden een vrij in te stellen waarde t dan worden
de uitgangen van de integratoren kortgesloten zodat de
fasormodulator het signaal uit de hulpantennetak maximaal
verzwakt.
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HOOFDSTUK 6: REALISATIE.

~ Inleiding.

In hoofdstuk 5 is het ontwerp van de komplete onderdrukker
weergegeven. Echter was het binnen ~~n afstudeerperiode
niet mogelijk deze schakeling geheel te realiseren. Er is
daarom gekozen voor een eenvoudiger ontwerp. In die opzet
worden de stuursignalen voor de fasormodulator recht
streeks uit de RF-signalen afgeleid. Hierdoor kunnen in de
vereenvoudigde versie de lokale oscillator. de mixers.de
ingangsfilters en de middenfrequent filters vervallen. Bet
schema van deze vereenvoudigde onderdrukkerschakeling is
weergegeven in figuur 6.1.

Met behulp van dit ontwerp is het toch mogelijk represen
tatieve metingen te verrichten aan het gedrag van de
onderdrukker. De enige beperking die wordt opgelegd is dat
het een ideaal hulpantennesignaal gegenereerd zal moe ten
worden met een FM-modulator. De schakeling is in deze vorm
namelijk niet selektief ten opzichte van signalen die met
de hulpantenne ontvangen worden.

In dit hoofdstuk wordt het gerealiseerde ontwerp
besproken. Hiertoe worden de signaalwegen van ingang naar
uitgang bewandeld en wordt bij de komponenten aangegeven
waarom ze in de schakeling zijn opgenomen en hoe ze
funktioneren. Achtereenvolgens zullen worden behandeld:

*

*

*

*

*

*

signaalweg van de hoofdantenne-ingang naar de
uitgang en naar de synchrone mixers (hoofdantenne
tak);

signaalweg van de hulpantenne-ingang naar de
uitgang en naar de synchrone mixers (hulpantenne
tak);

AGC-unit;

signaalweg van de mixers naar de stuuringangen van
de CPM;

het afschakelmechanisme;

de voeding.

Alvorens het signaal op zijn weg vervolgd zal worden
volgen eerst enige signaalnivo's. aan ingang en in de
schakeling. waarmee ten allen tijde rekening gehouden
dient te worden.
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Fig.6.1: Blokschema van de gerealiseerde vereen
voudigde "piratenonderdrukker".

6.2 De signaalnivo's.

Bij de realisatie van de interferentie-onderdrukker dient
rekening gehouden te worden met de aanwezige signaalnivo's
aan de beide ingangen van de onderdrukker, als ook met de
vereiste signaalnivo's bij de verschillende komponenten.
De belangrijkste nivo's zijn:

* Het signaalnivo van het gewenste signaal aan de
ingang van de hoofdantennetak is zoals eerder is
vermeld in de ordegrootte van -46 dBm. Signalen
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van de piraten zijn tot 20 dB sterker dan de
gewenste signalen. Het is de bedoeling dat de
onderdrukker in de ontvangketen van de CAl opgeno
men wordt, met andere woorden de sterkte van het
gewenste signaal moet aan de uitgang van het sys
teem ongeveer geIijk zijn aan de signaaisterkte
van het ingangssignaal.

* Bij de afieiding van de stuursignalen wordt
gebruik gemaakt van twee 5BL-1-mixers. Deze mixers
vertonen een minimaal konversieverlies, te weten
6 dB indien het lokale-oscillatorsignaal tenminste
+4 dBm bedraagt. De AGC moet dan ook zo afgeregeid
worden dat de signaaisterkte van het signaal uit
de huipantennetak bij de mixers + 4dBm bedraagt.

* Het ingangssignaal voor de complexe fasormodulator
mag een waarde aannemen tot maximaal 0 dBm.

* De stuursignalen voor de complexe fasormodulator
mogen maximaal + 10 V en - 10 V bedragen.

6.3 De hoofdantennetak.

In deze paragraaf zal de signaalweg bekeken worden van het
signaal dat via de hoofdantenne ontvangen wordt. De
hoofdantennetak is schematisch weergegeven in figuur 6.2.

Dit ontvangen signaal wordt eerst toegevoerd aan een ver
tragingsIijn. Deze is in de hoofdtak opgenomen om ervoor
te zorgen dat het frequentie-afhankeIijk fasegedrag van de
signalen die via hoofd- en huipantennetak naar de uitgang
gevoerd worden identiek is. Wordt deze vertragingsIijn
niet opgenomen in het systeem dan is het theoretisch
onmogelijk breedbandige signalen volledig te onderdrukken.
lndien de frequentie-afhankeIijke fasedraaiing in beide
takken verschiIt, is het met de CPM nameIijk onmogelijk
binnen het gehele spektrum van het te onderdrukken signaal
te zorgen voor exact 180 graden faseverschil bij de infase
sommator (D5-109).

Na de vertragingsIijn voIgt de breedbandige versterkermo
dule GPD-401. Deze is nodig ter kompensatie van de
verliezen in de infase sommator en de uit metaaIfiIm
weerstanden opgebouwde powersplitter 2.
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Fig.6.2: De hoofdantennetak.

In de powersommator DS-I09 worden het signaal uit de
fasormodulator en het signaal uit de hoofdantenne in fase
opgeteld.

Ret signaal uit de sommator wordt met de eerder genoemde
powersplitter opgedeeld in twee deelsignalen; een van deze
twee is het uitgangssignaal van de onderdrukker. terwijl
het andere signaal gebruikt wordt voor het genereren van
de stuursignalen. Riertoe wordt het signaal met de breed
bandige versterkermodule. GPD-201. 35 dB versterkt. hierna
toegevoerd aan de quadratuurhybrid JR-119 en vervolgens
met behulp van de, uit metaalfilmweerstanden opgebouwde,
powersplitter 4 gesplitst in twee deelsignalen die ieder
als ingangssignaal op de RF-ingangen van de SBL-l mixers
aangesloten zijn.
De versterkermodule GPD-201 is in de signaalweg opgenomen
om ervoor te zorgen dat het dynamisch bereik van de mixers
maximaal benut wordt.

De quadratuurhybrid JH-119 is uit symmetrie-overwegingen
in deze tak opgenomen. In theorie splitsen quadratuurhy
brids een signaal op in twee deelsignalen van gelijke
sterkte waarvan er ~~n "infase" is met het ingangssignaal
en ~~n 90 graden uit fase is met het ingangssignaal. In de
praktijk is het gedrag van de JH-119 echter iets anders.
De uitgangssignalen van deze hybrid hebben een vrijwel
frequentie-onafhankelijk faseverschil van 90 graden.
echter blijkt dat het faseverschil tussen ingang en
"infase uitgang" een frequentieafhankelijk fasegedrag
vertoont. In figuur 6.3 is dit gedrag grafisch weergegeven.
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Fig.6.3: Gedrag van de quadratuurhybrid als funktie van
de frequentie.

liit de figuur blijkt dat de zogenaamde "infase uitgang"
oftewel de 0 graden uitgang niet voor aIle frequenties
echt infase is met de ingang. Ter kompensatie van dit
frequentie-afhankelijk fasegedrag is in de hoofdantennetak
dus ook een quadratuurhybrid opgenomen. Van deze komponent
wordt echter aIleen de zogenaamde 0 graden uitgang
gebruikt. De andere uitgang is met zijn karakteristieke
impedantie afgesloten.

6.4 De hulpantennetak.

Het hulpantennesignaal wordt met de elektronika die in de
hulpantennetak is opgenomen, op een konstant nivo ge
bracht. In hoofdstuk 5 is aangegeven dat de storende
piraten in vermogen 40 dB kunnen vari@ren. De gereali
seerde schake ling heeft een dynamisch bereik van meer dan
45dB.

De hulpantennetak is in figuur 6.4 schematisch weerge
geven.
Bij de bepaling van de versterkingsfaktoren van de in deze
tak toegepaste versterkers is rekening gehouden met twee
eisen die door de eigenschappen van de CPM en de mixers
opgelegd worden.
Aan de lokale-oscillator ingang van de mixers moet het
signaal + 4 dBm sterk zijn. Een tweede eis die opgelegd
wordt is dat het signaal aan de CPM ingang zo groot moge
lijk moet zijn zodat zelfs piratensignalen die in de
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hoofdantenne 20 dB sterker zijn dan het gewenste signaal
toch onderdrukt kunnen worden. Stel dat het vermogen van
het piratensignaal in de powersommator (DS-I09) -20 dBm
bedraagt. Ret signaal dat uit de CPM toegevoerd wordt moet
dan ook -20 dBm sterk zijn, anders is het onmogelijk dat
volledige uitdoving op kan treden.
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Fig.6.4: De hulpantennetak.

Ret doorlaatverlies van de CPM bedraagt ongeveer 10 dB,
met andere woorden het signaalnivo aan de ingang van de
CPM moet tenminste -10 dBm bedragen. Er is gekozen voor
overkapaciteit aan de ingang van de CPM zodat voor het
ingangssignaal van de CPM een signaalsterkte genomen is
die ongeveer 0 dBm bedraagt. Dit is ook het maximaal
toegestane signaalnivo.

Met behulp van een automatisch geregelde versterker moet
ervoor gezorgd worden dat binnen een dynamisch bereik van
40 dB aan de ingang van de hulpantennetak de signaalnivo's
aan de ingang van de CPM en de beide LO-ingangen van de
SBL-l mixers resp. 0 dBm en +4 dBm bedragen. Dit is als
voIgt gerealiseerd. Aan de ingang van de hulpantennetak
zijn twee RP-33102A pindiode-verzwakkers opgenomen. Ret
ingangssignaal in de hulpantennetak wordt via deze
verzwakkers toegevoerd aan twee breedbandversterkers, te
weten de GPD-201 en de A7 met resp. een winst van 35 en
14 dB. Met behulp van een uit metaalfilmweerstanden opge
bouwde powersplitter (PS-l) wordt dit signaal opgesplitst
in twee deelsignalen. Riervan wordt er ~~n toegevoerd aan
de ingang van de CPM en het tweede wordt gebruikt voor de
afleiding van de stuursignalen. Riertoe wordt het signaal
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wederom met een A7 breedbandversterker 14 dB versterkt en
hie rna opgesplitst in twee deelsignalen. E'n van deze twee
signalen wordt toegevoerd aan de quadratuurhybrid en het
ander aan de RP-423A detektordiode.

Ret DC-uitgangssignaal van de detektor wordt gebruikt om
de reg2lsignalen ~f te leiden voor de sturing van de
pindiodes. Sterke ingangssignalen worden met de pindiodes
eerst verzwakt en vervolgens met de versterkerketen weer
op gewenst nivo gebracht, terwijl zwakke signalen
rechtstreeks doorgelaten worden. Er is gekozen voor een
opzet met vaste versterkers en een uit pindiodes opgebouw
de regelbare verzwakker aangezien de fasedraaiing van het
ingangssignaal vrijwel onafhankelijk is van de instelling
van de verzwakkers (Voor een uitvoerige beschrijving van
de pindiode verzwakkers zie Appendix D). Twee RP-33102A
verzwakkers in serie geven bij een totale verzwakking van
60 dB slechts een fasedraaiing van 12 graden. Deze fase
draaiing is binnen de FM-band vrijwel onafhankelijk van de
frequentie. Een automatisch geregelde versterker bestaande
uit vaste versterkerelementen gekombineerd met pindiode
verzwakkers is dus uitermate geschikt voor toepassing in
de, voor fasedraaiing zo gevoelige, interferentieonder
drukker.

6.5 De AGC-unit.

Met behulp van een detektordiode wordt een DC-spanning
afgeleid van het versterkte RF-ingangssignaal. Deze DC
spanning wordt vergeleken met een referentiespanning. Ret
verschilsignaal wordt met behulp van de opamps, A1 en At,
ongeveer 3000 maal versterkt en vervolgens aan een laag
doorlaatfilter toegevoerd. Ret uitgangssignaal van dit
filter wordt met behulp van twee spannings/stroom-omzet
ters omgezet in de stuurstromen voor de pindiodes.

De pindiodes worden zodanig ingesteld dat de door de
detektor afgegeven gelijkspanning overeenkomt met de met
potentiometer 2 ingestelde referentiespanning. Met deze
potentiometer is het mogelijk de AGC zo af te regelen dat
het signaalnivo aan de ingangen van infase en quadratuur
fase mixer 4 dBm bedraagt. Ret ingangssignaal voor de CPM
bedraagt dan ongeveer 0 dBm.
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6.6 De stuursignalen~ de CPM.
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Met behulp van twee mixers worden de infase- en de quadra
tuurfase-korrelatie tussen het referentiestoorsignaal uit
de hulpantenne en het residu van het stoorsignaal in het
uitgangssignaal bepaald. Hiertoe worden de IF-uitgangen
van de mixers aangesloten op laagdoorlaat filters. De
uitgangssignalen uit deze filters worden gebruikt als
foutsignalen voor twee integratoren. Zolang een residu
stoorsignaal aanwezig is in het uitgangssignaal dat sterk
genoeg is om binnen het dynamisch bereik van de mixers te
vallen zullen deze mixers foutsignalen afleiden die tot
verbetering van de ins telling van de stuurspanningen van
de CPM leiden.
Het schema van het stuurcircuit is weergegeven in figuur
6.6.
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Fig.6.6: Ret stuurcircuit.

De gebruikte voedingsspanningen voor de integratoren zijn
met zenerdiodes begrensd tot + 9.2 V en - 9.2 V. Dit is
gedaan om de CPM te beschermen. Uit de applikatiegegevens
in Appendix C blijkt namelijk dat de infase en quadratuur
fase stuursignalen slechts tussen + 10 V en - 10 V mogen
vari~ren. Door nu de voedingsspanningen voor de integra to
ren te begrenzen op waarden kleiner dan 10 V is het onmo
gelijk de CPM stuuringangen te oversturen. Zelfs indien de
uitgang van opamp. A~ door een of ander defect tegen de
positieve of de negatieve voedingsspanning vastloopt, is
het onmogelijk de CPM te oversturen. Deze bescherming is
aangebracht aangezien de prijs van de CPM hoog is
(2: Fl 1500.-).

6.7 Ret afschakelmechanisme.

In hoofdstuk 4 is reeds gemotiveerd dat het nodig is de
hulpantennetak af te schake len zodra het signaalnivo van
het referentiestoorsignaal in de hulpantenne te klein
wordt, omdat deze tweede tak anders een nadelige invloed
heeft op de selektieve werking van de hoofdantenne. Bet
hiervoor gebruikte afschakelmechanisme is weergegeven in
figuur 6.7.
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Fig.6.7: Het afschakelmechanisme.

De werking van dit mechanisme is als voIgt. Neemt de
door de RF-detektor gedetekteerde spanning af tot beneden
de laagste van de met potentiometer Pi en P~ ingestelde
referentiespanningen dan worden de transistoren Ti en Tt
opengestuurd en worden de kondensatoren in de twee inte
gratoren kortgesloten. De uitgangsspanningen van de twee
integratoren komen hierdoor aan aardnivo te liggen. Het
uit de hulpantennetak aan de CPM toegevoerde RF-signaal
wordt nu meer dan SO dB verzwakt voordat het aan de power
sommator wordt aangeboden. Met andere woorden het hulpan
tennesignaal is als het ware afgeschakeld.

Neemt de door de RF-detektor gedetekteerde spanning weer
toe tot boven de hoogste van de met P1 en P~ ingestelde
referentiespanningen dan wordt de CPK weer ingeschakeld.

De waarden van de referentiespanningen. die met de poten
tiometers ingesteld moe ten worden. kunnen met behulp van
een spektrum-analysator experimenteel bepaald worden.

6.8 De voeding.

Ter kompletering van het systeem is in een blokschema
aangegeven welke voedingsspanningen er nodig zijn om de
schakeling te laten werken. Zie figuur 6.8.
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De voedingsspanning voor de breedbandversterkers A1 be
draagt +24 V. De voedingsspanningen voor het AGe circuit
bedragen.. evenals voor het afschakelcircuit. + en -15 V.
terwijl de voedingsspanningen voor de stuurcircuits afge
leid worden van de + en - 15 V. Met behulp van zenerdiodes
worden de voedingsspanningen voor de stuurcircuits beperkt
tot + en - 9.2 V.

6.9 De komplete schakeling.

In figuur 6.9 is het schema van de komplete schakeling
weergegeven.
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HOOFDSTUK 7. METINGEN EN RESULTATEN.

7.1 Inleiding.

Aan de gerealiseerde RF-interferentie-onderdrukker zijn
enige metingen verricht om het gedrag te kunnen karakteri
sereno Deze metingen zijn onder te verdelen in twee klas
sen.
Onder de eerste klasse worden die metingen verstaan die
uitgevoerd zijn aan afzonderlijke gedeelten van de schake
ling, terwijl voor de tweede klasse van metingen gekeken
wordt naar het systeemgedrag van de gehele schakeling.

7.2 Metingen verricht ~ gedeelten ~ de onderdrukker.

Bij deze metingen wordt gekeken naar het gedrag
komponenten in de hoofd- en hulpantennetak. Voor
takken is het namelijk van be lang te weten tussen
grenzen de aangeboden signalen mogen vari~ren.

van de
beide
welke

Bij de hoofdantenne ingang wordt voor de signaalsterkte
van het gewenste signaal een nivo van -46dBm verwacht. De
ongewenste signalen kunnen tot 20dB sterker zijn dan dit
nivo. Toch mogen de komponenten in de hoofdantennetak
zelfs voor de sterkste signalen niet overstuurd raken. Een
tweede eis die aan de komponenten gesteld wordt houdt in
dat het gewenste signaal aan de uitgang van het systeem
niet vervormd mag zijn. Door middel van metingen wordt
onderzocht of aan de beide eisen voldaan wordt.

In hoofdstuk 5 is gesteld dat de stoorsignalen die de
kwaliteit van het gewenste signaal nadelig kunnen
beinvloeden tussen + en - 20dB in sterkte vari~ren ten
opzichte van het gewenste signaal. Dit hield in dat het
bereik van de AGC tenminste 40 dB moest bedragen. Binnen
dit dynamisch bereik diende het aan de CPM aangeboden
signaal konstant te zijn. Het met de ontwikkelde schake
ling gerealiseerde dynamische bereik is door middel van
meting vastgesteld.

7.2.1 Uitgevoerde metingen aan de hoofdantennetak.

Bij de eerste meting is voor RF-signalen de vermogens
overdrachtskarakteristiek van de hoofdantenne-ingang naar
de uitgang bepaald. Tevens is bij deze meting vastgesteld
hoe groot het signaalvermogen is dat aan de in de hoof dan
tennetak opgenomen hybrid wordt toegevoerd. Bij deze
meting is het ingangsvermogen gevari~erd en zijn de bijbe
horende vermogens op de punten a en b in de hoofdantenne
tak gemeten. In figuur 7.1b zijn de resultaten van deze
meting grafisch weergegeven.
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Fig.7.l: Vermogensoverdracht in de hoofdantennetak.

Uit deze meting blijkt dat in de tweede breedbandver
sterker 1 dB signaalcompressie optreedt b1j een ingangs
signaal van - 28 dBm. De eerste breedbandversterker blijkt
nog signalen ter grootte - 20 dBm aan te kunnen.
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De tweede aan de hoofdantennetak uitgevoerde meting moet
uitwijzen in hoeverre een aangeboden FM-gemoduleerd
signaal vervormd wordt door de onderdrukker.
Hiertoe wordt een FM-gemoduleerd signaal zowel
rechtstreeks als via de interferentie-onderdrukker toege
voerd aan een ontvanger. In deze ontvanger wordt voor
be ide situaties het signaal gedemoduleerd. De beide basis
bandspektra worden met behulp van de HP-8566A spektrum
analysator van elkaar afgetrokken. In fi~uur 7.2 blijkt
dat er geen verschil bestaat tussen de beide signalen. Dit
houdt in dat het signaal door de onderdrukker niet extra
vervormd wordt.

Fig.7.2: Gemeten vervorming van het RF-signaal.

7.2.2 Uitgevoerde metingen aan de hulpantennetak.

Er is bij de meting aan de hulpantennetak gekeken naar het
gerealiseerde dynamisch bereik van de AGC. Dit bereik
dient tenminste 40 dB te bedragen. Binnen het regelbereik
van de AGC moet het aan de CPM aangeboden signaal in
amplitude konstant zijn. Bij de meting is het signaal aan
de hulpantenne-ingang in stappen van 1 dB vergroot en is
het aan de CPM aangeboden signaal gemeten.

Terwijl het aan de ingang aangeboden signaal gevarieerd
werd tussen - 41 en + 7 dBm varieerde het ingangssignaal
voor de CPM slechts + 0.15 dB ten opzichte van 0.6 dBm.
Met andere woorden het dynamisch bereik van de AGC is 48
dB en voldoet dus ruimschoots aan de gestelde eis van 40
dB. Binnen het bereik van de AGC veranderde de fase van
het aan de CPM aangeboden signaal minder dan 30 graden.
Uit de metingen is gebleken dat de AGC niet optimaal
funktioneert indien het aangeboden FM-gemoduleerde signaal

74



ook amplitude modulatie vertoont. Dit is te wijten aan de
tijdconstante van de AGC. De AGC voIgt slechts die
signalen die in amplitude met een frequentie lager dan 30
Hz gemoduleerd zijn.

7.3 Metingen verricht ~ de gerealiseerde RF-inter
ferentie-onderdrukker.

Bij de metingen is het gedrag van de interferentie
onderdrukker onderzocht als funktie van de sterkte en de
frequentie van het interfererende signaal ten opzichte van
het gewenste signaal. De sterkte van het gewenste signaal
is bij de metingen niet gevarieerd.

De metingen zijn uitgevoerd zowel met twee FM-gemoduleerde
generatoren als ook met een generator en een regulier
omroepsignaal. Dit signaal werd via een sprietantenne en
een HP-461A breedband versterker op het gewenste nivo van
-46 dBm gebracht. Bij de gedane metingen is uitgegaan van
~~n meetschema. Dit schema is gegeven in figuur 7.3.

( DBERATOR)

hulp CllDERDRUJOSER
antel¥W-
l'Wal"ll

hOotd
antel¥W
~.IW u.ltS&1"lI

aPlKTftLlM

Uj,aBATOR

(GENERATOR)

pwrwt

·lInUl

w I'"' V.r1abe~ "J'S_kDr

CUI I'"' Qu&4"tUUI" HJbr1d
P5 ._ pc-.r 8pl1tter

,.a.b_. 'C*fta
1------1 ow. b_. lOO1d1&

...p 20-.

Fig.7.3: Meetschema ter bepaling van het gedrag van de
onderdrukker.

Aan de hoofdantenne-ingang wordt het gewenste signaal
tesamen met het ongewenste signaal aangeboden. Het
ongewenste signaal is met behulp van een RF-generator
gegenereerd en vervolgens opgesplitst in twee deelsigna
len. De in het meetschema opgenomen verzwakkers hebben tot
doel, rekening houdend met de te verwachten antennedia
grammen van hoofd- en hulpantenne, de signaalverhoudingen
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aan de beide ingangen van de onderdrukker te 1aten over
eenstemmen met rea1istische situaties.

Voordat het gedrag van de onderdrukker voor een aanta1
verschi11ende situaties nader beschreven wordt vo1gen
enige RF-spektra die met behu1p van de spektrum ana1ysator
gefotografeerd zijn. Met behu1p van deze foto's is het
moge1ijk de werking van de schake1ing aanschouwe1ijk voor
te ste11en.

7.3.1 RF-Spektra ter verduide1ijking van de werking van de
onderdrukker.

Voor een tweeta1
hoofdantenne-ingang
de uitgang van
gefotografeerd.

situaties is zowe1 het aan de
aangeboden RF-spektrum a1s ook het aan
de schake1ing gemeten RF-spektrum

Situatie 1.

Zowe1 gewenst a1s ongewenst signaa1 zijn gegenereerd met
twee FM-gemodu1eerde osci11atoren. In figuur 7.4a en 7.4b
zijn respektieve1ijk het spektrum aan in- en uitgang van
de onderdrukker weergegeven. terwij1 in tabe1 7.1 de bij
behorende gegevens opgenomen zijn.
In tabe1 7.2 zijn de gegevens van de twee signaa1bronnen
opgenomen.

a) Spektrum aan de hoof dan
tenne-ingang. Links: gewenst
signaa1. Rechts: stoor-
signaa1.

b) Spektrum aan de uitgang.
Links: onderdrukte stoor
signaa1. Rechts: opgezui
verde gewenst signaa1.

Fig.7.4: Spektra ter verduide1ijking van de werking van'
de onderdrukker.
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Tabel 7.1
Gegevens bij de spektra uit figuur 7.4

----------------------------------------------------------
Proces-

Hoofdantenne Hulpantenne Uitgang winst
ingang ingang (dB)

--------------+-------------+-------------+-------------
gewenst gewenst gewenst
signaal signaal signaal

(dBm) (dBm) (dBm)

--------------+-------------+-------------
-46.0 I -62.4 I -42.9

--------------+-------------+------------- 39.7
stoor ref.stoor stoor
signaal signaal signaal

(dBm) (dBm) (dBm)

--------------+-------------+-------------
-29.8 I -16.8 I -66.4

Tabel 7.2
Gegevens van de gebruikte signaalbronnen.

gewenst signaal I stoor-signaal

-----------------+-----------------
marconi boonton radio
signaal signaal

generator generator

--------------+-----------------+-----------------+------
draaggolf- I I I
frequentie 95.1 95.0 MHz

-------------+-----------------+-----------------+-----
frequentie- I I I

zwaai 75.0 75.0 kHz

-------------+-----------------+-----------------+-----
modulatie- I I I
frequentie 5.0 7.5 kHz

Situatie 2.

Bij deze meting werd het stoorsignaal weer door de FM
gemoduleerde oscillator gegenereerd. echter was nu het
gewenste signaal afkomstig van een antenne gekombineerd
met een breedbandversterker. In figuur 7.5 zijn de
gefotografeerde spektra die aan de hoofdantenne-ingang en
aan de uitgang van de onderdrukker gemeten zijn
weergegeven.
In tabel 7.4 zijn de gegevens van de twee signaalbronnen
opgenomen.
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a) Spektrum aan de hoofdan
tenne-Ingang. LInks: gewenst
signaal. Rechts: stoor-
signaal.

b) Spektrum aan de uitgang.
LInks: onderdrukte stoor
signaal. Rechts: opgezui
verde gewenst signaal.

Fig.7.5: Spektra ter verduldelljklng van de werking van
de onderdrukker.

Tabel 7.3
Gegevens bIj de spektra uit fIguur 7.5

Proces-
Hoofdantenne Hulpantenne Uitgang winst

Ingang ingang (dB)

--------------+-------------+-------------+-------------
gewenst gewenst gewenst
signaal signaal signaal

(dBm) (dBm) (dBm)

--------------+-------------+-------------
-46.8 I -66.2 I -45.7

--------------+-------------+------------- 31.8
stoor ref.stoor stoor
signaal signaal signaal

(dBm) (dBm) (dBm)

-----~--------+-------------+-------------
-32.2 I -16.3 I -62.9
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Tabe1 7.4
Gegevens van de gebruikte signaa1bronnen.

gewenst signaa1 I stoor signaa1

-----------------+-----------------
omroep boonton radio

signaa1 signaa1
generator

-------------+-----------------+-----------------+------
draaggo1f- I \ I
frequentie 96.8 96.6 MHz

------------+-----------------+-----------------+-----
frequentie-/ t I

zwaai 75.0 75.0 kHz

------------+-----------------+-----------------+-----
modu1atie- I I \
frequentie muziek sign. 7.5 kHz

Uit de twee metingen b1ijkt dat de interferentie-onder
drukker zowe1 werkt voor de situatie dat gewenst a1s
ongewenst signaa1 kunstmatig gegenereerd worden a1s ook
voor de situatie waarin voor het gewenst signaa1 een
regu1ier (ether-)omroepsignaa1 genomen is. Indien de in
terferentie-onderdrukker uitgebreid wordt met de banddoor
1aatfi1ters, de loka1e-osci11ator en de mixers ( zie fi
guur 5.2) dan is het moge1ijk de onderdrukker te testen
voor de situatie waarbij zowe1 gewenst a1s ook ongewenst
signaa1 met behu1p van antennes ontvangen worden.

Aan de hand van de in figuur 7.4 en 7.5 opgetekende spek
tra b1ijkt dat de gerea1iseerde onderdrukking nogal
verschi1t terwij1 de ingangssigna1en ongeveer deze1fde
waarden aannemen. Oit verschi1 is te wijten aan de 1age
signaa1/ruisverhouding van het gewenste signaa1 bij de
tweede meting. De mixers die gebruikt worden voor het
af1eiden van de stuursigna1en reageren name1ijk niet meer
indien het residu stoorsignaa1 niet vee1 groter is ( in de
ordegrootte 10 dB) dan het ruisnivo in de infase sommator.

7.3.2 Meting van het gedrag van de onderdrukker a1s
funktie van de sterkte en de frequentie van de aangeboden
signa1en.

Met behu1p van het meetschema uit figuur 7.3 is voor een
vierta1 situaties het gedrag van de onderdrukker a1s
funktie van de sterkte van het stoorsignaa1 bepaald.
Bij twee metingen worden zowe1 het gewenste a1s ook het
stoorsignaa1 gegenereerd met de signaa1generatoren, ter
wij1 bij de andere twee metingen het gewenste signaa1 een
regu1ier omroepsignaa1 is dat, met behulp van een breed-
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bandversterker, aan de hoofdantenne-ingang van de onder
drukker op een nivo van ongeveer -46 dBm gebracht is.

Voor beide kategorieen metingen wordt het gedrag van de
interferentie-onderdrukker onderzocht voor zowel de situa
tie dat er geen zichtbare spektrale overlapping bestaat
tussen gewenst en ongewenst signaal als ook de situatie
waarbij weI overlapping aanwezig is.

Het gedrag van de onderdrukker is bij deze metingen als
funktie van de sterkte van het stoorsignaal onderzocht. De
resultaten van elke meting zijn met behulp van een viertal
grafieken gekarakteriseerd. Bij de metingen wordt het
signaal van de zogenaamde "stoorbron" met behulp van de
stappenverzwakker (zie figuur 7.3 ) in stappen van 5 dB
verzwakt. Bij iedere instelling van de verzwakker worden
de signalen gemeten die aan de ingangen en de uitgang van
de onderdrukker aanwezig zijn. De meetwaarden zijn in een
drietal grafieken weergegeven. Uit deze grafieken kan men,
als funktie van de aangeboden signalen, de proceswinst van
de onderdrukker afleiden. Deze winst is in de vierde
grafiek weergegeven.

In de grafieken a) tot en met d) die bij iedere meting
zijn opgetekend zijn als funktie van de genoemde verzwak
king uitgezet:

a) (gewenst signaal/stoorsignaal)verhouding aan de
hoofdantenne ingangj ell

b) (referentie stoorsignaal/gewenst
ding aan de hulpantenne ingangj

signaal)verhou
lIe

c) (gewenst
uitgangj

signaal/stoorsignaal)verhouding aan de
ell

d) Proceswinst van de onderdrukker. G

In de grafieken a), b) en c) zijn aIleen de verhouding
tussen gewenst en ongewenst signaal als funktie van de
verzwakking weergegeven. Door in elk van de drie grafieken
~~n absoluut signaalnivo aan te geven is het mogelijk
zowel aan de ingangen als ook aan de uitgang van de
onderdrukker, als funktie van de verzwakking, de absolute
signaalnivo's te herleiden.

In de grafieken a), b) en c) zijn tussen accoladen respek
tievelijk het absolute nivo van het gewenst signaal in
hoofdantenne ingang, hulpantenne ingang en uitgang van de
onderdrukker weergegeven. In figuur 7.6 tot en met figuur
7.9 zijn de bij de vier metingen behorende grafieken
weergegeven. De bij deze metingen behorende gegevens van
de signaalbronnen zijn in tabel 7.5 opgetekend.
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Tabel 7.5
Gegevens van de signaalbronnen die gebruikt zijn voor
het realiseren van de figuren 7.6 t.e.m. 7.9.

(generator) generator
figuur gewenst stoor-

signaal signaal

--------+------------+-------------+-------------+-----
I :~::~:~~i: I 95.3 I 95.0 I MHz

--------+------------+-------------+-------------+-----
7.6 \ fr:~~:~tie-I 75.0 I 75.0 I kHz

--------+------------+-------------+-------------+-----
I ~~:~~:~~~: I 5.0 I 7.5 I kHz

--------+------------+-------------+-------------+-----
\ :~::~:~~i: I 95.1 I 95.0 \ MHz

--------+------------+-------------+-------------+-----
7.7 I fr:~~:~tie-I 75.0 I 75.0 I kHz

--------+------------+-------------+-------------+-----
\ ~~:~~:~~~~ I 5.0 I 7.5 \ kHz

--------+------------+-------------+-------------+-----
I I s~::~:i I I

--------+------------+-------------+-------------+-----
\

draaggolf- I \ I
frequentie 96.8 96.8 I MHz

--------+------------+-------------+-------------+-----
7.8 I fr:~~:~tie-I 75.0 I 75.0 I kHz

--------+------------+-------------+-------------+-----
\ ~~:~~:~~~~ I muzieksign. I 7.5 I kHz

--------+------------+-------------+-------------+----
I I s~::~:i I I

--------+------------+-------------+-------------+-----
I draaggolf- I I I

frequentie 96.8 96.6 MHz

--------+------------+-------------+-------------+-----
7.9 I fr:~~:~tie-I 75.0 I 75.0 I kHz

--------+------------+-------------+-------------+-----
I ~~:~~:~~~~ I muzieksign. I 7.5 I kHz
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7.4 Meting ~ de overspraak ~ het audio signaal.

De laatste metingen die aan de onderdrukker zijn
uitgevoerd hebben betrekking op de overspraak die een
gemoduleerd stoorsignaal veroorzaakt in het audio signaal
van een gewenst signaal. Voor dit laatste werd, omwille
van een eenvoudige meetprocedure, een ongemoduleerde
draaggolf genomen.

Bij deze metingen wordt een ongemoduleerd gewenst signaal,
sterk -46 dBm, aan de hoofdantenne-ingang van de onder
drukker aangeboden. Met behulp van een tweede signaalbron
wordt een gemoduleerd stoorsignaal gegenereerd. Beide
signalen gebruiken dezelfde draaggolffrequentie. Ret meet
schema bij deze meting is weergegeven in figuur 7.10. De
signaalsterkte van het gemoduleerde signaal wordt met
behulp van de stappenverzwakker in stappen van 10 dB
gevarieerd. Het uitgangssignaal van de onderdrukker wordt
toegevoerd aan de Sony Captain 55 ontvanger. Ret gedemodu
leerde basisband uitgangssignaal wordt met behulp van de
spektrum analysator en een schrijver opgetekend

(GENERATOR)
stoor

_t.anul

h.alp- ONDERDflUJQ!ER
IntenM
1...."1:

hootd
ant.nne1....... L11t.gantl

srrUATI!: Sa ~ So Sd

1 0 1 0 0

2 1 0 1 0
, 1 1 0 1

v •• ¥ul&bele ,"".lear
PS ;_ powr ",pUttar
QH I_ Q,--.dratLiUl' Hrbrld

S~IlTRUM

ANAl:t!ATOR

raa.bw. ,<>kHz
T.bw. IOOkffZ

....p 20..

l-Y SCHRIJVB,R

Fig.7.l0: Meetschema ter bepaling van de overspraak.

waarbij de spek
in tabel 7.6.

voor ~~n stand van
gefotografeerd. Bij
voor 3 meetsituaties

Ter verduidelijking zijn,
verzwakker, de gemeten spektra
stand van de verzwakker wordt
basisband spektrum opgetekend.
De gegevens behorende bij de 3 situaties
tra zijn gefotografeerd zijn weergegeven

de
elke
bet
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Tabel 7.6
Gegevens van de signaalbronnen.

gewenst signaal I stoor signaal

-----------------+-----------------
marconi boonton radio
signaal signaal

generator generator

-------------+-----------------+-----------------+------
draaggolf- I I I
frequentie °5.1 95.1 MHz

------------+-----------------+-----------------+-----
frequentie-/ I I

zwaai 0 75.0 kHz

------------+-----------------+-----------------+-----
modulatie- I I I
frequentie 0 7.5 kHz

Proces-
Hoofdantenne Hulpantenne Uitgang winst

ingang ingang (dB)

--------------+-------------+-------------+-------------
gewenst gewenst gewenst
signaal signaal signaal

(dBm) (dBm) (dBm)

--------------+-------------+-------------
-46.0 I -66.5 I -43.2

--------------+-------------+------------- 43.0
stoor ref.stoor stoor
signaal signaal signaal

(dBm) (dBm) (dBm)

--------------+-------------+-------------
-29.0 I -16.1 I -69.2

Situatie 1.

via de hybrid naar de
de spektrum analysator
de ontvanger afkomstige

AIleen het gewenste signaal wordt
ontvanger gevoerd. Met behulp van
wordt het uit de audio uitgang van
basisbandspektrum opgetekend.
Op de foto is slechts het ruisspektrum van de
versterker + gedemoduleerde ruis opgetekend. Zie
7.11.

audio
figuur
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Fig. 7.11: Basisband spektrum van de ongemoduleerde
signaalbron.

Situatie 2.

Ret gemoduleerde stoorsignaal wordt met de hybrid bij het
gewenste signaal opgeteld. Ret somsignaal wordt aan de
ontvanger toegevoerd.
Met behulp van de spektrum analysator wordt het uit de
audio uitgang van de ontvanger afkomstige basisband spek
trum opgetekend. In deze meetsituatie is het basisband
spektrum van het gemoduleerde stoorsignaal duidelijk aan
wezig in het audio signaal. Zie figuur 7.12.
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van het stoorsignaal is in het
70 dB onderdrukt.

Fig. 7.12: Basisband spektrum van het gedemoduleerde
somsignaal

Situatie 3.

Bij deze meting wordt het somsignaal uit de hybrid
toegevoerd aan de hoofdantenne-ingang van de onderdrukker.
Aan de hulpantenne-ingang wordt een relatief schoon
referentie stoorsignaal toegevoerd. n.l. de lIe ver
houding bedraagt 50.4 dB. Door de onderdrukker wordt nu
het stoorsignaal in het uitgangssignaal onderdrukt. Dit
uitgangssignaal wordt toegevoerd aan de ontvanger en met
behulp van de spektrum analysator wordt ook nu het uit de
audio uitgang van de ontvanger afkomstige basisbandspek
trum opgetekend. Zie figuur 7.13

Ret basisbandspektrum van het gewenste ongemoduleerde
signaal is nu nog enigzins behept met stoorkomponenten van
het interferende signaal.
De toonmodulatie (7.5kRz)
basisbandspektrum meer dan
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Fig.7.13: Basisbandspektrum van het gedemoduleerde
gewenste signaal + residu stoorsignaal.

Soortgelijke spektra als die in figuur 7.11, 7.12, en 7.13
zijn voor vier verschillende standen van de verzwakker
(zie figuur 7.10) met behulp van de spektrum analysat~r,

in kombinatie met een X-Y schrijver opgetekend. Bij iedere
stand van de verzwakker zijn namelijk de in situatie 1, 2
en 3 beschreven spektra in ~~n figuur weergegeven. In
figuur 7.14 tot en met 7.17 zijn deze spektra weergegeven
terwijl de bij deze meting behorende gegevens van de
signaalbronnen in tabel 7.7 zijn opgenomen.
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Tabel 7.7
Gegevens van de signaalbronnen

gewenst signaal I stoor signaal

-----------------+-----------------
marconi boonton radio
signaal signaal

generator generator

-------------+-----------------+-----------------+------
draaggolf- I I I
frequentie 95.0 95.0 MHz

------------+-----------------+-----------------+-----
frequentie-I I I

zwaai 0 75.0 kHz

------------+-----------------+-----------------+-----
modulatie- I I I
frequentie 0 7.5 kHz

I fig. I hoofdanten- I hulpantenne I uitgang /proces-
ne ingang ingang winst

-------+-------------+-------------+-------------+-------
gew. str. gew. str. gew. str.
8ig. 8ig. 8ig. sig. sig. sig.
-dBm -dBm -dBm -dBm -dBm -dBm dB

------+------+------+------+------+------+------+-------+
7.14 I 45.6 I 29.1 I 65.9 I 15.9 I 43.1 I 76.0 I 49.4

------+------+------+------+------+------+------+-------
7.15 I 45.7 I 38.7 I 66.3 I 26.0 I 43.0 I 80.0 I 44.0

------+------+------+------+------+------+------+-------
7.16 I 45.7 I 45.8 I 66.3 I 36.1 I 43.0 I 79.5 I 36.6

------+------+------+------+------+------+------+-------
7.17 I 45.1 I 58.4 I 66.4 I 47.5 I 43.1 I 73.1 I 16.7
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Uit de opgetekende spektra blijkt dat het gemoduleerde
stoorsignaal. voor wat betreft de signaalkomponenten die
in het hoorbare audio signaal voorkomen. tot 10 dB boven
het ruisnivo onderdrukt worden. Bij de luisterproeven die
gelijktijdig uitgevoerd zijn bleek dat het ongewenste
signaal als een heel zacht hoogfrequent geritsel boven de
thermische ruis nog hoorbaar bleef.

7.5 Opmerkingen ~ de metingen.

Alle metingen die aan de RF-interferentie-onderdrukker
zijn uitgevoerd dienen slechts ter karakterisering van het
gedrag. Dit gedrag is namelijk bijzonder afhankelijk van
de aangeboden signalen.
Wel kan gesteld worden dat de onderdrukker stoorsignalen
tot meer dan 45dB kan onderdrukken indien de signaal/ruis
verhouding van het gewenste signaal aan de ingang van de
powersommator groot genoeg is. Ret stoorsignaal wordt
namelijk tot maximaal een aantal ( lees ongeveer 10) dB
boven het ruisnivo behorend bij het gewenste signaal
onderdrukt.

Een tweede opmerking die gemaakt kan worden heeft betrek
king op het dynamisch bereik van de mixers. Dit bereik
beperkt namelijk de maximaal realiseerbare onderdrukking.
Wil men bij een grote signaal/ruisverhouding van het ge
wenste signaal de realiseerbare onderdrukking vergroten.
dan zal getracht moe ten worden een synchrone detektor te
vinden die een groter dynamisch bereik heeft.
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HOOFDSTUK 8: KONKLUSIES EN AANBEVELINGEN.

8.1 Resultaten en konklusies.

In de periode van september 1983 tot oktober 1984 is een
laboratoriummodelan een RF-interferentie-onderdrukker
gerealiseerd die, na enige toevoegingen, toepasbaar is in
de FM-omroepband. Met ~~n onderdrukker is het mogelijk ~~n

interfererend signaal te onderdrukken.

De schake ling is gebaseerd op een door White et ale
gepubliceerd principe [5] waarbij het interferentie
signaal in het uitgangssignaal van de onderdrukker uitge
doofd wordt met een zo "schoon " mogelijk interferen
tiesignaal, bijvoorbeeld ontvangen via een hulpantenne.

De theoretisch haalbare signaal/interferentieverhouding
aan de uitgang van de schakeling is de reciproke van de
signaal/interferentieverhouding van het met de hulpantenne
ontvangen signaal.

Met de gebouwde schakeling is in de praktijk, bij gunstig
gekozen signaal/interferentieverhoudingen aan hoofd- en
hulpantenne-ingang van de onderdrukker, meer dan 45 dB
interferentie-onderdrukking gerealiseerd.

De gerealiseerde schake ling onderdrukt de interferentie
maximaal tot ongeveer 10 dB boven het ruisnivo behorend
bij het ontvangen gewenste signaal, c.q. tot het nivo waar
de synchrone detektoren niet meer gevoelig genoeg zijn.

Interfererende FM-gemoduleerde signalen die ook enigzins
in amplitude gemoduleerd zijn, worden door het
gerealiseerde systeem niet optimaal onderdrukt. Dit houdt
verband met de tijdconstanten van de schakelingen, met
name van de AGe.

8.2 Aanbevelingen.

De werking van de interferentie-onderdrukker kan verbeterd
worden indien er rekening gehouden wordt met de
onderstaande punten.

* Wil men het laboratoriummodel toepassen voor situaties
waar verschillende stoorsignalen gelijktijdig ontvangen
worden, dan zal de schakeling uitgebreid moeten worden
met selektieve filters.

* De realiseerbare interferentie-onderdrukking
groot worden indien er synchrone detektoren
worden met een groter dynamisch bereik.
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* Indien de schakeling voorzien wordt van een AGe die ook
amplitude gemoduleerde signalen konstant houdt, is het
mogelijk deze signalen in dezelfde mate te onderdrukken
als frequentie-gemoduleerde signalen.

* Voor een optimaal gebruik van de schakeling is onderzoek
vereist naar methoden om met de hulpantenne een zo
"schoon" mogelijk interferentiesignaal te ontvangen.
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APPENDIX B.

Signaalvermogen van het piratensignaal bij ontvangst door
de CAl.

In deze appendix zal voor een vereenvoudigde situatie
berekend worden met welk signaalvermogen een piratensig
naal door de CAl ontvangen wordt.

Bij deze berekening wordt uitgegaan van de door de CAl
verstrekte gegevens. Namelijk dat het signaalvermogen van
de buitenlandse Duitse zenders (WDR 1,2,3), na ontvangst
met de richtantennes en versterking door de ruisarme
antenne-versterkers, ongeveer -46 dBm bedraagt. De winst
van de richtantennes in de richting van de gewenste
stations bedraagt +17 dB ten opzichte van een isotrope
antenne terwijl de ;inst van de antenne-versterker 12 dB
bedraagt. Met andere woorden, na de ontvangantenne van de
CAl bedraagt het signaalvermogen van de ontvangen Duitse
zenders dus ongeveer -58 dBm.

We berekenen nu met welk signaalvermogen een piratensig
naal ontvangen wordt door de reeds hierboven genoemde
richtantennes van de CAl. Bij deze berekening wordt veron
dersteld dat de piraat op een afstand van 1 km van de
antennes van de CAl uitzendt en weI met een zendvermogen
van 10 W. Verder wordt er uitgegaan van de veronderstel
ling dat de winst van de zendantenne van de piraat 6 dB
bedraagt ten opzichte van een isotrope antenne. Dit is een
realistische waarde voor winst van de rondstralende anten
nes die door de piraten gebruikt worden.

De berekening wordt uitgevoerd voor twee situaties, te
weten ten eerste die waarbij het signaal van de piraat via
de hoofdlus van de richtantenne van de CAl ontvangen
wordt, en ten tweede voor de situatie waarbij de piraat
niet via de hoofdlus ontvangen wordt. Buiten de hoofdlus
vertoont de richtantenne behoudens enkele zijlussen een
winst die kleiner is dan -13 dB ten opzichte van een
isotrope antenne (Zie Appendix A).

Situatie 1.

richtantennedevande hoofdluswordt via
Er geldt:

Po = Pz * G~A * Go" * {~/(4 rtR)}~

De piraat
ontvangen.

met

Po = ontvangen vermogen na de ontvangantenne.
Pz = zendvermogen van de piratenzender. (lOW)
G~A = winst van de zendantenne. ( 6dB )
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= winst van de ontvangantenne. ( 17dB )
= golflengte van het piratensignaal.

( Bij 9S MHz • 3.16m )
= afstand tussen zend- en ontvangantenne. ( lkm )

Invullen van de gegevens levert dat het piratensignaal bij
ontvangst via de hoofdlus van de ontvangantenne ongeveer 
9dBm bedraagt.

Situatie 2.

Het piratensignaal wordt hier niet via de hoofdlus van de
richtantenne ontvangen. Oezelfde berekening als bij situa
tie 1 kan ook nu uitgevoerd worden echter, moet nu voor de
winst van de ontvangantenne -13dB ingevuld worden. Het na
de ontvangantenne ontvangen signaalvermogen blijkt nu
39dBm te bedragen.

Bij de beide situaties is verondersteld dat er aIleen
signaalverzwakking optreedt ten gevolge van de signaaluit
breiding. Er zijn geen verliezen meegenomen in de bereke
ning. In de praktijk zullen er verliezen optreden, bij
voorbeeld ten gevolge van het feit dat er zich tussen de
zend- en ontvangantenne obstakels bevinden. Met andere
woorden, in de praktijk zullen de getalwaarden voor de
sterkte van het ontvangen piratensignaal kleiner zijn dan
de hierboven berekende waarden. Oit blijkt ook uit de door
de exploitant van de CAl verstrekte informatie waarin
gesteld wordt dat de piratensignalen maximaal 20 dB ster
ker ontvangen worden dan de gewenste buitenlandse zenders.

Vanuit de in situatie 1 en 2 berekende getalwaarden is het
voor willekeurige afstanden tussen zend- en ontvangantenne
en voor willekeurige vermogens van de piratenzenders op
een eenvoudige wijze mogelijk een eerste indruk te krijgen
van de sterkte van de piratensignalen. Men dient slechts
twee regels toe te passen, te weten:

1) Iedere afstandverdubbeling tussen zend- en ontvangan
tenne komt overeen met een verlaging van de gegeven
getalwaarde met 6 dB.

2) Iedere verdubbeling van het door de piraat gebruikte
zendvermogen komt overeen met een verhoging van de
gegeven getalwaarde met 3 dB.
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APPENDIX C.

Applikatiegegevens van de COMPLEXE FASOR MODULATOR, (CPM).

Modulator Applications
Complex Phasor Modulators for Amplitude and Phase Control"

of nominal amplitude. Yo. Two bipolar control signals V, and Vo
are required to generate a desired output. It is convenient to
express the I and Q control signals in polar form as:

In simple terms. the phase of the output referred to the input is
determined by the inverse tangent of the ratio of the Q to I control
voltage levels while the relative amplitUde is controlled by the
rms sum of the I and Q control voltages. This, of course. is under
the tacit assumption that the factor K for the anenuator is indeed
a constant. The small intrinsic losses in the input and OU1put
networks have been neglected in this elementary derivation. The
prinCipal limitation in ideal performance is the linearity of the RF
voltage transmission of the anenuated elements at high levels of
transmission. The transfer characteristic is illustrated in Figure 2
in which the voltage transmission of a CPM is shown as a function
of common I and Q control voltages.

Note the standard I and Q control voltage range is :!: 10V at a
nominal impedance of 1000 ohms and the nominal bias lIoItage
for the CPM series is :!: 1SV DC at a nominalS rnA.

The range of linear operation is indicated and is approximately
at 3 dB relati'le loss. The CPM has an intrinsic loss of 3 dB due
simply to the fact that hall of the input energy must be absorbed
in the difference ports of the inphase output hybrid. In addition.
the intrinsic loss of the anenualors and hybrids IS a nominal 3
dB.

The operation as a phase sMter requires the proper control
signal variation. That is V, = Vc Cos 8, Vo = Vc Sin9foroperatJon
in the linear control range. Precise phase shifting in the saturation
range is of course feasible but requires a modification in control
voltages. The actual performance of a CPM as a phase shilter is
illustrated in Figure 3, where the actual phase shift versus predicted
phase shilt on the basis of the linear mode is shown.

The standard CPM units U1ilize quadrature inpU1 couplers
designed for octa'le COIIerage. This is the only narrow band com
ponent; special units can be provided lor decade or greater
bandwidth ratios. The transmission of a standard CPM as a fune'

Vc = VV,' + Vo' and 8 =Tan-' ~~

The outputs of the' and Q attenuators can be expressed as:

V. =VoT, = VoVcK Cos 8
VB = Volo = jVoVcK Sin 8

The sum output of the outpU1,nphase hybrid is designated Vs

and is: KV KV
Vs =_c Vo (Cos 8 - j Sin 8) = _c Vo(e-~)

2 2
The diMerence output is normally terminaled internally in a CPM
but reference IS designated Vo and is:

Vo = KVc Vo (Cos 8 + i Sin 8) = KVc Vo(e-~)
2 2

where

V, =VcCos 9. Vo =VcS,n 9
• ,--- V

Vc = vV,' + Vo', 9 =Tan- 1 V~

T, =Voltage Transmission of I Anenuator
To = Voltage Transmission of Q Anenuator

Vs = KVo(Cos 9 - j Sin 9) = KVoe-~
2

Vo = K~o(COS 9+ jSin9) = KVoe'~

An input phasor with magnitude Y2 Vo applied to the input port
is resolved Into an in phase and quadraphase component each

An Olektron Complex Phasor Modulator (Olektron CPM series)
is a small versatile signal processing unit that functions either as
a pure phase control or amplitude control as well as a complex
modulator. The purpose of this note is to describe the generic
CPM circuit and provide baSIC applicatIon Information. Exact
specifications are provided on Individual data sheets for each
unrt

The generic circurt for a CPM is shown as Figure 1. This
cirCUit utilizes a quadrature network to resolve an RF input
signal Into an orthogonal pair normally designated as I (in
phase) and Q (quadrature phase) components. The ampli
tude of each component is independently controllable wrth a
matched impedance linear attenuator (Olektron ATIL
Series). The output signal is the result of summing the Iand Q
controlled components In an in phase hybrid network.

It should be noted that the generic c"c~it has the same sym
metry as Olektron's standard single sideband modulators (SSB
series) The essential diMerence being only that the double bal
anced mixers are replaced by a pair of voltage controlled atten
uators featUring linear variation of the" rf voltage transmission as
a function of control voltage as well as matched inpuVoutput
impedance.

The operation of a CPM is mosl readily described with the aid
of FIgure 1

RF
INPUT 0° - goo

V2~ ,114
Va _900 00

Fig. I Complex PhSIlOr _Is""

.., OLEKTFlON 61 Sunon Road Webster, Massachusens 01570
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bon of frequency is illustrated in Figure 4 In all cases. the atten
uation is set at mid-band and the unit swept over the frequency
band.

Standard CPM units utilize PIN diodes with long minority carner
lifetime to suppress third order intermodulaliOn products (typical
input third order Intercept are In excess of + 30 dBm over the
control range). Frequency response to control IS typically 50
KHz. Special units WIth faster frequency response can be provided
at some decrease in third order intercept. Multiple octave units
can be supplied with special circuits to suppress even order
intermodulation products.

The standard range of the CPM series IS 1 to 500 MHz but high
frequency units can be supplied lor speCifiC bands in the 500 to
1500 MHz regions.

375350250225

\c - + 10 VOLTS

\c • 0.3 VOLTS

\c • 0.1 VOLTS

~ /
~ Vc ilO .---/

0 I I I I I I I
275 300 325

FREOUENCY (MHz)

Fig. 4 Insertion Loss as Function 01 Frequency V, • Va lor a Typical
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APPENDIX D.

WERKING VAN DE PINDIODE VERZWAKKERS.

Pindiodes gedragen zich voor signalen met een frequentie
groter dan 1 MHz als een weerstand. Deze weerstand kan
geregeld worden met behulp van een gelijkstroom door de
diode. Is de stroom door de diode groot dan is de RF
weerstand van de diode klein en omgekeerd is de RF-weer
stand groot indien de stroom door de diode klein is.

In de HP-33102A pindiodeverzwakkers worden drie pindiodes
parallel aan elkaar opgenomen. In figuur C1 blijkt hoe de
pindiodes in de HP-verzwakker geschakeld zijn.

RF
PORT

Ie • + Yc lX)NTROL PORT

1--------,

I I
I I
I I
I I

I I
I I
I I
L -.J

RF
PORT

100 MHz 35 dB
het stuurcircuit,
een stroom van 90

Fig.C1: Inwendig circuit van een HP-pindiodeverzwakker.

Naarmate de stroom door de diodes groter wordt neemt de
parallelweerstand van de drie diodes af en wordt het HF
ingangssignaal als het ware kortgesloten. De verzwakking
van een HP-33102A module bedraagt voor frequenties van
ongeveer 100 MHz maximaal 35 dB.

De dempingskarakteristiek van deze verzwakkers is echter
niet recht evenredig met de door de diodes gestuurde
stroom. In figuur C2 is de demping van de verzwakker als
funktie van de stroom i weergegeven. Uit de figuur blijkt
dat erg grote stromen door de diode moeten lopen wil men
het dynamisch bereik van de verzwakkers volledig benutten.
Indien een grote verzwakking gerealiseerd moet kunnen
worden is het dan ook aan te bevelen twee diodeverzwakkers
in serie op te nemen. De stroom die het stuurcircuit moet
kunnen leveren behoeft dan in verhouding lang niet zo
groot te zijn.
Voorbeeld: Om voor signalen rond de
onderdrukking te kunnen realiseren moet
gebruik makend van ~~n verzwakkermodule
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mA kunnen leveren, terwijl bij toepassing van twee ver
zwakkermodules in serie de totale stroom door de modules
slechts 5 mA behoeft te bedragen.

Ter kompletering van de gegevens van de verzwakkermodule
is in figuur C3 de fasedraaiing, tussen ingang en uitgang
van de module weergegeven als funktie van de stroom door
de module. Tesamen met figuur C2 is het nu mogelijk de
fasedraaiing als funktie van de verzwakking te bepalen.

Fig.C2. Verzwakking van de HP-module als
stroom door de diodes.

lo 80 '30 100

-----... 1.. C"""Al
funktie van de

50•30

--- --.. r- .-. --.._4.-

I -'" .--!'" _··t-t~-r-· --j~'--.--.--r-'.------t..

2010
•o
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Fig.C3: Fasedraaiing tussen in- en uitgang van de HP
module als funktie van de stroom door de diodes.
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